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commander Aly Sabri dan menteri luar 
kan setelah dutabesar di Washington, Ahmed Husein, 
AS, John Foster Dulles, bahwa ,,djikalau Amerika Serikat 
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Penjelenggara : 

Alamat 3: 

  

   

  

   

tami 
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kuar PRESIDEN GAMAL 
uar dalam negeri 
bertempur melawan paksa: 
siden Nasser mengadakan 
Hakim Amer dan menteri 
kan pembitjaraan2 dengan 
jang eleh djurubitjara 

  

  

   

    
AS dapat menjo 

  

dalam negeri Zakalia 
  

    
L ABDEL NASSER, penasehat politikuja, 

nuan dengan menteri 

SMG., SAPTU 15 

Perhtmpuaan 
vi 

menteri2 peperangan, 
r mendj hari Kemis kemaren dulu bahwa Mesir akan 

n mengenai Perhimpunan Pemakai Terusan Suez. Mula2 pre- | teri peperangan djenderal major Abdel 
Mohieddin. Kemudian Nasser mengada- 

nasehat keuangannja, seorang Amerika Serikat dari California 
dikatakan bernama Donal 

dioda mAh 

  

tadi telah: | 
Kairo dan New Delhi. Soal me- 
ngadjukan sengketa itu kepada 
Dewan Keamanan sebenarnja ku 
rang disetudjai di New Delhi 
karena setiap usul Barat jang 
merugikan kedaulatan Mesir ten 
tulah akan di-veto oleh Uni So- 
vjet 2 peta? te meng 
pro-Mesir akan mn € f 
veto Barat. 

5 Mesir tolak sistim im-| 

Dalam pada itu siaran radic 
Kairo malam Djum'at menjatakar 
bahwa Mesir menolak setiap sis- 
tim jang menempatkan Terusar 
Suez dibawah kekangan imperial. 
isme.- Komentar itu dikemukakar 
setealh - menjiarkan keterangan? 
John Foster Dulles dalam konpe 
rensi pers di Washington menge 
nai rentjana pembentukan  per- 
himpunan pemakai Terusan Suez. 

Menurut radio tadi, .yentjana 
itu hanja dapat ditafsirkan bhw. 
negara2 tertentu telah memutus- 
kan untuk melakukan agressi ter 
hadap Mesir. : 

san itu dan melaks 
latannja atas terusan ini. Tetapi 
disamping itu Mesir tidak meno 
lak unttik mengadakan penjele- 
raian setjara. damai. Hanja Mesir 
menolak setiap sistim jang me- 
Lempatkan Terusan itu dibawah 
kekangan imperialisme. Demikian 

  

IbDulles Jang 
Hd 

    

1 

kan hal ini sebagai suatu usul, 
negeri-negeri lain. 

Dulles jang bisa tjegah 
perang ? 

Dalam pada tut harian Inggeris 
ang paling besar, ,,Daily Mir- 
ror”, hari Djum'at kemaren me 
ajerukan John: Foster Dulles “jg. 
dinamakannja sebagai ,,orang jg. 
iapat mentjegah perang”, supaja 
segera mengadakan pembitjaraan 
dengan presiden Gamal Abdel 
Nasser dari Mesir. Hatian itu 
meminta Dulles terbang ke Kai- 
"Oo, hari Djum'at, Sabtu ini atau 
Sesuk pagi, setidak-tidaknja se 
jepat mungkin, untuk mengada 
zan pernbitjaraan tingkat tinggi 
engan Nasser. . 

Kalau Mesir tidak mau 
kerdja-sama. 

Sementara itu perdana menteri 
Inggris, Sir Anthony Eden, ma- 
lam Djum'at menerangkan bhw 
djika Mesir tidak mau bekerdja 
sam. dengan Perhimpunan Rema 
kai Terusan Suez jg diusulkan 
itu, maka dengan itu Mesir me 
langgar konvensi tahu, 1888 j 
mendjamin navigasi bebas dan 
karena itu Inggris akan memba 

- Mesir sanggup. mengur S.T rulwanja soel itu ke Dewan Keamalh aa naa Gea bag 27 se henna 
Dikatakannja. bahwa suatu per 

damaian jg sedjati dan kekal ti' 
dak bisa-dibek - dengan takluk 
dan menjerahkan hak? dan ke 
pentingan jo sah. 
“ Apakah tindakan selandiutnia 
djiika Nasser “dibiarkan berhasil 
dalam tindskan ig sudah diam-     radio Kairo. (Reuter). » bilnja ita? memanja Eden sam 

  

Orilly (? Red. Ant). Setelah 
- Nasser itu mengadakan pertemuan dengan penasehat politiknja wing- 

negeri Mahmoud Fawzi. Pertemuan2 itu dilangsung- 
menjatakan kepada menteri luar negeri 

5 menghendaki peperangan maka 
rentjana” membentuk Perhimpunan Pemakai Terusan Suez. 

Pebauban Irienbai ana toto oh Lin 
“ 

Dapat Men- 
|: tjegah Perang ? 

(Tapi Edea Tetap Mau Gunakan Keke- 
rasan Untuk Tindakan Terachir ? —Akan 

Bawa Tiap Penolakan Mesir Ke D.K. 
REUTER DARI WASHINGTON 

(bahwa kementerian luar-negeri Amerika Serikat dgn resmi malam 
Rebo mengumumkan bahwa Amerika Serikat akan ikutserta dim 
Perhimpunan Pemakai Terusan Suez djikalau Inggris menjampai- 

hari Rebo mengabarkan 

sendiri atau bersama2 dengan 

bil mendjawab sendiri sebagai 
berikut: "Saja tidak meragukan. 
Tindakar selandjutnja akan ada 
Israel”. 

Eden menolak untuk menjam 
pingkan kekerasan sebagai tinda 
kan terachir.' Dikatikannja, dji 
ka Mesir menghalangi kapal2 jg 
berada dibawah pengawasan per 
himpunan tadi, maka hal itu 
akan dibawanja ke Dewan Ke- 
amanan PBB. Djika tiada penje 
lesaian, tak seorang pun dapat 
mengatakan, tindaka, apa akan 
diambil oleh Nasser. Tetapi pe 
merintah Inggris harus diperbo 
lehkan menimbang, tindekan apa 
harus diambil oleh pemeriniah 
Inggris, demikian Eden. 
Lalam sidang itu Eden telah 

memperoleh kemenangan  menge 
hai rentjana itu tentang Terusan 
Terusan Suez. Mosi tidak pertja 
ja jang diadjukan oleh oposisi te 
lah ditolak dengan 321  Jawan 
251. sdara, j 

Sebelum itu, dalam  pidato- 
nja pemimpin oposisi, Hugh 

£| Gaitskel, telah mengemukakan 
tuntutan “supaja Eden .meniertai 

   
      

  

John Foster Dulles (menteri luai 
tnegeri AS)-jang berdjandji tidak 
akan mempergunzkan - kekerasan 

dalam masalah Terusan Suez itu. 
Mengenai Israel jang -disebut- 

sebut oleh Eden, Gaitskell menga 
takan bahwa Mesir bisa melaku 

kan peperangan terhadap  Is- 

rael. Tetapi djika inilah jang di 
kuatirkan oieh pemerintah Ing 
geris, seharusnja pemerintah me 
faksanakan tuntutan partai La- 

   

  

Ba aaa Nan 

(| Eisenhower 
|| KETUA DEWAN Menteri 

Nikolai Bulganin, telah 

  

irimkan surat baru kepada 
presiden Eisenhower «dri AS, 
demikianlah diumumkan malam 
|Kemis di Washington. 

, pada itu Isi surat itu dalam 
Ibelum diumumkan, — demikian 
Ikami menjambung berita kami 
sebelumnja. RAN | 

Surat untuk Kisenhower 
disampaikan oleh duta-besar 
URSS, G. Zarubin, di Washing- 

Iton kepada menteri luar-negeri 
Dulles. 6 - 

Mendjawab pertanjaan2 para | 
wartawan Zarubin mengatakan 
bahwa ia telah menjampaikan su 
rat dari P.M. Bulganin kepada 
presiden Eisenhower sebagai dja 
waban atas surat Eisenhower da 
lam bulan Agustus j.l., jaitu tang 
gal 4. : : 

Tanja para wartawan“ apakah 
surat itu ada hubungannja dgn. 
soal terusan Suez, oleh Zarubin 
didjawab: Tidak. 

Seperti diketahui  Eisenhower 
telah menulis kepada Bulganin 
pada tanggal 4 Agustus jl. dim 
hal mana Eisenhower menjerukan 
supaja URSS membantu mentjip 
takan semangat baru dalam hu 
bungan antara Timur dan Barat. 
Eisenhower terutama  menjebut2 
tentang kebutuhan adanja kema 
djuan2 dilapangan  perlutjutan 
sendjata, persatuan Djerman dan 
hubungan antara Barat dan TFi- 
mur. 

Menurut wartawan UP maka 
Bulganin telah mengirimkan pe- 
san pula pada hari Rebo itu, jaitu 
kepada perdana menteri Inggris, 
Eden, dan kepada perdana men 
teri Perantjis, Mollet, mengenai 
krisis terusan Suez. 

(Antara-Reuter). 

R.R.T. Pudji 
£ Indonesia 
Akan Tjapai Sukses 
Jang Lebih Besar 

LIU SHAO-CHI, ketua panitia 
tetap kongres nasional Tiongkok 
dalam suatu resepsi pada hari Ke 
mis menjambut kedatangan rom- 
bongan parlemen Indonesia, jang 
terdiri atas 23 orang. Dalam kata 
sambutannja Liu memudji pera- 
nan Indenesia dalam soal? inter- 
nasional. 
jat Tiongkok menjambut dengan 

  

  
hangat hasil2 jang telah ditjapai |“ 

ar Oleh . 
nesia dan selandjutnja ia-menjataf 

pemerintah dan rakjat Indo- 

kan kejakinannja bhw Indonesia 
akan mentjapai sukses jang lebih 
besar, berkat usaha2 keras dari 
rakjatnja. 

Lebih djauh Liu menjatakan 
bahwa Indonesia dan Tiongkok 
mempunjai hasrat jang sama, ja- 
itu utk membela kemerdekaan na 

Dikatakannja bhw maki PBB 

      

SOAL2 MENGENAI Irian 

dan Jugosiavia 
Gibitjarakan dim 
djam 10.15 sampai djam 12.90 

   

tara” Sukrisno. 
  

Persahabatan 
IRusia - Indon. 
Lebih Akrab Lagi Ber 
kat Kundjungan Pres. 
PERHIMPUNAN penjebaran il 

mu pengetahuan dan ilmu politik 
di Moskow pada hari Kemis te- 
lah mengadak: suatu pertemuan 
persahabatan Sovjet - Indonesia. 
Pertemuan tersebut dibuka oleh 
A. V. Topehiyev, sekretaris aka 
demi ilmu-pengetahuan Uni Sov- 
jet. Dalam pidato pembukaannja 
Topchiyev EN OE KN, bhw rak 
jat Uni Sovjet dengan penuh per 
hatian dan simpati mengikuti per 
Gjuangan 80 djuta orang Indone- 
sia untuk kemerdekaan dan ke- 
bebasan nasional. Kundjungan Su 
karno ke Uni Sovjet selama dua 
pekan dan p ertemuan?nja dgn 
rakjat Sovjet telah menimbulkan 
pengertian jang lebih besar an- 
tara bangsa Indonesia dan Uni 
Sovjet serta membantu memper- 
kuat persahabatan antara kedua 
bangsa. x 
Setelah menegaskan pentingnja 

let Topohiyer bela Indonesia-Sov 

  

jet, Topchiyey selandjutnja menja 
takan bhw “pertemuan kita hari 
ini djuga merupakan bukti dari 
tali persahabatan jang mengikat 
bangsa Sovjet dan Indonesia”. Ia 
menjambut dgn gembira dutabe- 
sar istimewa IL. N. Palar dan ang 
gauta2 staf kedutaan-besar Indo- 
nesia jang hadir dalam pertemu- 
an itu. » 
Kemudian berturut? berbitjara 

P. G. Gafauov anggauta akademi 
ilmu-pengetahuan Tadjikistan dan 
Girektur lembaga ketimuran dari 
akademi “ilmu-pengetahuan Uni 
Sovjet, A. Pe Kholopova anggauta 
presidium komite wanita Sovjet, 
E. T. Cherednichenko ketua cen- 
tral comite serikat buruh kereta- 
api dan djuru-camera V. V. Mi- 
kosha. Es 
Sesudah ita tampil kemuka du- 

tabesar L. N: Palar jang a.l. me 
njatakan dalam pidatonja bahwa 
perasaan - persahai batan antara 
bangsa Indonesia dan Uni Sovjet 

e. begitupun masalah Terusan Suez jang kini se- 

2, Gan seai2 sekitar kerdjasama antara Indonesia 
di PBB dan dilapangan kebudajaan serta ekonomi 
pertemuan resmi Kemis pagi kemarin dulu mulai 

siden Cardel dan pembesar2 tinggi Jugoslavia pada satu pihak dan 
Presiden Sukarno, Mentu Ruslan Abdulgani dan Dr. Sudarsono 
pada pihak Indonesia. Demikian dikawatkan oleh wartawan ,,An 
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HARGA LENGGANAN: 

DLM. KOTA: ,,Suara Merdeka” (dengan materai) — Rp. Lajang 
»Suara Merdeka”/,/Minggu Ini?” Rp. 13,— 4 Rp. 3— — Rp. 16,— 

LUAR KOTA: ,Suara Merdeka” (dengan materai) I 

»Suara Merdeka”/,,Minggu Ini” Rp. 14,— 4 Rp. 3,— — Rp. 17,— 

Harga Advertensi ,,Suara Merdeka” Rp. 0,95 per mm.-kolom. 

ETJERAN: ,,Suafa Merdeka” Rp. 0,75. ,,Minggu Ini” Rp. 1,— 

— Rp. 14,— 

  

memakan 
  

Pres, Tito & Pres Gula Mr. Alwi Di- 
no/Bitjarakan Soal Irian mu hap 
Presiden Sukarno Menerima Gelar Doctor| 
Ilmu Hukum Dari Universitas Belgrado 

Barat, Aldjazair dan lain2 masa 

diantara Presiden Tito, Wakil Prc 

i Sesudah pertemuan selesai ti- 
dak dikeluarkan sesuatu  peng- 
umuman, tetapi menurut  kete- 
rangan2 jang didapat oleh war- 
tuwan ,,Antara”, kedua pihak 
sependapat, dalam segala masa 
lah internasional haruslah dida- 

Ipatkan penjelessian setjara  da- 
“mai, sedang perhubungan antara 

Ibangsa2 haruslah didasarkan 
pada lima prinsip  ko-eksistensi 
serta Dasa Sila Bandung. 
Kedua .pihak setudju untuk 

memperer:t perhubungan per- 
sahabatan, tukar-menukar kebu- 
Gajaan dan memperkembangkan 
perhubungan ekonomi dan per- 
Cegangan. 

Perundingan2 akan  dilan- 
diutkan selama perkundjungan 
Presiden Sukarno, dan sebagai 

hasil teraciir diduga akan  dike 

luankan suatu joint-statement. 

Dzlam djamuan makan jang 
diadakan kemudian oleh Dewan 
Eksekutip Tertinggi  Jugoslavia, 
Sukarno dan Tito saling membe 
rikan toast. Dalam pidatonja jg. 
ditudjukan kepada Sukarno, Tito 
menekankan azas2 terpenting 

dari politik luar negeri Jugosla- 
vi2, al. prinsip tidak mentjam- 
Duri urusan dalam negeri negara 
lain dan pengakuan hak bangsa2 
untuk memerintah diri sendiri. 

Lebih djauh Tito katakan, 
bahwa sengketa2 setempat dan 
zerintjingan sendjata merupakan 

bahaja bagi perdamaian dunia. 
ia menambahkan, bahwa keingi- 
nan semua bangsa adalah untuk 

smengurus rumahtangga sendiri”. 

Penjelesaian sengketa2 dan perse- 
isihan faham setjara damai 

gupakan djaminan terbaik 

-erdemaian dunia dan hal . itu 
Gapat ditjapai hanja dengan ker 

Ii   hendaknja dipupuk terus dengan 

     

   

   

djalan perk Dikatakan se- 
landjutnja “ketika Indonesia 
berdjuang k. kemerdekaannja, 
ia memimj delegasi Indonesia 

ngan n film 

para artis Moskow jang menjanji 
kan lagu2 Indonesia. Demikian 
TYass (Antara). 

HARIAN RESMI TIONGKOK 
TULIS KUNDJUNGAN 5   sional terhadap kolonialisme dan 

tiap antjaman serta mempertahan 
kan perdamaian dunia. Kedua 
negeri kami sedang melakukan 
pembangunan jang penting dan 
erusaha keras utk membela ke- 

SUKARNO KE UNI 
SOVJET. 

Harian resmi Tiongkok ,,Harian 
Rakjat” dalam tadjuk-rentjananja 
pada hari Kemis menjatakan ke-l 
gembiraannja atas hasil2 kundju 

| dersdbut isehi deijang. lebih -erat. Akan tetapi - di- 
tasi Indonesia” dan pertundjukan |Tmping itu masih ada soal2 lain 

Usul Mesir Perlu Diper- 
timbangkan/Sungguh? 
Karena Usul Tersebut | Memungkinkan 
Pemetjahan Setjara Damai— Kata Mono- 
nutu - Inggris Belum Lupa Pahitnja Perang 

DJURUBITJARA Kementerian Luar Negeri A. Mononutu 
ditanja bagaimana pendapatnja mengenai ,,negotiating body”, jg 
Giusuikan oleh Mesir guna memetiahkan masalah sekitar krisis 
Terusan Suez, tidak bersedia mengemukakan pendapat pemerin- 
tah. Tetapi ia sendiri melihat sifat usul Mesir itu sebagai suatu 
kenjataan, bahwa Mesir sungguh2 ingin menjelesaikan masalah 
Terusan Suez itu dengan djalan perundingan dengan memperha- 

: 2 b 

bour jang aan Tapa Ing Gaulatan nasional, keutuhan. wi- 
geris memberikan alat sendjata jajah dan perdamaian dunia. Oleh 
kepada Israef, demikizyp Gaaits- Karena itu kami mempunjai hubt 

E Ta : :,. ngan jang erat dengan kawan2 
kell, jang seterusnja mengadju- kami dari negara2 sahabat”, ka- 
kan pertanjaan kepada Eden, ta Liu. 
ipakah Eden bersedia menjata-  Mendjawab menata Liu tabah 
Lana Bea as aa pemimpin rombongan parlemen 
ran as nama pemerintah bah- Indonesia R. Kusnan menjatakan 
ya seperti Dulles, djuga ia tidak bahwa kedua negara menghadapi 
mempuniai niat mempergunakan masalah2 jang sama, seperti soal 

ngan Presiden Sukarno ke. Uni 
Sovjet. Menurut surat-kabar itu, 
'kundjungan tersebut membukti- 
kan makin eratnja hubungan per 
sahabatan' antara bangsa Uni Sov- 
jet dan Indonesia. Pindjaman 
djangka pandjang jang akan dibe 
rikan oleh Uni Sovjet kepada 
Indonesia mempunjai arti jg pen-' 
ting bagi kerdja-sama antara ke-j 
dua negara dilapangan ekonomi. 

tikan kepentingan2 peraakai Terusan Sucz. 

Ia berpendapat, bahwa djustru 
pada waktu jang serieus seperti 
sekarang ini, ,,kita harus mem- 
pertimbangkan usul Mesir itu de 
ngan sungguh2, karena usul itu 
memungkinkan ,pemetjahan masa 
lah itu setjara damai,” 

Ditanja bagaimana pendapatnja 
mengenai maksud Inggeris, Ame 
rika Serikat dan Perantjis untuk! 
mengadakan suatu ,,Perhimpunan 
Pemakai Terusan Suez” jg djika 
tidak disetudjui oleh Mesir  di- 
maksudkan untuk ,,memaksakan” 
dilakukannja ' pelajaran kapal2 

terusan tsb., maka: ini berarti, 
bahwa Mesir “melanggar kon- 
vensi 1888”, dar dengan demik: 
an negara2 jang terkena elang 
garan dapat dibenarkan apabila 
mereka mempergunakan hak2 utk 
mengadukannja' kepada PBB, 
atau ,.melakukan tindakan2 lain 
nja”. snp 

: Rakjat - Inggris masih 
ingat mpahitnja” akibat peperangan 

' Sementara itu Menteri Penera 
ngan Sudibjo menerangkan atas 
'pertanjaan2 ,,Antara” bahwa da 

para pemakai itu melalui terusan|lam menghadapi masalah diseki 
tsb., Mononutu menjatakan bhw., 
djika berita2 jang disiarkan oleh 
pers itu benar, maka ,,ini memi| 
bawa kemungkinan makin men- 
djadi sulitnja usaha mentjari pe 
njelesaian dengan djalan perun- 
dingan”. E 

Disamping mengulangi pendiri- 
an pemerintah Indonesia sepert 
jang telah dinjatakan Oleh BM 
Ali, Mononutu pun sebut apa jg 
telah dinjatakan oleh P.M. Indi: 
Nehru kemaren dulu, jaitu bhw.| 
rentjana Inggeris/Perantjis untuk 
mengusahakan Terusan Suez se 
tjara demikian itu merupakan 
,Suatu pemetjahan jang dipaksa 
kan” jang mengandung akibat 
jang berat, jakni suatu sengketa”. 
Pernjataan Nehru jg diutjapkan 
dimuka parlemen uh 
itu adalah sebagai reaksi atas 

  

pidato P.M. Inggeris Eden, se- raki 
dang dalam konperensi pers di 
Washington kemaren dulu Menlu 

kemaren dulul 

tar Terusan Suez, tidak seharus 
nja pemerintah Inggeris  berpe- 
gang kukuh pada soal2 ,,prestise” 
semata-mata. 
' Menteri Penerangan dalam per 
tjakapan dengan ,,Antara” itu 
memadjukan pertanjaan, apakah 
hanja karena yprestise” itu pe- 

il merintah Inggeris akan mengam- 
bil risiko utk memikul tanggung, 
-djawab,  seandainja sampai pe- 

'Itjah suatu peperangan karena di 
pergunakannja kekerasan sendja- 
ta dalam ' menghadapi masalah 
Suez itu? Sebab, kata Menteri 
Sudibjo, djika meletus peperangan 
|karena masalah. Terusan Suez, 
imaka peperangan itu berarti pe 
|perangan kolonial. 

Lebih djauh Menteri 

     

  

ot Jana Talia pasti tidak akan   Amerika Serikat Dulles menjata 
kan, 
kan kekerasan “untuk men 
pemasukan kapal2 (Perhimp 
Pemakai Terusan Suez) ke. 

ega 

  

mungkin sefjara sukarela  me- 
kalau Mesir memperguna- njerahkan anak atau suaminja 

T h untuk kepentingan2 perang. 
unan Ke udian, dengan menremuka 

kan, bahwa soainia memang 

cekerasan dalam masalah  Teru- 
an Suez itu. 
Menurut Gaitskell, Inggeris dan 

'uni?. kini menantikan  djawa- 
san Edens. 

  

Tuntutan Attlee. 
Sementara itu dalam madjelis 

inggi Lord Attlce (bekas PM Ing 
seris) telah “ menuntut  supaja 
-engketa Suez itu segera diadju- 
can kepada PBB dan menjesalkan 
sahwa pasukan? Perantjis telah 
jiangkut ke Cyprus. 5 $ 
Menurut Attlee, hal itu bisa 

membikin seluruh Timur Tengah 
anti Inggeris. 
Selandjutnja disesalkan - pem- 

bentukan perhimpunan “pemakai 
terusan Suez dan bahwa PBB di 
beritahukan tentang situasi seki- 
tar soal Suez, tetapi tidak me- 
minta PBB supaja mengambil 
tindakan. 
Dalam pada itu bekas menteri 

peperangan Inggris,  Frederick 
Bellenger, dari Partai Buruh, 
hari Kemis mengatakan, "sukar 
sekali mengadjak - sekutu kami. 
Amerika Serikat, berbaris bersa 
ma2 kami”. 

David Price, konservatif, me 
ngatakan "kaum konservatif ti 
dak kuatir mempergunakan keke 
rasan terhadap Mesir. sebaliknja   

Penera- | 
bahwa 

hainja dengan anggota2 parle- 
men fraksi Partai Buruh”. 1 
Uskupbesar  Canterbury,  pri- 

mat geredja Inggris, G. Fisher, 
minta pemerintah Inggris supata 
dengan tegas tak pergun?kas ke 
kerasan terhadap Mesir tanpa 
terlebih dahulu membawa soal 
terusan Suez itu ke PBB. 

(Antara—Reuter—UP) 

  

»serieus”, Menteri Penerangan 
sekali lagi menekankan, bahwa 
pemerintah Indonesia tetap ber- 
pegang teguh pada pendiriannia 
jang menghendaki ditjarikannia 
penjelesaian mengenai masalah 
Suez itu setjara darsai, seperti 
apa jang dikehendaki oleh Pre-   

memperbaiki keadaan ekonomi,| Lebih djauh harian tersebut me 
membangun kembali gedung2 dan nulis bhw pernjataan bersama ten 
rumah2 jang hantjur sebagai ak:-|tang perdamaian dunia dan anti 
bat perang, pemulihan Formosa kolonialisme adalah sesuai dengan 
kepada Tiongkok dan pemulihan tiita2 dari penduduk kedua nege- 
Irian Barat kepada Indonesia ri jang djumlahnja hampir tiga- 

diasama antara semua bangsa. 

Menjambut pidato Tito tsb., 
Presiden. Sukarno. menjatakan, 
bahwa antara Jugoslavia dan In- 

donesia ada kemungkinan2 luas 

kntuk mengadakan  kerdjasama 

jang hangat, misalnja soal Maro- 
ko, Suez dan Irian Barat, jang 

memerlukan — kerdjasama — jang 
lebih erat demi perdamaian  du- 
nia, demikian Sukarno. 

bagi 

  

dengar D.A. 
fekitar Rumah Di 

| Djl. Madura Djakarta 
BEKAS Kepala-muda Djawa- 

tar Imigrasi Pusat iang kini men 
djadi pegawai tinggi Kementerian 
Kehakiman, Mr, Alwi St. Us- 
man, hari Kemis kemaren dulu 
telah didengar keterangan2nja' 
oleh pihak Kedjaksaan Agung 
Pendengaran keterangan2 dar. 
Mr, Ali itu berlangsung selama 
Lk. 3 diam, dari diam 10 pagi 
sampai 13,00, 

Menurut -keterangan2 jang d 
peroleh ,,Antara”, Mr. Alwi di- 
dengar keterangan2nja dalam hu 
bungan persoalan Abdullah Al. 
katerie, antara lain sekitar soa 

rumah didjalan Madura, Djakar 
ta, jang menurut kabar2 adz 
sangkut-pautnja jang memerlukan 
penjelidikan. 
Sebagaimana telah dikabarkan 

Abdullah Alkaterie jg ,,diambil” 
| dari rumahnja beberapa hari jang 
lalu, persoalannja sampai seka- 
rang ini masih ada dalam peng 
usutan CPM, (Antara). 

Zainal Abi- 
!! dini/Sjah 
Akan Dilaatik Djadi 
Guberzur Irian Barat 

Antara” memperolth kabar, 
bahwa rombongan Menteri Da- 
lam Negeri, Mr. Sunarjo, dgn 
disertai oleh Menteri Penerangan 
“ndibio dan Menteri Negara 
Urusan Umum, K.H. Roesli, ser 
ta lain2 pedjabat, pada tanggal 
21 September jang akan datarr 
akan — mengundjungi Maluku 
(Ambon), terus ke Tidore untuk 
melantik Gubernur Provinsi Ir'an 
Barat, Zainal Abidin Sjzh. Per- 
djalanan rombongan Menteri 
Dalam Negeri itu kira-kira akan 

Tegaskan 

dihadapan KSAD Dienderal 

dikoro, Kepala Djawatan Kepo 

KSAD Nasution dalam ama- 
natnja jg diutjapkan pada Upatja 
ra timbang-terima tsb, menegas 
kan betapa pentingnja AHM ba 
gi pertumbuhan Angkatan Da- 
rat, terutama sekali dalam meng 
hadapi masalah korupsi, jo se 
perti telah dikabarkan, untuk 
menghadapi soal itu oleh KSAD 
telah dibentuk suatu panitya ad 
hoc, dimana anggota2 bagian 
ini (AHM) turut duduk didalam 
nja. 
Kepada pimpinan AHM jg ba 

ru, KSAD minta perhatian dan 
tanggung-djawab sepenuhnja un 
tuk lekih dulu memeriksa tubuh 
Angkatan Darat sendiri tentang 
segala hal jg tidak baik. Demiki 
an pokok2 amanat KSAD. 
Dalam hubungan ini dari Pe 

nerangan A.D. diperoleh ketera 
ngan, bahwa AHM tsb. dewasa 
ini mempuniai peladjar 219 
orang, terbagi dalam 2 lichting. 
Lichting pertama diikuti oleh 29 
orang Is tanggung-diawabnja se 
nmenuhnja bersda ditangan Mr. 
Basaruddin Nasution. termasuk 
soal pemberian idjazah, sedang- 
kan lichting kedua terdiri dari 
130 ig berada dibawah tanggung 
djawab pedjabst p'mpinan AHM 
to sekarang Mr. Muhono. Pendi 
dikan dalam AHM diberikan se 
lama 2 tahun. Demikian Penara 
ngan Angkatan Darat. (Antara). 

  

Menurut sumber2 jang dapat di 
pertiaia di Madrid dikatakan ha- 
ri Kemis bahwa Spaniol tak akan 
ikutserta dalam Perhimpunan Pe 
raakai Terusan Suez jg akan me 
laksanakan pengawasan atas te-   memakan waktu satu minggu 

lamanja. (Antara) 

Keteranga 
Tugas Panglima Tid 

Rahasia jan2 menjatakan bahwa 
F. EK. Umbas tidak benar telah 

Kepala Daerah Sangir lalaud s 

Mengapa wine tsb. tidak diki   Tertang  perdjuangan  mela- 

wan kolonialisme, ia menjatakan 

kegembiraannja, bahwa Jugosla- 

via bekerdjasama dengan 29 ne- 

gara jang kini sedang aktif ber- 

  

cjuang melawan kolonialisme. 
Kerdjasama dilapangan tehnik 

dan kebudajaan antara? kedua 

negeri sangat berguna. 
Kemis malam rombongan. Pre- 

siden meninggalkan — Belgrado 
menudju Bosnia, sesudah meng 

undjungi pabrik mesin di Raku-' 
vica dekat Belgrado. 

Sukarno menerima gelar 
doktor kehormatan dalam 
ilmu hukum. 

Pemerintah 

hatikan Nas 

Gatang itu, delegasi R.K.S. Pusat 
sungguh2, d | 
Dalam hubungan itu dinjata 

kan pula, bahwa djika keinginan 
tsb. diatas dan djika tuntutan 
RKS pada umumnja tidak men 
dapat perhatian sepenuhnja dari 

dak akan segan untuk menentu 
kan aksi2nja. 

Dapat ditambahkan, bahwa 
RKS Pusat didukung oleh 61 or- 
ganisasi buruh/pegawai negeri 
dan  keanggautaannja - meliputi 
djumlah 90960 dari seluruh pega 
wai negeri. t 

Tuntutan RKS jg belum 
berhasil. $ 

Selandjutnja atas pertanjaan 
”Antara” Pengurus RKS mene- 
rangkan, bahwa terhadap tuntu- 
tan RKS Pusat sebanjak 10 soal 
pada pemerintah, pemerintah ber 
pendirian sebagai berikut: 

rawatan pegawai, masih dalam 
pembitjaraan Kabinet. 

2. Tentang ditiadakannja pem 
batasan waktu untuk pemberian 
dispensasi, ditolak, 

3. Tentang pensiun djanda/ 
tundjangan anak jatim piatu ba   siden Nasser dari Mesir, 

-. (Antara? 
gi pegawai negeri sementara. bi 
sa ditafsirkan: prinsip disetudiut 

Sikap Eden Bisa Babarkan Commonwealth Inggr- 
SYRIA hari Kemis kemaren menterian luar negeri Syria me |rantai perang dingin Barat jang 

dulu membandingkan pidato per ngatakan bahwa pidato Eden itu' dipergunakan untuk mempersiap: 
dana menteri Eden dalam parle serupa sadja dgn pidato2 Hitler/ kan tindakan2 agresif mereka ter 
men Inggris hari Rebo mengenai ketika Hitler mengantjam meng-'| hadap dunia Arab. 
krisis terusan Suez 

tika ia mulai agresinja. 
Menteri luar negeri Syria, Sa 

leh Bitar, mengatakan, 

dengan pi- agresi dunia. 
dato jang diutjapkan Hitler ke- Kata djuru bitjara itu 

djutnja, pernjataan Eden itu men 
imperialis 

pidato Inggris/Perantjis, jaitu menimbul 
tierminkan  tudjuan2 

selan- Assali, 

Eden jang membentangkan ren- kan ketegangan didunia ini jang 
tjana pembentukan Perhimpunan! mengantjam — perdamaian. 
Pemakai terusan Suez menimbulj Eden untuk membentuk Perhim- 
kan keadaan jang genting sekalil punan Pemakai terusan Suez itu 
diseluruh dunia. Djurubitjara kel merupakan mata rantai baru dim 

Usul 

Perdana menteri Syria, Sabri 
menjatakan hari Kemis 

bahwa makin banjaknja oposisi 
terhadap politik perdana menteri 
Eden mengenai terusan Suez itu 
akan membubarkan  common-j 
wealth Inggris. 
Dalam komentarnja terhadap 

rentjana Eden membentuk Per- 
himpunan Pemakai terusan Suez 

ita kepada para wartawan per- 
dana menteri Syria itu mengata- 
kan bahwa ,,kami sudah mem- 
persipakan diri utk menghadapi 
adanja kemungkinan2 jang ter- 
buruk”. 

|. Tapi UP dari Washington me 
ngabarkan bahwa senator Henry 

.M, Jackson, jang baru sadja tiba 
dari perdjalanannja — sepandjang 
10.000. mil di URSS dan “Timur 
Tengah, mengatakan, presiden 
Mesir, Gamal Abdel Nasser 
ialah ,,se PINK dBLga :     

       vanK 

ratus djuta orang. Seterusnja pada hari Kemis Pre 
siden Sukarno, jang mendapat 
sambutan hangat dari Universitas 

  
alam tempo jg singkat diputuskan oleh Kabinet. 

pemerintah. maka RKS Pusat ti|lak 

1. Restitusi pengobatan ds pel PN 

Kurang Per- 
ib Pegawai? 

R.K.5. Pusat Sesalkan Putusan Pemerintah "Patisra universitas. 
Terhadap Tuntutan-Tuntutan R.K.5. : 
SIDANG PLENO R.K.S. Pusat (Rapat Kerdjasama Orga- Hu dan menegaskan Nana ea 

nisasi2 Buruh/Pegawai Negeri) jang diadakan hari Djunat siang habatan jang terdapat di Indone 
kemaren di Gedung Pemuda Djakarta, telah mengambil keputu- Sia terhadap Jugoslavia, 
san, menjatakan penjesalan jang sebesar2-nja terhadap kurang Cjauh 1a menerangkan bahwa hu 
sungguh2-nja vemrintah dalam memperhatikan dan menjelesai- bungan persahabatan itu dapat di 
kan perbaikan nasib dan kedudukan pegawai negeri, sebagaimana landjutkan dilapangan 
jang diadjukan oleh R.K.S. Pusat. Selandjutnja RKS Pusat men- kebudajaan, perdagangan dan po 
desak pada pemerintah supaja membuka perundingan lagi dengan litik. 
R.K.S. Pusat dan mengharap supaja dalam perundingan jg akan 

dilajani oleh pemerintah dengan 

oleh DUP, tapi tak dapat dilak 
sanakan berhubung kesulitan ke 
uanga, negara. | sn 

4. Tentang supaja diadakannja 

BRA ita 
5. Soal supaja tidak dilakukan 

aja persotongan iuran luar bia- 

Sa atas gadji jg naik akibat PG 
PN/55, ditolak, aa) 

6. Tentang desakan supaja di 
adakan peraturan tetap untuk 
tundjangan hari raja ditolak. 

' 'Dewan Pertimbangan Pega 
wai dan Undang2 Kepegaweian, 
disuruh menunggu - setelah sele 
sainja Konstitusi R.I. 

8. Tuntutan untuk ikut serta 
nja wakil2 RKS dalam panitva 
amandemen  PGPN/55, ditolak, 
tapi pemerintah akan membentuk 
panitya negar, penindjauan PG 

/55, dimana wakil2 RKS bo 
leh ikut duduk  didalamnja. se 

itu Indonesia ingin bekerdia sa 

sirkulir untuk PP 8/52 dsb. dito| Ms dengan semua bangsa, Ia me 

Belgrado, telah menerima gelar 
doktor kehormatan dalam ilmu 
hukum. Upatjara pemberian gelar 
dilangsungkan didalam ruangan 

Sukarno mengutjapkan terima 
kasih atas pemberian kehormatan 

Lebih 

ekonomi, 

Menurut Sukarno, Indonesia 
dan Jugoslavia telah mengalami 
proces revolusi jang hampir sa 
ma. Setelah mengutip pantjasila 
ko-eksistensi, Sukarno menjata- 
kan, bahwa berdasarkan azas2 

ngutjapkan sjukur kepada Jugo 
siavia, karena menerima pula 
azas2 itu, dan kemudian berdjan 
dji bahwa ia akan berusaha se 
kuat2nja utk memadjukan ' per 
.damaian dunia. 

'Upatjara pemberian gelar tsb. 
dihadiri oleh. wakil2 Presiden 

rim kealamat Ja'asan Kelapa 
Sangir Talaud (JKRST). sebab 
nja ialah karena b:ik pada wak 
tu ini maupun diwaktu itu Ke- 
menterian Perekonomian belum 
dapat mengakui JKRST selaku 
badan hukum. Untuk memper 
oleh pengakuan itu JKRST h- 
rus mempunjai anggaran dasar 
jg terang, tjara bekerdja jg ter 
tentu, disebabkan karena jatasan 
tsb. akan memberikan dijasa?n:3 
pada rakjat. demikian Menteri 
ng Perekonomian EF. Um- 
as. 

Mandat kepala daerah 
sudah ditjabut. 

Fx Mator TNI Rahasia #anc 

nada, waktit memberikan kete- 

rangan pada ,,Antara” Makasar 
ialah pada tg. 12 September jans 
lalu menjatakan dirinia 'sebaga' 
pensnggung-diawab (ang berkua:- 

Kulit Tjoklat 
Bisa Dimakan 
BERDASARKAN penjelidikan 

baru jang dilakukan oleh Pusat 
Perkebunan Negara mengenai 
buah tjoklat jang bidiinia diolak 
mendjadi bubuk cacao ternjata 
bahwa kulit dari buah tioklat ter 
sebat dapat dimakan oleh manu 
sia, Demikian diterangkan oleh 
Ir. Saksono kepala Pusat Perke 
bunan Negara. 

92”, Dari kulit buah tjoklat 
ini dapat diolah mendiadi mak: 

  

tingan penjelesaian kopra df Sangir Talaud. 
ini, Gemikian Umbas, ia telah mengiriukan uang itu ke-alamat 

rusan Suez itu, hal mana diusul 
kan oleh Inggris dan Perantijis. 

Umbas Ganti Bantah 
n: Rahasia 

Tuduh Rahasia Sering Gunakan Surat? 
ak Pada Tempatnja 

MENTERI MUDA Perekonomian F. F. Umbas hari Djum- 

'at kemaren menjatakan vada ,,Aniara” bahwa ia tak dapat mem 
benarkan keterangan2 iang diberikan oleh ex-Major TNI John 

Menteri Muda Perekonomian 
memberikan u2ang untuk kepen- 

Pada awal tahun 

ebanjak Rp. 2,08 djuta (djadi 
bukan Rp. 2,8 djuta) untuk Gigunakan dalam urusan kopra me- 
ngingaft bahwa kepata daerah tsb. 

dari Jajasan Kopra jang dalam likwidasi. 
selaku penanggung-djawab 

sa penuh) dalam soal penjelesaia: 
kopra di Sangir Talaud denga: 

mandaat jang diberikan oleh Ki 

pala Daerah Sangir Talaud, Un 
bas katakan, bahwa mandaat te 
sebut oleh Kepala Daerah Sang: 
Talaud sudah ditjabut sedjak tc 

16 Agustus jang lalu. 

Selandjutnja pada ketika E: 
Major Rahasia bertindak selak 
pemegang kuasa untuk menjele 
saikan soal2 kopra di Sansir T: 

bud, ia djuga mendapatkan su 
rat2 fugag dari Panglima TT VI! 
"tapi sering surat2 tugas tersebu 

Cigunakan tidak pada tempatnja 
Pada permulaan tahun ini se 

vaktu kepala daerah Sangir Ta- 
laud hendak mengirimkan kopra 
“ari S.ngir Talaud ke Djakarta, 
dengan menggunakan 2 kapal ia- 

lah kapal Kalabai dan Camphuy: 
Ex Major Rahasia telah meme 
rintahkan agar kapal2 tsb. dja- 
ngan. berlajar menudju Djakarta 
uotapi hendaknja menudju  Bi- 
tung. Dalam hal ini Menteri me 
nanjakan, sampai dimana hak Ra 

hasia untuk  merobah tudjuan 

pengiriman 'kopra tsb. 
Petani kelapa menderita. 

Dengan tindakan beberapa ok- 
»um  mengenzi soal kopra di 
angir Talaud itu, bukannja si- 

'uasi petani kelapa setelah Jakop 
ilikwidasikan tambah mendjadi 
saik, tetapi bahkan mendjadi Je 

ih djelek. 

Bal ini djuga merupakan per- 

        

  pan. Putih telur iang terdapat d' 
dalamnja tidak kalah banjaknja 
kalau dibanding dengan jang ter 
dapat pada djagung. Penjelidikan 
jara2 pengolahan untuk didjadi 

kan makanan kini sedang dilan- 
djutkan. (Antara). 

PEMBUATAN BENDUNGAN 
DAN SALURAN AIR DI 
LAMPONG TENGAY HAM- 

PIR SELESAI.   Edward Kardolj dan ' Svetozer 
Vukmanovic. ketua dewan2 per 
wakilan, anggota2 parlemen dan 
para gurubesar, 

|. Dalam kata sambutanja rektor 
Djuricic menjebut Sukarno seba 

terus-meneru berdjuang untuk ke 
bebasin dan kemerdekaan Indo 
nesia” Djuricic djuga menama 
kan Sukarno ,.kampiun kemerde   dangkan djumlah serta imb:ngan 

nja (perwakilannja) masih akan 
dibertimbangkan, 

9. Tuntutan ten'ang pelangga- 
ran norma2 kepegawaian (mut- 
si2) RKS anggap telah d'penuhi 
oleh pemerintah. 

10. Masalah adania distribusi 
barang2 keperluan sehsri-hari de 
ngan harga murah di'olek. 
Demikian menurut RKS ten 

tang tuntutan2nia jig kehaniakan 
telah ditolak oleh pemerintah. 

(Antara). 

  

  P,M. India Jawaharlal — Nehru 
memperingatkan dalam konperen- 
si para menteri pendidikan nega- 
ra-negara bagian India, supaja di 
sekolah-sekolah djangan tergesa- 
gesa bahasa Inggris diganti dgn     

kaan bangsa2 dan orang jang me 
lawan blok2”. 
Menurut kantorberita Tanjug, 

Presiden Sukarno. menerima di- 
nlomanja dari dekan Fakultas 
Hukum Dr. Milan#Zujovic jang 
menamakan Sukarno "bukan sa- 
dia seorang achli negara melain 
kan  djuta scorang pengarang 
besar”, Karangan2 Sukarno “ti- 
(ak sadia mentjerminkan penge- 
|tahwannja jang Juas melainkan 
| diusa keaslian ideenja jang akan 
merupakan rangka doktrin2 se- 
djarah dan politik”. 

  

ANGGOTA PARTAI KOMUNIS 
RT, 107 DJUTA, 

Departemen, organisasi CC Par 

gai achli negara dan patriot jg! 

& 
Kan Raluvionse kh Ganootscha 

& yedenen Matericbappan 

bahasa Hindia, tai Komunis Tiongkok. mengu- 
Bahasa Inggris tetap akan me-| mumkan bhw pada achir bulan 

rupakan bahasa resmi di India| Djuni jl. djumlah anggota par-     

    
      
   

    

utk waktu jang tak terbatas. Ba- (tai ini telah meningkat djadi le- 

   

hasa Inggris adalah suatu ,,ke-(hih dari 10.734.000 orang, atau 9 
harusan mutlak” dilapangan pe-|kali lebih besar daripada waktu 

' teknik dan ilmu2 pe- konggres ke-7 partai ini Il tahun 
alam, jali 

Pembuatan bendungan dan sa- 
luran2 air jang diusahakan oleh 
Kementerian Pekerdjaan Umum 
dan Tenaga didaerah Lampong 
Tengah kini telah mendekati pe- 
njelesaiannja. Demikian warta- 
wan ,,Antara” jang mengikuti per 
djalanan penindjauan Menteri 
P.U. & T. didaerah Sumatera Se- 
latan mengabarkan dari Metro. 
Pandjang saluran induk jang ham 
pir selesai itu adalah Ik. 15 km. 
(lebar dasar 9,15 m. “dan tinggi 
9 m.) dengan djumlah bendurigan 
nja sebanjak 6 buah. 

SEWAKTU Menteri Pekerdja 
an Umum dan Tenaga Ir, Pange 
ran Mohamad Noer beserta rom 
bongannja berangkat dari Tg. 
Enim  menudju 
baru2 ini, ditengah djalan ialah 
di Muara Meo, ia ,,ditahan” oleh 
sebanjak I.k. 30 orang sebagai 
utusan dari ketjamatan Semendo. 
Setelah Menter: membatja tuli- 
san2 pada sponduk dan sebuah 
resolusi jang pada pokoknja me- 
nuntut perbaikan djalan antara 
Sugih Waras dengan Semendo, 
kemudian Menteri di persilahkan 
naik truck jang telah disediakan 
oleh mereka, Kedua ban bela 
kang dari truck jang ditumpangi 
nja itu dikelilingi rantai2 besi, 
Dimengertilah sudah, bahwa rom 

  
  

Lubuk Linggau | 

'imbangan mengapa Kementerian 
Perekonomian hingga  sekarans 

belum dapat mengakui JKRST 
itu, 

ja katakan selandjutnja, bahwa 
ket'ka is dan rombongannja ber 
ada di Sangir Talaud ia disam- 

.hut dengan keluhan dan tangi- 
san dari rakiat petani kelapa. 
lang menurut mereka itu hingga 

pada waktu itu kopranja jang 
»diual pada JKRST itu diberikan 
setiara menjitjil dengan 5 dan 
1005, Mengenai soal ini seka- 
rang berada dalam perhatian 
kementerian Perekonomian. 
Tentang pernjataan Ex Major 

Rahasia bahwa Menteri Muda 
Perekonomian telah memberikan 
backing pada N.V. Kaliputjung, 
('katakan, bahwa soal tsb. ada 
lah tilsk benar, (Antara). 

bongan akan melalui suatu dja- 
lan jang sangat buruk. Sebab 
ke'juali truck berantai itu, tidak 
ada  matjam kendaraan lainnja 
lagi jang dapat melintasi djalan 
tersebut. 

Dengan bunji kerintjing dari- 
pada rantai2 jang mengikat ban? 
ditambah pula dengan bunji ke- 
ras. dari derum ' mesin, bergerak 
lah. truck jang ditumpangi rom- 
bongai menudju' ke . Semendo. 
Dengan gontjangan jang hebat 
sekali, sehingga para penumpang 
seolah2 tidak diberi kesempatan 
untuk mengurangi kekuatan pe- 
gangan, tibalah rombongan Men 
teri pada km. ke-6 (Tebing Peng 
galingan) dari tempat permulaan 
naik truck tadi dalam waktu Lk.   

  

K.S.A.D. Sekali Lagi 
Pentingnja 

Membrantas Korupsi 
HARI DJUM'AT pagi kemaren dihalaman gedung Akademie 

Hukum Militer, Pedjambon, dalam rangka tour of duty Angk. Da- 
rat, telah dilangsungkan upatjara timbang-terima pimpinan Direk- 
torat Kehakiman/Akademie Hukum Militer, dari Mr. Basaruddin 
Nasution, kepada Major Mr. Muhono, 
pedjabat A.H.M. tersebut. Upatjara timbang-terima itu dilakukan 

Major Nasution, 
antara lain oleh Ketua Mahkamah Agung Mr. Wirjono Prodjo- 

jang diangkat sebagai 

dan disaksikan 

Djaksa lisian Negara, Sukanto, 
Agung Muda Mr. Zainal Abidin serta pedjabat2 lainnja. 

Pesan Wakil 
“Pres.| Hatta: 
(Pembangunan Harus 
DjugaDilaksenakanDgn 

Otak 
DALAM keadaan hudjan rin- 

fik2, Rebo siang telah sampai di 
Bukittinggi rombongan Wakil 
Presiden sHatta dan njonja. Da- 
lam rombongan itu antara lain 
kelihatan djuga Menteri P.P. 
dan K. Sarino Mangunpranoto, 
Menteri Perburuhan Sabilal Ra- 
siad, Menteri Pertanian Eni Ka- 
rim, Menteri Urusan Veteran 
Dachlan Ibrahim, Menteri Kese- 
hatan Dr. H. Sinaga dan Men: 
teri Muda Sjech Marhaban. . 

Wakil Presiden Hatta setelah 
mengutjapkan terima kasih: .atas 
usaha penjambutan rombongannja 

menjatakan sangat gembira meli- 
hat kemadjuan daerah Sumatera 
Tengah terutama dilapangan pen 
didikan dengan akan diresmikan 
nja Universitas ,, Andalas” Kemis 
pagi. Menurut Wakil Presiden, 
pembangunan tidak bisa dilaksa 
nakan hanja dengan tenaga sa- 
dja, tetapi haruslah disertai pula 
dengan otak. Untuk mendidik 
ketjerdasan itu harus ada Per- 
guruan2 Tinggi, seperti Universi 
tas ,,Andalas” itu. Diharapkan- 
nja supaja Universitas tersebut 
dipelihara baik2, sebab ia bukan 
lah hanja kepunjaan daerah Su 
matera Tengah sadja, tetapi ada 
lah kepunjaan seluruh rakjat Su 
matera. Daerah Sumatera Tengah 
dalam hal ini hanja mendapat 

  
kehormatan tempat kedudukan 
Universitas tersebut, demikian 
Wakil Presiden. (Antara). 

  

MAO TSE TUNG MENGHEN- 
DAKI DJEPANG KUAT 

DAN MERDEKA. 
Ketua Mao Tse Tung dari RRT 

pada tanggal 4 Sept. menerang- 
kan kepada. delegasi Djepang bah 
wa ia sangat menghendaki meli- 
hat Djepang djadi negara jg kuat 
dan merdeka. 

Sebaiknja Li. 

hatKeburukan 

4 Diri Sendiri:! 
Reaksi Ment. Pen. Me 
—.genai Berita Alg. 

Handelsblad 
SEBAGAI reaksi terhadap tuli 

san harian ,,Algemeen Dagblad” 
dari Rotterdam jang didalam tu 
lisannja mengenai soal2 disekitar 
»Peristiwa 13 Agustus” telah me 
lemparkan tuduhan2 seolah2 pem 
besar2 tinggi Indonesia skorun se 
mua, maka Menteri Penerangan 
Sudibjo kemaren meniatakan, bhw 
suara harian ,,Algemeen Dagblad” 
jang setiara terang2an mentjam- 
puri urusan dalam negeri. Indone 
sia menundjukkan watak jang ti 
dak mengenal tata-kesopanan, 

Harian Belanda itu mengang- 
gap kebanjakan pedjabat2 Indo- 
nesia ,,memperkaja” diri sendiri 
dengan tjara2 jang tidak lajak, 
an digambarkannja seolah2 pe- 

merintah Indonesia sedang me- 
rosot nilainja. 
Terhadap ketjaman2 harian ter 

sebut Menteri Sudibjo mennjata 
kan, bahwa apabila orang mene 
liti isi dan maksud tulisan itu, 
dapatlah diketahui, bahwa ,,Alge 
meen Dagblad” ingin mempenga 
ruhi masjarakat Indonesia, agar 
dikalangan orang2 Indonesia tim 
bul perasaan kebentjian terhadap 
pemerintah kita, seolah2 Indone 
sia kita ini hanja dipimpin oleh 
orang2 ,,korup” seperti apa 'jang 
digambarkan oleh ,,Algemeen 
Dagblad”. 

Dalam menghadapi hal ini, 
kata Menteri Sudibjo, baiklah ha 
rian itu menengok diri sendiri, 
terutama kepada bangsanja' atas 
perbuatan2 mereka diwaktu" me- 

reka mendjadjah Indonesia. 
Tidakkah kita mengenal. dan 

mendjadi pengetahuan umum,ibhwy 
dikalangan pedjabat2 tinggi Be- 
Ianda dalam mendjalankan kekua 
saannja telah mengeruk kekajaan 
untuk keperluan dirinja sendiri 
dan diwaktu berhenti dari djaba 
tannja mereka itu mempunjai sa 
ham-saham jang besar dalam ber 
bagai perusahaan dinegerinja? 
Bertanjalah Menteri - Sudibjo: 
»Dari manakah uang sahamsitu?" 

(Antara) 
  

Ment. P. U. ,,Digojang" Dgn Truck 
satu djam. Kemudian Menteri'be . 
serta rombongannja kembali di- 
persilahkan — kesimpang uara 
Meo, oleh delegasi dari Semendo 
tadi, sebab atjara untuk, melin- 
tasi djalan ke Semendo: itu “se- 
benarnja tidak tertjantum. ' Akan 
tetapi rakjat dari daerah Semen 
do menghendaki djuga agar su- 
paja Menteri memperhatikan dja 
lan tersebut. 

Dapat ditambahkan disirii, bhw 
dialan jang sangat buruk itu pan 
djangnja. Lk. 30 km., sempit se- 
kali dan djika dilalui oleh truck 

setengah daripada bannja terta- 
nam didalam lumpur. Djalan ter 
sebut terletak pada pegunungan 
Bukit Barisan jang 
dan berliku2, (Antara), 

  menandjak 

   
   

  

    

    

    

                    

    
    

   

   

      

   

  

   

   

    

   
   

    

  

    

 



   
   

  

         

  

Besuk hari SENEN tanggal 17 September 1956 djam 9.30 pagi 
di BALAI LELANG ”BOEDAJA” Djl. Dr. Tjipto (Kr. Tem- 
peci) 128 Semarang. Pn ana Ian ki” a 
Berupa perabot rumah tangga, diantaranja : 

PIANO, MESIN DJAHIT KABINET, STELAN KURSI | 
KROOM, 'OTAN, ALMARI TOKO, KERO-BED 
model SALON, MEDJA MAKAN DARI PIPA dan masih 
banjak lagi' jang ta? dapat disebutkan satu-persatu. 

HARI LIHAT MINGGU TANGGAL 16 SEPTEMBER 1956. 
2. BALAI LELANG ”BOEDAJA”. 

   
  

     

    

Pada hari RABU, 'tanggal 19 September 1956 akan diadakan : 
lelang Besar. untuk umum... 

t 

Lelang dimulai pad? djam 9 pagi dan bertempat di: 

PR 1 Ie Tn 2 

Gedung G.R.L. s., 
Bodjonz No. 116 Semarang 

Adapun jang dilelangkan' ialah -berupa Kajudjati - pertukangan, 
Kajubakar dan Arang terletak di Penimbunan? dari Daerah? 
Hutan : PURWODADI, BLORA. KENDAL, PATI dan TJEPU. 

Daftar kapling dapat diperoleh di Kantor2 : 
“Kantor Daerah Hutan jang bersangkutan, 

3 Inspeksi Djawatan Kehutanan Bag. ke TI, di Bandung, 

3 » » » Pia HI, 
IV, 

» Semarang, 

» Surabaia, 

» Djakarta. 

REM KEK EU EK EK EK AN RN anaksanaa 

ja. 

-. - - » » 

L Besar Djawatan Kehutanan 

“ “ - Wah la 2 Sa S0 Ta SL LL RA 

  

1 Terbit tg. 10 September 1956 
OLAHRAGA : 
2 MENGIKUTI BILL MILLER 

Melatih athjct2 Indonesia di Bandung. 
£ CHARLIE DUMAS, ”The Black Phanter” 

Dengan lontjat-tinggi rekor - dunia 2.15 m. 
Ek Mz » 
"WAR and PEACE” produksi De Laurentis bersama 
Paramount, fjeritera karangan Tolstoy ' 
Dengan Audrey Hepburn & Mel Ferrer: 
INDRIYATI ISKAK, penari muda jang ditemukan 
untuk produksi baru Perfini “TIGA DARA? 
ERA DPO an 
DUA SEDJOLI BINTANG KETJIL & TOMPEL TUKANG 
KEBUT pada "pos”nja masing2!!! 

rp
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tk 
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SETELAH KINI ti 
tahankan TMSU dan 
pendapat supaja perusahaan 
di perusahaan gabu 

Y | ini sungguh ti , 
|dah diusahakan sendiri sedang 
srusnja ditindjau kembali kar 
“da tahun 1960 dan ditambah | 
djandjian KMB. 

Y 

  

KONPERENSI KAUM TEHNIK 
: AUTONGOM SELESAI 

# 

| Sekretariaat DPP SEBDA men 
barkan bahwa konperensi e 

an Kaum tehnik auton: 
iselenggarakan oleh L l 

Mu di Solo pada minggu ke-2 jbl. telah berhasil m 
kan beberapa masalah sbb 

1. Menindjau dan memperbaiki 
ipelaksanaan inpassing PGPN- 
IDimana dituntut supaja dlm r: 

  

   
za 
ja     

    

  

   
    
    

  

jan Satu tingkat bagi semua pega 
iwai daerah autonoom dgn mem- 
pertimbangkan. masakerdja i 
mair, sedang kalau . formasi 
sekarang belum memungkinkan 
'pelaksanaannja dapat menunggu 
'formaN jang akan datang dengan 
tjataian: tetap berlaku surut mu 
lai tgl. 1/10-1955. 2 

| 2. Goedschikking (perbaikan per 
nhilaian djabatan). 
Mengingat terdapatnja kegandji 

lan2 jang sangat merugikan pega 
wai2 jang bersangkutan dilingku- 
ngan pemerintah autonoom dalam 
bal penilaian terhadap djabatan2, 
terutama djabatan2 tehnik, seper- 
li: kepala Pekerdjaan Umum Ka- 
bupaten jang mempunjai pertang 
gungan-djawab jang berat dan wi 
lajah jang luas pada umumnja 
hanja memiliki pangkat/tingkatan: 
IV/c, V/b dan V/e, maka dituntut 
adanja perbaikan terhadap penilai 
an djabatan2 itu diantaranja: un 
tuk kepala Pekerdjaan Umum su 
paja diberi pangkat/tingkatan se- 
tingkat lebih rendah dari pang- 
kat/tingkatan jang dimiliki oleh 
kepala Daerah dari daerah jang 
bersangkutan. 

| 3, Amandemen PGPN-1955. 
Kepada DPP Sebda oleh konpe 

rensi-kerdja itu telah disampai- 
kan bahan amandemen terhadap 
PGPN-1955 jang meliputi golo- 
ngan tehnik, diantaranja: supa- 
ja semua djabatan tehnik dima- 
sukkan dalam skala parallel, se- 
suai dengan kedudukan djabatan 
itu sebagai djabatan organik spe 
sifik chusus: supaja diadakan per 
baikan terhadap penilaian - idja- 
zah2 dari .kursus2/sekolah2  Teh- 
nik, utk memungkinkan adanja 
perbaikan nasib bagi golongan 
tehnik jang kenaikan? pangkat- 
nja sangat terbatas karena ada- 
nja sjarat2 chusus jang lebih be- 
rat, dan sesuai pula dgn panggi- 
lan pembangunan nasional jang 
tentu sadja membutuhkan tena- 
ga2 tehnik jang semakin besar 
djumlahnja. 
Konperensi-kerdja kaum tehnik 

autonoom tsb. adalah jang perta 
ma kali terdjadi selama .ini dan 
berlangsung dibawah pimpinan 
sekretaris umum Sebda Haryowi- 
sastro. Jang hadlir Ik. 30 kaum 
tehnik antara lain terdapat Ami- 
ruddin 

sar Surabaja, Sujono direktur Pe 
kerdjaan Umum kotabesar Ma- 
diun, Harjono kepala Pekerdjaan 
Umum Kotabesar Solo, Sambudi 
Ah Tehnik Kotapradja Jogja, 
al. 

     

   
   

    
  

     

PERTUNDJUKAN FILM UTK 
PELADJAR & GURU. 

Usaha Peladjar Pendidikan Rak 
jat Smg. minta dikabarkan, bah- 
wa besok tgl. 17 s/d 21 Sept. jad. 
akan Giselenggarakan pertun-   

    

   

    

    

     

      

    
   

    
    

   
   
    

    

    

    

      
    
    

    

    

    
     

   
   
    

    
    

   
   

     

     

    
     

    
   

   
    

    
     

   

     

    

    
   
   

     

Alamat Red./Adm. Gunungsahari 46 - Kotakpos 2308, Djakarta 
Permintaan Jangganan dengan bajar dimuka. 
Agen di Semarang : 

: Toko Buku "TAWANG” Purwodinatan Timur 20 
Harga langganan Rp. 9,— 

  

  

            

  

ag endapatan Baru ,Amiro Pomade” 
Tjap Potrek Bintang Ampat 

Mudah dipakai seperti pomade biasa. Rambut putih kembali asal. 
Mentjegah runtuhaja rambut d.ld. penjakit jarig ada didalamnja. 
Djangan kaget, dalam 1 Minggu sudah berobah kleurnja asal pa- 
kai sehari dua kali. Gosok sampai akar-akarnja. Asal pakai sela- 
manja ini Pomade, makin Iama' makin hitam. Tidak luntur dan 
tidak merusakkan pakaian. Harum bahunja. Boleh mandi, tidak 

“luntur, akan tetapi sabar, tentu memuaskan. 
Harga per pot Rp. 55.— dan Rp. 39-— 
AMIRO HAIR CREAM Rp. 30-— sama seperti Pomade. 
Tambah ongkos kirim 1096. Harga di Agen sama 

“ DJUGA SEDIA : Puder Hitamkan Rambut 5 gram Rp. 25.—- 
5 3. gram Rp. 15.— 

Agen: Ngupasan 12 Jogjakarta. 
KASIM DADA , Kp. Melaju 30 Semarang. 
HOK AN “3 Patjinan, Magelang. 
ENG TAY Hoo tau? 
Toko Gbat ENG TIE HOO 

“ UNIVERSAL STORES 
Toko RADJA BALI 
Ramah Obat KARUHUN 3 
Toko Obat PO NING TONG Dj. Pemotongan 9, Salatiga. 
Toko BALDIUN 2.0 Kepatihan 105, Pekalongan. 
JASIN : Kepatihan Pekalongan. 
E. Mana ba ng #1 Tegal. 

"VTEK AN TONG :. etjinan 81, ja. 
Toko TJAP KENDI Klaten. 2 
Toko Obat ENG NJAN HO Petiiman 58, Jogja. 

(2. Foko Obat ENG TAY HOO Petjinan 75, Jogja. 
Terbikin oleh tabib AMIRODIN - Depan Kusumojudan Solo. 

AN Eakaoti Di PA” 
| Pe Dang ma N. V. STOOMVAART MAAT- Ega an a ami, “ aa Oi ne 

SCHAPPIS  ,NEDERLAND” fanlo ben en Ouiakapangan ra 
dingan sepakbola antara kes. 
Chung Hua-B dan kes. Tsing Nien 
Hui Pati. Kes. TNH akan menu 
runkan pasangannja sbb.: keeper 
Umbara, back: Soen Bie, Karba- 
ni, halfs: Marlan, Marjoso, Djing 
Tiang, -forwards: Nasikun, Sing 
Kiem, Sugijono, Suharto, Slamet. 

x wr dn 2 

Pekodjan 101, Semarang. 
Di Nanking 17, Madiun. 
odjong 6 B, Semarang. 

Djl. Kaju Tangan, Malang. 

   

     

     

  

    

  

mempermaklumkan kepada pe- 
a muatan bahwa: 

m.s. , TARAKAN” 
ada tgl. 14 September 1956 te-' 

lah masuk pelabuhan Semarang 

   

             

   
   
   
     
    
    
   
   
    

  

  
  

    
buku A dan B — Admi- 

Korespondensi 
Inggris — Belanda dii, 

alah pada 
INSTITUUT DAGANG 
"INDONESIA" - SOLO, 

F 2 

   
     

  

nai ,,peristiwa 13 Agustus” telah 

keterangan Pemerintah jang menja 

untuk kepentingan sesuatu politik 

dakan penindjauan, Menteri Burha 
nuddin menghadiri pembukaan ge 
dung baru Sekolah Menengah Tek 
nologi Atas jang merupakan satu 
nja sekolah 
lan Semaki Jogjakarta. 

t kembali ke Djakarta, J 

djukan film Gigedung bioskoop 
.Gris Bodjong Semg. Film jg di- 
'pertundjukkan jalah ,,La Vie Aan 
|Roos” jang mengisahkan pertjin-. 
'taan murid dan guru. Film ini 
ihanja diperuntukkan peladjar2 se 
'kolah menengah - landjutan - “dan 
para guru. Film jang lainnja lagi 
jakni ,,Sauvenirs Perdus” untuk 
peladjar sekolah landjutan perta- 
jma dan sebagainja. Pertundjukan 
|film2 tsb. dilangsungkan selama 
tanggal diatas tiap2 djam 10 s/d 
12.00 dan djam 14.00” s/d 16.00. 
Harga kartjis rata2 Rp. 1,50 dan 
untuk mendapatkan tanda masuk | 
itu bisa hubungan dgn alamat 
Djl. Merak V/25 (Purwodinatan 
Stara) Semarang. Ta : 

KEDATANGAN DJEMAAH HADJI 
DJAWA TENGAH. 

Pada tgl. 17 September 1956 di 
tunggu kedatangannja dipelabuhan 
Semarang kapal2- Hadji »Lang- 
kuas” jang akan menurunkan 1005 
orang Djemaah Hadji Djawa Te- 
ngah berasal dari Kabupaten? 
Brebes 15 orang, Pemalang 13 
orang dan Tegal 72 orang, sedang 
kan kapal ,,Blitar” akan menurun 
kan 80 orang Djemaah Hadji jang 
berasal dari Kabupaten2/Kota Be 
sar Semarang 2 orang, Blora se- 
orang, Pemalang 30 orang, Tegal 
10 orang, Brebes 3 orang, Mage- 
png 11 orang, Purwokerto 5 orang, 
Tjilatjap 14 orang dan Solo 
orang. Semua itu akan turun di 
'Semarang. Demikian berita dari 
PHI Djateng. 

  
PEKAN FUNDRAISING P.M.-. 

SEMARANG. 
Oleh P.M.I, tjabang Smg mulai 

“tgl. 17 Sept. s/d 1 October 1956 
akan diadakan ,,Pekan Fundrai- 

  

ia Antara” dari pihal 
£ BUM. 

Ika inpassing itu diadakan kenaik- Ta 

  

Insinjur praktek Kotabe- djumlah periadin jaan minjak men- 
tah di TMSU dan mekar 

    

  

  

    

    

     

  

     

   

   

5196 Modal NIAM itu 
merintah. dan 499p B. 
segala sewolg SANA mang ea : 
2 ckaploltasi, produksi, Ol any 
nag mopenpnja okeh BPM De. 
mikian kete Jang apa 

    

  
| dalam minggu ini se- ' 

dang inelangsungkan “ Kongresnja ng ke-III di Semarang, Menu 
'BUM, masalah penjelesai 

  

       

  

Sta «me ri wa 

itu pada Belanda melakukan tin- 
|dakan2 jang merugikan. Utk nu: 

           

  

   

  

   
   

     

       

    

     

  

      
      
     
    

   

Suez Memang Serieus 
Femeriatah Tetap Inginkan Pen elescian 

Dengan Tjara Damai — Kata PM Ali | 
Sastroamidjojo 

P.M. ALI SASTROAMIDJOJO Kemis petang tiba kembali 
Gi Djakarta sesudah sebagai Menteri Pertahanan ad interim ber- 
kundjung ke Malang hari Rebo berhubung dengan timbang-terima 
pimpinan Div. ,,Brawidjaja” dari Let. Kol. Basoeki Rachmad 
kepada Kol. Sarbini, dan Kemis mengundjungi pabrik semen di 
Gresik jang sedang dibangun dan pabrik soda di Waru dekat 
Surabaja. P.M. mengundjungi kedua pabrik tsb. dengan Menteri 
Negara urusan Perentjanaan Ir. Djuanda, jang tiba kembali di 
Djakarta bersama-sama P.M. Ali. | 

: Atas pertanjaan mengenai per ! 
kembangan dalam krisis Teru- | 
san Suez jang kini telah mening ' 
kat berupa pembentukan ,,Per | 
himpunan Pemakai Terusan ' 
Suez” oleh Inggeris. jang menu 
rut Eden telah disetudjui oleh 
Prantjis dan Amerika Serikat, 
demikian mengenai  persiapan2 
militer jang makin besar, PM 
Ali Sastroamidjojo  menjatakan, 
bahwa keadaannja memang se- 
rieus. Selebihnja i.. hanja menun 
djuk pada apa jang pernah dite 

    

SIARAN RADIO R. 1. 
SEMARANG, 16 Sept. 1956: 

Djam 07.25 Disco Varia. 07,45 

   

  

    

perlu dan harus diadjukan tun- 
Kebaktian Ummat Katholik. 08,10| rangkannja kepada parlemen me tutan2 dan desakan? sbb.: Puspa Djelita, 08,30 O. H. The|ngenai persoalan ini pads tgl, i 2 Moon Islanders. 09,00 Irama pagi. 13.8 il. 1. Supaja TMSU dan PTMRI Maan Tenenae aaadern. 0045 Sudi “Gepapsimana diketabuj, " kerik Idan Jain? konsesi minjak jg ti- | " "3 ra Bersaman Af.t5». Njenjian P. Ian k kak bah dal jan 

dak diusahakan menurut ketentu Sisa mumies gan #ehmad, 10.30 Gadon| 28 Ja Katakan, bahwa soal jang annja didjadikan milik negara. 2. — BINTANG2 RADIO NO. 1 TAHUN 1956. — Minggon. 1280 Pekan datang.| Sangat urgent adalah memuntjak Supaja semua modal minjak asing | Dari, kiri.ke-kanan pria» Hadi Djokosuwarno dari Surakarta-hi- 1240 Dancing Years, 13,15 O.H.inia ketegangan internasional jg Direksinja dipindahkan di Indo- 
nesia dari luar negeri, jang tin- 
duk pada hukum Republik Indo- 
nesia. 3. Supaja mengekspor mi- 
njak mentah Indonesia dlm hal 
ini TMSU kepada negeri mana sa- 
dja jang mau membeli atas dasar 

buranj Andi Mulja dari Surabaja 

hiburan Norma Sanger dari 
Djakarta — 

|. — seriosa: Ismanto dari Surakarta 
— kerontjong. Dari kiri ke-kanan wanita: Ratna dari Djakarta — 

Penghibur Hati. 14.10 Krontjong 10 K ditimbulkan oleh persiapan2 mi Siang. 17.00 Ruang Peladjar. 17,30 liter setjara besar?an di Lautan 

  saling menguntungkan, dan mem 
pergunakan hasil2 tsb. utk menda 
tangkan 'alat2 kebutuhan pemis 
ngunan dan pengluasan tambang/ |. 
perusahaan minjak. 4. Batas wak 
tu konsesi NIAM jang sudah ha- 
bis waktunja pada tahun 1960, 
djangan diperpandjang, dan mu- 
lai berusaha dari sekarang supa- 
ja pemerintah menguasai politik 
produksi, distribusi, personeel dan 
bedrijf dari perusahaan tsb. 
.5. Distribusi dari bahan2 pro- 
duksi minjak dalam negeri seper 
ti bahan-bahan bakar dan pene- 
rangan, dll dikuasai oleh Peme- 
rintah, dan pendjualannja diseleng 
garakan oleh pengusaha2  nasio- 
nal. Politik produksi ditetapkan 
atas dasar mengutamakan kepen- 
tingan dan kebutuhan rakjat dan 
negara. 6. Pemerintah  memberi- 
kan fasiliteit dan prioritet pada 
hasil2 produksi pertambangan mi 
njak Indonesia sendiri dalam mem 
perluas dan melindungi pasaran 
pendjualannja. 7. Mewadjibkan pe 
rusahaan modal asing menempat- 
kan tenaga buruh pegawai Indo- 
nesia menduduki djabataa2 jang 
penting/vital dari perusahaan jg 
selama ini hanja bisa ditempati 
oleh tenaga asing. 

  

   
TIDAK SEMUA orang tahu 

  kan kepada orang? terhukum dan 
alam sempit, mudah dirasa keko 
sian, maka tjatur merupakan hi 
sa memperhalus watak dan mem 

Demikianlah para pemirapin 
dari Rumah Pendjara Mlaten Se 
marang telah memberi kesempa- 
tan seluas2i-nja kepada orang2 
terpendjara untuk "mengisi" wak 
tu mereka dengan tjara jang baik 
dan manfaat. Misalnja - berbagai 
kursus keradjinan tangan, perta- 
nian, kursus PBH dan landjutan, 
peladjaran musik seruling, tjatur 

  
Kek 3 dll. Dalam rangkaian pendidikan 

Dalam usaha me-,,NIAM -kan tjatur dipendjara "'Mlaten” patut 
TMSU dan PTMRI tsb. lebih dipudji usaha sar. Warsono, ke 

pala bag. pendidikan rumah pen 
djara tsb. Ia tak mengenal pajah 
untuk membimbing mereka ke- 
arah mutu jang baik serta mem- 
beri "suntikan" dimana perlu 
guna bekal djika mereka nanti 
kembali kealam bebas. 
Sembojan tjaturnja disesuaikan 

dengan kehidupan dalam pendjara 
orang tidak usah tertarik, Dika-'jakni: Pikirlah dahulu baru me- 

takan bhw menurut penjelidikan ' 
Panitya Urusan Minjak Sumate-| 

menghasilkan Ik. 3.000 Iong-ton 
minjak r sehari, atau 1.2 dju 
ta ton setahun jang harganja| 
apabila didjual tidak kurang dari ! 
Rp, 316.000.000, Demikian a.l, 
keterangan tersebut (Antara), 

mna 

Naa PENTJATAT KELA- 
d N DAN KEMATIAN. j' 

Untuk beladjar praktek kursus! 
penijatat kelahiran dan kematian 
'kini berada di Salatiga pegawai? 
Djawatan Kesehatan dari Jogja 
Bangka dan Sumbawa, setelah 
mereka selama 2 bulan mengikuti 
kursus pentjatat kelahiran dan 
penataan di Magelang untuk pe 
ladjaran theorie. Sebagai diketa- J , 4 :9 
hui kursus pentjatatan kelahiran Nata an Ab9 Natan Dena pah dan kematian tersebut diselengga Pe3—e2, Pi3Xg6. 2 a23, Rc2— 
rakan oleh Kementerian Keseha- 63. 3. Ag mang ai Mila men 
tan sedjak tahun 1952. Tiap? variant. I : beta 
Djawatan Kesehatan Kabupaten Ia aa ea aan mengirimkan wakilnja melulu utk lam minggu ini jang dapat nilai 
pekerdjaan itu dengan nama ,,sta tertinggi dan jang dapat hadiah 
itikus '. Sementara itu baru? ini 
dr. Helwerf Larfen dari W.H.O. 

djauh dikatakan adanja djandji 
uang pindjaman sebesar Rp. 300,- 
djuta dari. BPM kepada NIAM. 
Pindjaman sebanjak itu adalah 
jumlah jang ketjil sadja dari se 

  

  
njadjikan problim, karena sesuatu 

  

TJATUK 
NDONESIA 

Mendapat Perhatian Tersendiri 

pendjara, tjatur mendapat perhatian tersendiri. Tjatur, selain di- 
mainkan oleh para pegawai pPendjara sendiri, 

  

Kali ini kami terpaksa tidak me jang 

dalam perdjalanannja telah da- 
tang di Salatiga untuk menindjau Tawaran , Kredit 

: e Peladjaran Njanji. 18,15 Hidangan : KE Djakarta — seriosa: Netty dari aoare usaniwe. 18,30 Berita Ter bang en Terusan 
kerontjong. y ritorium. 18,45 Hidangan Suara | 2062, D. wa pemerintah 

Nusaniwe (landjutan). 19.30 Ra-| Menjatakan kechawatirannja ter- 
—« |juan Bintang Sendja, 20,190 Wa-| hadap kenjataan itu. 

jang Orang oleh Karawitan Stu 
dio Surakarta. 2215  Wajang 
Orang (andjutan) 23,30 Penutup. 

SURAKARTA, 16 Sept. 1956. Tjatur Di 
P a f Psm sada Kanan. Indrija. 07,45 
endjar agi gembira. 08, uangan. pe 

Imuda pemudi. 08,40 Tjeritera hari 
Akad. 09,00 Kebaktian dari Gere 
dja. 10,00 Rajuan pagi. 10,45 La- 

Igu2 Waltz. 11,00 Klenengan oleh 
(Mardi Karawitan. 13,10 Siang gem 
|bira. 13,40 Kiriman dari Djakarta. 
(14,10 Lagu2 Maluku. 17,00 Gelang 
gang. Kepanduan, 17,50 Irama In 
donesia. 18,15 Menjambut hari 
P.M.I. 18,30 Njanjian Sutji. 19,30 
Bu As dkk. 20,15 Irama Hawaii. 
20.45 Santapan Rochani. 21,15 
Santiwsaran, 22,15 Orkes Bunga 
Mawar. 23,00 Penutup. pemerintah, memperingatkan kepa 
JOGJAKARTA, 16 Sept. 1956: Ga pernjataan pemerintah Mesir, 
Djam 07,20 Instrumentalia. 07,30 jang berulang-ulang setjara resmi 

Njanjian pagi. 08,15 Rajuan Te telah mene askan, bahwa 1 
Iratai. 08,45 Serba serbi pagi. 09,00 k -. ia Be Ta 
Kebaktian pagi. 10,00 Sirenade. AKan mendjundjung tinggi keten- 
10,15 Dagelan Mataram. 13,10 Hi tuan-ketentuan tentang kebebasan 

PM Ali semalam menjatakan, 
bahwa pemerintah tetap berpen 
dapat, bahwa didalam menjelesai 
kan masalah Suez itu, perlu seka 
li orang benar? melepaskan diri 
dahulu dari niatan untuk menggu 
nakan antjaman2' kekerasan sen 
djata. Dalam keterangannja kepa 
da parlemen tempo hari, PM me 
nerangkan, pemerintah Indonesia 
menjerukan, terutama kepada ne 
gara2 sahabat: Indonesia, Inggeris, 
Prantjis — dan Amerika Serikat, 
Supaja persiapan2 militer tersebut 
dihentikan. 

Mengenai kesanggupan Mesir 

    
kalau dibalik tembok tebal alias 

djuga dipeladjar- 
tahanan, Djustru dipendjara, di 
songan djiwa jang mentjari pengi 
buran jang sehat bagi mereka, bi- 
beri daja-menimbang.   
langkah. (Denk en zet). Tiap ka- 
mar blok atau cel diberi alat tja- 
tur lengkap oleh jg berwadjib. 

idak mengherankan kalau peng- 
huni2 pendjara makin mahir main 
tjatur, walaupun jang terbanjak 

  
masih merupakan pemain alam dangan. Minggu Siang. 13,45 Ane J keamanan laluli 2 
dan belum mengenal teori: Na- kp Minggu Siang. 1410 " Aneka di Ta 2 $ lu-lintas. pelaja mun demikian In in Malaga ke Minggu Siang (Uandjutan). 17,090 Yan di lerusan Suez. 
untungan,, mereka sudah . mener Taman kanak2, 17,45 Hidangan 'PM Ali beltan “bersedia man. 
mukan suatu .,bezigheid” | jan& ta" -hersjair. 1815 Tjiptaan Mar- 
baik hingga mereka tidak sam- 
pai berbuat hal-hal jang menge- 
tjewakan. Baru2 ini untuk ikut 
serta memperingati Hari Ulang 
Tahun Kemerdekaan R.I. baru2 
ini telah diadakan djuga perlom- 
baan. tjatur jang diikuti oleh 24 
orang2 terhukum dan 'tahanan. 
Hadiah2 menarik pun “disediakan 
dan sudah barang tentu hadiah? 
itu disesuaikan dengan kebutuhan 
hidup dalam pendjara. 

djokahar dan Utjin.” 18,30 Nja. berikan komentar atas perkemba- 
njian Katholik. 19,40 Panggung ngan baru sebagai'akibat gagalnja| 
Radio Jogjakarta, 20,05 Panggung perundingan Misi 5 Negara dgn! 
Radio Jogjakarta (landjutan). Gak : 25 Diwapan Suratd 2 Tu Nasser, a.l. mengenai ,,Perhimpu 
ngen Sekar. 22,15 Hidangan Ma- nan Pemakai Terusan Suez” itu, 
lam. 23,00 Penutup. dan mengenai kabar2 sekitar un- 
DJAKARTA, 16 Sept. 1956: Iangak na untuk mengadakan 
Djam 08,10 Minggu gembira. Konperensi 45 negara. 

10.00 Seni Djawa Studio Djakar Pabrik2 semen dan soda, ta. 11,00 Mimbar Katholik. 12,30 : 1 : 
Orkes Sesando Timur. 13,30 Or- Mengenai pabrik semen di Gre 
kes Studio Djakarta. 14,10 Orkes Sik itu didapat keterangan, bahwa 

Untuk. mengetahui per Kr. Pemuda Sehati. 17,00 Taman besar sekali 
5 : ka” dise- Putra. 17,30 O.H. Putra Minaha mainan mereka, Gise sa. 18,390 Mimbar Protestan. 19,30 kebbekendlia dalan hutan Tuai "57 

belah ini kami sadjikan Konsert Minggu Malam. 20,05 Dil 'ai bekeraja dalam bulan Mei k 
fragmen. Putih djalanlettansia. 21,30 Na Uli Balung. jang berarti 3.bulan lebih tjepat 
dulu: 27. ad—a5, Pb6 215 Orkes Kr. M. Sagi 23,00 Pe daripada rentjana semula (Agus- 
—b5 28. Bfl—di, Mf8 - tus)« Projek Bank Industri Nega 
9) “29. f2—f4, B5 ra ini, jang memerlukan 14 djuta 
xt4 30. Be4xf4, Bh8 |permainan Piano dan Biola. Os30 9? (dari Exim Bank) dan 450 4 , djuta rupiah, tiap harinja akan e Ma 7 (Tam Kent 2 Ss A. 1 23k Bidik Mei P. 10.80 Yokalia Nah ATL.00 dapat menghasilkan 16.000 kan- 

brik tersebut akan selesai dan mu 

TJIREBON, 16 Sept. 1956: 
Djam 06,30 Missa Sutji. 07,45 

—d4 32. Rgi—hi, Ir j - 3 5 : . gu2 Bali. 11,15 Orkes Studio f d 50 kg, Md4—c5 33. Kb4xa6, (Djakarta. 12,00 Musik Siang Ja10 og semen dari 50 kg, jang tiap 13... Md: at Sim tahunnja akan dapat mentjukupi ! Pb5xa6 34. Pb3—a4, |Seni Sunda ISSI. 14,10 Seni Sun Ek “2002 “dark ebattnban | Ka" 2-4 da ISSI (landjutan). 17,00 Taman Lk. Y5. dari ututhan, jg ber Mn ae aa 2 Kepsnguan., 1,20 Sigran, A P. arti penghematan devisen Lk, 6 ca . b4—b3, : imor. uara 4: : eng 23 37 bln (SAP. “0.30 Ruangan PPK djuta dollar setahunnja. 
20,15 O.K. Mutiara, 2145 Pendi  Produksinja diharapkan bisa 'dikan achlak. 21,30 Melody kota lebih besar dari rentjana tersebut 
Udang. 22,15 Melody Kota Udang Pentjepatan lesai 
(landjutan). 23,00 Penutup. 3 Pan 2 Pe An dengan 

Be8—e2 dan Putih 
menjerah kalah. 

SEMARANG, 17 Sept. 1956: 

Djam 06,25 Bing Siamet 
Nina Kirana. 06.45 Rosemary Cloo 
ney. 07.10 O. H.-Pemuda Malu- 
ku. 07,45 Gamelan Degung. 13,15 Base Pp on amanan 
Dendang Teruna. 13,45 Biola dan 222: 
Piano. 14,10 Gending Bali. 14,30 
Irama Krontjong. 17,00 Kleneng 
an oleh Eko Kapti. 18,15 Hida- 
ngan Corps Musik. 18,30 Ruang 
CPRAD. 18,45 Hidangan Corps 
Musik (andjutan). 19,30 Dari & PEMALAN 
juntuk Pendengar. 20,30 Rajuan . “ 
(Malam. 21,15 Siaran Tritunggal. £ 
22,15 Siaran Tritunggal (landju-| GEROMBOLAN SERANG Pos 
tan). 24.00 Penutup. PULISI. 

kami sampaikan per pos ia- 
lah: Masikin Smg, xzeri Prasodjo 
Jogja, Rukijat Magelang dan Su- 
gito Klaten. ” 

Korespondensi: Kepada para pe 
minat perlu kami beritahukan, 
bahwa partai2 dari pertandingan 
tiatur antara djuara Indonesia B. 
Hutagalung dan Averbach grand- 
mater dari Rusia Djakarta baru? 
ini, belum dapat kami sadjikan 
sekarang, sebab pertai?2 it” akon 
kami analisa terlebih dahulu. Me 
mang sudah .mendjadi pedoman 
kami sedjak dulu, bhw kami ti- 
dak akan menjadjikan sesuatu 

    

    

' Situasi Sekitar Masalah 4 ) 

| (djuara Djakarta) 

kemungkinannja pax 

    

- 

Dj UARA DJAWA GULAT 
TETAP UNGGUL. 5 

Rebo malam Kemis jbl. di 
halaman Pekan Raya ke II Sema 
rang dilangsungkan pertandingan 
Igulat antara pemenang dengan pe 
menang pada hari Senin malam 
dan fihak kalah melawan fihak je 
kalah. Karena pada sore harinja 
telah turun hudjan, maka perha 
tian pada pertandingan tersebut 
kurang memuaskan. Pertandingan 
pertama antara Milten dan Ban- 
teng Merah dimenangkan Milten 
dalam babak ke 4. Pertandingan 
ke II antara Bifalo dan J. Zonder 

dimenangkan 
oleh Zonder dalam babak ke III. 
Pertandingan jang terachir dan jg 
terbaik pula adalah antara Malah 
Mandar (djuara Djawa) dan Ban 
teng Hitam (djuara Tasikmalaja). 
IKedua djago gulat tadi sama kuat 
nja, tetapi tehnis ternjata djuara 
Djawa ada lebih unggul. Sekali- 
pun dalam babak ke III Malah 
Mandar kelihatan agak keseleo 
kaki .kirinja, tetapi ia berhasil 
mempertahankan namanja | dengan 
tjoba mengalahkan lawannja dalam 
babak ke IV, tetapi gagal. Achir 
nja pertandingan tersebut diachiri 
pada babak ke V, dimana duara 
Djawa dengan taktik jang lebih 
unggul itu berhasil kalahkan Ia 
wannja. 5 
DUNIA OLAHRAGA SINGKAT. 
Volleyball... Regu wvolley- 

ball laki-laki Tjekoslowakia tetap 
mempertahankan kedjuaraan  du- 
nia dgn kalahkan regu Sovjet ds- 
ngan 9—5, 15—3, 95, 
15—12 waktu pertandingan tadi di 
adakan baru2 ini di Paris. Dgn 
kemenangan tadi regu Tjeko : 
mengumpulkan 18 bidji kemena- 
ngan. Kedudukan lain2 negara 
peserta jalah no. 2 Rumania, 3, 
Sovjet, 4. Polandia, 5. Bulgaria, 
6. Amerika, 7. Perantjis, 8 Honga 
ria, 9 Yugoslavia, 10 RRT. Semen 
tara itu regu wanita Sovjet dgn 
djumlah bidji kemenangan 18 te- 
tap menduduki tempat paling 
atas, kedua diduduki regu Ruma- 
nia dgn 17 bidji kemenangan dan 
ketiga regu Polandia. 

Karena Ka- 
“Iah' 'Djudi 
Edarkan Check Kosong 
SEORANG pedagang mas 

Tionghoa dari Pasarbaru Ban- 
dung, bernama LMM, hari Ke- 
mis telah diambil oleh polisi dari 
tokonja karena dituduh telah me 
lakukan penipuan dgn mengguna 
kan surat chegue meliputi Rp. 
35.000,— jang ternjata kosong 
tiada dekkingnja. 

Menurut kabar, LMM menga 
lami kekalahan bermain djudi ge 
lap di Djakarta.  Kekalahannja 
itu dibajarnja dgn surat chegue 
sebesar Rp. 35.000,— 
Dalam  perdjudian itu pula 

chegue tersebut berpindah-pindah 

tangan sebagai alat  pembpjar, 

sampai terus keluar tempat per- 
djudian itu dan achirnja dja 
tuh “ketangan seorang Tionghoa 
bernama TTN. 

Orang jang terachir ini ssma 
seka'i tidak tersangkut dalam 
nerdindian gelap itu dan ketika 
ia pada suatu hari membutuhkan 
uane dan pergi ke Bank untuk 
menukarkan chegue tersebut, ter 
niata. bahwa LMM itu - sama 
sekali tidak mempunjai uang di 
Bank tersebut. TTN kemudian 
melaporkan perkara itu kepada 
polisi. (Antara). 

  
  

kannja akan mendapat sekedar ke 
rugian. Kini 32 tenaga tehnik be 
ladjar di USA. 

Pabrik soda Waru (Kem. Ke- 
uangan) sebagaimana telah kita 
kabarkan, sudah mulai bekerdja 
beberapa bulan jang lalu. Projek , keuntungan projek tersebut adalah diantara devisen pula, sebaliknja tenaga? beberapa projek pembangunan be dan tehnik luar negeri jang mengerdja sar. (Antara). 

Bana en SE SOROBNDANDEAr n na Am GRAN, DNS NN MS 

p 1 PS AF.£ Dara 
2 GA e aa 

KLATEN 
bae and : 

MENINDJAU KELUARGA GE 
RILJA DI DJUWIRING. 

Menteri Penerangan Soedibyo 

        

   

dari dekat bagaimana tjara2 me 
lantjarkan djalannja pentjatat ke 
lahiran dan kematian dalam dae 
rah kabupaten Semarang. Dokter 
Helwerf Larfen mendapat kesan 
jang baik mengenai penjelengga 
raan pekerdjaan ini, maka Dja- 
watan Kesehatan Kabupaten Se 

Utk Indonesia 
Datang Djuga Dari 
Bank2 Partikelir 

Di L. N. 
Dr. ONG ENG DIE bekas 

partai pertandingan tjatur menu- 
rut notice (tjatatan) begitu sadja, 
tanpa analisa. Dengan dianalisa 
lebih dahulu, sifat notice itu akan 
bisa hidup dan bisa mengambil 
bahan2 peladjaran dari dalamnja. 
Partai Hutagalung-Averbach jang 
akan kami sadjikan pada waktu 
j.a.d.. hanja partai jang menurut 
pendanat kami tinggi mutunia ser 

SURAKARTA, 17 Sept. 1956: Pada tanggal 11-9-1956 antara 
Djam 06.10 Pagi meraju. 06,30 djam 12.00 malam, gerombolan jg Jimmy Leach. 06.45 Lagu2 Mam ' terdiri Ik. 20 orang bersendjata 

ho. 07,20 Irama Indonesia. 07,50 lengkap jang datang Gari dju- Aneka warna Timur. 13,15 Klene'rusan timur telah menjerang pos ngan dari Kraton. 14,10 Kleneng pulisi  Ketjamatan Watukumpul an dari Kraton (landjutan). 17,00j Kawedanan Belik (Pemalang). 
Rampah2 Palang Merah Remadja.| Dan sehabis itu terus berpindah 17,40 Varia Djawa Tengah. 17,50| membakar Kantor Ketjamatan dan 

dengan njonja baru2 ini menin- 
djau kedaerah2 Djuwiring dima- 
na selama masa gerilja dulu be 
liau pernah berada ditempat itu. 
Kundjungan menteri ini disertai 
oleh sementara staf” Kemper, 
Acting Kep. Djapen Prop.-Dja 
teng, Bupati Klaten dan para pe   sing P.M.I. 1956. Untuk penjeleng 

garaan itu telah dibentuk suatu 
Panitya jang terdiri dari wa- 
kil2 djawatan organisasi dan go- 
longan. Dan selama itu diseleng 
garakan pengumpulan keuangan 
jang bersifat sokongan sukarela. 
Sementara itu Gubernur Djawa 
Tengah dan Wali Kota Besar ye 
marang telah menjetudjui dan me 
ngandjurkan kepada para pega- 
wai utk ikut menjerahkan dgn 
sukarela lebihan dari sen?nan jg 
tertjantum dibelakang koma dim 
daftar gadji masing2 dlm waktu 
gerakan tsb, 4 
Menurut keterangan gerakan 

»,Pekan Fundraising” itu guna 
mentjari djalan utk menutup de- 

tua KBI Tjh. Semg. Sutijono dan 

: jalanan ke Perantjis dan Italia, 
Tgl. 12 Sept. malam KBI Tjab. 

Semarang telah mengadakan upa 
tjara peringatan dengan api ung 
gun berkenaan dengan usia Kepan kesanggupan untuk memberikan 
duan, Bangsa Indonesia (KBD | Medul ujangka pandiang pada genap 26 tahun. Upatjara ini ber pergusaha2 di Indonesia jang tempat dilapangan Maluku Semg. bonafide. 
dipimpin oleh Ch. Roni. Pidato Kesan tersebut dip h | peringatan disampaikan oleh Ke- : 2 Dener oki ketika ja mengadakan pertukaran fikiran 

dengan beberapa bankiers parti- idato sambutan di k leh e 3 Ba abang ngikan Ole luae dinegeri2 jang ja kundjungi. Patih Iskandar selaku wakil Wali 
kota Semg. Dalam pada itu djuga 
dilakukan pelantikan beberapa 
orang pandu KBI untuk mendjadi 
kepala pasukan, serta pembantu? 
nja. 

Mendjawab pertanjaan bagai- 
ma pendapat pengusaha2 diluar   fisit keuangan Markas Besar 

P.M.I. Jang menurut angka-ang- 
ka dalam keuangan anggaran be- 
landja P.M.I. Palang Merah Indo 
nesia dan anggaran beaja mini- 
mum Markas Besar P.M.I. 1956 
ini mengalami defisit masing-ma- 
sing sebesar Rp. 2.004.250,— dan- 
Rp. 4.000,— 7 

  

PERNJATAAN  SOBSI JOGJA 
TTG PERISTIWA 13 AUG. 

Dalam - pernjataan baru? ini : 
SOBSI tjabang Jogjakarta menge 

mendesak kepada Pemerintah. su 
paja segera. .mengambil tindakan 
tegas terhadap biang keladi ,,per 
istiwa 13 Agustus" berdasarkan 

takan, bahwa dalam peristiwa itu 
ada usaha2 hendak memperguna- 
kan kesulitan2 negara dewasa ini 

jang menudju kearah mendjatuh- 
kan Pemerintah setjara tidak par 
lementer dan membahajakan Ang 
katan Perang. - 
Kepada rakjat diserukan agar 

mendjundjung tinggi demokrasi 
parlementer memperkuat “persatu 
an nasional. 

  
MENTERI BURHANUDDIN 

DI JOGJA. 

Hari Sabtu j.l. setelah menga 

di Indonesia aje di 

Hari Minggu Menteri pulang 

universitas Australia 
dari 16 orang mahasiswa akan 
mengundjungi RRT selama libu- 
ran Natal mereka jad., demikian 
|diperoleh kabar dari Reuter 

diri oleh kira-kira 350 
(mahasiswa2 
Sokongannja 
dari Persatuan Nasional Maha. 
siswa Universitas Australia, su- 
baja menerima baik 
dari Federasi Mahasiswa2 Selu- 
ruh Tiongkok untuk mengundju- 
.agi RRT. 

gaduh kaki2, bunji2 peluit dan 
siulan serta tereakan2 memetjah 
ka, suasana perdebatan i 
mahbasiswa2 dalam rapat itu da 
lam  membitjarakan 
Sekertaris 2 ta D 1 ker 
Denis Pum, disambut dengan siu rakjatnja, bukan ideologinia”. 

negeri, mengenai hasratnja utk 
mengadakan penanaman modal 
di Indonesia, Dr. Ong Eng Die 
katakan, bahwa suara2 mengenai 
soal itu baik di Italia dan Peran 

|tjis masih sepi, 
Ia katakan selandjutnja, bahwa 
pada saat ini diantara negara Ero 

12an pa jang dengan kuat dapat me- 
tag Tanam modalnja diluar negeri 

eri. 8 adalah Djerman Barat, mengingat 
Ibahwa pengumpulan . modal di 
|Djerman Barat berdjalan lebih tje 
'pat dari pada di negara2 lainnja. 
'Hanja di Djerman Barat orang 

Rapat Mahasis 
wa Jg Katjau 
Diganggu Dgn,Ka 
Terbang Dari 

Dan Peluit2 

SEBUAH delegasi mahasiswa 
jang terdiri 

tinggi untuk sesuatu djumlah mo 
dal jang ia pindjamnja, ialah pa- 
ling sedikit dengan 5Y5 setahun. 1 uter. 

Sebuah rapat jang ribut diha- 
orang 

telah menjatakan 
atas sebuah usul 

njaan apakah benar bahwa Djer 
man Barat dengan kesediaannja 
untuk memberikan kredit pada 
Indonesia itu djuga dibarengi per 
mintaan agar Indonesia djuga me 
njelesaikan soal ,,milik2” orang2 
Djerman di Indonesia jang disita 
oleh Belanda pada waktu perang 
dunia ke II dan jang kini berada 

undangan |   an Ha sa 2 . 6 Setelah mengundjungi pembuka jutnja' rapat djuga me dalam penguasaan  Pemetintah PENEKNN m gyasan ate” Swara, Merdeka”. |8p, Pekan aya 2 bahan Oi Toga Se or bantah HET KMK HAAK KEKE 2 Men Naa Tapa an. 47,50 (muddin telah mengadakan penin- |akan dikirimkan itu singgah pu- katakan, bahwa soal tersebut 
: “—g N 1 “beli ih | Rp. 46,50| Sjauan2 atas usaha2 industrialisa | Ia berkundjung ke Taiwan untuk meliputi soal politik jang harus | GRATIS “3 22 karat: djual .. Rp. 44,50 Adi en angan in, sk On | melihat dari dekat bentuk peme hja diselesaikan dengan setjara 

beli Bp. 12,50 ia nitadoklsmo” dam bebbih sepa rintahan Kuomintang. .lintegral, Demikian Dr. Ong ospektus kursas tertulis udjian | “ tumilik BIN di Balapan jang telah|, Mainan kapal2an terbang dari Eng Die. (Antara). di: S.M.P,/A — SME.P, — mempergunakan mesin? modern. | kertas dan isi buah apel, deru G 
  

suatu sikap jg tidak baik apabila 
menolak undangan mahasiswa 
RRT itu. Selandjutnja ia berkata: 
”Kita menaruh perhatian kepada 

antara 

usul 5 tsb. 
Dewan Mahasiswa, 

an2 ketika ia mengatakan bhw (Antara-Reuter),     

menjatakan kesannja bahwa ba- 
njak bank2 diluar negeri jang ber 

diharuskan membajar bunga-jang| diuga sangat sederhana. 

Selandjutnja mendjawab perta 3 

  
tan). 24.00 Penutup. 

JOGJAKARTA 17 Sept. 1956: 
Djam 06.10 Siaran pagi. 06.35 

Suara Gene Autry. 06.40 menjam 
but hari PMI. 06.50 Lagu2 Mars. 
07,20 Ramlee dan Julia. 07,30 La 
gu-lagu Penghantar bekerdja.:| 
07,40 Puspa Djelita. 13,10 Aneka 
Ketimuran. 13,45  Vocalia Barat. 
14.10 Hidangan Siang. 17,00 Mari 
Bergembira. 17,40 O.K. Penghibur | 

it. Sugito dan Samhuri Klaten: 
juga problim “sdr. menunggu 

tempat. Nilai Samhuri minggu jl. 
memang salah tulis. J. Conny Kla 
ten: ,,Tak Berkutik” mat dalam 
2 (2) zet harap diterangkan va- 
riantennja. Dan kalau kirim lagi 
harap lengkap dengan problim- 
nja. Kiriman lainnja menunggu 
tempat. Sudirman Klaten: ,,Mu- 
dah Dilihat” tak dapat dimuat ka 
rena permainan seperti itu sering 

HASIL PANENAN GADU 
MEROSOT, 

Menurut Dinas Pertanian 'Rak- 
jat Kabupaten Purworedjo, akibat 
tidak teraturnja musim hudjan 
selama 2 tahun 'ini menjebabkan 

i : at ja hasil padi. Kemeroso terdjadi dalam praktek -|Hati. 18,15 Ruangan  Djapen, | merosotnja , : idah. ,,Tiga IP Oo Ma 18, 30 Alam Kanak2. 19,40 Sekitar|tan ini disebabkan oleh bandjir. 
serangan2 tikus dam penjakit ,,men 
tek”, Daerah jang sangat menga- 
lami kerusakan2 jalah ketjamatan 
Ngombol, Pak T ha dichuatir 

i kan tidak akan dapat dipaneni 
| Mangintar). 240).-Penutpih, dan 716 ha sudah terang tidak 
DJAKARTA 17 Sept 1956: menghasilkan sedikitpun karena 
Djam 06.30 Kwartet Irama. 07,30 serangan tikus dan mentek. Bagi Orkes Suara Angkasa. 13,30 Gen Seluruh kabupaten Purworedjo, 

deran dan Tilempungan. 14.10 Ra termasuk Ngombol, kurangnja ha dio Orkes Surakarta. 17,00 Orkes Sil panenan meliputi tanah seluas 
Kr. Sagi. 19,30 Seni dan ilmu. 99 ha dan jang tidak panen 
20,40 Sekuntum Melati. 21,15 Ma- Sama sekali seluas 1861 ha. Untuk 
nasuka Seni Djawa Studio Dja- menghadapi musim petjeklik jg. 
karta. 23.00 Penutup. akan datang dan untuk mengura 

ngi penderitaan penduduk pada 
TJIREBON, 17 Sept. 1956: umumnja diandjurkan a.l. berusa 
Djam 06.10 Dalam Pertjikan em ha ,,mengerem” pendjualan pane 

bun. 06.40 Njanjian Marjati dan Man "hasil panenan gadu kepada 
(Rb1Xc6, b3Xc2, 2. Rc6-d5 lalu Suprapti. 0740 Rajuan Tony Mar tengkulak-tengkulak  memperba- | Mc1—e3?? Ini tidak betul. Djika tin. 07,30 Bingkisan Studio Sen hjak tanaman? padi ,,gogo ea 
ihitam mendjawab 2... e4Xi3 diri, 13,10 Lagu2 Krontjong Gem £ung, ketela rambat dan ketela 

ikupi sjarat, Lain2nja menunggu 
tempat. Dapatkah sdr. mengirim- 
kan riwajat hidup  tjatur sar. 
(biografi) kepada kami, dan djika 
dapat disertai pasfoto. Iman Se- 

Kudus: , 1 

kan kombinasi jang kuntjinja -mu 
Lainnja sadja. Sat- |dah diterka, 

'moko Kudus: ,, ian” menung- 
gu tempat. R. Alwi Magelang: 
»Pajah masih terlalu sederha- 
ina. K. M. Adil Madjalengka: Pro 
blim dari C. Mansfiela menunggu 
tempat. Arisjwara Semg: Kombi- 
.nasi ,,Kesan jang berserakan” me 
jrupakan stikmat dengan kuda jg 
isering terdjadi. Lainnja sadja. 
iNasuka Buchari Pati: Problim ! 
isdr, 8 zet mat dengan  kuntji 

th. Kota Jogja. 20.15 Orkes 
20,30 Menjambut: 

21,15 Siaran Tri 
tunggal. 22,15 Siaran Tritunggal 

Tom Jenkins. 
Bintang Radio.     

(belum dapat mat. ,, Tabah", - bira. 13,40 Peter Jork dll. 1410 Pohong ditegalan2 dan pekara- ,jang sangat segarkan Setan Gamelan Djawa Stdio Surakarta. Ngan2. sedang di daerah sera- sa 'Dosa 17,00 Lagu2 Barat. 17,30 Siaran Degan ,,mentek” supaja diadakan Itak “berampun” merusan ibi A-P. 18,15 Ruangan Djawatan Pe tindakan? mengerdjakan tanah sa .nasi jang punja Na Sana nerangan. 18,30 Permainan Gitar. Wah | dengan “baik (,,penglanta- jjalah selain 1. Bi6—#3, 19,30 Orkes Ketjapi. 20,30 Gelang Ngan”) dan mempergunakan bi- pat mat den 1 BIG. ini Merta gang Wanita. 21,15 Orkes Kron- bit padi jang tahan penjakit men Bf7—f8, 'Res—a7. 3" 5 tjong Satria. 22,15 Orkes Gam- tek” a.l. djenis Bengawan, Dewi, z5 5 bus Nursjahab. 28,00 Penutup, Srikuning Si Gadis, Remadja. 

Perwari Protes Perbuatan Tak Se- 
. nonoh Dari Seorang Kepala Marga 

DENGAN surat pernjataannja jdang Suku II jang bernama A, djadian ini, dan mendesak supa- 
tertanggal 10 September loss, Dj. Ptelah mentjoba utk memper ja pihak berwadjib selekas mung 
Perwari “Komisariat Propinsi Su'kosa dirinja, karena R. menolak Kim menjelesaikan perkara ini. 
matera Selatan telah menjampai- permintaan A. Dj: utk kawin. dgn memberhentikan Kepala Mar 
an protes pada jang berwadjib, | Pasirah tersebut berumur Ik, |ga tersebut. Kepada partai dima 

2 as, Sa : 1 PE bi Ruangan Pemuda pemudi. 18,30/B.0.D.M. - Watukumpul. Korban awai Djapen Klaten.  Tudjuan marang lalu didjadikan tjontoh Menteri Keuangan R.I. jang kini NN DemiktanIG Kk Tepaka Putih S900 Tini PD atekumpul seputjuk | utama ee ai tsby jalah” me 
dimana para petugas baru dari mendjabat Presiden Dire dari , ap peminat ma ik, ma Indonesia, 20,30 Imbauan Ma | sendjata stengun pulisi turut ka nindjau keluarga2 jg semasa ve. Para suatu bank nasional diibu kota| Subroto Bogor: Problim ,,cana- |lam. 2115 Siaran Tritunggal. (bur dibawa gerombolan. Ta dut h bah bat 

Rak hi Yikon jang baru2 ini mengadakan per-'gia Sederhana” menunggu tem. 122,15 Siaran Tritunggal (landju- nya U pernan banu-membahu dengan menteri. Keluarga2 jg di 
kundjungi ini a.l. saudara2 As- 
modikromo Tlogorandu, 2. Har- 
djodikromo Djetis — Djuwiring, 
3. Somodisastro “dan 4. Moch. 

Dahlan Kr. Dowo. Dalam 
pertemuan dengan keluarga? itu 
nampak sangat akrabnja dan ra 
mah-tamah. 

TJILATJAP 
YAPORAN PEMBUNUHAN 

PALSU? 

  

Baru2 ini oleh alat negara se- 
tempat, di Awiluar dan Karang- 
tengah  ketjamatan Kedungredjo (Tjilatjap) telah ditangkap 5 orang karena terlibat dalam peristiwa 
pembunuhan jang terdjadi pada 
tahun jang lalu. Salah seorang di 
antaranja' kini berada disalah sa :tu tempat diluar Djawa. Menurut ikabar pada tahun 1951 didesa ter 
sebut telah terdjadi pembunuhan 
atas diri Kartosikun, Karjoguno 
dan Karjoradi. Kepada jg berwa- 
djib dilaporkan oleh salah se- 
orang jang kini tertangkap Itu, bahwa ketiga orang tersebut dibu huh oleh gerombolan bersendjata jang terdiri dari 15 orang. Belaka 
ngan tertjium bau, bahwa ternja 
ta laporan tersebut dipalsukan. Ketiga orang tersebut bukan di 
bunuh oleh gerombolan melainkan 
dibunuh oleh mereka sendiri. Apa 
sebab2 pembunuhan masih dalam 
penjelidikan jang berwadjib. 

TJIREBON 
asean 

PRODUKSI TEBU RAKJAT 
MEROSOT. 

Karena banjaknja kerusakan? jg 
dialami, maka tanaman tebu rak 
jat tahun 1955/1956 ini dikabupa- 
ten Tjirebon ternjata merosot ba- 
njak. Kalau biasanja setiap hek- 
tar bisa menghasilkan 1350 kwin- 
tal tebu sekarang hanja mentjapai 
kurang dari 500  kwintal sadja. 
Tanaman tebu rakjat dalam ta. 
hun ini didaerah Tjirebon (Kab. 
Tjirebon dan Madjalengka)  me- 
mang lebih  banjak djumlah-nja 
bila dibandingkan dgn luas tana 
man dalam tahun 1951, jaitu dari 

  

  

  atas tindakan seorang Kepala 140 tahun, sudah mempunjai anak (na Pasirah itu mendjadi anggota 
Marga didaerah Ogan omering |isteri. Perbuatan jang dilakukan nja diharapkan suatu tindakan Ulu terhadap seorang gadis guru Joleh Pasirah itu bukanlah jang pula. Menurut keterangan jg da: | Sekolah Rakjat Kota Negara. pertama kali, tapi sudah pernah pat kita kumpulkan sendiri, 

| 9 djuga dilakukannja terhadap ga- (orang ini memang sudah ber- Dalam pernjataan itu diterang | dis-gadis lainnja. ulang2 melakukan perbuatan se- kan, bahwa pada tg. 29/8 jang demikian. lalu telah datang pada Perwari Selandjutnja didjelaskan, ber-| Surat pernjataan Perwari ini, Sumatera Selatan Seorang wanita dasar keterangan2 dan informa: 'selain disampaikan pada Guber- bernama R. umur 19 tahun, jang Isi jang diperoleh Perwari, orga- (nur, djuga disampaikan pada ber 
menjatakan bahwa nisasi tersebut menjatakan penje- Ibagai instansi dan pimpinan2 par Tn tanggal 
9 Djuli 1956 Kepala Marga Tin asian jang sebesar2nja atas ke. tai didaerah, (Antara), 

  

  

Ik. 1000 h.a. meningkat mendjadi 
5000 “hektar lebih, 
Menurut keterangan merosotnja produksi tebu itu adalah karena 

tidak terdapat tenaga? pimpinan 
jang ahli dalam koperasi? Tebu 
Rakjat jang dapat memelihara ta 
naman itu dgn baik dan teratur, 

Akibat. kekurangan tenaga ini- 
lah maka didaerah Gempol ada 
300 ha tanaman tebu Rakjat jang 
rusak dan terpaksa harus dibang 
kar kembali, sehingga diderita 
kerugian Ik. Rp. b— djuta, 
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Kelia: 

Reaksi K.H Dahlan 
Moskow — Djuga ! 

Keluarkan 

x 

oleh pihak KN Na ini su- 
1, untuk diusut selandjutnja,   

s 

kan Pernjataan' 
Rusia-Indonesia 

Mengenai ' Statement 
tsir & Mangunsarkoro 
Pendapatnja 

MENGENAI JOINT-STATEMENT Indonesia-USSR pemim- 
1 umum Masjum i atas 

3 Pp aja hal tsb. 
    lebih mendalam. 

pertanjaan menerangkan, bahwa me- 
satu soal jang harus men- ' 
Menurut pendapatnja, ada 

banjak hal jang bisa menimbulkan tanda-tanja. Wakil ketua umum 

Dalam pada itu ketua umum 
N.U. K.H.M. Dahlan menjatakan, 
bahwa kalau dulu ketika di Ame 
rika Serikat tidak dikeluarkan 
pernjataan, maka mestinja seka- 
rang djuga tidak, lagi pula peme 
rintah belum membitjarakan soal 
ini lebih dulu. SAN 

(0 Keterangan Natsir. 
Moh. Natsir, jang memberi- 

kan djawaban setjara tertulis, 
menjatakan sbb.: - 

Saja baru sadja batja dalam 
surat2 kabar. Oleh karena itu 
saja hanja bisa mgmberi reaksi 

sementara. Jang. menarik perha 
tian saja ialah pertanjaan: apa 
sebenarnja jang mendjadi dasar 
makanja dirasakan perlu menge 
luarkan joint-statement seperti 
itu dan apa jang hendak ditudju 
dengan itu. Kap 
Memang kita setudju dengan 

umpamanja pikira, bahwa soal 
Suez Kanal harus diselesaikan 
dengan djalan damai dan dengan 
menghormat kedaulatan Mesir. 
Kita setudju dengan RRT masuk 
Ba Kn dengan perda 
majan duni, dan pelarangan pe 
makaian pertijobaan bom atom 
dan sendjata2 muclear, anti kolo 
nialisme dan lain2. Pendirian? 
yan, sah aa dikenal orang 
an banjak lam2 negara jan 

“berpendirian begitu. : 
Tetapi, kalau kita menjanjikan 

lagu ini bersama (“in koor") de- 
ngan Sovjet Rusia, sifatnja men- 
djadi lain, sebab kita mempunjai 
Sasar sendiri untuk itu dan Ru-|d: 
sia djuga mempunjai dasar jang 
jain dari dasar pendirian kita. 

segi pendirian politik 
kt dalam hubungan ini harus, mengusahakan 

hubungan baik dengan tiap2 negara lain. $ : 

joint-statement . tsb, .. menjatakan, 

kemadjuan 
|tiap2 negara, jang sekarang ber 
diri dimuka dalam ukuran kema 
djuan tehnik dan! ekonomi. 

jika kita “hhat' diantara ne 
gara2 Timur'“RuSia-lah jang 
sekarang berdiri" didepan, maka 
ada baiknja kalau kita djuga 
bisa mengena?" dan memperguna 
Ikan faktor2' kemadjuan untuk 
kepentingan Intkindsfa, "Dengan 
mengambil peladjarah “dari tiap 
tiap negara jang sudah madju, 
disitulah Indonesia . bisa madju 
lebih tjepat dar berorientasi le- 
bih luas menghadapi dunia jg 
akan datang. Bagi Indonesia se 
bagai negara muda, jang pokok 
adalah dunia jang akan datang 
dimana Indonesia harus mengam 
bil tempat jang semestinja agar 
bisa ikut menjumbangkan keku- 
tannja kepada timbulnja dunia 
jang baru, damai dan bahagia. 
Demikian S. Mangunsarkoro. 

Keterangan Kjai Dahlan. 
Mengenai hal jang sama Ketua 

N.U. Kjai Dahlan katakan, bhw 
kalau dulu ketika rombongan Pre 
siden melawat ke Amerika tidak 
ada dikeluaran pernjataan dan 
perdjandjian, maka adalah tidak 
pada tempatnja kalau kini dalam 
kundjungannja di Soviet Uni di 
keluarkan pernjataan itu. Hal itu 
menimbulkan kesan seolah2 kita 
tjondong pada blok Sovjet Uni. 
Kalau dulu tidak, maka sekarang ' 
Gjuga harus tidak, demikian Kiai 

Dahlan. jang menambahkan, bhw | 
( hal ini .mestinja Menteri 
Luar Negeri Ruslan Abdulgani 
lebih dahulu mengadakan - kon- 

   

    

  Sebagai misal, kita ingin me 
larang pemakaian sendjata2 nuc 
lear dan pertjobaan2nja. Tetapi 
kita tahu, bahwa Rusia membi- 
kin sendjata itu dan mengada- 
kan pertjobaan2. Tentang pact2 puh oleh. Ruslan: adalah 
militer, kita sendiri memang ti- 
dak ikut dalam salah satu pact, 
tetapi sebagaimana  konperensi 
Bandung, kita sendiri tidak meng 
hukum pendirian dari negara? | 
jang djuga anggota : konperensi 
Bandung dan jang membentuk | 
pact2 militer. Be KA 

banjak lagi Disamping itu ada 
jang bisa menimbulkan tanda 
tanja. : 

Oleh karena 
pat bahwa hal tersebut merupa- 
kan satu soal jang harus menda! 
pat tindjauan jang lebih menda 
lam. Demikian Natsir. (Antara) 

Pernjataan bersama itu harus 
dilihat dari pendirian politik ne- 

merintah belum.pernah membi- 

“ imenanda-tangani 

tak dengan pemerintah. 
Ditanya tentarig'isi dari pernja/ 

taan itu, ia katakan, bhw menve' 
nai isinja memang tidak apa2, 
tapi pvschologis adalah 
baik dan- prosedute jang ditem- 

tidak | 
tepat. Menurut. Kjai Dahlan, Pe 

tjarakan maksud Ruslan untuk 

Igiaal Panitia Penjel 

“Irijo, Dj 

. Chairul Saleh, Armunanto, 
dyono, Djuntak Suwardi, Suhar 
to, Samsi Radi, Widarbo, Sri Bu 

Jjang,,penting . dalam 

pakan sari dari pada 
dipertemuan kaum mu 
tjak jang dulu. 

(diri dari: 

lain: ja lagi ? 

pernjataan jang disampaikan ke- 
pada "Antara” Kemis malam, se 
golongan kaum muda akan ,,se- 

Siapan pertemuan”. 
Pernjataan itu ditandatangani 

oleh Maj.. Isman, Mr. Supardo, Pn 

  
dojo, K. Sugandi, Vf. Sutomo. 

menegaskan, bahwa tibalah seka 
“rang masanja supaja seluruh 
tenaga generasi muda 
bertemu dan bertukar pikiran utk 
.mengkontrisir segala sebab2 kele- 
suan dan ketidak-puasan (jang 
dikatakannja kini memuntjak di 
segala lapangan dan lapisan ma 
sjarakat, chususnja dikalangan pe 
muda), serta mentjari djalan2 gu 
na mengatasi hal itu dengan me- 
nentukan langkah-langkah bersa 
ma selandjutnja untuk masa de- 
pan. 

Dikatakan, bahwa maksud “ia 
tas hendaknja diselenggarakan 
atas dasar dan usaha jang seluas- 
Tuasnja, sehingga setiap potensi 
generasi muda, dilapangan dan 
golongan mana ja ada, dapat 
menjumbangkan tenaga dan fiki 
rannja setjara  sebebas-bebasnja 
dan berdasarkan penuh tanggung 
djawab akan penjelesaian revolu 
si nasional kita. g 

Chairul Saleh menjatakan, ia 
bersimpati pada idee untuk me- 
madukan tenaga2 generasi muda 
untuk mentjari djalan2 kerdjasa 

menjelesaikan revolusi, tetapi 

usaha 'itu haruslah atas dasar 
se-luas2nja, dan sedjak  permu- 
annja bebas sama sekali dari pra 
sangka jang bertalian dengan ke 
pentingan2 golongan2 ataupun 
partai. 

Berhubung dengan adanja per- 
temuan tokoh-tokoh pemuda di 
Puntjak jang dimulai hari Djum- 
'at utk membitjarakan situasi ne 
gara kita sekarang, antara lain   

Ilam KSAD 

tidak |) 

soal pemberantasan korupsi, dar 
ebut-sebutnja, bahwa KSAD 

maka Kemis ma- 

»Antara”, bahwa ia tidak akan 
menghadiri pertemuan tsb. 2 

Selandjutnja is. menerangkan, 
bahwa mengingat situasi pada 
dewasa ini adalah kurang tepat 
kalau pertemuan itu dihadiri oleh 
Perwira2 Angkatan Perang. Da 
lam pertemuan tsb. akan hadir 
djuga beberapa tokoh dari Ang 

pertemuan tsb.,   bernjataan itu, 
Gemikian Kiai: Dahlan. 

»Panitia Aksi“ Perusa- 
|haan Nasional| Di/Bdg. 

itu, saja berpendal Di Bandung Banjak Terdapat Kepintjangan2 
Pena Mai Jang Timbulkan Kerugian Fihak 

T saha Nasional? 
DALAM PERTEMUAN antara Walikota Bandung beserta 

| para anggota DPD (lama) disatu pihak dan. Pimpinan Dewan 
Ekonomi Indonesia Djawa Barat dilain pihak Selasa siang telah   gara kitajang aktif dan “bebas, 

takan bahwa politik bebas dan 
aktif itu harus diartikan mengu- 
sahakan segala sesuatu jang baik 
buat pembangunan Indonesia dan 
djuga buat kedudukan Indonesia 
ditengah-tengah negara lain. 

Setelah mengemukakan hal2 di Sialan dan merobahnj., 
atas lebih djauh Mangunsarkoro 
menjatakan, bahwa untuk men- 
tjapai hal2 diatas dari pihak In- 
donesia harus diusahakan adanja Sebelum sampai kepada pem- 
hubungan baik dengan tiap2 ne- 
gara lain untuk kepentingan ker 
dja-sama jang ' menguntungkan 
bagi Indonesia. Maka baik de- 
ngan negara Barat maupun de-. 
ngan negara2 Timur, kita wadjib 
memelihara hubungan baik itu 
dan kerdja-sama untuk  kepenti- 
ngan mempertjepat kemadjuan 
Indonesia. Dan disamping itu un. 
tuk ikut memberikan sumbang-, D 
sihnja kearah usaha perdamaian | 
dunia, demikian Mangunsarkoro. | 

Iat katakan, bahwa 
waktu ini Indonesia telah banjak 
hubungan kerdjasama dengan ne 
gara2 Barat, baik dilapangan ke 
budajaan, maupun dilapangan 
       

     
   

dil takan be 
inja baru 

  

au pada waktu 7 dalam mentjari djalan pembang nan, bisa eetban dan menilai 

  

demikian Mangunsarkoro. Dika-j 

"Djawa : 

    hingga | 

Isi, mendapat “pelajanan 

de | 

an ate ab. ah: H3 
Selandjutnja Panitia “Aksi itu 

akan menindjaw"- semua per- 
undang2-an dan peraturan jg me 
ngenai peru Gan perike- 

Ip: ,- mentjari 
supai, se 

suai dengan » ykeadaan kemerde 

  

kaan sekarangj-6erfy terus mem 
perdanugkannt kepada  peme- 

bentukan Panitia" Aksi itu, da 
lam pertem Ih do pihak DEI 
Dj: Pe Manny mengemuka: 
kan kepintjangasi2 # jang -menim- 
bulkan kerugtar "kepada pngusa 
ha2 nasional di Bandung. 
DEI jajanan Barat menanjakan, 

apa sebabnja izin2 perusahaan 
djustru didasarkan kepada keten 
tuan2 per-undang2an dan peratu 
ran jang menguntungkan pihak 
ukan-Indonesia sadja, 

dalam per-undang2an dan peratu 
ran jg dikatakan ,,kolonial” itu- 
pun masih ada-ketentuan2 jang 
bisa dipakai untuk keuntungan 
pihak Indonesia. 

Permintaas dari beberapa ang 
gota DEI Djawa Barat selalu 
matjet dikantor  kotabesar, tapi 

tertjapai persetudjuar untuk membentuk sebuah »Panitia Aksi”. 
jang bermaksud untuk menjelesaikan bersama soal2 jang timbul 
dalam lapangan perusahaan nasional dan perekonomian umumnja. 

padahal| 

  permintaan orang bukan-Indone 
tjepat 

dan dikabulkan. : 
Dalam engemtakan hal ini 

DEI Djawa Barat menjebut ru 
pa-rupa tjontoh dan kedjadian 

akan antaranja soal tanah pdda tiku, der : a 
ah ngan djalan Braga — djalan Pa rah dalam fatwanja menjatakan 

olo- | 
| niaal bangungn jang didirikan di-' 
bong. Menurut ketentuan 

situ harus I8 meter dari rooi- 

an. (Antara) 
katan Perang sebagai perseorang 

Pengu- 

rena didirikan oleh bukan-Indo 
nesia hanja 14 meter. Tanah itu 
telah dimint, oleh Jajasan Krida 
Budaja, jang diketuai Gubernur 
untuk bangunan umum, tapi ko 
tabesar menolak permintaan itu 
denga, alasan, bahwa ,,kotabe 
sar telah ' mempunjai rentjana 
atas tanah tsb” Dan kemudian 
ternjata kotabesar memberikan 
tanar itu kepada orang  Tiong- 
hoa, jang kini mendirikan  ba- 
ngunan nota-bene dengan ' me- 
apaan ketentuan-ketentua, jg 
ada. 
Djuga tiontoh2 lainnja dike 

mukakan DEI Djawa Barat, um 
pamanja hak »medebewind” da- 
lam beberapa' urusan jang dibe 
rikan kepada kotabesar dar jg. 
bisa digunakan untuk kepenting 
an bangs, Indonesia, 
Walikota Bandung dalam dja 

wabannja a.l. menerangkan, bah 
wa niveau personil kotabesar me 
mang tidak menggembirakan. 
Kesulitan2 untuk melaksanakan 
keinginan masjarakat sering-se- 
ring terdjebak pada itu. Selan 
djutnja dualisme membuat is ti- 
dak berdaja untuk bertindak. Me 
ngenai hak ,,medebewind” itu 
Valikota menjatakan, bahwa se 

gala keputusannja selalu di-desa 

pada ,,Ma- 

Dalam pada itu dalam suatu | 

'gera menjelenggarakan usaha per| 

Pada pokoknja pernjataan itu 

n.a dan program bersama 'untuk| 

  

    

  
20.00 malam perhatian Semua 

| Djakarta, untuk mendengarkan 

|putusan djuari 

Berturut2 diumumkan pula 
djuara untuk lagu2 jang lain, 

Penjiar mengumumkan lagi ... 
djuara ketiga ,wanita, lagu 

-kerontjone Soeprapti dari 
Solo-Surakarta. 4 

Baiklah saja terangkan terle- 
bih dahulu kedua orang jang sa 
ja sebutkan namanja itu sung- 
guh2 bahagia, karena sebelum itu 
pada pemilihan Bintang Radio 
Surakarta pada tahun 1956 ini, 
Soeprapti telah keluar sebagai 
djuara pertama, wanita, lagu ke 
rontjong, dan Hadi Djokosuwar 
no keluar sebagai djuara kedua 
pria, lagu seriosa. 
Kebahagiaan kedua bintang itu 

tidak hanja sampai disitu, kare 
na Hadi Djokosoewarno adalah 
suami Soeprapti atau sebaliknja 
Soeprapti adalah isteri  Djoko- 

| soewarno. z S 
Kedua suami isteri itu 

saat naskah ini kits tulis 
pada 
telah 

Suami Isteri Hadi 
Djokosuwarno: Solo: 

(Sumi-Isteri Jang »Berkerongkongan Xen- 
tjana” — Keduanja Suka Lagu2 Hiburan 

.. Dan Menghibur | 
— Oleh: Sawarno — 

HARI REBO MALAM tgl. 12 September 1956, sehabis djam 

untuk seluruh Indonesia. Setiap orang berdebar2 menantikan ke- 
jang sebentar kemudian dibatjakan oleh penjiar 

radio dengan pelan2. Saat jang dinantikan achirnja datang. Penjiar 
memperdengarkan suaranja, — dan diumumkanlah : — 
Djuara pertama, pria, lagu hiburan.............. Hadi Djoko- 

| 
! 

Tai 
Bi 

    
    
    
    
   

    

    

    

      

pendengar radio ditudjukan ke 
hasil pemilihan Bintang Radio 

tunja hanja keluarganja sendiri. 
Mengenai lagu hiburan: Diba- 

lik Awan, chusus kepada saja 
Hadi Djokosoewarno menerang- 
kan bahwa dia sebagai pentjipta 
nja lagu itu, semula tidak dapat 
mengira “kalau lagu itu jang 
akan mendapat hadiah, karena 

lagu itu ditjipta dalam tempo jg. 
singkat dan dikirimkannja pula 
baru tiga hari sesudah lagu itu 
tertjipta, dan sepekan sebelum: 
penutupan waktu untuk turut ser 
ta dalam sajembara lagu2 tsb. 

Lagu: Dibalik Awan, ditjipta 
baru pada tg. 24 Djuni 1956, 

sebelum Hadi Djokosoewarno ti- 
dur. Karena kepajahan pada ma 

lam itu fjiptaan itu belum sele- 
sai, baru dapat diselesaikan pada 
ke-esukan harinja ketika dia se- 
dang bekerdja dinas sebagai pe-   mempunjai pula 5 orang anak, 

putera dan puteri. Kedua sedjo 
li itu tidak hanja sampai disitu 
sadja mendapat kebahagiaan. Ke 
dua-duanja setiap hari bersama 
merjanji dan bekerdja distudio 

Surakarta. 1   
R.O.S. (Radio Orkest Surakarta). 

Djadi kedua2nja setiap hari 
berketjimpung didunia radio dar 
musiek. bahkan rumahnjapun be- 
rada didepan studio R.R.I. Sura 
karta. Memang diperumahan pe- 
gawai R.R.I. Surakarta. i 

Suami isteri mendjadi djuara' 
atau lebih tepainja lagi Bintang 
Radio itu tidak hanja sekali itu 
sadja, akan tetapi sudah lama! 
Isedjak tahun 1951, suami isteri 
selalu mendjadi Birtang Radio 
Surakarta dan malahan kedua2- 
nja tidak hanja sekali itu sadja 
dapat merebut djuara Bintang 
Radio untuk seluruh Indonesia. 
Meskipun tidak tentu nomor 
pertama. 

Dengan sendirinja piala, dan 
bintang2 jang didapat Hadi Djo 
koscoewarno dan Soeprapti tidak 
sedikit djumlahnja jang disimpan 
dialmari rumahnja, dan dapat di 
lihat pada tiap tamu jang datang 
dirumahnja. Ini 1 
pula sedjak tahun 1951, “waktu 
dalam almarinja baru terdapat 
sebuah, dua piala sbg. djuara. 

! 

  Hadi Djokosoewarno  ketjuali 
mendapat piala dan djulukan 
Bintang Radio, dia mendapat pu 
la hadiah hiburan dari lagu hi- 
buran jang dikarangnja jang ber 
kepala: Dibalik Awan. : 

Sajembara lagu itu diadakan 
oleh Djawatan Radio Pusat dari 
tanggal 1 Djuni 1956 sampai tg. 
1 Djuli 1956. Jang turut dalam 
sajembara ada sebanjak 111 (se 
ratus sebelas) buah. Anehnja jg 
dapat hadiah hanja sebuah. Ti- 
dak ada jang mendapat hadiah 
pertama dan kedua, djadi hanja 
sebuah jang mendapat hadiah. 
Dan hadiah hiburan pula, 

Kelihatannja Hadi Djokosoe- 
warno selain suku . menghibur 
para pendengar radio dan djuga 
keluarganja tentunja, djuga pen- 
tjipta lagu hiburan, mendapat 
hadiah hiburan dan djuara perta 
ma lagu hiburan dalam pemili- 
han Bintang Radio tahun 1956 
untuk seluruh Indonesia. Jah, 
memang Hadi Djokosoewarno 
suka akan hiburan2, dan dapat   voueer oleh pemerintah pusat. 

Tjontohnja ialah pengoperan hak 
hak bend, berat (onroerende goe 
deren). Walaupun Kepala Dae- 

-menolak”  adanja pemindahan 
hak itu, tapi Kem. Kehakiman 
selalu mengizinkannja beralih ke segala sesuatu jang merupakan liin, tapi kenjataannja, oleh ka tangan asing lagi. 

   

  

    

   

Ko 

  

kembang dan bertambah kuat”, 
harian Sovjet "Pravda” menulis, 
bahwa kundjungan para tamu In 
donesia ke Uni Sovjet, 
temuan mereka di 
Sovjet merupakan sumbangan ba 
gi makin eratnja saling penger- 
tian serta makin kuatnja Aa 
an persahabatan antara Indonesia 
dan Uni Sovjet. | Selandjutnja 
Ayo gi Ya. pernjataan 
bersama jang ditandatangani pada 
tanggal 11 September sebagai sua 

  
   

dengan rakjat | »Pravda” menjatakan, 

to, Seato dan Pakt Bagdad, jang 
diadakan oleh kalangan2 tertentu 
dgn maksud utk mempertahan- 
kan kolonialisme. Dibawah teka 
nan gerakan kemerdekaan nasio 
nal jang kuat, kaum pendjadjah   tu dokumen jang mempunjai arti dipaksa keluar dari sebagian be- 

dan beberapa 
Akan tetapi, nega 

erichtiar untuk menjeret me 
reka kedalam blok2 dan golo- 
ngan2 militer, Ditegaskan oleh 

bahwal,,Pravda”, bhw bangsa2 jg telah 
sebagian besar umat: manusia me ! melepaskan diri dari belenggu ko 
'lawan pakt2 militer, seperti Na-! lonial, berketetapan hati utk te- 

rus berdjuang melawan kolonia- 
lisme dalam segala bentuknja sam 
pai hilang Ienjap sama sekali. 
Perdjuangan kemerdekaan bang- 
sa Inonesia merupakan tjontoh jg 
gemilang dari perkembangan ke- 
sadaran nasional bangsa2 Timur, 

, 

menghibur. 
| Ping Astono dengan Norma 
Sanger sama2 pennjanji, sama2 
djuara. Demikian pula Hadi 
Djokosoewarno dengan Soeprapti 
sama2 penjanji, sama2 “djuara. 
Apakah dirumah djuga sama 
selalu menghibur jang tahu ten 

ar Pravda Tentang Komunike Rusia-Indon. 
ja jg bersedjarah. Flat Sovjet dan Insar 'negeri2 Asia 

ngan per|donesia, jang dipimpin oleh semajnegeri Afrika. 
: Indone | ngat dan azas2 konperensi Ban-fra2 kolonial masih mentjoba un 

dung mempunjai pandangan jang|tuk mempertahankan sisa dijdja- 
sara mengenai soal2 jang tertjanlhan mereka di Asia dan Afrika 
tum dalam pantjasila jang telah|dan 

An (ditandatangani itu. 
dan per! 

Kaum lelaki dan wanita Sovjet 
i i lam hangat berani dari kampung ru ke: menjampaikan salam jang Mad | suatu malam .pergi . menjelinap anak laki?nja, 

kepada bangsa Indonesia 
tjinta kemerdekaan dan mengha- 
rapkan dgn ichlas semoga dapat 
mentjapai kebebasan politik dan 
ekonomi jang sempurna, Achir- 
nja ,,Pravda” menulis, bhw  ba- 
gian pernjataan-bersama  Indone- | 
sia — Sovjet jang mengenai ma- 
salah Terusan Suez merupakan 
Suatu hal jang penting. Sebagai 
akibat daripada pelanggaran atas 
hak2 kedaulatan rakjat Mesir 
oleh negara2 Barat, maka saal 
Suez itu dewasa ini mendjadi ma 
salah ' internasional, Demikian 
Tass. (Antara), 

saja saksikan | 

|lipan-kelipan pelita. 

njiar siang hari atau kalau lebih 
tepatnja lagu tsb. selesai ditjipta 
pada djam 15 (djam 3 siang), 
sebelum penutupan siaran radio 
siang hari. Begitu lagu itu sele- 
sai “dibuatnja, lalu diserahkan 

  
eni Ka Kap Ie mesti singgah dik . Hadi Djokosuwarno bekerdja (kepada anja TN bernama atau kota Pn Ba sebagai penjiar merangkap tjada-| “:. Ne upaja Takan itemj inilah kedua2nja dila- ngan -penjanji untuk - Radio. Or-| MA, ME Ai Gn dirkan. Tentunja- “tidak “begitu kest Surakarta, sedang Soeprapti Ga PU 5. rm “buah |Sadja singgah dikota Bandung, ta mendjadi penjanji tetap untuk (para (so. Mengiri lagu, akan tetapi sajang: kedua 

buah lagu lainnja tidak dapat ha 
diah. Meskipun hanja hadiah hi 
buran. Lagu2 jang dikirimkan, 
tetapi tidak mendapat hadiah itu 
ialah lagu2: Pesanku, dan lagu: 
Bunga bangsa. Lagu? ini ditjip 
ta terlebih dahulu daripada Ia 
gu: Dibalik awan. Lagu2 jang 
tidak mendapat hadiah itu meru 
pakan lagu semie klassiek sama 
lagu kerontiong. 

Sebelum itu Hadi telah banjak 
pula mentiipta lasu?2, al. lagu?: 
Menudju Pantai (hiburan). Raju 
an malam (hiburan),  Rindoe 

s»ilantu Penj 

  
kan Pontesuero 

Suara AriaDariOpera R 
PENDUDUK Pontesuero @'Asti, 

djalan besar menudju Turiro di 
»hantunja” 
Beniamino Gigli, atau seperti 

jang dapat mengubah sikapnja. 
tesu€tro terkenal didalam distrik 
hantu” 
Sedikit sekali orang jang bera" 

|Ni keluar malam, dan ' wanita2 :tam berlari keluar dari pintu sam 
segera menutup pintu dan djen- ' 
dela rumahnja serta menguntji- 
nja, bila suamt dan anak-anaknja 
sudah dirumah. 

,Hantu” Pontesuero itu bukan 
chajal dan kabar angin belaka, 
jang disebar-sebarkan oleh mere 
ka jang dojan. sensasi, melainkan 
telah banjak orang jang melihat 
nja pada waktu jang berbda- 
beda. Biasanja mereka melihat 
kelipan-kelipan pelita disebuah 
rumah kosong jang telah roboh, 
dipinggir kampung tersebut, dan 
didengarnja suara aneh-jang me 
njanji, bila angin bertiup . dari 
djurusan sana. Suara itu terde- 
ngar selalu sesulah tengah ma- 
Tam. 1 

Agaknja tidak akan terdjadi 

hal itu sesuai pula dengan priba 

akan sama masjhurnja 

seorang biduan opera Iainnja, tapi pada waktu ini mereka merasa terganggu, dan 2g Ape 

  

Bulganin Kirim Pesan ,,Lunak (RarangGe- 
Nasser'/Dan :Mollet | lap Lagi? 

  

Kepada 

  

| | Nehra Ketjamfinggris — Amerika Pun Tak Berniat 
Kobarkan Kekerasan Mengenai Sengketa" Suez —Blok 

| Arab Hari Senen Akan Tentukan Sikap 
KETUA DEWAN MENTERI URSS, Nikolai Bulganin, telah mengirimkan pesan pribadi ke- | pada perdana menteri Perantjis, Guy Mollet, jang bertalian dengan soal terusan Suez, 

diumumkan oleh kantor perdana menteri Perantjis hari Kemis di Paris. Pesan PM, 
demikian 

Bulganin itu 
diberikan kepada PM. Mollet hari Rebo pagi oleh kuasa usaha Sovjet di Paris, demikianlah di njatakan dalam sebuah komunike.  Diurubitjara kantor perdana menteri Perantjis dalam pada itu 
menjatakan bahwa sementara ini ia tidak dapat memberikan kete rangan2 tambahan mengenai pe- 
san P.M. Bulgauin itu. Sementara itu sumber resmi di Paris me njatakan, demikian menurut UP 
dari Paris, bahwa nota Bulganin itu isinja ,,lunak dan ramah-ta mah”. 

Dikatakan selandjutnja bahwa 
garis besar pesan itu ialah men- 
desak supaja diambil sikap jang 
lunak terhadap penolakan presi- 
den Nasser atas rentjana 17 ne- 
gara-peserta Konferensi London 
tentang terusan Suez itu dimana 

Uni Sovjet telah menolak rentj 
na negeri2 itu. e 

Kata sumber itu selandjutnja 
bahwa PM Bulganin telah mengi 
rimkan pula pesan kepada presi 
den Nasser dari Mesir dimana 
ia mendesak kepada Nasser supa 
ja tidak berbuat hal2 jang dapat 
memprovokasikan Inggris/Pran-, 

' Kembali (hiburan), Angkasa (se' 
. mie klassiek). 

Lalau lagu jang ditjipa Hadi 
banjak jg berupa lagu hiburan, 

tjis untuk mempergunakan keke 
rasan. 

Dapat ditambahkan bahwa 
Bulganin dan Mellet telah kenal 
setjara pribadi ketika perdana 
menteri Prantjis Molle# dalam 
bulan Mei jang lalu mengada- 
kan kundjungan resmi ke Mos- 
kou atas undangan pemerintah 

Sovjet. 

Djuga presiden Nasser telah 
diundang setjara resmi ke' Mos- 

kou oleh pemerintah Sovset' dan 
sebenarnja Nasser akan melaksa 
nakan kundjungan resmi itu da 
lam bulan Agustus jl. tapi kare 
na persoalan terusan Suez jang 
penting itu maka Nasser telah 
menunda kundjungannja ke Uni 

Sovjet. Berhubung dengan keada 
an jang timbul setelah Mesir 

di dan djiwa Hadi, dia lebih su menasionalisasi Suez Canal Com 
ka soal2 hiburan dan menudju 
keindahan alam. Dia tidak begi 
tu suka mentjipta lagu2 pertjin 
taan. Begitu pula dalam menja-| 
nji, Hadi lebih suka menjanjikan 
lagu2 hiburan, Tentunja dapat 
menjanjikan lagu2 serioss sama 
lagu kerontjong. 

Lagu: Dibalik Awan, jang di- 
tjipta Hadi, sjairnja dibuat W. 
S. Nardi. Waktu kita tanjakan 
apakah isinja, sjair kata2 laguitu 
sesuai dengan kepalaan lagu, di 
djawabnja bahwa waktu minta 
dibuatkan sjair sudah dipesankan 
supaja sesuai dengan dia. Dan 
sjukurlah kata Hadi bahwa sjair 
kata2 lagu tsb. sudah sesuai dgn 
kehendak penjipta lagu. 

Hadi sebetulnja bukan terma- 
suk seorang penjipta lagu jang 
sudah lama dikenal, karena lagu 
nja jg pertama baru ditjapai pa- 
da tg. 11 September 1951, ber- 
kepala lagu: Menudju Pantai, La 
gu ini ditjipta  senjampang dgn 
waktu Soeprapti, isterinja dapat 
merebut Bintang Radio tahun 
1951 utk seluruh Indonesia. Lagu 
pertama itu sjairnja jang mem- 
buat djuga Hadi sendiri. 

Kerunia Allah hidu senang 
kepada Hadi Soeprapti itu tidak 
sedikit, tapi kepada mereka ber 
dua dikeruniai pula 5 orang 
anak. Ada puteranja, dan ada 
puterinja, Masih kanak2 semua. 
Jang besar baru berusia antara 
6 tahun, jang ketjil baru antara 
7 bulan pada naskah ini saja tu- 
liskan. Dan anak2nja itu keli- 
hatan sehat2 pula. 

Setiap Hadi atau Prapti mela- 
wat ke Djakarta utk merebut 
djuara Bintang Radio seluruh In 
donesia, mereka boleh dikatakan 

  

   

pi utk mendjenguk keselamatan 
keluarga dan silaturrohmi. Baik 
kita terangkan siapa putera pu- 
teri mereka. Jang pertama: Nila 
Noeraini (6 tahun), Kedua: Diah 
Arjani (415 tahun), Ketiga: Poer 

pany dalam 'bulan Djuli jang 
lalu, maka presiden Nasser tak 
dapat meninggalkan tanah airnja. 

Sementara itu perdana menteri 
|Sovjet, Nikolai Bulganin, mengi 
rimkan pesanan baru. kepada 
presiden Eisenhower tentang ma 
salah Timur Barat. 

Apakah Eden terima dju- 
ga pesan dari Bulganin? 

Sementara itu Djurubitjara per 
dana menteri Inggris dan kemen- 
terian luarnegeri hari Kemis ti- 
dak mau memberikan komentar 
apakah Inggris telah menerima 
pesan -dari P.M. Sovjet, Nikolai 
Bulganin, mengenai keadaan te- 
rusan Suez. 

Pemerintah Inggris dalam pada 
itu mengumumkan bahwa mente- 
ri luarnegeri Inggris, Selwyn 
Lloyd, hari Djum'at terbang ke 
Paris utk mengadakan konferen- 
si dengan rekannja Christian Pi- 
neau. 

Dari New Delhi UP mengabar 
kan bhw djurubitjara pemerintah 
hari Kemis telah “membenarkan 
PM Nehru telah menerima unda- 
ngan resmi dari New Zealand. 
Tapi tanggal kundjungannja da- 
lam pada itu masih belum dite- 
tapkan. 

PM Nehru: rentjana Ingge 
ris-Prantjis ,,Pemetjahan jg 

Dalam pada itu perdana men 
teri India, Jawaharlal Nehru, hari 
Kemis mengatakan wa renfja 
na Inggris-Prantjis untuk mengu 
sahakan terusan Suez itu meru- 
pakan ,suatu pemetjahan jg di 
paksakan”. jang mengandung 
»akibat jang berat, jakni suatu 
sengketa”, 
Dalam pidatonja didepan si- 

dang parlemen Nehru selandjut- 
nja menjatakan rasa tertjeng- 
gangnja dan ketiewa” atas "pidas 
tonja perdana menteri Inggris 
Eden di parlemen Inggris hari | 
Rebo jl. 

Kata Nehru selandjutnja, pida 
to Eden itu nampaknja ,,menu 

tap pintu ingan? dan tin- 
dakan2 jang diambil oleh Eden 

wanto (314 tahun). Keampat: Ida mengandung penuh keinginan? Noerwati (2 tahun), dan Keli- jang “berat dan akibat2 jang ma: Ani Koerniati (7 bulan). djauh”,   Demikian hasil pertjakapan ki- 
ta dirumah Hadi Djokosoewarno 
sebelum dia masuk kerdja ke stu 
dio R.R.I. Solo, sedang isterinja 
telah mendahului pergi utk lati- 
han menjanji. 

anji" Geger. 
igoletto Dimalam Sunji 

sebuah kampung dipinggir 
Utara, tidak pertjaja bhw. 
seperti Enrico Caruso atau 

Talia 

Beberapa waktu jang lalu Pon- 
itu sebagai sebuah ,,kampung 

njian terhenti dan satu tubuh hi- 

ping rumah roboh itu, dan hilang 
ditengah-tengah tegalan jang ter 
bentang disana. Orang2 kampung 
itu sekali gus berteriak: ,,Enrico 
Caruso”. Tapi ,,hantu”, itu le- 
njap tidak muntjui lagi. 

Tapi ada barang2 janc diting- 
galkannja. Tersandar kerumah 
roboh itu ada sebuah sepeda, 
dan tiap orang tahu siapa -pemi- 
liknja, dan didalam rumah dide- 
kat lilin jang sedang berkelip-ke 
jipan ada beberapa lembar ker- 
tas musik. 3 . 

»Hantu" itu rupanja tidak lain 
dari Teresio Guasso jang baru 
2C tahun umurnja. Dengan ma- 
rahnja orang2 kampung itu, sam 
bil membawa sepeda, kertas mu- 
sik dan lilin tadi, pergi kerumah 

    apa-apa, dan ,,hantu” tersebut 
akan tetap disana, djika laki- 
laki dikampung Pontesuero itu 
tidak “bertambah gelisah. Bila 
matahari telah terbenam, mere- 
ka terpaksa tinggal dirumah de- 
ngan isteri-isterinja jang selalu 
ketakutan dan bawel mengomkel. 
Beberapa orang diantara mereka 

itelah meminta supaja carabinieri 
'(polisi) di Asti segera memeriksa 
.pengatjau” ketenteraman itu. 

Achirnja dikirimlah tiga orang 
anggota polisi bersendjata Jeng- 
kap untuk menangkap atau meng 
habiskan "hantu" Pontesuero itu. 

Satu aria dari Rigoletto, 
Polisi dgn beberapa laki2 jang 

itu pada 
  
kerumah roboh tersebut, Malam 
'sudah larut, telah lewat djam 12, 
dan tiap orang dapat melihat ke- 

Tapi suara 
|jang aneh beluin kedengaran, Se- 
(waktu polisi dan orang2 kam- 
pung tadi tinggal beberapa me- 
ter lagi dari pelita itu, ditengah 
malam jang sunji dingin itu ber 
gemalah satu suara bariton, me- 
njanjikan satu aria dari opera 
Rigoletto, 

Orang-orang kampung itu ter- 
lalu ribut untuk dapat menang- 

' kap ,hantu penjanji”, sebab njapat lagi beladjar musik, karena 

keluarga @uasco. Seorang pemu 
da jang sedang gugup dan keta- 
ikutan membukakan pintu. 
|. Teresio tidak mau mengatakan ' 
apa2, tapi seorang dari orang2 | 
(kampung itu mengatakan bahwa 
'jia akan dipukul beramai-ramsi, 
dan seorang lagi mengatakan ia 
5 h gila dan harus dik 
Sementara itu tiga anggota po 
lisi tadi datang, dan -merekalah 
jang mengabarkan. Katanja ha- 
ri telah larut malam, tiap orang 
harus bangun pagi, dan karena 
itu sudah waktunja mereka pu 
lang kerumah masing2. 
Teresio 2 enggan menjjeri 

takan kepada Kn mengapa ia 
bernjanji sn malam  diru- 
mah roboh. Ibunja, jang masih 
berpakaian hitam, berkabung ka 
rena baru kematian suami sedih 

k dengan sedih 
' melihat anaknja bertjerita, sam 
| eka »Berdjandjilah, anak 

u s 
. Sewaktu Teresio masih ketjil, 
ia biasa bernjanji, dan orang2: 
kampung menamakannja Ne 
Woro” (kerongkongan kentjana), 
Bapanja menjuruhnja — beladjar 
musik di Asti, dan dirumah Te 
resio mendengarkan radio dan 
menghafalkan beberapa lagu da 
ri Opera2 jang terkenal, 
Ketika ajahnja meninggal du- 

nia, ibunja menjimpan radio itu 
didalam peti, sebagai tanda ber kabung. Dan Teresio, tidek da 

Ia telah berseru kepada Eden 
dan Eisenhower supaja sedapat 

“ dapatnja berusaha mintjapai pe: 
metjahan melalui perundingan2. 
Ia menjesalkan sekali putusan jg 
diambil oleh Eden. Disamping 
mempersulit pemetjahan soal te 
rusan Suez itu, kata Nehru, ma 
ka ,,putusan Eden itu tidak akan 
memusuhi kepentingan2 para pe 
makai terusan Suez dan pemakai 
an terusan ini akan tidak men- 
djadi aman karena itu”. 

Dulles: A.S. tak akan ko- 
barkan kekerasan. 

Menteri luar negeri "Amerika 
Serikat John Foster Dulles se- 
mentara itu menerangkan hari Ka 
mis, bahwa Amerika Serika# t1- 

  

is harus membantu ibunja berer | 
dja diladang. Teresio masih te- 
rus berlatih bernjanji dikamar 
tidurnja, dan ibunja tidak hendak 
melarangnja. : 

Tapi sesudah kakak  Teresio, 
Giovanni, meninggal dunia, ibu 
nja berkata kepadanja: ,,Djangan 
lah engkau bernjanji lagi. Te 
resio! Kematia, bapa dan kakak 
mu adalah isjarat dari Tuhan. 
Berdjandjilah tidak akan bernja- ! 
nji lagi. : 1 . 

Beberapa hari Teresio mentjo 
ba melupakan keinginan hendak 
bernjanji. Tapi bila i, sedang be' 
kerdja diladang, kerapkali dada 
nja bagaikan hendak petjah me 
nahan hasratnja hendak menja- 
nji. Dan suatu hari, karen, tidak 
tertahankan lagi, ia bernjanji di- | 
dekat sebuah rumah roboh. 
'Lalu timbul -pikiran dalam di- 

rinja: dj'ka ia pergi kesini tiap 
tengah malam, ia dapat terlatih, 
dan ibunja tidak akan tahun, De 
mikianlah tiap tengah ' malam, 
Teresio turun dari djendela ka- 
mar tidurnja sambil membawa 
sebatang lilin dan kertas musik, 
dan bersepeda pergi kesana. Mu 
lai sa'at itulah ada ,,Hantu” 
Pontesuero d'Asti. 
Anggota-anggota polisi itu me 

ngatakan kepada Teresio, bahwa 
sekali ini ia dimaafkan, tapi bila 
dilakukannja sekali lagi, ia mung 
kin didenda karena mengganggu 
ketenteraman umum. Sekarang 
ibu Teresio menjuruh — anaknja 
pergi ke Asti untuk beladjar me 
njanji selandjutnja. (UP). 

I. 

orang lelaki bernama M, tinggal 

disuruh tidur menungkup diatas 
dipentang, Mula2 kedjadian itu   

dak berfhaksud hendak menaa- 
barkan kekerasan sendjata apa- 
bila Mesir mentjoba menghalang 
halangi kapal2 kepunjaan Ame- 
rika Serikat jang berlajar dalam 
rangka ,,Perhimpunan Pemakai? 
Terusan Suez". , 

Sebaliknja, kata Dulles dalam 
konperensi pers ini, AS.  tela 
ambil keputusan utk  mempergu- 
nakan kapal2 tangki jang tadi- 
nja berada dalam simpanan 
(mothballs) dan merupakan ar- 

fmada-tangki tjadangan, dan me- 
imindahkan route pelajaran  ka- 
pal2 tangki dan kapal2 lainnja 
hingga menghindari Terusan 
Suez, kalau sampai terdjadi se- 
Suatu hal jang merintangi pema- 
kaian Terusan itu. 

Dulles menerangkan, bahwa 
di Washington telah diipeladja 
ri tindakan2 apa jang harus di- 
lakukan untuk memenuhi kebu 

tanah, kalau Terusan Suez sam 
pai tertutup: kefimpulannja. jalah 
bahwa pemindaha, route pelaja 
ran hingga kapal2 akan mengeli 
lingi udjung selatan Afrika 'itu 
tidak akan menimbulkan kerugi 
an besar djika ditindjau dari su 
dut ekonomi. 

Mengenai masalah perunding- 
an Djepang-Soviet, Dulles me- 
ngatakan bahwa pmerintah AS 
telah memutuskan untuk menja 
takan dimuka umum bahwa AS 
menjokong tuntutan Djepang 
agar Uni Sovjet  menjerahkan 
kembali pulau2 Kunashiri dan 
Etorofu (Iturup). Ini didasarkan 
atas pertimbangan bahwa untuk 
menjatakan sikap demikian pada 
saat ini, tampaknja sungguh ber 
manfaat. ! 

Pernjataan Dulles ini merupa 
kan djawaban atas pertanjaan 
apa sebab maka kementerian 
luar negeri AS “hari Rabu i. 
mengumumkan ide memoire 
mengenai soal tsb, tadi. 

tjara sidang panitva po- 
litik Liga Arab Senin jad, 

Seterusnja diumumkan hari Ka 
mis di Kairo, bhw para menteri 
Tuar negeri 9 negara anggota Li- 
ga Arab Senin jad. akan bertemu 

salah Terusan ' Suez. Mereka 
akan menghadiri sidang luar bia- 

tentang masaalah terusan Suez 

telah diberi tahu tentang rentian 
oleh Amerika tentang pembentu 

  

  
Belgia dan. Luxemburg diberi 

tahu djuga tentang rentjana ter- 

sebut, - karena kedua negara2 

tersebut: adalah anggota NATO. 

Sumber itu selandjutnja  me- 
nambahkan, bahwa keempat ne 

gara janwUni Sovjet, India, Cey 
lon dan Indonesia tidak diberita 

hu tentang rentjana tadi. 

Detail tentang  perhimpunan 
ljang diusuikan itu menurut ren- 
'fjana “akan diberikan” kepada 

'madjlis rendah Inggris pada hari 
iKamis siang oleh menteri luar 
! negeri Selwyn Lloyd. 
| Dalam pada itu AFP lebih 
| ajang mengabarkan, bahwa. men 
|teri luar megeri Inggeris Selwyn 
'Lloyd pada hari Kemis telah me 
Ingirimkan undanga, kepada be 
iberapa negeri untuk ' menghadiri 
|konperensi bagi ' pembentukan 
'.perhimpunan pemakai2 terusan 
iSuez”. 
|. Menurut kabar konperensi ter 
Isebut akan diadakan dalam ming 
|gu 'jad., yakan tetapi harinja be 
(ram dit€ntukan. " 

  

    

Demikian didapat kabar oleh 
kantor berit, AFP dari kalang 
jan2 jang dapat dipertjaja di Lon 
“don. 
| Sikap apa jang diambil, 

djika Mesir menghalang 
halangi ? 

Lebih djauh kalangan jang me 
'ngetahui di London katakan, bhw 
Mesir tidak hanja akan menolak 
pemberian idzin kepada kapal2 
dari ,,perhimpunan pemakai2 te- 
yusan Suez” untuk memasuki te- 
rusan Suez jang dianggapnja se- 
'bagai pelanggaran konvensi Is- 
stambul tahun 1888, akan tetapi 
djuga tidak akan memperboleh- 
Ikan adanja instalasi2 didekat.pan 
|tai untuk melajani kapal2 mereka 
'jang akan berlajar melalui teru- 
isan Suez. , 
| Penolakan sematjam itu akan 
merupakan suatu diskriminasi. De 
mikian kata kalangan tadi lebih 
ilandjut. 
| Langkah2 jang harus diambil 
seterusnja utk me.nghadapi soal 
tersebut oleh para anggota per- 
himpunan itu ialah bersifat juri- 
dis dan praktis. 

Mengadukan hal itu kepada 
PBB untuk mendapatkan djami- 
nan? jang lebih baik daripada se 
karang. : 

Dan jang bersifat praktis ialah 
kapal2 perhimpunan itu harus 
mengambil route melalui Tan- 
djung Harapan, paling sedikit utk 
kapal2 jang mengangkut barang? 
dari laut Tengah. Dalam hal ini 
barus didapat bantuan dari Ame 
tika Serikat dalam bentuk jang 
masih harus ditetapkan. 

Dari Washington kantor beri-, 

  

  
Amak Umur 23 Bulan 

-Didjadikan ,,Wadal" 
OLEH POLISI Sidohardjo telah ditangkap dan ditahan se- ' 

di Gedangan, Sidohardjo, karena 
dituduh 3 sampai 4 bulan lamanja mengikat seorang anak perem- 
puan berumur 23 bulan guna didjadikan wadal atau ,,korban” di- 
dalam mentjari kekajaan, Ibu dari anak ini sedang bepergian ke 
Djakarta dan terdakwa telah mengikat kedua tangan anak ini, lalu 

balai2, serta kedua belah kakinja 
tidak didengar oleh pihak polisi: 

tetapi belakangan telah ditjium bau perbuatan ita dan pada tg. 
September jbl, M, ditangkap dan anak jang masih ada didalam 

keadaan terikat itu segera ditolong dan dirawat dirumah sakit. Sam 
3 sekarang jang berwadjib sedang mengusut lebih djauh sebab2 

perbuatan sesat itu, (Antara). 

tuhan Eropa Barat akan minjak| 

di Kairo, utk merundingkan ma-ta Suez, dan seko 

kan sp ri 

rusan Suez”. Demikian didapat k: 

pertjaja di London pada hari Kemis. 

  

  

  

.Sussane  Skow" 
Turunkan Barang2 

Tanpa Izin? 
| : 

| WARTAWAN “Antara” mr 
ngawatkan dari Menado, bahw: 
'pihak jang berwadjib disana d 
wasa ini sedang mengadakan £ 
njelidikan jang saksama terhada 
kapal “Sussane Skow”, Penjeli: 
kan ini didasarkan atas adanji: 
berita2 di Djakarta jang mensinj- 
lir adanja sendjata2 gelap jane 
diselandupkan dalam barang? j 
diturunkan dari kapal tersebut. 

Menurut kawat itu'selandjutnja 
jang sudah terang sampai seka 
rang barang2 jang diturunkan 
itu sama sekali. tidak mempunjai 
surat2 idjin impor. Tidak didje 
laskan apa matjam barang2 janc 
diturunkan. 

Djuga pemeriksaan telah dila 
kukan pada hari Senin jg lalu 
terhadap Kjeldeen Soeren Frede 
rik, Kapten Kapal “Sussane 
Skow” jang dewasa ini berlabuh 
di Bitung. Kapten Kjeldeen Soe- 
ren Frederik ini berkebangsaan 
Denmark, Dalam pemeriksaan 'ia 
kabarnja sama sekali tidak tahu 
menahu teatang sebab2 ditahan 
nja kapalnja, dan dikatakannja, 
bahwa jang diketahui olehnja ha 
Injalah, bahwa kapalnja dicharter 
'oleh Bootje Wantania. 
|. Seperti dikethui, idjin ekspor 
kopra ini diberikan oleh Kepala 
Daerah Minahasa pada JKM di 
sana sebanjak 20.000 ton, dan 
sudah direaliseer sebanjak 15.000 
ton. (Antara). 

sa Panitya Politik Liga Arab, un 
tuk menindjau perkembangan? jg 
terachir dalam  persengket 
Suez. 

Seorang djurubitjara  sekreta- 
riat Liga Arab menerangkan, bah 
wa pokok2 penting dalam atjara 
sidang ini ialah : 

1. Usul PM Inggris Edem.utk 
membentuk ,,perhimpunan pema- 
kai2 Terusan Suez”. 

2. Misi Menzies ke Kairo, 
3. Usul presiden Nasser. supa- 

ja dibentuk sebuah badan jang 
mewakili berbagai-bagai ' negeri, 
utk menindjau kembali konvensi 
1888 dalam mana akan diperku 
kuh djaminan kebebasan .pelaja- 
ran melalui Terusan Suez. 

Seterusnja djurubitjara tadi me 
ngatakan bhw negara2 Arah de- 
ngan kukuhnja - berdiri “dipihak 
Mesir dalam menghadapi sengke 

gan terhadap 
Sikap Mesir ini datang pula dari 
negara2 Asia-Afrika lain2nja. 

  

   

      

  
   

Mesir ,,Tantang" A. S. ? 
Kalau Amerika InginPerang Boleh Sokong 
Rentjana: .,Perhimpunan Suez" — Perintah 
SCCjAdalah Atas Desakan Pem. Inggris 

Dan Peranijis 
SEBAGIAN BESAR dari negara2 peserta konperensi London 

dan dua negara lagi jang tidak 
ikut serta dalam konperensi tersebut jani Belsia dan Lusemburg Teng 

a ris-Perantjis jang 

  

    

    

   

   

disokong 

  

r dari sumber jang da 1» 

ta Amerika, United Press, meng: 
barkan, bahwa duta besar N 
Ahmed Hussein mengingat 
pada menteri luar ne 
Foster Dulles dari Amerika Sg- 
rikat, bahwa ,,perhimpunan pe- 
makai2 terusan Suez" jang diusul 
kan oleh Inggris dan Perantjis itu 
merupakan suatu agresi terbuka 
dan terang2an terhadap kedau- 
latan Mesir dan pelaksanaannja 
berarti perang. 

Peringatan jang disampaikan 
Ahmed Hussein kepada John 
Foster Dulles beberapa menit se 
belum jg terachir ini mengadakan 
konperensi pers diterimanja dari 
pemerintah Mesir. 
Kepada Dulles, Ahmed Hus- 

sein mengatakan, bhw djika Ame 
rika Serikat » menghendaki pe- 
rang, maka mereka boleh menjo- 
kong rentjana pembentukan ,,per 
himpunan pemakai2 terusan Suez”, 
akan tetapi djika mereka meng- 
hendaki pemetjahan masaalah te 
rusan Suez setiara dimai hendak 
nja renfjana tersebut harus diba- 
talkan. 

Menurut kantor berita Peran- 
tis AFP pernjataan tersebut ti 
dak disampaikan setiara tertulis, 
(Antara-UP), 

Atas permintaan pemerin- 
tah2 Inggris & Prantiis. 

Perintah Suez Canal Company 
kepada pegawai2- bukan bangsa 
Mesir supaja mereka meninggal- 
kan pekerdjaan mulai tgl! 14 Sep 
tember tengah malam, dilakukan 
nja atas permintaan pemerintah2 
Inggris dan Perantjis. Demikian 
lah diwartakan oleh wartawan 
kantorberita Inggris ,,Reuter', se 
sudah mempeladjari isi perintah 

. 

John 

Isi surat 
ialah: | 

»Pegawai2 (SCC) jang bukan 
bangsa Mesir, jang telah menan- 
datangani pernjataan setia dan 
telah mengumumkan keinginan 
mereka supaja dipulangkan -keta- 
nah-air masing2, dinasehati supa 
ja berhenti bekerdja pada tengah 
malam tanggal “14 September 
ja.d., sebagaimana telah diperin 
tahkan oleh SCC atas perminta- 
an pemerintah2”, 

»Pemerintah2 telah memberi- 
kan instruksi? kepada dutabesar2 
dan konsulat2 mereka supaja me 
reka memberikan segala pertolo- 
ngan jang dibutuhkan, kepada pe 
gawai2 dan pekerdja2 jg ingin 
dipulangkan ketanah-air”, 

2101 
| SARA E, COYNE, selama 31 
| tahun telah bekerdja sebagai pem 
bantu gurubesar dalam Ilmu Per 

perintah SCC tadi all. 

    

    

  
.ekonomian Rumah-tangga (home 
economics) pada Universitas 
Rhode Island di Kingston, Ame 
rika Serikat, Sewaktu dia baru2 
ini mengumumkan — hendak me- 
minta pensiun, dinjatakan bhw, 
dia sebenarnja lebih suka makan 
direstoran daripada dirumah, 
»Memasak sendiri itu sebetulaja ti 
dak praktis”, kata bekas penga 
djar perekonomian rumah-tangga 
itu, apalagi bila kita sendiri. jg 
harus mentjutji piring”, (UP), 
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ae MMA TU AL KA SNN | 

|. Pengumuman! 
Gris - Indra - Royak SE hore para pembeli permen D AVOS dengan ini djalan kami hati kan banjak2 terima 
"ORI One Es F0. (47 th) | kasih, sehingga pendjualan perm en D A Vus awt Dan Korbadlah at 

Tg Bata SORE AA aa | Pekan Raja 1I/1956 Semarang telah mendapat succes besar, 9. 

Meera : 3 IMulai kemaren malam tgl. 12/56 coupon D AVOsS bashutah telah: terdjual habis. 

AG 3 5 E PP | La Penarikan nomer2 coupon akan dilakukan didepan umum dan disaksikan oleh para Jury terdiri 

ELANG GP 8 & (Hari Wakil Kepolisian D.P.K.N., Wk. Inspeksi Sosial Propinsi Djateng, WK. Sosial Kota-Desar Se- 
“Nas ws Imarang, Panitia Pekan Raja II/ 1956 Semg. dan segenap Wk. Pers, pada tgl..15/9-56 djam 10 

ISLAND! 2S |omalam didalam Pekan Raja 11/1956. , $ san 

RODULTAN Harap segenap penggemar DAVOS mendapat tahu adanja. (BESOK MLM. BERBARENG : | Mena ta 
2R Ex TAS 915 D | VO 3” FGRANDT S0071 | A $ 8 aa 

ea gn a ent Yei 5 AAA AA AL AA LA LE RL RL LL SA LL TE LK 

Ini malam Penghabisan: | Su: 
PREX? 215-4,30-6.48-9.00 | 

KEKKKKKRKKKKKKRI NN SNN NUNSSTTSS 

Extra: SABAN SORE dj. 2 

patang NA cai LL 
: TERBERANTAS 

ag Salam 2 ara 
TM Anak Njonja diringankan dar pilek dalam 2 tjara jang tjepat, Dada, leher dan punggungnja, Njo: nja gosok dengan Vicks VapoRub Waktu ja mau tidur, Uapnja mem- bebaskan napas, meringankan ba. tuk. Sedangkan dengan  melalut kulit setjara tapal-panas melegas “kan dada. Dengan dua tjara-bekere 

MEKENNnNNN aan $ 

| Dengan hormat, 
. 2 NN TN 4 1 , se 2507 

adju ertahu pada nanti tgl. 16 September 1956 atau tgl. 12 Pik Gwee 
PA gp ma Dc metan kami hendak #helangsungkan perkawinan putera kami jang per- 

|” ONG SIK KIEN 
3g dengan 

LOEI TE LIEN 
puteri ke 3 dari Tuan dan Njonja OEI IE HWA di Malang. 

| dengan hormat kedatangan Tuan/Njonjah/N ona dan sekalian pamilie untuk 
Mtanemat 00 Maa jang akan kami adakan pada tanggal 22 September 1956 djam 
19.00 (7 malam) di Gedung ,,Hua Chiao Chung Hsiao Hsueh” Djl. Mataram 403, Sema- 

KE naa perhatian mana sebelum dan sesudahnja kami haturkan banjak terima kasih. 

       

  

TERIMA LAGI MODEL BARU 
Bisa lihat di ETALAGE kami. 

      

    

SURAT-PUDI LAN. 
Sa naa, 

  

dang bertanda tangan dibawah ini kami 
R.PORRWOATMODJO, $ 

Pedagang merk TOKO BUDOfO US Distrik KAN FTone : (MADTUN ) ,memudji (mengakui) engan sesungguhnja bahwa OBAT BAN LENG TJENG ,minjak BAN LBNO, dan BALSEM sbanjak bukti-bukti | penolong kesehatan, seperti SAKIT PERUT, BISUL ,GTGT,GATAL-2, (sakit-2) | SAKITPINGGANG, DESENTRII , dan BATUSx2, telah kewi tjoba dan banjak bukti-2 sehingga Orang- 
tersebut,di toko kami. 

  

    

   

          
    

    

2 jang kami tolong, sering menanjakan obat 
Hormat kami, 

ONG TJWIE TIEN 
dgn. NJONJAH. 

Waktu itu kami hanja Dersedia sedikst botuk persediaan sendiri di toko kati, Untung pada tp1.11-3- 
F1 SURARAJA datang di DUNGUS, dengan 1#kas-2 njak kami mengambil obat tersebut,hingga si 

Parama 

pngan MICROPON, Sdr-2 di DUNGUS disa membeli 
Hari Sabtu tgl. 22 September 1956 

NI "5. 

Ta 10000 D malarh 

2 Kepada segenap lapisan kami 
,N.B. Bila keluga'an ada jang tidak menerima Surat undangan, harap ini iklan dianggep Pa ah jang kami sudah membukti 

. Bila, Sg -g 
: sala penjakit. $ , KAMI KA KKAKKK KAMAR Sekali lagi kami berseru: BAKAILAH OBAP BAN LENO 

MERK ANK AAA AAA Kepatg 
#tb.Tuan Kepala Rumah OPAP 
|RJEB SHE TJONG 

1955 motor BAN LENG dae 
kami mendekati dan ba- 

pendjual menjiarkan de 

@hat-2 BAN LNG di 

, 

Ta LA KL RL LA R0 R0 0 LS 0 A2 2 LL n 

  

   
Serukan agar tjobaleh pakai | 
kan 3 matjam obat bisa menos | 

  

  . (Kartu-bebas tak berlaku) L 
INI MALAM PENGHABISAN! (5 
"GR1S” 5.00 7.009.00 (17 th) 
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Djalan BAWEAN.20.22, o 
Hedy Lawnie. ce Wak Cal djanja ini sering sekali pilek dalang Didjual Lekas KL Mam bada KANAN | 

“H.M. PULHAM ESO” semalam dapat dihilangkan, 1 Bromfiets merk: "EXPRESS" | « SO NBA BAJA, DnBasalan LO 5 
2 

IC baru 10075, belum ada nomer 
anakan menanam, Lo eka BRO 

Pak Aha niatan aka "A4 
Polisi. 

SN ad 
INI MALAM PENGHABISAN! | V 1 Bromficts merk: "EXPRESS" V Len 
"LUX" 5007060900 (17 th) (4 VApoRuB toba 1953, Lema Kasih d »Minjak Tak aah . Pan. , 

baik h ah. 
“4 djuga sangat mandjur untuk menie : -Gosokkanlah Manakah pada : : : il batuk baru atau lama, dysentrie, hosa.  tenggo- Djl. Gadjah Mada (Seteran) 14 a No. 25 “Pirokan sakit, aambeien, bisul2, kudis2. gatal2, 

SRK RK KKA KKR KAKEK KEKE KEK KK KA REA Sentaring ISINJA : nan ea “hika2, digigit binatang berbisa dll. 
2 — Tan Liep Tjauw djuara Malaya 1956. Sa . Akang “Cibeli dimana-mana tempat, 

2 — Perslag pertandingan ks. Indonesia — ks. Neftjanik di Baku s3 
- NN LL ML AL LL LE 

$ 
1 f (oleh : pembantu kita). Kalau tiada boleh kirim Rp. 16— untuk ! hotol S dr Tn 3 Teliat MA iBO DANS dalam ilm »Flame of the ANA ESIANABAN 

Bill Miller mendidik coach Indonesia ba “Si “Ban Leng Nk 3 - “ad 1 aa Tur 
3 f UAK OBAT BANI, 5 Rp. 3.50 utk. : "Balsem Ran T. 

Island” jang mtulai besok diputer di Rex-Bioscoop tentu senang ASTHMA CURE ISTIMEWA : — Perkembangan dalam Persibaja (oleh: Eshaa). TELAK OBAT BANI | Leng Ne ea Li ae serta gembira dan ditambah : : — Joe Louis dari Malaya di knockout Tan Kok Liem dari Sura- Ai aksen agenda 2Ah Na bat Minum MAMBO PUDDING ICE — JITTERSBURG OGIO Untuk sembuhkan penjakit Bengek, Batuk Kering atau Basah, baja (oleh: Ang Hong Too). | Aturan pa ,   

  

  

  

  

  

    
  

  

  

  

    

   

     

    
   

   

    

  

  

  
     
          

  

  

  

      

  

  

  

  

  

    

  

i ia : i i 2: Dikeluarkan oleh : ta 

d xakan B j aga Pendek Nafas (Benauwheid) Keluarkan Riak Rp. 15,—| — Dave Sime, superman dengan spikes (2) ' 3 8 
Pa KENA Oann an na Na Hans | BARYLTIN, Minjak Rambut guna menumbuhkan pandjangkan| — Manchester City, djuara Inggris 1956, RUMAH OBA atau HOT PINDANG KUDUSO | rambut, dan berentikan rontoknja rambut (djatuh). Harga Rp. 10,—| — NICE, djuara sepakbola Perantiis. an 3 : T - e h Ki h e T on g 

jang lezat, tentu lebih heibat! Silahkanlah NO HAIR CREAM UNTUK MENGHILANGKAN RAMBUT | — Tambah lain2 berita dalam dan luar negeri, tjatatan? lelutjon, KA TJE MEN J » 
# 1 2 

Harga Rp. 10,— freekicks dan gambar2 meriah dari segala pendjuru dunia. 5 CET Djl. Bawean 22 - SURABAJA - Telp. S. 2207. Cafetaria M A Mm B 0? : DC HAIRDYE Tjelup rambut untuk membikin hitam rambut di-| Tjepat2-lah djadi langganan dam kirimlah wisselpos Rp. 15,— n enam amenea an ” | tanggung tidak luntur. Harga Rp. 10,—) untuk langganan dua bulan, PA LA AK 
PROXY” 630-845 (17 th) 

: ih diadi hi G N. V. BADAN PENERBIT NASIONAL 
"RO Ia : ATOM HAIRDYE Tielup rambut putih djadi hitam 3 Grams 5 Ta aban Tg. Aan De Mono — 5 akan Rp. 10,—, 5 Grams Rp. 15,—, 10 Grams Rp. 25,— Tromolpos — 77, Djakarta x 
INDRA” 4.45-7.00- 9.15 dibuka mulai djam 9 pagi — 9.39 malam. Nate obati k Eka (Matraman-Raya 50) KAA y 

2. K Na IL AA sena CLEANSING CREAM membersihkan paras muka (make-up) Me Sue Bea pn 
Bana Mann Hn - SR aa ter Ieana obi ika Mk Ga thlon Rp. 10, — | Hmmm Ma LM Lha kah ena . Tekst Ing” "“ANDAZ” |"LUX” BESOK PREMIERE BESAR! FooTus 9.00 (13th) | SPROSSENCREME untuk sprossen tanda2 Ditam Ak Pang Radja Obat Kesehatan Badan 

- - - —. Extra: BESOK PAGI diam 6 rawat dil. arga P. 10,— . INI MALAM PENGHABISAN! Pan TEA NO-HAIR PUDER untuk menghilangkan rambut Rp, 5. ae Mag "ROYAL 5x ya - Ka - Na ANN Data 2 NT “Ia Dapat beli di tiap Toko Obat diseluruh Indonesia. Ea aa 
XL. Thompson — Helen Taihot tt iggegnengana BAR Pesanan luar harus tambah 1599 ongkos kirim. . . ! & 
#KING ot FORFST RANGERS” fo. HOME JOURNAL MAS SECOME THE | 3 NITA DATANG BULAN TIDAK! 8 L : b h 

1 

“SERI Tu @ ammat -R 2 MOST UNUSUAL PICTURE OF THE YEARI : Nan UNTUK WA: : “ee apan / Ce 1 tje at ati uafa rn Y Kd “mn O IKI MALAM PENGHABISAN : en M-G-M presents PN POTENSOL OBAT KUAT ISTIMEWA SE Rp. 30, ) 1 & (| Niranol extra strong tanggung sembuhkan: Segala matjam pe- | 
”"DIAGALAN” 5.-7.-9.- (13th) . # BRISNT ROAD 

1 . D: l 2 d m pjakit seperti : Buah pinggang, Djantung berdebar2, sakit urat2 1 
Film Sism bhs. Kuno Yu Mean Bo DC POMADE:  Mengkuatkan / ad din ja t seluruhnja, obat (brains). Ini -Pil menambah darah dan Semangat 

"PE SHIANG TSE CHIAN : pogotay Puttup Ra : kn aa Tee EA ti . : : 1 ( bekerdja. Baik untuk orang jang bekerdja berat2, bekerdja di- 

2 -- x Ro DANDRIDGE - HEPBURN «| . mp : Sena Meta (RAMBUT PUTIH men djadi HI TAM. "| kantor dan jang suka sport dan badan lemah. Mati angin, Alasan 
ESOK MALAM PREMIERE ! — San KA Ke dan el 219 an ? . . (| penjakit: badan lekas tjape, makanan tidak hantjur, sering ma- PROWALI d3 700518 (7 Il) 2x BELAFONTE - SANDERS NS Gampang dipakapn “Bp 25 ( Black Hair Dream Oil $j S2 toosie posag man putjat, kaki tangan dingin, sering se- 

- Pp Ta Tana BELAFO E. SANDERS LA ATapang Mn - Ta / : : (| semutan, mata kurang terang, penjakit pikiran (zenuw) tidak bisa 
Pn RE AN am 5 AGEN BESAR: , Tjap POTRET BINTANG na ( tidur dalam tidur sering takut2, sakit pinggang, kurang makan 

api 2 Ba 2 AN D KARIM Kalau tidak. hitam uwang dikembalikan, dan semangat bekerdja ta' ada, untuk itu kita bikin: PIL VI- 
an Sp Pn ag ia Ta sn Elizabeth Na 3 Aa Sa NN . Sudah mendapat ratusan surat pudjian. f1 BANOL jang tanggung 10096 berhasil. Harga 1 botol Rp..20-— 

ercasarkan segala kesulitan dan kepahitannja jang dialami se- aa 4 Buktikan sendiri. Tidak perlu tjampur air d.LI. s| Djuga ada sedia lain2 obat jang mandjur. Radium virano! Tonic 
djak ia mendjalankan tugas sebagai pendidik.............. ! Pintu Besi 10 Djakarta. : Mudah dipakai. (4 Pills, menambah darah............ Rp. 30-—, Pil Gembira...... 
Men tokoh seorang guru Bai jang mengagumkan ka- Dapat beli di tiap toko obat di- ! Harga Rp. 25,—. Tambah ongkos kirim 15796 Me aa Rp. 15.—. Minjak Tangkur .............. Rp. 10,—. 
"13 Pa dan kesabarannja ber hasil mengambil. hati dan 

| Bisa dapat beli di rumah2 Obat diseluruh Indonesia. ( Pil Viramin untuk penjakit keputihan .............. Rp. 25,—. 
Be Ban On 2 Disgad saka Muasin PA Ian ) Agen2: bisa lihat teks dari Amirosol & Amiro Pomade, Pil Wanita untuk wanita tua ..... AA NAN Rp. 30,—. 
selalu memberontak !!! Pesanan luar kota tambah '159c.| / PERSEDIAAN TERBATAS. PUSAT PENDIUWALAN: (4 Salep Tjantik, menghilangkan hitaman dimuka, panu, kukul, dje. 

Nihadkya Tian Del: malik Hart - Ma Aa Se Sean Da ulas , DC "PHARMA LTD. , AMIRODIN Hi rawan Nenen Rp. 20-— No.2 ......i is. Rp. 10,—. 
atu?nja film 1 Ai 

3 / . & :| Blossom face Cream, menghilangkan noda? hitam ............ 

penuh Nenen aksi pai uan, antu a P 5 Bab ay Te 2. ob .ng - 2 : aa 5 Depan Kusumojudan 95 A — Solo. , Rp. 15,—. Sultana Figure Cream, membikin bagus badan - 

tju, n idan da 5 2 
4 5 : £ MP3 5 i i 

Li . . . 2 - - - . : 2 aa R — a Ba na ate De Ea ala ae 

an aabani T Fa Pa : 3" " Men et Tea Mean BNN SN Pe Sa aa TEA Rp. 30,—. Pujer bikin hitam rambut, tanggung tidak Juntur 
. 

2 BAM asap “nya Rp. 10,— dan 5 gram ....... .. Rp. 20,— 
P3 | 1 

—-— No Hair Powder, menghilangkan rambut '.......... Rp. 20,—, 

£ - 
“3 c—...—. - 

si 

iInis 9 1 - “ Pap  MBERBARENG 3 An "BS TAS 0.15 | TN 9 Minjak Telinga, kurang mendengar (aon LT RD idr 
5.99 NN na Be PAI diam 11.00 Ti .GRIS” 

Salp ve Temen Pad ga NhN a Ta: 10,—. Salp Eczeem untuk 

ra AG 

kudis, gatal luka? ,......... P: 10,—. Pil Diabetes (sakit gula) 

NA ba 5 so” Abe bae ME UK ea en EA KAA Rp: 50,—, Pil Entjok Linu .......... PA Ha 
( di “& 

  

Obat dikirim sesudah terima uang tambah ongk. kirim 1549. 
TABIB MAWN Tamblong 49 Tilp. 4941 — Band ung. Obat-obat bisa didapat beli disemua Toko-toko Obat TIONGHOA 

diseluruh Indonesia. 
Agen-agen: 

  

Universal Stores, Bodjong 6B, Semarang, Toko Obat Eng Tay Hoo, Pekodjan 101, Semarang, Toko Obat Ngo Hok Tong, Gang 
Pinggir 1, Semarang, Toko Obat Shanghai, Pasar Djohar 42, Semarang: 8 o Happy, Aloon-aloon 15, Kudus: Toko Baldjun, Djl. Kepatihan No. 105, Pekalongan: Zindabad House, Nonongan No. 77. Selo Toko Solo, Djl. Sosrowidjajan No. 5 Jogjakarta: Toko jumor, Dil Malioboro 93, Jogjakarta: Toko Obat Eng 
Tay Hoo, Metjinan 58, fogjas Toko Obat Tek An Tong, Petjinan 81, Jogja, Toko Obat Thay An Tjon, Petjinan 66, Jogja, Toko Obat Eng Njan Ho, Petjinan 75, Jogja: Toko Obat Hok An, 

S 

sira ROSS FORD - DONNA MARTELL « HAYDEN RORKI   | 
Djl. Raia U4 Magelang, Toko Obat Berlin, Djl. Pasuketan 77, i , 
Yjirebon, Toko Obat Eng Ho Tong, Djl. Pasuketan 91, Tjirebon: 3 

INGINKAH TUAN2 BERDJALAN-DJALAN KE............ 
Toko Obat Thipm Tek Tong, Dil Karanggatas D3? "beban ma Anam uang emg AG 
Teko Obat»Fay Fjoen Hoo, Djl. Keplekan Kidul 218, Pekalongan: 

Sebuah film fantasi avontuur jang sangat mengagumkan..... ae 
Toko: Obat Thiaa Ho Tong, Dit. Pasbeta BN Tiibebos: TA tentang manusia2 mentjari djalan ke planeet.............. : 

mentjari tahu keadaan dalam rembulan !!! Ban £ 
"0 RION” INI MALAM PREMIERE BESAR 5-7-9.- (17 th) 
Extra: INI DAN BESOK SORE djam 3.00 (Widescreen) 

Obat ,,Eng”Djien Hoo,” Pekodjan 85, Semarang: Toko Obat Thian 
Seng Ho, Djl. Raja 117, Magelang.   
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1 4 

: MAKANAN' MODEL DJAKARTA, BANDUNG, SE- 
5 MARANG ATAU JANG SPECIFIEK JOGJA DAPAT # 
5 DIDJUMPAI DI: 
' 2 , »Rumah Makan 
z 
4 2 7 ) A 5 19 i 
5 JUDONEGARAN No. 14 — JOGJAKARTA. | 

Pi CU LEK KK KEKE KE EKK KAL AB KR SER BRK KEK 3 

: 

Foto Dokumentasi #8 

Kepada seluruh Perusahaan2, Diawatan2, Badan2 dsb. jang . DAPAT BELI DI SELURUH TEMPAT ingin membuat foto dokumentasi dapat meminta bantuan pada 
kami. 

Tarif kami senantiasa bersaingan keras, 
Photopress ,,SIGUNTANG” AN ne 
Bodjong 99A Semarang. ea INI MALAM | Pn ON NO ena ap aan D.M.B. Gamemana 

rp : : , 
5 YYONNE DE CARLO ”"GRAND” | si 

CHUCKLES, HOW LONG WILL UNTIL THEIR CATTLE BEGIN TO WE'LL MAKE TKEM BUY UP OvR 
" Ne 5.00 7.159.390 WE 

KOCERS AND Tit OTHER STARVE, EARS -«-AND THAT'S | MINING CLAIMS AT SKY 
FLAME (u. 17 th) | ” CATERPILLAR, START DIGGIN” KANCHERS HOLP STiil | WHEN #YE STRIKE IT RICH! MIGH PRICES 10 SE 

Oka Extra: 
AGAIN WITH TH" BULLOOZER! WHILE WE DESTROY THEIR Ba ea Hi THEIR GRAZING LAND! 

Saban Sore 1 k WE'L TAKE CARE OF THIS GRAZING LAND WITH OUR He 
Wp djam 2.45 PENA p Ka AND HIS pam AN : Peer 
SM Tm Lg x00 cmn 101 mana Aa BOSS IN, FOR URANIUM £ 5 Maa Ini malam) CLARK. JANE ROBERT tdi AN uan .peuelab: GABLE RUSSELL RYAN P ! |. RoyRogere Tm Kisah seorang wanita jang selalu bermain 'api tjin ananatananaa E 0... INEMA SCOPE LL 5 : | tapi'ia terlalu sering terbakar dan hangus karenanja 11! Aan Cam 001 mercnen C) mn | NG MEN Oo, 29 

| Achirnja dia berlari kerumah djudi — dimana ia dapatkan se- | 6. . : 
Orang laki2 jang terkaja didunia dan mentjintainja. .... . agaian | Tierita bersedjarah dari seorang djantan jang gagah perkasa dan jang tiada akan menghanguskan hatinja, walaupun sebagaian | Kalu mudjur dan dari gadis Juke “tmendarmpingi ! A | 
hartanja punah karenanja ! x 2 4 , 

SN Jika Saksikanlah bagaimana ia karena keretakan hatinja, | kemudian PA ALA an an aa | / 2 Ik mendjual ketjantikannja............ djadi radja wanita jang Se- Tanggal 14 — 18 SEPTEMBER 1956 Sa 2 ta pn Sen 1 rena : lalu djadi idaman prija dipulau Bahama ! ta CinemaScope — Technicolor Pn AN aa Pata de an Skak ai k Nk un Ri ana agan 
, aga cin Dot sritatiii Ae va dan 2 

— Caterpillar, mulailah lagi de — Chuek "— Sampat ternak mereka mu — Kita akan menjuruh me 

Dengarlah suara Yvonng DeCarlo menjanji dan menari san 
39 ta Dani pa lana Rogers dan para lai kelaparan, Ears dan ber reka membeli surat idjint" un 

.MAMBO jang menambah kemesraan Pn en Shin » Daddy L ong Legs , NA ap 9 bag Da Pemilik “tenan lainnja ting arti djuga waktunja bagi kita un tuk mendirikan peramban 

Sapa 5 Haa Kl menghanjut bersama angin mem | Leslie Caron — Fred Astaire mengurus orang ini dan madji- gal diam sedang Kita meru tuk memukul kekajaannja! an itu dengan harga seting 
tenggelam bersama deru gelombang........ Na asha ang dimeriahkan dgn orkes kannja dipengadilan! sak. padang-padang rumput gi langit demi kepentingan 
BESOK MALAM BERBARENG "REX” 11.00 5.157.15 9.15 RAY ANTHONY — Okey, McLean/ dengan Sean Ui padang-padang rumput me- Se p Pertj. SEMARANG” Idzin No. 3498/I11/A/171 | PEKAN LA Pn en ' 

? ype Pertj. »SEMARANG” .


