
      

“di dapat “dilikukan diSalah satu pasuKa 
tempat "netral”, sebaiknja Dje- di Malta 3 

oma. “4 Bataljon tadi akan bertolak da 
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Kewarganegaraannja 
Amerika Serikat did Kairo mem-    

bahwa 
tadi 

— Mesir ini 
AS telah kirim surat 
ington, dalam mana 

warganegara2 AS akan ditjabut 
mereka menggabungkan diri 

Tentarar Pembebas Nasional Mesir. 
reaksi terhadap pernjataan 

sedjumlah besar warganegara 
kedutaanbesar Mesir di Wash- 

a menjatakan simpati dengan Mesir 
dan menawarkan diri untuk menggabungkan diri setjara 
sukarela dalam T. 
melin 

Suez. Kedutaanbesar 1 
rut undang2 tahun 1952 

  

   

a Pembebas Nasional Mesir untuk 
i| kedaulatan dan kekuasaan Mesir atas Terusan 

anbesar AS di Kairo menerangkan bahwa menu- 
warganegara2 AS jang bertempur : 

untuk suatu tentara asing akan ditjabut kewarganegaraannja, 
ketjuali apabila mereka minta idjin terlebih dulu dari para 
menteri luar negeri dan pertahanan AS. (Antara-UP). 

  

Pena Pab aan balauPu bae 

Nasser Sedia Terima 
Panitia 5 Negara Besak 
Hari Senin Di Kairo 

Menzies Sudah ' Lepaskan Horapannja 
Untuk Berunding nding Vi: Negeri Netral — 

Mualim2 Russia Bersedia Bekerdja 
Di Terusan Suez 

SEORANG DJURUBITJARA Panitya 5 Negara meng- 
umumkan malam Kamis kemaren dulu di London, bahwa 
Presiden Mesir Djamai Abdul 
jang paling baru dari panitya 

Nasser telah mendjawab nota 
tadi, dan menjatakan bahwa 

ia bersedia menerima panitya tersebut tadi di Kairo pada hari 
Senin ja.d. Panitya 5 Negara ini akan membentangiian Ren- 
tjana Dulles untuk menginternasionalisasikan Terusan Suez 
kepada Nasser. 

Seperti diketahui, anggota2 pa 
nitya ini adalah wakil2 Amerika 
Serikat, Australia Swedia, Iran 
dan Etiopia, din ketuanja ialah 
PM Australia Robert Menzies. 
Djawaban Nasser terhadap no 

ta Panitya 5 Negara itu diterima 
pada msiam Kemis pula di Lon 
don, dan disampaikan oleh duta 
besar Mesir Sami Abwul Fatuh 
kepada Menzies. . 2 
Eeooatatan seterusnja bahwa 

Menzies dan kebanjakan dari pa 
r, anggota panitya itu akan me 
ninggalkan Landon dengan pesa 

   

      

wat terbang menudju ke Kairo 
hari Minggu depan. y 

melepaskan ha 
Pa 

newa atau Roma 

| Mesir mengutuk tekanan j-a.d. Malta merupakan 
oleh Inggris & Pe 

# 

0. militer 

Seterusnja berita UP dari Kai 
ro mengatakan malam Kemis bah 
wa kalangan? Mesir telah me- 
ngutuk. tekanan? setjara kasarjg 
dilakukan oleh Inggris dan Pe- 
rantjis. Kalangan? jang berdekat 
an dengan pemerintah Mesir 
memberikan komentar - terhadap 
pengumuman bhw. Inggris dan 
Perantjis membentuk tentara ex- 
pedisioner bersama, chusus w: 

tuk ditudjukan terhadap Mesir. 
Tentara gabungan “tadi ber- 

pangkalan dipulau Cyprus. Ka- 
langan tadi mengatakan bah 
langkah Inggris-Perantjis ini ti- 
dak akan mempengaruhi «” 
Mesir jang menentang ,,interna- 
sionalisasi” Terusan Suez. 

Dalam pengumuman mengenai 
penempatan pasukan? « Perantjis 
dipulau Cyprus tadi dikatakan, 
bahwa maksudnja ialah untuk 
”melindungi warganegara? Pe 
rantjis jg ada di Mesir”. | 

Soal Pen , n 
tan Wakil: 

ritet Di DPR 
MENTERI Penerangan Sudi- 

bjo atas pertanjaan pers menc- 
rangkan, bahwa ia sendiri tidak 
mengetahui apakah daftar usul 
pengangkatan se ongan mineri- 
tet untuk anggota DPR sudah 
ditanda-tangani Presiden apa be- 
lum. 

Atas pertanjaan tentang  ke- 
mungkinan  adanja perobahan 
dalam daftar itu Menteri kata- 
kan, Dahan an ada pern 1 
an mengenai hal itu, sudah tentu 
akan mendjadi bahan pembitjara 
an pemerintah. Dalam hal ini 
menurut Menteri, pemerintah 

  

    

akan senantiasa 
pada undang2 pemilihan umum 
Gan Peraftuan Pemerintah No. 9. 

Ia tidak bersedia 'mendjawab 
apakah sudah ada permintaan jg. 
diadjukan pada pemerintah utk. 
menindjau kembali daftar jang 
telah disusun oleh pemerintah. 

Ia selandjutnja hanja 'menam 
bahkan, bahwa soal pengangka- 
tan minoritet itu bisa diketahui | 
apabila telah bisa diumumkan 

ino 

  

Didalam sedjarah, waktu ka 

pal2 perang Inggris menggempur 
kota Iskandariah dalam . tahun 
1882 pun dikemukakan “alasan, 
bahwa itu adalah untuk "”melin 
dungi warganegara2 Inggris”, de 
mikian pula waktu Inggris men 
daratkan pasukan2nja disana la- 
lu menduduki Kairo. 

Pasukan ,,Scottish High 
landers” dikerahkan, 

Berita UP dari Djibraltar me- 
ngatakan bhw sebuah: bataljo 
tentara Inggris, terdiri dari-,,Scot 

tish Highlanders”, ialah “chusus- 
nja - dari | 

akan menggabungkan  #si. 
suKan expedisioner Perantjis 

minggu depan 

  

  

ke Malta Kamis 
tempa. 

penjusunan tentara Inggris dan 
Perantjis jang mempersiapkan di 

ri Djibraltar 

Ti terhadap Mesir. 
Satuan Seaforth ini ditempat- 

kan di Djibraltar sedjak Novem 
ber tahun j.l Mereka telah ber- 
pengalaman  diprotektorat Adan. 

Laskar Fadayin Syria 
“Libanon, Ghazzah dil. 

Sementara itu Ketua Gabungan 
Serikatburuh Syria, Subhi Kha- 
tib, mengumumkan hari Rabu 
bahwa achir2 ini disalah satu 
tempat di Jordania telah dilang- 
sungkan rapat satuan2 laskar 
commando "Fadayin Arab. 

Keputusan rapat ini ialah: Me 
'Huntjurkan “aksi kolektif apabila 
Inggris dan Perantjis mulai me- 
ngorbankan 'permusuhan2 - terha 
dap Mesir mengenai masalah Te 
rusan Suez. 
“Rapat tadi dihadliri oleh ang- 

gota2 satuan Fadayin (Penebus) 
dari Syria, Libanon, daerah 
Ghazzah (terutama terdiri dari 
kaum pengungsi Arab dari Pa- 
lestina) dan daerah2 protektorat 
Inggris dipesisir Teluk Parsi. 

Mualim2 Sovjet menjata- 
kan bersedia. 

Sementara “itu  Kedutaanbesar 
Mesir di Moskow mengumumkan 
kepada pers Rabu kemaren dulu, 
bhw mualim2 (loods) Sovjet te- 
lah menjatakan diri bersedia utk 
bekerdja dgn sukarela di “Terus- 
an Suez, ialah utk membimbing 
kapal2 jang menempuh djalan pe 
lajaran tadi. 

bagaimana diketahui, 
telah berusaha mentjari tenaga2 
mualim jang berpengalaman, di 
Junani, Djerman Barat, Neder- 
land, Panama, Amerika Serikat, 
Italia. Kebanjakan dari mualim2 
jang bekerdja di Terusan Suez 
sekarang adalah orang2 Inggris 
dan Perantjis. Suez Canal Com 
pany jang berkedudukan di Pa- 
ris telah berseru supaja mualim?2 
|jang bukan bangsa Mesir mening 
galkan sadja negeri tadi, dan pu 
lang ketanah-air. Dan hari Rabu 

Mesir 

ISCC mengeluarkan sematjam ,,ul 
timatum” terhadap Mesir, bahwa 

Itgl. 13 September adalah batas 
waktu utk mentjapai persetudju- 
an antara Mesir dan  Panitya 
5 Negara, sebelum kongsi ini me 
merintahkan ' kepada  mualim2   dengan resmi berdasarkan penge 

sahan Kepala Negara, baik penge 
sahan itu mengalami perobahan 
atau tidak. (Antara). Ta 

      

Idan pegawai2 penting lainnja jg 
bukan bangsa Mesir supaja pu- 
lang sadja ketanahair mereka ma 
sing-masing (Antara). 

Mereka Diantjam dalam hubungan dengan te 
dinja dropping sendjata2 
untuk gerombolan D.f./TII oleh 
suatu pesawat terbang beberapa 
hari ji. didaerah Atjeh, atas 
bertanjaan2 menerangkan Kemis | 
pagi kemaren kepada ,,Antara”, 

bahwa pesawat terbang jang me- 
|aurut keterangan2 telah melaku 
Kan dronping sendjata dsb.-nja 
itu, sampai saat ini belum dike- 
aal kebangsaannja. Tapi menu- 
tut Djaksa Agung selandjutnja, 
sudah dapat dipastikan 

   

  

| sesawat tsb. adalah Na Maa SSI Kalah 
bang asing. Djaksa Agung Su- 
prapto jang belum bersedia 
memberikan banjak keterangan 
mengenai soal ini selandjutnja 
nanja menambahkan, bahwa se- 
gala sesuatu dalam hubungan 
dengan terdjadinja dropping sen 
djata2 dsb.-nja itu, kini sedang 

“Tipis 2—1/| 
Melawan 'Kes. Avan- 
guard Di Kharkov 
MENURUT siaran Tass, kes. 

Nasional Indonesia dalam per- 
peraga. j Sean, pengusutan pihak | tandingan ke-4 selama perlawa- erwadjib. at tan di Sovjet Unie jg diadakan Ada usaha mentjari sen- (hari Rebo di Kharkov telah meri 

djata. Cerita kekalahan 1—2 dari kes. 
Dalam pada itu Kepala Djawa-| Avanguard. Ribuan  penontor 

    

   
        

   

  

mendjadi ketua dari Panitia jang dib 
|rapa hari jang lala guna meminta 
'Ruslan Abdulgani sekitar hal2 jang m 
Ruslan, dalam pertjakapan dengan wartawan ,,Antara” hari 
Kemis pagi kemaren menerangkan, bahwa pertemuan antara 
Panitia dengan Menlu Ruslan Abdulgani untuk mendengarkan 
keterangan2 dari Menlu Ruslan, diadakan pada hari Kemis. 

tan Reserse Pusat, Mr. Senoadji 
jang djuga sedang berada bersama 
dengan Djaksa Agung, mendja- 
wab pertanjaan2 selandjutnja me 
nerangkan, bhw ada petundjuk2 
bhw pihak gerombolan didaerah 

tjari sendjata2 dsbnja dari dae- 
rah luar. 3 
Pemasukan sendjata2 .dsbnja 

dari daerah luar kedaerah peda 
laman jang diduduki gerombolan 
di Atjeh itu, menurut Mr. Seno- 
adji, ada kemungkinan sebagian 
besarnja dilakukan dgn tjara pe 
njelundupan melalui lautan. 

selandjutnja ' menerangkan, bah 
wa tentang terdjadinja droppin 
sendjata2 dari udara “ didaer, 
Atjeh baru2 ini, pihak Kedjaksa 
an Agung telah menerima lapo| 
ran2?nja, dan telah pula menge 
luarkan instruksi kepada pihak 
berwadjib setempat untuk segera 
metakukan penijelidikan serta pe 
ugusutan2 lebih djauh. 

Sebagaimana  diketahut. drop 
ping sendjata2 tsb. terdjadi pada 

Atjeh, mendjalankan usaha2 men 

Mr. Senoadji atas pertanjaan2| 

menjaksikan pertandingan itu jg 
(dilangsungkan dalam suasana 
persahabatan. Sebagaimana dike 
tahui, kekalahan hari Rebo itu 
adalah kekalahan jang ke-4 kali 
nja. 
Nanah kn pertandingan? 

(dahulu adalah sbb.: 
Tgl. 19/8 di Baku kalah 1—3 

dari kes. Neftyannik. 
“Tgl. 23/8 di Tiblis lawan kes. 

Dynamo, kalah 2—5. 
Tgl. 26/8 di Stalinov, lawan 

kes. Shakhter, kalah 0—3 menu 
Irut ass, tapi menurut Radio 
Moskow jang dikutip RRI 1—2. 
Menurut rentjana selandjutnja, 

pertandingan ke-5 akan dimain 
kan oleh. kes. Nasional PSSI pa 
da tgl. 2/9 jang akan datang, 

mungkin di Leningrad. Siapa jg. 
atan mendjadi lawannja belum 
diketahui. 

Ff 
ter 

  

Bagok telah . berhasil - menemu 
ka, dan menjita sendjata2, pelu 
ru2, 2 buah parachut “ masine?   tgl. 22 dan 23 Agustus “jbl. di 

beberapa tempat, antarsnja dise 
berwarna merah dan biru, pada 
p t mana djuga diketemu 

Ikan tindakan? selandjutnja. 

   kesatuan ,.Seaforth”,f 

tudjukan 

kitar desa Brsok diketjamatan kan Sirat2-pengantar jg ditudju- Idi di Atieh Timur. - kan kepada gerombolan D.L/ 
Pihak kepolisian setempat di TII. (Antara). 

n Baru TPI Di- 
Untuk Lindu- 

ngi Industri Dlm Negeri 
Fendapat ES. H. Tjikwan Mengenai Ke- 
mungkinan2 Jang Ditimbulkan Oleh 

Penggolongan2 TPI Baru 
WAKIL KETUA SEKSI Perekonomian Parlemen, K.H. 

Tjkwan dalam ketcrangannja pada pers terhadap perkemba- 
ngan perdagangan pada waktu ini, mendjelang pembukaar 
tahun devisen baru 1956/1957 (1 September) menjatakan 
bahwa ia dapat memahami perobahan suasana jang timbul 
dipasar2. ,,Tiap2 peraturan baru jang merubah peraturan 
lama, seringkali menimbuikan kegontjangan2 dipasar. Kemu- 
dian, saat2 seperti itu, merupakan kesempatan jang baik 
sebagai masa berspekulasi. Begitulah kita menghadapi peru- 
bahan penggolongan daftar TPI dari 5 djadi 9 daftar), 
demikian K.H. Tjikwan. 

  

     

      

beratkan budget masjarakat kon 
sumen. 

»Saja anggap mau tidak mau, 

Peraturan baru mengenai pemu 
ngutan TPI itu, “menurut wakil 
ketua seksi perekonomian 'parle | 
men K. H. Tjikwan, adalah salah 
satu usaha pemerintah untuk me 
nutupkan ketekoran2 budget. K. 
H. Tjikwan mengatakan bahwa 
disamping pemungutan2 TPI itu, 
pemerintah haruslah memperhati- 
kan akibat2nja jang menimbulkan 
pertambahan beban2 jang mem- 

  

Kemerdekaan 
- Singapura 
Akan $Ditjapai Djuga 
— Kata Sir R. Black 
PEMERINTAH Singapura 

menghendaki pemerintahan sen- 
diri jang penuh tertjapai dengan 
lekas, demikian dikatakan oleh 
gubernur Sir Robert Black hari 
Rebo dalam dewan perwakilan 
rakjat Singapura. Diksakannja, 
bahwa kegagalan delegasi semua 
partai dari Singapura jg dipim- 
pin oleh David Marshall dalam 
perandingannja di London untuk 
memperoleh kemerdekaan, ada- 
lah suatu kegagalan untuk semen 
tara sadja. 

Pemerintah akan berusaha un- 
tuk melaksanakan  tjita2 jang 
sah itu di hari depan jang dekat, 

Gemikian Sir Robert. 
Tentang persatuan Malaya 

(lan Singapura, gubernur itu me- 
ngatakan bahwa sekalipun hal itu 
belum terlaksana, namun ikatan 
jang ada sedang diperkuat utk. 
membikin kedua daerah itu tak   davat dipisahkan. (Antara). 

Djika Malaya Dan Singapura Ber- 
satu Pasti Segera Akan Merdeka 
PERDANA menteri Chou En 

“Lai dari RRT malam Kemis me 
.ngatakan bahwa djika berbagai 
golongan bangsa di Malaya dan 
Singapura bersatu, Inggeris tentu 
Jah akan mengakui kemerdekaan 
mereka 
Tetapi djika mereka terpetjah- 
belah dan mereka saling hantam 
satu sama lain Inggeris akan te 

' fus memetjah-belah dan meme- 
| rintah mereka, 

Kata2 itu diutjapkan oleh Chou 
  

“dalam djamuan untuk kehorma- 

dalam Commonwealth. : 

tan delegasi dagang dari Malaya 
dan Singapura jg diadakan oleh 
Federasi Industri dan Dagang 
Se-Tiongkok dan Panitia utk. 
memadjukan perdagangan inter- 
nasional di Peking. 

Chou En Lai berbitjara dlm. 
bahasa Inggeris. Ia mengadakan 
pembitjaraan dengan berbagai 
anggota delegasi tadi dan senan 
.tiasa menjatakan  perlunja per- 
|satuan di Malaya dan Singapura 
antara berbagai golongan bangsa 
itu, 

“ 

Dalam toastnja Chou menjata 
kan, bahwa delegasi Malaya dan 
Singapura itu terdiri dari pada 
orang2 Tionghoa, India, Melaju, 
Ceylon dan Inggeris. 

Chou En Lai dalam pertjaka- 
pan2nja itu bersendau-gurau dan 
djuga mengatakan bahwa ia 
menghendaki setiap orang datang 
mengundjungi RRT dan untuk 
ini telah mengundang  djuga 
orang2 dari Taiwan. 

  

(Antara-Reuter) 

peraturan baru ini, dan dengan 
premie-stelsel dari ekspor, kalau 
itu ditudjukan semata2 untuk me 
nutupi kekurangan2 anggaran be 
landja negara, sedang beban2 jg 
njata jang harus dipikul oleh ma 
sjarakat konsumen tidak bisa ti- 
dak dihindarkan,  djika  lain2 
usaha jang harus ditempuh utk. 
menutup ketekoran budget ne- 
gara tidak diperhatikan, maka 
kedudukan ekonomi dan keuangan 
Indonesia dimasa jang akan da- 
tang, tidak akan lebih baik dari 
masa sekarang dan dimasa jang 
pernah dilampauinja'. Demikian 
K.H. Tjikwan. 

Wakil ketua seksi parlemen Ri 
Tjikwan menerangkan bhw jg di 
maksudkan dengan beban2 kon- 
sumen ialah antara lain  perge- 
rakan dalam koers nominal BPE 
jg sementara ini bergerak antara 
15045. Kemudian  peraturan2 
penggolongan2 barang2 dalam 
rangka penjusunan TPI2 baru, 
walapun TPI2 BPE digunakan 
untuk pembajaran pembelian ba 
rang2 luxe, tetapi toch berarti 
penambahan beban kepada si- 
pemakai2 ' apa jang dinamakan 
barang2 luxe itu. 

Menurut K.H. Tjikwan, dulu 
penggolongan TPI itu diletakkan 
engan pangkal 505 sampai 

50075, dan ada diuga beberapa 
keketjualian jang kena TPI 0Y, 
(nihil, tidak kena TPI sama-se- 
kali). Pembaharuan penggolo- 
Ingan2 TPI dgn suatu peraturan 
baru jang sekarang dinantikan, 
sekalipun dasarnja 25X, 
dengan meningkat dari 5 mendja 
di 9 golongan2 TPI,  Tiikwan 
lihat kemungkinan2 besar bahwa 
barang2 djustru jg tadinja tidak 

waktu impornja, sekarang  di- 
geserkan kedalam daftar jg baru. 

» Pemerintah mengatakan hah 
wa peraturan haru TPI2 dalam 
9 golongan, praktis ditudinkan 
untuk melindungi perkembangan 
industri didalam negeri. Perlin- 
|dungan jang bagaimanakah hon- 
dak dilantjarkan oleh pemerin- 
tah, belam pernah terang dihon- 
tangkannja. Maka, sukar djupu 
untuk mengatakan bahwa neme- 
rintah akan memberikan kelong 
garan2 jang lajak kenada #irh 
tiar mengadakan persediaan? ho 
|rang2 bahan baku mau wan ha- 

  
     

   

han penolong untuk ken ' peng Ka 

| deni 
Li .Kon, Getaviasian H 

van Kunstenen 

tetapi: 

dikenakan pembajaran TPI pada: 

        

        

    
   

   

   
tr. Moh. Rum jang . 

ntuk Pemerintah bebe- 
rangan2 dari Menlu 

ngkut diri Menlu 

       

  

   

  

      

  

   

   

Menurut Wakil Perdana Men 
loh. Rum, panitya tsb. ter: 

5 orang Menteri, jakni 
Wakil. PMI dan MH, jakni Mr. 
Moh. Rum dan KH Idham Cha- 
Jid, Menteri Kehakiman Mujjat- 
no, Menteri Penerangan Sudibio 
dan “Menteri Urusan Veteran 
Dahlan Ibrahim. 

Djaksa Agung Suprapto dan 
Wakil KSAD Kol. Gatot Subro- 
to akan ikut serta dalam perte- 
muan itu, sedangkan Kepala Po 
lisi Djakarta Raya Komisaris Be/ 
sar Dien Mohamad Surjoprano- 
to, akan badir pula dalam perte 
muan ita. Demikian Wakil PM 
I Mr. Moh. Rum. 
Mendjawab pertanjaan apakah 

ketjuali panitya, akan dilakukan 
pula pendengarar keterangan? 
dari Menlu Ruslan oleh Djaksa 
Agung, Wakil PM I Moh. Rum 
menerangkan, bahwa panitya ini 
— setelah. selesai meminta dan 
mendengarkan keterangan? dar: 
Menlu Ruslan — akan memberi 
kan laporan? kepada Kabinet 
dan tergantung dari hasil2 perte 
muan itulah, baru akan ditentu 

       

Atas pertanjaan apakah Men- 
In Ruslan akan djadi berangkat 
keluar negeri untuk menggabung 
kan diri.dengan rombonga., Pre 
siden dan kapan kira2 Menlu 
akan berangkat, Wakil PM I 
Moh. Rum tidak bersedia mem 
berikan keterangan, ketiuali 
memberikan djawaba, jg sama 
lakni bihwa hal itu tergantung 
dari NN pertemuan antara pa 
nitya dan "Menlu Ruslan. 

KS.A.D. kundjungi Djak- 
sa Agung, 

Wartawan ,,Antara” dim hu- 
bungan ini. lebih djauh menga- 
barkan, bhav hari Kemis pagi ini, 
KSAD Nasution 
oleh seoran 

  ngi dan 

   

pedjabat tinggi tsb., masing2 di- 
lakukan setjara sendiri2. 

Ike 1 diam. Setelaw mengundiu 
ngi Diaksa Agung, KSAD Nasu 
tion kemudian menudju tempat 
lediaman Wakil PM I Mr. Moh. 

raan2 selama Ik. 30- menit. 
Djaksa' Agung “Suprapto me 

nsenai pertemuannja dengan 
KSAD Nasution itr, atas verta 
niaan tidak bersedia memberi 
kan keterangan. ketiuali 
takan. h-hws dalm pertemuan 
tsb. telah dibifiarakan “soal? io 
Serhwhungan dengan situasi seka 
rang”, 

Besar kemungkinan bahwa 

rsan Diaksa Agung dan” Wakil 
PM JI Moh. Rum itu. dinga ber 

kut diri Menteri 
Ruslan Abdulgani. 

Luar 
(Antara). 

  

GEROMBOLAN . 
Pada  tal. 23 Aaustus malam 

77. huah rimah didesa Tanaka! ' 

dan 44 huah rumah di Tiinegara 
(ditsrik Tiiawi kabupaten Booer) | 
telah dibakar gerombolan.  K 
"isian seluruhnja ada Rp. 887. 
375.—, sedang orang jang perlu 
Sendanatkan pertolongan ada 
530 djiwa. 

an 

dgn ditemani 
perwira dari MB 

AD, berfurut?2 telah mengundju- 
“mengadakan pembitjara| 

an2 dengan Djaksa Agung Su- 
- Wakil Perdana Men 

EGAD dgn “Kemual 

Pembitiaraan antara KSAD de 
ngan Diaksa Agung ig mula2 di 
'akukan itu, berlangsung selama 

Rum dan mengadakan pembitja 

menga-j 

pembitiaraan2 sntara KSAD de 

kisar nada mersoalan ig menjans 
Negeri 
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nasi Jg Terdiri Polis 

kepada koresponden ,,Suara M 

Menteri  Muljatno - mengata- 
kan, bahwa Pemerintah, sudah 
lam., memulai dengan penjusun 
an Undang2 Pemberantasan Ko 
rupsi dam sekarang rentjana- un 
dang2 itu sudah hampir disiap 
Ikan oleh suatu panitia ad hoc 
kabinet. Djika rentjana undang 
undang ini sudah disetudjui oleh 

disampaikan kepada — Parlemen 
untuk mendapatkan pengesahan 
3 

Dalam pada itu Menteri Mu: 
jatno menjatakan, bahwa untuk 
dapat melaksanakannja Undang 
Uncdetig Pemberantasan Korup- 

si itu dengan tepat, maka dirasa 
kan sangat perlu untuk menin- 
djau kembali dan mengadakan 
perbaikan2 dalam 'alat2 Negara 
sendiri jang ada hubungannya ae 
ngan soal pengusutan, penuntu 
tan pengadilan dan pendjelisar 
putusan hukuman. Dengan me 
ngadakan perbaikan jang dipe: 
lukan “itu, .maka dapatlah diha- 
rapkan, bahwa alat2 Negara ki- 
la akan dapat dipergunakan se 
Yara jang lebih efektif lagi da 
ri jang sudah2 dalam menghada 
» masalah korupsi ini. 

Usah, untuk mengadakan per 
baikan2 itu merupakan perubah 
an-perubahan dalam susunan ke 
pegawaian dari instansi2- “jang 
dimaksudkan, jang kekurangan 
formasi pegawainja akan ditam 
bah selekas. mungkin: jang sudah 
landjut usianja dan tidak dapa' 
lagi mengikuti perkembangan? 
jang berdjalan dengan tjepat se 
karang ini dan sudah matano un 
tuk dipensiun diharapkan akan 
mendapat pensiun. 

Dalam hubungan ini Menteri 
Muijatno memberi djusa per.nga 
tan kepada tenaga2 jang beker- 

TAHUN KE VII No. 161 

Utk Memudahkan Pe- 
ngusutan Perkara Ke. 

| djahatan & Korupsi 
8 - € - 

IPemerintah Akan Bentuk Badan Koordi- 

saan — Keterangan Mr. Muljatno 
MENTERI KEHAKIMAN Mz. Muijatno menerangkan 

lam waktu jang singkat ja akan berusaha untuk membentuk 
badan koordinasi jang terdiri dari wakii2 dari semua alat2 Ne 
gara jang bertugas untuk mengusut kedjahatan, jaitu kepolisian, 
CPM, kedjaksaan dan lain2 dalam rangka pembasmian korupsi. 

kahinet, maka seger, djuga akanf 

  

BAE PA 

  

  

D    n 

Pp 

Harga Langganan 

Im. kota Smg. : 

arga Adv. Rp. 0,95 per mum.-kol. 

Rp. 12,70 & Rp. 6,30 (Materai) — Rp. 13,— 

Luar kota Smg.: Rp. 13,70 4 Rp. 0,30 (Materai) — Rp. 14— 

(Bafar Muka) 

Etjeran 75 sen selembar. 

  

i-CPM Dan Kedjak- 
hi 

erdeka” di Djakarta, bahwa da 

Sikap Peme 
pintah Indon 
Tunggu Dulu Hasil 

Pembitjaraan Nasser - 
5 Negara 

DALAM hubungan dan lap» 
ran Menteri Luar Negeri Rusiar 
Abdulgani mengenai - konperens 
London Menteri Penerangan Su 
dibjo hari Kemis menerangkan 
kepada pers, bahwa seperti telah 
dikabarkan, Menteri Luar Neger 
telah memberi laporan pada ka- 
binet dan tindakannja selama it 

  

    
  

Kedua belah pihak menjetudjui 
pada prinsipnja untuk mengada 
kan pertukaran mahasiswa  di- 
antara kedua negara Indonesia 
dan Uni Sovjet. 

Di Uni Sovjet sekarang baru 
ada 2 anak Indonesia jang bela 
djar dalam lapangan tehnik dan 
djumlah ini "akan diperbesar apa 
bila: mulai dilaksanakan program 
nertukaran "mahasiswa itu. De- 
mikian sumber jg mengetahui, me 
nurut berita UP dari Moskow. 

Film kedatangan Presi- 
den di-televisikan, 

Sementara itu Film berita jang 
chusus mengenai kedatangan Pre 
siden Sukarno di Moskow telah 
disiarkan melalui televisi di Mos 
kow kemarin dulu malam. Pem   telah dibenarkan oleh kabinet. 

Atas pertanjaan apakah dalam 
laporan itu diterangkan saran? 
Menlu tentang tindakan2 selan- 
|djutnja menghadapi masalah 
Suez, ia katakan, bahwa laporan 
Menfu hanja terbatas pada kon 
perensi London itu sendiri. 

Ia selandjutnja katakan, bhw. 

semerintah sekarang masih 1e 

nunggu perkembangan lebih 

djauh tentang situasi di Mesir 
itu, berhubung akan adanja pe 

rundingan antara Nasser dan, 
Panitia 5 Negara, dan sesudah 

tu baru akan dibitjarakan “soal 

indotan? selandjutnja. 

an Menteri Penerangan 

bio.. (Antara). 

Demiki- 
Sudi- 

mengabarkan (Antara). 

filman kedatangan Presiden itu 
dilakukan oleh para djuru kame 
ra Studio Film Dokumenter Pu- 
sat jang mengikuti peristiwa ke 
datangan tamu agung dari Indo 
nesia itu sedjak turun dari pesa 

wat terbang dilapangan terbang 
pusat sampai  tibanja ditempat 
kediaman jang disiapkan utk Pre 
siden di Kremlin. Sebagai jang 
tampak ditelevisi, pemfilman itu 
meliputi. pidato2 jang diutjapkan 
Voroshilov dan Presiden Sukar 
no dilapangan terbang, dan sam 
butan2 ribuan rakjat Moskow ji 
berderet sepandjang djalan 

nudju Kremlin. Demikian 
me 

Tas: 

  

Kecdaan Di Indones   dja tanpa semangat dan 
mengikuti sleur setrar:?, 
merobah kelakuannja itu dar 
kerdija lebih giat lagi. 
Mengenai bidan koordinasi jig 

direntianakan akan dibentuk te 
diri dari kepolisian, CPM das k: 
djaksaan itu, lebih lendiut Mer 
teri Muljatmo mendisteskan, hal 
wa dengan adanja bidan itu di 
harankan 10 berwandiih dapat n- 
ngambil tindakan2 setiara gerak 
tepat terhadap orang2 jang di- 
sangka. mempunjai tjukup alasan 
untuk diperiksa karena korupsi 
Diika tindakan? dalam tingkat 
nertama ini berhasil dalm arti 
berh:sil mendapatkan bukii2 m: 
Ka perkarania akan - diteruskar 
oleh instansi2 biasa lainnia jane 
meneusut soal2. kedjahatan kri. 
minil. 5 

  

      
... Badan koordinasi dalam men: 
: Gialankan tugasnja akan beker- 
dja setjara bebas dan tidak teri- 
kat oleh sesuatu pekerdjaan lain. 
Pimpinan badan koordinasi ini. 
menurut Menteri Muljatno, se- 
baiknja diserahkan kepada satu 
rang, umpamania kepada Palisi 
Negara Djakarta Rava jane ber 
tanggun» djawab nenuh' atas se 
gala tindakan anggota? badan itu 

Arhirnia Menteri” Mnhatne 
menjatakan harapannia, avar r: 
blik atau rakjiat pada umumni: 
suka memberikan hantnan seba 
niak2-nia kpd badan krordinas' 
jang bakal dibentuk ini berpa 
memberikan informasi2 terhadar 
sesuatu hal jang ditjurisai dar 
dikira?kan ada sangkutnja  de- 
ngan korunssi. Rantman masjara 
kat jang demikian ini akan sa- 
ngat memudahkan pekerdjaan 
badan koordinasi jang berarti 
diuga memudahkan usaha nem- 
berantasan korupsi jane — sudah 
meradjalela dinegara kita ini. 

  

  

Berwarna 

Lim mengatakan bahwa dalam 
partnership ,,jg baru, lebih sama 
tinggi deradjatnja” dan tidak ku 
rang mesra serta tidak kurang 
produktivitetnja, wilajah2 Inggris 
di Asia Tenggara dapat memberi 
kan sumbangan bagi ke-stabilan, 
kemakmuran dan keselarasan di 
wilajah masing2. 

Konperensi ini dihadliri oleh 
para utusan dari Federasi Mala 
ya, Serawak dan Kalimantan 
Utara Inggris, dan akan berlang 
sung selama seminggu. 

Menurut Lim, taraf hidup di 
wilaiah2 Inggris Asia Tenggara 
adalah lebih tinggi daripada di 
negeri2 Asia lainnja. Tapi ini 
tidak boleh djadi alasan untuk 
menunda-nunda penjelesaian ma- 
salah2 kemiskinan, keadaan kese 
hatan jang kurang memuaskan 
dan pengangguran. 

Dikatakannja bahwa wilajah2 
Inggris di Asia Tenggara dewasa 
ini sedang ,,mabok Komunisme 
jang menjaru sebagai obat kuat 
berwarna merah”. 

Datuk Hadji Muhammad Yus 
suf bin Muhammad Yussuf me- 
ngatakan dalam pidato pembuka 
annja, bahwa Perhimpunan Parle 

ter Commonwealth — merupa- 
alat jang paling baik untuk 

berantas sjak wasangka di 

  
sibaat Obat Kuat Jang 

Lim Yew Hook Anggap Bahwa Wilajah2 
Djadjahan Inggeris Di Asia Tenggora 
Kini Sedang Mabok ,,Komunisme" 
KETUA MENTERI Singapura Lim Yew Hock menga- 

takan hari Rabu dalam sidang pembukaan konperensi regional 
Perhimpunan Parlementer Commonwealth di Singapura, bah- 
wa wilajah2 Inggris di Asia Tenggara menghendaki adanja 
»partnership jang lebih sama deradjatnja dengan Inggris.” 

Merah" 

Tan Yew Choon dari Serawak 
berharap 'supaja konperensi ini 
akan menghasilkan saling menger 
ti dan hubungan lebih erat an- 
tara wilajah2 Inggris di Kaliman 
tan dan Malaya. 

“AN. Doods dari Kalimantan 
Utara mengharapkan pengertian 
lebih besar ' mengenai masalah2 

berada di Bukittinggi selama 

Pemerintah harus ber- 
tindak tegas. 

Dikatakan selandjutnja, bahwa 
kesukaran, jg dinadapi sekarang 
adalah kelandjutan dari kesuka- 
ran2 jang sebelumnja sudah ber- 
timbunZ dan bertumpuk2. Semua 
nja itu tidak dapat “dipandang 
ketjil atau remeh sadja, sekalipun 
pemerintah sedang berusaha mem | 
perbaiki dan .mengatasinja. Ye- | 
tapi jang harus di-insjafi benar2 
ialah bahwa pemerintah harus 
bertindak tegas, sehingga tidak 
merupakan satu usaha dan tinda 
kan setengah2, jang mungkin di 
artikan djuga kurang keberanian 
atax melindungi dan menjelimuti 
kesalahan? jg ada dengan tjara 
berdiplomasi. 

Katanja, tidak sadja kesukaran 
J€Crupa perbuatan2 korupsi 'se- 

ijara besar2an tetapi achir2 'ini 

meradjalela penjakit fitnah mem- 
itnah, hingga masjarakat -djadi 
simbang. Kini fitnah itu  ditu- 

djukan kepada pembesar2 dan pe 
mimpin2 serta alim-ulama, jang 

seolah2 ada keinginan untuk men 

djadikan rakjat kosong dari pe- 
mimpin jang akan diikuti,” pada 
1al fitnah itu lebih berbahaja da 
1 pembunuhan. 

    

at 

Gieh Datuk Palimo Kajo - di 
terangkan adanja usaha golong- 

in2 tertentu untuk  mentjampur- 

an jang keruh dgn. jang 

ih, hingga keadaan  djadi ka 
Akibatnja perasaan tidak 

“uas semakin "meradjalela dika- 
langan pemuda2 baik jang  di- 
talam "Angkatan Perang  mau- 

pun jang tidak, dan itu semuanja 

idek beleh dipandang enteng dan 
aarus diperhatikan sungguh2. Ti 

dak mustahil perasaan jang  de- 

mikian akan menimbulkan aki- 
:ab jang tidak diinginkan. 

    

  
Saat iang baik untuk 
perbaiki keadaan, 

Untuk ' perbaikan selandjutnja 
dikatakan, bahwa kini memang 
telah tampak djalan untuk itu. Se 
karang telah ada saat jang baik 
itk itu, dimana pemerintah dan 
Parlemen telah memperlihatkan 
kerdja-sama jang baik. Kini Par 
lemen telah menjetudjui  adanja 
undang2 pemilihan DPR daerah.   jang dihadapi Singapura dan 

Malaya. (Antara-Reuter). 

KETUA PANITIA ad hoc 
Parlemen mengenai usul inisiatip 
pembentukan ' Rantjangan  Un- 
dang2 

Antara”, bahwa ia berhasrat 
untuk menjelesaikan usaha2 pe- 
njusunan RUU tersebut sesudah 
selesai reces Parlemen jang se- 
perti diketahui akan mulai ber- 
sidang lagi pada tanggal 7 Ok 
tober jang akan datang. 

Kalau usul inisiatip RUU me- 
ngenai tanggung-djawab pidana 
Menteri itu dapat diberi priori- 
tet dan dibitjarakan  terus-mene 

tahun 1956 ini, dapatlah diharap 
kan akan, selesainja pembitjaraan   

  

    

dan . pengesahan RUU tersebut 

tentang tanggung-djawab | sebagai Undang2 
pidana Menteri, Mr. Wongsonel satu minggu, kata Mr, Wongso 
goro, menjatakan atas pertanjaan | negoro. 

rus. dalam masa sidang terachir' 

  dan sedikit hari lagi pada awal 
sidang pleno DPR jg ketiga akan 

RUU Tanggung Djawab Pidana 

Pemerintah Harus Le- 
kas2 Bertindak Tegas- 

Sakitnja Tambah Parah — Kata 
Dt. Palimo Kajo 

DATUK Palimo Kajo, anggota Parlemen R.L, jang kini 

kepada ,,Antara", bahwa kesukaran jang dlhadapi negara 
Can bangsa kita dewasa ini semakin berat. Ibarat penjak. 
tumpaknja semakin parah Dikalangan pemuda2 frabul ras 
tidak puas, dan adanja undang2 pemilihan DPRD Hu diha- 
rapkan akan menghilangkan gedjala2 jang tidak diingini Hu. 

| dipusat. 

ihat kenjataan, tidak heran 

ia Ibcrat Orang Jg 

reses Parlemen menerangkan 

3 

dimadjukan pula undang2 pem- 
bentukan pemerintah daerah, Ke 
dua nja adalah dalam rangka men 

kan ' pemerintahan otonom. 
jang luas didaerah2. Inilah dja- 
lan satu2nja untuk mengatasi ke 
djengkelan didaerah2, dan meng- 
kurangi kelesuan dan ketjurangan' 

    

  

Dikatakan, bahwa kalau meli- 

bah- 
wa dikalangan pembesar2  dipu- 
sat banjak jang kena  pantjing 

oleh orang sematjam Lie Hok 
Tay, dan terdjerat hingga djuga 

mereka itu berbuat  ketjurangan. 

Kekosongan djiwa dari panggi- 
lan Ilahi, serta ketinggian - ting- 

kat hidup mereka di Djakarta, 
menjebabkan hilangnja djiwa pe- 

rikemanusiaan dan batas2 antara 

halal dan haram. Akibatnja rak 

Pertukaran Maha-Sis- 
» 9 a 

| wa Indoneia-Rusia 
Telah Disetudjul Oleh Presiden Sukarno | - 
Dan Presiden Voroshilov — Film Ke- 

datangan Bung Karno Disiarkan «$ 
Melalui Televisi 

Di KREMLIN Moskow kemarin dufu telah berlangsung ' 
pembiijaraan2 tidak resmi antara kedua kepala negara Indo- 
nesia dan Uni Sovici Presiden Sukarno dan Presiden Voro- 
shilov mengenai pertukaran mahasiswa antara kedua negara. 
Menurut sumber Indonesia, tidak ada lain soal jang dibitja- 
rakan pada pertemuap itu ketjuali soal pertukaran mahasiswa, 

rong SpionZ 
Aldjazairiah 

AGEN” dinas rahasia Peran- 
tjis pada hari Rebo telah mela- 
kukan penggeledahan 
djaring2 spionase kaum pedjuang 
Aldjazairia jang dituduh telah 
memberikan keterangan2 menge- 
nai operasi2 militer dan 
Perantjis. 

Pembesar2 Perantjis pada hari 
Rebo petang hari mengaumum- 
kan, bahwa mereka telphh me- 
nangkap lima orang polisi mus- 
lim- dan empat orang jang di 
dakwa tersangkut perkara spio- 
Inase untuk kepentingan kaum 
nasionalis Aldjazairia. 

Pembesar2 tadi mengatakan, 

bahwa para anggota  djaring2 

spionase tadi merembes ke mar 
kas2 besar Perantjis dan menda 

patkan keterangan? tentang ke 

madjuan2 dalam usaha penjeli- 

dikan terhadap kaum nasionalis 

Aldjazairia jang dilakukan oleh 
tentara Perantjis dan tentang ope 

"asi2 militer serta penggeleda- 

Gan2 setempat. 

Lima orang polisi jang ditang 
p tadi sedang menunggu peme 

an selandjutnja. Demikian 
(Antara). 

“ 

  

    Ip JA 

  

AFEL-CIO MENGANDJURKAN 
MEMILIH TJALON PRESI-: 

PEN DEMOKRAT 

Pimpinan gabungan 
serikatburuh “ Amerika (Serikat 
AFL-C1IO hari Selasa mengan 
djurkan supaja paras pekerdja jg 
serikat2 buruhnja tergabung da 
lam vaksentral ini (15.006.006 
orang) dalam pemilihan presiden 
AS. dalam bulan Nopember jad. 
memilih ' tjalon duri Partai De 

tertinggi 

mokrai. 
Seperti . diketahui, AFL-CIO 

adalah hasil peleburan dari 2 ga 
bungan serikatburuh besar, jakni 
?American Federation of La- 
bor” dan. "Congres. af. Industrial 
Organization”. 

Kedutaanbesar Mesir di Wash: 
ington malam Rebo jl. mengu 
mumkan bahwa pemerintar Me- 
sir membuka kesempatan bagi 
mualim2 Amerika Serikat untuk 
bekerdja diterusan Suez. ? 

Siarat2nia a.l. sekurang2aja su 
dah 10 tahun berpengalaman di 
lapangan dinas maritim. Gadji 
pokok & tundjangan sebulan an 
tara $ 856. sampai $ 1417, ter 
gantung d-ri djumlah kapal ig di 
tariknja dalam 1 lan melafui 
Terusan Suez: budjangan atau ka 
win, berapa djumlah tanggungan. 

RRT Tak Akan 
Tinggal Diam 
Mengenai Diduduki- 
nja Spratley Oleh 

Vietnam St. 
HARIAN 

  

a       

    

Tr
 

    

  jat djadi katjeu dan ' menderita 

dan inilah pokok timbulnja ber- 

matjam2. krisis di Indonesia, 
(Antara). 

TYPHOON CHARLATTE 
AKAN MELALUI 

PILIPHINA. ! 

ewan meteorologi  Djepang 
hari Selas,.. mengatakan, bahwa 
iyphoon nomor sepuluh (Char- 
lotte) pada djam 21.00 Gmt ha 
ri Senin berada di 18,05 dera- 
djad belah bumi Utara dan 128, 
10 deradad disebelah Timur. 
Typhoon tsb. bergerak dengan 

ketjepatan 15 mil setiap djam. 
Angkatan Udara Amerika Se 

rikat kemudian memberitakan 
bahwa typhoon tadi bergerak me 
lalui Filipina, dan pemberitaan 
tvrhoon itu kepada Okinawa te 
lah dibatalkan. 

KAPAL PATROLI BARU UTK 
INDONESIA. 

Sebuah kapal patroli untuk In 
donesia jang baru selesai pem- 
buatannia telah meninggalkan Bre 
men (Djerman Barat) hari Rebo 
menudju Indonesia. Kapal patroli 
tersebut dimuatkan atas kapal ba:   rang Belanda ,.Raki” dan jang 
pertama selesai dari 8 buah jg. 
dipesan Indonesia pada pengga- 
jangan Abeking dan Rasmussen 
Djerman Barat. Kapal patroli itu 
pertama-tama dimaksudkan untuk 
membrantas penjelundupan.  De- 
nikian UP kabarkan dari Bre- 
men 

Selesai Besak Oktober 
dalam waktu 

Keterangan tersebut diberikan 
idalam hubungan dengan ketera 
ngan  Djaksa Agung Suprapto, 
bahwa sampai saat ini belum, 
ada Undang2 jang mengatur ten 
tang bagaimana sescorang Men- 

pan harus/dapat didengar ketera 
ngan?nja oleh instansi2 berwa 
di Djaksa Agung berpenda- 

Ipat, bahwa dalam negara kita 
ini perlu ada  undang2 pertang 
gtingan djawab pidana seseorang 
Menteri, 

Dlm hubungan ini Mr. Wong 

dalam situasi sekarang ini me- 
mang makin terasalah pentingnja 
dndang2 mengenai tanggung- 

djawab pidana seseorang Mente 
ri, karena Undang2 itu dapat 
mengatur bagaimana procedure 
untuk melakukan pemeriksaan 
atau tuntutan terhadap seseorang 

Menteri jang tersangkut perkara 
pidana. 

Berhubung dengan itu, maka 
Mr. Wongsonegoro berpendapat, 
bahwa dalam mengusahakan: ter 
bentuknja suatu RUU mengenai 
tanggung-djawab pidana Menteri 
jg akan didjadikan usul inisiatip 
Parlemen itu, perlu ditjarikan ru   sonegoro membenarkan, ' bahwa 

  

musan-rumusan jang praktis, se 

  

mengafakan hari Kemis 
bangsa 
biarkan dikuasainja — kepulauan 
Snratley oleh Vieinam | Selatan. 
Kementator barian itu telah 
memberikan reaksinja dgn keras 
kepada berita2 bahwa' Vietnam 
Selatan telah mendaratkan orang 
orangnja dipulau Sprailey jang 

bahwa | 

jtelah di-claim oleh Kuomintang, 
RRT, Perantiis, Vietnam dan 
pengusaha orang Filipina. 

» Tindakan demikian oleh 
penguasa Vietnam jang melang- 
gar kedaulatan RRT adalah sua- 
tu provokasi jang membahajakan 
perdamaian di Asia, demikian 
kata harian itu jang singkatannja 
disiarkan Radio Pekingw ,,Rakjat 
RRT tidak akan pernah mem 
biarkan ini“, demikian siaran itu 
iang selandjutnja mengatakan bah 
wa pemerintah RRT telah ' men 
djelaskan kedaulatan jang .sjah 
RRT atas pulau Nansha (Sprat- 
ley) dan penguasaan oleh sesuatu 
negeri dengan perlindungan apa 
pun dan dengan tjara apapun ti- 
dak akan pernah dibiarkan. (Ant) 

  

Ghulam Muhammad bekas Gu 
bernur Djendral Pakistan pada 
hari Rabu malam telah mening- 
gal dunia. 

Dia telah mengundurkan diri 
“dari kedudukannja sebagai .Gu- 
bernur Djendrai Pakistan pada 
20 September 1955 ketika ' mek 
derita penjakit lumpuh. Dia 
gantikan oleh djendral 
Iskandar Mirza. 

di 

Major 

Menteri Mungkin 
hingga tjita2 jang sudah lahir se 
diak tahun 1952 dulu untuk me 
njusun Undang2 tersebut dapat 
segera terlaksana. 

Dikemukakan oleh Mr, Wong 
sonegoro, bahwa penjusunan Un 
dang2 jg amat penting itu tidak 
perlu terlalu ,volmaakt”  (sem- 
purna), karena kini kita meng 
hadapi kenjataan, “betapa besar 
nja kekurangan tenaga dan wak 
tu untuk bekerdja kearah itu. 
Dan, kata Mr. Wongsonegora, 
kalau kita sudah  mempunjai 
undang2nja jang praktis, dalam 
waktu 5 atau 10 tahun kemudian 
toh masih dapat diadakan per- 
baikan2 jang perlu, baik dengan 
melakukan perubahan2 atau pe   nambahan pasal2 jang dibutuh- 
kannja. (Antara), 

     

    

Peranijis Dirong | 

terhadap 

polisi 

  

RAKJAT Pekingi 

  

KRT tidak akan mer 0 1
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cap. 60 cm lebar 
satu cirkelzaag Beuving gradji 50 em garis tengah 

satu cifabo Stoffels untuk gradji, frees dan boor 

satu yandiktebank Wadkin. 

satu all purpose Dewalt 2 
Selandjutaja: 

satu betonmolen cap. 75 liter 
satu betonmolen cap 150 IFiter (baru) 

    
      

Keterangan pada: , 
FA. BANG A HOO, Djl., Mataram 559, Semarang 
Naga-Engineering, 

) Sek ah Tehnik Menengah Negeri I 
Semarang Djalan Dokter Tjipto 93 

i 

Pengumuman 
' No. 344/02/56. 

Untuk tahun peladjaran 1956-1957, Sekolah Tehnik Mene- 

| bagian-bagian baru jang akan dibuka: 
I. BAGIAN RADIO 
2. BAGIAN BANGUNAN GEDUNG-GEDUNG. 

Sjarat-sjarat untuk kelas I: 

Beridjazah S.M.P. Negeri bagian B. dengan nilai udjian peng- 
'habisan untuk mata peladjaran EKSAKTA rata? 7 atau lebih, 

Untuk kelas II: : 
—. Beridjazah S.T. Negeri 4 tahun dengan nilai udjian pengha- 

bisan untuk mata-peladjaran TEHNIK TEORI rata-rata : 614 
atau lebih dan untuk EKSAKTA 7 atau lebih. 

Pendaftaran dimulai pada hari pengumuman ini di Tata 
Usaha S.T.M. Negeri I Semarang Djl. Dokter Tjipto no. 93 dan 
ditutup pada tanggal 10 September 1956. 

! h « Semarang, 28 Agustus 1956. 
Direktur Sekolah Tehnik Menengah 

!. Negeri I Semarang, 
25 , (r. BHE KEE HAY). 

an 
PP —g 

Kembang Apt Jang Gilang Gemilang 
—.. di Pekan Raya Semarang 
Diadakan pada besuk 1 Hari Kemis malam 

$ tgl. 39 Agustus 1956. 
Waktu 1 3 Djam-29:99 (8 malam) 

  

— pertempuran antara tank? dengan tembakan beribu2 peluru 

— pertempuran laut antara kapal-kapal perang 
— berburu kidang dengan tembakan? gentjar 

— matahari dgn skuat n sinar 50.000 watt-nja di Pekan Raya 

— peluru? tikusan, uler-uleran, jg bisa memburu para penonton 
HEBAT - GEMPAR -- Nu - DAN - 

delete loh 

   — 

         
- 2 beta Pa 
"2 Tg 

ML ALAN ALL AL 

Pemberi — Tahuan. 

DJALAN RD. PATAH No. 23 (PURWODINATAN) 
Telpon sementara Tdi. 430. 

P.T, Maskapai P 
PE  ANILIMIY van 1859. 
LL LA AA 
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MA KK KKR KKR EK KR EK RKB 
HIBURAN JANG (AT -. PEKAN RAYA 1956 SEMARANG! 

MAKANAN DAN MINUMAN 
jang ledzat dan segar, adalah jang disadiikan oleh Stand dari 
RUN AA PAT an 

| Tjabang: dari r : 

FLM NUR 

UNTUK SEMENT. 

Gisebelah) SANDIWARA BIN- 
INGSIH dkk. £ 
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ngak Negeri 1 Semarang akan menerima peladjar-peladjar untuk 

| Corps 

F1 PEMBAGIAN KURSI DPRD ana 
'Gubertur Kepala Daerah  Pro- 

    

  

  
'tsb. Kesudahan dan hasil penju- | 
sunan keanggautaan jg disesuai- 
kan dengan djatah serta ha: 
PENA “Umum jl. adalah 

PNI -mendapat 21 kursi, PKI |. 
16:. NU 13: Masjumi 6: Partai 
Katholik dgn ' gabungan2-nja 1 
(kursi Partai Buruh 1 kursi, PSI 
Ikursi dan PRN 1 kursi, se- 
Bennga semuanja berdjumlah 60 
KUrSsI. 1 , 
Dalam rapat tsb. pun diten- 

tukan, agar supaja masing2 par- 
tai jang bersangkutan segera me 
ngadjukan tjalon2 - anggautanja. 
Kapan dilangsungkan pelantikan 
aja belum diketahui. tata 

PEMBUKAAN KANTOR? POS 
PEMBANTU. 

Pada tgl. 1/9 jang akan datang 
pihak PTT akan meresmikan pem 
bukaan Kantor Pos Pembantu di 
ibu kota Ketjamatan Bringin dae 
rah Salatiga. Pembukaan kantor 
Pos Pembantu tsb. termasuk ren 
tjana tambahan dan pembukaan 
Kantor2 Pos Pembantu didaerah 
Semarang, dan untuk selandjut- 
nja akan menjusul dibuka Kantor2 
Pos Pembantu di Ketjamatan Ba 
njubiru, dan Tengaran. Dengan 
dibukanja kantor2 Pos Pembantu 
tsb., maka pengiriman surat2 Pos 
jang tadinja harus melalui kantor 
Pos Semarang, kini masing2 da- 
pat langsung mengurus - keperlu- 
annja. 

PEMBATASAN KERDJA LEM 
BUR DITJABUT. 

Menjambung berita tentang 
adanja larangan kerdja lembur 
pada kantor Propinsi Djawa Te 
ngah, karena keuangan Negara 
tidak mengizinkan, maka kin 
dari pihak ikat Sekerdja Swa- 
tantra Propinsi Djawa Tengah 
disampaikan berita, jg menjata 
kan, bahwa karen, adanja reso 
lusi dari SSSPDT itu, larangan 
kerdja lembur ditjabut kembali 
oleh pihak atasan. Dengan ditja 
butnja kembali larangan kerdja 
lembur ini, maka pekerdjaan ter 
utama mengenai pekerdjaan pe 
njelesaian mandat2 dalam waktu 
Jo telah ditetapkan “akan dapat 
pula dikerdjakan. sebagaimana 
mestinja. : 

BANJAK 1000 TUBES. 
Oleh Pengadilan Negeri Sema 

rang baru2 ini telah dimulai me 
meriksa perkaranja H.M. tinggal 
di Pendrikan Semarang, jang di 
tuduh tjoba mendjual penicilline 
sebanjak 1.000 tubes. H.M. dim. 
keterangannja mengaku mendapat 
penicilline itu dari N.V. Icemix 
Semarang, tapi sebelum barang? 

  

Tg. 29-8 dibawah pimpinan k 

pinsi Djawa Tengah Mangunue- : aji 

hasil jakan 

a || takanBagi S. Atamimi 
“| SIDANG Pengadilan Negeri | 

Ida bulan Agustus 1954 jang las 
(Hu memperkosa sampai mati se- 

Hah berdasarkan keterangan2 
Idiberikan oleh 1 
|dan djaksa memintakan hukuman 

  

  

  

   
uman Je Dimin- | 

  

Na Rebo pagi telah melan- 

ttkan pemeriksaan terdakwa 
Attamimi, jang dituduh pa- 

  

|orang wanita bernama Tuminah, 

  jatnja dibua Ha 
Dalam sidang tersebut djaksa 

anggap Attamimi terang AT 

8 orang saksi,          

      

   

  

     

    

  

| Dikatakan selandjutnja, bahwa 
iaee perdamaiai Ka tampak dalam 
suasana pertentangan hebat didu 
inia dan sekalipun ketjil idee itu, 
tetapi makin tumbuh makin 
besar untuk tjapai kesempurna 

1. Sebaliknja idee perang jang 

dan besar pula 
melalui proses kehantjuran 

Proses melahirkan idee | 

   

  

   

   

   

' baru jalah persahapatan dan per 
goro selaku katua, Panitya Per- gama apa Na "bahwa 
isapan DPRD Peralihan Propin- 'idee itu akan tumbuh terus dan 
si Djawa Tengah - melangsung- perdamaian akan mendapatkan suk 
kan sidangnja jang chusus utk maya PA naa kere ae 
menjusun keanggautaan Dewan Pang en Peang nenudju     

  

| men 

ke perdamaian dan persahabatan 
Missi tersebut  mendjadi petugas 

k mempertjepat proses  persa 
habatan perdamaian dan terdiri 

la dari tokoh2 jang terdapat di 
dalam kalangan masjarakat seperti 
ada jang HERAN Islam jan & di 
sambut pula oleh Ummat IL a 
Indonesia, men : aa jang di 
sampingi pula oleh war 
sia, aa Pelukis jang ber 
arti tamu dari para se Indo 

nesia dll. jang dipimpin oleh Sjech 
Mohamad Noor Ta Pu Sheng dan 
merupakan duta2 pula jang repre 
sentatip dari rakjat Tiongkok jg 
agah terhadap rakjat Indonesia 

.jang berani pula dalam perdjuang 
annja. Achirnja Ki Ronggo meng 
harapkan supaja  missi tersebut 
mendapat sukses jang besar dalam 
'penindjauannja di Indonesia. Pida 
to. sambutan itu ditutup dengan 
seruan 3 kali ,,hidup persahaba- 

Itan Indonesia dan Tiongkok”. 
Setelah wakil Wali Kota Sema 

rang memberi sambutannja, kemu 
dian sambutan jang patut menda- 
pat perhatian adalah dari Dr. Par 
jono jang beberapa waktu berse 
lang menindjau di RRT atas un- 
dangan dari perkumpulan para 
dokter di negara tersebut. Terle 
bih dahulu Dr. Parjono memper- 
ingatkan kepada Panitya  supaja 
ketua missi itu jang sudah lan- 
djut usianja diberi tungkat, agar 
Gapat dipergunakan dalam. perdja 
lanannja jang berat. Dengan: me- 
lagemukakan keindahan kota Han- 
Ichow, Dr. Parjono mengatakan, 
bahwa dikota tersebut tampak ada 
nja- hak azasi manusia jang ber 
agama dan Agama masih didja- 
lankan di Tiongkok sekalipun RRT 
ditentang oleh setengah dunia. Da 
lam hubungan keagamaan itu se 
terusnja Dr. Parjono mengemuka 
kan bahwa dalam  rombongannja 
'jang ikut serta ke Tiongkok pada 
waktu itu terdapat pula seorang jg 
beragama Katholik dan dia pada 
hari Minggu pun pergi ke Geredja 
dan menjaksikan pula orang2 jang 
beragama Keristen mengundjungi 
Geredja. Kalau ada usaha persaha 
batan, maka saja akan menjambut 
dengan gembira, demikian Dr. Par 
jono jang selandjutnja mengharap 
kan hendaknja RRT mengadakan 
persahabatan dengan seluruh nega 
ra Asia—Afrika. Kalau 3/4 pen- 
duduk dunia Asia—Afrika itu me- 

  

  

Indone 

  

kerus mengadakan 
    
   

ra wartawan dan disaksikan oleh 

fan 

buat S. Attamimi 15 tahun pen- 
djara dipotong waktu selama da 
tam tahanan. (Atanra). 

  

MENTERI PERHUBUNGAN 
DI SEMARANG” 

Dalam  perdjalanan kembali 
dari Surabaja hari Rebo tgl. 29 
Agustus jbl. siang hari Menteri 
Perhubungan  S. Tedjasukmana 
lelah singgah di Semarang utk 

“Ibeberapa djam lamanja.. Setiba- 
jaja di stasiun Tawang, Menteri 

penindjauan 
ingkat pada objek2 dari DKA, 

Kantor Telepon, Kantor Pos, 
Kantor Telegrap dan pelabuhan 
Semarang. Setelah beristirahat 
sebentar di Hotel du Pavillon 
sore hari itu djuga Menteri me- 
landjutkan perdjalanan ke Dja- 
karta. 

| SRI MURHANDINI TARIK 
$ HADIAH Rp. 1.000,— 

Dengan juri jang terdiri dari pa 

  

" il? instansi jang bersangkutan 
29 Agustus jl. dirumah ma- 

kan Lido Semg. telah dilakukan 
pembukaan sajembara jang dise- 
lenggarakan oleh buku ,,Almanak 
Djawi” 1956. Djawaban jang be- 
tul dari tebakan sajembara dari 
almanak tsb. jalah: A. Dr. Ir. Ha 
dji R. Acmad Sukarno (Bung Kar 

no) dan Drs. Hadji . Moh. Hatta 
(Bung Hatta): B. Bhineka Tung- 
gal Eka: C. Pantjasila jakni Ketu 
hanan, Perikemanusiaan, Kebang 
saan, Kedaulatan Rakjat dan Kea 
dilan Sosial. Surat tebakan jang 
masuk seluruhnja ada 3.453 helai, 
dan jang benar tebakannja ada 
2.853 helai. : 

Dari djumlah jang benar itu se 
telah diundi hasilnja sbb: Hadi- 
ah kel uang sebesar Rp.1.000,— 
djatuh pada Nj. Sri Murhandini 
dari Tegal: hadiah ke-II uang 
Rp.750,— djatuh pada Subowo Pa 
ti: hadiah ke-III Rp. 500,— dja- 
tuh pada Rusdi Purbolinggo: ha 
diah k-IV Rp.250,— djatuh pada 
Widarajono Jogja: hadiah k-V 
Rp. 100,— pada Sulatri Kedung- 
wuni, dan 40 orang lainnja lagi 
dapat hadiah a Rp.10— Seperti 
diketahui, buku Almanak Djawi 
ini diterbitkan oleh Penerbit ,,Sri 
Erlangga” Pandean Tamanhar- 
djo 99 Semarang dan telah 3 kali 
ini menerbitkan buku Almanak 
Djawi, jakni pada th. 1953, 1954 
dan 1956. Isi bukunja sangat ber 
manfaat untuk menambah penge 
tahuan, disusun dalam bahasa Dja 
wa populer. 

  
.. Sinar 
meri TER 

| Tadjuan Utama Kensi 
| Imbangan'Hidap Laras 
Antara: Sem 

Pekerdja 

diseluruh Indonesia. 
Bertudjuan mentjapai stabilis 

sasi perekonomian dan kemadju 

hendaki adanja perubahan struk- 
tur ekonomi demikian rupa hing 
ga terdapat imbangan hidup jg 
laras diantar, segenap Wwargane 
gara Indonesia. ' Dikatakannja, 
bahwa imbangan hidup jg laras 
antara -segenap WNI itu adalah 
faktor jg utama jg mendatang- 
kan perubahan struktur sosial. 

Sesuai dengan tudjuan  terse- 
5ut, demikian pernjataan Badan 
Pekerdja lebih djauh, maka KEN 
SI telah mengambil keputusan? 
jang dirumuskan dalam 6 buah 
resolusi dan guna  pelaksanaan- 
ja, KENSI telah membentuk Ba 
dan Pekerdja KENSI, diketuai 
oleh Mr. RL. Tobing (IKINI). 

| Mengenai sifat KENSI, Badan 
Pekerdja KENSI tsb. dalam per 

Injataannja mengatakan, bahwa, 

sesuai dengan keputusan  Kon- 

gres Importir Nasional Seluruh 

Indonesia (KINSI), pengundjung2 
KENSI telah ditetapkan sbb.: 

a. Organisasi2 nasional jang 

anggotanja terdiri ari usaha2 na 
sional menurut istilah KINSI, 
iaitu (1) usaha jang — dipimpin 
oleh WNI aseli dgn. modal 
10095 dari WNI aseli dan (2) 

usaha dengan pimpinan dan mo- 

'dal bersama dari WNI aseli dan 

WN golongan Tionghoa, dengan 
ketentuan bahwa pimpinan dan 
'hak memutus ada ditangan WNI 
aseli. 

bh. Dewan? Ekonomi Indonesia 

ua WNI — Pernjataan Badan 

BADAN PEKERDJA KENSI jang telah dibentuk dalam 
| Kongres) E(konomi) N(asional) S(eluruh) Hndonesia) di Su- 
rabaja jl. diketuai oleh Mr. R.L. Tobing, Kemis minggu jl. 

iclah mengeluarkan pernjataan mengenai sifat, tudjuan dan 

keputusan2 KENSI serta pelaksanaannja. Dalam pernjataan 

| crs@but ditegaskan, bahwa KENSI jang berlangsung di Sura- 
Jaja baru2 ini jang menurut pernjataan itu merupakan kongres 
ekonomi nasional jang meliputi segenap sektor perekonomian 

an usaha nasional dan jg meng 

Kensi 

perwakilan2  DEI, Gabungan 
Pengusahaan diantaranja 5  top- 

organisasi, 2 Gabungan Ekono- 
mi Pedjuang dll.nja, maka KEN 
SI adalah suatu kongres jang me 

liputi segenap sektor ekonomi na 
sional seluruh Indonesia. Demi 
Ikian Badan Pekerdja  KENSI 
(tsb. & 

Tudjuan KENSI, 
Lebih landjut mengenai tudjuan 

KENSI, ditegaskannja dalam per 
Injataan itu, bahwa KENSI bertu 
djuan mentjapai stabilisasi per- 
ekonomian dan kemadjuan usaha 
nasional, jang dengan tudjuan ter 

sebut dikehendaki adanja peruba 
han struktur ekonomi, sehingga 
terdapatnja imbangan hidup jang 
laras diantara segenap wargane- 
gara Indonesia. 

Perubahan struktur ekonomi 
dalam keadaan sekarang, menu 
rut Badan Pekerdja KENSI, da 
Ipat ditjapai dengan 'adanja per- 
lindungan chusus bagi usaha? 
dari golongan jang berkedudukan 
ekonomis lemah. Imbangan hidup 
jang laras diantara segenap war 
ganegara Indonesia itulah faktor 
utama jang mendatangkan peruba 
han struktur sosial, jang dalam 
waktu jang singkat — seharusnja 
dapat dinikmati terutama oleh 
bangsa Indonesia jang telah men 
tjapai kemerdekaan politiknja dgn 
penuh pengorbanan. Untuk itulah 
segenap usaha2 nasional dikerah 
kan, kata Badan Pekerdja KEN- 
3 

Sesuai dengan tudjuan itu pu-   jidaerah2 dan 
c. TYop-organisasi dari 

-asi2 tsb. dalam (a). 
Seperti telah dikabarkan, KEN 

SI adalah kongres jang diseleng 
carakan oleh Dewan Ekonomi 
Indonesia Pusat (DEIP) sebagai 

Ikelandjutan dan berdasarkan pa- 
da putusan2  KINSI, sedangkan 

sebelumnja, telah diadakan peng 
umuman2 setjara luas dgn. hara 

pan supaja usaha2 jang ada di- 
luar DEI sebanjak?nja mengun 
djungi KENSI dgn.“ ketentuan, 
bahwa usaha2 tsb. harus menje- 
tudjui istilah ,,nasional“  menu- 
rut pengertian KINSI. 

Kerena KENSI telah berlang 

organi   
rindukan damai, tentu achirnja 
akan damai. RRT jang dikatakan 
besar dalam segala2nja diharapkan 
dapat memberi tjontoh untuk men 
djamin - perdamaian.  Koperensi 
Bandung pun akan mendorong ne | 
gara A-A untuk mengadakan per 
satuan jang menudju ke perdamai 2 $ 
an, demikian Dr. Parjono jg achir | Pada tgl. 24 Aug. 1956 jbl. telah 
nja menghaturkan selamat datang. 'diadakan rapat anggauta SB - 

alam kata sambutannja ketua 'Kependjaraan Tegal jang dihadli- 
missi kebudajaan RRT Sjech Mo 'ri segenap anggauta. Hadlir aju- 
hamad Noor Ta Pu Sheng dite-'ga . DPD SB Kependjaraan Dja- 
kankan, bahwa keadaan di Tiong teng serta utusan DT SABSI Te- 
kok ada sama dengan. Indonesia. gal. Rapat tersebut telah berhasil 
Dia menganggap Indonesia seperti |membentuk susunan Pleno Basis 
Girumahnja sendiri. Dengan me- jg terdiri dari 11 orang. Susunan 
nguraikan tentang  persahaba- Pimpinan Basis ini sbb: Secreta- 
tan antara rakjat Tiongkok dan In ris umum Sir. Noerachman: Sek 
donesia jang sudah dimulai pada si organisasi Sdr. Sarwan: Seksi 
abad ke II, tetapi kemudian di- Sosial/Ekonomi Sdr. ' Koesoemodi- 
djauhkan oleh pendjadjah, ia me- prodjo: Seksi Kebora Sir. Soetjip 
njinggung tentang konperensi Ban to: Seksi Perbendaharaan Sar. 
“dung jang menjebabkan hubungan Daling. Sementara itu pada tang 
makin erat dan untuk itu ia mem gal 25 Aug. 1956 di Pendjara Pe 
berikan saluut rakjat RRT kepa malang telah diresmikan djuga 
da rakjat Indonesia. Dengan me- ranting SB  Kependjaran Pema- 

. Fi 
Pa TEBAL 

KEPENDJAR   TT EAPAT (ANGGAUTA/ SB. 123 

nuturkan peserta2 missi itu jang lang, dgn susunan pengurus sbb.: 
tsb. terdjual ia telah ketangkap meliputi kalangan masjarakat, se- Secretaris I-II-III Sdr2. Tarmidi: 
dulu oleh alat2 Negara. 

Djaksa dalam perkara ini min 
takan hukuman denda Rp. 2.000,- 
'atau 2 bulan masuk kurungan 
'dan Hakim achirnja mendjatuh- 
kan hukuman denda Rp. 1.000,- 

yatau 2 bulan masuk kurungan 
dan penicilline itu dikembalikan 
pada N.V. diatas. 

landjutnja ketua missi itu menutur 
kan pula tentang Hadji Sampo 
Tay Kong (Sampo-kong) jg berasal 
dari Tiongkok. Dengan mengarti- 
kan bahwa Islam itu bermaksud 
damai, ia mengharapkan agar per 
damaian tadi dapat ditjapai pula 
Oleh kalangan: Umat Islam. Per- . 
temuan perkenalan itu ditutup dgn 
diadakan ramah tamah. 5 
Patut dikabarkan, bahwa rom- 

bongan missi RRT itu diikuti oleh 
|: & orang dari Lembaga Persahaba- 
| tan Indonesia—Tiongkok di Djakar 

  

IE si 0 — 

. adio: 
SIARAN RADIO R. L 

'SEMARANG, 1 September 1956: 
i. Djam 06.15 Taman Indrija. 06,25 
Njanjian Duet. 06.45 Orkes Lou 

|Preanger. 07,10 O. M. Bukit Sigun 
tang. 07,45 Njanjian Herijati. 
12,00 Klenengan Djangkap. 14,19 

  

' Klenengan Djangkap. 14,10 Klene 
ngan LDjangkap (landjutan) 17,00 
Taman kanak2. 17,30 Dunia Kanak2 
18,15 Irama Sendja. 18,30 Obrolan 
pak Patrol. 18,45 Irama Sendja 
(landjutan). 19,30 Rajuan Ade Ti- 
coalu dan Effendi, 19,40 Carry dgn 
kawan2nja. 20,30 Gamelan Seni 
Sunda Studio Bandung. 21,00 Tjera 
mah. 21,15 Krontjong Merdu. 22,15 
Orkes Radio Semarang. 23,00 Pe- 
nutup. 

SURAKARTA, 1 September 1956: 
Djam 06,10 Pagi gembira. 06,30 

Irama Indonesia. 07,20 Rajuan Se 
menandung. 07,30 Dari Kepulauan 
Maluku, 07,45 Lagu2 Tango. 12,03 
Klenengan Gadon. 13,40 Klenengan 
Gadon (landjutan). 14,10 O.K. Tjen 
drawasih. 17,00 Bu Nies dengan 
kanak2nja. 1740 Varia Djawa Te 
ngah. 17,50 Riang Gembira. 18,15 
Ruangan Wanita. 19,30 Imbauan 
Malam. 19,45 Kontak dengan pen- 
dengar. 20,30 Aneka warna oleh 
ROS. 21,15 Dagelan Mataram. 22,15 
Dagelan Mataram (landjutan). 
23,00 Penutup. 

JOGJAKARTA, 1 September 1956: 
Djam 06,10 Hidangan Instrumen 

tal. 06,35 Tembang Sunda. 07,20 
Suara Sutinah dan Sutedjo. 07,30 
Dari Amerika Selatan. 07,45 Buah 
Tjiptaan Sjaiful Bachri. 12,00 Pen 
tul Tembem. 13,10 Aneka Ketimu 
ran. 13,45 Hidangan Overture. 14,10 
Orkes Segar Djelita. 17,00 Sarang 
Burung Kutilang. 17,40 Rajuan Pe 
tang. 18,15 Dari dan untuk Pen- 
dengar. 19,40 Gadon Malem Ming- 
gon. 20,05 Gadon Malem Minggon 
(landjutan). 21,15 O.K. Mekar Sa 
ri. 22,15 Dendang Malaya, 23,00 
Penutup. 

DJAKARTA, 1 September 1956: 
Djam 06,10 Rajuan pagi. 07,30 

Orkes Studio Surabaja. 12,00 Lem   rijati dll. 14,10 Gamelan Kanom- 
can Tjirebon. 17,00 Penghantar Mi 
num teh. 17,30 Mang Koko dkk, 
18,30 O.H. Rame Dendang. 19,30 

Musik Kepolisian Negara. 
20,40 Sapta Nada. 21,15 Wajang Ku 
lit semalam suntuk. 22,15 Wajang 
Kulit (andjutan). 06.00 Penutup, 

TJIREBON, 1 September 1956: 
Djam 06,40 Kartini melagu. 07,10 

Orkes Lima Serama. 12,30 Hidang 
an O.S.D. 13,10 Xavier Cugats dll. 

11340 Rumtani dan Supardi. 17,00 

  Peladjaran Gending2 Djawa. 18,30 
| "Trio Panti Pemuda 19,30 Njanjian dng. dibantu beberapa orang ba- 
Malam. 20,30 Pilihan 
21,15 O.M. Chempaka Wangi, 23,00 S0 olahraga, kesenian dan sosi- 

Pendengar. 

Penutup, 

. marang dan Panglima 

baran Wanita. 13,30 Njanjian He | 

gian 

ta al. terdapat Prof. Dr. Tjan 
Tjoe Som, Rangkajo Rasuna Said, 
Zain Nasution. Rebo sore missi 
tersebut menemui Gubernur Dja- 
teng dan menurut rentjana Kemis 
pagi ini menemui Wali Kota Se- 

ng Divisi P. 
Diponegoro. 

Berita terachir jang diterima 
hari ini mengatakan, bahwa 
hari Djum'at siang missi Kebu- 
dajaan—Persahabaian RRT akan 
bersembahjang di Mesdjid Besar 
Semarang. 

HukumKarma 
| Kalau Suka Pukul 
| Achirnja Tentu Kena 
' : . 

Pukul Sendiri 
Dr. ULRICHT, seorang Djer- 

man jang bekerdja dirumah sa- 
kit ',Sumberporong”, — Malang, 
baru2 ini telah dipukul orang se 
hingga terpaksa dirawat dirumah 
sakit Tionghoa Ie Sia. 

Menurut keterangan dari poli- 
si kabupaten Malang, dokter tsb. 
memang suka sekali marah2 dan 
memukul orang. Pada suatu hari 
ia memukul salah seorang jang 
menggerombol didekat rumah 
sakit Suimberporong dan karena 
sesakitan orang tsb. membalas 
memukul, sehingga Dr. Ulricht 
terpaksa dirawat dirumah sakit. 
fidak didjelaskan scbab2 menga 
pa dokter tsb. hendak memukul 
orang itu. (Antara) 

  

— RALAT. 
Adpertensi bioskoop (djadi bu- 

kan Agenda bioskoop) jang di 
muat kemaren terdapat kekeliruan 
memasangnja clich€e, sehingga 
era menimbulkan kebingungan- 
'kebingungan, Clich& "The Last 
Command” seharusnja masuk di 
GRIS dan GRAND, sedang "The 
Last Time I Saw Paris” masuk 
di ROXY,. 

Maka dengan ini kekeliruan 
tsb. kami betulkan, dan hendak 
nja para pembatja memakluminja, 

REORGANISASI PPTI TJB, 
SEMARANG, 

Reorganisasi pengurus Pemuda 
Peladjar Tehnik Indon. tjb. Semg. 
jang dilangsungkan dlm rapatnja 
baru2 ini terdiri dari sdr.2: Aris 
Moenadi Harmony H.S. Suprapto 
M, ketua umum I, II, III, Mocha 
mad, K. Soepono, M. Mochsin, 
sekretaris umum I, II, III, Soe- 
warjo R., Soedarmadhi Sd, Moes- 
tafa Satah, bendahara I, II, III 

  
pendidikan/penerangan, na- 

Dali, Nj. Soesmini: Perbendahara 
an Sar. Jatno. 

BLORA 
PANITYA 

DILANTIK. 
Baru2 ini bertempat di ruang 

persidangan kantor. Kabupaten 
Blora telah dilangsungkan pelan- 
tikan ,,Panitya Persiapan Pemben 
tukan DPRD-Peralihan” Kabupa- 
ten Blora, jang terdiri dari sdr.2y 

3 Soepardi (PKI), Moerjono 
(PNI), Moch. Seumuri. (NU), Is- 
hak Munawar (Masjumi), Ong Ing 
Dhiam (Baperki) dan Soerjohatmo 
djo (Parkindo). AE : 

Dalam pada itu oiern Panitya 
tersebut, sdr. Moerjono - (PNI) 
telah dipilih sebagai wakil Ketua 
dan telah menetapkan pula sdr. 
Soetopo. sebagai sekretaris. Hubu 
ngan dengan itu pantas pula dike 
tahui bahwa djumlah suara jang 
sjah di Kabupaten Blora, berda- 
sarkan atas hasil2 pemungutan su 
ara untuk D.P.R. jl. “adalah 224.- 
072, dan djumlah kursi2 DPRD- 
Peralihan didaerah ini ditetapkan 
28 buah, dan dengan demikian kies 
kusiennja adalah 8003. 

PERKARA PEMBUNUHAHN. 
Sabtu tgl. 25 Agustus jl. Penga 

dilan Negeri Tjirebon telah mu- 
lai memeriksa perkara 6 orang pe 
ngurus Serikat Buruh Gula (SBG) 
Tersana Baru jang dituduh mela 
kukan pembunuhan terhadap se- 
orang mandor giling paberik gu 
la Tersana Baru dalam bl. Agus 
tus tahun jl. Selain tuduhan itu, 
keenam orang terdakwa tsb, dju 
ga dituduh telah merampas har- 

jta benda milik mandor tadi sehar 
ga Rp.3.800,— Pengadilan pada 
hari itu baru mendengar ketera- 
ngannja dakwa ke-I bernama Man 
sur Ketua SBG Tersana Baru, Da- 
lam keterangannja dakwa ini me 
njangkal ikut tjampur dalam pem 
bunuhan tadi. Dlm keterangan pe- 
ngakuannja waktu diperiksa oleh 
polisi . dahulu menurut terdakwa 

  

MAHKAMAH AGUNG Indo. 
nesia beberapa hari jg lalu telah 
mengeluarkan keputusannja  ter- 
hadap kasasi jang  diadjukan 
Djaksa Agung dalam perkara jg 
menjangkut diri Mr. Dr. Han 
Swie Tian (saudara dari Ir. Han 
Swie Tik - Red), jaitu mem- 
benarkan serta memperkuat putu 
san jang telah didjatuhkan oleh 
Pengadilan Negeri di Surabaja 
terhadap diri Mr. Dr. Han Swie 
Tian, jaitu berupa hukuman pen- 
djara selama 1 tahun 6 bulan. 

Mr. Dr. Han Swie Tian jang 
berasal dari Modjokerto, dalam 
tahun 1951 jang lalu oleh Penga 
dilan Negeri di Surabaja, telah 
didjatuhi hukuman pendjara sela- 
ma 1 tahun 6 bulan, karena di   

sasa Misa! 4 persalahkan mendjadi tukang ta- 

sung den. diikuti oleh 167 utusan 
iang mewakili 88 orgamsasi dari 

  

TJILAT JAP 
ana 

f MOHAMMADIJAH MEMBA-. 
| NGUN DGN GIATNJA. | 
' Berita terlambat dari 'Tjilatjap 
mewartakan bhw bertepatan dgn 
hari ulang tahun ke-XI proklama 
si jl. oleh Mohammadijah tjabang 
setempat telah diletakkan batu 
pertama pembangunan gedung 
SGA Mohammadijah di Maos. 
Pembangunan ini direntjanakan 
dgn biaja Rp. 350.060,— Sebelum 
ini Mohammadijahpun telah ke- 
luarkan uang Rp. 16.006,— untuk 
pembeli rumah dgn pekarangan- 
nja chusus diperuntukkan tempat 
tinggal guru2 Mohammadijah. 
Sementara itu di Sidaredja te- 

lah pula dibuka Sekolah Rakjat 
dan P.G.A. . Mohamadijah. 

MEMBANGUN SEBUAH TANK 
RAKSASA. 

Dari Tjilatjap diterima berita, 
bahwa sedjak beberapa waktu jl, 
pihak BPM Tjilatjap telah mulai 
membangun sebuah tank minjak 
jang termasuk suatu tank raksasa, 
karena tjukup untuk menjimpan 
minjak sebanjak 14,000 ton. Berapa 
beajanja untuk bangunan tersebut 
belum diketahui. Tetapi jang te- 
rang untuk membajar tenaga2 
pembikinannja, sekurang2nja B.P. 
M.- harus menjediakan keuangan 
sebesar Rp. 500.000,— Dan menu- 
rut rentjana bangunan tersebut 
akan selesai pada achir bulan No- 
pember jang akan datang. Kini 
didaerah Tjilatjap telah ada 3 
buah tank minjak jang tjukup utk 
menjimpan minjak tanah, bensin 
dan solar sebanjak 9.000 ton. Dan 
dengan mempergunakan 3 buah 
tank tersebut rata2 setiap bulan- 
nja dapat melajani pembagian mi 
njak tanah sebanjak 300 ton, ben 
sin 100 ton dan solar 80 ton utk 
sekitar daerahnja, dan disamping 
Itu sedjak bulan Djuii j.l. mem 
berikan djaminan (mengirim) ke- 
daerah Tjirebon minjak tanah se 
banjak 1.500 ton dan bensin 1.000 
ton. Djumlah tersebut untuk sete 
rusnja mendjadi djatah jang terten 
tu pada setiap bulannja. 
Lebih djauh Antara memperoleh 

pendjelasan, bahwa BPM Tjilatjap 
merupakan oceaan installatie BPM 
jang terbesar didaerah Djawa Te 
ngah dan termasuk nomor 3 dari 
seluruh pantai Djawa. 
Menurut angka2 j.l., setiap bu 

lannja rata2 4 buah kapal minjak 
jang berlabuh dipelabuhan Tjila 
tjap, dan menuangkan muatannja 
jang berupa minjak tanah dan 
bensin masing2 sebanjak 3.000 dan 
1.000 ton. 

  
  mmm 

karena ia tidak tahan menderita 
siksaan2 dari polisi jang memak 
Sa supaja terdakwa mengakui me 
lakukan pembunuhan. Pemeriksa 
an Pengadilan kemudian ditunda | 
untuk | dilandjutkan pada tgl. 8 
Sept. jad. Para terdakwa dibela 
oleh Mr. Jusup. 
Dapat ditambahkan, bahwa per 

hatian publik terhadap pemeriksa 
an perkara ini besar sekali. L.k. 
1.000 orang ikut mengikuti djalan 
nja pemeriksaan dengan mende- 
ngarkan pengeras suara jang bisa 
didengar dari luar tempat sidang. 

dah, jaitu membeli barang2 ber- 
asal dari tjurian, antara lain 
berupa mobil2 dan sebagainja. 

Untuk kesalahan Mr. Dr. Han 
Swie Tian itu, Djaksa di Sura- 
baja pada waktu itu memintakan 
hukuman pendjara selama 3 ta- 
hun. Karena putusan jang didja- 
tuhkan Pengadilan di Surabaja 
itu dianggap djauh berbeda dgn 
putusan Djaksa, maka  Djaksa 
pada “ waktu itu  memadjukan 
appel. 

Sementara itu Pengadilan Ting 
gi di Surabaja jang memeriksa 
perkara appel tsb. dalam tahun 
1954, telah mengeluarkan putu- 
sannja jaitu membatalkan kepu- 

la, menurut Badan Pekerdja 

KENSI, maka KENSI di Sura- 
baja baru2 ini telah mengamsil 
keputusan? jang dirumuskan da 
lam 6 buah resolusi, jaitu: 1 Ten 

tang perlindungan chusus bagi 
usaha nasional, 2. "Perlindungan 

chusus bagi usaha2 jang sudah 
bisa seluruhnja diselenggarakan 
oleh usaha nasional: 3. Tentang 

penampungan akibat2 pembata- 
lan perdjandjian KMB: 4. Mcm 
bentuk Badan Perdjuangan Eko 

nomi- (strijdsorganisatie) dan 5. 

Tentang penjusunan — program- 
kerdja serta pedoman-perdjuang- 
annja. 

Guna pelaksanaannja, ” KEN- 
SI telah membentuk Badan Pe- 
kerdja KENSI diketuai oleh Mr. 

R.L. Tobing, wakil ketua I dan 

HH Mr. Assaat dan Karkono, se- 
dangkan anggota2nja ialah B.R. 

Motik, Moh. Noch, Harlan Bek 

ti dan R. Sukardi dengan tugas 

melaksanakan putusan2 
SI dan membentuk Badan Per- 
djuangan Ekonomi dgn.  kerdja 
sama dgn. DEIP serta . meng- 

»sdiak usaha2 nasional jang .sefa- 
ham dgn. KENSI. Demikian per 
njataan Badan Pekerdja KENSI 

tsb. 

KEN 

Karena Ra- 

sa Sosial ? 
Lakukan Penjuntikan 

Tanpa Izin 
SOEJADI seorang peladjar kur 

sus djururawat Rumah Sakit 
Umum Rantjabadak (Bandung) 
hari Rebo telah didjatuhi huku- 
man denda Rp 250.— oleh Pe- 
ngadilan Negeri Bandung, kare- 
na dipersalahkan telah melaku- 
kan penjuntikan2 terhadap se- 
djumlah besar penduduk Garung 
gang dan Sukadjadi (kota Ban- 

  

  

Keterangan2 diatas diberikan 
oleh Djaksa Agung sebagai dja 
waban atas pertanjaan2 jang di- 
madjukan 'kepadanja, jakni apa- 
sah terhadap seorang menteri da 

pat dilakukan pemeriksaan dan 
apakah ia menganggap perlu di 
adakannja undang2 tentang ha) 

itu. 

Djaksa Agung Suprapto mem- 
senarkan berita? jang tersiar ten 
ang telah dibentuknja suatu pa 

titia jang diserahi tugas untuk 
mendengarkan keterangan2 da 

ri Menteri Luar Negegri Ruslan 
Abdulgani. Atas per“anjaan apa 
kah alasannja sudah sedemikian 
rupa hingga perlu dilakukan pen 
Jengaran keterangan2 dari Men 

teri Ruslan Abdulgani,  Djaksa 

Agung mendjawab, bahwa apa- 

kan hal itu sudah perlu bukan 
mendjadi soal. Tapi untuk kepen 
tingan pribadi Ruslan Abdulga- 
ni sendiri dan kepentingax masja 

rak 3menurut Djaksa Agung, 
Ruslan Abdulgani sudah  sewa- 
ljarnja memberikan keterangan2 

dan pendjatasan2 jang diberlu- 

Kan. 

  

1 £ 
ak, 

Djaksa Agung Suprapto dalam 
pada itu sampai Rebo siang, atas 
pertanjaan2 belum dapat memas 
tikan kapan pendengaran ketera 
ngan2 dari Menteri Luar Nege 
ri Ruslan Abdulgani itu akan Ji- 
lakukan, dan dalam hal ini ia 
hanja menerangkan,  .,mungkin 
hal itu dilakukan pada Rebo-ma 
lam atau hari Kemis tanggal 30 
Agustus ini”. 

Orang2 jg disebut nama 

namanja telah didengar 
keterangannja, 

Mengenai orang2 jang disebut 
nama2-nja oleh sementara surat 
kabar“dan jang menurut surat2 
kabar itu mempunjai sangkut- 
paut dengan persoalan2 jg kini 
sedang. ada dalam tingkat peme- 
riksaan pihak berwadjib. Djaksa 
Agung atas pertanjaan menerang 
kan, bahwa semua orang jang di 
sebutkan nama2-nja 'itu telah di 
dengar -keterangan2-nja. Tentang 
diri 3 pegawai Kedjaksaan Agung 
jang djuga ada disebut mama2- 
nja oleh sementara suratkabar di 
terangkan, bahwa pegawai2 tsb. 
setelah diperiksa, ternjata tak ada 
sangkut-pautnja dgn perbuatan2 
korupsi. 

Sampai Rebo malam 
djam 20.00. 

Dalam hubungan ini wartawan 
"Antara" lebih djauh mengabar 
kan, bahwa sampai 'hari Rebo 
malam .djam 20.00, . sepandjang 
jang diketahui, belum terdjadi 
pendengaran keterangan2 dari 
atau oleh Menteri Luar Negeri 
Ruslan Abdulgani kepada panitia 
jang telah dibentuk oleh Peme- 
rintah beberapa hari jang lalu. 

Baik Djaksa Agung Suprapto 
maupun Kepala Polisi. Djakarta 
Raya Komisaris Besar Djen Mo- 
hamad Surjopranoto jang duduk 
dalam panitia jang dibentuk guna 
mendengarkan keterangan2 dari 
Menteri Luar Negeri Ruslan Ab- 
dulgani, sampai djam 20.00 Rebc 
malam diketahui masing2 berada 
dirumahnja dan belum mendapat 
sesuatu pemberitahuan dari pa- 
nitia tsb. untuk mendengarkan 
keterangan2 dari Menteri Luar 
Negeri Ruslan Abdulgani pada 
Rebo malam itu.   dung) tanpa izm. 

terdakwa menerangkan dalam 

sidang Pengadilan Negeri, bahwa 

perbuatannj: itu dilakukannja ka 
rena besarnja rasa sosialnja terha 

dap: penduduk jang menderita sa 
kit dikampung? itu. 5 

Dapat ditambahkan, bahwa ia 

melakukan suntikan2 tanpa izin 
itu sudah 8 bulan lamanja. Dari 
,usaha sosial“-nja itu ia mene 

rima djuga uang dari penduduk, 

(Antara). 

Djangan Asal 
Membeli Sadja 

Peringatan? Ment. Per- 
tanian Mengenai Pe- 
ngoperan Perkebunan2 

Asing 
MENTERI Pertanian Eni Ka 

rim memperingatkan kepada pe- 
ngusaha2 Indonesia agar dalam 
membeli perkebunan2 milik asing 
hendaknja diperhitungkan dengan 
seksama apakah kebun-kebun 
itu masih dalam keadaan jang 
menguntangkan. Peringatan ini 
diberikannja berhubung dengan 
berita2 belakangan ini, bahwa ba 
njak perkebunan2 asing akan di 

| djual kepada pihak pengusaha na 
| sional. 

Atas pertanjaan Antara Men: 
teri menjatakan. bahwa kemente 
riannja tidak mempunjai rentja 
na untuk menampung  pengope- 
ran kebun2 asing ini, karena uru 
San ini tidak termasuk  kompe- 
tensinja, melainkan kompetensi 

Kementerian Nan ng 
Ant.) 

  
hukuman pendjara 1 tahun 6 bu- 
lan. Alasan jang dipakai Penga- 
dilan “Tinggi Surabaja membatal- 
kan putusan Pengadilan Negeri 
itu, antara lain ialah karena tu- 
duhan jang dilantjarkan atas' diri 
orang itu tidak dapat diterima 
atau kurang kuat. Dengan demi- 
kian Mr. Dr. Han pada waktu 
itu berarti tidak dihukum. 

Djaksa Agung naik 
kasasi, 

Karena merasa tidak puas ter- 
hadap keputusan Pengadilan 
Tinggi di Surabaja jang demikian 
itu, maka pada bulan Djuni 1955, 
Djaksa Agung Suprapto telah 

memadjukan kasasi kepada Mah-     tusan jang telah didjatuhkan Pe- 
ngadilan Negeri Surabaja berupa 

Dengan demikian, besar ' ke- 
mungkinan pendengaran  ketera- 
ngan2 oleh Menteri Luar Negeri 
Ruslan Abdulgani kepada pani- 
tia itu, baru akan dilakukan pada 
hari Kemis. Demikian sepandjang 
keterangan2 jang diperoleh war- 
tawan “Antara.” 

Dalam hubungan dengan petr- 
soalan Lie Hok Thay dan De 
Ouelju, keduanja dari pimpinan 
Pertjetakan Negara jang sedjak 
beberapa lama ini berada dalam 
tahanan pihak berwadjib, ,,Anta 
ra” selandjutnja mendapat kabar. 
bahwa dalam hari2 belakangan 
ini, pihak berwadjib jang sedang 
melakukan pemeriksaan2 terha- 
dap persoalan ini, telah mende- 
ngarkan keterangan2 dari bebera 
pa pihak, antaranja dari sedjum 
lar pegawai Kementerian Penera 
ngan, seperti Besus (kepala uru 
san pegawai), Jusuf ' Puar, H. 
Kameruddin dan Subagio. 

Sebagaimana diketahui, pena- 
hanan atas diri Lie Hok Thay 
dan De Ouelju, dilakukan atas 
tuduhan  tersangkutnja kedua 
orang itu dalam perbuatan2 ko 
rupsi jano sangat merugikas ne 
gara. (Antara) 

  

SEMINAR MAHASISWA TTG 
KOLONIALISME 

Bulan depan di Colombo, Cey 
lon, akan dilangsungkan sebuah 
Konperensi Mahasiswa Interna- 
sional - mengenai Kolonialisme. 
Perhimpunan Dewan Mahasiswa 
Filipina mengumumkan Selasa 
bahw., utk Filiping akan diwaki 
li oleh 5 orang. dipimpin oleh 
ketua perhimpunan tadi. falah 
Guillermo V. de Vega. jane me 
wakili negerinia dalam  KMAA 
di Bandung achir2 ini. 

  
Mr. Dr. Han Swie Tian Saudara Ir. Han Swie 
Tik Tetap Dihukum 1 Tahun & Bulan Pendjara 

Indonesia jang memeriksa permin 
taan kasasi Djaksa Agung itu. 
pada tgl: 22 Agustus 1956 jang 
baru lalu, telah mengeluarkan 
putusannja, itu membenarkan dan 
memperkuat putusan jang telah 
didjatuhkan Pengadilan Negeri 
Surabaja atas diri Mr. Dr. Han 
Swie Tian, jaitu menghukumnja 
selama 1 tahun 6 bulan seperti 
diterangkan diatas. 

Berhubung dengan Son 
Mahkamah Agung itu,  Djaksa 
Agung Suprapto atas pertanjaan 
menerangkan kepada  ,,Antara”, 
bahwa ia telah memberikan in- 
struksi kepada Kepala Kedjaksa- 
an setempat di Surabaja, agar 

melaksanakan putusan Mahkamah   kamah Agung. 
Demikianlah Mahkamah Agung 

  

Agung tsb. sebagaimana mesti- 
aja, (Antara) Mah sans 

Ruslan Sudah Kan 
nja BerikanKeterangan' 
Utk Kepentingan (Pribadinja Sendiri Dan 
Maesjarakat— Perlu Undang2 Pertanggungan 

Djawab Pidana Seorang Menteri — Kata 
Djaksa Agung 

DJAKSA AGUNG Suprapto menerangkan pada Rebo si 
ang kepada pers, bahwa sampai saat ini belum ada undang?2 ig. 
mengatar tentang bagaimana seorang menteri harus/dapat di- 
dengar keterangan2nja oleh instansi2 berwadjib, Menurut pen 
dapat Djaksa Agung, dalam negara kita ini perlu ada undang2 
perfanggungan-djawab pidana seorang menteri. 

     
TUTUP MATA 

Agar dapat kesempatan meng- 
hadjar lawannia, seorang Inggris 
di Bandung minta kepada fihak 
polisi, agar mau tutup mata se- 

bentar, Hanja 5 menit sadja. 
Untung inspektur Onsoe 

polisi Bandung bersikap 
permintaan ditolak. 

Sebab kalau di Indonesia sini 
polisi mau tutup mata, meskipun 
hanja 5 menit sadja, hwaduuhhh, 
Sir-pong tanggung deh,  banjak 
kedjadian2 jang serem. 

Maklum, sih, Sir-pong pun 
bisa berbuat "banjak hal” dalam 
tempo kurang dari 5 menit, apa 
lagi kalau lain2 orang pada tutup 
mata... 

dari 
tegas: 

TJINTA 
Arhatha, Ketua Umum Badan 

Penasehat Perkawinan & Penje- 
lesaian Pertjeraian Djawa Barat 
berkata, bahwa hubungan antara 
pria dan wanita berdasar fjinta 
bebas” tak bisa dipertahankan. 
Harus ada tjinta jang berdasar- 
kan hukum. Harus ada “geleide 
lefde.” 

Sir-pong dengar soal ,,geleide 
Hefde”, tiinta berdasar “hukum 
dan istilah ekonomi ini, kok lalu 
ingat itu dulu istilah ,,geleide 
ekonomi” alias ekonomi iang ber- 
rentjana. 

Dan tentunia kalau sudah ada 
itu, nanti djuga bakal ada istilah 
”barter liefde”. Hajooookkkk, sia 
pa jang berani  ber-barter 

Sir-pong. 

Polisi Tangk 
Pembantu Polisi 
Krn Pelanggaran Su- 

sila Dan Menipu 

  

KEPALA Public Relations Kan 
Mor Besar Polisi Surabaja, ' Ko- 
misaris Polisi II MM. Soediman, 
memberikan keterangan kepada 
pers Rebo pagi» bhw fihak polisi 
sedjak tanggal 21 Agustas '56 jg 
lala telah menangkap bekas pem 
bantu polisi bernama Oci- Hong 

      

  

      

Sing tinggal di Djalan Nanking. 
Surabaja. : 

Terda' wa ditangkap atas lapo 

ran seorang wanita jang tingsal 

Ji DjalansBoklan (Surabaja), ka 
rena menurut wanita itu ia te- 

sah dilanggar kehormatannja oleh" 
O.H.S. dengan antjaman kekera   
san, serta ditipu uangnja seba- 
njak Rp. 3000.— 

Disamping itu, menurut ketera 
agan fihak polisi terdakwa dju 

ga tersangkut dalam banjak per 

kara lainnja mengenar penipuan 
ian pelanggaran susila. (Antara) 

Liep Tjiauw 
Djuara 

Dalam Pertandingan 
Tennis Internasional 

Di Penang 

DALAM pertandingan tennis 
internasional di Penang pada 
hari Selasa Tan Liep Tjiauw 
(Indonesia) dalam final single pu 

lawannja dari Sailan Rupert Fer : 

dan 6—4. Dan dengan demikian 
maka Tan Liep Tijauw telah ke 
juar sebagai djuara dalam single 
putra dalam perebutan kedjuara 
an tennis Malaja tahun 1956. 

Dalam set ketiga mula2 Yan 
ketinggalan dengar angka 0—3, 
tetapi dengan pukulan2 forehand 
nja jang keras Tan achirnja da 
pat menjusul lawannja dengan 
angka 6—4. Mengenai final dou 
ble putra pasangan  Ferdinan 
Rupert/Pinto (Sailan) pada ha- 
ti itu djuga telah mengalahkan 
pasangan  Karalak/Duangudom 
(Muang Thai) dgn. angka 6—2, 
6—4. Demikian Reuter, 

Menjesal ? 
Setelah Lakukan Smok- 
kel Katusan Ribu, Lalu 

Gantung Diri 

SELASA sore diam 16.05 di 
salah satu kamar tahanan polisi 
Surabaja, telah terdjadi suatu 
perbuatan nekad jang dilakukan 
oleh seorang tahanan bernama 
Ong Kiem Sui berusia 28 tahun 
tinggal di Kedungrukem gang NI, 
Ong K.S. ditahan polisi sedjak 
tgl. 5 Agustus 1956 jang lalu, ka 

rena dituduh telah melakukan pe- 
njelundupan berkali-kali atas ba- 
rang-barang berupa morfin, tjan- 
du dan perak“ meliputi harga 
ratusan ribu rupiah. 

Sebelum perkaranja diadjukan 

ke Pengadilan Negeri Surabaja, 

ia sore itu berhasil membunuh di 
ri dengan tjara menggantung diri 

nja pada grendel djendela kamar 
tahanan dengan sebuah saputa- 
ngan. 

Majatnja lalu diangkut ke. RS 
UP Simpang “an menurut hasil 
penjelidikan dokter memang ter 
dakwa tadi mati karena bunuh 
diri. (Antara). ba 

  

  
kara 
jang 
djauh dapat 
perkara antara Liem 
dan Khoe Joen Wang telah dapat 
didamaikan oleh fihal 
sedangkan KJH beberapa 
berselang atas, pengaduan dari IL 
LH telah didengar keterangannja, 
tetapi 

ak kan pulang, 

MEMALSU TJAP PERUSAHAAN, 
Menjambung berita tentang per 

.memalsu tjap perusahaan” 
baru2 ini dikabarkan, lebih 

ditambahkan, bahwa 
Liang Hok 

Kepdtisian 
waktu 

setelah selesai diperbolek- 

tra telah berhasil menundukkan   
dinand dengan angka 3—6, 6—3 1 
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: “itu ialah untuk 

  

   
   

. was Dexip. Dalam pertemuan 
pat 

—, sional ke-IV jang akan diadak 

| dan berachir tgl. 6 Agustus serta 

( Pekan. Raya jad. oleh Dexip di 

7 

| ..usaha2 untuk ikut serta 
|. djutnja dalam Pekan Raya In-h 

"Maa Sampai. ikan ,Wahju” : Ahmad2Mau Temui 

net perdana menteri di 

perdana menteri Ali Sastroami- 

2 Menurut kabar? jg 

kembali ia datang di Pediambon 

“PM Ali dan wakil PM IT, dgn 

  

' bawa tiga buah buku besar2 jg: 
| bertulis didalamnja. Apa isi wah 

  

Presiden Letakka aa     
Bunga Diatas Makam 

Stalin 

    

     Tentang Kedatangan Bung Karno 
HARI REBO Presiden Sukarno meletakkan karangan 

     

     

    
   

bunga diatas makam IL 
kow. Kemudian ia menghat 
adakan oleh Presiden Klime bali dari kundjungonnja ke ' 
lamnja menurut rentjana Pres di Kedutaan Besar Indone 
tinggi Sovjet dan korps dip. 

AAA 

  
  

  

       

   

  

    

    

    

   
    
       

    
    

          

     

  

    

  

   

atu ,,Panitya T. , Djasa 
Angkatan Dara an 
menjiapkan bahan-bahan 
jarto konkrit dan  kemu- 

bungan dengan instansi-in 

ms mendapatkan — bahan- 
bahan jang diperlukan un 
tuk maksud 1sb. diatas. 
Panitya ini dibentuk ada 
lah dalam huburgan salah 
satu pokok beleid kebidjak 
sanaan KSAD dalam pe- 
njelesaian masalah perso- 
neel setjara fondamenteel 
dan integral, jang al te 
lah disalurkan melalui 
R. U. U. Wadjih Bela 
Umum, hasif komisi Ga 
tot, dam panityasb. di 
atas. Adapun susiman ,Pa 
nitya Tanda. Djas,. Angka 
tan Darat” tsb. adalah se 
bagai berikut: Let. Kol. 
Islam Salim sebagai Ke- 
tua, sedang anggota-anggo 
tanja terdiri atas Let. Ko 
lohel Imam Sukarto, Let. 
Kol. "A4. ' Karim  Rasiid, 
Let. Kol. Harjono M.T. 
dan Letnan Kolonel:Ibra 
him Adjie. (AntJ 

Pekan Raya In- 

ternas. Ke-4 
Akan Diadakan Di 

butan kedatangar 

karno dimuat pula. Selain 
djuk-rentjana surat2-kabar 

| menjambut 
ngan Indonesis dan 

vjet. 

kow. (Antara) 

      
dan pelantjong2 
nja melalui ruangan2 museum 
si barang2 jg. mentjeriterakan 
ri berbagai bangsa2 asing. 
Salah satu dari bagian2 

Bai seum ini adalah bagian Indone tus 1957. Isa . 
# , Koleksi2 ethnograpi dari Indo 

REBO PAGI kemaren di Kan- | nesia jang telah diperoleh mu- 
VR di Pe-|scum sedikit demi sedikit selaraa 

dar berpuluh2 tahun, sekarang meli mer Der buti lebih dari 7.000 buah ba: Sabse dari rang pameran. Museum telah LM. Laihad Ketua Dexip, .' Ju- | memiliki koleksi barang2 jang 
|melukiskan kehidupan dari ber- 
bagai suku bangsa di Indonesia: 

) ri Djawa, Minangkabau, Batak, To (Sb. dibitjarakan soal-soal jang| radja, Alifuru, dan lain2. Sebagi 
mengenai Pekan Raya seirama an besar dari barang2 ini berasal 

- & Diam "s7 | ari abad ke-XIX, tetapi disam 
dikota Surabaja tgl. 27 Djuni '57 ping itu djuga ada barang2 mo 

dern Indonesia . sedjumlah lebih 
dari 1.000 buah: 

, : | Dalam usahanja untuk menun 
PM menjarankan, sebaiknja Deldjukkan ekonomi, . kebudajaan 

xip mulai merentjanakan usahaflan tjara penghidupan dari ber nja dalam memadjukan ekspor (Pagai suku bangsa Indonesia pe 

pula mengenai organisasi Dexip 
amumnja. 

a2 : La ken fnjelenggara2' eksposisi ini men “Indonesia dan Pemerintah jakin Der ukkan perhatian terutama pa akan menjokong usaha Dexipla, masalah hubungan kerabat jang demikian guna  kepenting-| setjara ethnis antara suku? bang 
.an pembangunan negara. Utk. Isa ini, dan berusaha menggam- 1 barkan setjara djelas tentang ke 
serakan supaja seluruh” “kaumpadaan masjarakatnja dalam ma- eksportir Indonesia sebanjak2nja sa pendjadjahan dan kemungki 

| ikut serta dalam Pekan Raya tsb|oan2 pada umumnja untuk ber kembans dimasa depan. 
Bagian pengantar dari ekspo 

sisi ini menundjukkan tentang 
keadaan geografis umumnja da 
ri negerj ini, tentang kekajaan 
alamnja dan watak dari rakjat 
nja, sedjarah dan kebudajaan za 
mar purbakala. Dalam bagian 
ini termasuk djuga tjontoh2 rem 
pah2 (tjengkeh, kulit manis, pa 
la,. meritja), kini, kopi, - karet 
dan timah hitam. jang merupa- 
kan alamiah dari rakjat Indone 
sia. 

sebagai langkah pertama kearah 

selan- 

“ternasional diluar negeri. (Ant). 

  

Bagian kebudajaan, 
Sebagian besar dari eksposisi 

ini menundjukkan tentang kebu- 

M Ali 
TANGGAL 27 Agustus : : 4 jang 

talu, seorang jang bernama Ah- Asad : Ta dideduna kahs (P2Ia suku bangsa Djawa. Model mad telah Se Kn Imodel pakaian, tjontoh2 perkakas 
edjam pertanian, atau pakaian laki-laki 

dan wanita serta lain2 perkakas 
rumah tangga, semua ini membe- kat 1 PMII Idham Cnalig Juikan gambaran kepada para pe- dan Wakil P.M.AI kaan Li na ngundjungnja tentang keadaan para portir digedung kabinet per- ekonomi dan penghidupan setiap 

bon, dengan maksud menemui 

djojo, wakil P.M.4 Moh: Roem 
  

Indonesia, djuga dipertundjukkan 
tjara mengetjapnja dipaberik. 

alam bagian ini perhatian 
para pengundjung tertarik pada 
sebuah koleksi keris2 — besi-adji 
(sendjata) Djawa jg dibuat dari 

sud semula. Menurut pengakuan|timah dan badja jang ditempa, nja kepada portir jg dituliskan | bertatakan logam2 berharga ber- 
pula dibuku tamu, kedatangannja|Pamor dengan hulu dan sarung- ?3 menjampaikan|Oja jang terbuat dari kaju ter- 
.wahju“ (Ilham2 Tuhan) kepajukir atau emas, dihiasi dengan da ketiga pimpinan negara “itu. |batu2 “permata jang sangat ber- 
Orangnja kurus2- tinggi, berkulit | “193. 2 : Hi dan mem Para pengundjung selandjutnja 
kuning langsat, berpitji, dan mem tertarik oleh pengumpulan ,,wa- 

jang” Djawa jang agak lengkap 
ig dimiliki oleh URSS, Boneka? 
jang hangat banjak djumlahnja itu 
mewa 

Hari Rabu tanggal 28 Agustus 

“dengan maksud. untuk menemui | 

maksud jang sama dengan mak 

      
di tidak didapat pendjelasan. ' 

» 

ju jang akan disampaikannja ta 
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nos Afres 
E ponala Men- # 

GUBERNUR kota Mendosa dekat Bucons Aris, hari Sela 
emerintahkan perkuatan kota sebagai kelandjutan keribu 

| #8n2 karena perkelahian2 antara alat2 pemerintah dengan de- 
montran2 mahasiswa jang terdjadi Senin malam jl. Dalam ke 

hutan itu scorang mahasiswa tewas dan17 orang lainnja men 
paf Juka2, 7 antaranja akibat peluru alat2 pemerintah. Dite- 

can bahwa sampai Sulasa pagi kota tenang sadja. Demikian 4 

  

  

        

    
    

kan Masuk Ke Kremlin 

alin di Lapangan Merah, Mos 1 i djamuan makan siang jang di 
| Voroshilov, jang baru sadja kem 

Is beberapa hari jang lalu. Ma 
n Sukarno mengadakan resepsi | 

Sea snake Dra 

   

    Ruslan Ti) 

            

   

  

   

  

dihadiri oleh pemimpin2 ter 

40 Djurupotret dan wartawan 
bo pagi diizinkan untuk  da- 
' kekantor Voroshilov di Krem 

'. Hin untuk menjaksikan pertemu 
| Jam antara Presiden Sukarno dgn 

3 Presiden Uni Sovjet, - Perdana La | 3|Menteri Bulganin dan Menteri 5 Sg BERHUBUNG aka ar Negeri Shepilov. Setelah| Pada hari Selasa ng dj ,25 dengan 
dibenueknia .P : eelasa petang djam 17,25 dengan Sukarno dan pembesar? Sovjet 

ruangan dan pembitjaraan anta 
Hra Sukarno dan pembesar2 So 

vjet dimulai. Akan tetapi menu 
ijrut dugaan, mereka tidak mem- 

dian dibawa ke sidang Ooitjarakan sesuatu soal jang pen | 
.Panitya Tanda Djasa Ke Nting. 
menterian — Pertahanan”. Mo 
Dalam tugas . sehari-hari, Pembitjaraan2 demikian baru maka para (anggot #dari akan dilakukan setelah Menteri panitya tsb. sewakti-wak MLuar Negeri Ruslan Abdulgani tu dapat mengadakan hu IN tiba di Moskow. — 
stansi militer dan sipil gu $| Semua suratkabar Soviet hari ' 

Rebo memuat dihalaman muka | 5 Ta Iperslah tentang upatjara penjam| wesi Selatan menjatakan bahwa 
Sukarno pada 

hari Selasa. Gambar? tentang Su 
itu ta 

tsb. 
kedatangan rombo 

menekan Ikan persahabatan Indonesia-Uni 

Demikian berita UP dari Mos 

Koleksi Anthropologi 
& Ethnograpi Indon 

Dipamerkan Setjara Lengkap Di Rusia— 
Wajang Dan Keris Menarik Perhatian 

— Oleh: M. KURJAVTSEV — P 
MUSEUM ANTHROPOLOGI (ilmu manusia) dan eihno- grapi (ilmu tentang negeri2 dan bangsa2) dari Akademi Keiimu “an di Leningrad (USSR) mendjadikan eksposisi2 tetap (perma- nen tentang kebudajaan dan tjara penghidupan berbagai bang sa2 didunia. Puluhan ribu pengundjung penduduk Leningrad 

dari lain2 kota di Sovjet Uni — setiap tahun 

mu-rah dalam seni-panggung bangsa (pala Djawatan Agama kabupaten 

dajaan dan tjara kehidupan dari | 

Pa : 3. | kari Iharinja dari penduduk2 pusat dana Ae aa na Dn Indonesia ini. Terdapat pula sg 2 gn ki ML fjontoh berbagai matjam batik 

    

   

     
       

    

    

Luar Negeri Ruslan Sus Abdulgani telah tiba dilapangan terbangl w da Ding K. 23 e aling mengutjapkan selamat, me Kemajoran, Dilapangan terbang beliau disambut oleh P. | Ali K aa. ri ketiga Angkatan, maka fkreka kemudian duduk disekitar| menteri Penerangan, Corps Diplomatik diantaranja Duta Mesis| Bisa Pikat (Para oleh KSAD Dienderal Ma |medja bulat-londjong jang ditutu| Duta Perantjis, dan seorang perwakilan Inggris dan beberapa ka-h —” 'Tourist 
jer A.H. Nasution telah Mpi dgn kain hidjau. Para warta wan separtainja. Gambar: Menteri Luar Negeri Ruslan Abdulh SD NB 1 Liang Na an fjwan dipersilahkan meninggalkan| gani berdjabatan tangan dengan P.M. Ali $ midjojof SEMENDJAK hari Senin jang GM Ui tin 3 

A5 
setibanja dilapangan terbang Kemajoran, 

pesawat GIA Menteri 3 Daja 1 

Dules » 

  

  
benarkan bahwa 

pulau Okinawa itu atas 
#perdjandjian — Perdamaian 
Francisco, apabila Djepang menga 

#kui tuntutan pihak Sowjet atas| 
iri :n Etorofu (Itu 

Irup) dari gugusan kep. Kurile, jeli. 
terletak disebelah utara Djepang, | ujataan 

#pulau Kunashiri 

  

   

  

telah sampai didaerah Bukit   

Ada Orang? Kalit Putih 
Ikut Kahar Muzakar? 
Konsentrasi Terbesar DI-TII Dipusatkan 
Di Latimodjong — ,,Perwira?2” TII Jang 

Ditjurigai Didjaga Keras 
BERITA JANG diperoleh 

  
pasukan2 terbesar Kahar Mu 

| zakkar dalam waktu achir2 ini mulai dipusatkan dilereng pc- gunungan Latimodjong. Sebahagian besar telah diseberangkan 
kesana, sedang lainnja dewasa ini masih berada didaerah Siwa      

    

  

lam rangkaian instruksi rahasia Kahar beberapa waktu jl. seper 
ti apa jang pernah diberitakan Antara 
Menurut keterangan selandjut- pasukan2 jang berada dibawah 

nja, dengan adanja pengaliran palpimpinan Bahar Mattaliu, dan 
sukan2 ke Utara ini, antaranja |(Sjamsul Bachri, daerah2 disebe- 

1 lah Selatan telah 
oleh pasukan? jg berdjumlah be 
sar dan hanja ditempati oleh pos2 
penjelidik dengan kelompok ke 

tjil2. 1 
Apakah Kahar Muzakkar sen 

diri berada bersama sedjumlah 
alim ulama sesudah kembali da 
ri perdjalanan inspeksinja, sam 
pai berita ini ditulis belum diper 
oleh keterangan. Tetapi sebegitu 
Gjauh dalam "waktu achir2 ini, 
terasa adanja desakan2 disekitar 
daerah2 Bonthain dan daerah Pa 
re2, guna ' menghubungi pihak 
alim ulama dihutan untuk menga 
dakan suatu konperensi alim ula 
ma, jang tempatnja belum diten 
tukan. 

Hadji Ambo Dalle, bekas Ke 

  
ini untuk mengamat-amati kolek 
kepadanja tentang kehidupan da 

Indonesia. - 
Djuga nampak wajang2 (kulit) 

tipis berukir kerawangan jang di 
buat dari kulit kerbau atau sa- 
pi Dalam eksposisi “ini kepada 
para pengundjung diperlihatkan 
tentang tehnik dan sifat2 pertun 
djukan wajang ini. : 
Tentang penghidupan rakjat di 

Minangkabaa dipertundjukkan 

Pare2 jang sedjak beberapa wak 
tu jl. menggabungkan diri dengan 
pasukan Kahar Muzakkar dan be 
kas kadhi Sidenreng menurut ke 
teriangan jang diperoleh Antara 
dewasa ini sedang sibuk menga 
lur rentjana konperensi jang di 
maksudkan. 

Kadhi Sidenreng adalah se- 
orang ulama dalam kabupaten 

»Antara” dari pedalaman Sula| dang. 

dan daerah2 sebelah Utara Palopo. Diduga bhw ini termasuk da 

dikosongkan: 

Tinggi seorang. expert tourisme 
PBB jang diperbantukan pada 
Biro Perantjang Negara, Lars 

mard, Ia ditemani oleh Mr, Na 
zaruddin seorang pemuda jang 
mempunjai minat kearah touris- 
me, dan akam berada didaerah ini 
sampai hari Sa jang akan 
datang. Selama di Sumatra-Te- 
ngah telah ditindjau keindahan? 
alam dan objek tourisme di Pa- 

Penindjauannja ini akan dilan 
djutkan ke Bukittinggi, Manin- 
djau, Singkarak, Padang Pan- 
djang Sawah Lunto dan lain2. Se 
sudah daerah2 ini, ia akan me 
nindjau objek tourisme didaerah 
Sumatera. Utara, seperti Berasta 
gi, Perapat, Danai Toba dan 
lain2. 
Menurut Lars Esmard negara 

Indonesia mempunjai tjukup objek 
'tourisme./ Kesan itu didapatnja 
sesudah ia selama satu bulan 
menindjau Djawa dan satu ming 
gu di Bali. Indonesia kata Es 
mard, mempunjai tjukup objek 
tourisme, keindahan alam, suasa 
na dan adat istiadatnja semuanja 
mendjadi daja penarik untuk pa 
ra pelantjong. Disamping keuntu 
ngan2 ekonomi karena pendapa 
tan devisen, pembukaan objek2 
tourisme ini, memperkenalkan In 
donesia keluar negeri serta melu 
askan hugungan Indonesia dgn 
luar negeri. Sekalipun ia dapat 
ditjapai dengan usaha lain dalam 
penerangan diluar negeri, tetapi 
akan lebih mendalam kesan jang 
didapat -bila orang2 Juar negeri 
itu sendiri datang ke Indonesia. Demikian Esmard. (Ant). 
Karena Banjak Hewan Hilang 
Penduduk Dilarang 

Keluar Malam 
OLEH kare 

wan2 jang hilang di 

    alai2 pertanian, pelajaran dilaut Pare2 jang sedjak beberapa wak 
dan sungai, perkakas rumah tang tu jl. djuga menggabungkan diri ga barang2 dari tanah liat dan dengan gerombolan Kahar dan 
darang2 tenun jai.g dibuat dari| menurut keterangan terachir ia bahan jang sangat bermatjam2| mendjabat simam tentara“ dihu 
warnanja. tan. 
Museum bagian Indonesia ini 5 : Pan 

Imempertundjukan  banjak  ba- Perwira2 jang “ditjurigai 
didjaga keras. 

Dalam pada itu dapat diberita 
kan djuga, bahwa perwira2 D.L/ 
TI! komandan bawahan dari Ka 
har Muzakkar jang ditjurigai kini 
didjaga keras. Beberapa orang di 
antaranja jg dalam  pendjagaan 
keras itu berhasil meloloskan diri, 
antaranja wakil komandan batal- 
jon D.L/TII (namanja tidak dje 
las - Red.) jakni wakilnja Datu 
Sulung dan dewasa ini ia berga- 
bung dengan kesatuan TKR diba 
wah pimpinan Usman Balo. Ia 

rang2 dari rakjat Batak. Terda- 
pat sebuah model desa jang me 
narik, dengan pakaian2 kedaerah 
annja, perumahan petani dan pe 
rumahan2 buat umum. Alat2 be 
kerdja, perkakas “menangkap 
ikan, perangkap "atau djaring2, 
sendjata, perkakas tenun primi- 
Lif (kuno) dan tjontoh2 bahan 
material menundjukkan betapa 
banjaknja tjabang2' lapangan eko 
nomi suku bangsa Batak itu. Eks 
posisi tentang agama sukubangsa 
Batak sebelum datang agama Is- 
lam merupakan bagian jang ber 
harga dari koleksi Batak ini, jg 

terdiri dari tongkat2 adjaib ber- 
hiashan ukiran2,  patung2 dari 
datu fjiptaan nenek-mojang, dji 
mat2 dah sifat2 ke-agamaan lain 
nja. 

Tulisan2 Batak kuno jg berisi 
kan do'a2 dan nudjuman2 ditu- 
lis diatas tulang, batang2 bambu 
atau dalam buku2 jg dibuat dari 
kulit kaju djuga, merupakan ba 
han2 eksposisi jg menarik. 

rapa orang perwira lainnja. Ke- 
adaannja, ketika didjumpai war- 
tawan “Antara”, berambut pan- 
djang sampai kepunggung, muka 
putjat. 

Seorang adjudantnja menderita 
Isakit kulit (lepra). Sebegitu dja 
uh ia sama sekali belum mau 
memberikan keterangan pandjang 
lebar tentang pasukan? Kahar. 
Tetapi dari padanja diperoleh ke 
terangan, bahwa Datu Sulung sen 

: $ . “, Idiri jg pernah dikabarkan ditem Barang2 koleksi dari Toradja,| : : Na Alifuru dan Daya tidak  begitu| bak mati oleh Kahar, sampai ki 
banjak tetapi djuga tidak kurang/ni masih diragukan kematiannja. 
menariknja. Barang2 ini menunjiang diketahuinja ialah bahwa 
djukkan keunggulan sukubang|Datu Sulung masih hidup  n de pa tsb. Pa wasa ini didjaga keras oleh Ka tukangan, dan sumbangan me biota 5 4 ka da am lapangan Nana an - dan diikat serta sering “di 
kebudajaan bagi Indonesi. Baru “3: : 
jg telah lepas dari tjengkeraman Komandan kompi DI/TII An 

pendjadjahan. di Passamulang menurut laporan 
Pertenunan, pembuatan  ba- wartawan Antara sedjak tg. 24 

rang2 dari tanah liat dan logam Agustus jl. berhasil meloloskan 

  
menggabungkan diri dengan bebel 

telah berkembang dikalangan su 
kubangsa2 ini. Dalam museum 
ini terdapat tjontoh2 perkakas 
tenun dari Daya dan Toradja, 
dan banjak barang2 perhiasan 
dan sulaman, demikian djuga pa 
kaian (djaket dan rompi “atau ku 
tang). 2g at 

Benda2 dari logam terdiri dari 
alat2 sendjata dan barang2 per- 
hiasan. Sebuah sumpitan Daya 

dengan udjungnja dari logam jg 
djuga dipergunakan sebagai tom| 
bak djuga menarik perhatian pa 
ra pengundjung. Banjak barang2 
tenunan dan anjaman — tikar, 
topi, penapis (ajakan) halus2, ke 
randjang2 artistik ig biasa digen 
dong orang Daya di punggung 
nja, ini menundjukan  keistime- 
waan sukubangsa ini dalam hal 
pertenunan dan anjaman. Alat 
penangkap ikan dari “sukubangsa 
Alifuru menarik djuga. 
Dalam museum ini terdapat 

banjak model2 pakaian rakjat 

|dengan sepasang panah beratjun P3 

diri” dari kamp tawanan Kahar 
Idan tg. 26 jl. telah menggabung 
Ikan diri cgn kesatuan2 TKR di 
'perbatasan Sengkang dan daerah 
'Pare2. 

Beberapa orang pilot 
bangsa asing terdapat di 
-antara mereka? 

da Ta 

Swapradja 
Lewa Kamberra, daerah Sania 
maka kepala Swapradja Lewa 

|| Amerika Akan Tetap 
| Menduduki Okinawa 

— | Peringatan Dulles Bi 
3 nja Menlu Shigemitsu 

SURATKABAR2 DJEPANG hari Rebo mengatakan bah | 
wa bangsa Djepang telah dikedjutkan oleh berita2 jg. datang 

ishington, bahwa menteri luar negeri AS John Foster 
ules setjara ikut serta tjampur tangan telah memperingatkan || Djepang kalau AS mungkin akan menuntut pula untuk mendu 

“duki setjara tetap pulau Okinawa, demikian menurut Reuter. 
|. Kendatipun ada sangkalan? teng 
tang hal itu dari pihak resmi, 

jaamun berita2 suratkabar2 Dje 
ipang hari Rebo itu seolah2 mem 

AS menuntut 
Ihendak menduduki setjara tetap 

dasar 
San 

  

  

II rus Ribut 
sa Sebabkan Berhenti-|| Murid? Lalu Ada- 

| kan "Plebisit 

inja perselisihan disekitar honora- 
|rium antara Pengurus Muhamma- 
dijah tjabang Kediri disatu fihak 
dengan Guru pada Sekolah Me- 

Inengah "Muhammadijah” Kediri 
dilain fihak, baru2 ini atas andja- 
ran fihak D.P.K.N, setempat 

1 . |murid2 sekolah tsb. telah menga ringatkan menteri luarnegeri Ma dakan pemilihan (plebisit), guna 
muro Shigemitsu bahwa AS da- mentjapai penjelesaian dgn djalan 
pat membuat suatu tuntutan se-f tengah. 
|imatjam itu atas Okinawa ketikal Hasil kesudahan plebisit terse 
kedua menteri luarnegeri itu ber but menundjukkan adanja kene 

Menurut. berita2 suratkabar2 
Djepang itu, Dulles telah mempe 

BERHUBUNG dengan timbul- 

konperensi London jbl... 

ton jang mengutip utjapan2 Du 

atas pasal2 ' dari 

bulan September 1951, 

URSS inginkan Diep. tin 
djau kembali perdj. perta 

ja. dgn A.S. 
Sumber pemerintah jang biasa 

nja dapat dipertjaja malam Ke 
mis mengatakan bbhw pemerintah 
Djepang tidak tahu menahu ten 
tang sesuatu usul, jang telah di 

suratkabar2 malam di Djepang, 
bhw Uni Sovet bersedia menje- 
trahkan pulau2  Kunashiri dan 
Etorofu dari kep. Kurile itu se 
bagai gantinja penindjauan kem 
bali perdjandjian saling bantu 
keamanan bersama Amerika Se- 
rikat dan Djepang. 

Menurut berita2 dalam surat- 
kabar2 itu, usul seperti tsb. tadi 
pernah diadjukan kepada peme- 
rintah Djepang oleh ketua misi 
Sovjet tidak resmi,  Tickvinsky, 
di Tokio. 

Sumber pemerintah selandjut- 
nja mengatakan, bhw apabila 
berita itu memang benar, maka 
sikap Uni Sowjet jang baru (da- 
lam perundingan perdjandjian 
perdamaian Djepang-Uni Sovjet, 

move tertentu dari pihak Sowjet 
utk memisahkan Djepang dari 
Amerika Serikat. : 

Sebagaimana telah diketahui, 
Uni Sowjet dgn tetap berkukuh 
menolak utk mempertimbangkan 
tuntutan2 Djepang atas pulau2 
Kurile sebelah Selatan jang di- 
duduki oleh Uni Sowjet sedjak 
achir perang dunia jbl. : 

Berita dari UP di Tokio lebih 
landjut mengabarkan, bahwa me 
nurut par. penindjau politik ha 
ri Rebo, peringatan John Foster 
Dulles hendak menuntut hak 
menduduki setjara tetap atas pu 
lau Okinawa itu, bisa menjebab 
kan berhentinja menteri luarne 
geri Mamurro Shigemitsu. 
Dikabarkan, bahw, hari Rebo 

itu Shigemitsu tiba di New York 
dari perdjalanan pulangnja dari 
konperensi London mengenai te 
rusan .Suez dan dari perunding 
an-perundingannja dgn pihak 
Sovjet di Moskow, diman, ia te 
lah aa dalam mentjapai per 
djandjian perdamaian dengan 
Uni Sovjet. Diduga ia aka, su 
dah kembali di Djepang tgl. 3 
September jad. , 
Segolongan orang2 terkemuka 

dalam partai Liberal Demokrat, 
jang kini sedang pegang pemerin 
tahan di Djepang, dengan dipelo 
pori oleh menteri pertanian dan 
kehutanan Ichiro - Kono telah 
mendesak PM Ichiro Hatoyama   Kamberra tersebut mengumum- 

kan bahwa pada malam hari pen 
duduk jang akan bepergian ke- 
satu kampung menudju lain kam 
pung tidak boleh berdjalan dipa- 
dang (lapangan) dimana hewan2 
seperti lembu, kuda dan kerbau 
terdapat. 

Djika ada jang melanggar pe- 
ngumuman itu akan dihukum 
berat. karen, disangka mentju- 
ri hewan. 
Ditambahkan djika mereka itu 

hari hampir malam belum djuga 
tiba dikampungnja harus  me- 
nginap dirumah siapa -sadja, me 
nunggu hari. siang, Untuk pen- 
djagaan ini telah diadakan ronda 
malam bagi penduduk Swapradja 
Dewa Kamberra setjara bergi- 
ir, “5 

bahwa menurut berita jang diper 
oleh, diantara perwira2 Kahar 
Muzakkar jang dewasa ini keba- 
njakan sudah berada diperbatasan 
utara Palopo kabupaten ' Luwuk 
jakni didaerah pegunungan Lati- 
modjong, terdapat beberapa 
orang kulit putih, diantaranja ada 
jang berpakaian pilot. 

Dikatakan bahwa diantara 
orang2 asing itu ada jang ber- 
pakaian seperti penerbang. Dian- 
taranja ada jang telah kawin, dan 
ditentukan bahwa mereka harus 
bajar uang mahar sebanjak 
Rp. 125.— 

Akibat dari tekanan2 gerombo- 
lan jang sangat berat dirasakan 
oleh rakjat jang berada disekitar 
daerah aktivitet mereka, maka se 
djak tahun2 jl. banjak diantara 
rakjat jg berhasil meloloskan di- 
ri. Seorang jang berhasil mela 
rikan diri dalam suatu keterang 
an kepada Antara  menjatakan. 
bahwa mereka jang melarikan 
diri dari daerah TII, sesungguh 
nja nekad mati. Kadang2 ada jg 
melalui pegunungan2 ke Selatan 
dan menjelundup kedaerah ka- 
bupaten Pare2 sedang lainnja ber 
hasil memasuki kota Palopo. 
Pada umumnja mereka menekan 

'Idemikian UP. 

|sempatan untuk menerangkan pen 

kan bahwa perbuatan anggota?! 

supaja ia sendiri pergi ke Mos- 
kow untuk berusaha mentjapai 
suatu perdjandjian perdamaian 
dengan .Uni Sovjet jang hingga 
sekarang ini sebenarnja ,.tehnis” 
masih dalam keadaan perang de 
ngan Djepang. 

ingan di Moskow 
bukan suatu kegagalan, 
kata Shigemitsu, 

Berita dari New York menga- 
takan setibanja dikota tsb. hari 
Rebo menteri luarnegeri Djepang 
Mamoru Shigemitsu mengatakan 
bahwa ia tidak memandang pe- 
rundingan2 perdjandjian perdamai 
an Djepang - Uni Sovjet di Mos- 
kow baru2 ini sebagai suatu ke 
gagalan, sungguhpun kami tidak 
dapat mentjapai sesuatu hasil, 

Perundingan2 itu telah mem- 
berikan kita suatu kesempatan 
untuk mengerti tentang pendirian 
Uni Sovjet sedjelas2-nja dan ke- 

dirian Djepang di Sovjet sedjelas 
dielasnja pula, demikian Mamoru 

| Menurut berita2 dari Washing 

les dim konperensi persnja, per 
Dulles itu didasarkan 

1 perdjandjian 
Perdjandjian San Francisco jang 
ditandatangani oleh Djepang dan 
sebagian besar dari negara? didu 
nia itu, ketjuali Uni Sowjet, dlm 

umumkan setjara meluas dalam 

red. Ant.) harus dipandang sbg, 

Gm guna menutupi kete- 

temu di London utk menghadiri 'nangan difihak Dewan Guru dan 
'selandjutnja sekolah tersebut ter 
bagai mendjadi 2 jaitu, S.M. , Mu 

Ilhammadijjah“ baru diurus oleh 
Pengurus Muhammadijjah  tja- 
sang Kediri sendiri dan £. M. 
»Dewata” diurus oleh bekas ang 
gota2 Dewan Guru S.M. ,,Mu- 
hammadijah/. (Antara). 

Pacht Djudi 
Untuk Makam 

Pahlawan 
| SETELAH mengalami proces 
|jang pandjang, ternjata kemudian 

K.D. terpaksa mengambil over 
pemberian izin pembukaan ge- 
langgang djudi "Hwa Hwee” di 
djalan Sajangan Palembang, jang 
telah dimulai pada tgl. 27-8 te- 
ngah hari jang lalu. Demikian 
keterangan2 jang dapat dikum- 
pulkan tentang pemberian izin 
pembukaan gelanggang djudi itu. 

Dengan melalui lelang, gelang 
gang ai ,Hwa Hwee” ini 
diborong oleh seorang  Tiong- 
hoa jang memang sudah terke- 
nal sebagai bandar djudi dengan 
harga Rp. 1.250.000 untuk masa 
sebulan, 

Kabarnja persoalan ini 
dapkan pada KKD sebagai ,.fait 
a compli”, dengan alasan untuk 
menolong muka seorang pedja- 
bat tertentu jang telah terlalu pa 
gi memberikan izin tsb. 

"Hwa Hwee” mesti men 
dapat izin Djaksa Agung. | 

Dalam hubungan ini, menurut 
keterangan para achli dalam la- 
pangan ini, untuk pendjudian 
“Hwa .Hwee” haruslah lebih dulu 
didapat izin dari. Djaksa Agung. 
Djadi tidak mungkin keluar dari 
Pemerintah setempat sadja. 

Pada masa2 jang lalu, menu- 
rut keteringan2 jang dapat di 
kumpulkan,  pendjudian Hwa 
Hwee ini hanja sekali di-izinkan 
jaitu setelah melalui keizinan dari 
Djaksa Agung, dalam rangka 
usaha pembangunan Makam Pah 
lawan. 

Djuga untuk Makam 
. Pahlawan. 
Gelanggang djudi untuk. bang- 

sa Tionghoa sadja jang dibuka 
baru2 ini, hasilnja djuga akan di 
berikan pada Jajasan Makam   
koran daripada perbelandjaan 
pembangunan Makam Pahlawan 
tersebut (harga tanah ?), 
KKD kemudian menetapkan, 

bahwa sebagian besar hasil jang 
diperoleh (kelebihan dari perbe- 
landjaan Makam Pahlawan tsb.) 
akan ditetapkan KKD untuk apa 
uang itu akan dipergunakan (le- 
bih-kurang Rp: 850.000.—) 

Anak2 turut berdjudi. 
Dari pengalaman dan penjeli- 

dikan jg. dilakukan oleh warta 
wan sendiri, sampai Selasa ma 
lam ternjata jang berwadjib ti 
dak mungkin mengawasi pendju 
dian ini setjara effektip, karena 
bandar pendjudian ini memasang 
djaring2nja sampai kekampung- 
kampung dalam kota  Palem- 
bang. 

Disuatu kampung, seorang Ti 
ongho., pemilik bengkel 
angin jang  mendjadi ,,agen” 
Hwa Hwee ini ternjata djuga me 
lajani anak2 ketjil, sehingga tem 
pat. tinggalnja merupakan sarang 
anak2 jang berumur 13 sampai 
18 tahun jang berkumpul me- 
nunggu hasil pendjudian itu. 
Meskipun tidak dengan terang? 
an orang2 Indonesia djuga turut 
dalam pendjudian ini dengan pe 
rantaraa, agen ini. 
et aa Ta Ta um MR 

dingan perdamaian URSS — Dje 
pang. Tudjuannja jalah memper 
keras perlawanan Djepang terha 
dap sikap Uni Sovjet mengenai 
kewilajahan. Demikian interpreta 
si sumber-sumber jang mengeta- 
hui di Washington hari Rabu me   Shigemitsu, menteri luar-negeri 

Djepang itu. (Antara-Reuter) 

lajar. 
Sementara itu memang A. S. 

kini memainkan peranan jang ma 
kin aktif dibelakang lajar perun 

IG IG EME AL '       
    

  

' 

Mengenai O 

mengumumkan atau menjiarkan 

Dena aja Da ep puja rhubungan aspek2 militer 
Gapat idzin tertulis dari komand 

tahi hukuman 
sebesar 100 sampai 500 sterling     Dapat diberitakan selandjutnja 

  

   

jang terdjangkit penjakit malaria, 
hingga jang berwadjib memandang 
perlu segera bertindak memberan 
tasnja. Pemberantasan di Gresik 
dilakukan dengan penjemprotan 
DDT dan untuk Surabaja masih 
ditjoba dengan Dielarin. — Dalam   Indonesia buatas rakjat sendiri. 

Patung2 model berpakaian ke! 
bangsaan  menundjukkan berbaj 
gat tingkatan, pekerdjaan, keseni 
an batik das pertundjukan2 seni-'! 
nanecung. Eksposisi ini memper 
tundjukkan sedjumlah besar pe 
ta2, potret2, gampar2 dan luki 
san2. | 

Sehabis mengundjungt museum 
ini setiap pengundjungnja mem 
bawa kesan tentang negeri itu 
lan tentang pendudukaja, jg mes 
kipun tidak lengkap, tetapi dgn. 
tiukup kepastian, dan dengan ra 
sa lebih simpati jg mendalam 
terhadap rakjat Indonesia. 

  
“ 

tahun ini di Djawa Timur seluas 
2.000 hektare tanah akan ditraktor, 
terdiri dari sawah2 jang kering 
atau tandus. Tanah? itu berada di 
Asembagus, Besuki, Bodjonegoro, 
Surabaja dan Madura. — Pada tgi 
6 dan 7 Sept. j.a.d. Menteri Dalam 
Negeri akan mengadakan konperen 
si dengan para Gubernur seluruh 
Indonesia, Kepala Daerah Istime- 
wa Jogja dan Walikota Djakarta. 
Atjara konperensi jalah penjeleng 
garaan pemilihan anggauta DPR 
Daerah, — Diantara 2.800 orang2 
jang menderita kelaparan didae- 
rah Ketj.  Pakendjeng (distrik 
Bungbulang, Garut) sekarang ada 
7 orang jang harus dirawat dalam 
rumah sakit Tjihatu jang dichusus 
kan untuk merawat” orang2 jang 

SEDJAK permulaan tahun ini di' 
daerah Gresik dan Surabaja telah 
terdapat tanda2 adanja penduduk 

DI/TI tjukup berat dirasakan. 
(Antara) , 
   

  

menderita kelaparan, Djwt. Kese 
hatan Djawa Barat menjediakan 
Rp. 10.000,— untuk keperluan pe- 
ngobatan. — Hasil2 pembitjaraan: 
dalam rapat pengurus Pusat Per- 
sit dengan Inspektur  Djenderal 
Teritoriaal dan Perlawanan Rakjat 
dan PP & K, Pusat Persit memu 
tuskan untuk mengadakan konpe- 
rensi segi tiga antara Persit, fihak 
tentara dan Kementerian PP & 
K. untuk memetjahkan masalah 
pendidikan, pengadjaran bagi anak 
anak angg. tentara jang akan di 
selenggarakan pada tgl. 14 — 15 
September j.a.d. di Bandung. — 
Tgl. 27-8 di Palembang telah di- 
buka gelanggang djudi Hwa Hwee 
jang kabarnja hasil pemborongan 
djudi itu akan dipergunakan utk 
pembangunan Makam Pahlawan 
dan Asrama Tentara, tetapi tidak 
diterangkan makam pahlawan dan 
asrama tentara mana. Ditaksir pem 
borongan perdjudian itu meliputi 
djumlah: sedjuta rupiah untuk Ia 
ma sebulan, demikian "Antara 

Ididep perkaranja dan hal itu ada 

1 lam waktu 
| (Antara), 

  

tahu menahu mengenai perkara pe 
dagang bangsa India K.H, jang 

lah tanggung djawab Kedjaksaan 
jang dikatakan memang mempu- 
njai hak untuk melakukan tindak- 
an diatas. Antara Kedjaksaan dan 
Pengadilan tidak ada sangkut paut 
langsung seperti diduga orang dan 
masing2 berdiri sendiri. Perkara 
tersebut menarik perhatian semen 
tara, kalangan di Palembang jang mengharapkan keterangan? ' jang 
lengkap dari pihak resmi, karena 
ada pula berita jang mengatakan, 
bahwa K. H. "kebal" terhadap 
(undang2. — Keadaan murid2 seko 
lah rakjat dibeberapa pulau dalam 

sangat menjedihkan. Gedung? se- 
kolah mereka sebagian besar di- 
bakar oleh gerombolan, Djumlah 
jang terlantar karena itu Lk, 400 
orang. Berkenaan dengan itu sedi 
kit waktu lagi akan dibuka seko 

A.S. makin giat memain Perundingannja dgn menteri luar 

kan peranan dibelakang negeri Djepang, Mamoru Shigemit 

    

bjek' Militer 
PRESIDEN Gamal Abdul Nasser dari Mesir pada hari Rabu 

telah menanda tangani sebuah dekrit jang melarang tiap pemberi 
taan mengenai angkatan perang Mesir. Dekrit tersebut: 1. Dilarang 

ngenai penerangan tentang angkatan perang, susunannja, bergerak- 

tiap orang jang melanggar ketentuan2 dari dekrit ini akan didja 
pendjara enam bulan sampai lima tahun atau dends 

kukan dalam keadaan aman. Djika pelanggaran itu dilakukan da 
perang maka hukuman ita berupa hukuman kurungar 

Kab. Makassar sekarang ini masih 3 

ngenai komentar Dulles "tentang 

su di London dim minggu jbl ini, 
jang selandjutnja dikabarkan oleh 
Ralph Harris, wertawan Reuter 

Mesir 

       

   

dgn tjara apapun tiap berita me- 

dan pada umumnja semua hal jg 
dan strategi ketjuali setelah men 
0 umum angkatan perang. 2. Se: 

Mesir, djika pelanggaran itu dils 

  

    
telah merajakan ulang tahun ke 
50. Djumlah orang jang sudah di 
rawat di Lau Simono itu hingga 
kini tertjatat 2.261 dan jang telah 
meninggal ada 1.161 orang, sedang 
38 orang lainnja telah sembuh. — 
Kini berita sajang dari luar nege 
ri. Dua buah misi perdagangan 
dari Singapura terdiri dari 43 
orang telah sampai di Peking. Me 
reka disetasiun disambut oleh Da 
vid Marshall bekas menteri kepa 
la Singapura jang kini sedang ada 
'di Tiongkok. — Wakil Menteri Ke 
budajaan URSS Vladimir Surin 
hari Senen jl. telah terbang me- 
ninggalkan New York menudju 
ketanah airnja setelah mengachiri 
kundjungannja di Amerika selama 

minggu, — Takezo Shimoda ke 
pala biro urusan perdjandjian2 
pada kementerian luar negeri Dje 
pang, dan 3 anggauta delegasi Dje 
pang dalam perundingan perdamai 
an dengan Uni Sovjet Senen j.l. 
telah mengadakan pertukaran fiki   lah ,.pengungsian” di Makassar   — Ketua Pengadilan Negeri Pa- 

lembang menerangkan, bahwa Pe 
ngadilan Negeri Palembang tidakrie di Lau Simono di Tanah Karop 

jang kini sedang diusahakan. -—- 
Beberapa waktu berselang ILeproze 

embesar2 lainnja, 

ran dengan menteri muda juar ne 
geri Amerika Serikat urusan Ti- 

diha-|h 

kereta" 

Guru & Pengu- | HubunganTjintaBebas 
Tak Bisa Dipertanggung Djawabkan — 

| Sendi Perkawinan Harus Didasarkan Ke- 

Soalannja”, demikian adjakan 

Resepsi tersebut menarik perha 
tian amat besar, bukan sadja da 
ri instansi2 sipil seperti. Guber 
nur, wakil Kementerian Agama 
dan lain2, tapi djuga dari kala 
ngan agama Islam, Katholik dan 
Pretestant. 
Arhatha dalam menguraikan ri 

wajat didirikannja BP4, jang ki 
ni sudah terbentuk dalam 20 ka 
bupaten dan kotabesar “diseluruh 
Djawa Barat dan mendapat du 
kungan 20 organisasi atay par- 
tai, menjatakan, bahwa mendjel 
manja BP4 itu ialah atas latar- 
belakang “besarnja djumlah per 
tjeraian di Djawa Barat jakni 
6276 dari djumlah perkawinan, se 
hingga merupakan rekord di In 
donesia. BP4 didirikan dgn mak 
sud menekan djumlah pertjeraian 
itu dan menguSahakan tertjipta 
nja perkawinan dan rumah-tang 
ga jang bahagia. Dilarapnja ban 
tuan dari masjarakat. 

Hubungan tjinta bebas, 
Dikemukakannja, bahwa manu- 

sia telah di-istimewakan dan di 
bedakan oleh Tuhan dari mach- 
luk lainnja, dan dibebani pertang 
gungan-djawab untuk memimpin 
dunia: Oleh karena adanja tang- 
gung-djawab itu, maka hidup ber 
keluarga suami-isteri harus ada 
armoni menurut hukum, Tanpa 

ini segala akan berantakan, per- 
adaban manusia hantjur. 

Pembitjara menjatakan, bahwa 
perhubungan diluar hukum anta- 
ra prija dan wanita seperti tjinta 
bebas, istibda atau niyoga, achir- 
nja tidak djuga bisa dipertahan- 
kan, dan hilanglah pula tanggung 
djawab jang dibebankan atas 
bahu manusia selaku machluk ist 
mewa itu. 

Apa sendi perkawinan 
jang baik. 

Menurut Arhatha, sendi perka 
winan itu harus didasarkam atas 
keagamaar, atau kejakinan akan 
Tuhan jang maha-mengetahuj ra 
rasia roch manusia. Tanpa iman 
ini tjara perkawinan apapun ii- 
dak akan mejakinkan untuk bi- 
Sa bertaha, lama dan bahagia. 
Indonesia kini belum mempu- 
njai Undang2 Perkawinan jang 
dengan sanctie2nja bisa mene- 
kan djumlah pertjeraian. Maka 
BP4 sedikitnja dengan nasehat2 
nja berusahs kearah itu. Demi: 

pada Imam —57 pCt. Dari Semua':ferka- 
winan Gagal Ditengah Djalan 

»DALAM KESIBUKAN dunia internasional mengenai 
mungkin tidaknja perang meletus, dalam keadaan? tegang dim 
negeri, hendaknja bersama sedjenak merenungkan pula soal 
pangkal perdamaian, ialah soal sengketa suami-isteri, jang me- 
mang merupakan soal ketjil, tapi lebih sulit dari pada soal Suez 
dan hingga kini tidak mudah untuk mentjarikan bentuk per 

Arhatha, Ketua Umum Badan 
Penasehat Perkawinan & Penjelesaian Pertjeraian (BP4) Djawa 
Barat dalam resepsi Selasa malam berhubung dengan dimulai 
nja Konperensi BP4 seluruh Djawa Barat 

Antara alam baru dan 
tradisi lama, 

Njonja Sanusi Hardjadinata da 
lam kata sambutannja mengata- 
kan, bahwa menurut Japoran2 
BP4 sebab2 pertjeraian itu ialah 
antara lain kurang nafkah, ku- 
rang pengertian orang tentang 
perkawinan, poligami liar. Dalam 
menggambar robahnja konstellasi 
masjarakat akibat revolusi jang 
mentjita-tjitakan adanja persama- 
an hak dan kewadjiban antara 
wanita dan prija, dikatakan, bah 
wa dalam kenjataannja baik wa- 
nita maupun prija belum menja- 

belaka, dan bahwa wanita itu 
sederadjat dengan prija. 
Keadaan menundjukkan betapa 

tebalnja pengaruh tradisi. Dise- 

  
bagian orang ada jang sudah 'ber ' 
pikir setjara rasionil, modern dan " 
progressif, tapi disamping itu ia: « 
masih hidup dalam norma-norma 
tradisi lama, S 

Bukan soal aneh. 
Wakil "Kementerian Agama me, 

njatakan, bahwa statistik stabili- 
teit kehidupan rumah-tangga di 
Indonesia memang kurang meng- 
gembirakan, tapi itu djustru me- 
rupakan lapangan untuk usaha 
perbaikan, Ditegaskannja, bahwa 
dalam tahun 1950 diseluruh: Indo 
nesia terdjadi pertjeraian sebanjak 
4779 dari perkawinan, dalam 
tahun 1951 54Y5, dan dalam 1952 
mendjadi 575. Ini terutama ter- 
dapat di Djawa Barat, Djawa 
Timur, Djawa Tengah, Sumatra 
Utara, Djakarta, Kalimantan. 

Ditegaskannja, bahwa mungkin 
pertjeraian tidak biss ditekan sa 
ma sekali, umpamanja karena 
pasangan suami-isteri tidak tjo- 
tjok, tapi experiment2 
seperti PS di Djakarta dan BP4 
di Djawa Barat, bagaimanapun 
merupakan usaha jang berfae- 
dah, walaupun dapat diketahui 
betapa beratnja untuk mentjari 
titik pertemuan antara jang ber 
selisih. : 

kan soal aneh. Djangan 
dua manufia jang berbedabeda 
rochnja, dua kaki dari seorang 
manusia, jang satu rochnja pun 

wakil Kementerian Agama, jang 

ni kita harus mengusahakan sir   kian Arhatha. 

dara 
dan 

NIZAR 
dan CHADIK 

den 

paja perselisihan itu bisa damai 
kembali. (Antara) 

Utjapan terima kasih 
Kami atas nama Keluarga Almarhum H, TAMAM dengan ini menjampaikan terima kasih afas perhatian Sau- sekalian, jang dengan ichlas turut serta menghadliri membantu peralatan pada hari nikahnja anak kami : 

gan CHANIFAH 
» MIRAH 

Mudah-mudahan perhatian dan bantuan itu “diterima sebagai amal saudara oleh Allah jang Maha Esa, 5 

Hormat kami, 
Keluarga Almarhum 
H. TAMAM 

  

  

   

  

   

    

   

      

Perusanann Dinwu : 

SEMARANG 
mm am AI 

KRANGGAN BARAT 128   
RR ata 

Kepada para-peserta dari VESPA 
Bon bensin tjuma-tjuma ini dapat 
nja tg. 31 Agus. j.a.d. 

VESPA SERVICE-DEALER UTK 

Menjembuhkan sakit masuk angia, 

badan greges, meriang, perut kem- 

bung, hulu hati rasa senap, kepala 

takit dan mengusir angin djahat 

SNN 

DIA RINA 
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    IBOE 
JOGJAKARTA 
Ben RN Oak 
MALIOBORO 35 

    

VESPA SUNDAY TRIP 
2 SEPTEMBER 1956. 

BENSIN-TJAMPURAN PERTAMA 
DENGAN NILAI OKTAN JANG LEBIH TINGGI 

diberikan tjuma2 oleh : 
KIOSK BENSIN 2 TAKT »ACTIYUM” 

SUNDAY TRIP, 
diambil ditoko kami selambat2- 

N.V. ,SURACO" 
SELURUH DJAWA-TENGAH. 

dari bahwa wanita bukan objek ' 

ketjil2an  : 

»Perselisihan suami-isteri bu- 5 
antita 

kadang? tersandung pula kata: 

seterusnja menjatakan, bahw. “kia 

(( Pemerintah Daerah Swatantr4 
ya Kabupaten Kudus 
  

BAGIAN PEPERIKSAAN TJONTOH? AIR SUSU 

MENGUMUMKAN : 
tentang hasil peperiksaannja tanggal 9 -8- 1956 oleh Kepala 
   

    

  
  

          

Djawatan Kehewanan Daerah Pati sebagai berikvt: 

No. (Perusahaan susu| Ala mat/ Hasil Pemeriksaan f 
Ketera- 

susunan kenang ngan, : 

sihan, ma Buana 

1. YP 'Muria” Kudus tjukap kurang ' 2. |Oeci Kiauw Nio 4 baik tjukup 3. JOng Ing Biauw » baik baik 
L psu b tp” » tjukap tjukup 5. ISie Liong Djan » baik tjakap 6. Bwa Tjiang Sioe 35 tjukap tjukup 7 ILiws Pati baik se- | baik , kali 5 Pn Petjangaan | tjukup kurang : #'Margosantosa” elah baik juk i 10, Pp an” Diojaha - Tanu Tjontoh 

( susu 

11. IR, Locollo Bangsri Hukup | jukap Tn 12. |Thee Kiet Gwan Rembang | baik tjukup 13. |Tjan Tjing Lok 1 tjukup jakap 14. INio Sien Hwat ILasem djelak kurang 15, IKho Pok, Kay » jukup | jukup 16, |Lioe King Tjioe s djelek baik 
17. Murni” Blora baik se tjukap 

kali 
O.F.   mur Djauh William J, Sebaid Uni 
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ssi ak arot Portable: 'Merk 

. B ROSET LE” 
MODEL Tabu DENGAN WARNA JANG MENARIK. 

MARGA Je Me AA hu Rp. 3.500.— 

PEMBELIAI UNA DIAWATAN :— KANTOR — PERU. 
SAHAAN. DAPAT POTONGAN ISTIMEWA. 

PERHATIAN: PERSEDIAAN TERBATAS. 

Fa. H. ABDULKADIR 
Djl. GADJAHMADA 10 SEMARANG TILP. 1954. 

CE EM SENTER NEK ET MMA 

PPP PPL EL PM ppap 

  

    

    

   

  

   

         
   

     

Di dj 20 Dua 
1 aa RT. auto union th '56 

baru gres belon 
4 d T23 PON para . 

1 Royal Enfiel 
3 th "37 53 

keadaan ME NANA RAN 
Bisa Hihat dj. 17—18. 

tt NOTOPRAJITNO t 
Djl. Pena No. 10 Ma- 
gan $ 

  

MAAN 
    

PPP 

HA D I A H 
(Satu) TT Ouickly Baru 

DISEDIAKAN OLEH 

N.V. Net Motor Coy., 
BODJONG 490 SMG. 

| MELULU UNTUK PENGENDARA 

. Batjolah 
Suara Merdeka     

  

    
LA LL RA 

     memerlukan tuk pabikna di Dike Tengah jang beginian 
dibawah | aSani | Matjam? Stoo 

(Echte Vruchten- 
Stroop) 

| #arum dan Segar 

    

  

      Pemeg gang? b.buku dan 
Pembantu pemegang”. buku 

mereka Tang tidak mempunjai pengalaman dalam tata-usa- 
— di Pabrik Gula harap djangan melamar. 
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Pada bagian pembukuannja di Semarang dapat ditempatkan SE- || . y ORANG” TENAGA.TATA-USAHA jang berpendidikan dan || Tjap Tangan tetap sabun un- Ouickly, berpengalaman pembukuan. 
ORA . . Pelamaran2 hendaknja melulu diadjukan dengan tertulis. : tuk pentjutjian jang terbaik. 

- SNKNKKKKEKE KEKE SEK EKEEKEEEKEEEKKKKI | 
JIANG BERHASIL MENDJADI : | 

BESOK Njonja tinggal memutus- DJUARA UMUM. ' PREMIERE Ga DALAM "ti! | : BESAR! kan! Njonja dapat menggosok : | . ea ha sn meman, aman 5. Pagar Kis dan | »LUx? A1 Pn Ta inn tjutjian Njonja dengan sabun Hindradj sja Raliy 
5.007.00-5.00 WTI 23 htest, ana Ou AN AN an PA an NA Meng Naas ana 2 biasa jang kasar. Atau meng- PADA TGL. 2 SEPT. 1956. 1 SE la hn 5 e ai bersih berseri laksana baru : bata | 1 i hemat pakaian Njonja dengan EXTRA asin jal karena Sabun Tjap Tangan St. daanann iban ama mn aamiin mg »memandikannja” dalam bu- : BESOK SORE | RAT NE : : i 1 n 

aa Kaki ag al on sa jang berlimpah-limpah dari D F A | FE R | 
TA Tn | Sabun Tjap Tangan. Sampai : & JACKIE CO9CAM TIDA PERLOE BELI CREDIT (MENJITJIL) dna , pa SAPTU PAGI | 2 INI BARANG DI DJUAL HANJA : sisa jang terachir Njonja da- B I N r r A R A 

PAGE SHIRLEY TEMPLE | 0 50 sen Sadia pat menikmati keuntungan un- g : 
(Segala umur) $ Me | " J ” tuk Hutjian jang putih bersih. Dj. Tandjung 18 Phone 1707 Dia terkenal MARGARET O'BRIEN 
sebagai “opsir Only once in a MALAH DAPAT 1 ROLL D AVOS La ea “— F3 jang keras dan decade comes' " . . : 2 : kasar, tapi 300 . una tidak bersih betul dan kojak INI MALAM PREMIERE! an bualinja ps Ci srail dan 1 LEMBAR COU PON HADIAH PRODEO. TJUMA2. karena sabun biasa. Pa uni ! tia akan segala : (KALAU MEMANG 

1 perintah jg di -nam—an en Na ea SK OXY” 5-79. (TT .th) utjapkannja! ' - t BUK SA DI STAND 
: -$ 

Dan, gadis: PENS 2 CHARITON BESIOH DALAM PEKAN RAJA. 
Saksikanlah Paris diwaktu ma- AS AK Orsat Caol— in ar 1 £ 3 

F 2 £ 5 Naa 1 

dokter muda. 2 JULIE ADAMS “ lam, dgn adegan? realistis jang Today's Greatest 
ier muda. 

Love Story! lemah menje-” Sm Pa Ag DEMAREST- TIM CONSIDINE: 
rahkan. selu- 5 Na yan 3 tak dapat dilupakan...... TN and TIM KOVEY trh hatinia! Maan mna 

ka berdj a dan mereka | 
Dia djadi buah bibir seluruh dna Hollywood-TIM HOYEY 

Mereka berdjump Rintana £ terbaru jang lintjah memainkan peranannja jang pa- 
ES : ira ik - ling lutju dan djitu" KE Mean Oa aan AN 2 SABUN TJAP TANGAN SN maen Sa BAWALAH ANAK2 TUAN...... Ta TENTU IA AKAN: BER- : 5 PELAN 

1 H h A3 mereka djatuh tjin Pa Na DITUNGGU: Montgomery ( Er Aline Mae Malion sabun jang pa ing hemat PA 
In AA JL—LJ—LZLuwwx '» ROYAL” M.G.M's. »THE SEARCuU” untuk segala tjutjian. & Lt di Paris 

g TINGGAL HARI INI Pan BESOK MALAM PREMIERE 579. (17 th | Tjeritera drama jang paling be- MI Walter PIDGEON 4 Film Tiongkok . “B, : 
$ : DAN 8ESOx PAGI Huang Ho ,,HUNG HOA CHET TAI” PAKAR aga 5.13 “140 8 | ar jang pernah dibikin! Donna REED : 3 Ba gadis jang tjantik djelita, tetapi selalu dirundung 3 

Eva GABOR - Kurt KASINA 
g x : 3 INAR Sampai Sore Ini “aa 

. . Sudah : ana 0202/2vi-50 " Ban an 
Pa j (RA a ada lembe 2 BUSTE- (2000 LEMBAE Pai ang me ketan ka ENTERO-VIOFORM 8 : , | montok Rp — EXTRA KE- 

CIBA 8 eri e on aran «Surat Bahagia RAS Rp. 75,— RENA datang : “an n.. 17 Agustus" bulan tidak beres Rp. 58,— Du Obat jang kami andjurkan untuk : T (CRISTANOL PILL. bikin kurus, LIA A be D : TT SYASKON 
3 

elah Terbagi ! ketjilkan perut besar Rp. 20,— » Amoebe Uysenterie ME Sr 1: # Porto Rp. 3 ASTHMAPILL: » Medjan aa — AA | an an. @ Iisa ae # 
y Saki hapas engi, menggo Ss A € SUPAJA TIDAK SAMPAI baek Rp. 2000” YOCANOL, » Buang? air 157 : | : Ng KETINGGALAN, BERBELANDJALAH |PILL.: Batuk darah, sesek, ke- p pena, | 

5 
EKARANG DIUGA ! |.Fring,.  'T.B.C5 batuk "darah Djika Dokter tidak ENTERO-VIOFORM k ! h K # “Ini.! P “TOKO ,,EMEN” 9 (Pe Taon Tias aa Cetakan na 2 Pergunakanlah Kesempatan'ini.! | 

2 THIO GIOK GIEM an lain 3 kali sebari | gi | BODJONG 25. 2g | KE Tiap1 tablet memakai merk Ciba ) E 
2 | — 2 tablet p ' | 

SEMARANG, 4 Gang Tengah 22 Semarang 33 : 3 | Berhubung dengan sangat banjaknja para pembeli jang membandjiri toko kami, pula ba TE Tjojudan 70 A. Me ang Png 3 PN Kr akmai agar supaja kami dapat memberikan an jang An teratur, kami sengadja memberi! 
INDRA” INI MALAM PREMIERE "ROYAL” kelonggaran kepada para pembeli sbb. : p 

: AGENDA SEMARANG AA SA SA TSM LL LS R3 LL LS LA LL LL LL Men BERBARENG (17 ih) 4.30-7.00-9.30 : 1. Para pembeli jang membeli pada tg. 30 dan tg. 31 Agustus - UNITED CINEMAS. 
REHANA , (1000 Malam) 1956, apabila belum sempat mengambil barang2-nja, maka   

AGHA H AZAR RATEN” Film India Tekst Ind. barang2 itu hara diambil pada tg. 1, 2, 3, 4, dan 5 Septem- 
1 : ber 1956 j.a.d 

Zr Kan maka djuga pada tg. 1 s/d tg. 5 September 1956 
itu, para pembeli MASIH DIBERI KESEMPATAN UNTUK 
MENUKARKAN duplikat nota2 pembelian tg. 30 dan tg. 31 
Agustus 1956, berserta duplikat nota2 pembelian lainnja jang 

masih belum ditukarkan "SURAT BAHAGIA 17 AGUSTUS”, 

Pemberitahuan | 
& likat nota2 pembelian jang berlaku untuk ditukarkan "SURAT BAHAGIA 17 kg 
kdusrus” 2 duplikat nota2 pembelian sampai tg. 31 AGUSTUS 1956, maka duplikat Ka 
nota2 pembelian mulai tg. 1 SEPTEMBER 1956 j.ad. TIDAK BERLAKU UNTUK DI- 
TUKARKAN DENGAN #SURAT BAHAGIA 17 AGUSTUS”, 

Djam untuk pesan tempat : 
| "Engs “Giaad “Ill 
Kera» Oman Le MA Ipa 
Gris - Indra - Royal: 10.—11,— 
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“3 RIS” Pa "GRAND” 
5,09 - 700 - 9.09 "17 th) 
EXT: Saban Sore "Grand” 3.09 

Anna Maria Alberghetti 
Steril. Hayden - Rich. Carison 
"THE LAST COMMAND” 

(Color by Trucolor) 

Ma Bat dekan OT tj 
EXTRA: SABAN SORE dj. 3.00 

  

UNIMAT universele draaibanken 

  

Ha gak elang oh ebsabebadtna 

"ORION” 5415 - 715 - 9.15 
XTRA: SABAN SORE dj. 3.15 
Ci ema an pe Technicolor 

Demikianlah pemberitahuan kami, hendaknja para pembeli maklum z 
adanja, Terima kasih, 

NAH, KINI NJONJA2 DAN TUAN2, BERBELANDJALAH  SEPUAS2-NJA SERTA 

NJONJA2 DAN TUAN2 TIDAK PERLU REPOT2 ANTRI DAN BERDJEDJAL-DJE- 

DJAL LAGI,....! SILAHKAN, DJANGAN RAGU-RAGU ! 

Bisa digunakan sebagai : 

“ DRAAIBANK 

“ KOLOMBOORMACHINE 

£ HANDBOORTOL 
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$       " FRAISMACHINE 
T ag | | Toko HIENS 6 # GEREEDSCHAPSLIJPMACHINE ' Fi Lian si »” BE 

“ POLIJSTMACHINE Sebuah film India j jang sangat mengharukan.............. penuh Bodj ong 25 - Se mar ang | E njanji2an modern dan diiringi irama samba dan rimba jang meng- 
! # DECOUPEERZAAG giurkan hati! 

    
  

  PERAN A TATAP 

OKAY, OKAY, Y 1      
     

   

  
  
   

  

« DRAADSNIJMACHINE 
   

  

GET OFF THAT 

  

| CACTUS, KEEP THAT YOMBRE 

  

   

    

1 HOLO TENYEAR GRAZING ALLOTMENTS ON THIS                          

  

      

  

    

  

   

     

  

    
     

    

| 4 mentnatu : , LAND, MISTER! YOU CAN'T DIG HERE JUST BECAUSE | | FROM DOING ANY MORE v4 | SHOVEL BErORE N BuT stop IN! YALAM PENGHABISAN : Hi bisngad rasakan an SOMEBODY OSTANEP TE MINERAL KISHIS AND DAMAGE TILL £ FIND THE Ng | 1 START BOUNCIN' ) SPINNING LUX” ep Ge AkTt an) bulk a LA i FiLe MINING CLAMS! | TWO MEN HE WORKS por MM | LeAD OrF Yovg / THOSE Guns Joan Crawtord - B, Sullivan Ro Roger “-MELEAN AND BENSON! LIKE THEY 3 Guna ane: Pseciste indrumenttrasibank jaur kefjil bentuknja. SANGAT TIOTIOK UNTUK 1 : damai A PROKY 5. aa Oa da7 th.) DIPAKAI oleh BENGKEL2 Radio, Arlodji, Juwelier dil-nja, f f-. an » , Pe Liz. “Taylor - Van Johnson Ip Harga standaard vitrusting Rp. 3,500,— 3 PA TN, Ta Walt. Pidgeon - Donna Reed Agenten: j We cor "THE LAST TIME. pan Li f pa B0 3 £ Soe, Ltd | “ag (Color by Technicolor) ) Prihadi Trading oc, Ltd. One mus 

    

PINDRA" 4--630-9.- (17h) 
"ROYAL" 4,30-7.00 -9.30 
Rehana "HAZAR RATEN” 
Agha 

im India | Tekst Indon, 
bag bana 

aan 1 malam “penghabisan : 

RANGE, ROGERS! BANDUNG : Dil. Asia-Afrika No. 126 — Telp. 4626 8 .-.5UE US! 
SEMARANG: Djl. R. Patah No. 50 — Telp. 674 

N. V, Handel My. Liem Bwan Sing 

       

    

      
— Saja telah mengerdjaka — Tunsileh dari perkakas pen —. Cactus, tjegahlah orang n dit empat Bahan Derek ini se-     
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DJAKARTA : Djl. Tihang Bendera No. 71 — Telp. Kota 1607 lam luh tah LE ” » K9 
a sepuluh tahun tuan! Engkau tidak boleh menggali begitu itu supaja tidak membuat gali itu sebelum saja menemba 

PN 5. Ta tan th.) SURABAJA : Dj. Petjinan Kulon No. 67 — Telp. U. 1291 sadja hanja karena tjuma ada se seorang jang diberi hak dari pe kerusakan lagi sampui saja kan pena pada kepalamu! "Ru NG TSE TA HIA N? “G. hang Pen Ka baja surat Haa dapat Pa na An an Ser okey, tetapi hentikan aa aa Aa AA TI TM AI AL PR On SLS .. SA LA “5 Kit, teran menaapatkan bulldozers untuk menggali tanah orang jang menjuruhnja be ah engkau  memutar-mutarkan 1 ia SS NS AN an AI TPA Da GM PN ON TN disekitar peternakan ini, Rogers! ............ Tuntutlah kita! kerdja — MeLean dan Ben sendjatamu itu seperti memutar Type Pertj. SEMARANG” Idzin No. 3498/111/A/171 
son roda pemintalan sadjal 
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