
  

   
  

      

     
   

    

Pineau mengatakan d 
su, bahwa Te jaka 
merasa lantas terikat aa 0 me- 
laksanakan keputusan? 

Peranis rensi tadi. 
   

“Dikatakan, | 
mempunjai kebebasan .:    

dan tidak akan mengambil tinda 
kan di Suez jang berlawanan de- 
ngan kepentingannja. uk 
Atas pertanjaan tentang: ap 

Perantjis kalau soal- itu. puan! 
ke PBB, Pineau mendjawab. 
wa mungkin pada suatu hari 
rantjis terpaksa harus “pergi . ke 
PBB, dan ini berarti dalam De- 
wan Keamanan so: | 
Sitjarakan, bukan dalam  Madje 
is Umum PBB. . 2 
Beberapa harian di. Paris hari 

Sabtu ini dengan terang2an me 
ngatakan bahwa apa jang hendak 
dikemukakan ole Pine: tadi 
adalah bahwa front Inggeris-Pe- 
rantjis mengenai situasi Terusan 
Suez kini dalan bahaja, kalau 
tidak sudahlah hantjur. Kanan, 

   

    

     

  

oo Ye 

itu harus. di 

“DO 
en 

Nana 
Ir atau sementa 

xa pemerintah2 
in Pu 

jaran 

Sementara itu diumumkan bah 
wa Pernjataan ini belum lagi ber 
laku sampai beberapa anggauta 
jg diusulkan mempunjai kemung 
inan untuk mengadakan kon- 

soltasi dengan pemerintahnia. 
Dar Perhimpunan Pemakai2 Te 
rusan Suez akan dibentuk -setje- 
'patnja selaku badan penjeleng 
| garanja setelah para delegasi kon 
perensi London ke-Il ini mempu 
njai kemungkinan mengadakan 
konsoltasi tentang masalah? tsb. 

| dengan pemerintahnja masing2. 
Dalam pida itu 18 negara pa 

serta konperensi mengumumkan 
bahwa masalah Terusa, Suez ini 
harus dibawa ke PBB bila hal 
ini akan merupakan penjelesaian. 

Diratifikasi di London 
achir bulan. 

Reuter. selandjutnja mengabar 
kan bhw menurut djurubitjara 

Prantiis, perhimpunan ' itu akanj 
diratifikasi di London pada 30, 

   

September atau 1- Oktober jad.! 
dgn suatu upatjara oleh peserta2 
jang menjokong Rentjana Pem- 
bentukan Perhimpunan tersebut. 
Ini adalah merupakan keputusan | 
jang telah diambil oleh 18 ne-   “ UP). 
rubitjara Prantjis 

isak Siapkan Perang 
ap Mesir 

Bersama: -Sama Dengan Inggris Dan ?e- 
rantjis — Tulis Izvestia 

Tert 

  

AE: NG 
esir, bersama-sama Inggeris Tn D Pera ka 

pay Song nisan 
diumumkan oleh harian Sovjet 

“haliwa pemerintah. Israel sudah 
.poon d    

Dan hari Djum'at jbl. 

Suez jang dibentuk oleh Mesir 
(sesudah di 

  

kehilangan bagian besar “dari pendapa 

  

   Mes: 2 Slandotn La dalam korangannja 
jang berkepala TP aaan provokatif di Isr 
Isracl tadi sangat dirahasiakan. Harian Sovjet tadi jang 
selandjutnja menerangkan tentang letak jang strategis dari 
Israel dan bahwa Israel dalam waktu jang belakangan mem- 
peroleh makin banjak alat sendjata dari 

Kanada mengumumkan telah men- 
djual 24 penat jet ..Sabre” kepada Israel. (Antara—UP). 

A. S. Melarang Kapal' 
nja Bajar Pada Mesir 
Akan Meminta Spj Kapol2 Hanja Bajar 

Kepada Perh. Pemakai Suez Sadja 
WARTAWAN K-B. INGGRIS Reuter mengabarkan 

dari London Sabtu kemaren dulu, bahwa menurut keterangan 

kalangan2 Inggris, dengan terbentuknja Perhimpunan Pema 

kai Terusan Suez (SCUA), maka Badan Kekuasaan Terusan 

gara peserta, demikian kata dju 
itu selandjut- 

# 

peperangan terhadap 
lau krisis Tere 

n, demikian hari Djum'at 
»Izvestia”. Memang diketahui, 
mengambil keputusan berke- | 

  

1 | Konp. London Ke ua A 
C bir Bulan Ini — - Pe antjis Se 

ez mengenai hakekat per : L un 
Suez dan surat Dulles tertudju kepada ) tentori: luar 

ez3 Untuk tudjuan ini Perhimpunan akan mentjari ker 
jang bersangkutan (kom 

selesaika: Perhimpunan djuga akan m 
Terusan Suez makin ber 

emban organisasi jang diran Ikus, disertai oleh menteri 
tjangkan oleh Barat tadi. 

Imuan 'j.a.d: itu adalah dutabe- 
i 'sar2 Pa 3 tadi. Konperensi 

    

       
   

   
   
     

  

    N Anand Suez jang berahi Sang n 
» termasuk : Pernjataan konpei en 

  

  

  

Ini bertugas mengadakan langkah2 jang menudju ke penjc- 
ra tentang persoalan Terusan Suez, Badan ini akan melandjut- 
negara jang tergabung didalamnja, berhub a dengan pe- 

petent) sebelum masalah2 jang lebih besar “mangan 
engurus persoalan2 jang mungkin Tag Lia peta 
kurang atau berhenti sama sekali. 

nja. Pertemuan ini nanti 

  

   A 

  

     

  

    

  

tikad Peraatjis Pa MeMpenpa, 
merupakan pertemuan tingkat dgn kepentingan2nja dar berten 
menteri tetapi mungkin tingkat tangan dgn tudjuan2 jang -mu- 
dutabesar negara2 anggauta sa- la2 dalam garis2 besarnja telah 
dja. Demikian ditambahkan oleh 
nja. Djurubitjara 
selandjutnja bahwa menteri 
rantjis, Christian Pineau dalam Mengenai sjarat2 jang diadju 
keterangannja menjatakan bahwa kan oleh Perantjis itu seterusnja 
ia harus mengadakan konsoltasi diterangkan bhw Perantjis 
dgn pemerintahnja dulu 
dapat menetaj 
demikian 
nja terha 
achir itu. 

Pe- Terusan Suez. 

pkan setjara pasti, Pemakai -Terusan Suez, apabila 

Te- 
dibawah pimpinan 

dap perkembangan -ter- ,tinggi prinsip penempatan 
Irusan Suez 

Dulles merasa puas. 'internasional”, 
Reuter dari London hari Djum , 

"at lebih landjut mewartakan bah Tiga Besar Arab merun- 
wa menteri luar negeri Amerika dingkan masalah Suez, 
Serikat, John Foster Dulles,' Sementara itu para presiden 
Djum'at malam telah bertolak Mesir dan Syria Saptu kemaren 
menudju Washington. Dalam ke dulu telah terbang menudju ke 
terangannja ia menjatakan  ke-/Riyadh, ibukota Saudi Arabia, 

  

| puasannja jang besar akan ha- , 'utk mengadakan perundingan de | penielengaaraan sean Ambon di 
sil2 konperensi London ke-ll ini. ngan radja Saudi Arabia menge | Neder 
Konperensi itu konperensi jang nai langkah berikutnja dlm meng 
baik, kata Dulles, karena ia me hadapi perkkembangan2 paling ' ngadakan semangat kerdja dan, baru bertalian dgn masalah Suez, 
kerdjasama, Demikian Dulles me' Presiden Nasser bertolak dari babakan Kairo, disertai oleh kol. Anwar 

c Sadat (sekdjen. Konggres Musli 
Inggris unaang 17 Negara. min dan pemimpin redaksi ha- 

Seterusnja Inggris Saptu -kema rian ,,al Gumhuriyah”), kepala 
rin dulu setjara resmi telah me- biro politik kepresidenan wing 
njampaikan undangan2 kepada commander Ali Sabri dan se 
17 negara lainnja jang achir2 orang wartawan, Hassanein Hey! 
ini merundingkan pembentukan kal, jang. kabarnja erat hubu- 
Perhimpunan Pemakai Terusan: ngannja dgn Nasser. 
Suez. (Suez Canal Users Asso- "Perundingan di Riyadh ini di 
ciation, SCUA) di London, supa duga akan berlangsung 2—3 ha-j 
ja mereka hadir di London lagi ri. Presiden Syria “ Shukri al! 
pada tgl. 1 Oktober j.a.d., guna Guwatly berangkat dari Damas 

luar | 

Jang: akan menghadiri perte- 

lainnja. 

“ de- ini, bahwa kepala? negara 3 Be   
” itu, keputusan 

negara? Barat. 

| 

dalam achir2 bulan Djuli jd. 
Suez Canal Company) akan 

tan berupa bea jang 

hingga kini dipungutnja dari kapal2 Amerika Serikat dan 

Djerman Barat jang. "melalui Terusan Suez. 

“Diterangkan bali en satu 
funksi daripada SCUA. adalah 
memungut . bea kapal2 ig 
hendak menempuh ' Terusan Suez. 
Pembajaran bea kepada SCUA 
ita menurut kalangan: tadi tidak 
diwadjibkan”, tapi kalangan2 jg 
patut dipertjaja “ menerangkan 
bahwa dalam surat Duiles kepa 
da ketua konperensi London 

Rp. 200 Dj 
Ud Pe I 
MENURUT bekidasak Wiki 

la Djawatan Pelabuhan Kemen- | 

   

terian Perhubungan Ir. 'Fiing | hkan dari wilajah Mesir) 
Liang, dalam rentjana 5 tahun | ada adan Kekuasaan Teru 
untuk pelabuhan di Hd san Suez Mesir. 
dikemukakan angka 200 djuta | Menteri luar negeri Peranfjis 
rupiah “untuk pembiajaan pe  Pincau sebelum: konperensi Lon 
baikan pelabuhan2, pembe . “itu | berachir mengatakan, 
alat-alat pengeruk dan perbaikan | “menurut — pendapatnja, 
gudang-gudang. pembajaran : bea itu dilakukan 

Dalam nota hr or pelabu- | 
han pada Menteri 0 ng 

NAK Padan O- | 
ta agar djum 00 djuta upin | 
itu ditambah. Sebab, menurut 
Ir. Ong, untuk Pena: rou- 
tine sadja bagi djawa tiap | 
tahunnja dikehuarkan biata 
djuta rupiah. 

Pada prinsipnja sein Ke 
pala Djawatan Pelabuhan itu da 
pat diterima oleh Menteri Per. M 
hubungan. Bi 

djuta rupiah itu akan 
peruntukkan pembangunan pela 
buhan dalam rangka rentjana 
tahun, sedang biaja untuk peme 
liharaan akan disediakan pos ter 

    

  
   

  

    

sendiri dalam anggaran. belan-Ouran. 

  

dja pemerintah jang biasa. 
Termasuk dalam anggaran ren). 

tiana $ tahun untuk pelabuha 
ialah projek pembangunan  per- 
baikan pelabuhan jang mulai ta- 

“hun ini dilaksanakan oleh pem 
borong Perantjis Citra, jang me 
liputi biaja 144 djuta rupiah. 
Biaja selebihnja akan digunakan 
an pembelian alat2 pengeruk 

dan perbaikan gudang2. Alat pe- 
ngeruk tsb. satu sudah dipesan 
di Djerman Barat dan akan sam 
pai di Indonesia tahun depan. 
Tiga kapal lainnja masih akan di 
pesan lagi. (Antara), 

“Terusan Suez (jg sama sekali ter 

   
   

1 Wadi kan supaja membajar ke 

sebesar 200 Pie 

chusus di 

Mebatah 

  

 DIUMUMKAN di 
Sabtu kemaren dulu, bahwa peme 
|riksaan 154 orang tawanan jang 

enteri Juar negeri Inggris) di 
djelaskan, bahwa Ta hendak me 
Nela langkah2 bersama ke 
menterian keuangan AS dan pe 
milik2 kapal AS supaja mereka 
”mau bekerdjasama dgn. SCUA 
dalam "praktek2 jg sesungguhnja 
daripada exploitasi”. 
Sumber2, AS di Londo, men 

tafsirkan kata2 Dulles ini seba 
gai dorongan” supaja pemilik2 
kapal AS semuanja membajar 
bea kepad, SCUA. 

ementerian keuangan AS ber 
kuasa untuk melarang kapal2 AS 
-membajar bea pelajaran melalui 

r 

letak diwilajah Mesir dar meru 
pakan bagian jg tak dapat dipi- 

    

  
  

"terlalu bebas”, artinja tidak 

UA. Dikatakannja bhw 
ia ng Area bahwa ”segi2 jo baik” 
“dari SCUA telah mendjadi lun- 
tur . (Antara-Reuter). 

40 | ANASIRZ SUBVERSIF DITA- 
“HAN DI JORDANIA. 

|. Pembesar2 Jordania telah me- 
Habea bih 
Tn: 

  

   dania jg dianggap ter 
asuk anasir2 subversif. 

Diantara mereka ig baru2 inf di 
ahan terdapat 4 orang anggota 

tri “Pembebasan jg oleh pe 
rintah tidak diakui. Partai tsb 

oleh Sheik Tadieddin 
ig menjerukan diben 

5 atas dasar adiaran2 

  

   

  

P'   tuknia | 

'hvan ala mana tap neg 
anggota akan diwakili. 

“pula sebuah badan exekutif dan 
akan mengangkat seorang ,,ad- 
ministrative agent”, 
mengatur segala sesuatu dengan 
'kepentingan2 pelajaran 
janggotanja. Ia akar bekerdja di- 
ibawah Neon us penindjak de- 
wan SCUA. 

oleh menteri luar negeri Inggris 
.Selkwyn Lloyd. 

wa dalam konperensi j.a.d. 
akan diputuskan 
markasbesar SCUA akan ditem- 
patkan. Menurut dugaan2 
resmi, 

dipertjaja mengatakan bhw ke- 
mungkinan adalah besar bahwa 
administrative agent” 
diangkat itu 
bangsa Skandinavia. 

mengambil keputusan supaja Pe 
'rantjis menggabungkan diri dim 
Perhimpunan Pemakai 
Suez, 

ara 'sar Arab bertemu. Pertama ka- 
linja dalam bulan Maret j.l. 

Djumat jl. 
radja Irag Faisal II: mengachiri 
pembitjaraan mereka di Dam- 

Dewan ini akan membentuk 

jang akan 

negara2 

Undangan? tadi disampaikan 

Berita Reuter mengatakan bah 
itu 

pula dimana 

tak 
Roma. 

Kalangan jang biasanja patut P Ni), nj. S. Hamdani (PS), R 

jang akan 
adalah  seorang| Antara dari Menado. 

Dalam pertjakapan chusus de- 
nga, wartawan Antara dikota 
itu, Mr. |Bafadhal . mengatakan, 
misi Parlemen tsb. telih menda 
pat sambutan hangat dan spon- 
taan diseluruh wilajah propinsi 
Irian Barat jg telah mereka kun 
djungi, terutama di Gamiof- 
kange, Weda, Maba dan Patani. 
Tempat2 ini sedjak “ proklamasi 
kemerdekaan Indonesia tidak per 
nah didatangi oleh seorang men 
teri atau anggota Parlemen. 
Dimana2, kata Mr. Bafadhal, 

rakjat menjatakan menjediakan 

Keputusan Kabinet Pe-| 
rantjis. 

Dalam pada itu Kabinet Pe- 
antjis Saptu kemaren dulu telah 

Terusan 
,dgn sjarat2”, kata se- 

orang djurubitjara resmi di Pa- 
ris. 3 : 

Kabinet hendak menandaskan 
bhw Perantjis ingin kembali ke- 

pada kebebasannja utk bertin- dirinja difront: pertama mengha 
dak, dan tidak mau ikut sertal dipi pengembalian wilaiah Irian 
dalam sesuatu langkah iang oleh Barat ig masih dikuasai Belanda. 

Presiden Nicaragua Di 
Pestol Enam Kali 

Usaha Pembunuhan Pres, A. Somoz1i 
Gagal 

PRESIDEN NICARAGUA, Anastasio Somoza, mende- 
rita luka2 malam Sabtu akibat pertjobaan pembunuhan ter- 
hadap dirinja, demikianlah diumumkan hari Sabtu Pembunuh 
nja telah melepaskan tembakan pestol 6 kali dan segera pem 
bunuh itu dibunuh oleh pendjaga presiden itu. "Kabinet 
setelah itu segera mengumumkan keadaan bahaja. Menjam 
bung berita tentang usaha pembifiuhan terhadap presiden 
Nicaragua, A. Somoza maka pembunuhnja itu telah melepas- 
kan tembakan 3 kali terhadap Somoza dalam suatu resepsi 
malam Sabtu itu. Pembunuhnja dalam pada itu telah mati 

  
  

    

Ibersifa 

ar negeri Ingat ) 

dibentangkan dalam Konperensi| 
menerangkan 18 negara di Londen, mengemail d 

ha-| 
untuk nja akan ikut dim Perhimpunan | 

Prantjis tentang sikap- 'perhimpunan ini .mendjundjung : 

negeri Salah Bittar, menteri pen'sebelum melandjutkan 
didikan dan beberapa pembesar pena 'ke London pada” malam 

Ini adalah ke-2 'kalinja tahun pembura 

zi, NN Meng uan “duta 
besar Canada, 

Radja Su'ud dan kundjungan pembantu 
Liga Arab - Ahmad 
(Antara-UP). 

Rakiat Irian Siap Di! 
“9 Front” Pertama 
Utk Menghadapi Pengembalian Wilajah 
Jang Masih Diduduki Belanda — Kesan2 

Rombongan Parlemen) 
HARI DJUMAT jbl. telah tiba kembali di Menado 

dengan kapal ,,Bekaka” dari Tidore sedjumlah penindjau2 
anggota Parlemen. Missi Parlemen tsb. terdiri dari soecatmadji 

3. Soedjojono (PKI): kesemuanja dari Seksi E (PPK, Agama, 
Kesehatan). Seterusnja Safiie (NU), Soetjipto (PNI) dan Mr. 
Bafadhal (Masjumi) semuanja dari Seksi G. Demikian kawat 

dipukuli oleh pendjaga presiden, demikianlah kedutaanbesar 
Nicaragua di Washington. Somoza menderita luka2 di lengan, 
kaki dan waduk dan keadzan kesehatannja sangat ,,menguatir 
kan”. Seperti diketahui Somoza itu telah membantu Armas 
dalam merebut kekuasaan setjara kekerasan di Guatemala 
dari presiden Arbenz. Pertjobaan pembunuhan terhadap Somo 
za itu telah terdjadi lebih daripada sekali ini. Ia termasuk 
seorang mul!ti-miljuner jang mempunjai tanah jang luas sekahi. 

154 Terdakwa Pozaan Akan Diperiksa 
Warsawa 

didakwa telah melakukan kedja- 
hatan2 waktu terdjadi kerusuhan2 
di Poznan pada tgl. 28 Djuni jl, 
akan dimulai pada achir bulan ini 
dimuka pengadilan. Menurut sum 
ber jang biasanja patut dipertjaja 
di Warsawa pemeriksaan2 ini 
akan dimulai Kamis atau Djum'at 

Ija.d. Terdakwa2 di golongan da- 

aa ngasi melakukan Kn 

an, merebut alat2 sendjata dan 
menggedor. Penuntut umum Polan 
aa Marian Rybicki, menerang- 
kan bahwa diantara terdakwa2 ter 
dapat anasir2 jang sudah lama di 
ketahiti sebagai anasir djahat, jang 
sudah pernah mendjalani hukum- 
an-hukuman pendjara. Diantara 
terdakwa2 tadi terdapat 3 orang 
jang didakwa membunuh seorang 
kopral polisi keamanan masjara- 
kat. Terdakwa2 lainnja diantara 
nja ialah orang2 jang menjerang 

l 

rumah pendjara, pos2 milisia dan 
gedung2 lainnja. 

3 Orang ahli hukum dari Ero- 
pa Barat akan hadir sebagai pe- 
nindjau, ialah: Frederick  Elwyn 
Jones (Inggris), Prof. Alfred Fer 
nand (Perantjis) dan Jules Wolff 
(Belgia), Wolff minta supaja di- 
perbolehkan menjaksikannja seba- 
gai penindjau, tapi kedua ahli hu- 
kum lainnja adalah undangan per 
satuan ahli hukum Polandia. 

(Antara-Reuter), 

    

  

NI, Suwirjo. 

    

Ditanja apa sadja pokok2 ter 

  

     ri Saptu jbl., 
njatakai 
lah poli dengan 
ngan 20) 

jau 

  

    

  

     

   

      

     

    

   ersama2. 
   

    

   

      

   djukan persoalan2 untuk di 
ingkan bersama. : 

sbagai tjontoh dari beberapa 
persoalan jg penting, ketua PNI 

engemukakan soal2 di 
joint statement, peratu 

ta “KSAD, dan lain2nja dengan 
ud agar supaia dengan pem 

bihaan dari hati-kehati itu bisa 
iperoleh understanding jo men 

dalam dikalangan semu, partai? 
Kn. (Antara), 

     

  

    

   

   
      

30 ORANG AMBON DIDJA- 
TUHI UMAN PENDJARA 

i 4 BULAN. 
Hakim Kepolisian Middelburk 

(Nederland) telah mendiatuhi hu 
kuman 4 bulan pendiara kepada 
30 orang Ambon dua bulan diant 
' ranja merupakan hukuman pertj 
ibaan dan dipotong tahanan. Mere 
ka dipersolahkan beberapa waktu 
jang lalu mengadakan pentjurian2 
bahan makanan berhubungan dgn 
adanja peraturan? baru mengenai 

  
. 

  

man, suatu peristiwa jang dipan 
dang penting dalam dunia Arab, 

Partai2 Pemerintah 
ifjarakan Bersama 

Peraturan K.S. A.D. 
SAPTU SIANG kemaren dulu mulai pukul 12, partai2 

tah mengadakan pertemuan bertempat dirumah ketua 
Pertemuan kali ini meliputi seluruh 

: ' pemerintah dan tidak terbatas pada partai2 »Tigar 

“| Besar” Sadja seperti jang sudah2. Ketua PNI Suwirjo menja 
|kakan Kepada ,,Antara”, bahwa pertemuan Saptu siang jbL. | 

routine” untuk mempererat understanding dikatang 
9i2 pemerintah, dan dimaksudkan untuk dalam waktu2 | 

Iterton (mengadakan pertemuan2 berkala sematjam itu. 

4 S. K. Maka! 
sar Tak Terbit 
Akibat Serbuan Thd” 

Pertj. Makasar Baru2 

alam pembitjaraan ha 
Suwirjo hanja me 

bahwa berbagai masa 
perkemba- 

jg paling achir akan di 
“bi Masing2 wa 

pemerintah dapat me 

  

   

1 

Ini 
AKIBAT penjerbuan 

harian-minggu di Makasar tidak 
dapat melandjutkan penerbitan- 
njas jaitu harian ,,Sulawesi Ber- 
golak” sendiri, ,,Tindjauan” dan 
sKurir” serta harian-minggu 
Warta Minggu”, 
Sebab2nja karena xerusakan2 

pada beberapa bagian mesin be- 
lum dapat segera diperbaiki dan 
masih terbiar seperti biasa, oleh 
sebab pihak polisi masih memer 

rusakan2 itu. Selain itu  djuga 
seluruh kaum buruh pertjetakan 
sedjak hari Djum'at belum dapat 
bekerdja dan masih terus me- 
nunggu penjelesaian lebih  lan- 
djut. Pihak polisi sedjak terdjadi 
peristiwa itu telah mengadakan 
pendjagaan tetap dipertjetakan 
tsb. Selain kerusakan pada ba- 
gian2 pertjetakan dan kantor Su 
lawesi Bergolak djuga kantor per 
tjstakan menderita kerusakan pa   karena dizaman jang silam ke- 

Juarga Su'udi dan keluarga Ha- 
'shimi (keluarga radj 
Jordania) bertentangan. 

Bertemu dgn Nehru pula? 
Sementara itu Perdana mente- 

ri India Jawaharlal Nehru Senin 
ini akan tiba di 
kundjungan resmi selama 4 ha- 
ri, Ada kemungkinan bhw Neh- 
ru akan ikut dalam perundingan 

13 kepala negara Arab itu. 
Sementara itu di Kairo, men- 

teri negara India Krishna Menon 
perdjala- 

Minggu telah mengadakan 1 Maan, 

aw 

lalu 

sekdjen. l 
Shukairy. 

1 

1 

« Abdullah Affandi (NU) dan 

Rakjat ketjewa distrik Ma- 
ba tidak masuk propinsi 
Irian Barat. 

Disamping tekatnja itu  rakjat 
menjatakan keketjewaannja bahwa 
distrik Maba tidak dimasukkan 
dalam wilajah propinsi Irian Ba- 
rat. Disemua tempat jang kami 
kundjungi, rakjat menuntut supaja 
Maba bersama2. dengan Weda 
dan Patani masuk dalam propinsi 
Irian Barat, kata Bafadhal. 

Kami djuga heran, demikian Mr, 
Bafadhal menambahkan, mengapa 
Maba disingkirkan dalam undang2 
pembentukan propinsi Irian Barat, 
sedangkan geografisnja menundjuk 
kan kesatuan bulat dengan negeri2 
sekandungnja jang disebutkan di- 
atas. 

Minta perhatian pemerintah 
Selandjutnja, kata Mr. Bafadhal, 

soal penting jang perlu mendapat 
perhatian pemerintah selekas2nja, 
ialah penempatan pemantjar radio 
jang tjukup kuat di Tidore, meng 
ingat pemantjar2 radio Belanda di 
Biak, Sorong “dan Hollandia sa- 
ngat mempengaruhi rakjat dipro- 
pinsi Irian Barat dan djauh lebih 
kuat dari pemantjar2 kita jang 
ada. 

Tentang hal2 lain jang perlu di 
perhatikan pemerintah ialah tena- 
ga2 dokter, jang praktis tidak ada 
sekarang Kelana dan alat2 pe- 
ngangkutan antar-pulau jang sa- 
ngat kurangnja. Sebagai tjontoh' 
Mr. Bafadhal kemukakan, - ketika 

Riyadh, untuk g,, 

nullah Lewa, 

Pangkalan Makasar, 
ma'at telah kembali lagi kerumah 
nja masing2. 

aa aga menteri m 

mando Pangkalan Makasar bagai 
mana duduk perkaranja 

menerima berita itu, jang bersangkutan be- 

keterangan. Alasannja karena soal 

mahasiswa jang bersangkutan da 

tuntutan kepada 
terhadap berita jang dianggapnja 
menjemarkan nama keluarga itu. 
Demikianpun 
masih tetap padapendirian mere 
ka untuk meminta pertanggungan 
diawab atas tersiarnja berita2 itu. 

Utk Pemetja- 
han ':Aldjazair 

da bagian pintu dan semua djen- 
dela2 katjanja. Satu2nja jang bisa 

a2 Irag dan ibekerdja seperti biasa ialah ba-/gelap jang 1 
Nabi Mohamad. Mereka dju| 

jang berada dibagian paling de- Iga memprotes kerusuhan2 

gian toko dari pertjetakan tsb. 

an. 
Sementara itu pemimpin umum ' 
lawesi Bergolak Ismail Sikki 

dan pemimpin redaksinja  Ami- 
jang sedjak -peristi j 

berlindung” dikomando 

hari Dju- 
wa itu 

Jang berwadjib belum se- 
dia beri keterangan. 

Sabtu pagi ketika “Antara” 
inta keterangan? dari pihak Ko. 

tentang 

um sedia memberikan keterangan 

itu masih didalam penjelidikan. 
Sementara itu pihak keluarga 

am pertjakapan dengan Antara 
nenjatakan bahwa sedang diper- 
'mbangkan akan  memadjukan 

jang berwadjib 

pihak mahasiswa 

(Antara). 

halaman 2 hari ini. 

Lacosta Punja 'Rentja-| 
na Baru 

MENTERI Perantjis jang ber 
kedudukan di Aldjazair, Kobert 
Lacosie, Sabta kemaren dulu 
menerangkan bahwa tidak lama 
Jagi akan diadiukan sebuah ren 
tjana bagi status baru Aldjazai- 
ria kepada kabinet Perantjis. 

Dalam tanjadjawab dgn surat- 
kabar-daerah Perantjis ..Gues 
Dimache” tadi Lacoste mene- 
rangkan bahwa rentjana baru :n' 
bukaniah rentjana integrasi jang 
diandjurkan oleh Jacgues Sous- 
telle (waktu ia masih djadi gu- 
pernur djenderal di Aldjazairia) 
dan bukan pula federalisme jang 
disarankan . oleh djenderal Al- 
phonse Juin achir2 ini. 

Lacoste mengatakan bahwa ia 
|dan PM Mollet kini sedang me- 
injusun rentjana jang terperintji 

mengenai status baru - Aldjazai- 

ria. ,,Apa jang kita kehendaki ba 
gi Aldjazairia buk nlah penjele- 
saian setjara ko-existensi a Ia Sov 
jet, melainkan kontrak pergaulan 
jang sungguh2 antara kedua ma 
sjarakat jang ada di Aldjazairia 
sekarang” .masjarakat bangsa Al 
djazairia dan bangsa Eropa). Se 
karang Perantjis harus mendjadi 
negara jang pertama jang sung- 
'guh2 mampu membina persatuan 
antara kedua masjarakat di . Al- 
djazairia.   misi Parlemen tiba,di Weda, I.k. 

1000 ton kopra teftimbun ditempat 
itu. Tidak bisa diangkut dan di- 
djual: hal ini menjebabkan penghi ' 
dupan rakjat morat-marit. Kopra 
tersebut tertimbun sedjak Djanua : 
ri 1956 dan apabila tetap demikij 
kian, barang2 itu tidak lama lagi 
pasti akan rusak. 

Demikian Mr. Bafadhal 
keterangan pada Antara. 
Tempat2 jang telah dikundjungi 

oleh misi Parlemen itu, ialah Ti- 
dore, Weda, Patani, Bitjoli dan 
pulau Gebe jang terletak  dipa- 
ling penghabisan didaerah de fac 
to dan de jure Republik Indone 
sia, dan tempat2 lain seperti telah 
disebut didalam keterangannja di 
atas, 

Di Menado misi Parlemen akan 
tindjau perkembangan politik dan 
sikap partai2 terhadap rentjana pe 
metjahan Sulawesi dalam dua pro 
pinsi. Demikian kawat Antara Me 

dalam 

  
Dalam rantjangan tadi tertjan- 

tum desentralisasi administrasi jg. 
iluas: tapi Mollet dan Lacoste ber 
kejakinan bahwa bagi Aldjazairia 
harus dilakukan sistim pemilihan 
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terha- 
Gap harian ,,Sulawesi Bergolak” 

lukan penjelidikan2 terhadap ke) 
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IKeributan2 Gara2 
, 

(Buku JgMenghina 
Nabi Mohammad 
DEWAN Perwakilan Pakistan 

'Zimur dalam sidangnja hari Dju 
naat menjetudjui suatu resolusi 
«ng mengsijam diedarkannja bu 
sn Amerixa ,,Living Biography 
Of Rekgieus Leader  Moha- 
mad” (?), dan disamping itu dju 
ga memprotes peredarannja di 

| India, 
Buku ini ditulis oleh orang” 

Amerika Henry Thomas — dan 
Lee Thomas. 

Dewan Pakistan Timur itu se- 
landjutnja menjarankan — peme- 

rintah Pakistan agar menuntut 

kepada pemerintah India untuk 
mentjabut- buku2 termaksud” da 

Iri peredarannja disana Demikian 
pula halnja dengan buku2 lain 
jang mendjelek-djelekan — Nabi i 1 eni “ » Ma de 

Makasar, maka sedjak hari | Ma lainnja. : 
Djumaat tiga harian dan satu Pemerintah Pakistan hendak- 

nja djuga meminta pemerintah 
Amerika untuk. tidak menerbit- 
kan dan mengedarkan buku2 se 
matjam itu dinegara2 Islam dan 

dimana sadja. demikian resolusi 

itu selandjutnja. 

Diwartakan selandjutnja bah 
wa praktis semua sekolah  di| 
Karachi ditutup dan Bis2 dikota | 
berhenti. dalam rangka pemozo | 
kan protes di Karachi terhadap 
penerbitan buku itu di India. 

Sementara Itu  Jebin kurang 
4000 orang Pakistan di Karachi 
hari Djumat mengadakan de- 

monstrasi disepandjang — djalan2 
raya dgn memekik mekikan ka- 
ta-kata ,,matikan Nehru” (dimak 
sud perdana menteri India Jawa 
harlal Nehru). Mereka ini me- 
ngadakan protes terhadap pener- 
bitan India, demikian Up selan 
djutnja, dimana didalam ter- 
tjantum uraian tentang ,,zaman 

ampau” jang menge 

        
nai 

'Islam di India minggu jl., dima 
na terdapat 6 orang 
meninggal dan sedjumlah lainnja 
mendapat luka2. 

Dikabarkan bhw tidak: terdja- 
di sesuatu insiden dgn alat2 pe | 
merintah“jg dikerahkan utk men 
djaga ketenteraman (Antara). 

,punuhlah P.M. Nehrus 
   

  

   
    
      
    

     

    

    
   
    

   

  

   

    
    

    

   

   

    
   

    

    

  PPAP aP Sa app My PP Pe Pl 

Murid SMP Peras Uang 
Dengan Antjaman 

AGUS S. DJ. seorang murid SMP partikelir di Bandung j 
baru Ku 21 tahun telah ditangkan cleh Polisi. Negara Ka: 
rena dituduh telah Inentioba melakukan pemerasan dgn disert 

anfjaman2. Menurut keterangan, 6 orang penduduk Bandung tel 
menerima surat dari Agus itu, jang berisi permintaan uang dg 
disertai antjaman akan dibunuh kalau permintaannja itu tidak 
dikabulkan. Diantara ke-6 orang itu ada seorang Letnan-Muda 
Udara, 2 orang Tionghoa, seorang bernama S. dan 2 orang lagi 
jang tidak diumumkan kedudukannia. Permintaan Agus itu ada- 

lah antara Rp. 500,—, Rp. 2.000,— dan Rp. 3.000,— Ketika 
pada suatu waktu Agus akan mengambil uang jang diperasnja 
dari S. didialan Garuda, tiba-tiba ia disergan oleh polisi jang. 
telah mengintai ditempat tersebut. Mengenai sebab2 pemuda Agus 
berbuat begitu, didepan nolisi diterangkannia, bahwa ja me 

iri-hati melihat kawan2-nia banjak jang berpakaian baik2 
hidup serba mewah, sedangkan ja sendiri hanja menerima u 

untuk membaiar makan dan sekolah sadia dari orang tuanja. 
Keperluan untuk membeli buku dan pakaian tidak diperolehnja 
dari orang- tuanja. (Antara) 
    Mencnekan Dialan 
Utk Melawon Kolonialisme — Sambutan 

Pres. Zapotocky Ketika Bung Karno 
Mendarat Di Praha 

PRESIDEN SUKARNO dan rombongan hari Saptu p 
kemaren dulu telah tiba di Praha, ibukota Tjekoslow 
dari Austria. Dilapangan terbang tamu2 Indonesia itu disamb 
oleh Presiden Tjekoslowakia Anthonin Zapotocky, pemh 
pemerintahan lainnja dan kepala2 perwakilan asing jang ad 
di Tjekoslowakia. Dalam kata sambutannja Presiden Zapotoc: 
ky menjatakan, bahwa figuur Sukarno adalah, selaku w. 
dari suatu gerakan jang paling pertama pada abad ini, ialz 
gerakan pembebasan nasional rakjat2 Asia-Afrika, jang t 
menundjukkan d jalan dan tjara melawan kolonialisme. 

Ini harinja akan  mengundjum 
pameran mesin2 di Moravia 
Tamu2 Indonesia itu akan 

gal di Tjekoslowakia sampai 
ri Rebo j.a.d. untuk kemudi 
meneruskan  perdjalanannja ke 
RRT dengan pesawat terbang 
vjet melalui daerah Sovjet £ 
tan 

  
Sebagai djawabannja - Presiden 

Sukarno mengatakan, bahwa In 
donesia bergembira melihat usa- 

ha2 perdjuangannja telah difaha 
mi dan disokong oleh bangsa2 
seperti Tjekoslowakia ini. 

Setelah memeriksa barisan pe 
ngawail kehormatan Presiden Su 

anti- | 

sedikitnja | 

|' slowakia din pada malam hagi- 

karno bersama2 Preside, Zapo- 
tocky dalam mobil terbuka me 
nudju kekota Praha. 

Pada sore bari Saptu Presiden 
Sukarno mengadakan pertemuan 
dengan pemimpin politik Tjeko- 

nia menghadiri resepsi dan psr 
diamuan untuk  kehormat: annja 
liistana Presiden, Hari Minggu 

Presiden Sukarno menerima ge- 
lar doktor kehormatan dari Uni 
versitas Charles dan hari Senen 

la 

  

  

Pusat Jang 

DJUM'AT SIANG ibl. 

CYM setempat dan Direktur Jai 
Pantcuw, guna membitjarakan 

Demikian kawat wartawan 

| Noe, Pantouw, Direktur Ja'a 
Noot Red. : Mengenai terdjadi- san Kelapa Menado didalam ra 

nja penijerbuan ini, harap lihat di 
pat itu telah mengadjukan surai2 
keterangan dari pusat jg mengi 
zinkan supaja kapil  Susane 
Skow dapat meninggalkan pela 
buhan Bitung, tetapi ternjata st 
rat2 keterangan itu belum leng- 
kap karena antara lain tidak ter 
dapat surat2 A.V.I. 

menje 
e Cc 

Oleh karena itu rapat 
rahkan persoalannja kepada 
pala Bea dan Tjukai: apabila su 
dah lengkap surat2 ig diperlu 
kan, barulah Kepala Bea dan 
Tjukai jo bersangkutan melapor 
kan kepad, Komandan Batalion 
714 untuk kemudian memberi 
instruksi2 kepada bawahannja jg 
bertanggung-djawab denga, pe 
nahanan kapal tsb. dipelabuhan 
Bitwag. Demikian antar, lain ke 
simpulan rapat tsb. 

Tentara bertindak tegas, 
Sementara itu wartawan "Anta 

a'” di Menado mendapat ketera 
ngan dari kalangan. berwadjib. 
bahwa didalam peristiwa kapal 
Susane Skow, pihak alat2 negara 
"slah memperlihatkan tanggung- 

djawabnja, bertindak tegas mem 
berantas pelanggaran2 penjelun- 
dupan. 

Kapal Susane Skow ditahan, ka 
ta kalangan itu lebih djauh, kare 
na terang mengadakan pelangga 
ran hukum pelajaran dan ekono- 
mi jang berlaku dinegara kita. Te 
tapi disajangkan, bahwa disam- 
ping pengusutan2 jang sementara 

dilakukan, ada golongan dipusat 
jang memberi izin kapal itu me- 
Pa pelabuhan Bitung. Da 
lam keadaan bagaimanapun sebe- 
lum surat2 jang diperlukan leng- 

kap dan sjah, Susane Skow tidak 
akan dilepaskan. Demikian kala 
ngan berwadjib itu pada , 
ra” jang seterusnja menambah: 
kan, bahwa soalnja-sekarang ter! 
serah kepada Pemerintah Pusat, 
dan apa jang terang  sekararig   jang tidak membeda-bedakan an 

tara bangsa Aldjazairia dan Tang 
sa Eropa. (Antara). 

| 

TATANG MAHMUD, ketua 
persidangan Pertemuan Kaum Mu 
da di Puntjak seminggu jang lalu 
menerangkan kepada pers, bahwa 
pertemuan tersebut diatas dari se 

tukar pikiran dan seberapa dapat , 
mengambil kesimpulan2 tentang ba 
gaimana kesulitan? dalam berba- 
gai segi kehidupan negara dan 
masjarakat dapat dipetjahkan. 

Adanja perbenturan2 paham da   nado, (Antara). 

  

  

Leamhaga Kebudajsar Indonssis 
Kon Bataviasseh Gencotichep 
van Kynctan on Watansehepaan”   
  

lam pertemuan tersebut menurut 

alat2 negaravdidaerah sudah men 

djalankan tugasnja dengan penuh 
tanggung-djawab. (Antara). 

Tatang ' Mahmud 
bahwa panitya 
mendatangkan segala pihak. 
akuinja, bahwa kurang intensifnja 
penerangan dari pihak panitya se 

mulanja dimaksudkan untuk ber-!belum pertemuan itu dilangsung- 
kan dan ditambah pula dengan 

' pelbagai peristiwa dalam negeri 
dalam 2 bulan terachir ini telah pertemuan kaum muda setjara per-| ran seperti diat 
menimbulkan konfrontasi 

bulnja tjuriga dan sjak wasangka 
terhadap pertemuan tersebut. De- 

  

Daerah Sudah Tegas 

Bitung Hadapi Masalah .,Slundup 
Kopra” Lagi 

di markas resimen Infanteri XXW 

(Menado) telah diadakan ravat antara Komandan resimen Majer 

Somba (baru) dengan Komandan Bataljon 714 Kapten Dolf Run- 

turambi, Kepala Polisi Daerah Pembantu Komisaris Besar Koes- 

wadi, Kepala Kantor Bea & Tjukai Menado Sawehu, Komandan 

Skow” jg sedang ditahan oleh nihak militer dipelabuhan Bitung. 

Antara 

Melanggar 

Minahassa Neotwn 
"Susans 

asan Kelana 
soal penahanan kapal 

Djateng Teri 
ma Voorschot 

Rp. 5 DNjuta- 
Utk Usaha2 Pemulihan 
Keamanan Tb. 1956 
USAHA? jang telah didjalan 

kan oleh pemerintah dalam me 
ngatasi keadaan keamanan dida- 
lam negeri mentjapai kemadjuan 
kemadjuan jg menggembpi:kan 
dan ini dibuktikan dengan kem 
balinja TKR, TRI dari Sulawes 
Selatan dan K.R.JJ.T. dari Kali 
niantan kepangkuan  Republi: 
Indonesia. Dan dalam usaha? 
selandjutnja tindakan pemerintah 
kini ditudjukan untuk mengha- 
dapi gerombolan Darul Islam ig 
dipimpin oleh Kartosuwirio, Ka- 
har Muzakar dan Daud Beureuh 
masing2 didaerah Djawa Barat, 
Sulawesi Selatan dan Atjeh, de- 
mikian keterangan Penad Sabtu 
pagi kepada pers. 

Selandjutnja Penad menerang- 

kan, bahwa mengenai berita2 jg. 
menja'akan, bahwa Kahar Mu- 

zakar bermaksud akan memenu- 
hi panggilan negara sampai seka- 

rang belum djuga ada tanda2nja. 
Pendjelasan ini diterangkan ber- 

hubung adanja berita jang di- 

muat oleh surat kabar Belanda 

.Het Vrije Volk”, tentang menje 
rahnja Kahar Muzakar dari ge-   Irombolan D.I. di Sulawesi Sela- 

   
    

    

   
   

   
   

    

    
     

   

   
   
    

   

   
   

    

    
   

  

    

   
   

     

  

   
   

    

    
   

    
   

    
    

    

  

     

    

Pad, hari Djum'at malam, se 
belum meninggalkan Austria 1 
ri Saptu paginja, Presiden Sul 
no menghadiri perdjamuan ma: 
kan fintuk kehormatannja jg 
selenggarakan duta-besar Indone 
sia di Austris M. Tamzil dit 
pat kediamannja. Pada perdjam 
an ini djuga hadir .menteri2 lua 
negeri, dalam negeri, keuangan 
dan sosial Austria. 
Demikian AFP kabarkan d 

Praha. (Antara). : 

HUBUNGAN DIPLOMATIK 
BULGARIA - INDONESIA. 
Diurabitiara Kementerian Luar z 

Negeri mengumumkan, bahwa 
sebagai. hasil perundingan 
Tiadakan aofara pemerintah 
tonesis dan newerintah Bulgaria 
melalui perwakilan diplomatik 
masing2 di New Delhi, ' telah 
tertjapai persetudinan utk mem- 
buka huhungan diplomatik anta- 
ra Renublik Indonesia dea! 
Republik Rakjat Bulgaria. 

Bukan Mar 
Keras2dan” 

Reaksi Spanjol Menge 
naif Perh. Pemakai 

Suez 
MENTERI luar negeri Se 

njol Martin Artajo menjatak: 
dalam pernjataan jg diumumkan 
oleh kedutaanbesar Sepanjol di" 
London Sabtu kemaren dulu, s 
paja diadakan perundingan setj: 
ra langsung antara para pem 
Terusan Suez dan pemerintah 
Mesir. Artajo mengatakan bah 
wa pintu tetap terbuka bagi Pp 
rundingan2 dengan pemerin 
Mesir: dan kalau ini gagal, m 
sih ada djalan2 lain, ialah djasa 
djasa baik didalam rangka PBB. 

Mengenai Perhimpunan Pema 1 
kai Terusan Suez, Artajo menga 
takan bahwa rentjana bagi p 

himpunan ini dalam  bentukn 3 
jang terachir dapat diterima baik, 
oleh Sepanjol, hingga dalam prim 
sipnja delegasi Sepanjol tak ber 
keberatan djika Sepanjol  djadi 
anggota, tapi keputusannja  terse' 

rah kepada pemerintah “di Mat 
drid. Dikatakannja bahwa - Per- 
himpunan itu (SCUA) bukan alat 
untuk bersengketa, melainkan un” 
tuk bekerdja. Tapi SCUA sama 
sekali tidak akan mentjoba me 

maksakan kemauannja atas Me- 

sir dengan djalan kekerasan. De- 
mikianlah isi pernjataan  Artajo, 
jang diumumkan sesudah ia me 
ninggalkan London. (Antara). 

BERITA2 LUAR NEGERI SA. 
NGAT KURANG DIMUAT " 

. DALAM HARIAN2 PILI   tan. 
Atas pertanjaan, Penad ' mem- 

beri pendjelasan, bahwa angga- 
ran belandja untuk pemulihan 
keamanan di Djawa dalam - ta- 
hun 1956 jang telah diadjukan ke 

di 

PINA. 
Seorang wartawan dari Taiwan 

bernama M.K. Sun, dizaman jg 
lampau pemimpin "New China ' 
News” di Nanking, mengatakan 

Manila bahwa suratkabar2 
ibukota Filipina sangat terlalu 

    

    

    

   
/Anta- pada pemerintah sampai 

kurang muat berita2 luar negeri, 

  

seka- 

rang belum diputuskan. 

Namun demikian, untuk  ke- 

perluan ini pemerintah telah mem 

berikan uang muka sebanjak 
1215 djuta rupiah untuk pemuli- 
han keamanan di Djawa Barat 
dan S5 djuta untuk Djawa Tengah. 

T. MahmudDjelaskan Maksud Pertemuan Pemuda 
membuktikan, mikian Tatang Mahmud jang se-| katan jang dapat 

telah berusaha |landjutnja tambahkan, bahwa hall untuk pe 
Di- | inilah jang menjebabkan sebagian 

undangan tidak datang atau' da- 
'tang dengan membawa purbasang 
(3 

Ia tetap “berpendapat, bahwa 

antara seorangan dari pelbagai aliran dan siapkan lagi satu perteritian jan 
pi hak satu dengan pihak jang lain golongan adalah salah satu djalan dari awal sampai achir dapat bes 
jang memang memungkinkan tim-|jang lajak ditempuh untuk mene- bas dari 

| mukan titik2 persamaan 
terutama diatas bidang kemasjara 

dan penilaian- ing data kelihatan 5 

Manila lebih“ banjak muat 
ta2 mengenai Asia dan “bagian? 
lain dari dunia, 
Filipina dapat lebih 
menghargai i 
bangsay lain. 

pikiran dari pihak manapun djuga. 

   

   

    

   

    

   
   

    

    

   

”dusun”, 
Sun  menjarankan supaja per : 

i 

supaja- .raki 

soz112 

“ea 

disumbangkan 
metjahan pelbagai "kebuli 

tan. 

Pernjataan tersebut dimaksud: 
kan untuk menimbulkan suas 

sehat jang memungkinkan se 
pihak jang mempunjai djalan : 

as untuk meme 

pelbagai purbasangka 

(Antar



   

                

   

  

    

    
  

- 18 SEPTEMBER 1956. 
. GORONTALO . Tangan 2 1 Ra 

  

   

      

Dalam tjetakan ketiga ini isi banjak ditambah. 
Harga ARp. 6-- 

Untuk ongkos kirim t 1 bah 15Fo 'sedikitnja Rp. 1,50. 
DAPAT DIBELI DI TOKO-TOKO BUKU 

M4 PENERBIT & TOKO BUKU 

Kien Hoo Sing 
GANG LOR PASAR 11 — Djornya? 

   

  

Ka 

   
: Agen Pusat: 

. Toko Buku SURJA 
Dil. Mataram (Ambengan) 235 — Telp. 898 — Semarang. 

      

SEMARANG Djl. Gadjah Mada 81 BA 

  

      
      

          

      
    

      
         

      

        

ajebabkan, mengapa pemerintah 

berantasan korupsi itu. 
(tentu akan mudah 
'menjimpang dari tudjuan 
—'— —  Yapi meskipun kii 

mentjari definisi arti korupsi ini, 
meng-analisa masalah tersebut s 
akan ada habis2-nja. Pendeknja 
perbuatan? jg merugikan negara 
Ipenggelapan uang negara, m 
Jakibatnja pun akan merugikan 

fa — 

dasar kerdja 

|dalam perumusannja pun diselip   
»Spreek-plicht” demikian inilah 

itu berasal dari korupsi 
melanggar KUHP, apakah 
|pada 
atau keuntun 

liang tak ringan dls, 

men 
»Spreek-plicht” demikian itu. 

  

     

    

   

         

  

    

   

    

      

    
     

       

   

  

     
   

        

     

    

     

  

   

(UNTUK MEREKA JANG TIDAK DAPAT ALIRAN LISTRIK. 
S. LICHTAGGREGAAT (Benzine) motor Briggs & Stratton 

1 Cylinder 4 tak, 120 V. 50 Cycle 1000 Watt. Untuk Radio su- 
ja tidak storing. $ 23 

, Harga Rp. 7.800,— franco sampai tempat Pembeli. 
HAMPSON DIESEL LICHTAGGREGAAT 3 K.V.A. Dengan 
Motor Petter Diesel A.V.1, Radiator koeling 1 Phase 110 V. 50 

die eng Bg aa EA p. 21.750,— franco tempat Pembeli. 
— RUPA-RUPA DIESEL LICHTAGGREGAAT : | 355, 714, 10, 15, 20, 32, 35, 50, dan 80 K.V.A. 

| RUPA-RUPA DIESEL MOTOREN : 
23, 3 6 0, 0, 12155 16, 22, 26,27, 30, 45, 60, dan 90 P.K. 

UPA-RUPA WATERPOMPEN dengan Electris, Benzine dan 
smotor, rupa-rupa kekuatan. 

y : s ONG BIAN ENG 
5. Dil. Gadjah Mada 142 — Telf. 820 — Semarang. 

——& aa an PeNPaRmaan man aman v— Maa amar usman BAK-LES, 5 016 GwaAT Liong DAI - GENDONG 1230 —SMG. 
— (Kidul Sekolahan Christen Tionghoa Karrenweg 
na masuk mengulon). - 1 

ai terima daftaran untuk bulan OKTOBER 1956. 
EREN ISTIMEWA: bikin ballet dans, rupa2 binatang2-an 

burung, dari marsepein aseli/imitatie dan glazuur, 
WERK: bikin hopjes, bonbons, chocolade baton, cand int, San an ke rupa2 ijs cream dil, 

: K wih keringan) Roomsoes, kaassoesjes, riko- 
itu Blanda, klapperkoekjes AE Lp 

| dibuat dengan rupa-rupa model: 
zigzag dil. 

1/, Bulan Selesai 
model baru, tjara Barat/ Tionghoa, dengan dihias 

) dan pudding rupa2 model baru ditjitak kupu, ati, ter- 

  

ta SMBMBUAT KUWIH MOHO, BOLANG 
1 KUKUS DAN BISA BELADJAR TER- 

poed-C ursus 
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    AN A2 BINATANG-BINA- 
AIN, KEMBANG BENANG, BINATANG2- G WOOL DAN BUAH2?-AN DARI LILIN, 
                

    

  

    
    

  

   
   

  

   
      

     

  

   

   
     

      
     

      

  

    

    

    
   
    
   
      

     
    

   

      

    

   

   

  

   

  

   

   

    

    

   

  

    

    

   

   
   

   
    

    
    
   

   

             AN DARI BENAN 

  

4 KUDUS 
- MINTA UNTUK SEGERA DIPEKERDJAKAN : 

2) SEORANG TUKANG POTONG KERTAS, 120 b). DUA ORANG 1 0 G TUKANG TJETAK jang tjakap, dapat 
melajani mesin? Heidelbergers ukuran 54 xX 72cm. dan ukuran 32 xXx 45 cm. : 

Djam kerdja: 7 — 14. SER 
Sollicitaties : Dil. RAJA 10B: Tilp. 185. 

- 5 Setau aa Ma San 2 AL LL 

  

  
D0 CHAMPION 

    

      
     
   

LAYA IMPORT CO. C.V, SABAR — P. D. SAPI-IE — 
BORNEO SUMATRA HANDEL MAATSCHAPPIJ. 

lop Rubber Co, (Indonesia) Ltd., Tanah Abang Bukit no. 3 
ta, offers all assistance and technical aid free of charge 

Mesin Pembangkit Aliran Listrik 

Roro Kidul.” 

boleh pandang bulu, 

'berantasan Korupsi ini. 

mudah sekali timbul 

hanja mau mementingkan 

bangunan Negara, 
pembangunan rumah? gedung 

DUA ORANG ANGGAUTA P 
Uu n dan Djadja Wiriasumita 
JL telah melakukan penindjauan 
wanan SO/SOB, dan 
(CTN) di Djawa Tengah. Setelah 

di Semarang. Mengenai keadaan 

  

  »Bantal, Bantal 
Rp. 5... 

SEORANG 

Haik wereta-api dari Surabaja ke 
Semarang dalam kereta-api tje- 
pat, karena sudah penuh kelas (4 
#ean 2 terpaksa beli kartjis kelas 3. 
Ketika ia naik gerbong ja-meng- 
keia nafas lega, Karena ia masih 
mitbhat banjak  tempat2 duduk 
jang masih kosong, tetapi segera 
12 melongo, karena kursi2 jang 
kosong itu ternjata anjaman ro- 
|taanja telah djebol, dan penum- 
pang2 lainnja sama berdjedjal2 
pada kursi2 jang sedikit djumlah 
nja tetapi masih utuh. 

Karena terpaksa” maka ia du- 
Guk djuga-diatas rangka bangku. 
Karena tidak betah, ia berdiri 
dan pergi melihat2 kekelas 2 dan 
kelas 1 dan ia makin melongo 
pig ihat kebersihan dan terpeliha 
ranja tempat2 itu. Pertanjaannja 
pada pelajan restoran didjawab: 
suisini banjak naik orang asing 
Gan turis2, kebersihan mesti di- 
jaga”. Penumpang itu kembali 
cebangku jang keras, dan tidak 
ama kemudian ada pelajan li- 
wat sambil menawarkan sewak- 
an: ,,Bantal, bant:l, Rp. 5,— sam 

dak Tar On SIA ? (Antara). 

KGNPERENSI-KERDJA SBPP 
€CHUSUS TENTANG PP 

61/54. 
Bertempat di Semarang, pada 

tgl. 21 s/d 23 September 1956 
ISBPP telah mengadakan Konpe- 
rensi-kerdja. Konperensi - kerdja 
ini sebagai kelandjutan tugas 
SBPP dalam melaksanakan kepu- 
tusan Konggres ke II pada bulan 
Pebruari 1956 - berkenaan duku- 
ngannja terhadap PP 61/54, Had- 
lir dalam Konperensi tsb. wakil- 
wakil dari Pimpinan Daerah/Tja- 
bang/Seksi SBPP jang mewakili 
lebih kurang 40.000 orang kaum 
Buruh (6095 dari keanggautaan 
SBPP) dan meliputi 38 perusaha- 
an pelabuhan pelajaran modal 
asing jang tergabung dalam 
VWHI. Disamping itu hadlir pu- 
la wakil dari Dewan Daerah 
SOBSI Djawatengah dan wakil 

(dari PP PERBUM. Konperensi- 
kerdja itu chusus diadakan berke 
haan dgn ditolaknja tuntutan 
SBPP 7 pasal mengenai hak2 ka- 
um Buruh oleh VWHI. Begitu 
djuga Konperensi akan menjim- 
pulkan terleksananja kerdjasama 
dengan Serikat2 Buruh jang ter- 
kenal PP 61/54 dan mewudjudkan 
kerdjasama jang baik dgn Pengu 
saha Nasional dalam rangka pe- 
laksanaan PP61/54. Ini dihubung- 
kan dgn djaminan dari Pemerin- 
tah terhadap perkembangan Peng 
usaha Nasional jang masih angat 
kurang. 

“-   
   

» 

DIKABARKAN, bahwa sedjak 
“beberapa bulan j.l, sampai pada 
achir2 ini, didesa2 daerah Tjila- 
tjap tampak adanja gerakan sela- 
matan djenang merah-putih, hi: 
djau, kuning dan -hitam, Selama- 
tan tsb, ditudjukan“ untuk meng- 
hormati apa jang disebut ”Njai 

hati2 dalam menjesun dasar2 jang 

 Ipun kita lebihlagi kurang dapat liang terlalu “nguler kambang”, di 

dalam istilah korupsi ini. 5 
Meskipun kita helum tahu, | 

Badan Pemberantas Korupsi 
Kehakiman itu, tetapi pada hakekatnja kita 

|suatu ,,kewadjiban memberikan keterangan”, ba 
di-tjurigai tentang asal harta kekajaan mereka. | 

djangan sampai membelok hanja 

perusahaan? jang diusahakan - 

katakan, bahwa umumnja keadaan 

SEOR: penumpang kereta 
(api jang untuk pertama kalnya 

Iwa ada “sedjumlah - sampai 
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Pada hemat kita, kalau kita mau 
etjara pandjang lebar, tentu tak 
menurut an kita, semua 

dan masjarakat, baik itu berupa 

  

        

  

    

jarakat isa kita» golongkan ai 

Gara? Berita ,,Plontjo- 

  

   
kan adanja suatu 

   

  

akan mudah diteliti : 

   

Pembangunan 5-Ta- j 
njelesaikan persoalan Pem tasan Sebab dalam melaksanakan rentiana 5 ta- hun ini, dimana tersangkut djumlah biaja sampai ratusan djuta, 

indakan?2 korupsi oleh orang2 jang memang : 
: au 1 dirinja sadja. Ini djangan | di. Rentjana Pembangunan 5 tahun harus benar2 Maa di Pem- 

merupakan 
para koruptor sadja! 

Keadaan Asrama' Tenta- 
Iva Sangat: Menjedihkan 
Ruangan Terlalu Sempit 'Dan Gelap — Air 
Dan WC Kurang—Kalau Hudjan Botjor DII. 

arlemen seksi Pertahanan, Sjarit 
selama 3 hari sedjak tgl. 19 Sept. 
pada asrama? tentara, kamp? ta- 

oleh BPBAT 
melakukan penindjauan itu kedua angauta Parlemen tersebut mengemukakan kesan?nja kepada pers 
asrama? tentara di Dja-Teng di 

»Asrama? tentara jg telah kita 
tindjau didaerah Kudus dan Se 
marang sebagian besar sangat 
djauh dari  sjarat-sjarat untuk 
dipandang sebagai asrama jang 
mentjukupi”, demikian dikatakan 
oleh Sjarif Usman. Dikatakan se 
landjutnja, bahwa asrama? itu 
kalau hudjan botjor, kebutuhan 
air sehari2 kurang, ruangan utk 
tiap2 keluarga terlalu sempit, 
bahkan banjak jang hanja ber- 
Ukuran 2 X 2 atau 3 X ? m untuk 
tiap keluarga, dan ruangan? itu 
keadaannja gelap malahan ada 
jang tidak pernah bertemu dgn 
sinar matahari. Keadaan bangun 
annja banjak jang dinjatakan su 
dah "bouwvallig”, 

Djuga WC untuk asrama2 itu 
sangat kurangnja. Dalam pada 
itu para penghuni asrama biasa 
nja kalax memasak bertempat di 
depan kamar dengan mempergu 
nakan kompor jahg “bermutu ren 
dah jang mudah meledak. Pada: 
hal dinding2 dari kamar2 terbi- 
kin dari bambu hingga mudah 
menimbulkan bahaja. Pemerintah 
seharusnja memberikan perhatian 
lebih banjak mengenai keadaan 
asrama2 itu, sebab kalau. keada 
an asrama2 tidak 
penderitaan bagi pradjurit2 ma- 
kin berat, demikian Sjarif Us- 
man. 5 
Ea Tawanan SO/SOB. 
! Mengenai keadaan kamp2 tawa 
nan SO/SOB dikatakan, 
"service" jang diberikan oleh pi 
aak tentara jang bertugas di 

mengetjewakan. Soal jang mena 
rik perhatian bagi kedua penin- 
djau dari Parlemen itu, jakni bah 

ratu 
san orang jang semestinja sudah 
harus dikeluarkan dari kamp, te 
tapi ternjata masih tetap berada 
disitu, Oleh Pemegang S.O. (ten 
tara) sudah dinjatakan orang2 
tersebut harus keluar, tetapi pe 
laksanaannja belum bisa, karena 
daerah tempat asal orang2 tadi 
tidak mau menerima mereka lagi. 
Mengenai keadaan tersebut oleh 

Isjarit Usman dikatakan, bahwa 
Iseolah2 kemerdekaan mereka itu 
dirampas oleh negara. Oleh kare 
na keadaan jang demikian tadi 
pan Pemerintah berkewadjiban 
mentjarikan tempat untuk mere- 
ka Sekalipun akan banjak menge 
luarkan biaja, hal ini harus di- 
laksanakan karena keadaan itu se 
bagai akibat dari politik Pemerin 
tah dan Pemerintah djuga harus 
memikul konsekwensinja. 

Minta perhatian Pemcrin- 
tah 

Dalam mengemukakan kesannja. 
setelah menindjau perusahaan se 
patu dan pendjahitan CTN di 
Solo, Sjarif Usman katakan bah 
wa dari segi tehnis usaha2 itu 
sudah menggembirakan. Hanja jg 
disajangkan perusahaan2 CTN 
itu sering tidak bekerdja karena 
kekurangan pekerdjaan — malahan 
sering tidak ada pekerdjaan sa- 
ma sekali. Dalam hal ini kedua 
anggauta Parlemen tadi akan 
memperdjoangkan agar order (pe 
Isanan) untuk — Angkatan Perang 
jang bisa dibikin oleh perusaha 
an-perusahaan CTN, diberikan le 
bih dahulu kepada. perusahaan2. 
ini, hingga dengan demikian per 
usahaan2 CTN itu akan bisa hi- 
dup terus. 
Djuga oleh kedua anggauta Par 

lemen seksi Pertahanan tadi akan 
diperdjoangkan agar keadaan' as- 
rama2 tentara jang menjedihkan 
tadi dapat mengalami perobahan2 
sebagaimana mestinja dengan di 
isediakan anggaran belandja chu- 
sus untuk keperluan tersebut. 

Selesaikan Irian 
Dgn Berunding   Menurut keterangan selamatan 

itu dikerdjakan oleh orang jang 
Idilahirkan pada hari2 Selasa dan 
Sabtu, jang sebagai sjarat harus 
pula meminta2 bekal bagi sela: 
matan, 
TJELANA pria Sovjet jang 

biasanja amat lebar itu, sekarang 
menempuh "new look”, suatu re- 
volusi. "Sovietskaya Torgovlia”, 
penerbitan kementerian perdaga- 
ngan URSS, Kemis jl. mengan: | 
djurkan supaja tjelana2 lebar itu 
dipersempit, hingga  udjungnja: 
tinggal 24-26 cm sadia, "Mem- 
buang tradisi” ini mendjadi lebih | 
lengkap lagi, waktu "Sovyietskaya 
Torgovlia” menggambarkan  ba- 

| gaimana hendaknja ukuran2 dan   ional Importers to enable them to import Dunlop products 
from Dunlop factories throughout the world,     

   

    

“bentuk djas: bahunja djangan ter-| Arheid. Burger menerimy 
lala lurus, pinggang lebar, 

Andjuran N.H.K. 
SESUDAH pernjataan-pernja- 

taan classis di Amsterdam, maka 
Nederlandse Hervormde  Kerk 
djuga ' mengadakan — rapat-rapat 
di Devonter dan Leeuwarden jg. 
djuga menjetudjui seruan synode 
umum jang dikeluarkan bebera- 
a waktu jl. supaja rakjat Belan 

da memikirkan dengan — masak 
masalah Irian Barat. Kedua clas 
sis: itupur berpendapat, bahwa 
rakjat Beland,, harus dapat me- 
mejahkan soal Irian Barat itu 
dengan. djalan perundingan, | 

Sementara itu Ratu Juliana 
Djum'at telah menjerahkan  tu- 
gas pembentukan kabinet baru 
Nederland kepada Mr. Burger 
pemimpin fraksi Partii van de 

baik 
tugas ini. (Antara) 

danja |. 
al mula | kekajaan seseorang jang didapatnja 'setjara mendadak. ” Apakah |: 

berasal dari ,,main sunglap” kwitansi 
cuangan negara, apakah berasal dari ,,dagang tjatut lisensi” | 

perdagangan jang lalu bisa dikenakan padjak y ta 0 Kita masih ingat, bahwa sehabis perang 
'dunia jbl., dipelbagai negeri Barat banjak pedagang2 tjatut jang 

. kaja raja, telah dibikin tak berdaja ak . ae akibat adanja 

dasar tadi, tidak boleh ,,kembang Pe kembang siladan”, tidak 
kawan atau lawan. 

— —— Terutama dalam menghadapi Plan 
hun ini, pemerintah sebaiknja tjepat2 

| manusia, beberapa anggota 

terdja- , 

asrama? itu sangat menjedihkan. - 

memuaskan, 

bahwa: 

samp2 tersebut kepada para ta- 
wanan, boleh dikata sudah tidak: 

nusia, RT 

  

2 

  

   

Berlesnyan 
— DUTA-DUTA BARU INDONESIA — 
diruangan Istana Merdeka pada pagi hari Djum'at telah ' 

      

     

  

     
       

   
      
      

     

      

   

  

    
    

     

    

'. diadakan upatjara pelantikan dua orang Duta Indonesia masing? | 
1 Arabia Kjai Achmad Zabidi dari N.U. dan Duta Indonesia 
untuk Irak Datuk Palimakajo dari Masjumi. Gambar: Wakil | 
Presiden Hatta sedang menanda-tangani surat pengangkatan tsb., 
nomor dua dari kiri ialah Kjai Achmad Zabidi bin Saubari dari NU, 

    
   

   

  

lawesi Bergolak” di Makasar 

| orang dirawat dirumah-sakit. 

| Sebab2 penjerbuan itu karena 
sebuah. berita jang dimuat - oleh 
harian ,,Sulawesi Bergolak” pada 
halaman 1 dgn. kepala 3 kolom 
jang berbunji: ,,Plontjo2 tertang 
“kap basah”. Dalam berita itu an 
tarania dikatakan, bhw. pada ma 
lam Selasa djam 21.00 jbl. telah 
“iketemukan seorang lelaki dan 
seorang perempuan jang sedang 
berbuat mesum. Keduanja adalah 
plontjo dan plontji antaranja oleh 
Iharian itu disebut- djuga bahwa 
'pada keduanja nama P. M. M. 
(Persatuan Mahasiswa Makasar, 
red Antara) dan pada perempu- 

an itu terdapat tulisan. ,,Bodo- 
banda? (nama plontji, red An- 
tara). 5 

' Sampai djauh malam, Kemis 
malam, para mahasiswa dan plon 
(o2 itu berada dimarkas Koman 
do Pangkalan Makasar jg me- 
Sintv  pertanggungdjawab jang 
berwadjib atas penjiaran berita 
'ang mereka anggap mentjemar- 
kan namanja. S 
Kemis malam dua orang maha 

2255 ontarania seorang bernama 
Tommy Supit telah “datang dike 
diaman/kantor pemimpin .,Anta 

»? di Makasar guta, memberi- 
kan kelerangan2 tentang duduk 
serkarania jang sebenarnja. Su- 

  
  

mimpin demonstrasi para maha- 
12 'an plontio2 Kemis petang. 
Kedatangan kami setjara de- 

nonstratif kekantor . ,,Sulawesi' 
Bergolak itu, ialah "utk mentjari 
penanpgung-djawab harian tsb., 
ig menurut anggapan kami telah 
memust suatu berita jang sangat 

mentjemarkan seluruh nama ma- 
hasiswa Indonesia. Berita jang 
dimuat oleh harian itu ssetjara 
vositif, sama sekali tidak dichek 
an tidak benar pula. 
Da'am berita itu dikatakan, 

bhw. kedua plontjo2 jg bersang 
kutan telah tertangkap basah. di 
dalam kuburan Tionghoa pada 
diam 21.00, sedangkan pada wak 

tu jang disebutkan didalam beri 
ta harian itu, seluruh plontjo se 
dang mengadakan malam kaba- 
ret digedung sekolah Tionghoa. 
Dari djam 18.00 sampai djam 
24.00. Tidak heram kalau ketika 
berita itu dibatja oleh mahasiswa 
gadis: jang namanja disebut itu, 
ix djatuh pingsan. Demikian Su 

pit. He 
« Beri'a itu kami batja ketika se 
dang mandi2 dipermandian Tir- 
ta Samudera. Dan tanpa pulang 
rumah, tanpa tukar pakaian, da- 
ri tempat itu djuga para mahasis- 
wa dan plontjo terus menudju ke 
kantor harian itu guna meminta 
pertanggungan-djawab, tapi. tidak 
menemukan orangnja. f 

"pit njatakan bhw dialah jg mel 

kanan sekali Datuk Palimakajo dari Masjumi. 

Plontjt Tertangkap 
(Basah//(Dikuburan” 

ert etakan Makasar Dan Kantor Redaksi RRT. Hari Djum'at Menon telah 

.Sulawesi Megan 
ahasiswa 

»sPERTJETAKAN MAKASAR” dan kantor harian ,,Su 

Diserbu Ratusan 

telah mengalami kerusakan 
besar dan kerugian ratusan ribu rupiah ketika Kemis petang 
kurang lebih 200 anggota mahasiswa dan para plontjo2 laki- 
(perempuan Makasar mengadakan penjerbuan. Pihak polisi ber 
'hasil mentjegah terdjadinja peristiwa2 jg lebih besar. Korban - 

mahasiswa luka antaranja dua 

mentjari pemimpin redaksinja utk 
mendjaga 'djangan sampai terdja- 

!di peristiwa lebih besar lagi. Oleh 
nja itu setelah tidak menemuinja 
dikantor itu, kami terus kerumah 
pemimpin umumnja Ismail Sikki, 
tetapi djuga tidak ketemu. Kami 
sengadja menggunakan kendara- 
an bermotor  mentjarinja, dan 
kemudian mengetahui bahwa Is- 
mail Sikki berada dirumah Ko- 
mandan Pangkalan — Makasar 
Overste Mattalatta. : 

Menurut Supit selandjutnja pi 
hak polisi telah melepaskan tem- 
bakan2 waktu mereka berada di 
pertjetakan Makasar, begitu pula 
ketika mereka sedang . menudju 
kerumah pemimpin umum Harian 
itu telah di-usir. dengan: bajonet. 
Pihak mahasiswa akan menun- 

tut pada jang berwadjib karena 
'adanja 'kawan2 jang luka2 anta- 
ranja ia sendiri. Dari mahasiswa 
jang luka2 ialah Harun, Mochtar 
dan Supit sendiri dan pihak plon- 
tjo 3 orang, antaranja pemimpin- 
inja bernama Santja. Dua orang 
daripada mereka telah dirawat di 
rumah sakit. Belum djelas sebab 
sebabnja luka2 itu. 

| “Menurut Supit mereka akan 
mengetok kawat keseluruh Indo- 
nesia pada organisasi2 mahasis- 
wa supaja solider bersatu meng- 
hadapi pentjemaran nama baiknja 
itu. 

Djuga tuntutan terhadap hari- 
an itu akan diadjukannja pada jg 
'berwadjib. Demikian al. Supit 
dengan kawannja. Ketika mereka 
masih datang ketempat pemimpin 
|"Antara” maka mereka masih 
didalam pakaian mandi, serta ba- 
dju luarnja sudah kering ditubuh. 

Kerusakan-kerusakan pada per 
tjetakan Makasar jang diserbu 
itu ialah berupa barang-barang 
tjetakan jang telah dihamburkan 
lemari-lemari penjimpan — huruj 
dilemparkan isinja, sebuah inter 
type. hecht-machine dap linieer- 
machine rusak. Kerugian menu: 
rut taksasi sementarg berdjumlah 
ratusan ribu rupiah. 

Harian Sulawesi. Bergolak” 
jang sedjak peristiwa ..nasionali- 
sas?” Pertjetakan Makasar telah 
dipinlahkan dalam ruangan per 
tietakan telah dirusakka, katija: 
katjanja serta alat-alat jang ada 
didalamnja. 

Kemis malam pihak. “ penang- 
gung-djawab harian itu telah di: 
dengar keterangan-keterangannja 
di Komando Pangkalan Makasar 
bersam.. para mahasiswa. Semen 
tara itu pihak Persekutuan Mahp 
siswa Makasar -telah  mengada 
kan larangan terhadap anggota: 
anggotanja . untuk — mengadakan 
tindakan-tindakan perseorangan. 

Isi berita 
golak”, 

Adapun isi berita lengkap dari 
harian itu sbb. : ,,Malam Selasa 
sekira djam 21,00 jbl. dikuburan 
Tionghoa dikota ini (Makassar), 
telah didapati dua orang lelaki 

"Sulawesi Ber-   Ketika ditanja tentang kerusa- 
kan2 jang ditimbulkan, oleh Su-: 
pit dikatakan, 
memang sudah hangat sekali dan 
kami terus berusaha ! terutama 

Wk. Pres. India 
Ke Indonesia 

HARI Djumat Mr. Subardjo 
dari Kementerian Luar Negeri 
telah bertolak ke Singapura ber- 
hubung dengan maksud perkun- 
djungan Wakil Presiden India 
Dr. Sarvepalli Radhakrishnan ke 
Indonesia sebagai tamu negara 
mulai tgl. 26-9 sampai-30-9 jam 
akan datang. $ 

  
Wakil Presiden Radhakrishnar menangkap itu tidak sampai me 

beserta Mr,-Subardjo akan tibahihak “an rsoalan tersebut pada 
di Djakarta pada tgl. 26-9 djam 
16.30 dan selama di Indonesia, 
selain akan berkundjung pada 
Wakil Presiden Moh, Hatta dan 
P.M. Ali Sastroamidjojo serta 
Parlemen Indonesia, akan pula 
mengundjungi Jogja dan Bali. 
“Didaerah Jogja pada tgl. 27/9 

akan melihat tjandi2 Prambanan. 
Borobudur dan Mendut, dan pa- 
da gti. 28/9 di Bali mengundju- 
ngi: Museum, rumah Le Mayeur 
di Sanur, studio pelukis Bonnet, 
tjandi2 di Ubud, pameran2 kese 

nian, dan baik di Jogja maupun 
di Den Pasar akan menjaksikan 
tarian2. 

Wakil Presiden Radhakrishnan 
akan kembali ke India pada tgl. 
10/9 pagi. 

RALAT. 
Dalam Teka teki silang 

gu Ini” no. 
nja ialah: Menurun no. 26. Pen- 
ting sekali bagi kehidupan mas 

, Ming   

bahwa keadaan Segera mendatangi tempat itu ke 
mudian menegur kedua orang ta- 

buat mesum, 
'djawab baru satu kali. 

lah plontjo dan plontji jang pada 
saat tertangkapnja masih berpa 
kaian plontjo. Pada tulisan? jang 
mendjadi kalung kedua orang itu 
tertulis P.M.M. sedang pada pe- 
rempuan (plontji) terdapat 

lepaskan kembali dirumah masing 
masing”. 
tkap' harian itu jang dimuat 

lom 
bas 

kan kebidjaksanaan  penjelesaian 

15 ada kekurangan-4. 

dan perempuan jang sedang mela 
kan perbuatan mesum. Tiga 

peronda jang mengetahui hal tsb. 

di, tapi oleh laki? itu didjawab 
bahwa ia mengantar adik buang 
air. 

Setelah peronda tadi melakukan 
pemeriksaan dengan seksama, ma 
ka laki2 dan perempuan tersebut 
kemudian mengaku, bahwa benar 
ia- melakukan perbuatan mesum. 
Atas pertanjaan peronda, sudah 

berapa kalikah mereka itu ber- 
oleh laki2 tadi di 

Kedua orang itu masing2 ada 

ula 
tulisan ""'Bodobanda”. ra 
Amat sajang karena peronda jg 

jang berwadjib, karena pa 
da malam itu djuga keduanja di 

Demikian berita leng- 
| pada 

halaman 1 dengan kepala tiga ko 
Ih" Plontjo-plontji tertangkap 

16 Mahasiswa diperiksa. 
Berita paling. achir diterima 

“Antara” menjatakan, bahwa pi- hak Ma Siswa telah menjerah- 

peristiwa itu pada jang berwadjib untuk mengambil tindakan bidjak sana. Niat dari pihak mahasiswa 
untuk mengeluarkan pernjataan 
tentang kedjadian itu tidak djadi, Kemis malam sedjumlah 5 maha siswa/plontjo wanita dan 11 laki? diperiksa dikomando Pangkalan Makassar: wanita? ialah IL, /Ra- tumbuisang, Jessy Supit, A.W.L. Pupella, Djawiah Amiruddin, Cor ry Sempela, Laki?nja ialah T my Supit, Ko Giem Tian, Much ar Dewi Ibrahim, Fachruddin Djalali,  Santja Bachtiar, 
H. Baso, J.K.N. Sigar, John Ron donuwu, A. Said Mursalin, Aris Taha dan Amir Baso. 
Diantara plontjo wanita ig dise but itu. terdapat nama orang jg 

Andi 

Menon Mau Pertemu: 
kan/Mesir Dan Barat 
Nasser jHadliri Konp. Kepala2 Negara 

“Arabia-Mesir-Irag Dan Syria 
MENURUT SIARAN?2 radio dari negara2 Arab jang 

tertangkap di Beirut hari Djum'at, Presiden Mesir Nasser hari 
Sabtu terbang ke Saudi Arabia, untuk berunding dengan ra- 
dja2 Saudi Arabia dan Irag dan presiden Syria. Menurut sia 
ran tadi, presiden Nasser dan presiden Syria Shukri al Guw 
watly bertolak hari Sabtu untuk menggabungkan diri dengan 
radja Faisal II dari Irag dan radja Swud ibnu Abdul Aziz dari 

“Saudi Arabia, jang sudah berkumpul terlebih dulu di Dam- 

    

BANTAL 
2 

Dalam gerbong2 kereta-api pe- 
numpang kabarnja sekarang tim- 
bul mode baru: tawarkan perse- 
waan ,... bantal, Rp, 5.- boleh 
pakai terus zonder ngaso dari 
Surabaja sampai Tjirebon, Ban: 
tal empuk, mendut-mendut. 

Kerabat Sir-pong — dari Solo 
tjuman bisa ngelus dada (tentu 
sadja bukan dadanja orang jang 
menjewakan lhoo): “Jahhh, ma- 
sih istimewa di Solo masss: bu- man, pelabuhan minjaktanah   . Sementara itu kantorberita In- 

dia PTI mewartakan bhw meny 
rut berita dari korespondennja di 
Kairo, menteri negara India 
Krishna Menon mungkin malam 
Minggu terbang ke London, se- 
isudah & hari lamanja mengada- 

ikan konsultasi dgn presiden Nas 
ser dan pemimpin2 Mesir lainnja 
tentang Terusan Suez. 

Dengan membawa pandangan 
|Mesir terhadap rentjana2 Barat 
jang paling baru, .Menon akan 
melakukan usahanja utk mentja- 
pai penjelesaian dgn djalan pe- 
rundingan antara Mesir dan Ba 
rat. Sedjak Menon tiba di Kai- 
ro Senin j.L, ia sudah 4 kali ber 
temu dgn Nasser dan beberapa 
kali dgn menteri luar negeri Mah 
mud Fwazy dan penasehat Nas 
ser Aly Sabri. Menon telah me- 
ngadakan pembitjaraan? pula de 
ngan dutabesar2 Inggris dan 

berjemu dgn cutabesar URSS. 

Bandaranaike: Setudju ke 
muka PBB, 

mengatakan bahwa P.M. Ceylon 
S. Bandaranaike hari Djum'at me 
ngatakan dalam madjelis rendah, 
bahwa Ceylon tidak akan men- 
djerumuskan diri dalam pepera- 
ngan, andaikata sampai petjah 
persengketaan mengenai masalah 
Terusan Suez. 

Kalau itu sampai terdjadi, Cey 
lon tetap netral. Tapi ini sama 
sekali tidak berarti bahwa Ceylon 
telah meninggalkan sikapnja ter 
hadap masalah Suez atau sikap 
delegasi Ceylon dalam konperen 
si London 16 Agustus j.l. Ditan- 
daskannja bahwa sikap  Ceylon 
dalam. konperensi 16 Agustus 
(Ceylon sokong usul India) itu 
merupakan tjara paling baik un- 
tuk selesaikan masalah Suez. 

| Ceylon setudju apabila masa- 
lah Suez disampaikan kpd PBB, 
kata Bandaranaike sebagai dja- 
waban terhadap pertanjaan2 ang 
gota. 

Sementara itu Biro PM Ing 
ris mengumumkan pada mal: 
Sabtu bahwa PM Inggris Si 
Anthony Ede, dan menteri luar 
negeri Inggris Selwyn Lloyd pa 
da hari Rebo jad. akan pergi ke 
Paris untuk mengadakan pembi- 

x 
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Gi 

  

tjaraan dengan pemimpin2. Pe- 
rantjis. Kao 

Reuter selandjutnia  mewar'a- 
kan bahwa menurut seorang dju 
ru bitjara Inggris  Konverensi 
London tentang masalah Terusan 
Suez sekarang ini sedang mem 
persiapkas dua dokumen jaitu: 
1. mengenai pembentukan per 

himpun»n pemakai Terusan 
Suez. dan 

2. suatu resolusi jane ».. 
ngenai approach pada PBB. 

(Antara-UP) 

»Jesuss Hidup 
nj » ke sKembali 

Setelah Dikubur Sela- 
ma 14 Djam 

SEORANG  laki2 jang telah 
meninggal dunia telah melangkah 
dari lubang kubur pada hari Ke- 
mis dan dengan bertjutjuran air 
mata memeluk ibunja, jang telah 
pergi kekuburan anaknja dibawa 
oleh ”pantja-inderanja” ig ke-6”. 

me   

Peristiwa ini terdjadi di Zita 
Cuaro, Mexico. 

Para tetangga dan  pekerdja 
telah mau memenuhi permohonan 
jang sangat dari Nj. Amalia Du- 
ran dan mereka telah menggali 
be-ramai2 kuburan Jesus, anak 

|dari Amalia jang berumur 25 ta- 
hun, dan setelah peti dibuka ter 

Injata Jesus hidup dalam keadaan 

malam jl. Pada Selasa para 

lah ia dengar tiba-tiba diserang 
penjakit ..sawan”, (epilepsy) jang 
menjebabkan nafasnja terhenti 
dan badannja mendjadi dingin. 
Malam sembahjang telah dila 

kukan pada Selasa malam itu 
dan laki2 itu baru dikuburkan 
pada Rabu sore dengan dihadiri: 
oleh para anggaut., keluarga dan: 
teman2nja. 

Pada Rabu malam.  semalam- 
malaman siibu tak bisa tidur ka 
rena  dirasuk- oleh  perasaar: 
.anak saja hidup”. Karen, desz 
kan jang sangat dari siibu, make 
pihak pendjiaga kuburan. para pe 
kerdia .dan tetangga mau. djuga 
menggali kuburan itu pada djam 
djam mendjelang pagi. 

pak Jesus berdiri dengan bertju 
tjuran airmata dan mengulurkan 
tengannja kepada ibunja. Dem 

kian peristiwa aneh di Mexico 

N. Bouman Pu- 
lang Ke Ned. 
DENGAN tidak menunggu ke 

putusan Hakim dalam perkara 
Schmidt pada tgl. 15 Oktober jg 
akan datang, Nj. Bouman jang 
mendjadi pembela Schmidt 
oleh Djaksa dimintakan hukuman 
15 tahun, hari Djum'at meninggal 
kam Indonesia menudiu  Neder- 
land. 

Sebagaimana diketahui, Nj. 
Bouman telah mengutjapkan pem 

sedar, setelah 14 diam dikubur. ! 

dokter menetapkan bahwa Ta 
itu telah meninggal dunia, seteg 

Ketika peti mati dibuka. nam Ixy 

jang tjong Gembira. 1310 O.H. Putri 

dipantai Teluk Parsi. 

Lebih Kuasa Dari 

Sekitar: Surat Izin Ke- 

Dja-Bar 

propinsi Djawa Barat  terachir 
telah terdjebak kepada suatu ke- 
anehan keadaan peraturan jang 
menundjukkan, bahwa suatu ,,su- 
rat keterangan” dari Kepala Dja- 

Djuni 1952 dianggap lebih ber- 
laku daripada Putusan Menteri 
Perhubungan. Soal ini timbul ke- 
tika Panitia Pengangkutan pro- 
pinsi Djawa Barat membitjarakan 
izin trajek Perusahaan Autobus   
Barat perusahaan ini mempunjai 
16 izin trajek DPD kotabesar 
Bogor dan 28 izin trajek dari Ke- 

| menterian Perhubungan, 
Jang dianggap aneh ialah, bah 

wa perusahaan itu berdjalan bu 
atas dasar Putusan Menteri 

Berita "P.T.I.” dari Colombo Perhubungan. tapi atas dasar su 
Lalulintas 

kan 

rat Kepala Djawatan 
Djalan ttg. 26 Djuni 952. 

itu, “menurut Putu 
21 

Selain dari 
san Menteri Perhubusucan ttg. 

Putusan Menteri? 

pala Djwt. Lalu Lintas 

5 RAPAT Panitia Pengangkutan 

watan Lalu-lintas Djalan ttg, 26 

"Yan Luxe”. Di daerah Djawa 

kan persewaan bantal sadja, tapi 
ada jg komplit. 

Ehhh, lebih laras dan lagi di 
tempat remeng2. 0 

Kembali Sir-pong 'tiuma “bisa 

ngelus2 dada lagi: kali ini bener2 

dadanja Sir-pong sendiri !!!! 
£ 

(am 
| 4nekaDjateng | 

KLATEN 
j JOLO- 

PEMANDIAN UMUM .,D 

Be UNDOP DIRESMIKAN. 

Berhubung dgn sesuata Oia 2 

£ andian umum — ,Djototur” 

AP alaten baru bisa diresmikan 

    
i el.: 19/9 jl., de- pada hari Rebo tel. Pa 

ngan meriah sekali, aa Ni, 

an pita dilakukan | 

Moon (isteri Bupati Klaten) » 

Idang penjerahan kuntji KENA 

Djurukuntji R. Asmosudarmo 3 

lakukan oleh Ketua DPRD. P. Sa 

jid-Sumarto, $ 

maka upatjara pergoukaan 

selesai, maka para surus Pena 5 

landjutan adakan demonstrasi he 

renang, dgn bermatjam2 AN 

nang. Demonstrasi ini sangat - 

dapat perhatian besar dari C€ pa, 

lajak ramai. Turut menjam # 

'dalam upatjara peresmian In! Pagu 

Bupati Mochtar, Ketua AN 5 

an wk. dari Inter Djawatan Pen 
Agustus 1952 (pasal 2) djumlah'& 5 
kendaraan bermotor "jang menda 

: 1 o:eh 
tiap perusahaan di Djawa paling 
pat izin untuk didjalankan 

banjak adalah 20 buah autobus. 
Putusan Menteri Perhubungan 

tahun 1953 ternjat, ditambah Ja 
gi 

jang telah mendapat izin traiek 
bus lebih dari 20 buah tidak bo 
leh dikurangi. 

Sebagaimana diketahui, pada 
umumnja izin jang berdasarkan 
atas putusan Menteri itu hanja 

| berlaku 2 tahun lamanja untuk 
Itrajek2 jang bergandengan dgn 
perhubungan djalan kereta api, 
dan 4 tahun untuk trajek2 jang 
tiada perhubungan djalan kereta 

Tapi kini ternjata, bhw kalau 

|dgn. surat keterangan” Kepala 

Djawatan Lalulintas Djalan itu, 

sebagaimana halnja dgn - ,,Tan 
Luxe”, maka bukan sadja izin 
trajek itu bisa berlaku melebihi 
jangka waktu jang. ditetapkan 
Talam Putusan Menteri, tapi dju 
ra izin trajeknja bisa lebih mak 
simum jaitu lebih dari 20 buah, 
bahkan sampai 44 buah. 

Se.ain daripada itu diperoleh 
keterangan, bhw diantara  .golo- 

agan pengusaha ada jang berpen 

dirtan supaja- djumlah izin trajek 

tk ,,Tan Luxe” djangan dikura- 

agi, sedang disamping itu ada 
pula jang beranggapan supaja te 
"US dikurangi sadja dan selebih 

aja izin trajek itu dibagi2kan ke 
bada perusahaan nasional jang 

kebanjakannja — hanja mendapat 

trajek2 jang ,,kurus-sadja”. (An- 
tara).      

SIARAN RADIO R.I. 

Semarang, 25 Sept. 1956. 
Djam 06.25 Irama pagi. 

Frankie Laine. 07.30 O.K. 
gi. 13.15 Siteran Gobjok. 
Siteran Gobjok (landjutan). 17.00 
Taman kanak2. 17.30 Ruang Pe- 
iladjar. 18.15 Hidangan Corps Mu- 
sik. 18.30 Serba serbi A.P. 18.45 
Hidangan Corps Musik. (landjut- 
an). 19.30 Mendjelang Malam. 
20.30 Indonesia Menjanji. 21.00 
Dunia Olah raga. 21.15 Lagu2 Tak 
bersjair. 21.30 Gema Malam. 22.15 
,Orkes Gambus. 23,00 Penutup. 

07.10 
M. Sa- 

14,10 

Surakarta, 25 September 1956. 
Djam 06.10 Urap sari pagi. 67.20 

Urap sari pagi (landjutan). 
Konsert Siang. 13.40 Disco Varia. 
14.10 Penghantar Makan Siang. 
17.00 Dunia anak2. Y1.40 Varia 
Djawa Tengah. 17.59 Irama Ma- 
luku. 18.15 Pak Wignjosoemarso- 
no dgn tjeriteranja. 18.30 Sendja 
mendatang. 19.30 Pilihan : Pende- 
ngar. 20.390 Imbauan Malam. 20.45 
Museum pers penting bagi sedja- 
rah. 21.15 Wajang Orang oleh Ka 
rawitan Studio, 2215 ' Wajang 
Orang (landjutan). 24.00 Penutup. 

Jogjakarta, 25 September 1956. 
Djam 06.10 Trio Loss Panchos. 

06.35 Taman Wasita. 07.20 Sekitar 
Sungai Gangga. 07.30 Hidangan 
pelbagai Orkes Besar.- 13.40 Gadon 
Siang. 14.10 Gadon Siang  (lan- 
djutan). 17.00 Taman. Putera. 
17.40 Hidangan Petang. 18.15 Sia- 
ran untuk A.P. Kita. 19.40 Rhap- 
sodi. Seni Satera. 20.30 KFragment 

ajang Orang. 21.15 Obrolan pak 
Besut. 21.30 Konsert Malam. 22.15 
Bisikan Carry dkk. 2245 Renu- 
ngan Malam. 283.00 Penutup. 

Djakarta, 25 September 1956. 
Djam 06.10 Kwartet Harry, 

07.10 Orkes Balaian Sajang. 14.10 
Trio Martono. 17.00 Indonesia 
Tunggal Irama. 18.30 Tunas Me- 
kar..'19.30 Orkes Puspa Kentjana. 
20.40 Delihan Na Tolu, 21.15 Pi- 
lihan Pendengar. 22.15 Orkes Kr. 
Puspa Kemala. 23.00 Penutup. 

Tjirebon, 25 September 1956. 
Djam 06.10 Irama Tango. 06.40 

Orkes Melati. 07.40 Lagu2 Kron- 

Maluku. 13.40 Joe Loss. 14.10 Hi- 
dangan Siang. 17.00 Taman ka- 
nak2. 17.30 Siaran A.. P. 18.30 Or- 
kes Kr. Satria. 19.80 Ikembaran 
Film dan. Drama. 20.15: O.H. Bu- 
kit Tjiremai. 21.30 Konsert Ma- 
lam. 22.15 Orkes Ketjapi Bajang 
kara, 23.00 Penutup.   belaannja 10-9 jang lalu. 

dengan pasal2 baru. jakni ig 
mengatakan, bahwa perusahaan? 

api. 5 

13:10 lesai 

idikan Djasmani. 
nu Fiketahui, pembangu- 

Inan pemandian umum Djolotundo 

belum selesei 5076, namun sudah 

nampak lebih baik dari jg su- 

dah2. Peresmian itu dimaksudkan 

guna mengedjar perajaan » Jaco 

wiju” di Djatinom,. dimana pe- 

mandian tsb mendjadi salah satu 

objek jang terpenting dalam pe- 

rajaan itu. 

TJILATJAP 
DPRD PERALIHAN DI- 

LANTIK. 
Oleh residen Banjumas R. Ju- 

donegoro selaku wakil gubernur 

Djawa Tengah, agn bertempat, 

dipendopo Kabupaten Tjilatjap ba 

ru-baru ini telah dilantik anggau 

ta-anggauta DPRD peralihan Ka- 

bupaten Tjilatjap. Pelantikan tsb 
mendapat perhatian besar sekali 
dari instansi2 militer, kepolisian 

dan sipil setempat. : 
Sidang dipimpin oleh wakil ke 

tya panitya Sar. Sugeng Tirto- 
siswojo dari PNI dan selandjut 
nja setelah pelantikan dan ramah 
tamah DPRD dilandjutkan agn 
sidang pertama dipimpin oleh 
anggauta DPRD jang tertua usia 
nja ialah H. Moch. Sa'idun dari 
Masjumi jang sedianja akan me- 

    
milih ketua dan wakil ketua 
DPRD. : 

Tetapi atjara ini tidak dapat di 
langsungkan, mengingat adanja 
fraksi PKI jang saat itu belum 
sedia menjampaikan djago2nja. 
DPRD peralihan kabupaten Tjiia- 
tjap terdiri dari 30 anggauta jak 
ni: PKI 13, PNI 8, NU 4, Ma- 
sjumi 3, PRN-1 dan Partai Ka- 
tholiek 1. 

Perlu dimaklumi, bhw DPRDS 
kabupaten 'Tjilatjap jang lampau 
hanja terdiri dari partai2 aliran 
Islam antaranja ialah Masjumi, 
PSI dan NU, 

KUDUS 
TJAMAT KOTA. 

Dari Bupati Kudus diterima ke 
terangan,. bhw terhitung mulai 
September 1956 ini telah ditetap- 
kan sebagai Tjamat Kota Kudus 
Surawi jang selama ini mendja- 
bat Tjamat d.p. Kantor Kareside 
nan. Pati. Sebagaimana diketahui 
Tjamat Kota Kudus jang lama 
(Soedarso) telah dipindah ke Ban 
djarnegara mendjadi Wedono Ko- 
ta Bandjarnegara. 

TJIREBON 
( GERAKAN RP. 1— SEORANG 
1 SETIAP BULAN. 

Jajasan Pembangunan Gedung2 
sekolah landjutan dan asrama 
Kab. Tjirebon jang diketuai oleh 
Bupati Djokosaid, kini telah se- 

merentjanakan untuk me- 
ngadakan gerakan memungut so- 
kongan Rp. 1.— sebulan dari se- 
tiap orang2 tua murid dan pen- 
duduk lainnja diseluruh  wilajah 
kabupaten Tjirebon. Rentjana ini 
termasuk dalam rangka usaha me 
ngumpulkan  biaja guna memba- 
ngun gedung2 sekolah landjutan 
Serta asramanja, jang dewasa ini 
sangat dibutuhkan sekali guna 
menampung anak2 sekolah jang 
tidak mendapat tempat baik di- 
Keane negeri maupun partike- 
" 
Dapat dikabarkan bahwa akibat 

kekurangan gedung? sekolah ini 
maka banjak murid2' tamatan SR 
atau SMP dan SMA terpaksa me 
hgulang lagi peladjarannja,  wa- 
laupun mereka telah lulus udjian 
masuk kesekolah2 jang lebih ting 
gi. Menurut perhitungan setiap 
bulannja dgn usaha tadi dapat 
terkumpul uang sebesar Rp. 100. 
000 lebih sehingga dalam djangka 
waktu sedikit2-nja setahun telah 
dapat dimulai pembangunan  ge- 
dung2 sekolah landjutan pertama 
disetiap kawedanan dim kabupa- 
ten Tjirebon. : 

    1G 

WS RA RAS ALA 2 LO TA. LO AL 

HARGA EMAS. 
Chusus utk ,,Suara Merdeka”. 

SEMARANG, 22 Sept. 1956: 
24 karat: djual Rp. 41,50 

beli .. Rp. 46,50 
22 karat: djual . . Rp. 44,50 

beli p. 42,50 

    

  
  

BIRO PENTJATAT  Tjuatja 
Filipina di Manila hari Djumaat 
menerangkan bahwa topan "Gil- 
da” telah meninggalkan Filipina 
dengan meninggalkan 7 orang 
tewas dan 20 orang lainnja luka 
luka berat, dan kerusakan “milik 
perseorangan dan umum jang di 
taksir djutaan. Tetapi sementara 
itu Biro tersebut melaporkan dju 
ga bahwa depresi tropis baru se- 
dang mengantjam Filipina jg hari 
Djuma'at ada pada tempat 
terletak Ik. « 1000: mil 
Timur Luzon. Angin baru ini ber)   

Bergolak” itu, 
ditulis didalam ' Daan ga TA 

ntara), 

st $ Te | 

|gerak kedjurusan Barat dengan, selandjutnja oleh Gubernur 
pusat angin sebesar30 mil sedjam bahwa 5 kota “didaerahnja    

dan bergerak madju dengan ketje 
patan 6 mil/ djam. 
Malam Djumaat “Gilda" me- 

njerang pantai2 Timur Luzon, 
kemudian menghembus ' kedjuru- 
san kelompok kepulauan Bataan 
dengan angin pujuh serta hudjan 
besar, pada Djumaat paginja. 

Menurut ” Gubernur propinsi 
Sorsogon, daerahnja sendiri aki- ' 
bat “Gilda” itu menderita keru- 

jang gian sekira 3 djuta Peso termasuk ditaksir 
sebelah. kerusakan pada milik2 perseora- (Peso 5.000.000, 

ngan dan umum. Diterangkan | 
ini 

ter- 

»Gilda" Ngobrak Abrik Pilipina 
isolasi karena tergenang air, ke- 
mudian ada l.k. 60 buah tanah 
longsor, dan disamping itu ter- 
dapat 15 buah djembatan hantjur. 

Diwartakan selandjutnja bahwa 
Djawatan Kesedjahteraan peme- 
rintah Filipina belum lagi dapat 
memberi angka2 kerugian terha- 
dap panenan, djalan2, komunika- 
si, gedung2 dll., tetapi sementara 
itu diterangkan bahwa kerugian 

ada tidak kurang dari 

Manila sendiri sampai Djumaat 
sorehati masih hudjan terus. 

(Antara) 
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Ar MINJAK RAMBUT 

COLIBRITA-    
  
  

  

  

| Sijangan Bingung ! 
Ea | | Nonah2, !Njonjah2: dan Tuan2 Pilihlah sejalu ini Anggur 

  

   
   

    

     

     Ta    

ga II "Pembikinan Sempurna jang paling Baik Untuk Kesehatan 
dengan ) dan Kuat Badan ini Anggur ada 5 Matjam Jalah : 

(l) Lak2 
(2) Wanita 
(3) Hamil 
44) Beranak 
(5) Laki dan Wanita 

       
   
    

  

  - nona bisaa 
berdjalan 
di Angkasa 
raya 
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»SAJA NAIK KELAS, Pam | 

  

da
a 
a
a
 

Betapa bangganja Sdr. mendengar putera Sdr. naik kelas, 
rasanja ta” dapat Sdr. menggambarkannja. 
Tetapi dapatkah ia meneruskan tjita-tjitanja ? 
bjuga @jika karena sesuatu hal Sdr. terpaksa meninggalkannja? 

. Pjaminlah dari sekarang beaja beladjarnja dengan polis 
BEA-SISWA. dari : : 

  
| MASKAPAT ASURANSI DJIWA 
(Mutual Life Insurance Company) 

.BOEMI-PDETERA 1912”   
BISA DAPAT BELI DIANTERO TOKO?, WARUNG!,  DISEGALA KOTA SAMPAI 

PLOKSOK SELURUH INDONESIA. 

'-  Kantorpusat: Jogjakarta « 
Ta an an —'Palembang — Padang — Djakarta — Bandung — 
  
      

    

    Me ega Bagan MA Be €-72 va KA g SEDIA & MATJAM ANGGUR OBAT : 
Sion nnaka ng SOLO: : Slamet Rijadi P3 Te gann SDA da nas DJAGO SEHAT LELAKI“ SEHAT PEREMPUAN-x 3 

TJONG YANG (KOLESOM) # HAMILx £ 
BERANAK “ANGGUR KINA (OBAT DEMEM) 
TOKO DJAMU TJAP DJAGO SELURUH kabeh dah LAS 

  

  

  

  Kamal “GCRATUS 
DJUGA TRIMA FOTO PANG-   

  

  
  

  

  

GILAN UNTUK TEMANTEN. a. PROSPECTUS Kursus Tertulis dan Lisan. Bee He ea 2 AN ENG E AA b. CATALOGUS Buku? untuk S.R. dan S.L. 
2 Foto Minta kepada: -- 

  

MODERN" Instituut Baja Marak 

WOTGANDUL DALEM i70A| —— (.Remadja” BA) KOTAKPOS 27 SOLO 
SEMARANG. ea an Tebak en Tae Lai 
EA EA AA NA NA MEN 

maenanan EN NN 

GARANSI 100 fo . 

Mau Djual Murah : PEMBERIAN TARI Sa 
PERUSAHAAN  PEMBA- 

| KARAN BATU MERAH, UNTUK PARA PEMESAN 

ia tek di MW Speda-Kumbang 

  

  Didjual Segera: Terima Kosong! 
| 
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H 5 ebi 3 EN y : : desa 3 : 1 RUMAH BARU dialan Siliwangi No. 162. Listrik dan air djalan besar Semarang ( N rbukt: 4 HP , Kena tjukup. Pinggir djalan besar, atau dapat masuk halaman. Taguredjo Djerakah) | : ah “Iketerangan dapat langsung pemilik alamat : | 
sk gi Para pemesan jang sedang gelisah dan agaknja tak mau bersabar , King Hairdye D. BACHTIAR, Randusari Gg. 1 No. 253 Semarang. Eyona No 5 Semarang, Th Oleh karena hingga sampai saat ini belum dapat kami SA ST - 

2 dna erikan, 5 Radia “Obat Hita Rambut ' : Pe Dengan Setan bebit WT Tn | anufactures 3 
SE ME LP. Dengan ini Kami beritahukan bahwa soal tersebut dapat kami . G. M. Seyek Sahib. L Batal PENDIDIKAN TERTULIS : 3 $ : : insjafi seluruhnja, dan dapat"kami taati kegelisahan ini, tetapi Djl. Kebondjati 114 Bdg. A : : C4 S l h Pp MI kami harap dengan sangat bahwa para pemesan hendaknja djuga 1 No na 14370. 33 ia ni A PAT k KANTOR PUSAT — Djl. BATU 1 — Bean Bantu a : mentaati, bahwa tindakan kami terhadap pada N.V. Kalimex Smg. # Mera Ela ca A 23 - selaku importurnja dengan djalan apasadja sebisa kami untuk ti     

, : 
: , 5 Peta , : : | dapat segera menjelesaikannja. Hingga jang terachir ini £ : 

jam rambut! 
s : san 0 LO LL LL SE AI S5 - « Pe antar Ini una | 

1 AP 
f - SN Ba mengiringkan permintaan para pemesan soal tersebut sekaran t 

Superior Ouality AAA : Instituut Studie Centrum : kui MeMka pedg jurdke vas hair 1 Sengon ai 
per f. 3 gram Rp. 20— 
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8 gram Rp. 30.— Dn Saga PELADJARAN TERTULIS : : PUSAT: SURAKARTA Hendaknja para pemesan maklum, sembari menunggu penje- ana Ka MA ! M.P. s bag. A/ B. : Diumumkan pada chalajak ramai jang terima surat2 Jajasan tsb. | " a lesaian. 1 penj Pn ma aa 2 Sa Pena 5 Ka tanda tangan saja segera berhubungan Pp A N G I j A N 
AD: J2 30 te Tni Au Nate gd : uengan saja djalan Tagore 107 Solo untuk diberi pendjelasan. 5 ) THE Ba MERNCAS, S.M.A. bag. A/ B/ Cc. Selama belum ada penjelesaian dari tanggal Sta min ini dst. Colombia Motor C Ltd , NARIPAN 72 Bandung. | IS GLA, 0. #iusat masih ictap mengakui R. DADING SOEMARDI sebagai 2 : , Pesanan Juar kota 7 | Dl AA. Kepala Sekolah S.M-P. 1 LS.C. SEMARANG. $ : Ongkos kirim Gratis. Ea an 3 : |... Ttg. pengumuman 18 Sept. 1956 Tk | Sena Daeng ! Ketua Jajsan th, : Tatanan Tengaran pemanasasanaasasan NN : ari Jung, Dja arta, Pt Tah En 9 Th R.A. SOETEDJO Direktorat Djenderal Pekerdjaan Umum di Bandung mem- INI: P. Siantar, dan Palembang. IM : B k . A KKR YA " DJURNATAN No. 36 Abd. Ghani, Keb. Djaksa n| emegang Buku: A. : perlukan tenaga2 tehnik jang benar? berpengalaman, terutama | 'ToOk@ EN GCG AN TELP. 2027 - SEMA 4 Sawahbesar Djakarta 2 2 ia 1 ta : - 35 mereka bekas atau pensiunan Pegawai dari : Irrigasi, Pekerdjaan BARANG”? JANG MEMUASK Ae Na A PNG £ KGA SAMA... |Keterangan lengkap dapat diminta dikantor kami disertai uang/ | : M 21 Umum Propinsi dan Diawat : tik Ki 1 N 

$ : 'perangko sebanjak Rp. 1,—. Pp endidikan 99 A S S A AN ba Ne NN Manan 2 I. ARLODJI putri an Ta PENA Gs. Rp. 16 j 5 KKEREKA EN Rananaa | — di i 1 bu pas KA ena Maa au , 
: SUDAH SEDIA PULA Pi Semaran g kerdjaan terutama di LUAR PULAU DJAWA in los verband 2. DJAS HUDJAN merk SWAN bolak-balik .. ,, 125 $ 3 MAINAN KALUNG. PERAK ge Ae ET SE San SA Ba PETERONGAN TENGAH 105 dengan upah harian., NILAI PASARAN BEBAS. 3. ANSON SHIRT mode Mamboo No. 5100...... 9 A5 — "aa 8 I LOVE YOU YA au ' & ROMB. BARU ADMINISTRASI 5 BLN, REBO-SAPTU djam|- Surat lamaran jang di Hp 5 aib 3g 4. BISON SHOES harga biasa Rp. 75,— didjual obral 60, — : 3 Lau , F1 lang disertai: dengan daftar isian jang dapat Ps 12, j » $ 8 DO YOU LOYE ME? 17 — 18.30 Rp. 20.— sbin. BAH. BELANDA SELASA/DJUM- Pn Pie . 5 5. KEMEDJA Mix Sanforized Sfijve boord No. 2100 40,— 
: J 4 $ | : S 3 pada Kepala Dinas Pekerdjaan Umum Daerah/Pro- $ Gta : 1 " : sia , 66 AT djam 18.30 —20 Rp. 15.— Mulai 5 Oktober MENGETIK| . .. : : : 6. SUSU tjap Njonja Condensed Milk .......... 5 6,50 TOKO MAS TJAP 1 | Rp. 15.— MODEVAK Rp. 15.— tiap2 bulan trima SISWA | binsi jang berdekatan pula harus dilampirkan surat keterangan) 5 ,Ampu STORMKING merk SOLAR ........ aa “Gn T E BU ” 2 : : BARU. BORDIRMESIN SYSTIM SINGER Rp, 30-— (masih 4 tehnis (technise recomondatie) jang absjah dan jang harus diberi j 8. Kemedja Nyro harga umum Rp. 30,-didjual special ,,  21,— 2 : 2» Ka 2 PDP 2 1 : setan Pa RI ae - 3Or- aa LEGALISASI oleh Kepala Dinas Pekerdjaan Umum Propinsi f 9. Takan MALAGA, INVALID PORT No.1 ,,” 10,— PAN BEA 2 7 yg ilainlain kota: : jl. Tuntang 46, KAR Djateng, djuga harus dikiri i 10. WHISKY, BRANDY, JENEVER No.1 ...... 15 ym Find Kranggan Barat 144 Semanis. (nadjanja Dari Obat Kuat Badan Dika AN PARA WA Di Sanur 23, UNGARAN Na na an Dias LL. OKAT KUKU PANU, KENA Oak Aan 3 Ian PN RRRS AE ijin (Speciaal Untuk Orang Laki2) Dj. Genuksari, 242, 1REMAK Ki. Pa PENA Man Beban Gasal Aa Mn a BEN S8 sa 12. Pontiac Sport Shirt 4 umum Rp.90,— di-obral Rp. 67,50 x A3 esdjid 3, B jl. Pasar 3, i Panggang| " 1 g ekatan, dapat dl | Aeepe RR adeeeeeaeeebabeaeh ae Ek 5 . I Tengah. . | minta/diterima dari : DIREKTUR DJENDERAL PEKERDJAAN | panjak Kam Laki-laki jang mengeluh, badannja LEMAH, KU- | ge PENDIDIKAN JANG DIPERTJAJAI OLEH UMUM. UMUM, Djalan Diponegoro No. 22 Bandung. RUS, muka PUTJET, pinggang sakit, Geger sakit, mata Gelap, IPOReBO) 2 8 Ir 2 sering-sering kepala pusing, kuping berbunji, badan selalu merasa : Tg ui Kemsnja bai sa i jon Pekas mendjadi tjape dan lain-lain penjakit lagi. Untuk itu semus y 2 ea ana NE AAA 5 k (ianganlah Tuan-Tuan mendjadi gelisah. sn : - Pama ikke (akan puas Obat Kuat Pil , SNESTOL” KURSUS TERT UL Is pMENGUNDJUNGI PERINGATAN 200 TH. DI JOGJA ? — selalu... 23 ka , Radio (6 bulan) — Photography (4 bulan) — dil, (peladjaran a mampir di kami : 

| Legera dapat menjerubuhkan dan memberantas itu semua penjakit' | dikirim dengan alat2 untuk praktek dirumah). Buku keterangan 
berat ar OBAI KUA badan speciaal dibikin untuk orang laki-laki, | dan peladjaran pertjobaan (sebulan) dikirim setelah menerima i : | 

ah: Naa terutama terbikin dari bahan? jang mabal dan MANDJUR, | Poswessel Rp. 10.— EN k 
18 |dan sudah dinjatakan oleh para DOKTER? jang ternama dan di-| Djuga Sedia: Buku Radio Djilid I dan H (150 halaman) a inggap sebagai salah satunja OBAT KUAT badan jang berfaedah | Rp. 42,50 termasuk ongkos kirim, | 1 | dan sangat MANDJUR sekali. 5 "TANGGA" : (Sebelah TIMUR gedung PEREKONOMIAN) 
"0 Orang laki-laki jang telah makan ini pil ,,NESTOL” tentu Ea G. Saad 15 — Bandung, — OUNOS 3 Ne lakan merasa gembira hidupnja, aer muka mendjadi bertjahja te- 

BILA NJONJA 
MEMPUNJAI 
MESIN DJAHIT 
      

Penadah 2 " , PA ABANLLBBLLBABABIALBABAS BA Pe bebe ben bebe Ahh X4 4 

     
    

  

  rang, kelihatan gagah, tenaga penuh, SEHAT, dan betul-betul             
  

    

  

mendjadi satu laki-laki jang KUAT badannja. Ini Obat bisa 66 Pa :| Naren Agen? diseluruh INDONESIA. Radio »sLIBERTY Pemberian Tahu P3 Ya 6 AGENT2: an i 1 | 3 Le , Dil. Mataram 106 — Semarang X ' : 
4 z ENG "TAY Nan Snp Na Naa NT ea Djam buka: setiap hari 9 — 16.00. Mulai 1 Nopember 1956, Perusahaan Katjamata A, KA- « at 1” 1 . ENG TAY HOO, Gg. Warung 5 . “'& DJUAL- BELI RADIO SOEM Tjabang Solo akan diperbesar dan pindah NG ' Na Sen ME PA ea Mana » Dim. persediaan: LUIDSPREKER'S. PHILIPS, HECO, | | ke: DJALAN SLAMET RIJADI 166. | | Na j ISOPHON, CELESTION, & DNH masing2 dari 4” 7” » TERINDAH $ l & NN aa NW We 0 Te DT 8 “Wa 0 “Wa 0“ 0 “Wa TR “aa 0 “Ma 9 “Wa $ “Wa $ “Up. $ “U, 10”. 12" t L, | H3 1 | IBatiak . # Lampu?" Radio dari PHILIPS, RCA, TELEFUN: ) “ TERBAIK s5 | atjalah Harian KEN, TRIOTRON, SIEMENS, dan alat2 radio 5 TERDJAMIN Se i 1 Ki di | lainnja. : : 1 ' SA ' : aya br tg a Merde k a” TRIMA PEKERDJAAN: membangun dan reparatie beo ver- e v FATMAH Au | , | 5 sterker, dikerdjakan oleh radio-mon- Perusahaan Katjamata 1 Alamat Pabrik : 
| San) i 5 33 Uar : teurs jang beridjasah dan berpenga- "3 Ng Ni Ka NE RAN 1 KRAMATDIJATI — DJATINEGARA — di INDONESIA | KOTAK keha t Sl LL 4 3 

laman, 5 DJAKARTA . 

| : Da AL TO M2 0 8 8 Ta 0 A9“ NT. 8 “MA Ma 0 “Aa Aas Ta PN ga UN RG AA 
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SPECIFICATIONS 
TENNG RANGE : 

GBE6 Co 
€6BD6 L 

Pi P3 

b
e
k
 

hu
a 

je
mi
h 

pa
m 

pa
m 

ja
sa
 

- POWER SOURCE 
POWER OUTPUT : 
SPEAKER: : 

CABINET : my 

LP. Transformer for hi 
matic volume control. 

IMPORTER : H.H, 

  

H ifs not an aa 
You have to pay more 
3 - band Superheterodyne Radio Neta 

- TUBES AND “THEIR FUNCTIONS: 

plifier 
GAVG 2nd Det., A. F. Amplifier & A.V.C, 
6AR5' Power Amplifier 
en : 5 

READY STOCK 
» YANKER” 

“Bodjong 22-24 — 
sorE DISTRIBUTOR for: 

NANGDIN LTD. 
: BRANCH OFFICE: Bodjong 22- 24 Sm. Phone 929 

t 

  

ue @uali tyi 

"At Band 49-150 M ” 
"B" Band 25- 50 M 
”C" Band 13- 40 YA 

nverter 

F. Am 

Maan 2m 50/60 cycles AC, 45VA 
3-4 watts 
High -Efficiency 7” FArmanent dynamic 
speaker, model PM-71 
Handsome wooden cabinet in light hand- 
Tana finish with a smart-looking lucite 

al, 
295 X 536 X 238 mm 
gh selectivity and sensitivity, 455 KC, Auto: 
Built-in phono-terminal connection. 

INCORPORATED 
Phone Sm. 929 
MID-& EAST JAVA 

radit elus panas nas enteng jean tan tu 

    

  

La Tuan. memerlukan 
: 5 jaminan: 
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| dan Isteri Tuan ? F 

“ & untuk? isteri dan 
anak2 Tuan, djika 

. mereka Tuan ting- 
 galkan sebelum 
Ska | masanja ? 4 

Polis DWI GUNA ADHA No dapat Anam kesedjhteraan 5 hari 
tua Tuan serta keluarga Tuan, 

Tuan hendak mendjamin: 
" AN Mene 

BO 
0. & 
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Tp 

  

   

      

  

  

SLIM LL 

'Royal. Enfield 
N Ulippe 

  

  

     
  

   
    

    

   
    

   
    

   
   

   
   
   

  

T- “GRAND” 
« Howard Keel - Polly 

MK To Oi 
» Steve Pitch - Joych 

Se H E 

MEA 3 Ba Ikan 

“Jean. Jones - Montg. 
ena OB 

- EXTRA: INI SO 

. THE EDDY DUCHIN 

“AGENDA SEMARANG 
Diam untuk pesan tempat: |"ROYAL” 5. 7. 9.- (47 th.) Sae” 5 “Grand” 1 5 : 

FE 2 NO Ae Ii Tai 
— Gris - - Indra - Royal: 10.—11.— 

ii 

2 In Ds (17th) 
adakan 

Marjorie Main - Nina Foch 
"BRA ST “COMPANY” 

(17 th) 

WEREWOLE" 

(Widescecen) 

AN AMERICAN NE 

HRION Ta 24572015 “7 “&) 
RE djam 2,30 

(CinemaScope) 
Tyrone Power - Kim Novak 

(Color r by Technicolor) 

SENEN MALAM PREMIERE ! 

Bergen & 

  

soidier ... X 

Holden Ax-hour pass 

(17 th.) 

 Clike 

  

JUDyY ROBERT 
GARLANG) WALKER STORY 

  

  

     

     

     

     
   

   

   
      

... MATINEE MINGGU 
“Indra” 10.- P 

“DJAGALAN” SMA 

G EN 
Aeteajesaai Tekst 

Peta Walt Disney's 
"THE LIVING 

. Depok 20 - 

esis PN 

5 Ta 445715 (A7 th 
“ Sak z Malasinha & Na 

“ E im. dia ” Tekst Ind. "RIYASAT" 

INDRA: 515745. 2.15 | 13 
» (Seg. umur) 3 3 LG mata II 

2 ' Dua hari telah 'fjuku 'baginja utk | 
an Et : 15 645 - 845 Mena nakan Nata i 

Kapoor "AMEER” au aa 3 memupuk tjinta dengan. 

2 2, Film India Tekst Indon, 

”Roya?” 10. 15 'Saksikanlah Mk mereka 

Huang Ho - Cham Chwe Ing 

Film Tiongkok paling baru 
pe AR na OR ERA AN 1 MALAM PENGHABISAN : 
"ROXY” 54. (seg. umar) 

DESERT” 
aa. by Technicolor) 

SAKIT BA ARMOEDER, 
Maandstoornissen, bitjaralah 
dengan tak ragu" pada : 

NNIONIA GOUW sendiri. 
Ti. 

    

  

| sadis jang baru sadja didjumpai | 
| ditengah keramaian Na PE 

PAGI: | (New York... 

“berdjerih pajah mentjari tali 
(“7 th) fjinta...-...... achirnja mereka 

harus berpisah karena tugas me- 
CEru” nantinya! 23 
  

  

Indon. INI XT ALAMI PRE MIERE! t 
GRAND” 5. 7 9 (17 th) 

(Widescreen) 
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SIFAT! DARI SEPEDA MOTOR BESAR DENGAN ONGKOS MOTOR KETJIL: 

ya Motoenja seperti mobil, tank miniak tak terpisah. 
Suatu sifat motor klas jang paling mahal. 

“ Fork belakang memakai ,,Swinging Arm”. : 
“ Schokbreker ,,Armstrong”, hydraulisch tak bisa botjor. 

“ Twinseat sebagai standaard uitvoering. 
/ “ Koplamp, ampere meter dan schakelaar lampu disatukan dalam 

casguette unit jang indah. 3 
# Luchtfilter streamline model. 

“ Tak .ada bak persnelling jang enggan nge dan muda , 
dischaakel seperti pada | sk 

' Royal - Enfield 
GENERAL TRADING SOCIETY N.V. 

p. O. Box 71, DJAKARTA, Telf. No. Gbr. 5525.   UG 

Gasa -   

SABAR, DATENGLAH LEBIH DULU INGIN BELI RADIO. — BIN PHILIPS? 
KA RADJA-MURAH JANG TERKENAL 

| hilips-Service- Dealer ,, SAMPOERNA” 
Dji. Gang Pinggir 140 - (Blakang Pos Polisi) Semara aa Ban EL Vena 

Lebih-Murah-Dari-Pada- Jang-Katanja-Murah ! ! 
Buktikanlah! Djangan ragu-ragu. Bandjirilah kita punja toko. 
READY STOCK : Philips luidspreker: 4-8-10-12” — Segala matiem limpa dan on- 

derdelen. Radio2 Telefunken - Novida - Tn Supertone - Auto radio Philips - dil, | 
i 

BATU - EVEREADY - Lage BESAR - “w2ns. STOCK-BARU. 

SEN AKAN F DATANG DI 
Ditunggu : "INDRA”/”ROXY”: : 6 
Geeta Bali — Sajjan —.Sapru : 

"NEELAM PARI” 

  
ARK SAS AA 

Permuda Kembali 
Setelah “bersalin 

La ena asas     

ja beladjar anak2 Tuan - 4 

smudian har), agar Yi: Ig 
toa an terijapaka 1 

” € | 

« U 
Polis BEA Sana "DHARMA Nasi (» Han "1g di minan 
beaja beladjar anak2 Tuan Jikemi hari, Ol - png terbaik mg 

Mintalah keterangan kepada : Mu TI 
1 P.T. Pertanggungan Djiwa £ 3 

DHARMA NASIONAI: 
DJAKARTA.KOTA : Dil. Tiang Bendera 90 — tilp. 807 Kota. . 
DJAKARTA: Metropoleflat 2B - Djl. Di , , o tilp. 1061 Dng. 
BANDUNG: Dil. Djawa 13 SEMARANG :. , Mataram 16 
PALEMBANG: Dj. Djenderal Sudirman 55c: MEDAN : Dil. Hindu 8. 

Perseroan tanggung djiwa masional jang pertama sedjak kemerdekaan, 

&a aa an 

i M. S. RAHAT 
Tabib 

Ejaan 169 — - Semarang. 
Speciatist untuk “WASIR (Am- 
beisu), . AST HMA, KEPUTIHAN 

lain-lain Penjakit. Obati 
WASIR dengan garantie sembuh 
didalim 2 hari sampe runtuh 
@kar-2 arora / 

ZONDER OPERATIE 
Djaw bitjara: Pagi 9 —13 

Sore 8—7 

      
   

      
   
    

     

    

    
      

   

HOWARD KEEL 4 
| POKLY BERGEN 

  

$.500,— si-pemuda menawar ka- 
Iu si-gadis mau pulang! Tapi 

aehirnja tiada lagi berarti! kedua- 

nja terdjalin tjinta bersatu hati!!! 

Drama pertjintaan jang ber -api2 

antara pemuda pelatih kuda pa- 

ijuan dengan seorang gadis jang 

Kehilangan kuda warisan ! 
Hiburan jang penuh berisi “ dan 

Apa can. berkat 

kelintjahan pelawak tua Marjorie 

Main jang pernah mendapat ge- 

lar ?Miss U.S.S. Duel” ! 

ain anak 

. Batjalah: 

Suka st 
Merdekal 

Pa PDJAGALAN” Ti MEM. PREMIERE BESAR 5 
Pa Huang Ho — Chang Chwe Ing: 

2 ”REN CHING -EN. CHIU” 

  
  

6 7-9 OT th) 

Film India Tekst Indon. 
Saksikanlah 1001 matjam kegai- 
ber  nn Tara at 5 
Njanji2an dan penuh 
Te seru 'dan hebat:.....i..i1   

  : Wang Yuan Lenig an — 'Yang Liu 

FM TIONGKOK TERBARU BERWARNA (Tekst Indonesia) 

6 LIktsah jang sangat mengharukan tentang kesetiaan se- -ekor andjing 
“ terhadap 'madfkannja.... eh .. dimainkan oteh Miss Aylok 
(aan aan 2 mengagumkan. .......... 

  

    

   

  

    
    

   

    

   

   
   
   
    

     

  

  

  

gs... 1 2 

  

    . “herebi, melukiskan rakjat jang bergelora, pen- 
dah pendjabat2 pemerintah jang lemah dizaman 
(5 si 

: Kisah jang 
djakat jang hi 

antik Am 

   
   

HERBERT J. YATES 
presents 

aka 

A REPUBLIC 
PRODUCTION 

Teutotor 

Kisah pembunuhan akibat tindakan ra 
mentjoba chaSiat serum andjing hutan 
achirnja djadi korban atas ketjerdasan otaknja!! ! ! 
Segala sesuatu jang terlintas dimatanja tak pandang binatang mau pun manusia... SAN tak kenal kedjam tak tahu dosa      

   

by Consolidoted Film Industries 

    TOMMY DORSEM 

40 Hari 
kas dan enteng, tjahaja muka ke- 
lihatan lebih muda dan gembira, 

.. kesehatan bertambah', dan anak 
: Ijang mungil itu, mendjadi mon- 

  2LU Uu Xx?” Ini 

semua djadi korban mangsanja !! ! 
Sedjak semula hingga achirnja tertimpah 
akan ketegangan adegan2 jang mengerikan ! 

INI MALAM PREMIERE 5.90 7.00 9.00 (u. 17 th) 

  
hasia dua orang dokter jang 

tapi mereka 

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

Njonja dapat membuktikan, se- 
telah Njonja minum : 

DJAMU HABIS BERSALIN 
Keluaran 

NJONJA MENEER 
Semarang. 

  
MN ai 

LA 
MEN NN MI « 
-SEMARANG 

Dapat beh di Pedamaran 90 — 
Semarang, Telp. 900, dan AGEN 
AGEN DISELURUH TEMPAT 

0 AA RL LL RL Ma RL RE 

Roy Rogers 
No. 29 

  

Seluruh tubuh berasa lebih ring-| 

tok dan sehat betul. Semua inil 
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| PERHATIAN! SUDAH BISA BELI BALSEM 

KEKEKKKI CESASNN NKRI RANK MKK KAMAR & 

»SINGA API” 

  

JANG ISI DIDALAM KALENG. 
KWALITEIT LUAR BIASA BAIK, HARGA PER DOF, Rp. 18,— . 

Ah 

OEM EKKN EK ESKSEIAN 

    
  

PENGUMUMAN 
»Rumah Sakit Umum Pusat” 

SEMARANG 

Akan mengadakan borongan bahan makanan untuk triwulan 

ke IV tahun 1956. Peminat supaja datang di ,,Rumah Sakit 

Umum Pusat” djl. dr. Soetomo 16 Semarang Bagian Tata- 

Usaha untuk mengambil daftar. 

Borongan akan ditutup pada tanggal 28 Sept. 1956,   
PEMIMPIN ,,R.S.U.P.” SEMARANG           (Dokter R. Parjono Mtenaipoero). | 

| Kiosk , TAHU GRAND“ 
Djl. PRINGGADING (Tikungan) Djl. MATARAM 

: SEMARANG 
Tiap hari di buka: 

PAGI djam 9.00 — 2.00 
SORE 5.00 — 10.00 

  

”   
  

  

  

  

    

N.B.: 

: KARNA LRT RR LLTA AL KU KKAR KENNK 

erhatian! 
Mulai sekarang kami sudah dapat menerima indent order untuk : 

DKW AUTO-UNION MOTORFIETSEN 
DUCATI BROMFIETSEN 
VICKY IV / VICTORIA BROMFIETSEN 
HMW SUPERCOMFORT 

dengan Financierings-conditie jang ringan. 
'Keterangan mengenai harga, tjara pembajaran dsb. -nja dapat di- 

peroleh pada kantor kami tiap2 hari kerdja (djam 8 pagi hingga 
djam 3.30 sore) di Djl. BRANDJANGAN (Purwodinatan I) 
No. 10, Telf. 332 Sm. 

Semarang, 19 September 1956. 
PANATRACO LTD. 

SEMARANG BRANCH 

JOGJA dapat berhubungan dengan 
ARENA) Tugu Kidul no.123 

Untuk Daerah Ist. 
sub-agent Panatraco (Fa. 
telf. 887, Jogja. 
    

PERHATIAN! 
Harap para lengganan jang pada 'achir ini bulan hendak ber- 
henti berlengganan, dengan ini kami sangat mengharap hen- 

KEKE RKTN 

  

t 
HM EKEKEK KEKE SEXAKAKEKASKKANKAKKANKS 

  

| 
| 

IL Ne aa MN an un Se NN AN Maa Maa Ba Ta Ma NA 

Paling Disuka.. ... Paling Termasjhur ! 

Lebih dari 1.000.000 V'ESP'A 
Kini Bereder dl Seluruh Dunia ! 

  

1956. 
LEBIH KUAT — LEBIH STABIEL 

MODEL: 150 cc. 

Kat Jaa 
'AHlokasi sangat terbatas! Pesanan2 mulai hari ini dapat diterima 

lagi menurut harga Pemerintah/Importir. 

Onderdil2 didjamin ! 

N. V. SURA CO” 
Tjabang Semarang, Djl. Gadjah Mada (Seteran) 5, Smg. 

Tilp. 2400 Djohar 

"R0 RL 0 2 A2 PL 1 AL LL LL LL LL LL LT 

UNDANGAN PFAFF 
mengundang Njonja — Nona untuk 

menghadiliri damonstratie mesin-djait type 230-260 jang 

Dengan ini kami 

bekerdja serba automatis, memborduur-zigzag 1001 matjam, 

masukkan benang kelobang djarum dll. 
- 

serba mengherankan. 

tanggal 25 s/d 28-9-1956 

djam: 9.00 — 10.30 

jang sulit2 jang 

16.30 — 18.00 

tempat : 

Radio Success 
GADJAHMADA (Duwet) No. 1A, Telf. 1995 SMG. 

Kundjungilah 
Ahli Nudjum Occultist 

PROF. SHOUKAT Astroloog 5 “ 
Menerangkan segala hal-hal penghidupan peruntungan, Pertjintaan, 
perusahaan, keselamatan dan mengobati segala rupa penjakit 

speciaal untuk orang wanita jang ingin punja anak atau jang tidak 
ingin hamil, karena kesehatan, Consult Rp. 15.— 

  
    
    Djam bitjara: Siang 9 —1 Sore 4— 7. 

HOTEL GRAND 2 
Telf. Smg. 1395. — KAMAR No. 12 — Plampitan Semarang. 

Pertandingan Basket- 
hall Besar 

JANG DISELENGGARAKAN OLEH 

  

    
SK 

daknja sebelum TANGGAL 
memberitahukan lebih dulu kepada kami. 

25 INI BULAN sudah suka 

Atas perhatian mana, kami haturkan banjak terima kasih. 

Agen : 
Sarat Kabar ,,Suara Merdeka” 

TAN KING SIEN 
Djuritan Lor 43 Magelang. 

NI 

  

In KE KKEK 

  

  (Hua tum Oemarang 
: 

« 
Ba BASKETBALL SEMARANG AKAN MELAWAN 5   

  

Shakila : 

Mahipal 
”"MAST OALANDAR” 

  

     

  

PROK YP BESOK MALAM PREMIERE 4. Ba 009.15 (47 th) 
Film India 

Tekst Indon. 

TAIWAN. 

HARI MAINNJA: 25-9-1956 
LAM) MULAI DJAM 7 MALAM, 

TEMPAT PERTANDINGAN : 
LAPANGAN HUA CHUNG - DJL. MATARAM 405 

$ TEMPAT PENDJUALAN KARTJIS MASUK : 

1. LIB SIN TJIN, PEKODJAN 71 Telp. 1183 
2. TANG “4JIOK SAM, KRANGGAN BARAT 137 

Telp. 1117. 
3. NJOO HAN SHENG, GANG BESEN 29 Telp. 1261” 
4. HUA CHUNG, DJALAN MATARAM 405 Telp, 1242 

#2 

"THE SEINTAK GIRLS BASKETBALL TEAM” Tan 

(SELASA MA- 
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IM GLAD YOU NI PERSUADED THE RANCHERS TO 
nasa AVERTEV AI JOIN THE TRAIL DRIVE TO NEW 

SNSe. AR, GRAZING LAND UNTIL LAWS ARE 
, K PASSED TO PROTECT US AGAINST 

| melek HUNTERS!    

  

  

mM ia Pan 

— Saja pemban sekali “karena but dupa mentjegah peper al 
ngan didaerah ini. Roy! 
— Saja telah membudjuk para pemilik ternak itu untuk menggi 
ring ternaknja kedaerah padang 

3 dang-unding itu diumumkan untuk melindungi kita 
rumput jang baru sampai 

pentjari bidjih uranium itu! 
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ROY, I LINED UP ONE OF | Gooy 
TH? FINEST LEAD £ 
STEERS IN TH? 
COUNTRY FOR OUR J 
CATTLE DRIVE! 

TLL GET THE EVANS GAL TO 
| TELL ME WHAT ROUTE THE S 
CATTLEMEN PLAN TO TAKE... #5 
YEN DLL NAKE SURE THEY si 
NEVER GET THROVGH! lil 

         

  

   

    

    

WORK, 
CACTUS!          

     

  

— Roy, saja telah menjiap — Saja akan mentjoba men 
kan salah seekor dari lembu 
lembu djantan pilihan didae 

dapatkan berity dari gadis 
Evans itu djalan mana nan 
ti jang akan ditempuh oleh 
para peternak tu 
Dan saja akan membuat ke 
pastian bahwa mereka tidak 
akan berhasil! (demikian fi- 
kir McLean), 

rah ini untuk 
penggiringan 
itu! 
— Bagus, Cactus! 

memimpin 
ternak — kita 

5 pa ARE Sh 
KS ap ja aa IOS 

  

  

   

           


