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s3 y 2 8 (pura. Sebagai ketuanja sudah dil PyAKSA AGUNG Suprapto uan kelas sa Sa ane berhubung pilih Nona K. N. Wee, ig men- atas pertanjaan2 sekitar Kerdjadi Pa anche”. Tiba-tiba sebuah auto | dirikan perkumpulan ini Ha aja ,,nasionalisasi” rtjetakan u, Ketika pihak direksi bios- | para prija dan w ig ingin | asing Makassar oleh TE pani- 
para pemenang, hanja dua | Merasa berbahagia dalam waktu tia baru2 ini, menerangkan ke 

Tapi Teu 

tusan | 

sudah 400 s 

  

tiknja Konstituante: 
Supaja pemerintah segera memrikan tundjangan tetap, 

persiapkan Undang2 tentang ke untuk ketuanja diberikan nia: 
WK. ngan tetap tiap2 bulan. 

ini dibebaskan dari padjak. 

dudukan ketua, v 
ketu, dan anggota2 ngan 
tes dan supaja | m 
bentukan K 
Badan bag Sengan susunan 
perwakilan 

rest oleh ke 

  

Demikian 

kan Panen 3 Lara, 
jg aren dulu ga mengha 
diri. rapat Panitya “Chusus Tata- 
Tertib . Konstituante itu selaku 
salah seorang anggota panitya 
tersebut. - 
Mr. Sartono menjatakan kepa 

da ” Antara”, bahwa untuk mem 
pertjepat semua pekerdjaan, ma 
ka sebelum keputusan? rapat Pa 
nitya chusus Tata-Tertib Konsti- 
tuante itu dapat disampaikan ke 
pada Panitya Negara (pleno), 
maka keputusan2 rapatnja itu ter 
lebih dahulu disampaikan kepa- 
da pemerintah sebagai saran2| 
dan bahan2 pertimbangan. Kepu 
tusan ini diambil, mengingat Pa 
nitya Negara onstituante t: 
dapat segera bersidang, karena! 

dta2nja sedang. reces dan se 

ada Sana ba 
-dangkam 

sana 3 
   

   

    

Didiekwkan. “bahwa cejak Pa- 
nitya Chusus Tata-Tertib kema 
ren dulu itu adalah representa- 
tip, karena dihadiri oleh 23 

Gadji ena — Konstituante 
Mungkin Diaatik Besuk 10 Nopember 
PANIfIA CHUSUS Tata-Tertib Konstituante dari Pani- 

tia Negara mengenai persiapan2 pembentukan Konstituante, 
dalam rapataja kemarin dulu telah mengambil beberapa kepu- 

 menjarankan kepada pemerintah, al. 
: supaja Konstituante sudah dapat dilantik se- 

anggota terpilih disahkan, su- 
paja Konstitusinte dilantik tgl 10 Nopember, supaja anggota2 
wakil minoritet dan Irian Barat dapat diangkat sebelum dilau- 

luan2 lain, seperti 
dan lain2nja disamakan dengan 
peraturan2 Parlemen, dan untuk 

tua Panitya Negara pembentu 'ketua jang harus menetap di Ban 
'dung harus disediakan 
mobil dan lain2nja seperti ketua 
Parlemen. Berapa djumlah uang 
duduk dan tundjangan tetap ba- 
gi ketua atau wakil ketua Kon- 
stituante itu nanti, 

belum bersedia menerangkamnja. 

Konstituante dalam rapatnja ke- 
marin djuga berpendapat, bahwa 
mendjelang pembentukan Konsti- 
tuante perlu dibentuk suatu Ba- 
|dan Persiapan Konstituante jang 
disusun dengan perwakilan ber- 

taklimbang, jaitu tiap2 5 orang ang 
gauta dapat menundjuk seorang 
wakilnja untuk duduk dalam iba 
dan tersebut dengan disertai ai 

Gauta "penggantinja: —— “kol 
Pe Dengar. demikian, menurut Mr 

  

  

Dibentok DiStnga 
— Chusus Utk ? 

Keatas 

  

SEBUAH pei 

sabah bios- 

senggang.” 
KEAN diadakan Binaan V6 

pertama, tipa or anggota laki 
laki menaruh fatsalan-9 akan | 
pergi menonton dan makan dil 
restoran. Sebab anggota wanita 
lebih kuat, enam orang semua-| 
uja. 

“ Pertikaian paham Kerjit telah) 
timbul antara pihak anggota la- 

Te laki dan pihak anggota Wa- 
“Inita, mengenai satu usul jang 
ingin membatasi umur anggota 
»tidak dibawah 25 tahun”. 

Djurubitjara dari pihak  Op- 
posisi mengatakan, bahwa tiap 
orang, tidak perduli ia tua atau 
muda, tentu akan merasa kese- 
pian”. Tapi panitia tidak terta- 
rik oleh usut ini. Keputusannja: 
Jang diterima mendjadi anggota 
hanja mereka jang umurnja lebih 
dari 25 tahun, 

Ketua Nona K.N. Wee meng 
andjurkan supaja orang Waspada 
terhadap manusia serigala: ,,Ka- 
mi akan memeriksa dengan te 
liti tiap permintaan hendak men ' 
djadi anggota, supaja .serigala-' 
serigala” dapat disingkirkan dari 
perkumpulan”, 
Perkumpulan ini telah mem- 

punjai 40 orang anggota sebagai 
intinja. Dan belum habis bulan 
Agustus jang lalu, surat permin- 
tian ingin mendjadi anggota telah 
bertumpuk-tumpuk. (UP). 

Nan lari. Sebabnja: 

    

     
sedang 

Se Hok 

Disarankan djuga, bhw keper 
uang djalan 

rumah, 

  

Kaum de Gaulle jang mendja 
di anggota2 parlemen Prantiis di 
bawah pimpinan Jacgues Sous- 
tella hari Kemis mengadakan per 
temuan dengan PM Mollet utk. 
membifjarakan soal terusan Suez: 

Pada umumnia kaum de Gaulle 
ini menjokong didjalankannja po 
litik tegas terhahdap Mesir. 

Mr. Sartono 

Badan Persiapan Konsti- 
tuante. 

Chusus   Panitia Tata-tertib 

  

Laporan Daly 
Tidak Benar 

Australla Tidak Kirim | 
if Pada Indon. 

MENTERI Luar Negeri A Sartono, " “fraksi2 ketjil . nantinja | tralia Richard Casey Selang 
dapat bekerdja sama dgn fraksi2 hari: Rebo jbl., bahwa tidak be- 
ketjil lainnja“ untuk mengadakan rar bahwa plakat2 identiteit2 jg 

  
orang dari 12 orang anggotanja ja,| gabungan, supaja dapat memper ditempelkan pada bus2 jang di 
dibawah pimpinan ketuanja, Mr, 
A.M. Tambunan. dar, wakil Ke 
tuanja Mr. Soebagio . Reksodi- 
puro. 

Keputuian? Bes. 
Menurut Mr. Sartono, Panitia 

Chusus Tata-Tertib Konstituante | 
berpendapat, bhw seperti halnja 
dengan pembentukan Parlemen 
tempo hari, maka dalam “mengha 
dapi pembentukan - Konstituante' 
sekarang ini, pemerintah perlu 
mempersiapkan Uk lang2 tamba- | 
han jang akan Sa ah di 
lantiknja Konstituante, 
apabila Panbin Pemeriksaan Su- 
rat2 Kepertjajaan anggota2 terpi 
lih sudah dapat - mengesahkan 
400 surat2 kepertjajaan. 5 
Undang? tambahan itu, menul: 

rut Mr. Sartono, dapat segera| 
disahkan oleh Parlemen, apabila 
pemerintah sudah siap dengan 
rantjangannja pada saat permula 
an sidang ana en an    

tono, bahwa mengingat - 
permintaan Kabinet Pn utk | 
mengundurkan pelantikan  Kon- 
stituante sampai permulaan No 
pember jang akan datang, kare | A 
na Presiden kini sedang beradal 
diluar negeri dan sekembalinja| 
nanti masih harus beristirahat, | 
dsbnja, maka disarankan, supaja 
pelantikan itu dilakukan tepat) 

  

oleh perwakilan 

putera 

'rangkat ke Amerika Serikat dan Ih 

'rahan” 

dalam Badan kirimkan ke Indonesia dibawah 
Kep Konstituante itu. |Kolombo Plan sama dirobeki 

Ae (Antara). | seperti jang dilaporkan eleh ang 
|gauta partai buruh F. Daly. 

WIDJONA RKO TJOKROADI- | Tidak ada lokomotif jg dikirim: SUMARTO BELADJAR KE |kan ke Indonesia seperti dila- 
AMERIKA. Pt Daly, eni Da Hari 

tr emis minggu jl. Daly menjata Widjonarko Tjokroadisumarto, kum: “bahwa & tokematik debu 
Kuasa Usaha Indonesia GT Manila het! “Senen telah b kan ke Indonesia dan di Djakar- 

enen telah D€- fa plakat2 jang menjatakan bhw 
barang2 itu adalah pemberian 
dari Australia, sama difjopoti 
oleh Pemerintah Indonesia, de- 

  

pesawat terbang untuk beladjar 
dalam ilmu ekonomi, keuangan 
dan politik. Demikian berita UP | mikian UP menrabarkan dari 
dari Manila. Canberra. (Antara) 

Untuk Hilangkan Rasa 
Tak Puas Di Daerah? 

” Tindakan Apakah Jang Didjalankan 
' Pemerintah? — Soal Pamilet FPS Di 

Tanjakan Ke D.P.R. : 
' BERHUBUNG dengan tersebarnja pamflet Front Pemuda 

.| Sunda, jang telah menimbulkan reaksi pro dan kontra, baik 
“dalam statement2 maupun berupa pamfiet, maka 5 orang 
anggota Parlemen jakni Gatot Mangkupradja, Ardiwinata. 
Djerman Prawirawinata, Katamsi Sutisnasendjaja dan Inc 
Garnida telah menjampaikan pertanjaan2 kepada pemerintah. 
Pertanjaan2 itu berbunji: (l)ygunakan, pamflet FPS itu ada 
pakah pemerintah mengetahuil lah sebuah letusan perasa?n ke 

latar-belakang dan sebab- musa- tidakpuasan jg lama tertekan di 
'babnia jg mengakibatkan ”tim| Pasundan (Djawa Barat) dan bah 
bulnja, rasa ketidakpuasan kedae| wa letusan ketidakpuasan itu pa 

seperti dimaksud itu?|da hakekatnja merupakan gam 
2) Bila pemerintah mengetahui| baran perasaan ketidakpuasan ke 
nja, apakah pemerintah bersedia| daerahan jg hidup didaerah2 lain 

pada Hari Pahlawan De, berse memberi keterangan tentang lajpula. 
djarah, jaitu 10 Nope mber jang| tar-belakang dan sebab-musabab| . Kuatir akan akibat jang 
akan datang. | tentang soal ita? (3) Dan dalam tak di-inginkan. 

Panitia — Chusus “Tata-Tertih hal demikian, tindakan2 apakah| Para” penanda-tangan surat 
Konstituante itu djuga mengusul | 
kan, supaja sebelum pelantikan 
Konstituante, pemerintah sudah 
menjelesaikan pengangkatan2 pa 
ra anggota. angkatan jang akan|r 
mewakili daerah Irian Barat dan. 
golongan ketjil. (minoritet). 

Penambahan: anggauta? Paj 2 

dian menghilangl an soal2 ig me 

ig akan diambil oleh pemerintah Ta Toaakowtk an Tar kernu: pertanjaan itu menimbang, bhw. 
bila keadaan seperti dewasa ini 
dibiarkan terus-menerus dan dari 
pihak pemerintah tidak ada tin 
dakan jang tepat dan bidjaksana, 
maka sangat dapat dikuatirkan 
akan adanja akibat2 jang tidak 
di-inginkan. 

|ngakibatkan lahir dan hidupnja 
perasaan ketidakpuasan dari dae 
rah2 itu? 

Para penandatangan surat per 
tanjaan itu mengundang pemerin 
tah untuk memberikan djawaban 

nitia, Se Pe An Demikian isi surat pertanjaan 
— IPerwakila jat' pad., sidang |para andaota Pari i di 

Sena — berhubung “babak ke HI jo akan datang de bata het da aa TES orang dari 7 orang anggauta 
nitia Pemeriksaan Surat2 Keperl 
tjajaan harus melakukan perdja- 
lanan keluar negeri, maka untuk | 
mentjegah djangan sampai peker 

a itale: 

  

Pa ngan is: an. 

  

Kemis kemaren disampaikan ke 
pada sekretariat DPR untuk di- 
teruskan kepada pemerintah. 

(Antara). 

Kelima,” penandatangan surat 
kaga | itu berpendapat, bah 

: i pertimbangan 
adan kata2 TA diper 

     

  

  djaan2nja ,,matjet”, karena 
mentjapai guorum- rapat, 
disarankan kepada pi 
supaja anggauta' pan 
tambah lagi dgn 4 o: 3 
ta baru, sehingga djum h ang-| 

mendjadi 5 25: gauta seluruhnja 
orang. ku 

edudukan Tnlposid 
Tentang kedudukan keuangan 

ketua, wakil ketua dan anggau- 
ta2 Konstituante disarankan, su- 
paja pemerintah segera memper 
siapkan rantjangan 
dan. Panitia Chusus Tata-tertib 
Konstituante berpendapat,  bah-| 
wa mengingat sempitnja waktu, 
dapatlah dipertanggung-djawab- 
kan, apabila utk ini dikeluarkan 
Undang2 Darurat. 

Mengenai hal ini, pada prinsip | 
nja panitia tersebut berpendapat, | 
supaja para anggauta Konstituan 
te itu nanti diberi »uang duduk" | 
(uang sidang) jang pantas, tan-| 
pa gadji tetap, dan utk wakil 
ketua disamping uang duduk se- 

  

& maka $ 
   

   

undang2nja, | v4, 

    

AZAS pengawasan internasio | NATO bulan jl. di London dan 
nal atas Terusan Suez telah |satu2nja negara jang menolak 
mendapat dukungan banjak” da undangan Londorr untuk konpe- 
lam sidang Dewan NATO jang 
bersidang di Paris hari Rebo, 
demikian menurut pena jang 
mengetahui di.Paris hari Rebo. 
Venteri luar negeri Inggris Sel-j 

wyn Lloyd dan menteri luar ne! 
geri Perantjis — Christian Pineau 
dalam sidang. itu" tidak meminta 
apa2 kepada para anggota NA- 
TO, karena djelas bahwa duta2 

Ibesar jang mewakili negara2nja 
dalam sidang itu tidak mempu- 
jai kekuasaan penuh dalam 
membuat sesuatu keputusan pen 
ting atas nama pemerintahnja. 

Dewan Nato ini memperlihatkan 
sikap jang dingin. Demikian sum 
ber tab 
takan bahwa George W. Pekins 
Duta Besar A.S. untuk NATO 
mengatakan kepada para warta 
wan ,tidak ada sesuatu diskusi 
tentang soal terusan Suez dalam 
sidang Dewan NATO”, 

Sumber2 Perantjis mengatakan 
bahwa Lloyd telah memberikan 
gambaran umum dari krisis Suez 

laskan konperensi London dan 
tugas 

Junani jang merupakan salah 
sebuah negara dari 5 negara jg   perti para anggauta, Mada dibe-   bert Menzies, tidak  menghadliri  konperensi 

  

    
   
   

    

   

   
   

  

nama ,,Perkumpulan Hati an jg ber, "1 
hagia” telah dibentuk di Singa |$ 

Gengan keputusan jang diambil 

Suprapto mendjawab, bahwa Pe 
ingawas Kedjaksaan Makassar di 

lum kabinet membitjarakan dan 

soal ,,nasionalisasi” 
tersebut. 

sidangnja baru2 ini, Kabinet po- 
keknia meniatakan 

Cairo untuk menjampaikan kepa 

rensi tentang Suez dalam sidang 

jang selandjutnja menga ' 

jang dibebankan kepada| Henry Spaak 
misi 5 negara jang diketuai oleh| memperlihatkan ketegasan sikap- 
Perdana Menteri Australia Ro-|nja. 

aa MNMePaMENOANANNAN NN 

Jagung” “Beri 

Perintah 
. Utk Periksa Masa- 
   

  

     
   

        

Pertj. Makasar 

pada sa AGS bahwa ia telah 
memerintahkan kepada  Penga- 
was  Kedjaksaan setempat 

enak terutama sekali un- 
apakah dalam |" 

hal ita terdjadi sesuatu pelang- 
garan segi2 kriminil. 
Menurut Djaksa Agung, ber- 

hubung dengan terdjadinja »Na- 
sionalisasi” pertjetakan tsb., ia 
'telah memanggil datang ke Dia-| 
karta, Pengawas Kedjaksaan Ma- 
kas$ar, Partatmo, dan setelah me 
ngadakan pembitjaraan2 dengan 

pedjabat itu jang telah tiba bebe 
rapa hari jang lalu di "Djakarta, 
memerintahkan Pengawas Ke- 
djaksaan tsb. untuk segera  me- 

lakukan pemeriksaan seperti di- 
erangkan diatas. 
Atas pertanjaan apakah lang- 

kah2 jang diambil  Kedjaksaan/ 
Agung itu mempunjai hubungan | 

kabinet dua malam jang lalu me 
ngenai soal diatas, Djaksa Agung 

panggil datang ke Djakarta sebe 

mengambil tentang 
pertjetakan 

keputusan 

Sebagaimana diketahui, dalam 

  

   
   

    

   

  

| pemeriksaan Menteri Ruslan Ab 

  nasiona'isasi 

Pemerintah 
siapan' Utk Hadapi Ke. 
mungkinan roma Suez 
Guna aa Mentjukup! Kebutuhan Rakjat 

Akan Barang2 Jang Tak Terdapat Di 
Indonesia Sendiri 
— Oleh: Korr, Kita — 

“DALAM KALANGAN2 PEMERINTAH Indonesia pada 
waktu ini sudah mulai diadakan persiapan? 
kan tindakan2 apa jg. 
dah Suez tidak dapat diselesaikan dengan 
kan timbulnja peperangan di Timur. T. 

Sebagaimana diketahui, dewa- 
Sa ini Panitia 5 Negara jang di- 
ketuai oleh P.M. Australi, Ro 
bert Menzies sedang berada di 

da Presiden Mesir tentang rentja 
na Dulles jang menghendaki .in 
ternasionalisasi terusan Suez”. 

Rentjana Dulles ini adalah salah 
satu. hasil jang ditjapai da- 
lam Konperensi London tempo 
hari disokong oleh 18 negrra se 
dang Indonesia, India, Russia 
dan Sailan menolaknja. 

Sementara itu Inggeris dan Pe 
rantjis giat ' mengadakan kons- 
trasi2 pasukannja didekat Mesir 
seperti di Cyprus, Afrika Utara 
dll. jang tampaknja hendak me- 
ngantjam Mesir untuk menerima 
baik Rentjana Dulles jitu. Sam- 
pai berita ini ditulis, masih be- 
lum diperoleh berita jang pasti 
bagaimana hasil pertemuan Pa-| 
nitia2 5 Negara itu dengan Pre 
siden Mesir Gamal Abdel Nas- 
ser. .Tetapi dari berita2 pers da 
wat diambil kesimpulan, bahwa 
Pemerintah akan menolak saran 
Panitia 5 Negara itu, karena in- 
ternasionalisasi . terusan  Suez 
itu dianggap oleh Mesir sebagai 
menjinggung — kedaulatan Mesir. 

Adanja dua pendirian jang 
sangat bertentangan ini menje- 
babkan orang dapat mengambil 
kesimpulan tetang ' 'kemungki- 
aan-kemungkinan jang akan ter- 
djadi, djika pertemuan Panitia 5 
Negara itu betul2 menemui kegalt 
galan. Ini terutama mengingat si- 
sap Pemerintah Inggeris jang su- 
Jah bersedia2 untuk memulai sera 

akan didjaiank an djika andai kata masa 

   

   
—TIIMr. Rum: ,Masih Diper- 

timbang kanAn akahPer. 
ItuAdaP”n memakan ya 

Mengenai Ba Pemeriksaan ..Peris- 
: tiwa 13 Agustus" 

BERHUBUNG DENGAN adanja desakan beberapa pi- 
|hak agar Panitia Pemerintah mengumumkan relaas dari peme- 
'riksaan terhadap Ruslan Abdulgaani, ketua Panitia Pemerintah 

jang bertugas mendengarkan keterangan2 dari Menteri Rusian 
Abdulgani, Mr. Moh. Rum atas pertanjaan ,,Antara” mene- 

rangkan, bahwa se Karang sedang dipertimbangkan apakah 
di|ada tjukup alasan untuk memberikan pengumuman, selain 

Makassar untuk melakukan pe-|j keputusan menitia jang sudah diumumkan beberapa hari jang 

Wakil P.M. I Mr. Moh. Rum memeriksa keterangan2 Monteri 
menjatakan, bukanlah mendjadi Ruslan Abdulgani itu. 
kebiasaan bahwa sesuatu proses- Seperti diketahui, ' pengumu- 
verbaal diumumkan dan dalam man Panitia Pemerintah sesudah 

(mendengarkan keterangan? Men 
teri Ruslan Abdulgani  setjara 
lisan dan tulisan mengenai per 
istiwa 13 Agustus itu, pada po- 
koknja berbunji: ,,Panitia meng 
anggap, bahwa keterangan? dan 

pendjelasan2 tsb. sudah tjukur 
sehingga tidek melihat adanja al: 
San untuk mendakwa Ruslan At 
Culgani telah melakukan per- 

buatan jang melanggar hukum 

pidana (korupsi)“. 
Putusan panitia ini disetudju 

oleh pemerintah sedang Djaksi 
Agung djuga mengumumkan, bat. 
wa tidak ada alasan untuk meng 
ambil tindakan2 hukum terhadap 

dulgani ini malahan tidak tertja | 
pai tingkat proses-verbaal tetapi | 
merupakan “ooronderzoek. Seka 
lipun demikian, panityanja sadar 
bahwa - pemeriksaan terhadi p 
Menteri. Ruslan Abdulgani ini 
adalah soal jg luar biasa. 

Menurut. Mr. Moh. Rum se 
landjutnia, tiap anggota panitya 
nja- telah mendjalankan tugasnja 
dengan penuh rasa - tanggung- 
djawab, tidak sadja terhadap dja 
batannja tetapi djuga  terhadip 
gewetennja sendiri. Dan panitya 
tidak mengambil putusan hanja 
untuk membela Ruslan Abdul- 
gani. Demikian Mr. Moh. Rum. 
Katanja lagi: Sekarang sedang 

Gipertimbangkan apakah ada . aa 
tiukup alasan untuk menge'uar- Ruslan Abdulgani”. Panitig .Pe- 
kan pengumuman, selain “dari meriah: Int, mngpotagnja “ter. diri dari Wakil P.M. II, Menteri 

Keh:rkiman, Menteri Penerang- 

an, Menteri Urusan Veteran dan 

sidang2nja dihadliri djuga oleh 

pengumuman jang telah dikeluar 
kan panitia sesudah  menjelesai- 
kan tugasnja mendengarkan dan 

  ne Djaksa Agung pada Mahkamah 
perusahaan asing di Makassar itu Agung, wakil dari KSAD dan 
tidak dapat dibenarkan menurut| Kepala Polisi Djakarta Raya. 
hukum negara. (Antara). 

Adakan Per 
Panitia ini dibentuk dgn tugas 

mendengarkan keterangan? dari 
Menteri Ruslan Abdulgani berhu 
bung dgn tuduhan? korupsi jang 
dilemparkan kepadanja dan putu 
san diatas diambil sesudah meng 
adakan sidang dua kali. Pemben 
tukan panitia ini adalah sedjalan 
pula dengan keinginan Menteri 
Ruslan Abdulgani sendiri untuk 
diperiksa. Untuk keperluan ini 

|Menteri Ruslan Abdulgani kem- 
bali dulu ke Indonesia, sedang- 
kan menurut rentjana dia harus 
langsung menggabungkan diri 
dengan rombongan Presiden Su 
karno jang sedang berada di Uni 
Sovjet, sesudah selesainja Konpe 
rensi London, dimana Ruslan Ab 

dulgani memimpin delegasi Indo 

untuk merentjana 

d: sa an mempan 

|Hndonesia 

| Tusin jang baru2 

(dua minggu, 

Pemerintah dalam keterangannja kepada koresponden nSuara 
Merdeka” di Djakarta menjatakan, bahwa adalah sangat men 
dahului kenjataan untuk berbitjara tentang kemungkinan tim- 
bulnja perang, tapi mereka tidak mengabaikan peristiwa2 jg. 
sekarang sedang terlihat Gisek: tar masalah terusan Suez itu. 

lam hal ini sudah mengoambil 

itu kelihatannja tidak begitu mem 
punjai ,,nafsu,, seperti Inggeris 
dalam menghadapi Mesir. Hal ini 
terutama sekali karena Amerika 
Serikat agaknja sangat berhati? 
dalam menghadapi negara2 Arab| : 
jang hingga sekarang ini oleh A- 
merika dichawatirkan akan memi 
hak Russia, djika Amerika Seri- 
kat memusuhi negara2 Arab. Djil, 
ka demikian ini halnja, maka bagi 
Amerika Serikat akan sukar seka 
li mempertahankan kepentingan? 
ekonominja-terutama sumber2 mi 
njak- di Timur Tengah. 

Sekalipun adanja dua penda- 
pat seperti tsb. tadi, jaitu mere- 
ka jang mengchawafirkan firu- 
bulnja suatu peperangan dan ig. 
lainnja lagi menganggap suatu 
peperangan adalah kenjataan jg. 
masih djauh namun dalam ka- 
iangan Pemerintah kita pada 
umumnja orang menginsjaafi be- 
nar2 tentang perlu diadakannia 
persiapan2 untuk berusaha me- 
menuhi kebutuhan2 rakjat dalam 
keadaan jang darurat. | 

Bagaimana bentuk keintiman 
itu setjara konkritnja masih be- 
um dapat diketahui, tetapi Ke- 
menterian jang bersangkutan d--.   tindakan2 seperlunja. Diantara- 

|hesia. 

buatannja 
pelanggaran jang dituduhkan ter 
hadap dirinja. Didjelaskan oleh 
terdakwa, bahwa pemalsuan be- 
berana delivery order dan bank2 
caransi 
tiada menimbulkan kerugian tr 
hadan pemerintah R.F. 
Firma 
Finraa 
telah melunaskan segala pemba- 
jarannja terhadap barape? ian 
w:belinja dari Indonesia. (Antara) 

jadi, 
Keresidenan Kalimantan Timur 
atas pertanjaan Antara” 
rangkan, bahwa berita2 jang me- 

(Antara). 

  

Astrajuda Achir-. 
nja Akui Per: 

buatannja 
DALAM landjutan pemeriksa- 

an Pengadilan Negeri Djakarta 
ang dilakukan Kemis kemarin 
dibawah pimpinan Hakim G. K. 
Lim 
Muda R.I. di Singapura Mohd. 

terdakwa bekas Konsul 

Arsad gelar Raden Astrajuda di 
nzka Hakim telah mengaku per 

terhadap beberapa 

jang dilakukannja itu 

karena 
jang bersangkutan jalah 

»Taong Yek” di Singapura 

Imigran2 Gelap 
Di B:papan ? 

KOMISARIS Polisi Drs. Sur- 
Wakil Kepala Kepolisian 

mene- 

nja jang terpenting ialah memi- njatakan bahwa dipelabuhan Ba- 
kirkan, bagaimana usaha 
akan didjalankan dalam mengum gelap 

ba- asing untuk tinggal setjara gelap pulkan atau mendatangkan 
han2 keperluan hidup rakiat 
jang tidak terdapat di Indonesia 
sendiri. Demikian keterangan2 
iang dapat dikumpulkan dari 

  

kalangan Pemerintah di Djakar- lam ada,   agan terhadap Mesir. 
Sementara itu beberapa kala- 

agan resmi lainnja ' mengamgap, 
oahwa suatu peperangan di Ti- 
mur Tengah belumlah dichawatir 
kan benar, sebab menurut penda 
pat mereka, pemusatan2 tentara 
Inggeris itu hanja merupakan ger 
“ak terhadap Mesir semata2. Apa 
kah akan timbul peperangan atau 
tidak, hal ini banjak sekali tergan 
tung daripada sikap Amerika Se 
rikat dan Inggeris didalam penje 
lesaian masalah Suez ini menggar 
tungkan dirinja kepada sokongan 
Amerika. 

Amerika Serikat   dalam pada 

bs ” Jorakabana | Saoe 
Dia diikuti oleh Pineau jang 

menurut sumber itu telah mende 
sak adanja ketegasan dari nega 

Ira2 jang berkepentingan dalam 
krisis Suez. Menteri luar negeri 
Perantjis itu selandjutnja — men 
djelaskan bahwa Perantjis  me- 
rasa terikat untuk mengambil tin 
dakan2 militer jang bersifat pen 
tjegah. 

Menteri luar negeri Henri 
Spaak dari Belgia ' mengatakan 
kepada sidang ,,Barat sama 'se- 
kali djangan memberikan sesuatu 
djalan bagi intimidasi”. Demiki 
an pula kata sumber tsb. diatas 

  

dalam sidang itu setelah mendje| pernjataan utusan Turki. 
Suatu sumber mengatakan bhw 

dalam sidang itu 

»Situasi ini membahajakan, 
katanja: 

ta. 

jang jikpapan penumpang2 
kapal2 

banjak 
jang turun dari 

ditanah air kita ini, adalah tidak 
benar. Kemungkinannja memang 
ada, tapi menurut 
pihak kepolisian bukti2-nja 

penjelidikan 
be- 

demikian Komisaris 
rotisi Surjadi. (Antara) 

Nasser-Menzies Belum 

casi perbedaan2 pendapat antar 
minta waktu untuk mempelad 
tentang nasibnja terusan Suez. 
berlangsung selama 105 menit 

Para utusan setelah tukar me- 
nukar pendapat itu kemudian be 
rarigkat keistana ,,Manial”  di- 
mana mereka ini oleh Pen 

Nasser didjamu mekan. 
Perdana menteri Australia Men' 

zies setelah pertemuan itu tam 
pak tersenjum simpul dalam juta 
na ,.Manial” itu dan kepada para 
wartawan ia mendjawab  perta- 
njaan2 mereka bahwa pertemu- 
an2 itu masih berdjalan — dan 

akan dilandiutkan, Saja tak da- 
pat mengatakan sesuatu lagi, ka 
ta Menzies. 

Pandu2 Pan 
ngalir ke Mesir, 

Dari Moskou UP selandjutnja 
mengabarkan bahwa makin lama 
makin banjak pandu pelajaran 
Sovjet mau membantu Mesir se 
tjara sukarela. 

Mereka itu datang dari arma 
da laut Baltik di-utara dan laut 
Hitam diselatan, Hal ini merupa 

me- 

    
  

  

hahaa Kebudajann Indonesia 
Kon. Eetevisnseh Gerootschap , 

... x unatan an Weranichangan 

    
  

   
    

Tjapai Kata Sepakat 
Mengenai Nasib Terusan Suez — Tapi 

Menrzies Tetap Tersenjum 
PRESIDEN NASSER dan perdana menteri Australia, 

Robert Menzics cs. dalam pertemuan nereka malam Kemis 
di Kairo tentang nasibnja terusan Suez tidak berhasil menga- 

a mereka itu. Menzies cs, telah 
jari pendapat presiden Nasser 
Pertemuan malam Kemis jang 
itu berachir tanpa ada keten- 

tuan bila pertemuan selandjutnja akan dilangsungkan Jari, 
kan djiawaban atas seruan Mesir 
jang minta banjak. pandu pelaja 
ran untuk “terusan Suez. 

Perantjis kerahkan ka- 
palnja jang ke-46, 

Selandjutnja Reuter dari Den 
Haag menjatakan bahwa peme- 
rintah Belanda telah memprotes 
setjara lisan kepada pemerintah 
Mesir ' karena Mesir “menolak 
membebaskan 2 orang pengeruk 
Belanda jang sudah habis masa 
kerdjanja diterusan Suez, demi- 
kian dinjatakan oleh djurubitjara 
pemerintah Belanda di Den Haag 
hari Rebo. 

Sementara itu kementerian per 

tahanan nasional Perantjis telah 
mengerahkan ,.Pierre Loti", jang 
besarnja 10.940 ton, berkenaan 
dengan krisis terusan Suez, demi 
kian kalangan marine Perantjis 
menurut Reuter dari Marseille 
hari Rebo. Kapal tsb. ialah ka- 
pal jang ke-46 jang dikerahkan 
oleh pemerintah Perantjis, 

  

  

TAHUN KE VH No. 167 

P 

    

  

    

Dim. kota Smg. : 

Luar kota Smg. : 

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

Harga Langganan (Bajar Muka) 

Rp. 12,70 &- Rp. 0,30 (Materai) — 

Rp. 13,70 #- Rp. 0,30 (Materai) — 

Rp. 13, — 

Rp. 14,— 

Etjeran 75 sen selembar. 

1 

| 

  

  

   Kerdjasama 
Jang Luas 

” Kemungkinan 
Hubungan Ek oxo- 
mi Indon,-Rusia 
SEBUAH missi industrialis2 

jang diketuai Ketua 
Dewan Industri Indonesia Omar 

ini telah me- 
Sovjet Uni selama 
menjampaikan ke 

pada pers disana antara lain bah 
wa  missinja datang kenegeri 
Sovjet Uni dengan maksud utk 
membentuk hubungan dagang de 
ngan kalangan industri dan teh- 
nik di URSS dengan tudjuan 
untuk mewudjudkan kerdjasama 
ekonomi jang lebih erat. 

Omar Tusin beranggapan bah- 

ya perundingan2nja disana  te- 
'ah mempunjai hasil jang sangat 

sagus. Diduganja, telah terdapat 
kemungkinan2 jang luas untuk 
Sekerdjasama dan untuk memper 
sesar djumlah pembelian per- 
'engkapan2 industri dinegara ter 

sebut. Kerdjasama antara Indo- 

1esia dan Sovjet Uni kini sedang 
iperluas terus dan sedang men- 

ljadi semangkin kuat. Bagi Indo- 

xresia akan mendjadi sangat ber- 
una seandainia URSS dapat me 

girimkan suatu delegasi jang ter 
'ri dari kalangan2 perusahaan, 

sara insinjur dan rombongan pa- 
ra ahli, begitu pula pekerdja2 ke 
Sndajaan untuk mengundjungi In 

lonesia. Dengan djalan hubung- 

in2 pribadi, kita akan lebih mem 

perkokoh lagi saling mengerti dan 
sersahabatan antara rakjat2 kita. 

Demikian Omar Tusin. (Antara). 

ngundjungi 

    

Presiden Turut Ber- 

dansa Dengan Anak? 
Dapat Tanda|jMata Se-ekor Kudh 
Asia Tengah — Russla Tawarkan 
Pesawat Terbang Dengan Pilot Wa- 
nita Untuk Perdjalanan Presiden 

PADA HARI RABU rombongan Presiden Sukarno jang 
kini ada di Uzbekistan bertolak ke Chirchik, daerah tenaga 
Estrik, pabrik2 kimia dan mesin Uzbek, dan baik disepandjang 

djalan maupun diperusahaan2 itu sendiri mendapat sambutan 

meriah dari rakjat. Menurut berita Tass dari Tashkent, Presi- 
den menaroh perhatian besar sekali pada hasil2 pabrik kimia, 
dan ketika sesudah itu mengundjungi suatu perusahaan perta- 

nian kolektif, besar pula perhatiannja atas tjara2 bekerdja dan 

hasil daripada sistim pertanian ini dengan mengemukakan 

banjak pertanjaan kepada pemimpin pertanian kolektif tsb. 

Pada waktu mekan siang rom sahabatan antara dua pedjuang: 

bongan Presiden disambut dgn. antara dua orang jg telah meng 

permainan2 Takjat jg memberi |alami penderitaan2 jang serupa, 

kan gambaran tentang hiburan|kesukaran2 besar: jang serupa. 
dikalangan kelusrga pertanian| Oleh Presiden Sukarno “dikata- 

kolektif. Amatir2 | musik memv| kan, bahwa persahabatan antara 

perdengarkan ” ketjakapannja di rakjat Indonesia dan rakjat So- 
sertai njanjian2 dan dansah rak Ph ran Sin 

iat. /Banjak anggota rombongan |Viet adalan p # Na 

dan Presiden sendiri kemudian| dua pedjuang Sepekan itu. J 

turut serta berdansah dengan pe 2 aa 2 disambut dgn. 

muda? da emudi2. epuk-tangan riuh. 2 

Sebagai Nanda oleh peru-| Keterangan tsb. didahuluinja 
dengan menerangkan perdjuangan sahaan pertanian kolektif itu ke 6 

pada Presiden diserahkan seekor| bangsa Indonesia untuk mentja- 
pai kemerdekaannja, dan per- kuda Asia Tengah dan beberapa 
djuangan rakjat Sovjet Uni utk. barang lainnja. : 

Bersama-sama menudju melaksanakan revolusinja. Kedua 
perdamaian dunia. nja mengalami penderitaan2 jang 

Menjambung berita tentang pil jyar biasa: kesengsaraan, pendja 
dato Presiden di Tashkent, Tassf 5, Digul, Siberia, sedang ribuan, 

atau puluhan ribu jang telah men lebih landjut mengabarkan, bhw 

djadi korban.   menurut Presiden Sukarno, tidak 

Presiden-pun menerangkan ten 
  

penga 

Dalam hubungan dengan pem 
beajaan rentjana itu, memang sa 
ngat dibutuhkan modal tamba 
han, dan hal ini akan dapat di 
ambilkan dari pengeluaran2 obli- 
gasi, simpanan mi sjarakat dan 
pindjaman dari luar negeri. 

Untuk mengeluarkan - obligasi 
masih dibutuhkan waktu ig tepat, 
ialah setelah rentjana V tahun 
ini berdjalan, agar  masjarakat 
mendapatkan pengalaman dan ke 
sadaran bahwa untuk membea 
jai sesuatu rentjana diperlukan 
modal, dan modal tsb. antara 
nja diperlukan bantuan dari ma 
sjarakat sendiri. 
Terhadap simpanan  masjara 

kat. jg hasilnia diuga kan digu 
nakan untuk pembeajaan rentja 
na. Ali Budiardjo belum dapat 
memberikan keterangan cetail- 
nja. baik mengenai kap: n. akan 
d'mula'n'a dan tiara apa jg akan 
digunakan untuk — memperoleh 
simpana, dari masjarzkat itu. 

Mengenai soal pindjaman luar 
negeri, dikatakan, bahwa hanja 
290 dari seluruh djumlah, pem 
beajaan rentjana V tahun itu, jg 
diharapkan akan diperoleh dari 
pindjaman dari luar negeri.. Apa 
bila diingat bahwa sediak tahun 
1951 hingga kini pindjaman dari 
luar negeri jg diterima oleh In- 
donesia berdjumlah US $ 135 
djuta atau dinilai lawankan dgn. 
rupiah berarti Rp. 1 miljard, ma 
ka pengharapan mendapatkan 
Penak dari luar negeri seba 
njak 590 selama masa rentjana 
V table pertama, tidaklah ber- 
lebih-lebihan, demikian Al: Bu- 
diardjo. 
Mendjawab pertanjaan apakah 
pemerintah dalam  usahania un 

sar terhadap pembaiaran pampa 
san perang dari 
katkan, ' bahwa sama sekali 
pembeajaan rentjana itu didasar 
kan atas kekuatan dan  kemam 
puan pemerintah sendiri, 
Pindiaman dsn bantuan 

luar, diuga pembaiaran 
san perang itu hanja 
arti sekedar f:kter 
bagi kelantjaran 
ngunan kita, 
diardjo. (Antara). 

dari 
pamna 

akan ber 
pembantu 

usaha pemba- 

  

Polisi Seksi T Tandjung sana 
baru2 ini telah mepanak an 
Orang nenimnane kasal 

van Oldenbarneveldt jane sedan 

berlabuh  dipelabuhan IT 
djung Periuk. 

Ketiga orane jang ditanakan ie 

semuania menumnanci kanal im 
ari Surahsia adalah Nioni2 Th. 
Wener. Nionia Muller dan. Nona 
TB, Wener, ketiga-tiganja warga 
Senar Belanda 

Pembeajaan Rentjana 
5 Tahun Didasarkan 

Kemampuan 
Pesimisme Mengenainja Sebenarnja Ku- 
rang Beralasan -Kata Mr. Ali Budiardjo 

XxESIMISME SEKITAR pembeajaan rentjana V tahun 
pemerintah sebenarnja kurang beralasan, apabila diketahui bc- 
kar, atas Gasar mana beaja2 perentjanaan tersebut diambil, 

.Cemikian keterangan pedjabat Direktur Biro Perantjang Ne- 
gara Mr. Ali Budiardjo. Seperti diketahui investasi pemerintah 

dalam masa rentjana berdjumlah 11,4 miljard rupiah, dan 
angka ini tidakiah berlebih-lebihan. Menurut Ali Budiardjo, 
untuk menentukan angka pembeajaan itu, telah dipakai dasar 

alaman2 beberapa tahun jang lalu, djuga dihubungkan 
tengan pengeluaran anggaran belandja jang sudah2. 

  
tuk membesjai rentjana V tahun adalah utusan2 
itu djuga menaruh perhatian be ngan POMG dari tiap Kabupa 

Djepang, Ali Indonesia. 

demikian Ali Bu-! 

Tehan i 'bes ar. 

' 

Tan- kongres nanti, 

adalah persahabatan serapat per 

tang persamaan tjita-tjita: kemer 
dekaan, kesedjahteraan dan per 
damaian dunia. 

Diuraikannja tentang  Pantja 

Sila Indonesia, dan Pantja Sila 
jg telah diterim, baik oleh Kon 
perensi Bandung, jaitu prinsip2 
hidup berdampingan setjara da 
mai, perhubungan atas dasar ke 
pentingan bersama antara bung 
sa2. Presiden jakin, bahwa Pan 
tja Sila Bandung ini akan kekal, 
akan hielup terus dalam  djiwa 
manusia sampai perdamaian ter 
tjapai kembali dfseluruh dunia, 

Lsampai semua bangsa suling har 
ga-menghargai. 1 

Djuga dalam “pidatonja ini 
Presiden tidak lupa akan tugas 
pemuda untuk hari-depan. Dika 
takannja, bahwa di Indonesia pe 
muda mendjadi harapan seluruh 
bangsa, dan demikianpun pemu 
da Sovjet bagi Sovjet Uni. Pemu 
da dari semua bangsa hiirus ber 
djuang bersama-sama untuk me 
pena tjita2 hidup berdam 

untuk ke 

  
pingar- setjara “damai, 
merdekzan, penghargaan antara 
bangsa2 dan perdamaian dunia. 
Demikian Presiden jg pada acrir 
nia berseru: Marilah saudara2, 
kita bekerdja-sam,, untuk kepen 
tingah perdamaian. (Antara). 

Sovjet tawarkan pesa- 
watnja. 

Sementara itu Pemerintah So- 
vjet Uni telah menawarkan se- 
buah pesawat-terbang - kepada 
Presiden Sukarno untuk diguna 
kan dalam perdjalanannja ke Ju 
goslavia dan RRT nanti, demi- 
kian berita UP dari Tokio, jang 

Kol. Kawilarang 
Berangkat 
Ke A.S. 

BEKAS Panglima T.T. III Ko 
lonel Kawilarang serta keluarga 
nja Kemis pagi kemaren bera,.- 
kat dengan pesawat terbang GIA 
dari lapangan terbang Kemajo- 
ran (Djakarta) menudju posnja 
jang baru sebagai Atase Militer 
KI. di Washington (A.S.). Ia 
berangkat sesudah beberapa kali 
didengar  keterangannja sekitar menjatakan, bahwa keterangan 
»peristiwa 13 Agustus” ji. Se-|itu didapatnja dari kalangan In: 
menfara itu kemaren dj,1 be-| donesia dikota tsb. 
rangkat dari Kemajoran " “apten 
Udara G. F. Mambu perwira 
tehnik udara Auri ke Amerika 
Serikat selama 2 bulan dengan 
tugas melaksanakan — pembelian 
can mergawasi alat-alat tehnik 
udara untuk keperluan Auri ig 

i Amerika. (Antara) 

Pesawat itu mungkin sekali pe 
sawat transport type ,,Iyussin” 
bermesin dua, jang digunakan 
oleh Sovjet Uni untuk dinas per 
hubungannja, dan akan dikemu- 
dikan oleh seorang penerbang 
wanita. : 

Armada-udara perhubungan So 
vjet Uni mempunjai beberapa 
orang pilot wanita. 

Presiden akan tiba di Jugosla 
via pada tgl. 12/9 untuk berkun 
djung dinegeri tsb. 5 hari lama 
nja, kemudian pada tgl. 19/9 ke 
Austria, djuga untuk 5 hari-la- 

manja, tgl. 22/9 ke Tjekoslova- 
kia. 

Ruslan diterima Wk. 
P.M, Pervukhin. Kemu- 
dian bertemu Gromyko. 

Seterusnja menurut Radio Mos 
kow, Menteri Luar Negeri Rus 
lan Abdulgani hari Rebo kema: 
ren dulu diterima oleh Wakil 
P.M. Pervukhin. Sebagaimana di 
ketahui, Ruslan telah tiba di Mos 
kow dalam  perdjalanan untuk 
menggabungkan diri dgn rombo 
ngan Presiden. 

Ruslan telah mengundjungi 
pula Wakil Menlu Gromyko, jg 
telah ' menjambut kedatangannja 
dilapangan terbang ketika Rus: 
lan tiba di Moskow hari Selasa 

dipesan dari 

Kongres Orang 
. Tua :Murid 
Utk Madjukan Pendi- 

dikan Bangsa 
GABUNGAN Perkumpular 

Orang-tua Murid dan Guru Se- 
luruh Indonesia (GPOMGSI) te 
lah mengambil inisiattp untuk 
menjelenggarakan Kongres Per 
kumpulan Orang-tua Murid dar 
Guru Seluruh Indonesia, pad: 
achir tahun ini. Jang akan d 
undang menghadliri kongres tsk 

tjabang Gabu- 

tan dan Kotabesar, dari seluruk 

Oleh karena belum semua ka- 
bupaten/ kotabesar membentuk 
Gabungan POMG-nja, maka se 
belum kongres, akan diichtiarkan 
dulu pembentukan Gabungan P 
OMG kabupaten/kotabesar, jang 
akan merupakan tjabang Gabung 
an POMG Seluruh Indonesia. 

Untuk itu, dalam waktu bebe 
Irapa bulan ini, akan dilangsung 
kan konperensi2  POMG jang 

- meliputi daerah kabupaten/kota- 

Adapun atiara penting dalam 

ialah, selain ten- 
tang. organisasi, mengenai .,usa- 
ha2 POMG untuk memadjukan 

pendidikan bangsa”. 
Demikian diumumkan oleh Pe- 

jang lalu. (Antara). 

  

DEKAT PANGKALAN RAP: 
DI AMMAN TERDJADI 

LEDAKAN. 
5 Orang telah meninggal “du 

nia dan 2 orang menderita luka 
parah dalam suatu ledakan . di 
salah satu desa iang terletak de 

kat pangkalan RAF (angkatan 
udara Inggris), dipinggir kota 
Amman. 

Ledakan tsb.. terdjadi ' dalam   nsurus Gabungan POMG . Selu 
ruh Indonesia. (Antara). 

tempat menjimpan mesiu didesa 
rta 

  

SIDANG PENASIHAT2 Mili 
ter Organisasi Perdjandjian Asia 
Tenggara jang dilangsungkan di 
Baguio pada hari Kemis kemaren 
telah memasuki hari ke-4. Menu 
tut sumber2 jang mengetahui ji 
mendjadi pokok  pertimbangan| t 
adalah mentjari tempat jang pa- 
ling baik bagi sekertariat SEA 
TO! «agar bekantan? SEATO 
dapat lebih efisien. 

Sementara itu Letnan Djendra! 

Dean Vargas Kepala Staf Ang 
katan Perang Filipina jang menge 
tuai konperensi ini mengatakan 

bahwa sidang 8 negara ini ber- 
djalan dengan lantjar. Dikatakan   uja bahwa Panitia Atjara' akan 
bersidang hari Kemis untuk mem 

   
  

Perantjis. & Pakistan Siap 
Negara Seato Jang Diserang 

persiapkan sidang pleno tertutup 
pada kari Sabtu pagi besuk, 
$ Panitia Ketjil hari Rebo telah 
mengachiri lapcran2nja jg. akan 
diadjukan kepada pleno untuk 
mendapatkan persetudjuan.  Pani 
tia2 ketjil itu telah dibentuk pada 
Lari Senen untuk mempeladjari 
berbagai laporan dari perentjana2 
militer SEATO jang telah bersi 
dang di Singapura dalam bulan 
Djuni jl. 

Vargas mengatakan ,,pertaha- 
han daerah SEATO adalah per 
tahanan Filipina dan kami sa- 
ngat menghargai ' pengumuman? 
Laksamana Felix Stimp, dan 
Marsekal Udara "Francis Fres-   
sanges'. 

Lagi 2 anggota SEATO jakni 

Bantu: 

Perantjis dan Pakistan hari Rebo 
telah San aan kesediaannja 
untuk mengirimkan bala bantuan 
angkatan darat dan angkatan 
laut guna membantu memperta- 
hankan sesuatu negara anggota 
SEATO apabila mendapat sera 
ngan. 

Laksamana Muda Paul Ogoli 
ketua delegasi Perantjis mengata 
kan bahwa kira2 10.000 pasukan 
Perantjis dapat diperbantukan ke 
pada pasukan Ngo (Vietnam Se 
latan) djika perlu guna pertaha 
nan SEATO. Pasukan2 ituvter 
diri dari kesatwan2 angkatan laut 
dilautan India dan kesatuan2 ang 
katan darat jang didatangkan 
dari Perantjis sendiri. 

(Antara-UP-Reuter), 
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nisa tee 0s 

| Atas nama seluruh anggauta PERNADAB (Persatuan 
Naluri Darah Bagelen) kami mengutjapkan turut berduka- Uiita atas meninggalnja : 

R. Ngt. 
pada tanggal 

    
   

  

$ tai A3 : 4 1. s 

Tjabang PERNADAB: -  P. B. PERNADAB: 

|. | Mangunsubroto. 1. Pr. Ir. Djojosugardo. ” 
2 Supadi. i 5 An Su 1 3 

  

     
         

    

      

   
Uti Ira 
tjapan 

Dengan ini kami mengu 
bantuan Bapak2/Sdr.2 
materieel pada waktu 

R. MN 

  

an banjak2 terima kasih atas 
uan berupa moreel maupun 
galnja Ajah kami : 5 

TOA 
   

          
   

    

TMODJO 
$ 0... Tanggal 30 Agustus 1956 
Semoga Tuhan Jang Maha Esa memberikan ganti jang se- 
timpal dengan amal Bapak/Sdr.2 dan Tuan2 sekalian. 

3 | IG ana 2 & , 

| Keluarga: 
20 SOETANTO 

| 2. BOEDJOMARTONO. 

Pa AR 
    

      

   
   
   
   
   

   

         
   

   
    

   

     
     

      

  

        
   
   
    
       

            
     

     

      

   

  

    
   

    

1 KOTA JOGJAKARTA 
| 7 SEPTEMBER -I7 OKTOBER 1956 

  

  

4 

ATRACTIE PEKAN RAYA JANG HEBAT! 
e KEMBANG API akan dipasang pada tgl. 6-9 - 1956. 

| Makanan dan Minuman 
apa, jang akan disediakan oleh 

Stand ,Es Tjendol" 
“di PEKAN RAYA pada malam itu? 

. Silahkan datang mampir dan buktikan. sendiri. 
B. DIANGAN LUPA! Kali ini tempat pemasangan 

KEMBANG API letaknja disebelah Timur Kebon Binatang. 
DATANGLAH LEBIH SIANG. | 

  

   
Istimewa untuk wanita jang habis 

berzalin, memperbaiki rahim, me 

njegarkan serta menguatkan Ledan, 

menambah darah, dan memban 

Garkan keluarnja sir-teteh 

Ng 5 NX Ny 
Mi Pepusanaan. Diamu IBOE 
KE ET 

JOGJAKARTA 

  

          

  

    

    

        
          

      

Turut Berdukatjita | 
               

  

     

               

  

    

  

    

     

   

             

        

   

  SEMARANG 
Malioboro 33 

     
    

  

. Kranggan Barat 128 

Ea SALA LE LL LEE Ah 2. 

Murphy 8ADIO 
type TU -238 

buata: do & Co Djakarta. 
# Menerima SELURUH DU- 
: NIA dengan mudah. SY 

Hae onderdil didiamin 
njak persediaannja. 

Harga E.Z. hanja 
Rp. 1125,— e 

5 Agen & Distributor : , 
CENTRAL JAYA ELECTRONICS 

“ Bodiong 190 Semarang. 
- . DAPAT DIBELI PADA: 

DEALER BESAR untuk Diawa Tengah, 
PERUSAHAAN DAGANG 

Ge. Pinggir 82 — Semarang. 
Sa RL AS ML KT Se aa LL AS RL 
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ia OOTAL SUARA t 
/ AN Ari goods bearing the Tp 

registered trade mark TOOTAL £ 
are gusranteed to give satisfaction. 

.. Should dissatisfaction. arise through any 
defect in the material Tootal will 
replace if or refund the price and 

No pay the cost incurred in 
2. ». making-up 

      

  

      

    
    
      

     
       

    
        

    

   
       

      

   

    

     

      

    

   

  

   
   

    

    

   

        

         

        

   

      

$ TRADE MARK 

SS HANDKERCHIEFS 
D0 AR TOOTAL PRODUCT   

1 ang K 
Prebaikra Uta 

Tahun Pendjara 
   

  

ryadi di S 

man 3 tahun 
terdakwa 
la pada 

pen 

telah melakuka 
buatan jang 

dibawah penguasaannja: 1 u 
menggelapkan uang milik negara 

dan menggunakan 

perbuatan? sudah dimulai 

1954. Memalsu surat? 

maksud utk menutup 

MH kali. 

jalah Rp. 
juran dan pangkal dari 

perlengkapan kepolisian dll. seba 
njak Rp. 3.160,41. Perbuatan tsb. 

maksud kelak akan dikembalikan. 
Sesudah ini sembuh tetapi ternja 
ta belum dapat mengembalikan 
maka perbuatan tsb. terus dila- 
kukan dgn djalan terdjuan dime- 

mulihan” jang selandjutnja dipe- 
runtukkan menutup kekurangan2 
juang jang mendjadi penguasaan- 
nja itu. 

Hakim Suryadi sebelum membe 
rikan keputusan tsb. terlebih du- 
lu menjatakan dalam sidang bah 
wa “terdakwa dapat berbuat sela- 
ma itu djustru karena tiadanja 
kontrole jang dilakukan oleh pi- 
hak atasannja. Keputusan Hakim 
tersebut adalah sesuai dengan tun 
tutan Djaksa jaitu,.4 tahun. pen- 
djara. Terdakwa ditahan ' sedjak 
pertengahan Desember 1954 dan 
telah dipetjat dari djabatsnnja. 

SAJEMBARA POLISI RESERSE 
KRIMINIL DAN POLISI LALU 

LINTAS DI PEKAN RAJA. 

Mulai tgl. 6 s/d i4 September 
1956 diruang pameran Polisi di Pe 
kan Raya akan diadakan sajem- 
bara oleh Polisi bag. Reserse Kri 
minil dan Polisi Lalu Lintas, ja 
itu untuk umum dan untuk mu- 
rid2 Sekcelah Rakjat dengan dise 
Giakan -hadiah2 berupa uang mau 
pun barang. Djuga akan diada- 
ikan sajembara menembak jang da 
'ipat diikuti oleh umum. Peratu 
ran2 mengenai sajembara tadi da 
pat dilihatnja diruang pameran 
Polisi. 

PENJERAHAN BINTANG EMAS 
KEPADA PENDERMA 

| DARAH. : 
Dalam rangka peringatan ulang 

tahun ke-XI dari Palang Merah 
Indonesia akan diadakan pekan 
pengumpulan sumbangan, dengan 
peredaran bus dan ' penempelan 
tanda palang merah dimobil-mo- 
bil jang berhenti oleh para maha 
siswa, peladjar,  djuru-kesehatan 
dan para pandu? dari tanggal 17 
Sepiember sampai tanggal 1 Ok- 
tober 1956 diseluruh kota Djakar 
ta Raya... L 
Pada malam peringatan tanggal 

17 September djam 19.00 digedung 
P.M.1. Pjakarta 
penjerahan bintang 

  
donesia. 

  

SIARAN RADIO R.I,   | SEMARANG, 8 Sept. 1956. 
| Djam 06.25 Genderan dan Tjlem 
pungan. 07.20 Genderan dan Tjlem | 

12.00 Lagu2 
ta' bers air. 12.15 Njanjian Mien 
pungan (landjutan). 

Sondakh. 12.45 Orkes Malachrino. 
13.36 Orkes Radio Semarang. 14.10 
Njanjian Tunggal. 14.30 Orkes cas 
mopotain. 17.00 Taman kanak2. 
17.00 Dongengan kanak2. 18.15 
Rajuan Sendja. 18.30 Obrolan pak 
Patrol. 18.45 RBRajuan Sendja (an- 
dajutan). 19.30- Dari Daerah Sula- 
wesi. 19.45 Imbauan Malam. 20.30 
Krontjong Merdu. 21.00 Tjeramah. 
21.15 Ketoprak Mataram. 22.15 Ke 
toprak Mataram (landjutan). 24.00 
Penutup. 

SURAKARTA, 8 Sept. 1956. 
Djam 06.10 Instrumental gembi 

ra. 06.30 Njanjian Dorothy Saui- 
res. 06.45 Permainan  accordeon. 
07.20 Lagu2 Sunda. 07.50 Suara 
Ratna dan Bing Slamet. 12.03 Kle 
nengan Gadon. 13.40 Klenengan 
Gadon (landjutan). 14.10 O.K. 
Tjempaka Putih. 17.00 Bu Nies de 
ngan kanak2nja. 17.40 Varia Dja 
wa Tengah. 17.50 Sendja menda- 
tang. 18.15 Ruangan Wanita. 19.30 
Imbauan Malam. 19.45. Kontak de 
ngan pendengar. 20.30 Irama In- 
donesia. 21.15 Bisikan Malam. 
22.15 Senandung Hidup. 23.00 Pe- 
nutup. F 

JOGJAKARTA, 8 Sept. 1956. 
Djam 06.10  Symphonis  suita. 

06.35 Lagu2 Kanak2. 07.20 Musik 
Tionghoa. 07.30 Vaugh Monroe. 
07.45 Bahana Malaya. 12.00 La- 
gu2 Daerah Sumatra. 12.15 Musik 
Salon. 12.30 Carry dengan kawan2 
nja. 13.10 Gadon Seton. 14.10 Ga-| 
don Seton (landjutan). 17.00 Tja-: 
tatan Dua Pekan Studio Jogjakar 
ta. 17.40 Penghantar Minum teh. 
18.15 Bisikan malam Minggu. 
18.30 Suara Sendja. 19.40 Rajuan 

| Tapanuli. 20.15 Aneka Malam 
.Minggu..21.15 Wajang Kulit sema 
lam suntuk. 22.15 Wajang Kulit/| 

| dandjutan). 05.30 Penutyp. 
i 
'DJAKARTA, 8 Sept. 1956. 

Djam 06.10 Rajuan pagi. 
Orkes Kr. M. Sagi. 12.00 Lemba- 
ran Wanita. 13.30 O.. H. Suara 
Istana. 14.10 Bunga Rampai siang. 
17.30 Orkes Ketjapi Leksana. 18.30 
A. Million Strings. 19.20 Variete 
Pemuda. 20.30 Ulangan Operette 
kanak2. 22.30 O. H. Putri Malu 
ku. 23.00 Penutup. 

TJIREBON, 8 Sept. 1956. 
Djam 06.10 Langgam gembira. 

06.40 Njanjian dari Lajar Putih. 
07.10 Sam Saimun meraju. 07.30 
Orkes Bia. 12.03 Lagu2 Kron- 
tjong Merdu. 13.10 Penghantar 
santapan Siang. 14.10 Biduan2 Stu 
dio Djakarta. 17.00 Suara S.M.P. ' 

117.380 Siaran A.P. 18.15 Sendja 
: Tenang. 18.30 Trio Panti Pemuda. 
:19.20 O.M. Chenpaka Wangi. 20.30 
Pilihan Pendengar. 21.15 Kontak 
dgn pendengar, 21:30 Sariosa In- 
donesia. 22.10 Gamelan berbagai 
Ganti. 23.00 Penutup. 

  

    

  

    

  

   

  

   

      

PADA tgl. 5/9 Hakim Mr. Su-!, S 
xi Pengadilan Negeri Ber Bk 

marang telah me HAN huku 

jara terhadap 
Aang ma Bca er 

dantor Kepolisian Karesi | hannja, Dara Na 
denan Semarang karena bersalah |(!9nel Bachrun menjami In 

5 matjam  per- 

oleh hukum jalah pertama, seba- 
gai pegawai negeri dgn sengadja 

menggelapkan uang jang kaga ' 
ua 

Adapun uang jang ,,diputar” de 
ngan setjara jang tidak semesti- 
nja itu berdjumlah Rp. 124.434,56 

53.751,25 berupa uang 
Badan 

Sosial Pegawai Kepolisian Indone 
sia”, Rp. 67.522,90 uang denda jg 
mendjadi milik negara dan uang 

|mula2 dilakukan utk mengongkosi 
isterinja jang sedang sakit dgn 

Gja perdjudian guna mentjari .,,pe. 

akan diadakan 
emas tanda 

djasa penderma darah jang telah 
menjumbangkan darahnja 15 kali 
keatas meialui Palang Merah In- 

  

07.30 | 

Isampai tal. 8 September. 

2 TA tes & 

—ritorium, tenaga . Bantua: 
siunan Angk. Perang R.I. 

GBN, Inf 
Res. Inf. 15, D. 

|. ri Persit Solo:    
    a Majoor Wachman K 

$ Kab sebagaimana b 
lalu Kolonel Moch. Ba 

| menjampaikan pidato Dergan 

  

2 Wa Ur dan ker ketika 
ia ljal peliha- 
ra dan dite I pedja- 
bat 1 2 ur . untuk 

mentjapai keamanan — jang kita 
Hn 2 ' (harapkan. Ta - ketiga, penggelapan biasa, keam- harapkan. NA Ae 
pat ag Ag mas 2 memalsu surat2 |, Overste Suharto sebagai pedja 

surat? palsu. 
JAtas ke-5 tuduhan tsb. hampir se 
muanja diakui terus terang oleh: 
terdakwa dan menjatakan bahwa 

'bat Panglima jang baru dim pi- 
datonja a.l. mengharapkan bantu 
an Irag sebesar?nja dari masjara- 
kat utk kerdjasama mengabdikan 
Giri guna kepentingan musa dan 

  
sedjak ' One kon nah d3 8 

permulaan tahun 1951 dan terhen Da goa: INN anon Ona Rae 
ti sesudah diketahui oleh pihak |Wibannja sebagai 
jang berwadjib pada achir tahun ! 

ataupun 
menggunakan surat? palsu dengan 

pedjabat Pang 
lima Terr. IV Nan tan luput da 

'ri tugas membangun. Dan tugas 
membangun ini tidak akan bisa 
berdjalan dgn lantjar tanpa ban- 

perbuatan ! Na aon Kah 
sang buruk tadi dilakukan kira2 | (Yan dari masjarakat. 

Pos Sambutan. 
Selandjutnja sambutan2 Gisam- 

paikan oleh wakil! Gubernur Dja- 
iwa Teggah Residen d.p. Sumarso 
:n0 atas nama corps Pamong Pra- 
dja dan rakjat Djawa Tengah jg 
mengharapkan agar masalah kea- 
manap dapat lebih dikonsolidir de 
ngan mengutamakan  kerdjasama 
dgn masjarakat. Kepala Polisi 
propinsi Djawa Tengah A. Basta- 
ri dalam kata sambutan jang ditu 
ajukan kepada Kolonel Hadji 
Moch. Bachrun antaranja menga- 
takan, bahwa pekerdjaan Kclonel 
Moch. Bachrun selama mendjabat 
Panglima tidak akan sia2 dan da- 
pat ditjontoh oleh para kaum mu- 
da. Pidato2 sambutan lainnja di- 
sampaikan berturut2 oleh Kepala 
Pengawas Kedjaksaan Djawa Te- 
pgah Mr. Imam Bardjo, wakil d: 
ri kesatuan2 diseluruh 'Terr. IV 
Overste Pranoto, dari Ikatan Por 
wira R.I. dan jang terachir sam- 
butan dari Persit. 

Setelah selesai sambutan2 tsb ke 
mudian kepada Kolonel  Hadji 
Moch. Bachrun disampaikan tan- 
da kenang2an seperti kita sebut- 
kan diatas. Atjara terachir dari 
resepsi ini dihidangkan  pertun- 
djukan petilan wajang orang dgn 
tjeritera ,,Rama Duta” jang di- 
mainkan oleh pemain2 dari Solo 
dengan iringan gamelan dari RRI 
Semarang. 

Ke ,Suara Merdeka”, 
Sementara itu Kemis siang jbl. 

dengan disertai oleh Lts. Mu'in 
Kepala Penad TT IV, Kolonel Ha- 

« Gji Moch. Bachrun telah berkun- 
dajung ke ,,Suara Merdeka”. Da- 
lam ramah tamah dengan rekan2 

  

redaksi Pak Bachrun a.l. djuga 
menjampai “pesan supaja ker- 
ajasama jang baik. jang diperlihat 
kan oleh ,,Suara Merdeka” selama 
ini tetap diteruskan untuk kepen- 
tingan nusa dan bangsa. 

  

SDR. HETAMI xE LUAR 
NEGERI. 

Kemis pagi kemarin telah ber 
folak dari lapangan terbang Ke- 
majoran Djakarta menudju ke 
Moskow, pemimpin umum dan 
pemimpin redaksi harian “Suara 
Merdeka”, sdr. Hetami, untuk se 

| terusnja mengadakan perdjalanan 
keliling di Sovjet Rusia selama 
kurang lebih 3 minggu. Sefelah 
mengundjungi Rusia, sdr. Hetami 
Sermaksud akan mengadakan pe 
nindjauan djuga Gibeherapa ne- 
gara inavia selama be- 
berapa minggu lamanja. Se- 
lama bepergian sdr. Hetami, pe 
ajelenggara “Suara Merdeka” di 
pegang oleh sdr. Suprijo, sedang 
kan Dewan Redaksi dipegang 
oieh sdr. Wahjoedi. Oleh. karena 
nja, guna melantjarkan peker- 
djsan semua surat menjurat ke- 
nada "Suara Merdeka” jang si- 
fatnja tidak persoonliik untuk 
"dr. Hetami sendiri, . hendaknja 
Idjangan dialamatkan atas nama- 

Sania. Sementara ita dapat ditam 
hahkan, bahwa beberapa hari jg 

2 3 (baru Ialu, diuga penulis ”Obro- 
lan” kita, sdr. Mang Ganda, te- 

. Hah bertolak ke Rusi2 untuk meng 
gabungkan dir diri dalam rombongan 
kesebelasan PSSI. 

  

Pemil. Bintang 
Radio Indonesia 

tang pemilihan bintang radio se- 
luruh Indonesia 1956 jang telah 
dimulai pada Selasa malam di 
Studio Pusat Djakarta, dapat di 
beritakan bahwa pemilihan ma- 
lam itu termasuk seleksi finale 
tingkat pertama, dan di-ikuti oleh 
10 peserta wanita untuk djenis 
Seriosa dan 16 peserta prija utk 
djenis Krontjong. n 

|. Peserta wanita untuk  djenis 
Seriosa dalam tingkat pertama, 
jakni Norma Sanger (Djakarta), 
Lenny (Bandung), Lena Lubert 
(Makasar), Sri Hartini (Djem- 
ber), Halimah Sianipar (Medan), 
Dessy Idris (Padang), Kusmini 
(Jogjakarta), ' Emmy  Mastiah 
(Samarinda), Surti  Suwandie 
(Jogjakarta) dan Siti Nurochma 
(Djakarta), sedang peserta prija 
untuk djenis Krontjong, jakni 
Suharto (Medan), Liem Kin San 
(Padang),  Rachmadi  (Palem- 
bang), Abraham Titaley  (Dja- 
Ikarta), S. Dimin (Djakarta), Su 

h resepsi dibuka oleh 2 

MENJAMBUNG berita ten. 

  

  

  kita untuk mentjapai 

(Dalam kundjungannja belum lama berselang kedaerah - Tjirebon | TAG Pa kem uda 
guna menindjau perkembangan kekoperasian baru-baru ini, Wakil | Teanga P 
Presiden Drs. Moh. Hatta telah meninggalkan amanat jang ditulis- 
nja sendiri diatas sebuah papan tulis jang kemudian ditempatkan 
di Keresidenan, Amanat Wakil-Presiden itu berbunji: »Perdjuangan 

Wainoa jang adil dan makmur adalah sutji, | 
sebab itu hanja dapat dilaksanakan dengan baik oleh orang jang | 

l Ra djudjur dan setia kepada dasar-dasar negara”, 
  

Harus Dilakukan Sefjara 
Djadjur Demokratis 

Andjuran Ir. Sakirman Mengenai Pengang- 
katan Anggauta2 DPR Untuk Golongan 

Minoritet f 
MENGENAI MASALAH pengangkatan anggota2 DPR 

untuk golongan minoritet Ir. Sakirman, ketua fraksi P.K.I. da- 
lam Parlemen anggota Panitia Pemeriksa, menerangkan kepada 
pers, bahwa sudah selajaknja apabila pengangkatan itu d'laku 
kan seljara djudjur dan demokratis sesuai dengan djiwa dan se 
mangat Udang2 Pemilihan Umum no. 7 — 1953. 
Apabila pengangkatan itu tidak 

sesuai, apalagi bertentangan, dgn. 
djiwa Undang2 Pemilihan Umum 
kita, maka hal ini akan merupa- 

kan tindakan jang tidak -demo- 
“kratis, jang akan mempunjai pe- 
ngaruh tidak baik atas perkem- 
bangan demokrasi parlementer 
kita selandjutnja. Demikian 
Sakirman. 

Menurut . Sakirman selandjut- 
nja, dua sjarat jang harus dipenu 
hi dalam pengangkatan itu, me- 
narut UU Pemilihan Umum, ia- 
lah (a) pengangkatan harus me- 
menuhi keinginan golongan ma- 
sing2 dan (b) pengangkatan di- 
lakukan G.xgan Peraturan Pe- 

merintah. 5 - 
Sampai sekarang baru ada sa- 

tu Peraturan Pemerintah, jaitu 
PP.9 jga.l. menetapkan, bahwa. 
djika ternjata djumlah orang2 
d-ri sesuatu golongan kejil jg. di 
tetapkan mendjadi anggota be- 
lum mentjapai djumlah anggota 
menurut ketentuan2 dim UUDS 
“ntuk golongan ketjil itu, maka 
Panitia Pemilihan Indonesia me 
Jamnaikan kepada “Pemerintah: 
(SY diumlah dan nama terpilih jg 

     
diterima sebagai 20 
Panitia Pemriksaan dai 
solengan ketjil je.» bersangkutan 

Tawaran Jang 
Laris 

N3. Jl KiLALi NOOR (Tetty 
Lan) jang kini di New York 
Gan sebagai satu2-nja wakil dari 
Indoensia telah menghadini Kon 
perensi ke-i2 dari international 
Federation of University Women 
di Paris dari tg. 3 sampai 10-8 
j., menerangkan kepada ,,Anta- 
ra,” bahwa dalam konperensi itu 
Indonesia diterima sebagai ang- 
gota. Segera setelah Indonesia di 
terima sebagai anggota, Ni. Noor 
»dari kanan-kiri” mendapai ta- 
waran untuk satu scholar- atau 
fellow-ship. Australia, Zelandia 
Baru dan Pilipina  menjatakan 
keinginannja untuk menerima se 
orang wanita Indonesia dinegeri 
pja untuk beladjar disana selama 
Lk. satu tahun atas ongkos Per- 
kimpuran Wanita Universitas di 
negeri mereka masing2. 

Mengenai konperensi di Paris 
itu sendiri Nj. Noor menjatakan, 
bahwa “antara atjara2 jang 

penting jang dibitjarakan ialah 
soal persamaan hak dalam ber 
(bagai lapangan, jang belum ditja 
|pu diberbagai negara jang biasa 
“nia dianggap ,.sudah madju”, te 
tapi di Republik Indonesia bukan 
.mendjadi soal lagi. " 

TAU 

  

  
|. Misalnja ,,upah jang sama bagi 
pekerdjaan jang sama“ bukan 
soal lagi bagi kita di Indonesia, 

T.Ig 

oleh |g 

YUU No. 7-1935 dan PP No.9- 

ter- 

Isurat2 kepertiajaan nanti, 

Dinegeri kita djuga sudah ber '” 

itu, (b) nama tjalon2 dari ma 
sing2 golongan ketjil itu jg. tidak 
terpilih, disertai djumlah suara 

jang diperoleh masing2 tjalon itu 
dalam tiap2 daerah pemilihan. 
Meskipun PP No. 9 itu belum 

bisa mengatur sampai seketjil-ke 
tiilnja pelaksanaan fasal 136 U 

PU, tapi sudah bisa memberi- 
kan dasar jg. kuat dan” objektif 
Taripada tjara pengangkatan jang 
bisa memenuhi keinginan golong 
an minoritet itu masing2, jaitu! 
dengan mendjadikan sisa suara 

dari daftar jg. mentjalonkan 
orang2 dari golongan minoritet 
sebagai dasar utk pengangkatan. 

Putusan kabinet tidak 
sesuai. 

Ir. Sakirman selandjutnja me- 
nganggap seharusnja Pemerintah 
membuat Peraturan Pemerintah 
jang baru, jang chusus mengatur 
soal pengangkatan wakil2 dari 
golongan2 minoritet dengan dja 
lan Jain disamping djalan jang 
tih. ditundjukkan oleh PP No. 9 
itu. Dalam Peraturan baru itu, 
AENA aan misalnja Te 
sat ditetapkan (a) perintjian le- 

bin adu daripada asal 81 
PP No. 9 ajat 2 sub b: (b) tjara2 
mengadakan paferendum jang 
emokratis, sehingga bisa mendja 

min pelaksanaan setjara tepat 
fasal 136 UUPU. 

Dari berita? pers tentang ke- 
putusan kabinet mengenai usul 
pengangkatan  tjalon2 untuk 
golongan keturunan ionghoa 
dan Indo, dapat ditarik kesim- 
pulan bahwa putusan Pemerintah 
itu tidak sesuai dengan  djiwa 

1954 fassal 81. Demikan Ir. Sa- 
kirman jang mendjelaskan bah- 
wa nama tjalon? dari golongan 
Tionghoa tidak bisa dikatakan 
telah memenuhi kegiatan golong 
an turunan Tionoghoa, karena 
pengangkatan tjalon2 itu didasar 
kan pada PP No. 9 atau tjara2 
lain jang demokratis. 

Tjalon2 dari golongan Indo jg. 
semu'a memang sudah bisa dika 

takan telah memenuhi keingi- 
nan golongan ini, karena dida 

|i10 upatjara dimulai dengan pen 

Itentang maksud Pekan-Raja itu. 

. amengku Buwono IXlan perluasan waterleiding. jang 

Pena enteng listrik, dan se-|sedjak lam, selalu mendjadi sum 
saat itu djuga semua penerangan ber pengomelan,. karena ......... 

ISungguhpun demikian, 

      
    

Hari Ini Pekan Raya 
Jogia Resmi Dibuka 

Dihadliri Oleh Kurang Lebih 10001Orang 
-Orang2 Jg Nonton Dari Luar Kota 

Bisa Terus Pulang 

SANGAT BESAR KEMUNGKINANNJA, kalau harian 
kita jg. terbit hari ini, Djanyat, tanggal 7 September 1956, tiba 
ditangan pembatja, bersamaan dengan saat pembukaan Pekan- 
raja di Jogjakarta, ialah Pekan-Raja utk. menjongsong peringat 
an 200 tahunnja Kota Jogjakarta, jg. dilangsungkan tanggal 7 
September hari Djum'at ini dengan tjara besar-besaran. Pem- 
bukaan Pekan-raja itu menurut rentjana akan diresmikan di- 
bangsal Panitia, dihadiri oleh tamu2 undangan Ik. 1000 orang, 
diantaranja termasuk djuga tamu2 dari luar Negeri, terutama 
jang mempunjai hubungan langsung dengan Kedutaan2 jang 

sama mengainbil bagian dalam Pekan-raja itu, jalah Amerika, 
Dierman Timur, RRT, dan Rusia. 

  

Penerimaan tamu dilakukan Disamping itu, Museum Sana 
mulai djam 15.30 sampai djam, Budaja pun akan dibuka terus2 
16.00, dan tepat pada djam 16.) an, 
i jaksikan barang2 purbakala, di- 

antaranja jang dahulu serta da 
jam perkembangan sedjarah jg. 

dirajakan. 
Achirnja perlu djuga diterang 

kan, bahwa ber-sama2 dengan 
pembukaan resmi. Pekan-Raja 
itu, djuga dinas “air minum pa 
da hari itu meresmikan pembuka 

djelasan Panitia sub Pekan-Raja, 
1 disusul 

oleh pidatonja Dalhar Maksum 
Ketu, umum, jang menerangkan 

Setelah itu, Sri Pakualam dan 
Walikota - Mr. Purwokusumo 
memberikan sambutan, dan achir 
nja pada djam 17.00 tepat, Sri 

tidak sedikit orang jang tidak 
mendapat sir sebagai jang dibu 
tuhkan, meskipu, . mereka mem 
bajar penuh. 

Verslag lengkap pembukaan 
Pekan Raja akan menjusul) 

seluruh Pekan-Raja menjala, se- 
bagai tand, bahwa Pekan-Raja 
sudah dibuka dengan resmi. 

publik 
'masih belum diperbolehkan ma 
suk sebelum djam 19, karena se 
telah pembukaan resmi dilaku- 
'kan, rombongan2, tamu itu sa 
ma dipersilahkan melihat2 kese 
luruh bangsal2. 

  

Pengaruh Impor 
Baru Di Singa- Djumlah bangsal2 jang ada 

didalam Pekan-Raja itu lebih da 
ri 30, diantaranja jang sangat pura 
luar biasa adalah bangsal Kedu 1 
taan Rusia, bukan sadia jang pal PERDAGANGAN varter an- 

tara Singapura dan Sumatera 
akan sangat dipengaruhi  eleh 
peraturan2 baru Indonesia ten- 
tang impor karet dan kopra dari 
pelabuhan2 Sumatra. Demikian 
jinjatakan oleh sekretaris Persa- 
tuan Importir dan Eksportir 
Yionghoa di Singapura, menurut 
Reuter. 

Kepada para wartawan dika- 
takannja sehabis suatu rapat per 
satuannja, bahwa dibawah per- 
aturan2 jang akan mulai berla- 
ku tgl. 1 September itu, seorang 
importir di Singapura “harus me 
njetor 70 persen dari harga pem 
belian barang2 pada sebuah bank 
di Singapura untuk ditransfer ke 
Indonesia. Sisa 30 per sen lainnja 
harus terdiri dari barang2 jang 
hanja dapat diekspor kepelabu- 
han2 Indonesia dati mana sudah 
pasti akan ada pengiriman ekspor 
ke Singapura. Peraturan? itu, 
djuga menetapkan bahwa pengi- 
riman barang dari Sumatera ke 
Singapura dan Malaya akan ha- 
rus dilakukan dengan kapal2 jg. 

ling besar (besarnja 1200 m2), te 
tapi djuga keadaannja paling me 
wah. Kono, dikabarkan pem 
buatan bangsal Rusia itu mene 
lan biaja Rp. 300.000, “das ka 
lan didjumlah dengan biaia2 ig 
lain. paling sedikit menelan bis 
ja Rp. setengah djuta. 

Kalau kita melepas pandangan 
ke Barat, mat, kita akan berte 
mu dua stand jang meskipun be 
sarnja hanja kira2  separonja 
stand. Rusia. tetapi tjara mem 
buatnja sangat menarik. Dua) 
stand itu, jang sebelah Selatan 
stand RRT dan jang sebelah 
Utara stand Amerika. 
Sepasan6 pohon beringin jang 

ada ditengah-tengahnja lapangan 
Pekan-Raja itu, dihias dengan 
penerangan seri, hingga mau 
atau tidak mau kita dipaksa oleh 
pandangan mata untuk memper 
hatikannja. 

Umumnja padangan itu hanja 
dipusatkan kepada penerangan2 
seri, jang beraneka warna itu sa 
dja, tetapi orang melupakan ten 
tang ”beringin kurung”nja 

dalam mana kita bisa mel 

GaYa EN Nee 

RUMAH MAKAN "OEN” 
Restoran "Oen” Jogja jang 

buka Stand di Pekan Raya Jogja 
bikin atraksi istimewa, Semua 
orang jang ber-djadjan disana 
sampai seharga Rp, 2,50, voleh 
bawa pulang gelas dan piringnja. 

Aduuuh mak, ini namanja pe- 

lajanan istimewa, Tapi den-aju 
Sir-pong jang selamanja punja 
sifat tjuriga (terhadap Sir-pong 
lhooo), kalau nantinja djuga 
mampir ndjadjan sama Sir-pong 
disana, sudah kasih ultimatum 
mau tetap "pasang mata”. 

Takut sih, djangan2 nanti da- 
lam remeng2 itu, Sir-pong tidak 
sadja katutan piring dan gelas 
gratis, tetapi djuga terlandjur 

njangking,.... jang bisa bikin 
ngelus2 dada. : 

Dasar den-aju sih!!!! 
PAHA 

Bung Umar dikenakan denda 
Rp. 100 oleh pengadilan negeri 
Surabaja, karena dipersalahkan 
pegang pahanja seorang wanita 
jang sedang naik sepeda. 

Ini bener2 "paha” jang mahal. 
Sebab biasanjia Sir-pong untuk 
sebuah paha jang "kinjis2” tidak 
sampai bajar Rp. 

Tapi memang lain sih, paha 
kesukaan bung Umar sama paha 
dojanan Sir-pong, 

Sebab paha kesukaan Sir-pong 
bukan paha terlarang .... 

Sir-pong. 

Pemuda? Tiong. 
hoa WNI Ingin 

Bela Mesir 
SEORANG warganegara Indo- 

nesia keturunan Tionghoa, Tan 
Thiam (Thwan) Ing dari Rembang 
telah mengirimkan surat kepada 
Kedutaan Mesir di Indonesia jang 
maksudnja ia bersama? 1.260 pe- 
muda W.N.I. keturunan Tionghoa 
jang berada di Djawa Tengah, 
Djawa Barat dan Djawa Timur 
siap sedia mendjadi pasukan su- 
karela Mesir guna bertempur utk 
kepentingan negara Mesir. Surat 
itu dikirimkan dgn pos tertjatat 
tgi. 23- Agustus jl. 

Tan Thiam (Thwan) Ing adalan 
pemuda Tionghoa kelahiran Bodjo 
negoro th. 1920 dan lulusan seko- 
lah AMS th. 1938. Pada achir th. 
1955 dia pernah menjeberang ke 
Malaya menggabungkan diri dgn 
pasukan pembebas rakjat Malaya 
(gerilja) melawan pasukan Ingge- 
ris. Selama ia di Malaya ia per- 
nah dikabarkan telah tewas dalam 
pertempuran dengan pasukan Ing 
geris. Tetapi kenjataannja pada 
awal th. 1956 ia ternjata kembali 
lagi di Indonesia dalam keadaan 
sehat dan menetap di Rembang. 
Djaman pendudukan Djepang 

Tan beladjar boekhouding dan be 
kerdja di Shaiko San Kbushiki 
Kaisha bg. Perkapalan di Tuban. 
Th. 1950 s/d 1953 ia bekerdja di 
N.V. Bo Tjiang Djakarta dan da 
lam th. 1955 sebelum ke Malaya 
ia bekerdja dipaberik rokok ,,Bli 
0” Kudus. Selandjutnja dapat 

dikabarkan, bhw 1.200 pemuda 
Tionghoa tadi telah mentjatatkan 
dirinja pada Tan tsb. dan kini 
sedang menunggu djawaban dari 
Kedutaan Mesir utk Indonesia di 
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  sendiri, jang dalam sedjarah Jo 
gjakarta sebenarnja mempunjai 
arti jang sangat penting. Sepa- 
sang ,.beringin kurung” itu jang 

terdaftar di Indonesia. (Antara). | 
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PEN ea Caan Aa aan S3 
kanan bernama "Kiai Dewa-Da-| tx Peran Karya IP AR 
ru” dan jg kiri bernama ,,Kiai | #tagak: CA AAA AA £ 
Djana-Daru”. Dalam filsafah | Sisgsatsa Dea MAN AN BAM 
Keraton. kedua batang beringin 
jang diberi berkurung, dan sengu PURWOKERTO dja ditanamnja ditengah  alun2 
sedjak dahulu kala itu, melam Mn 
bangkan sifat ,,kehidupan  para| KI Se an an 
Dewa” dan para Umat manu- 2 1 : 
sia”, atau lebih tegas, adalah| Dibalai Pantai Jogo Purwoker- 
lambang dari kehidupan batin|to baru? ini telah berlangsung tje 
dan lahir, jang umumnja  diselramah tentang kebaktian Pembi- 

tjara adalah Ki Ageng Surjomata 
ram, jang menguraikan tentang 
.pengawikan pribadi”. Tjeramah 
berlangsung selama sehari 2 ma- 
lam. 
PEMBAKARAN SURAT? TJA 

TATAN PEMILIHAN 
UMUM. 

Dikantor Ketjamatan Purwoker 
to 3 September jang lalu dilaku- 
kan pembakaran  surat2 tjatatan : 
pemungutan suara pemilihan umum 
jang lalu dan disaksikan oleh wa 
kil2 instansi niveau Ketjamatan. 
Surat2 jang dibakar sebanjak 20 
bundel dari 20 desa dalam wilajah 
tersebut, Tindakan itu berdasar- 
kan instruksi dari P.P. Propinsi 
Djateng dan undang2 No. 7 fat- 
sal 131. 

but ,,Kawula-Gusti”, 
Bagi tiap2 Radja (didjamar ig 

lampau), kedua beringin  ku- 
rung” itu merupakan pedoman 
jang harus diturut dalam  me- 
ngendalikan Negara. 

Kalau dinding2 itu dibersihkan, 
dan kita berdiri di Bangsal Se 
tinggil, jang sekarang mendjadi 
tempat kuliah dari Universitas 
Gadjah Mada, dari mana kita 
melihat ke utar, 180 deradjat, 
maka kit, akan bertemu dengan 
3 titik, dua ialah kedua beringin 
kurung tsb. dan titik jang lain 
adalah Tugu jang sengadja ..se- 

    sarkan atas usul2 dari organisasi 

golongan Indo jang wadjar, me-| 
nurut kabar2 telah dirubah dgn.! 
memasukkan seorang Belanda to 
Hok sebagai tjalon dan pentjalo- 
nannja dilakukan bukan oleh ba 
sian terbesar golongan itu. 
Mengenai soal pengangkatan 

wakil2 golongan? kefjil, Panitia 
Pemeriksaan dalam memeriksa 

sudah 
semestinja akan menjatakan pen 
Tapatnja tentang bisa dan tidak- 
s'a tialon?2 golongan  minoritet 
'ang telah ditetapkan oleh kabi 
Inet itu literima sebagai anggo 
salahan2 seseorang atau golong 

n. 
Ahirnia Sakirman menjatakan   iaku peraturan ,full pay” 3 bu- 

lan bagi wanita hamil jang men 
dapat kesempatan beristirahat se 
lama itu (144 bulan sebelum dan 
152 bulan sesudah ' melahirkan). 
Hal2 ini ,,mengirikan” wanita? 
dari berbagai negara Barat. Hal 
ini disebabkan, karena UUDS 
kita demokratis dan . mengakui 
aak2 jang sama dalam segala Ia 
pangan bagi laki2 dan wanita. 
(Antara). 

i 

  prapto (Bandung), Ismanto (Su- 
rakarta), Muljono (Semarang), 
Supijono (Madiun), Nurharsono 
(Djember), Katen (Denpassar), 
Abd. Sjukur (Bandjarmasin), L. 
Djuni (Makasar), Karel Watti- 
mena (Ambon), M: Sahertian 
(Ambon) dan J. Wattimena (Ku 
taradja). 

Dapat diberitakan, bahwa se- 
leksi finale ini diadakan sampai 
seleksi finale tingkat kedua, dan 
hasil tiap2 seleksi akan diumum- 
kan sehari sesudahnja seleksi itu 
diadakan. 

Pemilihan bintang radio ini di 
|adakan tiap malam sedjak Selasa 

  

HARGA EMAS. 
Chusus utk ,,Suara Merdeka”. 

SEMARANG, 6 Sept. 1956. 
  

   

  

24 karat : djual . . Rp. 16,50” 
beli Rp. 45,50 

22 karat: djual Rp. 41,50 
Pe . Rp. 41,50 

Untuk harga emas Djakarta, Me- 
dan dan Luar Negeri hari ini ka-     mi tidak menerima tjatatannja, 

Hasil Undian Uap 

| Want bua 

pendapatnja, bahwa sebaiknja Pe 
merintah menindjau kembali 
usul pengangkatan tjalon2 dari 
olongan Tionghoa dan Indo 
Eropa untuk mentjegah terdjadi- 
nja akibat jang bisa menjulitkan 
Pemerintah dan Panitia Peme- 
riksaan nanti. 
Demikian keterangan Ir.  Sa- 

ANGGOTA PARLEMEN K. H. 

! 

djak dahulu diberdirikan dite- | 1 3 ag. Gir MUSLICH OPTIMIS TER- | ngah2nja djalan silang empat, pertemuan antara dialan Mali) HADAK, HASII KEMULI- | 
boro dan djalan Magelang-Solo. Anggota Parlemen dari Seksi H. 
Tugu sebenarnja adalah pen- K. H. Muslich (dari fraksi N.U.) 

djilmaan- dari »Lingga”, “ialah ketika baru2 ini berada di Purwo: 
pertemuan antara pacrity dan Kerto kepada pers menjatakan, | 
purusha, (positief dan negatief) bhw dalam usaha menghadapi pe 
ialah simbul dari kekuat d » mulihan keamanan jang sedang 

: : uatan Gu- dilaksanakan oleh pemerintah dgn 
ana: 4 setjara integraal ia merasa opti- 

mis akan hasilnja, terutama sete- 
lah pemerintah membuktikan per 
hatiannja terhadap nasib para ta- 
wanan S.O.B., dimana telah beri- 
bu-ribu tawanan diseluruh Indo- 
nesia dibebaskan. 
Menurut pendapat K. H. Ms- 

lich pembebasan tawanan jg tidak 
berdosa itu termasuk salah satu 
hal jg akan menolong pemerintah 
dalam usahanja memulihkan kea 
manan. 
Maksud kundjungannja ini ialah 

utk mengetahui barang kali ma- 
sih ada tawanan jg ketinggalan 
belum dibebaskan. 
DI PURWOKERTO AKAN BER- 

- DIRI SEBUAH PESANTREN. 
Dalam tempo jg singkat di 

Purwokerto akan segera didirikan 
sebuah Pesantren jg bernama ,,Al 
Hidajah” jg dipimpin oleh K.H. 
Muslich dengan mendapat bantu 
an dari beberapa Kjai. 
Sebagai usaha pertama sedang 

direntjana sebuah: madrasah nor 
maal Islam tingkat Mu'allimin de 

Dengan demikian, kit, 
menarik kesimpulan bahwa ke 
tiga titi” itular jang merupa 
kan pedoman para Radja dalam 
mengendalikan  Pemerentahan2 
nja. Lebih tegas: harus mengam 
bil djurusan adil, berdasarkan de 
ngan kesutjian, dan kesa 
tuan antara jang memerintah de 
ngan jang diperintah. 
Sungguhpun djumlah pendjual 

an kartjis Ik. 50, tetapi orang ma 
sih sangat berchawatir akan tim 
bulnja .,tukang tjatut” kartjis, 

bisa 

Sebagai kelengkapan, autobus 
autobus trajek sekeliling Jogja 
karta akan diperbanjak, demiki- 
an djuga kereta api, akan ditam 
bah kereta2nja, supaja dgn de- 
mikian, habis menonton, orang 
biss pulang kekampung halaman   kirman, ketua fraksi PKI dalam 

Parlemen. (Antara). 

88 112771 
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nja, tidak perlu bermalam di 5 ngan asramanja. 
Jogjakarta. Direntjanakan pembangunan tsb 

akan memakan biaja sebanjak Rp. 
100.000.—. dan segala sesuatunja 
kini sedang disiapkan. 

| DJEPARA 

“ 

    

DeOENAENN NG ENAN Nae 
AN BI LA DD TA 2 IG 
an Tan 

Djakarta. Demikian korr. kita di 
Kudus kabarkan. 

      

aa Aa Aa MEME, 

KORBAN PENGANIAJAAN 
DAN PERAMPOKAN. 

Sdr. Kartono pensiunan di Tjan 
dingasinan Purworedjo telah men 
djadi korban perampokan dan pe 
nganiajaan sehingga perlu dira- 
wat dirumah sakit karena luka2- 
nja. Menurut keterangan 6 peng 
gedor masuk rumah dgn paksa 
sekira djam 00.50 tgl. 4-9 jl. dan 
setelah menganiaja tuan rumah 
mereka menggondol pakaian dan 
perhiasan, semua seharga Ik. Rp. 
4000.— Mereka itu berpakaian ser 
ba tiham. 
MENINGGAL DGN MENDA- 

DAK DLM MESDJID. 
Sdr. Sanusi umur Ik 35 tahun 

tgl. 2-9 jl. djam 12.45 telah me- 
ninggal dimesdjid dgn mendadak 
sesudah melakukan sembahjang 
lohor. Menurut keterangan ia me 
ninggal karena ,,angin duduk”. 

PURBOLINGGO 
tan naa me nnaaatn 

WK. KSAD KOL. GATOT. 
SUBROTO DIDESA MAKAM. 

Beserta rombongannja pada tgi. 
30-8-1956 telah tiba. didesa Ma- 
kam, ketjamatan Rembang Pur- 
bolinggo, Wk. KSAD ' Kolonel 
Gatot Soebroto. Kedatangannja 
itu ialah dengan maksud untuk 
berziarah kemakam ibunja jang 
meninggal dan dimakamkan di- 
desa Makam tsb.“dalam waktu 
agressi Belanda kedua dalam 
pengungsian. 
Meskipun kundjungannja itu 

tidak bersifat resmi, namun se- 
pandjang djalan jang dilalui rom 
bongan itu, nampak penduduk 
berhimpit-himpit untuk menjam 
but dan melihat wadjah seorang 
pemimpin jang sudah lama di 
kenalnja. 

Seperti diketahui Kolonel Ga- 
fot Soebroto adalah salah se- 
orang diantara pemimpin  mili- 
ter jang dikenal betul oleh pen- 
Guduk- kabupaten Purbolinggo 
dari segenap lapisan, karena dja- 
sa2nja dalam perdjoangan  me- 
lawan agressi Belanda. 

USAHA PEMBANGUNAN DI 
KETJAMATAN BUKATEDJA. 
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- kolektif kepada nin 

    

    

Dibentuk Di 

Menurut keterangan 
uf kepada ,,Antar 
kan batalion sukar 

itu dinamakan 
Penjokong R 

kas pedjuang 5 
hasiswa pada ultas 
Mada” Djokja. Lebih 
anggota pengurusnja. 
hasiswa dan peladjar. 

Abdul Rauf sendiri telah 
lih selaku komandan dari 
kan sukarela itu. 

Demikian keterangan 
pada ,,Antara”, 

  

Perantjis Takut 
Tjelaan Arah? 
pIBARA, kepala pEnGakPAa | 
Mana diam mer : 

oleh menteri luar negeri Peran- 

  

Para diplomat Arab mengadju| 
kan permintaan tadi setelah me 
reka mengadakan perundingan 
ditempat kediaman dutabesar Me 
sir Kamal Abdunnabi Senin jl,| 
dalam mana mereka menjatakan 

| setia kawan sepenuhnja dgn Me 
sir dalam krisis Terusan Suez. 

hari Minggu jl. mengutjapkan se 
buah pidato, dalam mana ia al. 
berkata: ,,Saja tidak terlalu jakin 
akan solidaritet negara2 Arab: 
beberapa diantara negara2 Arab 
itu ada jang berpendapat bah- 
wa inisiatif2 Nasser adalah ber 
kelebih2an”.. Ae an aa 

Pineau mendiawah permintaan! 
diplomat2 Arab tsb diatas tadi 

Ka arang 2g teen mnbebat YAN , 1 demi seorang 'aka 

ia at ma , 

   

    

      

PRESIDEN 

telah memperoleh kemenangan 

keker 

    

   ngan politik ekonomi itu kaum 
komunis tidak memperoleh ke- 
madjuan. Dalam hubungan “ ini 

tjina, Korea, Iran, Trieste, Anus 
tria dan Guatemala, untuk mem 
perkuat pendapatnja itu bahwa 
«dunia merdeka” memperoleh 
kemadjuan sedjak awal tahun 
1953, jakni waktu ia mulai dja 

Idi presiden Amerika Serikat. 
Mengenai tuduhan2 bahwa 

Amerika Serikat telah menderi 
ta kekalahan dalam perang di- 
ngin, Eisenhower mengatakan 
bahwa djika orang memperhati 
kan fakta2 tentulah orang akan 
mengetahui bahwa. keadaan inter! 
nasional telah memperoleh kemal 
|djuan sedjak awal tahun 1953. 

Tentang soal Terusan Suez, 
Eisenhower mengatakan. bahwa 
Amerika Serikat menghendaki 
penjelesaian setjara damai dalam 
sengket. itu, suatu penjelesaian 
jang memberikan kesempatan ke 
pada semua negara untuk mem 

| surat bakti kepada terdakwa 
elanja Mr. Malikus Suparto dan Mr, Mochamad 

EISENHOWER DARI Amerika Serikat da 
pers hari Rebo menerangkan bahwa keadaan 

»Gunia merdeka” dalam hubungannja dengan negara2 komunis 
|dalam banjak hal telah memperoleh kemadjuan sedjak Djanua 

ri 1953 jg. lalu. Menurut pepdapatnja dengan itu negar: 2 Barat 
tahun jg. lampau kaum komunis telah merobah taktiknja dari 

asan dan mengantjam dengan kekerasan mendjadi propa 

e femurut Eisenhower, djuga deberikan komentar mengenai ma 

disebutnja keadaan jang, makin” 

#baix dimana2, mitsalnja di Indo 

     

  

“Mr, G. K. L 
dan berdiri 

im sedang mc 
kiri kanan adalah 

Jusuf, 

'isenhower: Barat Me- |x 

ang Perang Dingin? 
Amerika Tetap Kehendaki Penjelesaian 

Suez Setjara Damai 

am perang dingin. Dalam 

salah itu karena soal tsb. kini se 
dang dirundingkan di Kairo an 
tara Nasser dan Menzies. 

e Tidak studju dgn konpe- 
rensi tingkat tertinggi la- | 
gi. 

Eisenhower menolak saran? jg 
prnah dikemukakan supaja 'ia 
mengusahakan bagi diadakannja 
lagi konperensi tingkat tertinggi 
dengan Uni Sovjet sambil menja 
takan bhw konperensi itu hanja 
akan mengulangi usul2 perlutjut 
tan sendjata, persatuan kembali 
negara2 jang terbagi dua dan 
sengketa2 internasional lainnja 
jang ia pernah . mengemukakan 
dalam konperensi tingkat kepala 
negara di Djenewa dahulu. 

Tetapi selandjutnja diterang- 
kan oleh Eisenhower, bhw Ame- 
rika Serikat kini telah mengada- 
kan perobahan2 besar dalam pe- 
rentjanaannja utk dapat mengha 
dapi politik propaganda ekonomi | 
Uni Sovjet (Antara-UP-Reuter). 

  

Ituan2 Tentara Pembebasan N 
: rintah harian tsb. dikeluar) 

| perte 
malam 

      

    
    

    

  

jatu 

£-3 r.3 

sir Dip 
8 

   
  

    

        

  

   

      

    
    

  

t — Kantor TN Berita ? 2 pera"   

   

itu ketika mengadakan 
  

da saaat panitya 5 negi 
jang diketuai « 

nzi 

Sebelumnja malam Kemis pkl. 
19.00 pertemuan Nasser-M 7 
dimulainja, maka setjara tida 
dipersiapkan terlebih dahulu pa 
da petang hari Rebo menteri 
lua ri Iran, Ali Gholi Arde| 
lan, seorang anggota rombong- 
an Menzies, mengadaka, pert: 
muan dengan presiden Nasse: 
Dengan wadjah jang nampakn 
sungguh2 ia tiba dikantornja 
Nasser dan segera ia disuruh ma 

  

      

  

suk. 
|. Menurut sumber pemerintah 

rankan kepada Menzies cs pada 
malam Selasa supaja dibentuk su 

Dewan Penasehat jang erat 
berhubungan dengan PBB untuk 
membantu 

| terusan Suez. ( 
Selandjutnja sumber? itu me- 

| njatakan, bahwa Nasser meno- 
|lak rentjana Dulles jang hendak 
mengawasi terusan Suez itu setja 
ra internasional. Nasser dim pada 

jitu mengadjukan usul balasan da 
lam rangka mengatasi djalan 
buntu dalam tukar menukar peni 
dapat itu. 

Ditegaskan selandjutnja 
sumber2 itu bahwa baik usu! 
Menzies maupun usul Nasser itu 
tidaklah merupakan usul2 ter: 
achir akan tetapi disarankan de 
ngan harapan supaja tertjapailah 
Suatu penjelesaian setjara berun 
ding. 

Menzies cs, debatkan 
usul Nasser, 

Pada hari Rebo panitya 5 ne- 
gara jang dipimpin oleh Menzies 
memperdebatkan usul balasan 
Nasser selama 2 diam mengenai 
sengketa terusan Suez itu dan 
selandjutnja setjara tidak diduga 
mengirimkan . menteri luar-negeri 
Iran Ardelan pada Rebo petang 
ke presiden Nasser. 

Pembitjaraan2 antara  Nasser 
dan Ardelan ini berlangsung se- 
lama 65 menit dan setelah itu 
kepada para wartawan Ardelan 
menjatakan ,,saja telah mengada 
kan pembitjaraan2 jg ramah dgn 
presiden Nasser.” 

Selandjutnja — Ardelan tidak 
mau menerangkan hal-hal jang 

dibitjarakannja, tapi membenar- 
kan bahwa pertemuan dengan     pergunakan Terusan itu 

“bebas dalam: waktu damai atau 
dalam waktu perang seperti di- 
tentukan dalam konvensi tahun   bahwa menteri luar negeri tidak 

pernah ,.memberikan audiensi” 

wakilan diplomasi. (Antara). 

Tolong 
Guna Penjelesaic 
Pun Inginkan Pe 

PERDANA MENTERI 
malam Rebo tiba kembali di 

      

ri itu tiba di Downingstreet, jaitu tempat resmi PM Inggris, ha 

Kalangan" politik dalam pada hak, : 
itu berpendapat bahwa regu Suez|dan Asia, dan bukan djuga anta 
itu memperbintjangkan perkem-|ra kesatuan? negari2. 
bangar terachir soal Suez sebel 
lumnja menteri luarnegeri Sel Suatu masalah jang bertalian dgn 

nja 45 menit setelah Eden tiba 

wyn Lloyd bertolak ke Paris halkemakmuran rakjat2 Eropa 
ri Rebo guna menghadiri sidang| 
Dewan NATO (Organisasi Per 
djandjian Atlantik Utara) dimana 
ra 2 jadi aga 1 dipelihara setjara baik maka ta- 

Dewan NATO ini dilangsungkan 
atas permintaan Ihggris. 

Menteri luarnegeri n is, SA 

Lloyd, dan rekanpia dari Beleia 3 Pemerintah Inggris, kata Lloyd 

Paul Henri Spaak, telah tib 
Paris bersama-sama dari Lonu, 
don, demikian AFP Lari Ppt 
hari Rebo gung mi 
dang Dewan NATO. 

Kata Selwyn setibanja dilapa 

dang Dewan NATO ini akan me 
ngan terbang di Paris bahwa 

rundingkan setjara me 
masalah terusan Suez. 

        
    

  

     

      

   

  

   

  tah Inggeris, kata Lloyd sel 
djutnja, tidak bermaksuc Ta k 
memints Dewan NATO ini m 
tuk tidak mertgambil suatu reso 
lusi mengenai hal 
ngadakan tjampu 
sengketa itu dem 

Kata Lloyd selakdi 
      

elandjutnja, dl 
sidang Dewan NATO hari Rebo 

  

itu ia akan menekankan 

merupakan suatu 
antara Perantjis di 
satu fihak d 

Hn 
K
K
N
 

   

    

  

    

    

   

   

  

   

    

MENTERI Perhub' 
djasukmana dalam pe 
ngan “wakil | 
Grafika Nas 
bl. 
ri 

    

karang sangat . mem 
nan Gerombolan | 

atas Ik. 200 orang 
bot” Tjiwaru, Pa 

tjatan-girang dan Pam tai 
hilir, termasuk desa Iedal 
ketjamatan . Pameungpeuk 

menimbulkan kerugian 
ati Rp. 121.970,— Gerombolan 

   

  

3 

Dewan Nato 
an Masalah Suez - Inggris 

esaian 

INGGRIS, Anthony Eden, jang 
London dari rumahnja didaerah 

segera memanggil sidang menteri jg. terdiri dari ,,regu Suez” 
sadja. Regu itu terdiri dari terutama para menteri Inggris jg. 
langsung mempunjai kepentingan dengan soal Suez. Para mente 

nghadir iri si- 

“GMimenerus berusaha agar tertjapai 
an. | pemetjahan masalah terusan Suez 

e pida un Seterusnja Dewan NATO jang 

bahwa | bulat 

    

Y : 3 An 

  

          

      
     

   

angi p 

sum Jo 
Tin felah 

taksir mempunjai kekuatan sen- 

1888. . 
. Selain mengemukakan prinsip 
itu jang pernah dinjatakannja da 
lam minggu “il,  selandjutnja 
Eisenhower tidak ' bersedia mem 

Akan Minta 

  

| Damai—Kota 
Lloyd 

djuga bukan antara Eropa 

  

Soal terusan Suez itu ialah 

dan 
|Asia setjara vital. Andaikata te- 
rusan Suez tidak  di-usahakan, 
andaikata terusan Suez itu tidak 
dibuka untuk semua pemakai dan 

raf hidup rakjat2 Asia dan Eropa 
'akan menderita. 

| | fasal 33, 

lebih djauh, berusaha untuk men 
tjapai pemetjahan mengenai seng 
keta terusan 'Suez itu setjara 
damai dan tjara2 jang diperguna- 
kan ialah sesuai dengan sema- 
ma dan kata2 fasal 33 Piagam 
PBB. Olehnja ditambahkan bah- 
wa pemerintah Inggris terus 

  
   

   
       

itu setjara damai. (Antara-UP) 
Dewan NATO menjo- 
kong azas pengawasan 
internasional atas Teru- 

Iterdiri atas wakil2 15 negara 
Ipada hari Rebo dengan suara 

at menjatakan menjokong azas 
“ internasional atas 

  

din|Setelah Berkali2 
Menghadapi Maut 
4 Orang Dapat Lolos- 
kan Dari Irian, 

Barat 
4 ORANG. penduduk 

Irian Barat dan seorang dari 
suku Bugis menurut harian Pi- 
kiran Rakjat Menado, baru2 ini 
telah berhasil meloloskan diri 
Gari tahanan Belanda diwilajah 
Irian Barat, dan sekarang berada 
d Weda (Halmahera, Maluku 
Utara, Red. Ant). 

Salah seorang dari pemuda 
Irian Barat itu masih mempunjai 
hubungan keluarga dengan Silas 
Papare, anggota Parlemen. 

Sebab2nja mereka ditahan ia- 
lah karena melakukan kegiatan 
politik jang bertudjuan hendak 
memerdekakan wilajah Irian Ba 
rat. Menurut keterangan mere- 
ka, Belanda masih sadjia melaku 
kan praktek koloniainja di Irian 
Barat, antaranja melakukan pe- 
nangkapan terhadap kaum poli- 
tisi. Mereka jang didjatuhi hu- 
kuman kurang dari lima tahun 
mendapat tempat dipendiara So 
rong, tetapi jang lebih dibuang 
ke Boven Digul. 

   
asal 

Mengenai tjara meloloskan 
diri dikatakan, bahwa hal itu 
sangat sulit dan berkali2 mereka 
harus mengahdapi maut. Bebe- 
rapa kali hampir diserang olzh 
tentara dan polisi. Mereka hanja 
berbekal sagu. Setelah berhasil 
mentjari pulau Gobe mereka te- 
rus menjeberang ke Weda. Seka- 
rang orang2 tersebut sedang me 
nunggu pengangkatan  kepusat 
untuk pemeriksaan. 

PENGADILAN KETJIL di 

sepedanja, maka maksud pegang 
tangan Umar njasar dipahanja. 
lalu berteriak minta tolong pada   

  

erusan Suez. Demikian menu- 
Ke an jang mengetahui di 

  

    

      

para pegawai negeri 
Persitat politike 

jo Sondjaja  be- 
KA telah didjatui 

pendjara 1 tahun 10 
Pengadilan Negeri 
Ne dipersalahkan 

    

net orang dan men- 
Rp. 9.500,— hasil penipu- 
. Penipuan dilakukan de- 

ia mengaku sebagai 
“berkuasa untuk me- 

g2 jang ingin men 
i A, dengan sja 

itu: harus membajar 
ulu. — Dalam sidang 
abepi seluruh Djawa 

, Surabaja Sabtu malam 
bekas Letnan Jusuf Hasjim 

terpilih mendjadi ' Ketua 
Umum Ikabepi Djawa Timur, 

   

  

rang2 

polisi sebab S. merasa malu p 
djalan. (Antara). 

presiden Nasser itu dilangsung- 
kan atas permintaannja. 
Sementara itu kantor ”Arab 

News Agency” di Beirut, ibukota 
Libanon, iaitd suatu kantorberita 
jang didirikan oleh Inggris, hari 
Rebo telah didinamit oleh orang 
orang jang tak dikenal. 

Menurut United Press orang2 
tak dikenal itu menjebut dirinja 
"Barisan Sukarela Nasser,” 

Seperti diketahui pemimpin 
”Arab News Agency” tsb. pekan 
jang lalu telah ditangkap di Kai- 
ro karena ditudah mengerdjakan 
kegiatan mata-mata. 

Sebelumnja meledakkan kantor 
tsb. maka para "penganut Nas- 
ser” itu menulis ditembok kantor 
tsb. "Keluarlah dari negeri ini ! 
Hantjurlah kamu”. Penandata 
ngan tulisan ini ialah ”Barisan 
Sukarela Nasser,” £ 

Segera setelah peristiwa tsb fi 
hak polisi Libanon mengadakan 
pengusutan. Akibat ledakan ini 
terdjadi kerusakan2 materiil dan 
tidak ada orang jang menderita 
taka 

jang tersebar 

Swinbarn, ialah wartawan 
gris jg pertama   
bat komplotan kegiatan 

bali oleh kediaksaan agung Me 
sir. (Antara-UP). : 

Pegang Paha Rp 100 
Gara2 Tangan Umar Jang ,,Nokal". ... 

Suarbaja hari Selasa telah men- 
djatuhkan hukuman denda Rp. 100,— atau pendjara 19 hari atas 
diri terdakwa bernama Umar karena dituduh pada tgl. 29 Agustus 
jang baru lalu telah memegang paha seorang wanita bernama S. 
jang sedang naik sepeda. Atas tuduhan itu, terdakwa menerang- 
kan demikian: Terdakwa melihat S. naik sepeda didjalan Darmo 
(Surabaja) dan pada saat itu djuga timbul niat untuk menggoda 
5. dengan memegang kakinja. Tetapi karena S. mengajun pedal 

kaki tidak tertjapai dan djadinja 

Karena perbuatan Umar itu, S. 
seorang laki-laki jang kebetulan 

ada disitu. Orang laki-laki itu segera membawa Umar kekantor 
ahanja dipegang orang ditengah 

    

    perdjalanan - kembali ke Neder- 
land. “Belanda itu telah menipu 

| Sunarno sebanjak Rp. 10.000,—. — 
Gubernur “Djawa Timur atas na- 
ma Menteri Dalam Negeri Selasa 
pagi jbl. telah melantik 6 orang 
anggauta2 Panitya Persiapan DP 
RD Peralihan propirsi Djawa Ti- 
mur, Kalangan ' pemerintahan 

prop. Sumatera Selatan dewasa 
ini merasa djengkel akibat dari 
pada sikap Menteri  Pekerdjaan 
Umum dan Tenaga jang selalu 
merobah2 rentjana kundjungannja 
kedaerah Sumatera Selatan. 
Kihi berita sajang dari luar nege 
ri. Tiga orang Pakistan telah me 
nawarkan Girinja untuk bekerdja 
sebagai mualim pada terusan Su 
ez kepada kedutaan besar Mesir 
di Karachi. — PM Perantjis Gay   i / 51 p ktorat — orang Belanda bernama H. |Mollet mengatakan bahwa peme- 

ajata Nu KA Mag mn en le. irisan oleh polisi Surabaja |rintahnja akan mengadjukan ke- 
Se datoe KUA ajui te sinjalir ' melakukan sesujpada parlemen usul2 untuk pero 
ngakan pemberantasan korupsi atu penipuan. “Polisi itu telah bahan padjak. Maksudnja adalah 
asal dilakukan setjara djudjur menelpon kantor polisi di Dja- |untuk : Pa Sa Haa 2 

dan objektif. Selandjutnja dinja karta untuk mengambil Belanda djak jang lebih sederha 
takan bahwa SBD 
narkan pengangkatan, 

P tidak membe 
mutasi barnevelat jang 

tsb. dari kapal Johan van Olden 

sedang dalam 
lebih patut serta penarikan  pa- 
djak2 jang dibagi2 dengan lebih 

   

djazairia Lucien Guerrab, 

rantjis, 
mikian menurut sumber 

Selasa jbl Arthur Fadden, hari 

pertimbangkan pemakaian 
kan2 Australia dalam krisis 
tang soal2 Terusan Suez. — 

teri Kambodja Pangeran 
dom Shihanouk hari Selasa telat 

membentuk pemerintah 

rantjis di Tunis hari Selasa telat 

berkenaan dengan siaran   kan kepada rakjat Aldjazairia, 

| : erintahkan Ma- 

dju Ke Garis Depan: 
k: Menghadapi Ser 

  

Naeser Usulkan Dibentuknja Dewan Penasehat 
PANGLIMA PASUKAN sukarela dari Tentara Pembebas 

“Nasional Mesir telah memerintahkan kesatuan2nja hari Re- 
madju kegaris pertempuran untuk menghadapi ,,sera 
Hae Setiap saat. Major Eldin Kramal Hussein, 

lima tentara tjadangan Mesir itu'mengeluarkan perintah | 

    

sional didaerah terusan Suez. 

   
   

    
   

     
   
   

  

     

   

  

   
    

    

    

   

Mesir maka Nasser telah menja 

Mesir . mengusahakan| 

oleh| 

Dapat ditambahkan bahwa kan 
torberita ini mengumpulkan dan 
membagi2kan berita2 ttg Timur 
Tengah dari kantor2 tjabangnja 

diseluruh dunia 
Arah. 3 2 E i an makam pahlawan dikota Pa 

Severti diketahui pemimpin|lembang sebanjak Ik. Rp. 500. 
.Arab News Agency” ini, James 1900.—. Djuga kepada badan2 Ia 

Ing- 
ig ditangkap 

di Mesir belakangan hari ini. Aki 
mata2 

iang dipimpin Swinburn ini ma 
ka 30 orang telah ditangkap oleh 
pemerintah Mesir dan 2 dari me 
reka itu telah dibebaskan kem 

5| djuga. 

adil. — Pemimpin pedjuang “Al 

jang 
oleh Perantjis dikatakan pemim 
pin partai komunis dan jang te- 

lah melarikan diri dari kesatuan | 
keamanan Perantjis serta sedjak | hari Minggu jl, seorang pema- 
lama sudah ditjari2 oleh polisi Pe 

telah dipendjarakan. De-! 
Peran- | 6 

tjis. — Acting PM Australia, Sir lukai salah seorang bandar pen- 

mengatakan dalam parlemen, bah 
i $ i i mem 3 $ wa Kabinet Australia tidak ahh pat luka enteng sebagai akibat 

ten pertjobaan itu, sehingga 1 
Be dirawat dirumah sakit Charitas. 

kas radja dan bekas perdana men Berdasarkan penjaksian sendi- 
Noro- 

menolak untuk sementara tugas 1 Oa 

ja iberikan kepadanja “untuk nan ditempat2 tsb., s 
foombutiruk « Sembriat h (kabinet) rang2nja 5040 dari pengundjun 
baru Kambodja. — Kedutaan Pe pengundjung gelanggang 

1 jitu adalah warganegar, Indone- 
Sedang 

ka, jang turut dalam pendjudi- 
hwa hwee dengan perantara 

mengadjukan protes keras kepada 
wakil PM Tunisia Behi Ladgham 

radio 
bangsa Arab 'Tunis jang ditudju Aan 

  

(Tentara Pembebas Me- | 

jan Tiba2 Setiap 
In gris Di-Dinamit — 

undjungan setjara tiba2 kekesa 

  

   

          

Rusia Djuga 
Punja 

: Pesawat Terbang Jangl, 
Bisa Tandingi ,,Fairey” 

P. V. DEMENTIEV Menteri 
Industri Pesawat Terbang Uni 
Sevjet menerangkan pada hari 
(Selasa malam bahwa Uni Sovjst 

Untuk Perundingan    
djadjahan Inggris pada suatu hari 
(dalam bulan April tahun jg akan /| 

pertama 

pada hari Rebo pagi mengatakan, 

Baru 

Kemerdekaan $'pura | 
' PEMIMPIN? politik Singapura | 
akan melantjarkan suatu desakan | 
baru jang hebat di kementerian 

datang untuk mendapatkan - ke- 
merdekaan bagi pulau djadjahan 
tersebut, Ketua menteri Lim Yew 
Hock didalam pidatonja disidang 

dari dewan legislatif 

bahwa April 1957 merupakan 
anfjer2 waktu untuk membuka 
kembali perundingan kemerdeka- 
an dengan pemerintah Inggris di 
London. : 

Perundingan jang pertama da- 
lam permulaan tahun ini“ telah 
menemui kegagalan dan mengaki 
batkan mundurnja pemerintah! 
David Marshall. Akan tetapi pe- 
merintah Singapura telah diba- 
ngun kembali dengan Lim seba-   idiuga mempuniai pesawat? ter- 

Ibang jang ketjepatannja 
esawat pemburu "Fairey” jang 

1132 mil per djam. 
Dementiev mendjawab 

delta mendarat sehabis berdemon 
Istrasi terbang slama 2x2 djam. 
Ketika ditanja apakah Uni So- 
vjet mempunjai  rentjana untuk 
merebut rekor ketjepatan ,,Fai- 
rey”,  Dementiev mengatakan 
»keadaannja ialah bahwa kami 
mempunjai pesawat2 jang  ter- 
bangnja .setjepat pesawat itu”. 
Dia tidak mendjawab pertanjaan 
tentang rentjana2 Sovjet menge 
nai rekor itu. (Antara Reuter). 

  

Pemogokan umum akan dilang 
sungkan diseluruh Bengala pada 
25 September untuk "memprotes 
kegagalan pemerintah dalam men 
tjegah kenaikan harga2. Demi- 
|kian diumumkan oleh Panitia Pe 
Inentang- Kenaikan Harga hari 
Selasa. 

Izin Djudi 

  

mendjadi hanja 10 hari. 
Izin semula jang “berlaku se- 

Idjak tg. 27 Agustus 1956 telah 
ditjabut, sehingga ' gelanggang 
pendjudian itu“harus ditutup te 
pat pada djam 12.00 siang hari| 
Rabu. 2 

Dalam surat 'pendjelasan jangj 
diumumkan KK propinsi Su 
matra Selatan al. dinjatakan, 
bahwa izin kepada Ng Kim Hok 
untuk mengadakan bermatjam2 
djudi itu, diberikan berhubung 
dengan kebiasaan orang2 Tiong 
hoa, jang pada hari2 besar me 
ngadakan pendjudian. : 

Pendjudian jang dimaksudkan 
hanja untuk orang2 Tionghoa 
jang telah dewasa, Djadi bangsa 
'Indonesia tidak diizinkan untuk 
:turut main. Tempat pendjudian 
adalah tertentu dan diawasi se 
perlunja oleh atat2 negara seper 

“ nolisi. 

Selandjutnja pendjelasan itu 
menjatakan, izin djudi jang di- 
maksudkan itu dikeluarkan oleh 
Residen Palembang, setelah men 
dengar pemandangan2 pihak ke 
polisian, ketentaraan, kedjaksaan 
dan KKD propinsi Sumatera Se 
latan, serta setelah diketahui un 
tuk apa uang pelelangan boro- 
ngan pendjudian itu akan digu 
nakan, misalnja guna menutupi 

kekurangan ongkos perbelandja- 

  
in akan diberikan sokongan se 
kedarnja. Badan2 mana jang 
akan diberi, diserahkan pada ke 
bidjaksanaan KKD jang akan 
ditentukan sesudah pendjudian 
itu selesai. 
Berdasarkan keterangan2  di- 

atas KKD menarik kesimpulan, : 
bahwa pendapatan hasil pelela 
ngan jang dimaksud berasal da 
ri suatu masjarakat, lalu diper 
gunakan untuk kepentingan sua 
tu masjarakat pula. 

Residen Palembang di- 
. panggil ke Djakarta? 

Selasa tengah: hari, Residen 
Palembang, sekembalinja dari pe 
nindjauan ke Pendopo telah be- 
rangkat ke Djakarta. Tidak di 
ketahui dengan pasti apa mak- 
sud kepergian itu. Tapi melihat 
rangkaian persoalan djudi "hwa 
hwee” ini, mungkin sekali keper- 
gian Residen tsb. guna memenuhi 
panggilan pihak jang berwadjib 
di Djakarta. : 

Seperti dinjatakan oleh KKD, 
meskipun pendjudian 'hwa hwee' 
tsb. dilarang oleh Dewan Keama 
nan Nasional dan Kedjaksaan 
Agung, izin pendjudian diberikan 

  

Hampir tiap malam rusuh. 
Keterangan2 jang dapat dikum 

'Ipulkan tentang tempat pendjudian 
ini, selama gelanggang djudi itu 
dibuka hampir tiap malam ter- 
djadi kerusuhan2. Perkelahian 
dengan mempergunakan pisau te- 
lah terdjadi ditempat gelanggang 
djudi. Antara lain pada tengah   
isang "hwa hwee” karena kalah 
telah nekad mentjoba hendak me 

seperti |satu atau dua buah perobahan, 

bersajap delta jang telah meme- ngatakan, 
gang rekord ketjepatan terbanglah waktu jang terachir untuk 

membuka kembali perundingan 
kementerian  djadjahan 

: perta- dengan 
njaan2 dalam konperensi pers se Inggris, akan tetapi waktu 
telah pesawat ,,Fairey” bersajap dapat 

INDONESIA TOLAK HADLIR 

duduki wilajah Irian Barat. 

menjatakan, bahwa tidak mung 

gai ketua menteri dan hanja dgn 

| Lim katakan: ,,Saja telah me- 
bahwa April 1957 ada 

Desakan | 

  

4 

Gubug Pentjang sudah mulai tjo 

merah warnanja dan besar, 

7 September 1956. 
Sebagaimana bumi mengedari 

matahari dalam waktu setahun, 
begitu djug,” Mars “ mengedari 
matahari kita dalam waktu 687 
hari atau kira2 hampir dua th. 
Perbedaan waktu inilah jang me 
njebabkan bumi dan Mars se- 
olah-olah berkedjar-kedjaran. Ter 
hitung dari matahari” Mars me 
nempati lintasan jang keempat 
dalam susunan matahari kita. 
Lintasannja tidak berbentuk ling 
karan sempurna, tetapi sedikit 
berbentuk elips dengan. eksentrisi 
tet 0,09. Djarak rata2nja kira2   itu 

dipertjepat dengan dua 
atau tiga bulan, djika rentjana 
kita telah selesai sebelumnja. 

(Antara) 

  

NJA BELANDA PADA 
KONP. KE.A.O, 

Menurut .,Keng Po” Pemerin 
tah Indonesia telah menolak ha 
dirnja delegasi Belanda dalam 
konnperensi regional F.A.O. ig 
akan diadakan di Indonesia pa 
da bulan Oktober iang akan da 
tang, selam. Belanda masih men 

Penolakan itu telah diberitahu 
kan kepada sekretariat F. AO: 
Keputusan FAO mengenai ini be lum diketahui. Mungkin djuga konperensi regional FA@ . dan. demikian akan diadakan dinege 
ri lain 2 TG 

1,5 kali  djarak matahari-bumi 
atau kira2 149.680.000 km. Mars 
sendiri hanjalah benda jang sa- 
ngat ketjil dilangit, garis tengah 
nja hanja 6.780 km (— 0,532 gt. 
bumi) dan beratnja hanja 6.000 
dengan 23 nol dibelakangnja da 
lam kg. Gaja tariknja sangat ke 
tiil, sehingga orang jang di bumi 
mempunjai berat 100 kg. di Mars 
hanja ....37.kg sadja. 

Karena teraturnja pergerakan2 
bumi, Mars mengelilingi mataha 
ri, maka orang akan lebih mu 
dah menentukan saat2 kapan ke 
dua benda itu akan saling men 
dekati. Saat ini akan terdjadi bi- 
la Mars beroposisi dengan mata 
hari artinja Mars, bumi dan ma 
tahari terdapat dalam satu ga- 
ris lurus dgn bumi ditengahnja. 
Oposisi ini akan terdjadi setiap 
2 tahun 2 bulan sekali. Pemba- 
tja barangkali masih ingat akan 
peristiwa ini dalam tahun 1954 
1. Selain waktu oposisi itu, ada   Hwa.Hwe 

| Ditiabut Kembali 
Akibat Djudi Banjak Kerusuhan2 Timbul Mark-bumi mendjadi sangat de 

Di Palembang 
PENDJABAT GUBERNUR/KETUA koordinasi keama- 

nan Daerah porpinsi Sumatera Selatan, tgl. 4/9 mengumumkan 
bahwa permainan djudi ,,hwa hwee” dilarang oleh Dewan Kea. 
manan Nasional dan Kedjaksaan Agung, sehingga Residen Pa- 
lembang setelah mendengar pendapat2 polisi, tentara, pomong | 
pradja dan kedjaksaan, merebah izin djudi jg. diberikan pada 
seorang bangsa Tionghoa bernama Ng Kim Hok dari 30 hari 

  

warganegara Indonesia termasuk 
jang asli. 
Anak2 jang berumur antara 

13 sampai 17 tahun kelihata, tu 
rut bermain digelanggan, djudi 
tsb., baik bangsa Tiongho, mau 
pun Indonesia. Pendjaga keama 
nan jang bertugas ditempat tsh. 

kin mereka mentjegah hal ini. 
. Seperti didjelaskan oleh KKD 
izin pembukaan gelanggang dju 
di im diberikan kepada seorang 
bangsa Tionghoa bernama Ngo 
Kim Hok, tapi sebenarnja orang 
jp hanja ,,mendjual” nama sa- 

ja. 

Jang sesungguhnja mendjadi 
tulang punggung gelanggano dju 
di adalah bandar2 jang senga- 
dja datang dari Medan dan se 
kitarnja. Ada 36 orang bandar 
»-hwa hwee” dari Medan seka- 
rang berkumpul di Palembang 
mendukung gelangganp djudi ter 
sebut. Jang memegang rol pen- 
ting di Palembang adalah se- 
orang bangsa Tionghoa jang ber 
nama Lie Tjien Ho. 

Perlu diketahui, bahwa bandar 
bandar djudi seperti ini berke- 
liaran kemana? asal sadja men 
dapat kesempatan membuka ge- 
langgang tsb. 

( Menlu Eropa 
Barat Akan Ber- 

sidang 
Utk “Bitjarakan Perta- 

hanan Atom 
PEMERINTAH Djerman Ba- 

rat mengumumkan di Bonn hari 
Selasa bahwa 7 menteri luar ne- 
geri negara2 Uni Eropa Barat 
akan bersidang di Paris pada 15 
September guna membitjarakan 
peralihan dari perentjanaan per- 
tahanan konvensionil ke peren- 
tianaan pertahanan atom. Perte- 
muan itu dilangsangkan atas per- 
mintaan Perdana Menteri Djer- 
man Barat. : 

Adenauer telah dikabarkan ma 
kin terganggu oleh rentjana2 AS 
dan Inggris jang akan ' mengu- 
rangi angkatan bersendjatanja gu 
na menjesuaikannja pada - pepe- 
reangan atom. Pengurangan itu 
telah diumumkan tatkala Ade- 
nauer berusaha ' memadjukan 
undang2 wadjib dinas militernja 
jang tidak mendapat sambutan 
selajaknja itu melalui parlemen 
Bonn untuk  sebanjak 500.000 
orang jang telah  didjandjikan 
Djerman Barat bagi pertahanan 
Barat. 
Negara2 Uni Eropa Barat ada 

lah Inggris, Perantjis,  Djerman 
Barat, Italia, Belgia, Nederland 
|dan Luxemburg. (Antara-UP). 

    

PERAMPOKAN GAGAL AKI- 
BAT TERIAKAN PENDUDUK. 

2 Orang pendjahat bersendja 
ta pistol jang pada Mingggu ma 
lam bermaksud melakukan pe 
rampokan dirumah Hadji M.S., 
Gikampung Karet, Tanah Abang 
(Djakarta) telah lari tunggang- 
langgang setelah mendengar te- 
riskan penduduk ditempat itu   - djudian tsb. Seorang bandar jang 

datang dari Bindjei telah menda- 

perlu 

1 ri dan keterangan jang dapat di- 
kumpulkan dari petugas2 keama 

ternjata seku 

djudi 

sia keturunan Tionghoa. 

an agen2 dapat dikatakan 7570 

8 sambil membawa sendjata apa sa 

jang beteriak2: ,,rampok,  ram- 
OK 
Penduduk jang walaupun hari 

sudah agak larut malam, jakni 
kira2 djam 01.00 ternjata masih 
belum tidur, melihat gelagat tak 
baik pada diri 2 orang jang ter 
lihat masuk kerumah  Hadji 
M.S. itu, telah berteriak — siap 

dja, seperti golok dan pentungan 

'mengedjar pendjahat2 itu, hingga 
kedua orang itu lari tunggang- 

lagi waktu jang sangat dinanti- 
kan oleh para astronom. Jakni: 
waktunja Mars beroposisi dipe 
rihelion, temgat dimana Mars 
berad, sangat dekat dgn mata 
ari. Pada waktu“ ini  djarak 

at dengan matahari. Pada wak 
tu ini djarak Mars-bumi mendia 
di sangat dekat dan  hanja 
mungkin terdjadi dalam djangka 
15 atau 17 tahu, sekali. Kebetu 
lan dalam tahun ini terdjadi nan 
ti pada tgl. 7 September 1956. 
Dan akan terdjadi lagi nanti 
pada bulan Agustus ...... 197: 
Pada tg. 7 nanti Mars ,,hanja? 
akan berdjarak 52  miljun km 
dari kita. Pendekatan jang me 
njebabkan sibuknja  Observato- 
ria2 jg tergabung dalam ,.In- 
ternational MARS  Comittee”. 
Comittee jang berusah,. menda 
patkan pemetjahan soal jang be 
gitu kompleks tentano, Mars, di- 
ikuti oleh kl. 10 negara, terma 
suk Indonesia dengan  Bosscha 
Observatoriumnja dilembang. 

Dalam teropong, permukaan 
Mars mendjadi suatu “pemanda 
ngan ig baik. 3/8 piringan pla- 
netjg berwarna emrah itu penur 
dengan warna oranje kekunine- 
kuningan. Orang mengir., bahwa 
daerah itu sebenarnja daerah pa 
dang pasir ig sangat luas. Warna 
Ooranje itu disebabkan. karena 
kumpulan  hasil2 oksidasi didja 
man jg lampau. Dapat kita sa 

  

Ringan—Apakah Dibintang Mars Ada Kehidupannja? 
“.— Oleh: Bambang Hidajat — Chusus "Suara Merdeka” — 

KALAU TJUATJA baik, suaka malam2 hari dalam bula. 
njebabkan langit kelihatan sangat indahnja. Dan kalau sendja tiba, kira2 diatas kita berdirilah 
sudah planet Saturnus jang diikuti rasi Scorpio seolah-olah merupakan pelopor dari pawai bin 
lang pada malam itu. Kemudian diikuti regu raksasa 'j 
melkweg, atau lebih terkenal dengan nama, Bimasakti 

ndong, siap meninggalkan batas 

Itu 

akan mendeka 
Aa 

menguap mendjadi gas. 
Di lapisan udara Mars ka- 

dang2 dapat terlihat awan ber 
arak-arak, ada jg kuning dan 
ada jo biru, jg semuanja ini ti 
dak pernah tetap, karen, seben 
tar sadja mereka sudah diter- 
bangkan “angin” jg kadang2 ke 
ijepatannja sangat besar. Nah, 
itulah sedikit tentang lapisan uda 
dara di Mars. Marilah kita seka 
rang melihat temperaturnja. Se 
bentar sadja pembatja disana 
tentu akan terserang influensa jg 
sangat hebat. Betapa tidak? Di- 
siang hari bolong temperaturnja 
sudah 30 deradjat (panas udara 
Semarang tak sampai sekian), ki 
ra2 djam 5 sore sudah djauh di 
bawah nol deradjat dan malam 
nja akan lebih dingin lagi sam 
pai minus 70 deradjat. Dikutub 
dunia kita, tidak akan kita rasa 
kan gradient temperatur jg demi 
kian. 

Tetapi pembatja, ada jg indah 
di Mars. Disana kita dapat meli 
hat bulan dua buah. Jg satu ter 
bit dibarat dan mendjadi bulan 
purnam, setiap 7 djam sekali. 

keanehannja, 
punjai dua buah bulan, sedang 
kita jg lebih besar ranja ada sa 
tu buah sadja. 

Adakah kehidupan di 
Mars ??? 

Pertanjaan sematjam inilah 
jang saja kira lebih menarik per 
hatian umum, dari pada soal2 jg 
akan langsung membuktikan ada 
nja sesuatu jang hidup disana. Se 
perti soal2nja jang dihadapi oleh 
Comite tsb. diatas, umpama soal 
bagaimana bentuk dalamnja Mars 
itu, bagaimana keadaan vulkanen 
disana dll. Soal ini, dalam astro- 
nomi sendiri telah timbul sedjak 
ada orang jang menemukan ,,ka 
nal” (saluran2) jang sangat ba- 
gus dan tertentn bentuknia. Ka- 
nal2 ini menghubungkan daerah 
jang ,,tidak berarti” dengan case 

Planet itulah jang dengan singkat akan 

Sedang jg satunja lagi hania terfxistence 
djadi tiap 30 djam sekali. Itulah Aa £ £ Sa planet ketjil memMars is noot impossible, but it is 

  

1 Sept — Hari ,,/Mendekatnja” 
| Dunia Dengan Planit ,,Mars" : 

ah 
ud 
S 

Andaikata Kita Bisa Hidup Di',, Mars“ "Tentu Mudah 
Kena Penjakit Influenza—Badan Kita Akan “Terasa 

? 

Agustus September ini akan me 

ang memandjang dari utara keselatan, ialah: 
. Sedang disebelah barat-selatan sana rasi 

pandangan kita untuk memasuki 
“fjakrawala, tetapi sebaliknja kalau pembatja mengarahkan mata kesebelah timur, kearah mana 
benda2 langit mulai menampakkan dirinja, terdapatlah disana i 

terbesar dilangit pada waktu itu. 
thologi terkenal dengan djulukannja Dewa Perang. 
tjarakan disini. Planet ita sangat menarik karena 
resa persoalan mengenainja : adakah kehidupan disana. 

sebuah benda langit jang sangat 
lah planet Mars, jang dalam n 

  

   
   

     
ti bumi dan djuga menarik ka- 

pat jang sangat ramai dalam du 
nia astronomi, sampai sekarars 
pun belum selesai, karena keku- 
rangan pengetahuan manusia 
tentang asal kehidupan, bahkan 
asal kehidupan dibumipun belan 

2 lah njata. Hanjalah pengara 
buku komik jang telah dapat 
marik keuntungan dari 
»sinachluk2” di Mars. Para 
pada ini masih mentjari, dan js 
telah didapat ialah Mars ita 
karang hanja merupakan benda 
mati, aktifitet kehidupan sama 
sekali belum  tertampak 
mata mereka, djuga mengingat fak 
tor2 jang telah diketahui, sangat 
Jah sukar mengira adanja ma- 
chluk berudjud binatangpun jang 
tahan hidup disana. 

  

   
   

   

  

Beberapa Sardjana jang men-i 
dasarkan teorinja tentang kana!2 
itu pertjaja bahwa kehidupan ma 
chluk jang lebih tinggi dari kita 

. . - 
telah lampau di Mars, dacrah jg 
makmur dan indah telah r 
tinggal merupakan planc 
berputar mengelilingi 
dalam kosmos jang luas ini. .,The 

of Intelligent life on 

        

  

tompletely unproven”. (Adanja 
machluk jang tinggi di Mars tidak 
lah tidak mungkin, hanja 
berbukti sama sekali). Beg 
kata Whipple sardjana dalam pla 
netair-astronomi. 

    

ai 

Nah, sekarang kiranja djelas 
mengapa Mars mendjadi ,,bulan2 
an” penjelidikan keilmuan dan 
achli2 fils Soalnja sangat 
kompleks dil ng dengan bin- 
tang2 jang sangat lebih djauh le 
taknja dan akan lebih menarik 
dari pandangan para astroloog 
(achli nudjun) jang meramalkan 
akan adanja perang karena Mars 
mendekati bumi. Dan achirnja, 
kalau penulis tidak salah, dipe 
labuhan Semarang ada teropong 
jang agak besar kalau pembatja 
kebetulan aga dipelabuhan dapat 

   

  

   

  

  jang besarnja 200 km persegi 

  makan “denga, hasil pembaka 
ran batu bata dibumi kita. Hanja | 
didaerah inilah keadaannja tetap | 
sepandjang masa, tidak berubah. | 
Dan tanda2 permanent diatasnja | 
memungkinkan orang mengeta-! 
hui perputaran planet itu menge ' 
lilingi sumbunia. Perputaran itu 
lamania 24 diam 37 menit 22 se 
kon, djadi satu harinja Mars ha 
nja berbeda sedikit sekali dgn. 
satu hari kita. 1 

Bagian jg lain jg agak gelap, 
menundjukkan perubahan jg me 
narik sepandjang tahun. Daerah 
ini terbentang didaerah kutub se 
latan keutara sampai melebihi 
ekuatornja, berwarna biru kehi- 
djau-hidjauan pada permulaan 
musim dingin dan berubah men 
djadi kuning dimusim panas. Pe 
rubahan jg persis terdjadi, sesuai 
dengan pergantian musim dan se 
suai dengan “apa jg diramalkan 
orang bahwa disana ada sema 
tam tumbuh2an jg bertingkat 
rendah. Tingkat jg tidak akan 
melebihi tingginja dari sematjam 
mos (sematjam lumut) didaerah 
kutub utara bumi kita. Bersama 
an dengan datangnja musim di 
ngin tampaklah dikutub Mars se 
djenis benda putih seperti es dan 
menghilang nanti pada musim 
panas. Keadaan ini terus mene 
rus terdjadi dan berlaku bagi ke 
dua kutubnja, kutub utara dan 
selatan, sehingga orang tidak 
sangsi lagi bahwa sebenarnja ku 
tub itu harus terdiri dari es. Wa 
laupun tidak setebal lapisan es 
pada kutub kita. 

Lapisan udara jg tipis. 
Adanja lapisan udara di Mars 

ini telah dibuktikan dengan ber 
bagai-bagai akal manusia. Tetapi 
lapisan udaranja tidak sebaik Ia 
pisan udara kita. Hanja 196 zat 
pembakar ada disana sedang ada 
nja uap air hanja kurang dari 
496 dibanding dengan uap air 
udara kita. Sampai saat ini se 
Oorangpun belum pernah menda 

  

djuga  mentjoba.  meneropong 
atau lebih. Pertentangan penda- Mars. 

  

Potret planit Mars jang dibuat dengan tele-lens. Putik putih diatas 
adalah kutup planit Mars dengan "pool-kap”.nja, 
  

Rp 20 Djuta Untuk Aka- 
demi ' Militer Nasional 

Dihargpkan Selesai Dlm Permulaan Tahun 

dimulai dan diharapkan sudah 
5 tahun, kira2 pada permulaan 

di kepada ,,Antra” Rebo siang. 

Menurut Overste Pirngadie se 
landjutnja, KSAD Nasution beser 
ta rombongan, setelah selesai 
menghadiri upatjara timbang te 
rima djabatan Panglima TT IV 
di Semarang beberapa hari jang 
lalu, pada tanggal 3 jang baru 

lalu telah melakukan penindjau 
an kekompleks tempat akan di 
bangunnja Akademi Militer Na 
sional di Mudjen tersebut. Sebe 
lum itu, pada hari itu djuga, KS 
AD dan rombongan lebih dahu 

Iu telah memeriksa persiapan2 
tempat Akademi Militer Nasio- 
nal jang sekarang, jaitu di Ti- 
dar. 

A.M.N. di Tidar, menurut Pir 

ngadie, bersifat sementara dan 
akan dipindah ketempat jang per 
manent di. Mudjen setelah sele 
sai pembangunan A.M.N. ditem 
pat itu. 

Ketjuali menindjau A.M.N. di   patkan air di Mars, walaupun di 
sana ada es, ada uap air, tetapi 
karena tekanan udaranj, terlalu 
rendah maka es ig ada langsung 

DALAM pertjakapan 
dengan berbagai pedagang, im 

portir dan eksportir nasional di 
Surabaja, "Antara" dapat me- 
njimpulkan kesan, bahwa pera- 
turan impor baru itu tidak dapat 
mengubah suasana lesu jg sudah 

perdagangan.  Banjaknja  golo- 
ngan untuk TPI dan BPE dan 
naik turunnja kurs BPE itu ada- 
lah merupakan suatu rintangan 
jang terutama untuk dgn segera 
dapat menindjau dan menjesuai- 
kan diri dengan segera dan me- 
rentjanakan pekerdjaan jg harus 
segera pula dilaksanakan. Hal 
ini bukan sadja importir2 dan 
eksportir2 jang ketjil dan lemah,   

praktekkan rolnja, 

  

langgang sebelum sempat mem-! eksporitr2 jang dalam 

sementara waktu meliputi dunia | 

tetapi djuga bagi importir2 atau 
tahun2 

iterachir ini sudah dapat menun- 

Tidar dan Mudjen, KSAD dan 

rombongan pada tanggal 3 Sep 
tember jang baru lalu itu, djuga 

-matkan usahanja dan membuat 
suatu organisasi perdagangan jg 
dapat mengalami naik turunnja 
suasana pasar dengan baik. Sing 
katnja peraturan2 itu kurang 
simpel dan djelas untuk segera 
dapat effektif, melainkan terlalu 
ruwet dan perlu dipeladjari. da- 
hulu dan disesuaikan dgn kebu- 
tuhan jang njata dan kekuatan 
beli dari pasar jang sudah lama 
lesu itu. 

Dengan peraturan BPE itu me 
nurut kalangan pengusaha nasio 

nal, hilanglah sama sekali perlin 
dungan bagi jang lemah (djika 
hal ita pernah ada dengan se- 
sungguh2-nja), sebab kini adalah 
jang berlaku hukum "vwraag en 
aanbod” (permintaan dan pena- 
waran). Jang organisaSinja sudah 

  

1962 — Architectuurnja Akan Disa- 
jembarakan 

PEMBANGUNAN AKADEMI Militer Nasional di Mu 
djen, Magelang, mulai bulan September ini direntjanakan akan 

selesai seluruhnja dalam tempo 
tahun 1962. Demikian diterang 

kan oleh djurubifjara Angkatan Darat Letnan Kolonel Pirnga- 
Biaja guna usaha pembangunan 

an AMN tersebut seluruhnja berdjumlah Rp. 20.000.900,—, 
jang dewasa ini telah disediakan. 

telah memeriksa persiapan2 pa- 

meran Angkatan Perang di Jo- 

gjakarta, jang diadakan dalam 
rangka peringatan 200 tahun Jo 
gjakarta. 

Pada tanggal 5 September, KS 
AD dan rombongan pulang kem 
bali ke Djakarta. 

Mengenai A.M.N. di Mudjen, 
djurubitjara Angkatan Darat itu 
selandjutnja terangkan, bahwa 
architectuur dari pembangunan 
usaha tersebut akan disajemba 
rakan. Bangunan tersebut diren 

tjanakan akan merupakan suatu 
monumenit-nasional. Architectuur 
dari bangunan itu — sebagai sja 
rat — harus mengandung unsur2 

kemiliceran, bertjorak ke-Indone- 

sia-an: sesuai dengan keadaan di 

sekitarnja dan lain2. 

Lapangan upatjara A.M.N. ter 
sebut, akan dapat memuat kira2 
2000 orang kadet. 

Demikian djurubitjara Angka 
tan Darat,  Overste Pirngadie. 
(Antara). 

Suasana Lesu Dalam Dunia Per- 
daganganBelum Tampak Berobah 

singkat djukkan kemampuannja, menjela-baik dan modalnja besar dengan 
sendirinja dapat menguasai dan 
kalau perlu mempermainkan kurs 
BPE, mengontrol ekspor maupun 
impor, tapi disangsikan apakah 
pedagang2 nasional jang keba- 
njakan masih lemah itu mungkin 
mendapatkan bagian dan ber- 
saing dalam hal - memborong 
BPE? itu. 

Sekalipun daftar2 sudah mulai 
diumumkan, reaksi jang  njata 
belum terasa, dan mungkin tidak 
akan segera pula diketahui ke- 
adaan pasar dalam seminggu ini. 
Tetapi diakui pula oleh sementa- 
ra kalangan itu, bahwa ada se- 
mentara pihak jang spekulatif 
atau tidak telah mengambil ini- 
siatip, tetapi jang berani itu te 
rang bukan pengusaha nasional 
jang modalnja masih belum kuat, 

  

ada... 
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So KUNDJUNG GILAH -sesas masuk — TIDAK DIPUNG UT BAJARAN! PEIANA 
BP 

KEMBANG API ISTIMEWA 
DALAM PEKAN RAYA SEMARANG KE-II/1956 

 BEMILANG, 

  

     

  

   

1g Api 
| DJANGAN LUPA MAMPIRLAH 

Stan
 HEBAT — GEMPAR — GILANG . 

        
U. STAND KITA TER- 

AM, DISEBELAH GEDUNG 
pe      

     Disadjikan oleh pengusaha terkenal: T Ra 
| Mana SL 0 0 ML ML LI ML LL LL Ea 

  

    
    . 

   

   

        

    
penghabisan: Ini malam penghabisan : 

515-745 915 
Mp Ba UNIMAT universele draaibanken 

     1 Bisa digunakan sebagai : 

# DRAAIBANK 

“ KOLOMBOORMACHINE 

# HANDBOORTOL 

# FRAISMACHINE 

“ GEREEDSCHAPSLUYPMACHINE 

“ POLUSTMACHINE 

“ DECOUPEERZAAG 

” DRAADSNIJMACHINE 

“ VERDEELAPPARAAT 

8 CIRKELZAAG 
Precisie instrumentdraaibank jang ketjil bentuknja. SANGAT TJOTJOK UNTUK 

8 DIPAKAI oleh BENGKEL2 Radio, Arlodji, Juwelier dil.-nja. 
Harga standaard uitrusting Rp. 3,500,— 

        

     

    
  

INI DAN BESOK MALAM: 
"LUX See TO AT n) 

C. Carpenter - Jan Sterling 
Keenan Wynn in M.G.M''s 
"SKY FULL OF MOON” | AN Rn One 

Prihadi Trading Soc, Ltd. 
BANDUNG : Djil. Asia-Afrika No. 126 — Telp. 4626 : 
SEMARANG: Dji. R. Patah No. 50 — Telp. 674 

5.7.9. (seg. umur) 
Van Johnson - Wal. Pidgeon 

Louis Calhern - Dewey Martin 
Keenan Wyiin - Fr. Lovejoy 

  

balasan 
"ORION” 

  

    

  

  

  

  

  

  

  
            

  

  

  

    

  

   

  

   

     

    

    

   
   

  

    
   

  

   
    

   

  

   

   

  

    

   

  

   
  

  

TJATAT TG. 6 SEPTEMBER 1956! | 
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gl” REPARASI 
| jang dapat MENDJAMIN barang Tuan dengan GARANSI : 

  

      

   

  

    Abang Sopir Beetjak!!! 
HALO HALO TIDA PERLU GELISAH 

| SUDAH KAMI SEDIAKEN : 

BEETJAK BARU 
1007, Compleet Berko 

TIDA PERLU BELI ATAU MENJEWA LAGI. 

DATENG DI 

Stand ,,DAV OS" 
| BOLEH BUKTIKEN. 

DIBRIKEN DENGEN TJUMA2 1 LEMBAR 
COUPON HADIAH BILA STOR 0,50 SEN 
DAN DAPAT 1 ROLL "DA VOS” DALAM 

| PEKAN RAYA. 

sD AV OS” 
    
  

Tana 

FimosKANARI 7 

KRANGGAN BARAT 103 SEMARANG. 

UNTUK SEGALA MATJAM DJAM. 

M.S. RAHAT 
OCCULTIST. 

- Seteran 109 — Semarang. 

Menerangkan segala hal penghidupan SUSAH & SENANG: 

Mengenai keuntunganmu, tjita2-mu dikemudian hari pilihanmu 

atas kawan hidupmu seluruhnja kami berikan pendjelasan. 

Periksakanlah bagaimana kau dapat memperbaiki kedudukan dan 

peribadimu. Segala hal dirahasiakan. 
Djam Bitjara: . Pagi 

Sore 5 — 7. 

  

9 — 12. 
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TELAH DIAMBIL PUTUSAN UNTUK MEMBAJAR 

DJUMLAH : 

PIDEN No.2, 

dikantor kami. A
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SRS LL LS LL LL AL LL UK SA 

pembeli dan chalajak-ramai, bahwa: 

17 Agustus 1956, telah: 

      

  

  

  

  
  

  

KTT TT CV V1 TV TV UV Y TU YPP PPP PPPPPLP PPP 

. PENGUMUMAN 
DALAM RAPAT UMUM TAHUNAN JANG TELAH DIADAKAN HARI INI, 

1096. DIPIDEN KEPADA 

PARA PEMEGANG SAHAM UNTUK TAHUN BUKU 1955. 

TERBAGI HABIS 

43 lembar "SURAT BA- 

  

    

PPP 

BERHUBUNG DENGAN ITU MAKA DIPIDEN JANG AKAN DIBAJAR BER- 

Rp. 100,- atas saham-saham istimewa : 

Rp. 20,- atas saham-saham biasa, 
PEMBAJARAN DIPIDEN DILAKUKAN DENGAN PENJERAHAN BUKTI DI- 

Mulai Tanggal 10 September 1956 

Djakarta, 28 Agustus 1956 

P.T. Maskapai Asuransi 

»GARUDA” 

Direksi. 

TKBLBANEL AISI LI IIALK IK AIJIAALKLIAIKAKILKBILKLIKAKALJIIL3KKAKKLJLALILKLIAAK LIL Lebih Ab Iebebebebeeberbebeebeo leleh 

LL LL Lu au at 

Pemberitahuan 
Dengan djalan ini kami memberitahukan dengan hormat kepada segenap langganan/ 

SURAT BAHAGIA 17 AGUSTUS" 
jang kami sediakan sebarjak 85.000 lembar, chusus untuk inenjambut dan menghormat 
hari ulang tahun Proklamasi Kemerdekaan Negara Republik Indonesia jang ke XI tanggal 

Hendaknja segenap langganan/pembeli dan chalajak-ramai maklum adanja. 

»Surat Bahagia 17 Agustus“ 

itu kini berada ditangan fihak jang 

44306 

44196 

44185 

44173 

tsb. diatas DIANGGAP TIDAK 

chalajak ramai maklum adanja. 
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"Es Tjendol" 
APA ITU? 

  

  

      

      
     

CHEVROLET Sedan 

PONTIAC Sedan 1949. Tb 
DODGE Pickup 
1, BA ton 1956. 

BELI: 
 THAMES Otolet-chassis 

Djl. Imam Bondjol (Pontjol) 186 
Semarang, 

    

  

    

  
  

    

. “ "Es Tjendol 
BUKTIKANLAH SENDIRI 

DI PEKAN RAYA. 
  

       

   

   

  

   

  

     

    
     
   

  

   

      

Wang Yuan Long . » (A Song of 
Yu Kwang Chao KUO YEN YAN Tn Romance) 

2 i Segar seperti ikan mendapat air.......... Panas seperti api ber- 
“Kani 24 hours kobar-kobar............! Sebuah film Tiongkok dengan tjerita 
(Lo dan of love and | jang paling mengharukan disertai 5 lagu2 modern ! 

— | BESOK thrills in wide- fc "REI ATAS PERMINTAAN PARA PENONTON 
Na | open Las Vegas | 4457.009.15  MULAI BESOK DAN BERIKUTNJA! (17 th) 

Tn 3 Ta Oa NWEM pe xi VICTOR MATURE - JEAN SIMMONS “ 
ERA 3 An " RICHARD BURTON - MICHAEL RENNIE The Robe 

A Tenar MOORE-muruwa RTTER DI SKY CINEMASCOPE (TECHNICOLOR 
| 0m TKE JNLAARTTER 0. Kisah LL or Tjerita jang istimewa menarik dikutip dari sekelumit sedjarah 
SAE € Faon KAN MEGULESca | pertjinta- BADOM « | Roma, mengisahkan tentang tjinta, kepertjajaan dan fanatisme 

“ae MY PRO an jang msg | sesuatu bangsa terhadap pahlawannja! PN ea 
Seemaantanedi alamprsi hangat di Na 4 | Kepuasan dan kesenangan paling besar jang mungkin diberikan 

ra Na | KAMI | oleh sebuah film sematjam ini ! 

    
     gat menggiurkan hati, ..... 1 

   
  

  

PMANUKSAN WALTER PIDGEON 
TERBn M FY MAR 

  

      

    

  

     
    

  

       

   

     
   

  

   

   
      

    
     

    
       

       

  

      

      

NE KKEKKAU TP KAREENA SER KKB KK KEK KK KKKK 

"DJAGALAN” INI MALAM PREMIERE 8.007.009.00 (17 th) 
LI LI HUA - HUANG HO - PAO FANG - LIU CHI dim.:   

  

  

  ” KOMENTAR TIDAK PERLU!!! 
  

'asangan “pertama antara DN WS : 
ED dan LESLIE jang sa- Vegas ! , . ae Juni 2 SM Ta aa Dia Oa 2 an DU £ an 2 “Ta. $ “as “ia 0 “is, 0 “ia, 0 “Tas. “Aa. 4 

i Dasa ea inlbingg 
Type Pertj. ,SEMARANG” Idzin No. 3498/111/4A/171 

         
YOU KNOW YOUR BULLDOZER | TO-- 

Roy Rogers 
No. 15 

    
— Nama saja Rogers! Apakah 
engkau sudah mengerti kalau 
orang-orangmu dengan  bulldo- 
zersnja sedang merusak padang 
padang rumput jang sangat ber 
guna bagi kami itu? 
— Tentu sadja — saja jang mem 
bajar mereka! 

pat 

diri 
rah 

RIGHT TO DIG FOR ORE IS 
HELD SACRED BY LAW, 

berwa- idiin dari jang 
djib! Kita telah mengada- 
kan perdjandjian untuk men 

kan pertambangan didae 
itu! Hak untuk mengga 

li bidjih disana sudah diper 
bolehkan oleh ' jang berwa- 
djib, cowboy, Ha, ha! 

  

         
    

  

  

    

   
   

  

UN 5 
—— Matjam bidjih 
—  Uraniwmn! 

an day penilaian! 

ASSESSMENT: WORK! 

a? apa: 
Bulidozers saja 

sedang mengadakan penjelidik 
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CATTLEMEN OFF 
THE RANGE? 

— Apakah engkau 
tul mentjari 
akan mentjoba untuk mengu 

   

    

"MEN OF THE EF ea , : g A4 5 Lembar 
FIGHTING LADY” 4 HA SEA D: 1 - 3 : : ibekukan Ju Km Co) SIN, V, Handel My. Liem Bwan Sing ea ae Beer ANN AN / sana INI DAN BESOK MALAM: : A & / Selandjutnja dengan djalan ini djuga kami memberitahukan dengan hormat, sa , DJAKARTA: Djl. Tihang Bendera No.71 — Telp. Kota 1607 5 5 MEN — 8 berhubung dengan terdjadinja suatu usaha penipuan pada Tg. 25 Agustus 1956 jl. jang di- | MGM peesentain COLORI 5 3-G SURABAJA : Djl. Petjinan Kulon No. 67 — Telp. U. 1291 Gg - 4 lakukan oleh seorang bernama S., seperti jang pernah diberitakan oleh Pers di Semarang VALLEY or ru: KINGS Ia 5 D ) pada tg. 27 Agustus 1956 jl. dimana karena dengan djalan penipuan itu S. tsb. telah ber- SD - 5.55. NANKKKA SN AI MAA AA AAA aa & 3 ) mengumpulkan "SURAT BAHAGIA 17 AGUSTUS” sebanjak 43 (empat puluh tiga) | S —— - - embar, maka atas perintah dari fihak jang berwadjib (Polisi) 

3 : an 2 ) HAGIA 17 AGUSTUS" itu: 

bni Sabda : a) Losman's Vigosen MEN PAN bai Lan Rp. 5— 3 INDRA” 445-7--9.15 » F N & n M U M 1 N ini menambahkan darah, terutama memberi ! A : UT DIUNDI Pn AA Mak MERE : tenaga baru, Sangat berguna bagi orang Lelaki ? 
"ROYAL" 415-630-8.45 ate ae 2 paka pa Ke anak dan berpenjakit aa EL 43 lembar "SURAT BAHAGIA 17 AGUSTUS” Sa Nata an 2 Ten - € aa P5 .osman's Emmenagogue Tablets .............. p. — erwadjib (disita) guna bahan pemeriksaan lebih landjut terhadap diri S. tsb. Sea gg "Pekan Raya Peringat Okat pend jat hten Mak Orang Pecapoaa an. ID el an ni Guru Dutt ud 

PL AP : PN 5 bulan tidak tentu, mengumpet, ie | Adapun 43 lembar “SURAT BAHAGIA 17 AGUSTUS” tsb. bernomer-nomer 'se- Tn Toni Kota JOGJAKARTA ca al atng dah maa pa Kol pa Pt. Film India Tekst Indon. BRA “ia : 5 saga Yan Badan upon, Bal ARA , 39533 39532 39531 39530 39526 39523 39404 44308 44307 : PEN E e. Pena SARA GT maa So elang GUNA Pia UB Eee Me e ena abtet  LUA San ai R 235, 
”DJAGALAN” 5.7.0. (17 th.) DIBUKA dengan resmi pada: Berguna sekali buat perempuan sakit keputihan , 44305 44304 44303 44302 44301 44200 44199 44198 44197 .. Ii Li Hua - Huang Ho Hari Djuma'at Kliwon tgl. 7 September 1956 djam 17.00 (Pektay). | ”KUO YEN YAN CHUu” UMUM boleh masuk mulai djam 19.00 (7 sore). d) Losmanm's Syphilis Tablets .................... Rp. 15,— , 44194 44193 44192 44191 44190 44189 44188 44187 44186 Tee an er EKAN RAYA — dibuka tiap “Bnoe ane 5 AO PDA Borguna sekali buat membersihkan darah kotor. : Ni an sen mn memrngan dan berlangsung selama 40 hari — mulai te 7 Tepian: sa “1G Oktob 1956 Na aa 0 An aa ? Bea en aa 

OKERIN BALSEM ENTREE (biaja masuk) Rp. 2— (dua rupiah) tiap urang g Ma Pe ena : Dengan demikian, maka Gali jngn paha menga Obat gosok untuk mengilang || VOORVERKOOP: tiap hari djam 9.-— 12.- diloket pendjualan kartjis. 0 Losman's Chocolate Laxative Pil per bungkus Rp. 0,75 ? ADA dan TIDAK IKUT DIUNDI. ken penjakit seperti: leher || PADA HARI? LIBUR — siang buka mulai djam 8.00 s/d 14.00. an Pil urusurus mandjur untuk bersihkan perut. s £ 
kalu, rheumatiek, pilek, napas PANITYA PERINGATAN 200 TAHUN 2) Losman's Hemorrhoids Pil .................... Rp. 15,— /? Sekeanlah, hendaknja segenap langganan/pembeli dan sesek, tenan La: perut - KOTA JOGJAKART st N Amat mustadjab bagi ambei atau wasir baru dan ? 

mules, ngeres li atau 2 : Gen - lama, 
salah urat? Asal sadja tida $ s5 Sa PENERANGAN/ PENJIARAN. 3 2... Ih) Losmar's Colosion Tablefs .................... Rp. 15,— / Semarang, 6 September 1956. keras Io, gosok sadja sabentar : Antjurkan riak, legakan napas, hilangkan segala ' Baeniit Teki lantas djadi baek O.K. : me Pa batuk. . / : Boleh dapet: z wi D Kosan: Neuring Piket me ban Rp. 15,— . DIREKSI. . Apotheek Sam YANG ses Tj endol Istimewa buat mengobati otak lemah pikiran tidak | : 
ag Apotheek IMA , 1 . tentu, ! » 7 — Njo GOUW, Depok 20 : TUA can MUDA | » Losmam's Anti Pollution Tablets .............. Rp. 15,— / HIENs & C Diogistery "VITA TELAH MENGENALNJA. NON Date  kalenataa Menagian , Toko ,, Oo. 

EMPECO Bangkong kh. Losmanse Deafness Bi Ao Aa Rp. 15,— 4 Bodjong 25 — Semarang. : er "3 Tt " : 5 Obat adjaib buat menjembuhkan telinga tuli, ' INI MALAM D.M.B. (7 in) & PHARMA ” 5) Losmar's Rheumatic Pil .......... pnnnaaatan 210 Rp. 15— EM LL LL Au» 
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CHUCKLES! 

      
betul-be- 

uranium, 

   
      

  

  atau 

sir para peternak dari daerah 
ini? 
— Biarkan 
dia Chuckles! 
— Sudah tenang dulu, 

nar! 

3 Ears! 
Kita berada dipihak jang be 

saja menghadjar 

        


