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Ada Gerakan S 
“sif,Dibelakang Lie? 
Sa Bana Apn an Gn Uni 

ment Djaksa Agung — 
Penerangan Sudibjo 

MENTERI PENERANGAN Socdibjo atas pertanjaan 
pers, apakah pemerintah akan 
djalannja pemeriksaan terhadap Menteri Ruslan Abdulgani 
menjatakan, bahwa sekarang belum ada maksud pemerintah 
untuk memberikan keterangan mengenai soal ini kepada Par- 
kemen. Sedjalan dengan pendapat ketua Panitia Pemeriksa Mr. 

    

Kcta Menteri 

ubver- 

  

   

      

    

Boru Ja 

Gengan pihak Djawatan Bea da   bersedia mengumumkan lagi 

lakukan oleh pihak eksportir2 

Penjelundupan2 devisen besar2- 

sementara pegawai2 bank-devisen, perusahan perkapalan dan 
|L pegawai Djawatan Bea dan Tjukai. Et 

dengan bekerdjasama dengan 

ulaan,Se 
ja — Surat Nas 

zies Anggap 

  

Presiden Nasser ini,   | Surat dari 
5 beserta 3 buah dokumen lagi jang 
bersangkutan dengan masalah Te 
|rusan Suez, diumumkan pada saat 
liang bersamaan di Kairo dan 

“|London, sesudah dilangsungkan | 
pertemuan jang penghabisan, sela 

, 7 .. : es: | sea TT ma 17 menit, antara presiden Nas 

- el KA“ | Rahasia Smokkel:De- | 
visen Terbongkar 

Beberapa Exportir Nasional & Asing 
Tersangkut — (Menggunakan Tjora 

ng Litjin 
PIHAK KEDJAKSAAN AGUNG dengan bekerdjasama 

n Tjukai serta pihak kepolisian, 
belum lama berselang ini telah berhasil membongkar rahasia 
penjelundupan2 devisen besar2an dengan tjara baru, jang di 

ser dan Panitya 5 Negara jang | 
datang di Kairo untuk berusaha | 
mendesak agar Mesir mau menje 
tudjui Rentjana Dulles. $ 

Kata Menzies, ketua panitya 5 
negara, sesudah pertemuan peng 
habisan tadi, ,,kami sudah mentja 

ilpai- achir pekerdjaan kami". 
tjoba memaksa berarti: 

saat - permulaan sengketa 
|. jang tak diketahui luasnja. 
Dalam surat dari Presiden Nas 

|ser tadi dinjatakan bahwa pemerin 
tah Mesir menolak Rentjana Dul- 
Hles jang menghendaki supaja Teru 
|san Suez ditempatkan dibawah pe 
ngawasan internasional. Sebabnja 
ialah karena tindakan sematjam 
itu berarti pelanggaran jang ber 

# Internasionalisasi' 
Aentjoba Memaksa Mesir Berarti Per- 

l ngketa ' Jang-Tidak Diketahui 

    
Bh 

   
( 

r 

sersKepada Menzies 
“Keadaan Sudah 

' Mengchawatirkan 
EN MESIR Djamal Abdul Nasser malam Senin 
takan dalam surai tnja kepada Panitya 5 Negara, 

ah Mesir menolak rentjana Dulles jang meng- 
9 aja Terusan Suez ditempatkan dibawah pengawa- 
. Isan internasional, karena tindakan sematjam ini berarti pe- 
| Hanggaran terhadap hak2 dan kedaulatan Mesir. 

Nasser menegaskan bahwa se- 
tiap pertjobaan untuk memaksa- 
kan internasionalisasi atas Teru- 
Isan Suez, akan berarti saat permu 
laan bagi persengketaan jang tak 
dapat diperkirakan luasnja — dan 
akan mendjerumuskan Terusan 
'Suez kedalam djurang kekatjau- 
jan politik. 

Dalam suratnja tadi Nasser me 
nundjukkan betapa benar tindakan 
nja untuk menasionalisasikan Suez 
Canal Company (Compagnie Ge 
nerale du Canale Maritime du 
Suez). 

Dikemukakan bahwa tindakan 
nasionalisasi ini tidak dapat di- 
sangkal dengan  argumen2 jang 
kuat, biarpun apadjuga dikatakan 
olehorang lain. Orang tidak bisa 
menundjukkan dimana, bilamana, 
pemerintah Mesir telah melanggar 
salah satu antara kewadjiban2 in 
ternasionalnja jang bersangkutan 
dengan Terusan Suez, kata Nas- 
ser. 

Sebaliknja, pihak lain telah ber 

Inin kemaren menjatakan, bahwa 

Rp. 12,76 4 Rp. 0,30 (Materai) 

Luar kota Smg.: Rp. 13,70 H- Rp. 0,30 (Materai) 

(Bajar Muka) 
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— Rp. 14,— 

Etjeran 75 sen selembar, 
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Nj, Bouman : 
Minta Schmidt | 
Dibebaskan | 

PEMBELA terdakwa Schmidt, 
Nj. Beuman, pada achir penibe- 
laannja jang diutjapkan hari Se- 

  

w Ea) 

Bila 

terdakwa tidak bersalah, maka P residen 
| pembela "minta supaja terdakwa 
dinjatakan bebas dari segala tu- 
duhan. Terdakwa akan mengu- 
japkan pembelaan dan Djaks: 
repliknja tg. 17-9. 
Sidang hari itu adalah sidang 

Pengadilan - Negeri di Djakart: 
ang ke 57 mengenai perkara 
H.C.J.G. Sehmisdt, jang oleh Djak 
sa Rd. Jusuf Suwondo dalam re 
guisitoirnja pada tg, 20/8 jl. di- 

  

3) ku, Ssocii € 25 

Negeri Indon 

lapangan ter 

Kresiaen di 

  

Sia 

    
Ya & 

  

Gengan bugar jang 

dan L.N. Palar. 
Pembitjaraan tsb. sifatnja 

   

    

    

   
   

  

   
   

   

    

   
    

  

     

  

       

gapnja bersalah ,,dengan maksud 

2kan melawan kekuasaan  jang|-Uni Soviet, 

telah berdiri di Indonesia, ma-| sam, kebu 
dju (eptrekken) dengan suatu $ Ko Pa 
'tombolan, jaitu DI/TII jang mc Ng Nana 

  

  

lawan kekuasaan tsb. dengan sen 
djata” “dan ,,turut serta dalam 
perhimpunan jang dilarang olet 
undang2” (Nigo). 

Sidang dipimpin oleh Hakim 

Moh, Rochj:»ni. Ruangan sidang 

penuh sesak, antaranja tampak 

nediabat2 “dari perwakilan  Be- 

landa di Indonesia, termasuk ke 
pala bagian politik, P. Mencke. 

Sewaktu Schmidt tiba dipengadi 
lan dari tempat tahanannja, dan 

sesudah sidang jang berlangsung 

Uni Sovij 
dustrialisas 
peroleh keterar 

Sebagai 
maka Walil 
suatu djamua:n 
hormatan 
dihadi 
kin masi 

    
i 

Presi   gi, menjatakan 
Sovjet "untuk 
trialisasi 
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Abuani 

kemudian 

Sociu hari Sabtu mengadakan pembitjaraan lama 

dihadiri oleh Dutabesar2 

in- 
nintakan supaja didjatuhi huku- 5 1 V : PUpA j8 USU formil dan diduga mereka bertu 
man pendjara 15 tahun dengan sp ) 
dipotong tahanan, karena diang 

    

  

     
        Moh. Rum, maka Menteri Penerangan djuga berpendapat, 

bahwa bukanlah mendjadi kebiasaan untuk mengumumkan” 
Sesuatu proses-verbal dari sesuatu pemeriksaan, apalagi bahwa 
pemeriksaan ini tidak sampai pada tingkat proses-verbal dan” 
merupakan vooronderzoek. 

Menteri Soedibjo mengatakan, lengkapnja, sebab didalam peme 
bahwa kalau pemerintah 
menerus 
persoalan ini, maka sedikit ba- Polisi dan wakil dari 
njak berarti pemerintah mengu- Dan adalah tidak benar 
rangi apa jang sudah ditegaskan sekali, djika dikatakan, 
oleh .Djaksa Agung. Ia be 
dapat, hendaknja kepada peme- 
rintah - djangan dituntut untuk 
memberikan percumuman2  se- |! 

  

           
kan“ Mesir — Dulles    

a menurut 
    

desak supaja djangan 5 Tr Mesir mati 

dapat , Helaan umum, 2 

kedalam PBB. 
Diperoleh keterangan bahwa 

menteri luar negeri Amerika Se- 
rikat John Foster Dulles telah 
menarik kembali “keragu-raguan 
nja mengenai suatu seruan “kepa| 
da PBB, apabila Menzies cs. ti- 
Gak berhasil mendesak - Presiden 

Nasser untuk merundingkan ma| 
salah Suez atas dasar penempa- 

awasan internasional. 
Tapi, dalam menghadapi kega- 

galan misi Menzies ini, Dulles ka 
barnja sekarang mendesak  supa   

berpen- (penjelesaian terhadap pemeriksa 
an Ruslan Abdugani itu, adalah 
'penjelesaian ,,onder onsjes” sa- 
dia. Ta 

landjutnja, jang pentin 
soal ini adalah statemi 

j Agung jang dikeluarkan setelah | 
selesainja 
Rusian Abdulgani. Adalah lebih 
baik djika perhatian masjarakat 
ditudjukan 
terhadap Lie Hok Thay uni 

  

   

'6jo atas suatu pertanjaan men- 
|djawab, bahwa: dibitjarakannja j: 
lagi atau tidak dalam kabinet 
mengenai pengumuman pemerin 
tah tentang pemeriksaan Ruslan 
Abdulgani, tergantung 
perlu atau tidaknja 
ketua panitia itu didepan 
wartawan di Malang didiadikan 
dasar pembitjaraan dalam kabi- 

tan Terusan Suez dibawah peng-| net 

rut Menteri Soedibio, 
resmi belum dibubarkan, 
(formil sudah selesai den tugas- 
0ja untuk 

. 1 Pe igian berupa devisen besar seka terus riksaan Ruslan Abdulgani, hadir jon Der Pn Nana pa Kamar (li jakni 1.23.000 berupa Str. m ngumumkan djuga Djaksa A pal s ag 1 Ng ang Mane enak | Dollar, 156.000 US Dollar dan 
sama 530.000 pound sterling. 

bahwaf Dalam pembongkaran rahasia 

Jang penting ialah sta- 
tement Djaksa Agung. 

Menurut Menteri Soedibjo se- 

Diaksa 

pemeriksaan terhadap 

kepada pemeriksaan 

   

ilan ini, negara menderita 

an ini pokoknja berkisar pada 
Soal connosement ekspor karet 
keluar negeri, jang menjebabkan 
karenanja dalam tempo Ik. 6 bu 

keru 

penjelundupan devisen ini, pihak 
berwadjib telah melakukan pe 
nahanan atas diri 7 orang jang 
iituduh telah melakukan atau ter 

dari 2 bank-devisen didaerah Su 
matera Utara, seorang eksportir 
nasional dan seorang eksportir 
asing masing2 di Djakarta dan 
Medan, seorang direktur dari 
suatu perusahaan perkapalan 
scheepvaartmaatschappij) dan se 

    
biangkeladinja. 

Sementara itu. Menteri Soedi- 

kepada 
keterangan 

para 

Panitia Moh. Rum ini, menu- 
setjara 
tetapi   

mendengarkan dan 
ja move sematjam itu didasarkan memeriksa keterangan? dari Men 
atas pertimbangan2 teknis (se-| 
perti memimpin pekerdjaan di 
terusan Suez, djaminan bahwa 
kapal2 dari segala bangsa  da- 
pat berlajar dengan bebas  me- 
lalui Terusan Suez), dan djangan 
atas dasar segi2 politik  dari-| 
pada krisis ini. : 
Pada saat Menzies cs.  hen- 

dak meninggalkan Kairo menu-| 

  

dju ke London, tampak kegia: 
tan diplomasi jang sangat besar 
di Washington, , dalam usaha 
mendapatkan penjelesiian bagi 
masalah Suez. 

  

Seterusnja Reuter ' mengabar- 
kan dari Washington, bahwa Dul bal ai Tifakak sendiata api" ig 
les pada permulaan minggu ini 
diduga akan mengadakan pembi 
tjaraan2 dengan para  dutabesar) 
Perantjis dan Inggris, dan akan 
mengadakan pembitjaraan2 me 
falui saluran2 diplomasi normal 
cengan 15 negara lainnja jang 
dalam konperensi London telah 
menjetudjui supaja Terusan Suez 
ditempatkan dibawah  pengawa- 
san internasional. 

Harian ,,Washington Star” ha- 
ri Minggu mengabarkan bahwa 
menurut berita2 jang tidak di 
perkukuh”, negara2 Barat mem 
Dunjai keinginan untuk  meng-| 
adjukan masalah Suez kepada 
Dewan Keamanan, dengan dja| 
jan mengutuk Mesir karena ne| 
gara ini telah menghentikan ka 
nal2 jang hendak menudju ke 
Israel. (Antara-UP).” 

  
sa 

Rachman Tetap »Bela"“ Inggris 
TENGKU ABDUL RACH- 

MAN, menteri kepala Malaya, 
hari Minggu mengatakan bhw ke 
satuan A. P. Inggeris jang ditem| 
patkan di Malaya sesudah merde 
ka tidak akan mempunjai sang 
kutpautnja dengan pertahanan 
lunar negeri”, demikian menurut | 
Reuter. : 

Selandjutnja “Tengku Abdul 
Rachman jang berbitjara pada sua| 
tu rapat dari Organisasi Kesatuan | 
Nasional — Malaju mengatakan, 
bahwa adanja tentara Inggeris itu | 
akan membantu” Malaya bila! 
terdjadi agressi dari luar. Dikabar 
kan, bahwa Tengku Abdul Rach 
man kini sedang dalam kundjung 
annja selama 3 hari di Singapura, 

| Tarakan. 

  

KaharMuzakarMembeli 
| Sendjata Dari'Tawao 

   

   gerombolan di ' Jawesi, Kahar 
Itus jang lalu telah mengirim seorarg kurir istimewa untuk 
'memberikan instruksi2 kepada anakbuahnja di Kalimantan 
Utara djadjahan Inggeris guna membeli sendjata baru, karena 
sendjata jang telah dibelinja lebih dulu tidak memuaskannja. 

bitjaraan2. | Uang didapat dari penjelundupan kopra. Demikian dikabar- 
kan oleh pembantu ,,Antara” 

Menurut keterangan2 jg terda 

telah dibeli “oleh Kahar. tidak 
baru dan sudah buruk, maka de 
ngan mengirimkan kurir itu Ka 
har bermaksud untuk mendapat 
kan sendjata2 jg baru, sedang 

| harganja barus dirundingkan de 
|ngan agen pendjual sendjata api 
gelap disekitar  Tawao, suatu 
kota pelabuhan didjadjahan Ing 
gris, dekat perbatasan  diutara 

Anak buah Kahar jg ada di 
daerah Tawao diperintahkan dju 
ga untuk menetap, karena kata 
nja perahu2 memuat kopra da 
lam bulan2 jo akan datang akan 
lebih baniak lagi ig akan diki 
rimkan dari Sulawesi. 

“ Pihak ig berwadiib tidak atau 
belum dapat memberikan ketera 
ngan sampai dimana . benarnia 
berita itu. Henja diketahui, bah 
wa tahun jg lalu ekspor kopra 
Indonesia ada Ik. 400.000 ton. 
edano ig diselundupkan - menu 

man pula, bahwa ia pada tgl. 20 
Desember jad. akan pergi ke Ing 
geris untuk mentjari pindjaman se 

besar $ 2.000.000.000. Dan 500 
|djuta dollar. dari pada djumlah 
tersebut akan dipergunakan untuk 
membentuk angkatan perang Mala 

ya. : ta 

Seterusnja ia tambahkan pula, 
bahwa ,,kita tak akan mempunjai 
'angkatan perang jang besar dgn 

| 

dapat tjukup kuat . menghadapi 

'kan, bahwa 
| mengumumkan politik malajanisasi 
dalam kepegawaian sipil dengan 
setapak demi setapak dalam bu- 
lan Nopember jia. 

  

  

  Dikatakan oleh “Tengku Rach- 

tasan2 Ie) 

subversif | fenteri Soedibjo-terangkan, bah 

i siapa sebenarnja jg ini ditanjakan cleh IPKI kepada 

Uangnja Didspat Dari Penjelundupan- 
P5 3 “Penjelandupan 

KTU ACHIR2 ini diketahui, bahwa pemimpin 

Idi Tarakan, dalam bulan Agu 

uang sebesar itu, tetapi kita akan | 

masalah2 dalam negeri”. Dikata- 
pemerintahnja akan 

Malajanisasi itu, katanja mene dalamnja'', 

Pp pemerintah IP. 
Ka bas endje- 

bih djauh mengenai pe- 
Abdulgani. 

   
Mmeriksaan - Ruslan 

wa adalah lebih baik djika ha: 

menterinja dalam kabinet jang 
djuga duduk dalam Panitia Pe- 
meriksa. 2 - : 
.Mendijawab suatu “pertanjaan, 

Menteri mengakui bahwa “dide 
tim pertemuan - antara ketua2” 
umum tiga partai besar jaitu 

teri Ruslan Abdulgani. Mengenai |- 

LL ja — memperlambat -penjerahan 
connosement2 ekspor itu 
bank, dan 

| 'kspor dengan menggunakan dc 
(“nmen2 palsu. 

sEmma' Geger 

orang pegawai Djawatan Bea dan 
Tjukai. Demikian diterangkan ha 
ri “Senen siang oleh Kepala 
Djawatan Reserse Pusat, Mr. Se- 
noadji dalam pertjakapan dgn. 
wartawan ,,Antara”. 

Sampai sebegitu djauh,  sepan- 
Ijang jang diketahui, penjelundu- 
san/penggelapan devisen tsb. 
masing2 dilakukan setjara sendi- 

12 oleh pihak eksportir2 tsb. de 
ngan bekerdjasama dengan ,,ke 

nalannja” masing, tapi pihak ber 
vadjib kini masih terus menijeli 

liki hal2 tsb., sebab ada tanda? 

tara pihak2 tsb. satu sama lain, 
ida hubungan erat, baik dgn. 
“hak2 didalam negeri lainnja 

naupun dengan ,,orang2nja” di 
luar negeri. 
Penjelundupan/penggelapan de 

visen besar?an jang kini sudah 
terbongkar itu, dilakukan dgn. 
“iga tjara jakni: mentjuri conno- 

pada 
ketiga:  melakukar 

kan Djepang 
TAUFAN Emma”. Senen 

pagi kemaren mengantjam pulau   PNI, Masjumi dan NU telah di 
perbiritjangkan  djuga persoalan 
ini terutama tentang apakah per 
lu atau tidoknja pemerintah me 
ngumumkan hasil pemeriksaan 
terhadap Ruslan Abdulgani. Me 
nurut Menteri Soedibjo, pendie 
lasan ig diberikan oleh Mr. Moh. 
Rum di Malang baru2 ini adalah 
hasil duaripada.. persesuaias pa- 
ham ig diperoleh antara ketiga! 
partai besar itu diuga. (Antara). 

Kopra 

Muzakkar, dalam bulan Agus- 

di Tarakan. 
rut perkiraan lebih dari 1046 
dari djumlah tsb. Karena penje 
lundupan2 itu (termasuk karet 
dsbnja), kerugian pemerintah be 
rupa devisen adalah Ik. $ 40. 
000.000. . 

Kapal silam membawa 
sendjata. £ : 

Menurut laporran2 jg sampai 

tus pada suatu hari tengah ma 
Ham (tidak didjelaskan  harinja) 
idiperairan di Teluk Tawao tim 
bul sebuah kapal selam jg tidak 
diketshui kebangsaannja. Setelah 
dari kapal selam itu diberikan 
tanda2 dengan lampu, dari su 
ngai2 ketiil keluarlah 3 buah pe 
rahu jg didajung kekapal tsb. 
Laporan tsb. diberikan oleh be 
berapa orang nejajan, jig malam 

litu sedangc menangkap ikan dise 
#kitar teluk tsb. 

Sampai dimana benarnia lapo 
ran itu tidak dapat diselidiki. 

: (Antara).   
ruskan, akan dilaksanakan dalam 
4 tingkatan, dan akan mentjapai 
penjelesaiannja dalam tahun 1965. 

| Lebih djauh kata Tengku Rach- 
man, ,,Djanganlah, mempunjai ke 
mauan tidak baik terhadap Ingge 
ris. Apabila Federasi Malaya tlh 
merdeka, kita akan dirikan gedung 
jang besar bersama perlengkapan 
nja pula untuk perwakilan Ingge 
ris sebagai hadiah dari Malaya. 

Berbitjara tentang gangguan2 
jang terus menerus aktif, kemudi- 
an'ia katakan, bahwa gangguan2 
di Malaya itu sungguh tidak ha 
nja untuk berusaha untuk perbai- 
kan kaum buruh”, tetapi menurut 
kejakinannja, tentu ada ,,kekuatan 
"kekuatan jang djahat bekerdja di   

Kyushu dan bagian barat Hon- 
shu dengan kerusakan hebat, de- 
ngan angin jang kekentjangannja 
115 mil sedjam dipusatnja. 

Ansin vuiuh jang mendadak, 
jang kentjangnja lebih dari 65 
mil sedjam, hari Senin telah me- 
nierang kota Shizuoka (kira-kirs 
200 km sebelah barat Tokya) 
hingga 2 orang tewas dan 1£ 
mendapat luka2: kerugian materi 
besar. Angin puiuh ini diameter- 
rja 20 meter, datang dari laut 
dan achirnja mati menumbuk 
bukit. : 

Dipulau Kyushu, sampai diam 
3 pagi hari Senin 4 orang dila- 
porkan telah tewas, 20  luka2: 

daja-upaja aneka ragam untuk me 
lakukan tekanan terhadap Mesir, 
dengan djalan mentjoba melaku- 
kan intimidasi, tekanan ekonomi, 

sifat permusuhan terhadap hak2 
dan kedaulatan Mesir. 
  

PSSI Kalah! 
#4 — 2 
Dim Menghadapi Kes.| 

Jugoslavia 
DALAM pertandingan sepak- 

bola jang dilangsungkan di Bel- 
grado kemarin dulu, kesebelasan 
nasional Indonesia, jang semen- 
tara itu telah melandjutkan tour 

sangkut dalam perbuatan tsb.,|-.. Mad aus nja dari Unie Sovjet ke Yugo- 
terdiri dari. 4 "orang. pegastai ang menundjukkan, bahwa an slavia, telah dapat dikalahkan 

oleh kesebelasan Yugoslavia (mc 
nurut UP kesebelasan nasional 
Yugoslavia - Red.) dgn angk: 
—, an menurut . siaran 
»YTanjug,” - kantor-herita resmi 
Yugeslavia jang /dapat ditangkap 
oleh Reuter. 4 

Pada waktu turun minum ke 
sebelasan tuan rumah telah ber 
hasil leading dengan angka 2—6.| 

ement jang seharusnja diserahh Dalam “pertandingan itu pe-| 
an pada bank-devisen, senga-| main2 kesebelasan PSSI telak 

sengit, tetzpi masih belum 
mengimbangi “ketepatan dan pc 
sisi permainan anak2 Tito. 

Satu diantara kedu., gol bala- 
San pihak Indonesia, jg ditjipta 
kan dalam babak kedua. ditjetak 
oleh salah seorang penjerang 
PSSI, Danu -. dari Semarang, se 
dan, ig lain adalah suatu gol js 
terdiadi karena bunuh diri olek 
salah seorang pemain barisar 
pertahanan kesebelasan tuan rt 
mah. (Antara). 

Filipina Mera 
sa Lebih Dekat 
Dgn. Pakistan 
Daripada DgnIndoresis 
MENTERI MUDA Luar Ne- 

geri Filipina Raul S. Manglapus 
dalam pidatonja didepan Rotary 
Club kota Davao mencgrangkan 
bahwa Filipina perlu sekali mem 
pererat hubungannja dgn semua 
vegeri didunia jang bebas dgn 
tidak memperdulikan apakah   245 rumah hantjur, lebih dari 

3000 rumah tergenang air, kira2 
20.000 penduduk diungsikan dari 
daerah pesisir di Saga-Ken. Tau 
fan membelok kearah Korea Se 

korban? dikalangan penduduk pu 
lau Okinawa, sedang kerugian 

materi meliputi beberapa  djuta 
dollar, termasuk pula kerusakan2 
dibangkalan udara Amerika Se- 

"ikat disana. (Antara). 

ra Penjelesaian Suez 

(oleh suratkabar2 hari Minggu, 
soal apakah Inggris akan mem 

»Sunday Graphic” tulis dalam 
tadjuk rentjananja bahwa Inggris 
sudah bertekad bulat untuk me- 

maksa presiden Nasser supaja ia 
| menerima baik ,penempatan Te- 
Irusan Suez dibawah pengawasan 
|internasional. ,,Sir Anthony Eden 
dan kabinetnja bersatu padu da- 
|lam hal ini”, kata harian Konser 
vatif (Kemsley Papers) ini. 
Sunday Times” pessimistis me 

ngenai kemungkinan2 guna  da- 

pat memetjahkan masalah Suez 
|setjara damei, dan berpendapat 
bahwa lama2 Nasser harus me 
ngalah atau memprovokasikan pe 

perangan, 
Beberapa komentator  berpen- 

mempergunakan kekerasan,  ke- 
fuali apabila Mesir melakukan 
perbuatan2 provokasi. 

Koresponden . politik 
Express” (Independent, imperia- 
lis) mengatakan bahwa P.M. 
Eden hari Rebo besuk akan me- 
ngumumkan dalam sidang parle- 
men bahwa perang tidak akan 
berkobar, ketjuali apabila Mesir 
menjerang terlebih dulu. 

Koresponden politik ,,Sunday 
Times” demikian pula pandang 

Sunday   (Antara-Reuter), 

  

annja, dan mengatakan — bahwa 

dapat bahwa Inggris tidak “akant 

negeri2 itu menjetudjui atau 
Edak garis ketjil dan tjara-tjara 
politik luar negeri Filipina.” 
Manglapus mentjela Filipina me 
mentingkan hubungannja dengan 
(Barat dan melalaikan hubungan 

latan. (lengan ,,negeri2 blok netral.” 
Sebelum menimpa Kyushu,|Dikatakannia bahwa Filipina 

Emma” telah ' menimbulkan (merasa lebih dekat dgn Pakistan 
daripada dengan Indonesia ka- 
rena Pejistan ada'ph anggsuta 
organisasi SEATO. Akan tetapi 
soalnja Indonesia lebih dekat 
pada Filipina karena ,,Indonesia 
adalah negara saudara Filipina 
rasial dan geografis.” (Antara) 

Perang 'Atau Damai? 
PendapoatUmum Di InggerisMengenaoi:Tja: 

ling Bertentangan 
PENYAPAT UMUM di inggris, sebagaimana dibajangkan 

sangat bertentangan mengenai 
pergunakan kekerasan sendjata 

jafaukah tidak dalam menghadapi masalah Terusan Suez, dan 
andaikata dipergunakan, dalam keadaan jang bagaimana. De- 
mikianlah tulis wartawan Reuter dari London. 

Eden diduga akan mengumum- | 
kan bahwa Inggris dan Perantjis 
akan memelihara  kesentausaan 
persiapan2 militer mereka, untuk 
menghadapi kemungkinan bahwa 
keadaan dengan mendadak akan 
mendijadi lebih buruk, ,,jg mung 
kin dapat: disebabkan karena 
sesuatu tindakan provokasi atau 
tindakan serampangan Nasser.” 

Koresponden politik ,,Sunday 
Ditpatch”  (Konservatif): ,, Djika 
Inggris dan Perantjis terpaksa 
'mengobarkan aksi militer terha- 
Uap Mesir, agar supaja Terusan 
Suez tetap terbuka bagi kapal2 
segala bangsa, maka aksi militer 
ini dapat dilakukan dengan tje- 
pat dan dengan hasil gilang-ge- 
milang.” Menurut wartawan tadi, 
ini adalah pendapat kepala staf 
umum Keradjaan Raja Inggris, 
Sir Gerald Templer, sebagaima- 
ha telah dikatakan kpd Eden. 

.Observer” (independent) ber- 
pendapat bahwa India tentunja 
mau menjokong Rentjana Dul- 
les supaja Terusan Suez di-inter- 
nasionalisasikan, apabila interna- 
sionalisasi itu dilakukan pula 
atas Terusan Panama dan kemu- 
dian atas daerah2 sumber minjak 
jang tertentu dan hal-hal penting 
lainnja, misalnja tenaga atom. 

(Antara) 

  
  

Lembag 
"3 ata i anse 

yan Kunstenen 

' aan Indonesia 2 Naa ansetkebap 

Wetenschappen 

intimidasi militer dan hasutan su 
paja dilakukan sabotase. 

Bukti2 daripada tekanan2 ter- 
hadap Mesir tadi ialah : 

a. Pernjataan2 jang mengan- 
dung antjaman pengobaran keke- 
rasan sendjata. 

b. Mobilisasi dan penggerakan 
pasukan2 oleh Perantjis dan Ing 
geris. s 

c. Hasutan kepada pegawai2 
dan pandu2 pelajaran jang beker 
dja diterusan Suez supaja mereka 
dengan mendadak meninggalkan 
pekerdjaan mereka: hasutan 'ini 
dilakukan oleh Inggeris dan Pe- 
rantjis serta pembesar2 dari bekas 
Suez Canal Company. 

d. Tindakan2 dilapangan eko- 
nomi jang bersifat permusuhan 

Mesir tetap bersedia berun 
ding utk menjelesaikan mas 
alah Terusan Suez setjara 

Seterusnja diumumkan bahwa 
memperlihatkan, perlawanan jg |dalam surat tadi Nasser menjata | 

dapa! fkan bahwa Mesir masih tetan ber 
sedia untuk merundinckas penjele 
saian masalah Terusan Suez se- 
tjara damai, sesuai dengan tudu 

  
dianta.a banjak orang jang 

diluar gedung Pengadilan berte 

riak: Tuntut nj. Bouman! Schmidt 

bukum mati! (Ada jang melem 
parkan batu kearah mobil te 
dakwa). Polisi melepaskan atu! 
kali tembakan keudara untuk/| 
membubarkan orang baniak 
(Antara). 

  an dan prinsip2 PBB — walaupun 
Inggris dan Perantiis telah mela 
kukan perbuatan? jang d'elas ber 
tentangan dengan huruf dan sema 
ngat Piagam PBB, misalnja mela 
kukan tekanan ekonomi, antjaman 
antjaman, persiapan2 militer jang 
ditudjukan terhadap Mesir. 

Nasser menegaskan bahwa ia 
setudju dengan bagian daripada 
Rentjana Dulles jang menjatakan 

rus dihormati, kebebasan pelaja- 
ran melalui Terusan Suez terdja 
min, pemilikan Mesir atas Terusan 
ini dihormati, dan terdjamin pula 
pemeliharaan dan pengerdjaan ser 
ta perkembangan Terusan Suez 
setjara effisien dan dapat dipertja 

ja. . 
Tapi bilamana kita mempertim 

bangkan tjara2 jang diusulkan 
dalam rentjana Dulles guna men 
tjapai tudjuan2 tersebut diatas ta 
di, maka akan kita lihat bahwa 
apa jang dikehendaki dalam Ren 
tjana tadi ialah supaja Terusan 
Suez jang merupakan bagian jang 
tak dapat dipisah2kan dari wila 
jah Mesir itu ditempatkan diba- 
wah pengawasan internasional. 
Ini tidak bisa diterima baik oleh 
Mesir, karena pertentangan dgn 
hak daulatnja. 

Demikianlah al. kata Nasser 
dalam suratnja kepada Panitya 5 
Negara. 

Pernjataan bersama Nas- 
ser — Menzies cs. 

Sesudah pertemuan utk me- 
minta diri” pada malam Senin 
jbl itu telah dikeluarkan pula se- 
buah pernjataan bersama. Isi ko 
munike bersama tsb. tadi ialah : 
Pembitjaraan2 antara Presiden 
Nasser dan sebuah panitya jang 
terdiri dari para wakil Austra- 
lia, Etiopia, Iran, Swedia dan 
Amerika Serikat dan diketuai 
oleh Robert Menzies telah dilang 
sungkan di Kairo antara tanggal 
3 dan 9 September, dan seka- 
rang sudah berachir. 

Panitya tsb tadi telah menga- 
djukan dan smendjelaskan” 
susul2 jang diadjukan oleh 18 
negara” diantara negara2 jang 
'hadlir dalam konperensi London 
imengenai Terusan Suez, dan se- 
baliknja panitya ini telah men- 
'dengarkan pandangan pemerin- 
tah Mesir terhadap usul2 tadi. 

Diskusi ini berlangsung — dgn 
'hati terbuka. Panitya 5 Negara 
akan meninggalkan Kairo dan 
akan melaporkan kesudahan dis 
kusi ini kepada pihak atasan me 
reka. Demikian isi pernjataan 
bersama, 

Menzies: Keadaan sangat 
sangat mengchawatirkan, 

Berita Reuter dari Kairo seterus 
nja mengatakan bahwa ketua Pa 
nitya 5 Negara, PM Australia 
Robert G. Menzies, malam Senin 
ibl mengatakan dalam konperensi 
pers bahwa keadaan sekarang ini 
»sangat, sangat mengchawatir- 
kan”, 

Ia tak hendak memberikan kete 
tangan lebih landjut. Kata2 ini 
diutjapkannja sesudah dikeluarkan 
komunike bersama Mesir — Pa- 
nitya 5 Negara dan setelah di- 
umumkan isi surat presiden Nas- 
ser kepada panitya tadi, 

  
bahwa hak2 kedaulatan Mesir ha: 

Setibanja dilapangan terbang B: 
Presiden Sukarno dengan tjara i 

4 djam selesai, sedjumlah | n 
orang berteriak: ,,Hukum  mati| "dari A 
Schmidt”. (dilakukan 

Seselesai"sidang, sewaktu Nj.| Beber: 

Pouman keluar, sedjumlah orang | kow 

    

  & dengan anak-anak ketjil iang me 

        

kaum pe 
pj 

  
     jan 

  

anjani €i 
  

nalisasi produksinja ,,hantjur”, 
nasionalisasi sebenarnia. 

6.100 Kepala 
Keluarga Pin- 
dah Dari Djawa 
SESUAI dengan rentjana  ta- 

hun ini, Djawatan Transmigrasi 

kini sedang sibuk berangsur-ang- 
sur memindahkan 6.100 kepala 
keluarga, jang terdiri atas kurang 

lebih 24.409 “orang dari  Djawa 
Timur, Bali dan Djawa Tengah 
keluar Djawa. 

Untuk pemindahan itu oleh pe 

merintah tahun ini disediakan 
biaja sedjumlah Rp. 84 djuta, ig. 

berarti Rp. 19 djuta lebih banjak 
Cibanding tahun jang lalu, meng- 

ingat diadakannja latihan kader 

vorming perbaikan ekonomi dan 

sosial bagi para transmigran di 

Sumatera Selatan, demikian ke 

terangan dari wakil Kepala Dja 

ywatan Transmigrasi Pusat. (Ant.) 

  
DUTA BESAR Laos untuk 

Muang Thai, Phya Nit Singharaj, 
hari Sabtu mengatakan bhw tidak 
»Seorang Vietnam atau Komunis” 
jang akan dibiarkan ,,merembes'' 
dalam pemerintahan Laos jang di 
bentuk sesudah adanja persatuan 
antara pemerintah keradjaan Laos 
dengan gerakan Pathet Lao, demi 
kian menurut Reuter, 

Sebagaimana diketahui pemerin 
tah keradjaan Laos dan gerakan 
Pathet Lao tidak lama berselang   telah menandatangani sebuah per 

T.M.S.U. Akan Diserah- : 
kan Kepada N.I.A.M.? 
“Kita Belum Bisa Bentuk Pimpinan Jong 
Effisien Dan Tenaga Ahli Berdoscr Ke- |: 
kuatan Nasional - Kata Mengunsurkoro 

ATAS PERTANJAAN ,,Antara” Ni 
teri Perekonomian untuk menj 
matera Utara pada NIAM, Wakii Ketua Y 
koro mengatakan, bahwa TSMU itu harus 
arti bahwa Pemerintah harus menguasai 
Dikatakan, bahwa terutama jang harus didja 
nja supaja berdjalan sebaik2nja. Sebab 

    

    

      

  

tentang 1 
z     

        

     

   

  

      

  

   
   

    

Cr Afi: 
  

  

Ini berarti 

   Nasionalisasi sebenarnja 
supaja rakjat dan negara bisa da 
pat untung dari tambang iw 
bih dzri pada kalau d I 

fihak partikelir. Linak 
ie seb: 

  

        

      

   

    

ja 

    

   

     

pimpinar 
kerdja efi 

nakan ten:ga 
Kalau itu: bi 
kita bisa 1 
TMSU 2 iga 1 
dengan - man. Tapi karena menu 
rut keadaan kita. belum “bisa 
membentuk pimpinan ig efis 
dan t a ahli atas dasar keku 
fan nasional, maka pad ok-     

   
      

   

nja Ialah #dania pimpin: 
sien dan diman erlu       

inan tai je 
c0oro falah adania 
tiampurin  sematjam 

dimana Per h be 
Bari 

    

rusahaan 
NIAM. 
kerdja sama dengan 

    

      
   kelir. dengan 
Pemerintah. 
atas maka masih 

Meskipun Netral Tetapi Laos 
Tetap Bersahabat Dgn Karat 

djandjian jang mengachiri salin 

bermusuhan mereka di Laos Ti 
mur. 

Lebiha djauh Phya katakan k 
pada wartawan Reuter,  bahw 
Laos akan tetap bersahabat 
negara2 Barat dan meneri 
tuan A.S. sungguhpun La 
mengumumkan  politil 

ck 
ima ba 

  

   itik netralnja 
Dikatakannja, PM. Laos Penge 
ran Soupharsa Phouma telah mc 
ngundjungi RRT' dan Rep 

krasi Vietnam (Vietnam Utara), 

karena kedua negara tsbv adalah 

Den 

Imperialisme Pasti 

2 “Akan Hantjur 
Seluruh Rakjat Progresip Se- 

dunia Mau Bersatu Padu — Kata 
Soekarno 
BONGANNJA telah tiba kem- 
ggu petang setelah 10 hari unc- 

Tashkent, Samarkand, Ba: 
& ipak Menteri Luar 

gani menjambut Presiden di 

menjertainja ke Moskow. 

  

  

DA 4 
Kau ba 

      

ar2 A. ZEhoukov 

nia, kesedjahteraan ' seluruh “um 

mat manusia dan ko-eksistens 

5 damai... Djuga Pant 
dirapat raksasa di Stadion Wash 

da tgl. 5 September telah 
skannja. Presiden berkali2 
mukakan, . bahwa Indone 

ih dalam perdjuangan un 
gembalikan Irian Barat 
masih dalam  pendjadja 

        

Ketika di Sochi. 
Ketika berpidato di Sochi pa 

gl. 8 September Presiden me 
yukakan, betap, indahnja 

a2 ni Sovjet berkibar 
can Merah Pu 

ja, bila 

      

   

      
         

jat progressif sedunia bersatu 
ka akan hantjurlah “imperia- 

an kolonialisme. 
1 Presiden tinggal “dua 

1 melihat2 pemandangan2 
: peristirahatan “dan 

i sistim | pengobatan 
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den me 
Laut Hitam di 

ika berangkat Pre 
an oleh rakjat pe 
ochi, Khosta dan 

  

Ketika di Stalingrad.   

  

     

  

    

   

  

   

    

  “"Iperpisahannj 

ialah ja 
Hingi 

ja (Karno. 

  

           

  

   
   

  

     

    

ja Moskow 

'« vukhin, Wakil P.M 

|'A. Gromyko, ar 

: pembitjaraan2 
. mimpin2 Sovjet dan mengadakan 

  

  

Sesudah mengundjungi Sochi, 
Presi 1 dan rombongan- 

perdjalanannja 
nana mereka ti- 
ecptember dan se 

in pun disini 
sambutan jang 

  

naka        

  

an rakjat te- 
sel han uda- 

as dengan 
Indonesia, 
Si Russia, 
ibut tam- 

Ketua Komite 
a Stalingrad, 

ris Pertama 
tersebut 

  

    
    

   

    

  

    

   
    

            

   

      

    

Indonesia 
tiba 

Negeri 

  

1 mendapat 
rak-sorai dari 

1 meletakkan 
lah satu: ma 
gugur mem 
mn perang 
dah itu ma" 

  

     

   

   

   

    

   

    

  

   

  

   

ag un 
an Wolga— 
djamuan ma 

|. Dynkun, ketua 
sovjet Kota” 
tan. Sebuah 

dan batu 
a sebuah 

memain- 
lalam per 

  

erian itu, 
menjata- 

jat Indonesia 
Garat 

    & gr 
utk kemerdeka- 
2 dan tidak sa- 

    

Gian menudju 
£ dgn mengen- 

£ pesawat terbang  bex 
kat maka Presiden dim kata 

ja jang singkat menja ' 
terima kasihnja atas sam 
jZ meriah itu. Kemudian 

tan, bhw ,,saja kini te 
i tulisan seorang pe- 

, bhw semangat perdjua- 
dak dapat dipisahkan dari 

ptiabangunan. Memang, 
mangat pembangunan 

at pembangunan 
mungkin - 

t pembangunan tan- 
it perdjuangan,. Ini tes 

dibuktikan oleh rakjat Sta- 
1 Demikian Presiden Sus 

  

  

    

jah 

Tiba kembali di Moskow! 
Pada hari Minggu petang Pre- 

siden Sukarno tiba kembali 
disambut oleh 

P.M. A. JI. Mikoyan, 

  

         D. Sokolovsky 

  

5 

taan Indonesia di 
pendjabat2 tinggi Iainnja. 
ma sesudah kedatangannja 

    
   

  

h g itu 
maka Presiden Sukarno dan rom 
bongannja menjaksikan pertun- 
djukan ballet ,.The Bronzed Hor- 
seman”, Pada hari Senen kema- 
ren Presiden. mengundjungi stas 
siun tenaga 'atora, berpidato di 
Universitas Moskow, mengadakan 

informil . dgn” pes 

   

ajamuan makan di Kremlin. 
Selandjutnia dikabarkan, 

pada tgi. 12 September Pr 

  

bhw 

          

   

Sukarno akan ber t kei 
slavia utk mengada kundju- 
ngan kenegaraan selama 6 hari 
(Antara). P 

kemungkinan. Tapi ig pokok ia: 
lah pertai Cjaminan produksi 
sebaik2nja danykedua: pengawa 
Sen sepenuhnja: dari Pemerintah,” 

  

  

    

' Demikian Mangunsarkoro. 
(Antara), 

negara tetangga Laos, dan kami 
sudahlah tentu harus bersahabat 
baik dengan negara2 tetangga ka 
mi. Dikatakannja kemudian, bhw 
pada waktu sekarang ini. Laos 
belum diakui baik oleh RRT mau 
pun oleh Tiongkok Kuomintang. 
Diterangkannja mengenai hal ini, 
pemerintah Peking adalah peme- 
.tintahan de facto, sedang pemerim 
tah Kuomintang adalah anggauta 
dari PBB, dan Laos baru2 ini sa 

dja masuk mendjadi anggauta da 
lam organisasi dunia itu, (Anta 
ta-Reuter), 

  

   
   

1 bagi rakjat Rus Ea



  

  

  

   

   

    

BER (X) 1956           
   

Ss 

10.001 sampai dengan 460 
lagi atas surat-surat Undian seperempat Rp. 2,50. 

  

& (bernama KLN (14 tahun) d 

   

Terbagi atas 450:000 Surat Undian 4 Rp. 10,— jang bernomor 
O dan selembar Surat Undian terbagi 

: z 

Inangkap seorang 
|jang didakwa telah mentjemar   
nja jang telah mengan Itjuran. LSK menggagahi 
sedang pergi ke Dja 

  

        

angi Jerat 
ara . Ketika     Panggun 

  

  

Djumlah HADIAH besarnja Rp. 2.250.000.— jaitu : , 
“1 Hadiah dari Rp, 150.000,— Rp. 150.000,— 

Pe AN an tasOnn 
1 » bag 5 000,— 1» 75.000,— 
IR an 50.000,— 2 150.000, — 

aa » 1 1 25,000, — 1 100.000, — 

30...» aa 10.000, — 1 300.000, — 

60 1 Ne 5.000, — 1 300.000,— 

Ya 3 aa 1.000, — » 150.000, — 
800 5 Hg et Si - 400.000, — 

2000 1» £ 1? » 250,— 1 500.000, — 

3050 hadiah Rp. 2.250.000,—     
MULAI PENDJUALAN PADA Tgl. 1 Oktober 1956. 

£ dengan pembajaran tunai pada tjabang? 

. BANK RAKJAT INDONESIA 
. 

di: Bandung, Tjirebon, Tegal, Semarang, Jogjakarta, Sura- 
karta, Kediri, Surabaia, Malang, Djember, Tandjungkarang, 
Palembang, Padang, Sibolga, Medan, Pontianak, Bandjarma- 
sin, Makassar, Menado, Den Pasar dan untuk Djakarta di 
Dji. Tanah Abang Barat No. 2. 2 

Dengan memesan liwat poswesel kepada tjabang-tjabang Bank 

   
       

» 

wesel untuk Djakarta harus di-alamatkan kepada Bank Rakjat 
Indonesia Djalan Kunir No. 5 tromolpos No. 704 Dak. Dja- 
karta-Kota. (Tidak kepada tjabang B.R:I. di Djl. Tanah 
Abang INI No. 4 Djakarta-Gambir). 
Seorang atau se-alamat maximum 10 lembar. Tiap lembar 
atau seperbagian harus ditambah Rp. 1,— ongkos kirim dan 
bea administrasi (minimum ongkos kirim Rp.2,—). 

3. Djika djumlah surat undian jang disediakan untuk didjual de- 
ngan poswesel telah habis terbagi semua, maka poswesel? 

1 jang diterima dapat ditahan untuk undian? uang berikutnja 
sampai tiba gilirannja atau dikembalikan djika adanja peme- 
san terlalu banjak, segala sesuatu dilakukan menurut pertim- 
bangan Bank Rakjat Indonesia. 

4. PENARIKAN DI DJAKARTA PADA Tgl: 29-30-31 Ok- 
tober 1956. - 
Dilakukan dihadapan Notaris R. M. SOEROJO, ketjuali djika 
tanggal ini dipertjepat oleh Menteri Sosial. 
Djika surat-surat Undian tidak terdjual habis, maka hadiah- 
hadiah akan dikurangkan menurut perimbangan. 
Diminta perhatian, bahwa daftar penarikan dalam surat-surat 
kabar tidak boleh dianggap sebagai daftar resmi. Daftar-daf- 
tar penarikan jang resmi dapat dikirimkan oleh Bank Rakjat 
Indonesia dengan pertjuma atas permintaan dengan surat atau 

kartupos. z 

Maan aa aa   KKNI 1 KEK AKAN 

      

   
ISINYA : " : No. 25 
— Tan Liep Tjauw djuara Malaya 1956. 

| — Perslag pertandingan ks. Indonesia — ks. Neftjanik di Baku 
2.0. foleh: pembantu kita). 5 

— — Bill Miller mendidik coach Indonesia. - 
'— Perkembangan dalam Persibaja (oleh: Eshaa). 
— Joe Louis dari Malaya di knockout Tan Kok Liem dari Sura- 

— baja (oleh: Ang Hong Too). 
— Dave Sime, superman dengan spikes (2). 
— Manchester City, djuara Inggris 1956. 

.— NICE, djuara sepakbola Perantjis. 
— Tambah lain? berita dalam dan luar negeri, tjatatan2 lelutjon, 

freekicks dan gambar2 meriah dari segala pendjuru dunia. 
'Yjepat2lah djadi langganan dan kirimlah wisselpos Rp. 15,— 
untuk langganan dua bulan. 

N N. V, BADAN PENERBIT NASIONAL 

Tromolpos — 77, Djakarta 
(Matraman-Raya 50) 

  

  

10 September 1956 
bab — DJAM 21.00 

SER Si 

ulat-         
   

    
     

sar 
| PEKAN RAYA II 

KEBON BINATANG — TEGALWARENG 
“ A5 

Diago - djago dari: 3 ERA) 
£ DIAKARTA — SURABAJA — GARUT — BANDUNG 

TEGAL — TASIKMALAJA. 
3 Party besar Masing2 dalam 8 ronde. 

      

   
   

      

   
          

       

   
    

    
     

      
      

   

   
         

      
    

    

       
   

    

  

    

EA SELALU DIPILIH UMUM 
ENG AN SAN tjap KATES, obat sakit kepala, masuk angin, 
fluenza, badan panas, pegal linu (zenuwpijnen), rheumatisme, 

Sakit gigi, sakit kuping, sakit perut pada waktu datang bulan 
&G ruatie). | 5 
Sedia P.A.S. dalam rumah tangga, maupun dalam bepergian ber- 

i kesehatan badan tetap terdjaga. 
ALSEM tjap KATES, menjembuhkan penjakit-penjakit seperti 

batuk, kepala pening, bernafas sesak, sakit pinggang, pegal linu. 
Amat berguna bagi penggemar olah-raga. 5 
URUS - URUS tjap KATES 

  
: S, dari sari buah?, berguna sekali untuk 

nembikin bersih perut untuk mentjegah penjakit-penjakit jang take 

T MATA tjap KATES (MU-CHI LING), dibuat 3 matjam : 
MUCBILING PUTIH, bermanfaat untuk menjembuhkan penjakit 
nata mendjalar, mata gatal, mata bergetah, air mata merembes. 
TUCHILING KUNING, berguna sekali buat menjembuhkan mata 

asa panas, mata berasa sakit, mata bergetah, air mata merem- 
mata berasa berpasir, mata merah serta bengkak, mata berasa 

. MUCHILING HITAM, paling mandjur akan menjembuh- 
| mata trachoom, mata berasa. kepanasan, mata merah berasa 

ngeri melihat tjahaja, mata kena terpukul, kulit mata me- 
an sakit. kulit mata saki karena luka, 
OBAT tsb. diatas dapat dibeli dimana-mana. 
IJSAHAAN ANGGUR DAN OBAT REN AY & CO. 

“ DJAKARTA — SURABAJA. 

itjalah Harian : : 

Suara Merdeka” 

    
   
   

    

| Mutiara” 

    

     

      

   
   

an 

: saan malu. , 
a putuskan untuk memberikan 

N itu kepada pelatjuran di 
j . Karena masih belum 

tup per       
   

          

   

IKLN terpaksa melatjurkan diri 
II walaupun sudah mengandung itu. 
|. Achirnja ketika ia dibawa oleh 
seorang laki2 ke Tandjung Pe- 

i zaka KLN itu berhasil me 
“diri kepada ajah-bunda- 
g ada di Semarang. Dan 

ajah-bunda inilah jang mendak 
wa LSK kepada polisi di Ban- 

lsung akan perbuatan LSK itu. 
(Antara). .. “ha 

    
     

      
      

   

  

|arAsnL PENARIKAN ,,SURAT 
BAHAGIA 17 AGUSTUS 1956” 

D . oleh No- 

  

       

    

  

  

« ribuan rakjat Moskow 

     
    

    

-— SAMBUTAN RAKJAT MOSKOW — 

      

        
    

      

      

   
sedang mengelu-elukan Presiden 

ketika beliau berdjalan? ditengah? kota Moskow belum lama 
“Iberselang. Seperti halnja di Amerika dulu, djuga di Rusia bung 
|Karno dapat ”mentjuri hati” rakjat. 

  

g Kesegaran | .» 
|. lam Transaksi' BPE 

akan kedudukannja, maka f 

BPE menundjukkan kesegaran 

bagi BPE style lama, Seperti 
amuman Dewan Moneter jang 

  

F. Lee Djuara 

HINGGA SAPTU PAGI, perkembangan dalam transaksi2 
:baru, berkenaan dengan pen- 

dugaan2 terhadap kemungkinan diberikannja ganti kerugian 
| diketahui, berdasarkan peng- 
(mulai berlaku pada tanggal 4 

Agustus, 1956, walau resminja keterangan ita mentjantumkah mendesak, maka perl 

pemberian premi dalam valuta asing BPE, namun prakteknja memperingatkan kepada Djaksa, 

BPE style lama tersebut diharuskan bajar nilai lawan, 
ubahnja dengan incentif indusemen. 

tidak 

Sebaliknja, Dewan Moneter pa 
da 1 September telah membaha- 

  

| Terdakwa? Perkara Pa- 

(sekitar pemeriksaan Pengadilan Negeri Surabaja terhadap pe 

| gai berikut: 

(kepada Ketua 

kis”Sudah Terima Putu. 
san Hakim P.N. Surabaja 

| BERHUBUNG DENGAN adanja tulisan? dan pendapat2 

ristiwa pembongkaran rumah liar Pakis (Surabaja) diantaranja 
ada jang mentjela tentang djalannja pemeriksaan dan tidak di 
berinja kesempatan kepada terdakwa untuk mengadjukan pem 
bela, maka Djum'at pagi betrempat dikantor Pengadilan Nege 
ri Surabaja, Mr. M. Abdurrahman sebagai Ketua Pengadilan 
Negeri Surabaja menjampaikan pendjelasan antara lain seba 

Ekor IZin Djudi 
Hwa Hwee” 

Masjumi Sum. Sel. Se 
dia Adakan Koreksi 
DEWAN PIMPINAN Wilajah 

Masjumi Sumatera Selatan dalam 
suatu keterangan tertulisnja mene 
rangkan, bahwa djika ada dari ka 
langan Masjumi setjara perseorang 
an, telah turut tjampur dalam me 
nentukan idiin hal itu adalah men 
djadi tanggung djawab perseorang 
an dari jang bersangkutan. 

Masjumi dikatakan segera akan 
iengadakan penjelidikan benar 

tidaknja berita jang sekarang ter 
tar dikota Palembang,  menge 

aai diri Njonja Sjarkawi Mustha 
fa, Ketua Umum Muslimat Wi 

Kapan perkara dikata- 
kan biasa. 

Perkara jang diperiksa oleh 

"Pengadilan Negeri ada dua ma- 

tjam, ialah perkara biasa dan per 

'kara jang disebut summier, 
Didalam perkara biasa, per- 

kara itu diperiksa lebih dulu oleh 

Djaksa dan kalau dianggap sudah 
selesai, maka perkara dikirimkan 

» Pengadilan Negeri 
nanti memeriksa 

perkara itu lagi dan  mentjatat 

nomernja. Kalau diperiksa masih 

terdapat kekurangan, umpama sa 

'dja ada saksi jang Kurang djelas 

keterangannja atau belum di 
periksa keterangannja, maka per 

kara itu dikembalikan kepada 

Djaksa untuk ditambah ketera- 
ngannja. Selama diperiksa Djak 

sa, maka perkara itu sudah di 

'Surabaja. Ketua   

KALAH 1—2 LAWAN 
SISA PSIS. 

Minggu sore kemaren dilapa: 
ngan Stadion Semarang dilang- 
sungkan pertandingan sepakbola 
utk menghormat djuara PSIS th. 
1955/1956 kes. POP Semarang jg 
menghadapi kes. Sisa P.S.I.S. Per 
tandingan tersebut jang berlang- 
sung. dgn semangat jang baik di 
achiri dgn kemenangan difihak 
Sisa P.S.IL.S. 1—2. Angka pada 
waktu istirahat menundjuk seri 

Dalam pertandingan tersebut 
perlu ditjatat permainannja kee- 
per Poris Parno jang baru perta- 
ma kali itu membelakan bendera 
PSIS. Ternjata sekalipun pengala 

KES. POP 

ning jang tertentu ja akan dapat 
mendjadi pendjaga gawang jang 
ulung kelak. Pengawakan Parno 
djuga tidak mengetjewakan., Tan- 
da2 bhw ia mempunjai ,,brain 
baik pula tampak pada sore itu, 
djuga tjara2 mengambil tempat. 
ISetjara langsung suatu keuntu- 
ngan besar bagi Poris jang be- 
lakangan ini kehilangan keeper 
Rizon jg ikut P.O.P. 2 ' 

Sore itu Edy jang biasanja 
main S.S.S. telah main kes. Po- 
lisi pula. Tetapi trio depan P.O.P. 
dgn tidak ikut sertanja Sardju 
kelihatan pintjang. Jang kelihat- 
an actief adalah kedua wings Su 
harno dan Suhirlan. Binnentrio ti 
dak menundjukkan productiviteit 
nja, hingga kerapkali umpan2 jg 
diberikan oleh wings tadi tidak 
dapat dipergunakan sebagaimana 
mestinja. Samsi sore itu pun tak   tangan ketua dan Na 'ajah Sumatera Selatan, jang me 

njatakan, bahwa njonja tsb. te 
'ah turut aktip dalam usaha meng 
hesilkan idjin gelanggang djudi 

tsb 
Apabila: benar, Masjumi wila- 

iah akan melakukan koreksi jang 

perkara itu segera dikem supaja $ 

ika kepada Ketua Pengadilan balikan 
Negeri. 1 

k PN asuitiah diperiksa dan ditim- 
bang masak2 mana jang merupa 

rui kedudukan tadi, hingga pre kan perkara. penting dan harus 

mi ekspor dalam valuta asing itu diperiksa, maka oleh ketua, per 
venar2 adalah premi dalam va- kara 'ini diserahkan kepada Ha 

adil, demikian dinjatakan oleh 

Dewan Pimpinan Wilajah Masju 

mi'Sumatera Selatan, dengan di 

tampak dan garis belakang 
P.O.P. pun tidak begitu kuat. Se 
baliknja fihak Sisa P.S:I.S. sore 
itu menurunkan tenaga2 muda jg 
ternjata mempunjai semangat 
baik. Hanja centervoor, Sutrisno 
(Union) dalam gerak badannja ku 
rang ,,guick”, hingga tidak dapat 
mengimbangi kawan2nja seperti 
Jusron, Jusuf, Karundeng, se- 
dangkan Mursit terlalu banjak 
menggoreng bola, hingga sering- 
kali serangannja kandas ditengah 
djalan. Goal pertama Gitjetak 

man masih kurang, tetapi sore ' 
itu ia dapat menundjukkan  per- 
mainan jang baik, Dengan  trai- 

Rakjat Indonesia tersebut diatas dengan tjatatan, bahwa pos- | 

'ringatan ulang 
ipada tgl. 

— NURNANINGSIH — 
... . ingin dikubur hidup2.... 

BINTANG film Nurnaningsih jg 

foto telandjangnja, jang kini ber 
ada di Semarang bermain dalam 
sandiwara 
Raya, dalam pertjakapan dengan 
beberapa wartawan menerangkan, 
bahwa ia bermaksud mempeladjari 
ilmu untuk bisa dikubur hidup2. 
»Saja ingin mempeladjari ilmu jg 
membikin orang tidak bisa mati 
bila dikubur hidup2 untuk bebera 
ipa saat lamanja”, kata Nurna- 
ningsih. Ia berkata pula, bahwa 
selama ini ia masih terus memper 
dalam pengetahuan mengenai ilmu 

lainnja, Nurnaningsih katakan bah 
wa oleh orang tuanja jang baru2 
ini 
rang ia ditawari untuk  beladjar 
main pentjak. Guru untuk mempe 
ladjari main pentjak ini katanja   
berada di Magelang, kota tempat | 
kediaman orang tua Nurnaningsih. 
Atas tawaran... orang tuanja itu, 
Nurnaningsih Penaainan masih 
akan dipikir-pikir. - ' 
Pertjakapan dengan Nurnaning- 

sih tersebut berlangsung ketika 
seluruh anggauta rombongan san 
diwara "Mutiara". . mengadakan 
pertemuan : an beberapa. unda 
ngan distand "Es Tjendol” dalam 
Pekan Raya Semarang pada Sap 
tu malam jbl. Pertemuan ini dise 
lenggarakan oleh pengusaha stand 
Es Tjendol tersebut. 
Mengenai sandiwara "Mutiara" 

jang dewasa. ini bermain . di Pe- 
kan Raya Semarang lebih djauh 
Gapat dituturkan, bahwa sandiwa 
ra tersebut dewasa ini merupakan 
satu2nja rombongan sandiwara jg 

. boleh . diketengahkan. Memang 
dulu, dizaman Djepang atau dima 
sa revolusi, banjak sandiwara2 jg 
bagus, seperti rombongan "Pan- 

j a” "Bintang Timur”, 
"Dewi Mada”, "Warna Sari” dis., 

  

  
J5 N. RANO — 

.. pemimpin umum “Mutiara”... 

.tetapi kini sandiwara2 tersebut su 
:dah tak dapat lagi mempertahan- 
ikan kelangsungan hidupnja, 
'na para bintangnja telah mening 
galkan panggung untuk terdjun 

      

   

pernah timbulkan heboh  karena| 

Mutiara” ' di Pekan n 

yogi. . 
Mendjawab beberapa pertanjaan 

datang. menindjau..-di..Sema- | 

kare || 

Tindju Indon. 
Kalahkan A. Tjong 

Dgn Angka 

taris R.M. Suprapto, hari Ming- 
gu kemaren di Toko Hien Bo- 
djong Semarang dilangsungkan 
penarikan ,,Surat Bahagia 17 
Ag 956” jang hasil2-nja 
IsDD.I ' 

» Hadiah ke I no. 34898 (Scoo: 
ter Vespa), II no. 59524 (Mesin 

Necehi), MI no. 81981 

          

   
    

      

     

  

     
    

       

   

     

    
   

    
      

      

         

      

     

    
     

   
       

   

    

   
    
    

  

    

    

    

   
   

  

    
   

DALAM pertandingan  tindju 
perebutan kedjuaraan Indonesia 
kelas-welter, jang “dilangsungkan 

C AhanoY IV nc sgzix Idi Gedung Olahraga, “Djakarta 
$ Naa AAN 3, Ta Djum'at malam, 'Figh i Lee 

feD), VI no. "13445 (radio aan (62 kg) djago tindju Di: arta, 
telah berhasil mengalahkan dja- 
20 Surabaja,- A. kaan ar Sae 

, 1 2 Ni dengan angka dalam | 

A0. B0da6 Gtel Cetsertea)” xi |a 3 menit. Dengan kemenangan 
no. 22773, XII no. 41420, Xii jitu Fighting Lee berhasil meng 

afel), N 
stel), VH no. 83485, VIII no. 
81146 (foto toestel), IX no. 

diah . Igondol kedjuaraan Indonesia ke- 
Nan ar Wage ag setan |ias-wetter resmi jang pertama. 
71344, 62869, 39290, 365065 | Dalam pertandingan perebut- 
42757, 18600. Hadiah ke Xv:lan kedjuaraan Indonesia itu, ti- 
85811, 25827, 10522, 15854, lak seorangpun berhasil mero- 
41429, 45921, ' 19244, 52865, jbohkan lawannja, tetapi dengan 
39806, 74926, 53599, 46603, Ipukulan tangan kanannja jang 
69264, 20059, 60584, 25539, Ijukup keras, Fighting Lee ber- 
83070, 19106, . 63805, 15436 hasil melukai bibir  A. Tjong 

hingga berdarah. 

A. Tjong terpaksa main 
hati2 tapi selalu kena 
roffel Lee. 

Dalam pertandingan perebutan 
kedjuaraan 'itu, A,- Tjong keli- 
hatan bermain sangat hati2, te 
tapi meskipun demikian kadang? 
'ia kembali kegajanja jang lama 
jaitu main sruduk dam melajang 
kan tindju geledegnja setjara nga 

Hadiah2 selandjutnja akan 'di. 
beritakan besok sebagai adper- 
tensi. 

BOM DILAPANGAN TERBANG 
TELAH DIAMBIL. 

Menjambung berita kita menge 
inai adanja bom dilapangan ter- 
bang Kalibanteng Semarang lebih 
landjut dapat dikabarkan, bahwa 
Minggu kemarin oleh pihak Dja- 
watan Pelabuhan Udara Kaliban- 
teng telah diusahakan pengambilan 
bom tersebut Setelah.terambil ter 
njata jang telah mengeluarkan 
asap seperti jang pernah kita ka 
barkan, adalah hanja fosfor gra- | 
naat jg tak begitu membahajakan. | 
Dibawah granaat ini diketemukan | 
pula sebuah bom. Kedua benda 
jang berbahaja itu kini telah ter 
ambil semua. dengan tidak menim 
bulkan sesuatu peristiwa apapun. 
Dengan demikian mulai Senen pa 
gi tadi pesawat2 terbang telah bo 
leh mendarat dilapangan tersebut 
karena sudah tidak berbahaja. 

  
na ',.roffel” Lee. 

Sebaliknja Fighting Lee, jan- 
sudah hafal dengan kebiasaan? 
Jawannja dgn mudah mengelak- 
kan. pukulan2 'A. Tjong “ jang 
berbahaja dgn sekali? -melajang 
kan pukulan2nja kebadan. d 
muka. lawannja (Antara). 

' 2 (ra, Coslapimg pel mal Ben ana 
Konmnperensi Rakjat A- 
sia-Afrika Di kairo 
Dengan Ujalan Berunding Peperangan Dapa 

Les Di Tjegah -— 
Di INDONESIA kini sedang diusahakan terbentuknja 

Komite Solidaritet Asia-Afrika sebagai persiapan kearah ter 
selenggaranja Konperensi Rakjat Asia-Afrika di Kairo pada 
permulaan tahun depan untuk mentjegah penggunaan maupun 
pertjobaan bom A dan H serta pengurangan persendjataan. 
Andjuran terbentuknja Komite Solidaritet Asia-Afrika di In 
donesia dibawa oleh Nj. Isabella Blume, anggota Dewan Per 
Gdamaian Dunia, jg baru datang dari Konperensi Nagasaki utk 
menentang penggunaan bom A dan H bulan ji. dan kini se 
|dang berkundjung di Indonesia untuk menjampaikan andju 
ran tsb. , 

  
Sekitar maksud pembentukan 

: Komite Solidaritet Asia-Afrika 

    tsb. Minggu malam  di-uraikan 
oleh Nj. Isabella Blume pada 
pertemuan jang diadakan  dige- 

e dung Podium (Garden Hall) Dja   'kedunia film. Sandiwara ''Mutia- 
'ra” ini didirikan oleh N. Rano 
jkurang lebih 9 bulan jang lalu, 
:dan didukung oleh bintang2 film 
Nurnaningsih, Ismail Saleh, 
Amang, Tintin Rano, Laila Sari, 
M. Bissu dll.nja, sedang musik- 
nja dipimpin oleh Domingo Roda, 
"radja Jazz” Indonesia jang dulu 
terkenal dari sandiwara: : "Warna 
Sari”. Menurut sdr. N. Rano, san- 
diwara tersebut jang kini mempu 
njai keluarga sebanjak 45 orang, 
benar2 merupakan sandiwara Indo 
nesia tulen, karena anggauta2nja 
terdiri dari suku2 bangsa dari sa 
bang sampai Merauke, ada jang 
dari Sumatera, Maluku, Djawa, 
Sunda, Kalimantan dan jang dari 
Irian pun ada. 3 

PENERIMAAN SISWA AKADE- 
MI P.T.T, DIPER- 

PANDJANG. 
Kepala Kantor. Pos Dan 'Tele- 

grap Besar mengabarkan, berhu- 
hung dgn kelambatan pengumu- 
man hatsil udjian penghabisan 
SMA Negeri dibeberapa tempat, 

| maka pendaftaran utk Akademi 
PTT diperpandjang sampai tang 

. gal 16-9-1956. 1 

TJIREBON 
ATJARA PERAJAAN ULANG 

TAHUN P.M.I. 
2 

  

  

Untuk memeriahkan suasana pe 
ringatan “11. tahun berdirinja | 
PMI, PMI Tjabang Tjirebon akan | 
mengadakan berbagai pertundju- 
kan dengan memungut bajaran di: 
mana hasilnja nanti diperuntuk- 
kan bagi kas Funaraising PMI 
Tjabang 'Tjirebon. Pada tgl. 16 
September jad. bertempat diru- 
mah kepala Djawatan Kesehatan 
Kares. Tjirebon Dr. Kartobi, di 
adakan Baby Concours — untuk 
anak-agak berumur 0O—1 tahun di 
pimpin" sendiri oleh Dr. Kartobi. 

Petang harinja dipendopo kabu 
paten. Tjirebon diadakan upatjara 
memperingati ulang th. berdirinja 
PMI jang ke XI, kemudian sete- 

: “SIARAN RADIO R. L. karta dengan dihadliri oleh kaum 
EMARANG, 12 September 1956: | wanita dan wakil2 berbagai orga 
Djam 06,25 O. H. Suara Istana. | sc»: ipimvin. , 33 

07,10 Orkes Puspa Kentjana. Kare d Mein oleh Nj. Arudji 07,45 Njanjian Nina  Kesuma,, Nartawinata. ya 
Hn Hanan an na Hin- | Nj. Isabella Blume mendjelas- 
ustani. 14, rkes. Mantoyani. |kan mengapa djustru di Asia ini 17,00 Taman Kusuma. 17,30 Raju 4. 1 KT 

'an petang. 1715 Krontjong Sen | Kegiatan kearah pentjegahan peng 
dja. 18,30. Ruang: Kesehatan Ten | gunaan ' bom A-H' dipusatkan, 
tara.” 18,45  Krontjong Sendjalialah karena rakjat Asia-lah jg 
Pe 19,30 Tepatkah...... En pertama-tama me djadi korban 

3 alam Gembira. 2215 Ma : Maa ' 
lam Gembira (landjutan). 23,00 bom atom dan rakjat Asia pula- 
Penutup. lah mana mendjadi korban perta- 

5 ma dari pertjobaan (radio-aktif) SURAKARTA, 12 Sept. 1956: bom A-H, sehingga sudah sewa- 

|djarnja rakjat Asia sendiri" pula- 
lah jang bergerak .melopori ' ke 

Djam 06,10 Victor Silvester. 
06,30 Rajuan pagi. 07,20. Dari. Mi 

giatan pentjegahan penggunaan 
bom-bom A dan H itu. 

nahasa. 07,30 Hidangan Lima Se 
rama. 07,45 Lagu2 Amerika La 
tin. 1315 Klenengan dari Puro.. 
14,10 Klenengan dari Puro (lan 
djutan). 17,00 Dunia anak2. 17,40 £ 
Peran Manan 17,50 Kn Komite2 Solidaritet Asia-Afri- 
ndonesia. 18,15 Ruangan 'A. P.: : A5 dh imi 
19,30..Lagu2 Sunda. 1945 Kontak - ena Tn Ta berdiri 
dengan pendengar. 20,30 Finale| Sisetiap negeri Asia dan Afrika 
Deaalihaa Bintang 'Radio th. '5e.Idan jang telah berdiri ialah a.l. 
22,15 Finale Pemilihan Bintang|di India jang dipimpin oleh Nj. 
Na” 56 (landjutan). 283,00| Rameshwari Nehru, di Tiongkok, 

Korea, Jordania, Vietnam. Per- 
JOGJAKARTA, 12 Sept. 1956:  .|tjobaan2 bom A-H jang akan da- 
Djam 06,10 Bonangan 'pagi.ltang akan diadakan disekitar 

Indonesia, maka Indonesia mem- 
'punjai tugas kewadjiban sebagai 
pusat daripada pembelaan terha- 
dap bahaja jang ditimbulkan 
pertjobaan2 itu, demikian Nj. 
Isabella Blume. Ja menegaskan, 

06,35 Genderan pagi. 07,20 Gen- 
deran pagi (landjutan). 13,10 Nja' 

bahwa bukan sadja peperangan 
tetapi persiapannja “ merupakan 

Injian .Erwani dlk. 14,10 Orkes. 
Dupa Nirmala. 17,00 Taman Ke 

bahaja jang njata, 
Nj. Isabella Blume menerang 

panduan. 17,40 Hidangan Petang, 
18,15 Siaran Sendja. 18,30- Pela- 

kan setjara luas apakah hasil ge 

djaran lagu Djawa. 19,40.Rumba 
IMalam. 20,15 als .abadi.. 20,30 
'Finale Pemilihan Bintang Radio 
ith. 1956. 22,10 Finale Pemilihan 
Bintang Radio th. 1956 (landju- 
tan). 23,00 Penutup. 

DJAKARTA, 12 September '56: 
Djam 06,30 Orkes Lima Serang 

  

wur, sehingga tidak djarang ke-| 

Ijangan2  psychologis 

luta asing, jang melahirkan istilah 
BPE baru. Perbedaan BPE-lama 

| an BPE-baru ialah style lama 
jajar nilai lawan, style baru 'ti- 
ak usah. sae 
Dalam relasi perdagangan ter- 

tadap luar negeri, pihak2 jang 

ya menurut peraturan baru seka 
'ang ini, berkenaan dengan per 

hitungan  pembajaran - ongkos2 
pengangkutan RI dengan Dje- 

pang dilakukan ' dalam  mata- 
uang rupiah, maka impor  ba- 

cang2 dari Djepang jang dikena 
kan BPE adalah terhitung atas 
arga f.o.b., beda dengan trans- 

aksi2 jang diadakan dengan ne- 
gara2 lain jang menghitung har- 
3a2. dalam angka2 cost” and 

Teight. Berdasarkan alasan2 utk. 
idak memberikan pelajanan jang 

ianggap gandjil, pihak — perda- 
angan dalam transaksi2 “dengan 
Djepang itu, kepada pemerintah 
sudah didesakkan perhitungan jg. 

| ama agar diberikan kemungki- 
aan bukan atas dasar f.o.b. sadja, 

tetapi BPE nominal c. & f. 
| Hingga pada waktu ini, dunia 
serdagangan ekspor di Djakarta 

' nenjatakan sukar untuk  meng- 

|uraikan setjara pasti perkembang 
(in ekspor dan impor tahun devi- 
sen.jang-telah mulai berdjalan se 

(karang ini, karena BPE mengge 

kan harga? hasil2 bumi dida 

    

1m negeri, sedang dipasar2 luar 
:egeri, keadaan djustru ' membe- 
can tanga jang tidak menun- 

'ukkan kemadjuan2. 

Sementara itu, didalam 

ulssi2 jang disodorkan kepada 
sers, dalam Cunia perdagangan, 
satara lain menundjukkan kegon 

terhadap 
calkulasi baru impor. Misalnja 
inthetis reukstoffen bahan men 

tah untuk paberik cosmatik dan 
saberik rokok, mula? dari go: 
|ongan B-I 33.1/399, pada 1 Sep 
tember 1955 digolongkan dalam 
idaftar H-TPI-nja 10096,  seka- 

rang dalam daftar TPI baru 9 
tingkat dimasukkan kedalam TPI 

YHI (3009c) jang diharuskan me 
njerahkan BPE. Praktis kenaikan 

sahan2 ini adalah djadi 2004 
Jari harga semula. 
Angka2 kalkulasinja sebagai 

berikut: Walaupun perhitungan 
impor BPE antara si importir dgn 
bank, dilakukan pemotongan per- 
Isentasi TPI barang2 BPE kurang- 

kal- 

Ibajaran:lain2 seperti terhadap bea 
dan tjukai dan Jain2 adalah me- 
nurut angka2 berdasarkan urutan 
golongannja. Dengan demikian 
harga2 bahan2 industri jang lama 
Oisdapkan dalam perbandingan 
sbb. : 
Kalkulasi harga Jlama 
Pee TO 

"TPI. 5 OR 
Douwane — 30X, 

1 ratan 

Kalkulasi harga biasa 
Re TO 
TPI - 30045 (minus 100Y5) 
Douane — - 307, 
BPE — 240Y, minus 10075) 

570F6 
“Dengan demikian fabrikan2 cos 

metic dan rokok tidak dapat meng 
hindarkan pula perubahan kalku 
lasi pokok untuk produksinja. 

(Antara) 

  

pada ,,krisis Suez” dewasa - ini 
dan menegaskan betapa effek jg 
akan dihasilkan apabila terseleng 
gara Konperensi Rakjat Asia- 
Afrika nanti. Ia menjatakan ke- 
jakinan, bhw dgn djalan perun- 
dingan setjara damai peperangan 
dapat ditjegah. Kehendak perda: 
maian dan sikap"menentang pe- 
perangan harus dinjatakan oleh 
rakjat2 didunia dan pendapat 
umum. jg demikian: mempunjai 
pengaruh besar dalam usaha men 
tjegah peperangan, begitulah ma 
ka pertemuan2 antar-rakjat se- 
perti Konperensi Rakjat  Asia- 
Afrika di Kairo nanti besar arti- 

sersangkutan menerangkan,  bah-j 

an dari TPI non-BPE, tetapi pem ' 

kim jang bersangkutan. 

Dalam perkara biasa ini, biasa 

nja terdakwa jang  tersanc! 

mungkir dan tidak berbuat apa 

jang telah dituduhkan pada diri- 

nja. 

  

   

    

Perkara summier. 

Kalau perkara dikatakan sum- 

mier, itu berarti, bahwa perkara 

itu mudah pemeriksaan dan pem 

buktiannja (zaken van cenvoudi- 

ge aard en gemakkelijk in de be- 

#ijsvoering). Terdakwa mengakui 

dosanja dan saksinja pun leng- 

kap, tjotjok dgn keterangan ter- 

dakwa itu sendiri. 
Dalam hal ini perkara sum- 

'mier oleh Djaksa dapat dikirim- 

kan pada tiap saat kepada Ha- 

kim, berikut djuga terdakwa ser 

ta saksi2-nja, hingga pemeriksa- 

an segera dapat dimulai oleh Ha 

'kim dan diputuskan. Untuk da 

pat mempeladjari perkara, biasa 

aja sehari sebelum diperiksa, Ha 

sim diberi surat2 tuduhan dan 

semeriksaan jang telah dilakukan 

oleh Djaksa, supaja dapat dipe- 

'adjari pada malam itu djuga. 

Kapan perkara harus di 

tjarikan pembela. : 

Hanja suatu perkara jang di- 

antjam hukuman sampai mati, 

maka Ketua Pengadilan Negeri 

berpendapat, bahwa terdakwa 

perlu diberi pembela, meskipun 

ini bukan kewadjiban Ketua Pe 

ngadilan, dan ketua berhak me- 

  
pundjuk seorang pembela. dgn. 
gratis. ' 5 4 

Djika Pengadilan Negeri hen- 
dak memeriksa sesuatu perkara, 

ia tidak perlu mengadakan pem 

beritahuan atau pengumuman, 
karena hal ini bukan mendjadi 
kewadjibannja. Pada sanak kelu 
arga siterdakwa pun Pengadilan 
Negeri tidak perlu memberitahu 
kan, bahwa perkara seorang ter 
dakwa akan diperiksa. 

- Demikian Mr. M. Abdurrach 
man jang achirnja mentjeritakan 
djuga tentang djalannja pemerik 
saan peristiwa Pakis. 

Para terdakwa mengaku 
terus terang dan meneri- 
ma putusan Hakim. 

Karena oleh Djaksa perkara 
peristiwa Pakis itu dianggap sum 
mier, maka pada tanggal 29 
Agustus jang baru. lalu dikirim 
kan kepada Hakim untuk dipela 
djarinja dan pada tanggal. 3v 
Agustus mulai diperiksa.  Sebc 
lum. pemeriksaan Hakim malar 
bertanja: apa terdakwa perkara 
nja diperiksa setjara summier ti 
dak keberatan? Ia mendapat dja 
waban dari terlakwa tidak”. 
-Padahal pertanjaan ini mestinja 
tidak perlu disampaikannja. 
Didalam pemeriksaan keenam 

terdakwa sudah mengakui dosa- 
nja dan ketika diputus oleh Ha 

  
kim, ditanja djuga: apa tidak 
mengadjukan hal2 lain? 
Diantara terdakwa ada jang 

minta supaja diperhatikan dan 
polisi jang melepaskan tembakan 
itu dituntut. 

Hakim djuga bertanja: apa te- 
rima putusan ini? 

Terdakwa mendjawab 
semua dan pada hari itu djuga 
mereka mananda-tangani putusan 
itu. Putusan jang djatuh itu ti- 
dak bisa ditindjau lagi. 

Demikian  pendjelasan Ketua 
Pengadilan Negeri Surabaja Mr 
M. Abdurrachman kepada pers. 

3 (Antara). 

PEMALANG 
$ PEMBAGIAN KURSI DPRD 

PERALIHAN. 
Panitya Persiapan Pembentu- 

kan DPRD Peralihan Kab. Pe- 
malang pada tanggal 5-9-1956 

  

Pemalang dalam sidangnja jang 
ke V. telah mengumumkan hasil 
pekerdjaannja jang telah .mendja 
di keputusan atas sidangnja jang 
ke IV pada tanggal 29-8-1956 jg. 
baru lalu mengenai pembagian 

kursi DPRD Peralihan Kab. Pe 
malang agar diketahui oleh par- 
|tai2.jang berhak dengan pem- 
bagiannja antara lain sbb.: 

PNI 15 kursi, NU 7 kursi, PKI 

6 kursi, Masjumi 1 "kursi dan 
| Partai Buruh 1 kursi.   nja. Demikian 'a.l. pendjelasan2     Dan Panitya telah menundjuk 

'andotangani oleh Ketua Umum: oieh Sutrisno. Setelah Paimin ber 
ya, Dja" Ahtultah. 

Masjumi 'tentang keras,   

terima | 

malam bertempat dipendopo Kab. 

Dewan Pimpinan Wilajah Ma 
'sjumi Sumatera Selatan selan- 

|djutnja menegaskan, bhw sesuai 
dgn adjaran Islam dan urgensi 
perdjuangan Masjumi, sudah te- 
rang Masjumi menentang keras 

setiap pemberian idjin pembuka- 
an djudi didalam bentuk jg ba- 
gaimanapun djuga, sebab terang 
bertentangan dgn prinsip2 aga- 
ma jang mendjadi prinsip partai 
tersebut. 

Masjumi djuga- menuntut supa | 
ja pemerintah mengambil tindak 
an menghentikan gelanggang dju 
di tersebut (Antara). 

Banjak Sekolah? 
Asing Di Indon. 
DJUMLAH sekolah2 bangsa 

asing di Indonesia sangat ba- 
njak, dan akan menimbulkan ke 
sulitan bila sekolah2 itu dihapus 
kan. Demikian Muchtar Kepala 
Inspeksi Pengadjaran Asing Susi 
mafra Tengah, mengenai panda- 
ngan pemerintah mengenai se- 
kolah2 tersebut. Di Sumatra-Te- 
ngah terdapat 189 buah sekolah 
asing, dan jang terbanjak kepu- 
njaan bangsa Tionghoa dan se- 
tebihnja kepunjaan Belanda, Ing- 
gris dan Amerika. Perintjiannja 
adalah sebagai berikut: 170 buah 
setingkat sekolah rakjat, 16 buah 
sefingkat SMP, sebuah SMA dan 
sebuah taman kanak2, dan se- 
buah sekolah dagang. 

Kepada sekolah2 itu diwadjib- 
kan memberikan peladjaran sedja 
rah dan ilmu bumi Indonesia setja 
ra umum, agar mereka itu menge 
nal dan mempunjai pandangan le 
bih dalam tentang Indonesia, jang 
selama ini tetap dipatuhi. Untuk 
anak? warganegara turunan asing, 
oleh pemerintah sendiri dibangun 
kan sekolah? rakjat peralihan. Te 
tapi sekolah peralihan ini sangat 
sedikit, dibanding dengan djumlah   
warganegara tersebut. Kini dida 

   
Peron Ia DeNOr en AMAN AN. 
Panaa Pn Ona us Damon mna aa 

Ya Aam    
Ah 
Naa 

PURWOREDJO 
ra 

KEGIATAN BELADJAR. 
Dari hasil steekproef jang dila- 

kukan oleh Panitia Pembangunan 
Masjarakat Desa: Kabupaten Pur- 
woredjo di desa2 Tunggorono dan 
Tepus-kulon .kesemuanja - dalam 
wilajah kawedanan Kutoardjo, da 
pat diketahui bahwa 90 dari pen 
duduk desa tsb. semua giat be- 
ladjar mengenal huruf dgn tidak 
mengenal batas umur. 
Dalam masa pertjobaan tsb. jg 

dilakukan selama satu bulan ole 
pihak PPMD (Panitia Pembangu- 

dari Pamong-pradja, Inspeksi Pen 
didikan Masjarakat dll.-nja, telah 
dikundjungi satu per satu rumah 
penduduk dari keduaz desa tsb. 
diatas, dan hasilnja selain anak2 
sekolah, terdapat '9075 dari pen- 
duduk jang berumur 20) tahun ke 
atas sudah dapat “membatja. 

Hasil jang sedemikian itu ada- 
lah berkat kegiatan P.B.H. mas- 
saal jang dilakukan selama tahun 
ini. 

F Diseluruh kabupaten  Purwore- 
ajo telah terdapat dua kelas desa 
jang sudah tidak mempunjai pen- 
duduk jang buta huruf lagi. 
RAKJAT BERTEMPUR MELA- 

WAN PERAMPOK. 
Didaerah kabupaten Purwore- 

ajo sedjak beberapa tahun jang 
lalu untuk pertama kalinja telah 
terdjadi perampokan terhadap pen 
duduk. Sebanjak 10 orang berpa- 
kaian aneka warna bersendjata 
tongkat dan sendjata tadjam, tgl 
4/9 dj. 01.00 merampok dirumah 
Kartono, seorang pensiun desa 
Tjandingasinan, ketjamatan Banju 
urip kab. Purworedjo. Mereka 
berhasil merampok berupa pakaian 
dan perhiasan seharga Rp. 3343,50. 
Penduduk, walaupun hari sudah 
agak larut malam, setelah mende- 
ngar teriakan rampok” mereka 
mengepung rumah Kartono, achir 
nja. terdjadilah pertempuran anta 
ra kedua pihak dengan pelempa- 
ran batu. Pihak perampok karena 
ketakutan melarikan diri. Pihak 
jang berwadjib kini sedang men- 
djalankan pengusutan, tentang ada 
nja rampok itu. 
MENINGGAL SESUDAH SEM- 
BAHJANG. LOHOR DALAM 

MASDJID. 
Dari kantor urusan agama dida 

pat keterangan baru2 ini seorang 
bernama Sanusi umur 36 tahun te 

  

    lah itu diadakan  kindercarnaval 
untuk anak2 dari umur 3 sampai ' 
12 tahun, sedang pada malam 
barinja dimulai pukul 18.00 di 
adakan pameran kueh2 dari ba- 
han sederhana. Pameran ini ' di 
ipimpin oleh Njonja Residen Tji- 
,rebon. Achirnja dalam rangka pe- 

tahun PMI ini, 
30 September jad., 

gedung Karesidenan Tangkil 

tjatur dan majong dipimpin 
Rd. Kustur, 

« 

di 19,30 Orkes 
di 20,30 Finale Pemilihan 

adakan bridge-drive, pertandingan Radio th. 1956. 22,15 Finale Pemi 
oleh lihan Bintang Radio 

Djam 06.10 Clive Wayne, 0640| MENURUT harian 
Empat Sekawan. 07,10 Moch. Sjah 
dan Suhairi. 07,40 Kesenian dari 
Sulawesi. 13,15 Kesenian Suraba 
ja. 13,40 Paul Weston, 14,10 Ra- 
dio Orkes Surakarta. 17,00 Do- 
ngengan untuk kanak2. 17,30 Si : i- ? F kran AD. 198 Dunia Olah Raga. lahian antara suku Tapanuli de 

18,30 Hidangan Munoco dkk. (ngan suku Gajo, Akibat perke- 
Hawaiian Gembira. |lahian itu telah ditahan 63 orang 

Bintang | dari kedua belah fihak oleh poli- 
si, 4 orang meninggal dunia dan 
sedjumlah luka2 enteng, ' Dalam 

disalah satu kampung didaerah 
Kutatjane (Atjeh) telah terdjadi 
pertumpahan darah, jaitu perke- 

“Uas 
(landjutan), 23,00 Penutup, 

19656 

"Mimbar (perkelahian tsb. kedua belah fi- 
Umum” beberapa hari jang lalu |hak mempergunakan sendjata ta- 

djam. 
Kata harian "Mimbar Umum” 

itu selandjutnja, perkelahian ter- 
djadi karena soal tanah. Menu- 
rut suku Gajo tanah mereka te- 
lah “ditjaplok”" oleh suku Tapa- 
nuli Utara jang datang kedaerah 
mereka, 

Pihak kepolisian tidak dapat 

mendamaikan peristiwa 
sehingga terpaksa Pemerintah se 
tempat meminta bantuaa pihak 
militer dari tgl. 1 sampai dengan 
5 September jang lalu. 

Perkelahian serupa itu' pernah 
terdjadi pada bulan Mei jg lalu 
karena soal tanah djuga, tapi 
telah dapat didamaikan dengan 
menjembelih seekor' kerbau “dan 
kedua belah fihak  berma'af- 

tersebut ma'afan. | 
Mengenai kedjadian tsb. "An- 

tara” menghubungi kepolisian ' 
Propinsi Sumatera Utara, tapi 
sampai hari Sabtu jbl. pihak ke 
polisian belum menerima laporan 
jg lengkap. Kalangan ini djuga 
tidak bersedia mendjawab perta- 
njaan berapa banjak korban dan 
mengenai persoalan jang sebenar 
nja, 

hi 

nan Masjarakat Desa) jg terdiri ' 

hasil menghindarkan 1 goal, ke- 
mudian hampir dekat halftime 
Edy berhasil mentjetak goal 1—1. 

Dalam babak ke-II Kee Sien di 
ganti oleh Ngo Liok. Kekuatan 
dari kedua fihak jang seimbang 
dalam babak ke I, ternjata dlm 
babak ke II fihak Sisa lebih hba- 
njak mengurung lawannja. Suatu 
samenspel antara Jusron dan Ju- 
suf, achirnja jang tersebut bela- 
kangan ini berhasil mentjetak 
goal 2—1. utk kes. Sisa PSIS, 
angka mana tidak berebah sam- 

Ipai wasit memberi tanda peluit 
pandjang. Oleh Kapten J. Utomo 
selaku sekretaris P.S.LS. kemu- 
dian dibagi2kan piala2 jang ter- 
sedia utk kompetisi 1955/1956 di- 
serahkan masing2 pada djuara ke 
las I, III Kes. P.O.P. dan djuara 
kelas II, IV S.8.5. 

DUNIA OLAHRAGA 
SINGKAT. 

Renang. Beberapa rekord na 
sional RRT diperbaiki sewaktu 
regu renang RRT dalam periom- 
baan nasional di Warsawa "telah 
berhasil merebut kemenangan2 
hari Selasa jbl. Mua Hsiang 
Hsiung keluar sbg. pemenang per 
tama dalam nomer 100 m. gaja da 
da, putera dgn tjatatan waktu 1 
menit 11,2 dt. atau menurunkan 
rekor itu dgn 0.6 dt. atas nama 
sendiri. Rekor nasional RRT 4 X 
100 m. gaja berganti putera ber 
hasi! diperbaiki ketika regu re- 
nang RRT dalam, nomer tsb. ber 
hasil keluar sbg. pemenang per 
tama dengan tjatatan waktu 4 me 
nit 27,9 dt. atau 7,1 dt. lebih tje 
pat. Lain rekor jang diperbaiki 
jalah 100 m. gaja kupu2 putera 
oleh Wang Chiang Li dgn tja- 
tatan waktu 1 m. 6,6 dt. Ia ber 
hasil pula mendjadi pemenang 
pertama untuk nomer perlombaan 
tsb. Rekor 200 m..gaja dada pu- 
teri oleh Tai Li Hua dengan #ja- 
tatan waktu 3 m. 3,8 at. jg keluar 
sbg pemenang ke II dgn tjatatan 
waktu 3 menit 8,3 dt.   
pati di Sumatera Tengah hanja 
satu di Padang dan satu lagi di 
Bagan Siapi2 jang dibangunkan 
oleh pihak partikulir. Kepada ma- 
sjarakat warganegara - turunan 
asing ini diandjurkan untuk da- 
pat mendirikan 'sekolah2 rakjat 
peralihan sebanjak mungkin. Uta 
ma sekali ditempat2 dimana djum 
lah mereka sangat banjak seperti 
di Bengkalis, Selat Pandjang dan 
Pakan Baru. (Antara). 

  

      
| TJILATJAP 

SMP KRISTEN Di Si- 
DAREDJA. 

Atas usaha jajasan pendidikan 

  

Kristen Tjilatjap, diketuai 
sdr, Sabirun di Sidaredja telah 
dibuka sebuah S.R. dan SM.P' 
Gedung untuknja sedang diker- 
djakan dengan ongkos Ik. Rp. 
70.000 ,— 

| MARKAS STAF KABUPATEN 
| GROMBOLAN D. I. DIHAN- 
! TJURKAN. 

Dalam gerakan operasi bersama 
antara pasukan polisi negara, M.B. 
kompi 5482 dan OPR jang bertu 
gas di Kawunganten, pada hari 
Saptu j.b.l. di hutan Kalikebo da 
lam wilajah ketjamatan Kawung- 
anten telah didjumpai grombolan 
dan terdjadilah tembak-menembak 
beberapa menit lamanja jang achir 
nya pengatjau tersebut melarikan 

iri, 
Ditengah2. hutan itu oleh pasu- 

kan alat2 negara diketemukan ba 
njak gubug2 jang merupakan sa- 
rang grombolan dan setelah diada 
kan pemeriksaan ternjata tempat 
itu dipergunakan sebagai markas 

jang 

Aa kabupaten dari  grombolan 

Selain diketemukan perkakas2 
dapur dan pakaian2, djuga 2 buah 
tas berisi dokumen2 jang rupa2dnja 
tidak sempat dibawa serta sewaktu 
gerombolan itu melarikan diri. 
Dapat diwartakan, bahwa hebe- 

rapa tahun j.l. 
jah Kawunganten pernah dikete- 
mukan djuga sarang grombolan 
D.I. merupakan staf resimen,, Staf 
kabupaten dan staf kesehatan jang 
kesemuanja itu sudah dihantjurkan 
oleh pasukan? tentara. 
Djuga sarang2 jang diketemukan 

di hutan Kalikebo, telah dibakar 
habis semuanja. 
Tempat itu menurut laporan res 

mi memang didjaga oleh kawanan 
grombolan jang bnjak djumlahnja, 
tetapi persendjataannja hanja ter 
diri dari 7 karabijn dan 1 sten. 
ORANG? HUKUMAN MELARI- 

KAN DIRI. 
Dari sumber resmi diperoleh ka 

bar, bahwa hari Kemis jbl, kira? 
djam 14.00 telah diketahui 4 orang 
hukuman melarikan diri dari pen 
djara Permisan (Nusakambangan) 
Ke-empat orang tersebut tiap 

harinja dipekerdjakan diperkebu- 
Ikai. 07,10 Seni Sunda Studio, Dja rakan perdamaian jang dilantjarljang disampaikan Nj. Isabellasir. Pudjadi dan Suroprajitno se- Iah meninggal dengan mendadak At pendjara dan masing2 ada 

Ba ana ide gua9 Kan selama ini dalam hubungan |Blume pada pertemuan Minggu laku Sekretaris T dan IT untuk @imasalia Aurora Sesudah Sm hun Kkundas dontar, usia d0 
Para an 17,30 Pelaajaran Nja Ign situasi internasional sampai malam. (Antara). DPRD Peralihan. ngan, Sanusi meninggal karena Bana negeri Tjiandjur 
hji. i rkes Dupa Nirmala, 3 , masuk angin” duduk, | alias. Mursidi, umur 35 ta 
18,30 kasanan concert. 20,30 Fi # Lan pkn 8 TAMU putusan 
nale Pemilihan intang Radio , s " —. Ipeng neger rawang, na Rebutan Tanah bawa Maut Bea Giat ta Bintang Radio th. 1956 (andju- j ang em a a hukuman 8 th. putusan pengadi- tan). 23,00 Penutup. 9 . lan Negeri Bandung dan  Bero 
TJIREBON, 12 Sept. 1956. Suwandi, umur 80 tahun hukuman 

14 tahun putusan pengadilan ne- 
geri Kebumen. 
Ke-empat pelarian itu hingga 

kini | belum tertangkap  kem- 
bali, Dikabarkan lebih djauh, 
bahwa belum selang lama 
melarikan pula diri 
an Nusakambangan 
kuman, tetapi 3 diantaranja te- 
lah ditangkap kembali, ketika 
sedang berenang kedaratan Tji 
latjap. 1 
Ke-sembilan orang 

ga sekarang belum 

telah 
kependjara- 

12 orang hu 

lainja hing 
tertangkap, 

  

  

dalam hutan wila 
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mengalami kekal: 

  

alam “Pengetahuan 
Tehnik Ato : - Eat | 

Libby 
AMERIKA SERIKAT. "dala i alam 

perkembangannja sekar ini di 
bandingkan dengan Uni Sovj 

  

Ina sasak € 
dan tehnik dalam lapangan 
ga Atom, demikian ditera 
oleh Willard Libby, seorang 
gauta dari Komisi Tenaga 
Amerika Serikat, hari 

Berbitjara didepan se 
gura2 di Oakridge, Libby 
djauh mengatakan bahw: 
rangan ahli2 peng mn da 

    

    

  

    

          

         

   

    
   
   

  

   

  

     

    

    

tehnik jang dididi 
ngan Tenaga Nuclear di A 
ini adalah merupakan masalah 
serious bagi bangsa A.S. . 

»Tour of Du- 

Djuga Diusulkan Ole:    
JPRI Angk. Laut 

TA TE 

    

lah diadakan rapat oleh Badan 
Pekerdja Ikatan Perwira Repu-| 
blik Indonesia Angkatan Laut | 

do2 Daerah Maritiem seluruh 
donesia, ialah dari Surabaja| 
Djakarta, Makasar, Riau danl 
Ambon jang terdiri atas sedjum- 
lah 18 orang Perwira ALL.” 

Diantara keputusan2 rapat jang: 
terpenting, ialah: 'a. Pee 
usaha/mengactiveer  perdjoangang ' Kata Hutchinson, waktu ia dan 
IEEE San Angkatan 1 sen . sterinja sedang duduk, dirumah, 

B3 menjempurnakan organis iringterbang” 1 turun. dari 
dan susunan kedalam. b. Dalam Ha eaterbang ain Tn ik 
rangka usaha penjempurnaan Ang | 
katan Perang, jang merupakan sa 

  

  

tapi sajang, benda 'adjaib 'ini 

c. Mempererat hubungan dianta 

sedang dibawa kekantor polisi. 

   

  

   

    

         

       

     

Itu LolosLagi — Pe- 
Riau FORANG BERNAMA Thomas Hutchinson malam Sab 

tu jl. melaporkan kepada polisi di Loupe, Irlandia utara, bah 
wa fa telah berhasil menangkap sebuah ,,piring terbang”, 

telah lolos dan terbang waktu 
Polisi menjelidiki soal ini. 

udara dan mendarat ditempat ke 
ring ditengah rawa, kira2 200 
meter dari rumahnja. Mereka ber 
dua mendekatinja. Benda tadi 
diam sadja. Bentuknja bundar te 

lah satu azas tudjuan IPRI, maka 
sesuai dengan jang-telah dikerdja 
kan didalam Angkatan Darat, me| 
ngusulkan pelaksanaan "Tour of| 
duty” diseluruh lapisan djabatan | 
dikalangan Angkatan Laut, dgn 
djalan dan tudjuan: 1. Penjempur 
naan organisasi: 2. Pendidikan 
dan latihan: 3. Penempatan tena 
ga menurut bakat dan ketjakapan 

ra para Perwira satu sama lain lur, tapi udjungnja kedua2nja me 

Ruslan Ab 
Persetudjuan Meng 

|... MENTERI LUAR Negeri Ruslan Abdulgaxi pada hari 
| Sabtu terbang dari Moskow ke Stalingrad untuk menggabung 
| kan diri dengan rombongan Presiden Sukarno. Ia akan mem 

beri laporan kepada Presiden tentang perkembangan2 di Indo | suatu konperensi internasional jg 
nesia dan dunia, sebelum mulai mengadakan perundingan res | diselenggarakan oleh PBB untuk 

3) mi dengan pemimpin2 Sovjet pada hari Senin. 
! 

4   2 

 Nasionalisasi Di 
2... Makasar 

"ANTARA" mendppak mena 

Sulawesi ig tiba hari Sabtu dari | 
konperensi para Gubernur di' 
Malang, bahwa persoalan jan 
terdjadi dengan dinasionalisasinja 
pertjetakan Makassar telah me- 
Inimbulkan akibat jang kurang 
baik terhadap usaha2 Gubernur 
Sulawesi Andi Pangerang di 
Djakarta, : 

Menurut keterangan itu, pada 

  

  

mengenai kemungkinan menda- 
pat pindjaman sedjumiah uang 
guna mengoper pertjetakan Ma 
kassar itu melalui usaha2 parti) 
kulir, terutama perusahaan2 su- 
ratkabar. Tetapi ketika” Guber- 
nur . 

  
itu, tiba2 datang kawat dari Ma 
kassar jang. menjatakan tentang 
adanja- tindakan nasionalisasi ter- 
hadap pertjetakan Makassar. Baik 

Tr. Roem maupun Gubernur Su 

Daripada! 

  

ng Git djangka pandjang dari 

hakekatnja Gubernur sedang me ingin menerima 
ngadakan pembitjaraan2 dgn. jg sama seperti 
Wakil Perdana Menteri I Roem | oleh Rusia kepada Indi:, 

dan Perdana Menteri I se' 
dang mengadakan pembitjaraan2 

  

    

    

  

L - HT Doa Sebel meninggakl: os- 
| Wk, PM ROE xow Ruslan Abduizani' mere 

United Press, Kn Ya |» rangkan kepada 
Pi Terkedjut ke Dahwa pihak Indonesia membitja 

Mendengar Adanja rakan soal2 jang luas mengenai 
lapangan ekonomi, tehnik dan ke 
budajaan dgn pihak Rusia. Dite 
rangkannja, bhw perdagangan an 
tara Indonesia dan Uni Sovjet 
mengandung banja': harapan. Pi 
hak Sovjet ingin membeli karet, 
kopi, teh dan“timah untuk me- | 
sin2 pertanian, sedangkan membe | 
li karet, kopi,teh dan timah utk 
mesin2 pertanian, sedangkan .In- 
donesia ingin mendapatkan UG 

ni- 
Sovjet. Menurut dugaan Indone- 
sia, kredit itu akan “diberikan 

oleh Uni Sovjet. 
“Lebih djauh Ruslan Abdulga- 

ni menjatakan, bahwa Indonesia 
bantuan tehnik 
jang diberikan 

jajitu 

   

| bantuan 'dalam membangun pabe 

   

    

rik2 “dan melatis ahli2 tehnik. 
Djuga diterangkan, - bhw antara 
Indonesia dan Uni Sovjet akan di 
jadakan pertukaran  mabasiswa, 
seniman dan pameran2. 
' Mengenai situasi terusan Suez, 
“Menteri Ruslan Abdulgani menja 
takan, bhw ..berbitjara adalah le- 
“bih baik daripada berkelahi”. Ia 
'berharap, bahwa di Cairo. akan 

  

Mesir 

   | nimtKonp.”Jg”Di- 
selengc arakan/PBB 

Untuk Suez 

MESIR esdia turut serta dalam 

membitjarakan masalah Terusay 
!Suez dan sedia menawarkan dja 
minan2 bagi kebebasan pelajaran 
melalui Terusan Suez, demikian 
Radio Kairo dalam siarannja ig. | 
tertangkap di Paris pada malam 

Djuru pembahas radio tersebut 
mengatakan selandjutnja bahwa 
konperensi sematjam itu sebaik- 
nja dihadliri oleh semua negara 
jang menggunakan Terusan Suez 
untuk lalu-lintas pelajaran mere- 
ka. Dalam pada itu perlu dike- 
mukakan bahwa kebebasan pela 
jaran tsb. sudah didjamin oleh 
Mesir baik sebelum maupun se- 
sudah kongsi Suez Canal Com- 
pany. dinasionalisasi, demikian 
djuru  pembahas dalam siaran 
berbahasa Arab itu. (AFP) 

URSS hari Djum'at mengubah 
nama ,,hadiah perdamaian inter 
nasional Stalin” mendjadi ,,ha- 

diah perdamaian Lenin”, demi 

kian menurut Radio Moskou ha 
ri Kemis. 

Radio Moskou  menjatakan 
bahwa dekrit mengenai 'peroba- 

han itu ditandatangani oleh pre 
siden presidium Sovjet Tertinggi, 
K. Voroshilov. 

| lam Minggu j.l. 

'porkan situasi seKitar 

Sementara itu diwartakan dari 
Paris, bhw Panitya Pengurus De 

wan Eropa malam Minggu j.l.| 
telah berseru supaja Dewan Ero 
pa (15 negara Eropa Barat) me 

ngadakan sidang lengkap daru- 

irat, guna membitjarakan masalah 
!Suez di Strasbourg. 

Berita dari London mengata- 
kan bhw PM Inggris Eden ma- 

telah mengun- 

djungi Ratu Elizabeth, utk mela- 
masalah 

Terusan Suez di Balmoral Cast 
le. 

Berita UP dari London sete- 
rusnja mengatakan bhw menurut 
kalangan2 diplomasi disana, Ing 

gris malam. Minggu jl. ,,dengan 
segan2 mempersiapkan diri ber- 
sama negara2 sekutunja untuk 

mengadjukan masalah Terusan 
Suez kepada Dewan Keamanan”. 

  

  

  

1 | 

Dam: 
Boikotlah Madjallah” 

Buku Tjabul ! 
lawesi sangat terkedjut dan me 

diseluruh Angkatan Perang, - d. 
Merpererat hubungan .IPRI—AL 
dengan pimpinan AL untuk usaha 
-usaha tersebut diatas, e. Dibentuk 

nja komisi2 untuk . mempel 1 
kemungkinan2 perbaikan organis 
si dan rentjana. Angkatan Laut, 
f£. Mengusulkan perubahan2 orga 
nisasi IPRI kearah penjempurnaan. 

njesalkan peristiwa itu. Pembitja 
raan2 kemudian terpaksa dipu- 
tuskan. 

Pemerintah tidak benarkan 
Lebih djauh, atas pertanjaan 

, Antara” djurubitjara  Pemerin- 
tah Propinsi Latumahina, me- 
ngatakan bahwa pendirian Peme- 

iruntjing, tinggi kira2 “3 kaki, 
diameternja jang paling besar ki 
ra-kira 18 intji. Warnanja merah: 
dasarnja berbentuk piring. Benda 
tadi disepaknja, tapi kembali ke 
pada keadaan semula. Diperhati 
kannja betul2: Benda tadi berpu- 
tar-putar. Benda aneh ini diang 

Atertjapai persetudjuan atas suatu 
dasar jang. dapat diterima oleh 
Mesir tanpa melanggar kedaula- 
itannja. “Abdulgani djuga berha- 

irap, bhw negara2 Barat tidak 

'akan menggunakan kekerasan, jg 
,menurut anggapannja hanja akan 
'membakar seluruh dunia Arab 
dan Asia. (Antara). 

5 Eh 3 5 4 

Andjuren Kepala:Kedjaksaan Djawa:Timur 
Dlm Diskusi Utk Tjegah Kemerosotan Moril 

DALAM SUATU pertemuan dikantor Kedjaksaan Sura- 
baja Kemis jbl. jang bersifat diskusi untuk mentjegah keme- 
rosotan moril masjarakat, terutama jang disebabkan oleh ada- 
nja batjaan2 tjabul, Mr. Kadarusman Kepala Kedjaksaan Dja- 
wa Timur mendjelaskan kehendak instansinja jang selalu ber- 

Demikian berita jang disampai masing2 (The right man on the aa pada “Antara” (Ank 
n OI: " t right place). ' i 

Djuga Di Maroko Terbong- 
'kar//Komplotan, Gelap ... 

Jg: Hendak iMengobarkan Pembrontakan 
—5$ Orang Perantjis Ditangkap 

KEPOLISIAN NASIONAL Marokko hari Kamis jl. te 
lah menangkap pemimpin gerakan ,,Presence Frangaise”, ialah 
suatu gerakan kaum penetap bangsa Perantjis jang reaksioner 
jang telah dinjatakan terlarang di Maroko, dan 4 orang ang- 
gota lainnja. Mereka didakwa menghasut suku2 Berber supaja 
berontak melawan Sutian Muhammad V (Sidi Muhammad bin 
Yussufj. Demikian menurut keterangan para pembesar Ma- 
rokko. x : 

  
  

  

Kelima orang Perantjis jg di- 

tangkap tadi ialah Dr. M. Gaus- 

katnja, mau dibawa kepolisi. Ta- 
pi waktu 

rena perlu menerobos pagar, ben 
da mulai lagi berputar-putar. Se 
belum Thomas dapat mendjatuh 
kan dirinja diatas benda aneh 
ini, sang ,,piring” naik keatas 
dgn tjepat, lalu dalam beberapa 
detik sadja tak kelihatan lagi. 
Djurubitjara di pangkalan ang- 

fkatan udara Aldergrofe menerang| 

kan, bhw benda aneh tadi bukan 
kepunjaan RAF, dan ia mener- 
kapun tidak bisa, benda apa itu 
sesungguhnja (Antara-Reuter). 

rintah terhadap tindakan nasio- Ruslan Abdulgani di 
ditaruh sebentar, ka- nalisasi pada tanggal 3 Septem- 

ber jang baru lalu atas pertjetak 
an Makassar, ialah bhw Pemerin 
tah tidak dapat menjetudjui tin- 
dekan nasionalisasi oleh sesuatu 
golongan ataupun perseorangan 
partikulir. 

Jang berhak mengadakan na- 
sionalisasi ialah Pemerintah. 

Djuga sesuatu tindakan nasio- 
nalisasi harus diatur dgn Un- 
dang2 Negara., Demikian Latu- 
mahina.   

  

MarsBertambahPanas 
Saldju Jg Menutupinja Meleleh — Sardjana2 

Giat Adadan Penjelidikan2 
-KORESPONDEN:- REUTER hari Djun'at menerangkan 

Stalingrad, 
Seterusnja "Tass'  mengabar- 

kan dari Stalingrad, bahwa Men 
teri Luar Negeri Ruslan Abdul 
gani telah tiba dikota tersebut. 
ilapangan terbang ia disambut 

oleh wakil2 dewan daerah dan 
dewan kota, wakil? rakjat dan 
para wartawan. Dalam pidatonja 
jang ditudjukan kepada ketua 
dewan kota A. N. Zemlyansky, 
menteri Ruslan Abdulgani mene- 
rangkan, bahwa ia telah lama 
ingin sekali melihat kota Stalin- 
Igrad. “Stalingrad ditjintai oleh 
bangsa Indonesia,” kata menteri 
tersebut. xi 

Seterusnja Menteri  Roeslan 
Abdulgani menerangkan bahwa 
Indonesia jang akui hak Mesir 
jang tak dapat . diganggu-gugat 
sebagai suatu negara jg bebas 
dan berdaulat untuk menasionali-| 

Menuert pendapat Mr. Kada- 
rusman, orang2 jg memperkem 
bang batjaan tjabul itu garis po 
koknja terbagi atas2 golongan, ja 
itu: 

1. Jang hanja semata-mata ber 
tudjuan  mentjari uang dengan 
tak memperdulikan  kerugiannja 
terhadap masjarakat, dan 2. Jg 
bertudjuan sengadja merusak ma 
sjarakat bangsa Indonesia. 

Dari 2 golongan itu, golongan 
pertama (golongan jg hanja men 
tjari uang) ada lebih mudah di 
rubah sikapnja dari pada jg ke 
dua, jaitu jg memang mempunjai 
maksud2 tertentu merusak masja 
rakat kita itu. Dalam hubungan 
ini Mr. Kadarusman pun menga 
kui, bahwa usaha, mentjari uang 
dengan tjara jg semudah-mudah- 
nja itu adalah termasuk soal 
achlak. Karenanja 

  usaha mentjari djalan jang praktis dan dapat didjalankan utk. 
mentjegah beredarnja batjaan jang berbahaja 'itu 
dengan djalan tindakan2 tuntutan berdasar hukum. 

  

PIHAK kepolisian dalam ke- 
terangannja kepada ,,Antara” me 

se, pemimpinnja, seorang gadis 

dan 3 orang laki2, semuanja ter- 

tangkap di Casablanca “ setelah4 

mereka menjebar-njebarkan — su 

kegiatan para ahli. perbintangan berhubungan dengan adanja 

Galam rangka usahanja menemukan hal2 baru. Dari Moskow : 
Reuter selandjutnja mengabarkan bahwa para ahli perbinta- 

djarak terpendek dari planet MARS dari bumi sedjak 1924 | 
He | untuk meru 
F Ia . Ibahnja bukan pekerdjaan jg mu 

| Indonesia sangat  berkepenti-|dah. Terhadap golongan kedua, 
ngan dalam terdjaminnja kebe-|jaitu jg memang sengadja meru 
asan pelajaran melalui Terusan jsak- menurut Mrs Kadarusman 

Suez, karena perdagangan Indo-fperlu diadakan tindakan? tegas. 

disamping 

Chew S.K. Bela 
Bahasa Inggris 

Tolak Pemakaian : Ba- 
hasa Melayu  Sehagai 

Bahasa Resmi 
MENTERI pendidikan Singa- 

pura, Chew Swee Kee. Kemis 
il membela politik pemerintah- 
nja, jang tidak akan mengganti- 
kan bahasa Inggris dgn bahasa 
Melaju sebagai bahasa resmi 
Singapura. 

Ja mendesak supaja para ang- 
gota madjelis legisiatif Singapura 
»pikir masak2 dulu, sebelum 
membuang suatu sistim jg sudah 
kita ketahui adalah baik, pada 
saat kita melihat bahwa tetang- 
ga-tetangga disekitar kita seka- 
rang memikir-mikir lebih dalam ' 
mengenai perobahan2 jang telah 
mereka adakan waktu api revo- 

bahwa Presiden Nasser hari Sab 

mal Abdul Nasser dan Panitya 5 Negara di Kairo, atas permintaan panitya ini Sementar. 
ita diumumkan dengan resmi di London, bahwa di London hari Senin diadakan pembitj 
yaan penting antara perdana menteri dan menteri luar negeri Perantjis disatu pihak dan PT 
dam menteri luar negeri Inggris dipihak lainnja, mengenai masalah Sucz, atas usul pihak In: 
gris. Kalangan2 diplomasi Inggris mentafsirkan pembitjaraan antara 4 pembesar tadi sebag: 
suatu petundjuk, bahwa harapan tipis sadja bahwa pembitjaraan2 antara Panitya 5 Negar. 
dan Nasser akan menghasilkan sukses. 5 

Dari Washington diwartakan 
bahwa menurut kalangan diplo- 
masi disana pada hari Minggu, 
menteri luar negeri A.S? Dulles 
telah minta kepada Inggris dan 
Perantjis supaja mereka menase- 
hati para pandu pelajaran warga 
negara Inggris dan Perantjis jang 
hingga kini bekerdja di Terusan 
Suez, supaja mereka "terus be: 
kerdja sesudah tgl. 15 September 
j-a.d., andaikata diskusi antara 
Panitya 5 Negara dan pemerin- 
tah Mesir itu gagal.” : 

Selandjutnja diwartakan oleh 
U.P., bahwa Dulles hari Sabtu 
jl. berusaha menjusun sebuah 
rentjana baru guna menjelesaikan 
masalah Terusan Suez  setjara 
damai. Kata kalangan jang patut 
dipertjaja, djalan jang paling ba- 
njak mengandung harapan ialah 
apabila soal tadi diadjukan ke 
pada Dewan Keamanan. 

Berita AFP mengatakan bah- 
wa P.M. Perantjis Mollet hari 
Minggu telah memperingatkan 
Mesir, dalam sebuah pidato di 
Flers de YOrne, dalam mana ia 

al. mengatakan bahwa apabila 
Mesir sampai menolak Rentjana 
Dulles guna meng-internasionali- 
sasikan Terusan Suez, maka 
akan timbullah ,,keadaag jang 
serieus” dilapangan internasional. 

Pembitjaraan Inggris — 
Peranfjis. 

Berita Reuter dari London me 
ngatakan, bahwa menurut ketera 
ngan jang diperoleh dari kala- 
ngan jang biasanjapatut diper- 

ve. | Barat Akan Bawa Masalah 
(dia Turof.| ' Suez Ke Dewan Keamanan ? 

Antjaman, Kekerasan Inggris”Dan"'Perantjis Tidal 
Gontjangkan Tekad Naeser — Inggris Dengan Segan: 

Terpaksa Tunduk Pada Amerika 
MALAM SENIN djam 17.00 GMT dila ngsungkan pertemuan lagi antara Presiden Di 

tjis, tidak dapat  menggontjan: 
kan tekad Presiden Nasser uni 
menolak setiap bentuk penggav 
san internasional atas ' Terusi 
Suez. Mesir menghendaki supa 
sebagai negara jang merdeka d: 
berdaulat penuh diatas wilaja' 
nja, maka pengawasan atas : 
rusan Suez itu dilakukan ok 
Mesir pula, tapi dengan bantu: 
dari sebuah badan internasion 
jang chusus berhak bertindak: : 
bagai penasehat. 

Inggris tunduk kepad 
desakan A.S.? 

Berita UP dari London meng: 
takan bahwa menurut kalanga. 
jang patut dipertjaja, Inggris .,d: 
ngan segan2” bersedia menurin 
desakan dari pemerintah Amer: 
ka Serikat, ialah supaja masatal 
Terusan Suez itu disampaikan ke 
pada PBB sadja. 

Pemerintah Inggris kini tampak 
nja bergerak kearah rentjana utk 
mengadjukan sengketa perihal Te 
rusan Suez itu kepada Dewan Ke 
amanan, Mengingat bahwa masa 
Jah ini sangat mendesak”, maka 
masalahe Suez ini her diadju 
kan kepada Dewan Keamanan, 
dan bukannja kepada - Madjii: 
Jmum PBB. Menurut dugaar 

demikian wartawan UP di Lon- 
don, URSS akan memveto ren- 
fjana Inggris itu. 

   
    

Tindakan2 apa lagi ter- 
hadap Mesir, 

Menurut wartawan Kantor be 
rita Amerika UP,  ketjondongan 
baru untuk menjerahkan masalah 
Terusan Suez kepada PBB itu   tjaja, pertemuan antara para P.M. 

dan para menteri luar negeri Ing 
gris dan Perantjis di London hari 
Senen, ,, mungkin sekali” meliputi 
hal2 tsb. dibawah ini: | 

1..Kemungkinan untuk meng | 
adjukan . masalah Terusan Suez 
kepada Perserikatan Bangsa2. 

2. Dalam keadaan jang bagai 
mana, maka Inggris dan Perantjis 
,terpaksa” mempergunakan keke 
rasan sendjata lawan Mesir. 

Pembesar2 di London mengata 
kan bahwa kemungkinan ntuk 
mengadjukan masalah Suez ke 
PBB itu sudah dibitjarakan dgn. 
pembesar2 Amerika Serikat, kej 
mungkinan besar bahwa Inggris | 
dan Perantjis minggu ini menz- 
adjukan masalah ini kepada De 
wan Keamanan. | 

Nasser tetap pada pen- 
diriannja, 

Berita dari Kairo mengatakan 

tu jl. telah mengadakan pembi 
tjaraan sedjam lamanja dengan 
duta besar India Ali Yavar Jung. 
Kata Jung kemudian kepada pers, 

njatakan, bahwa kjai Karsodikro 7212 selebaran jang berisi itna | 

mo, berasal dari Ponorogo, kini han2 terhadap kepala negara 

Ba aan ana ai Marokko, Sultan Muhammad V. 

terhadap beberapa orang di Mun| Kelima orang tadi sudah me- 

: na Bada taun NIS ngaku bhw mereka djuga jangj 

Gjimat” jg diberi nama ..djimat mentjetak dan mengedarkan su- 
merah delima” dan ,,kul buntet.” /rat2 selebaran tadi, jang bertan- 
Dengan propaganda dari mulut! 45 'tangan ,,Panitya Pembebasanj 
kemulut itu, Kjai KarsodikromO | Berher', kata para pembesar, 
berhasil mendjual djimatnja ke| , 
pada beberapa orang seharga| 

etapi setelah orang j itera: hwa 
. 7900— T setelah Seterusnja diterangkan. ahs 

aa jang membeli djimat itu polisi telah menjita perlengkapan 
tjetak jang dipakai utk membuat| 
pamflet2 tadi, jang isinja hasutanj 
supaja suku2 ' Berber berontak 
melawan apa jg mereka sebut | 
»kekuasaan Arab” di Marokko'! 
jang merdeka. 

mengetahui kalau jang dibelinja 
ita tidak membawa kesaktian, 
maka kemudian Kjai Karsodikro 
mo dipukuli oleh beberap 
orang jang merasa dirinja dir 
gikan. Peristiwa ini selandjutnja 
diserahkan kepada jg berwadjib. 

& 

PESAWAT terbang GIA jang 
akan berangkat dari Bandjarma- 
sin menudju Bali an,  Kali- 

Seperti diketahui, dimasa pen 
'djadjahan (resminja : ,,protekto- 
rat” Perantjis) pembesar2 peme 
rintahan  mendengung-dengung- 
kan perbedaan2 antara. suku2 
Berber jang umumnja bertempat 
tinggal dibagian selatan Marok- 
ko dan pegunungan, dan golo- 
ngan Marokko-Arab jang keba- 
njakan bertempat tinggal diko- 
ta-kota. Dizaman jang silam, 
Perantjis mengatakan bhw suku2 
Berber ,,setia kepada Perantjis”. 

mantan Timur beberapa 
tegakan tertunda beberapa lama 
nja, karena seorang pilot dari 
pesawat terbang El . 'kehil 
katjamata. | cipun ditja 1 
berbagai usaha — bahkan direk- 
si GIA Bandjarmasin sendiri ikut 
menfjarinja —  katjamata itu 
tidak didapat djuga. Karena ke- 
sainja, pilot tsb lalu membuka 
topinja. Tapi dengan tidak di- 
njana sama sekali, katjamata | is ing 

menjebabkan seluruh jang hadir 

   
   

3g
 

     
Mempunjai akibat jang 

ditjari djatuh dari 
Pembesar2 Marokko menerang| 

dilapangan terbang Ulin terping- kan bhw surat2 selebaran tadi 

regu ahli 

pesawat2 televisi. 
Menurut ahli perbintangan UR 

SS, Sharonov, jang dikutip Ko- 
responden Reuter tsb., saldju jg. 
menutup daerah luas dari Mars 
sangat tjepat menghilang, dan 
mungkin meleleh, karena disebab 
kan peningkatan panas jang men 
dadak. Prof. Sharanov memimpin 

perbintangan URSS 
menjatakan selandjutnja bahwa 
hilangnja lapisan saldju di Mars 
itu sebelumnja tidak pernah ter 
lihat. Bintik2 putih pada Mars 
itu kini mungkin hanja kumpu 
lan awan putih, atau djuga saldju 
jang masih tinggal. Belum ada se 
orang jang dapat mengetahui ini 
setjara pasti. 

. 

Knowland Bela 

Katanja Terlalu9Berba- 
haja Kalau A.S:Henti- 

kan Pertjobaannja 
U.P. MENGABARKAN dari 

Chicago, bahwa senator William 
Kadwind,” pemimpin "partai Re- | 
publik, dalam Panitia Senat utk 
bantuan kepada luarnegeri hari 
Djun'at mengatakan bahwa usul 

    

ngan Uni. Sovjet disamping mempergunakan teleskop djuga 

pergunakan pula pesawat2 

Koresponden Reuter dari Ame 
rika Serikat menerangkan selan- 
djutnja bahwa Awan jang me- 
liputi Daerah Selatan Amerika 
menjukarkan penjelidikan. Demi 
kian dikabarkan dari New York. 
Sedang observatorium - angkatan 
laut di Washington tidak meng- 
adakan penjelidikan2 istimewa 
karena buruknja tjuatja. Teles- 
kop dari 200 Inch jang ada di 

nesia untuk bagian besar tergan 
tung daripada bebasnja pelaja- 
ran melalui terusan ini. P 

Indonesia menentang pemakai- 
an kekerasan dalam penjelesaian 
masalah Terusan Suez. Soal ini 
harus diselesaikan dengan tjara2 
jang 
prinsip2 PBB dan Konperensi 
Asia-Afrika di Bandung. 
ini dipertahankan dengan kukuh 
oleh Indonesia swaktu konperensi 
London, dan sekarangpun masih 
tetap dipertahankan. 

bersifat damai, atas dasar 

Sikap   Universitas Palomar. Kalifor- 
nia tidak dipergunakan utk. me 
njelidiki tentang planet jang 

dang mendekati bumi, Mars. Di 

Johannesburg sementara itu di- 
tele- 

visi. Sardjana2 disana  menero- 

pong Mars dari pegunungan Na 
tal. 

Dari London koresponden 
Reuter menulis selandjutnja bah 
wa para ahli perbintangan Ing- 
gris menghadapi suatu handicap 
karena awan dan hal lain jang 
menjukarkan jalah bahwa planet 
jang menarik perhatian sebagian 
besar sardjana2 ini terlalu ren- 
dah pada tjakrawala. Tetapi di 
samping itu. astronom-as- 
tronom amatir dan terga 
bung dim Perhimpunan Astro- 
nom Inggris berbuat sekuat te- 
naga mengadakan  penjelidikan2   Adlai Stevenson, tjalon dari par 

tai “Demokrat — untuk presiden 
kel-pingkel ketawa, sedangkan beredar dalam minggu jl. di Cal A.S., jad:, supaja pertjobaan2 per 
ea ag " terus laris kepesawat sablanca dan kota2 besar lainnja akan "bom « hydrogen Ga 
erbang, karena semua penum- 4: M7 e clear) dihentikan, akan memba- 
pang sudah agak lama djuga me Pa ana Badan Tn aa Orang 

nanti. Adapun katjamata ig di, Sementara itu radio nasional| laki2, perempuan dan kanak2 di 
sangka »hilang” itu, sesudah | Marokko menjiarkan bhw insi-| Amerika Serikat, 

rombongan pEot mena Si, res den surat selebaran ini akan 
amen baggrsn Sea 'ada Ieimempunjai -akibat2 jang luas” 

“0 1 i: ea jk, .dan ,,konsekwensi2 jang tak panggilan siap berangkat, pilot“ $ 
tsb. terburu2 memakai topinja, duga-duga”. 
dengan tidak diketahuinja ada| - 

| Tanpa menjebut-njebut nama katjamata didalamnja. 3 
ak HT SCausse “(pemimpin  ,,Presence 

BAHWA nama2 orang Indo- Francaise”), siaran tadi menama 
nesia sering salah ditulis dalam kannja ,,pemimpin gerakan jang 
ssik. luar negeri, terbukti Tagi'dalam beberapa tahun j.l. ini me 
Galam pemberitaan2 mengenai 'narik perhatian kita, karena per 
Tn Lama an Nat buatan2 subversifnja dan permu- 
Ta at uns am 'suhan jang: ganas terhadap ker- »Figaro” dalam alinea PN Sah mita inrokko Derap” menamakannja Rosan Abdul Gia sama Marokko-Perantjis 2 
Grani,” dan dalam alinea kedua' Pembesar2 peradilan Marokko 
.Aboul Ghani.” Nama Presiden | mengurus masalah ini. 
Sukarno oleh ssk luar 

Dikatakan selandjutnja, bahwa 
usul Adlai Stevenson itu akan 
membiarkan pihak komunis men 
djadi lebih unggul dari pada 
Amerika Serikat dalam perkem- 
bangan kemadjuan sendjata nu- 
'clear”. 

Menurut Knowland, - presiden 
Eisenhower dalam memperdjuang 
kan perdamaian pertjaja bahwa 
kita (AS) harus tetap memperta 
hankan persendjataannja. 'Kemu 
dian ia katakan, ,,bahaja dari- 
pada usul Stevenson itu telah ter 
bukti dengan perledakan 3 buah   negeri se- | 

lalu ditambahi dng ,,Achmed.” Antara). bom nuclear Sovjet baru2 ini”. 

    

      

MENJAMBUNG pengumuman 
resmi pemerintah Jugoslavia me- 
ngenai kundjungan Presiden Sukar . Jugoslavia 

      

  

  

no j..d., seterusnja diumumkan | Menurut dugaan, di Belgrado 
bahwa dalam kundi ngan negara | akan dilangsungkan pembitjaraan2 
ke Jugoslavia Ta 1 Karno | antara para ahli kenegaraan Indo- 
akan diterima dengan segala ke- | secia dan Jugoslavia ,,mengenai 
hormatan jang patut bagi kepala | 
negara daripada suatu negara jg 
bersahabat dengan Jugoslavia, 

soal2 jang mendjadi kepentingan 
bersama. 

| Bung Karno akan mengundjungi 
republik2 bagian Bosnia & Herce- 

Bung Karno akan mengundjungi 
lembaga2 keilmuan dan kebudaja 
an dan projek2 industri. Universi 
tas Belgrado akan menjampaikan 
gelar Doctor honoris causa ilmu 
hukum kepadanja. Presiden Tito 
akan menjadjikan santapan siang 
resmi dan  menjenlenggarakan 
resepsi resmi untuk menghormati 
Presiden Sukarno, 

tia, dimana ia akan menindjau pro 
jek2 industri dan monumen2 kebu 
dajaan. Seperti diketahui, Jugosla 
via nama lengkapnja ialah Repu 
'blik Rakjat Federal  Jugoslavia, 
terdiri dari Serbia (ibukota Belgra 
do), Kroatia (ibukota Zagreb, Slo 
wenia ,ibukota Ljttbljana), Bosnia 
6 Hercegovania (ibu kota Sara-   
govina (satu kesatuan) dan Krea | 

am Kundjungan Presiden Di 
jevo), Macedonia (Skoplje) dan 
Montenegro (Orna Gora, ibukota 
nja Titograd). $ 

Dari djumlah penduduk Jugosla 
Ivia (1953) 17 djuta, jang beraga 
ma Kristen Orthodox ada 4145 
Katholik Roma 31,85, Islam 
12,3Y5, Protestan 0,975 dan tidak 
'beragama 12,3”5. “Pemuka” um- 
mat Ham Jugoslavia disebut Rais- 
ul-Ullama, berkedudukan di Sara- 
jevo. 

Dalam, kundjungan ke Jugosla- 
via ini Presiden Sukarno akan di 
sertai oleh menteri luar negeri 
Roeslan Abdulgani, wakil ketua 
parlemen I Zainul Arifin,” wk. 
parlemen II Arudji Kartawinata, 
direktur kabinet presiden Mr, A. 
Pringgodigdo, dan pembesar2 lain 
nja,   

dgn menggambarkan skets2 peru 
bahan planet lainnja pula, 

Karena mutasi2 di markas 
besar A,L, Inggris. 

Sebagai tambahan  korespon- 
den Reuter dari London ini me 
nambahkan selandjutnja “bahwa 
berhubung dgn perubahan2 susu 
nan Markasbesar Inggris, jang 
berarti pula bahwa sebagian be- 
sar teleskop2 tidak ada dalam 
posisi, menghalangi  observato- 
rium angkatan laut Inggris utk 
mengadakan penjelidikan terha- 
dap Mars setjara luas (Antara). 

Amerika Jg. 
2 - « g 

sBikingBuku, 
Orang2 Muslimin Dan 
Hindu Jg Saling Ber- 

tempur 

KERUSUHAN jang terdjadi an 
tara kaum Hindu dan Muslimin di 
negara bagian India sebelah Uta 
ra, Moradabad, telah mengakibat 
kan 3 orang tewas dan kira2 30 
orang lainnja luka2, demikian di 
kabarkan hari Djum'at. Kerusuhan 
tersebut timbul setelah kaum Mu- 
|slimin memprotes terhadap apa jg 
dinamakan keterangan2 jang me 
njerang agama mereka dalam se 
buah buku terbitan Amerika, 

Kaum Muslimin tsb. dengan 
membawa bendera2 hitam ber 
djalan berbaris sepandjang  dja- 
ian2 dikota. Kaum Hindu menen 
tang protes kaum Muslimin tsb. 
dan timbullah insiden2 tsb.  di- 
atas. 

' Kemudian dalam parlemen P. 

M. Nehru mengatakan bahwa 

buku tsb. utk. pertama  kalinja 
Iditerbitkan di Amerika Serikat 
5 tahun jl. (Antara-UP).   

   

   

»Saja mengundjungi” “Terusan 
Suez dibawah pengawasan dan 

se pimpinan Mesir, dan saja jakin 
sepenuhnja bahwa Mesir berte- 
kad bulat dan mampu untuk me- 
lakukan segala sesuatu jg perlu 
guna mendjamin kebebasan pela- 
jaran di terusan Suez, bagi sega- 
la negeri jg mempergunakanmnja.” 

Demikianlah kata menteri luar 
negeri Indonesia dalam  tanja 
djawab dengan koresponden Ra- 
dio Moskow, sebagaimana diwar- 
takan oleh koresponden United 
Press di Moskow. : 

Pedagang? Asing 
Dibatasi 

Lapangan Kerdjanja 
Di Yietnam Selatan 
MENURUT laporan jg Kemis 

presiden Vietnam Selatan  Ngo 
Dinh Diem sudah menandatanga 
ni dekrit jang melarang orang2 
asing untuk berpentjaharian di 
lapangan perdagangan jang ter- 
tentu. Wartawan Reuter menge 
mukakan bahwa jang terkena 
oleh dekrit ini terutama jalah 
lebih dari 1  djuta pedagang 
Tionghoa dan India di Vietnam 
Selatan. 

Perusahaan2. dan perseorang- 
an-perseorangan dilarang berda- 
gang: ikan, daging, padi2an, batu' 
bara, minjak dan kajubakar, meng' 
giling padi, memintal kapas, ber- 
djual-beli besi tua dan pakaian 
tua, mengangkut penumpang atau 
barang dengan kereta api atau 
kapal, mendjadi komisioner. 

Mereka jang dewasa ini berpen 
tjaharian dilapangan2 tsb. tadi, di 
beri tempo 6 bulan sampai 1 ta 
hun untuk mentjari lapangan lain. 
Barang siapa melanggar larangan2 
ini, dapat didjatuhi denda antara 
50.000 sampai '5.000.000 piastre. 

Satu keketjualian bagi larang- 
an ini ialah: perusahaan2 jang 

jl. diterima dari Saigon di Paris, | d 

Dalam usaha membanteras ba 
tjaan2 tjabul itu Mr. Kadarus- 
Man menjatakan kejakinannja, 
bahwa masjarakat umum -akan 
sependapat dengan dirinja, jaitu 
diadakan -pemboikotan2, misal 
nja orang tidak suka membatja 
(tidak suka membeli atau ber 
langganan), pentjetak tidak suka 
mentjetak dan penerbit tidak su 
ka menerbitkan madjalah2 tjabul 
itu. Tentang mana2 js bisa di 
anggap tjabul, memang "agak su 
lt ditentukan definisinja: tetapi 
dalam hal itu oleh Djaksa Sujo 
so diuraika, beberapa tjontoh. 
Dalam tindakan - pemboikotan 

itu disadarinja pula adanja ke 
mungkinan2 kesukaran tehnis 
dan keuangan jo bergandengan 
dengan 'pertjetakan dan penerbi- 
tan. Oleh sebab itu bagaimana 
pun djuga dalam pekerdjaan itu 
menghendaki pengorbanan? baik 
enda | maupun tenaga, bila 

orang tidak ingin mengalami ke 
runtuhan moril rakjat Indonesia 
3g berarti runtuhnja - masjarakat 
seluruhnja. Sehatnja - kehidupan 
bangsa Indonesia lahir dan batin, 
dengan sendirinja membawa ke- 
tinggian nilai bangsa dan negara 
Indonesia dimata dunia. Karena 
itu pula dari sekarang kita ha 
rus berusaha mentjapai perbai- 
kan2 itu untuk diwariskan pada 
generasi bangsa jg akan datang. 
Bagaimana pentingnja penilai- 

an martabat dari sesuatu bangsa, 
Mr. Kadarusman mengingatkan 
pad, apa jg telah kita alami pa 

» masa2 sebelum perang, dima 
et, bangsa Ptonesin oleh bang 
sa2 asing iangga ban j Madam ggap gsa jg 

Mengupas tentang  madjalah 
dari luar negeri ig bagi ukuran 
susila bangsa Inlonesia dianggap 
tiabul, Mr. Kadarusma, katakan, 
bahwa mungkin  dinegeri pener 
"bit batjaan2 itu tidak dianggap 
tjabuls karena tiap2 bangsa mem 
punjat ukuran susila sendiri2, 

Tetapi disamping itu tidak mus 
tahil pula bila batjaan2 itu ada 
jg sengadja dimasukkan ke Indo 
nesia dengan maksud2 hendak 
merusak, masjarakat kita. Kare 
na itu kita harus awas, kata Mr. 
Kadarusman. 
Ketjuali dengan tiara pemboi- 

kotan itu, ditundjukkannja pula 
djalan lain untuk membanteras 
batiaan tjabul, misalnja: seorang 
pengarang menulis buku2 ig se suai dengan djiwa anak2: se. 
Orang guru mengawasi  batiaan? 
ig dibawa muridnia, pengurus 
Organisasi ' menjediakan waktu 
chusus untuk memberikan pene- 
rangan2 pad, anggotanja tentane bukti2 ig telah njata terdiadi se bagai akibat batjaan? tiabul, se 

  
  | mengimport minjak tanah. 

oleh Perkumpulan P3CH, 

habatan Indonesia-RRT dan 
djumlah tokoh2 terkemuka 

Oleh missi   
mata, Pada kesempatan ini Lien 

luk-beluk djiwa anak2 serta pen 

Sha, dekan Universitas di Pe 
king jang mendjadi wakil ketua 
rombongan mengutjapkan pidato, 
dimana ia memperingatkan, bah- 
wa warganegara. Tiongkok dlm 
perantauan ini harus membantu 
Republik Indonesia dalam pem- 
bangunannja, 

Mereka harus terus membantu 
pembangunan itu. Mereka harus 
menghormati undang2 dan adat- 
istiadat negara ini, dan berapa 
banjakpun jang telah mereka ker 
djakan, mereka harus tetap meng 
insjafi, bahwa mereka itu adalah 
tamu dinegara ini dan harus te- 

  
  

sik Meta? Masih hangat mereka berdua telah ,,mendjela 

Chew membalas serangan jang djah ufuk keadaan internasional”.   Rabu jl. diluntjurkan terhadap 
dirinja, oleh pemimpin Partai A 
si Rakjat Lee Kuan Yew. Lee 
mengatakan bahwa pemerintah 
'Singapura kurang banjak usaha- 
nja untuk memakai bahasa Melaju 
sebagai bahasa 
pura. 

1 

mendjadi bahasa nasional Singapu 

ngatakan bahwa di Singapura ter 
dapat kekurangan guru bahasa 
Melaju jang beridjazah/” dewasa 
ini sekolah2 Melaju di Singapura 
masih kekurangan guru, apalagi ! 
bagi anak2 disekolah2 lainnja”, 
baik di Singapura maupun Mela- 
ya (Federasi) hampir tidak ada 
guru2 jang beridjazah untuk me 
ngadjar  disekolah2 ini”, kata 
Chow Swee Kee. (Antara-Reuter) 
  

didikannja serta peristiwa jg te 
lah terdjadi ig dapat didjadikan 
tjermin dan lain2 sebagainja. 
Oleh sebab itu, kata Mr. Ka- 

darusman, teranglah bahwa usa 
ha pembanterasan karangan? tja 
bul itu sangat memerlukan pe- 
ngetahuan tentang matjam2 soal 
diluar lapangan tjabul, misalnja 
ilmu djiwa, pendidikan, dan: se 
djarah sebagai pengetahuan amat 
baik djuga dipakainja. 

Tentang fakta2 lain jang dapat 
dianggap sumber perusak moril di 
sebutkan beberapa fakta lagi mi- 
salnja: sekolah malam, film2 jang 
kurang teliti penjensorannja, dan 
tempat2 pelatjuran: sebab suasana 
dan apa2 jang terdjadi dan diper 
buat oleh pelatjur2 itu ' mudah 
menular pada masjarakat baik? di 
sekitarnja. Oleh sebab itu usaha2 
pembinaan keutuhan moril itu per 
lu digerakkan dari beberapa segi. 
Demikian antara lain saran2 Mr. 
Kadarusman. 

Pertemuan itu dihadiri oleh wa 
kil2 instansi Pemerintah, organisa 
Si, para penerbit harian dan ma- 
djallah. 

Ketjuali Mr. Kadarusman bebe 
rapa hadirin mengemukakan sa- 
ran2, misalnja ' wakil Komisaris 
PGRI Djawa Timur, kepolisian 
dan N. Sumarni dari Kedjaksaan 
Djawa Timur tentang kedjahatan 
anak-anak, (Antara).   

Warganegara RRT Jang Berada Di 
Indonesia Semuanja Adalah Tamu 
UNTUK menghormat missi ke 

budajaan RRT di Surabaja, ma- 
ka Sabtu siang sebelum mereka 
bertolak ke Bali telah diadakan 
djamuan makan jang diberikan 

jaitu 

perkumpulan induk warganegara 
Tiongkok di Surabaja. Djamuan 
tsb. dikundjungi djuga oleh Re- 
siden Surabaja, pembesar2 lain- 
nja, pemimpin2 Lembaga Persa- 

se- 
dari 

kalangan warganegara R. R. T, 
ita telah diberikan 

beberapa bingkisan sebagai tanda 

tap bersikap menghormat kepada 
tuan rumah, memberikan persa- 
habatan jang baik dan perdamai- 
an jang tulus, Lien Sha djuga 
memberikan pudjian kepada kota 
Surabaja jang gagah dalam re- 
volusi itu, dan jang namanja 
harum terdengar sampai djauh. 

" Missi tersebut hari Sabtu te- 
lah berziarah kemakam Maulana 
Malik Ibrahim di Gresik, sedang 
kan hari Djum'at mereka telah 
mengundjungi makam pahlawan 
dan bersembahjang (jg beragama 
Islam) dimesdjid - Ampel Sura- 
baja, . (Antara)   

k (mi 

Minggu jbl, bahwa pertemuan jg 
malam Senin 
pemerintah Mesir dan Panitya 5 
Negara akan merupakan ,,perte- 

nasional Singa- Muan jang penghabisan”. 
kata sumber tadi, hal ini bukan- 

Kata Chew, “kalau kita kata- nja berarti bahwa diskusi Kairo 
kan bahwa bahasa Melaju harus itu telah gagal. 

ra, maka bangsa Tionghoa akan rusnja bahwa maksud Panitya 5 
mengatakan bahwa jang harus dja Negara bukanlah untuk mentjapai 
di bahasa nasional Singapura ia- persetudjuan (jang mengikat), me 
lah bahasa Kuo-I”. lainkan untuk 

Sebagai alasan lain untuk me- dengan pemerintah Mesir menge 
nolak bahasa Melaju, Chew me- nai masalah pengawasan atas pe 

lajaran diterusan Suez. 

Menurut UP, suatu sumber res 
Mesir mengatakan malam 

dilakukan antara 

Tapi, 

Sumber tadi menerangkan sete 

bertukar fikiran   
Tapi selama diskusi ini perten 

tangan paham mengenai bentuk 
pengawasan. atas pelajaran itu 
masih tetap ada. 
Harian Mesir ,,al Akbar” me 

wartakan bahwa menurut sum- 

  

|ber2 jang patut dipertjaja, ha-! Swedia, Turki, Inggris. Jang tidak 
siI2 diskusi Kairo itu ialah 
njampaikan copie daripada 
tulennja, ke London”, | 
Wartawan UP Peter Webb me 

ngabarkan bahwa baik misi Men 
zies (Panitya 5 Negara, maul| 
pun antjaman kekerasan sendja-| 

,.me| 
no- 

  

ta dari pihak Inggris dan Peran 

bak oleh alat2 negara di salah 

Daud Beureuh akan me- 
njerah ? 

Dari kalangan jg mengetahui' 
di Medan didapat keterangan bah 
wa kepala gerombolan DI/TII 
Atjeh T. Daud Beureuh mung- 
kin segera akan menjerah, dgn 
mengadjukan beberapa sjarat pen 
ting kepada pemerintah. 

Kemungkinan ini mendjadi le 
bih besar, karena dewasa ini an 
tara Daud Beureuh dgn Hasan 
Saleh dan Hasan Ali masing2 se 
bagai kolonel DI/TI di Atjeh te 
lah agak timbul perpetjahan, se 
bagai akibat gagalnja usaha Has 
bullah Daud dan Abdullah Arif 
ig mendjadi kurir pemerintah di 
masa kabinet jang lalu meme- 

gang pemerintahan. 
Daud Beureuh telah membuat 

konsepsi jang dianggap berlebih2 
an utk suatu perundingan dgn 
fihak pemerintah. 

  
  

Biro Tjatjah Djiwa Amerika 
Serikat di ' Washington hari 
Djum'at mengumumkan bhw Lk, 
105.000.000 orang Amerika akan 
dapat ikut serta dalam pemilihan 
dim bulan November j.a.d, Ter 
banding dgan pemilihan 1952, 
djumlah tersebut lebih banjak ka 
rena 1952 hanja ada kurang da- 
ri 100,000.000 orang pemilih, 
Orang berkah memilih di Ame- 

menurut pendapat para diplomat 
di London merupakan suatu tan 
da jang kuat bahwa kemungkinan 
pemakaian kekerasan sendjata ma 
sih terus berkurang.. Tapi, kata 
»penindjau2 diplomasi di London” 
menurut UP, Inggris dan Peran- 
tjis mungkin akan kobarkan pe- 
perangan djuga apabila sampai 
terdjadi ,,kerusuhan2 — terhadap 
orang2 Inggris atau Perantjis di 
Mesir”, atau djika terdjadi gang 
guan-gangguan terhadap kapal2 
Inggris dan Perantjis jang berla 
jar melalui Terusan Suez. 

Menurut kalangan jang patut 
dipertjaja, pengadjuan - masalah 
Suez kepada PBB itu hanja me 
rupakan salah satu sadja antara 
tindakan2 jang dipertimbangkan 
oleh pihak Barat, apabila disku- 
si di Kairo tidak membawa sesu 
atu hasil. 
Tindakan2 lain jang di-sebut2 

ialah: 
Memperkeras sanksi2 ekonomi 

terhadap Mesir, Kapal2 Inggris 
dan Perantjis sengadja djangar 
melalui Terusan Suez, melsinkan 
mengelilingi putjuk selatan 
nua Afrika: minta supaja Ame- 
rika Serikat kirim  minjaktanah 
jg. berasal dari benua Amerika 
untuk Eropa Barat. 

Sementara itu harian 
»Pravda” Sabtu jl 
Inggris dan Perantjis, bahwa apa 
bila kedua negara Barat ini sam 
pai mengobarkan peperangan ter 
hadap Mesir, maka mungkin 
akan timbul peperangan jang me 
luas. 3 

    

be 
De- 

. Soviet 
mengingatkan     

   

Dewan Eropa ingin men 
.  @ahului PBB. 

Berita UP dari Paris mengata 
kan bahwa panitya pekerdja De 
wan Eropa Sabtu jl. telah ber- 
seru supaja diadakan sidang leng 
kap darurat Dewan Eropa, guna" 
membintjangkan masalah 'Teru- 
san Suez, sebelum PBB merun- 
dingkannja. Sidang akan dilaku- 
kan di Strasbourg. 

Anggota2 Dewan Eropa jang 
hadlir dalam konperensi London 
mengenai Terusan Suez » ialah: 
Denmark, Perantjis, Djerman 'B: 
rat, Italia, Nederland, Norw    

  

hadlir: Belgia, Islandia, Irlandia, 
Luxemburg, Saar, Junani. 
“Berita AFP dari Kairo 'seterus 

nja mengatakan bahwa Robert 
Menzies, ketua Panitya 5 Negara, 
hari Senen pagi djam 07.00 GMT 
bertolak dari Kairo menudju ke 
London. (Ant a-UP). ik 

Lan eamNasar 

Daud Beureuh Akam 
“Menjerahkan' Diri ?” 
Tetapi Dengan Adjukan Sjarat2 Penting 

Kepada Pemerintah 
MENURUT BERITA jang diperoleh dari Kotapradja Me 

dan, Djamid Daud, putra Daud Beureuh, jang memimpin pem 
beronfakan di Atjeh, beberapa waktu jl. telah tewas ditem 

satu tempat di Simpang Ulim. 
Tewasnja Daud Djamil ini, adalah ketika terdjadi tembak me 
nembak antara alat2 negara dan Mobrig dengan gerombdian 
dimana Daud Djamil turut bertempur. : 

Front Pembela 
Pendidikan 

Utk ' Bela Dunia Pen- 
didikan Dlm“ Arti 

Seluas2nja 
DALAM rapat tanggal 8 Sep 

tember jang diselenggarakan oleh 
tokoh2 dari kalangan orangtua 
murid, guru2 dan Djawatan PPK 
Djakarta, telah berhasil dibentuk 
suatu badan jg dinamakan ,,Front 
Pembela Pendidikan” jang berta 
djuan akan turut aktif dalam pe 
milihan umum DPRD2 jang akan 
datang, utk dapat mendudukkan 
wakil2nja jang dengan tegas ber 
djuang membela kepentingan2 du 
nia pendidikan dalam arti jang 
seluas-luasnja. 

Front tsb. didirikan - dengan 
mengingat, bahwa sampai seka- 
rang ini dunia pendidikan masih 
belum mendapat perhatian jang 
Sepatutnja sesuai dengan kepen 
tingannja. Ini dapat dibuktikan 
dengan kekurangan2 ruangan be 
ladjar dewasa ini, jang kian seta 
hun kian meningkat djumlahnja 
tjalon2 murid jang tidak mung- 
kin mendapat penampungan. 

Susunan pengurus badan ini an 
tara lain adalah sbb.: 

Ketua — A.H, Harahap, Wa- 
kil Ketua — Soedirmo Sri”ba   rika djika telah mentjapai umur 

21,   niters I — AM. Shamada'sse, 
Panitera IL — Ali M. Ali. 

(Antara) 

  

    

   

    

   

   

    

                    

    

    
     

   

              

    

      

  

  



   

    

  

          
    
   

    
    
   

     
    

    

     

    

    
    

   

  

     

    

       

  

    
   
   

    

TGRIS” 32 7. 0. 

  

erima | 

hukan bahwa pac 

  

PEMER Too har Ula (3 th) 

MROKY” Sin ME 
S. Stolerov - A. Larionova 

Film Rusia ”SADKO" 
Berwarna 1 

|. (Pakai Tekst In nesia) 

INI MALAM PENGHABISAN : | 
"GRAND” 

4.45 5 | 

65 

8.45 

A7 th) 
INI 

  

  

Victor Mature - Jean: Simmons 
Rich. Burton - Mich. Rennie 

"THE ROBE” 
CinemaScope (Technicolor) “| 

INI DAN BESOK MALAM: 

Frankie Laine - K. Bana et CT: p £ - 

"BRING YOUR : 5 SMILE ALONG” 
"ORION” 5. 7-9 (13 th) 

ich. Bartlett - E. Lyon "THE SILENT RAIDERS” . 
INI MALA MALAM PENGHABISAN: | 
ROYAL" 55 Toe Go 

(omalasari - Nana Ma 3 "OLE: BANDUNG” 

   DENGAN GEMBIRA KAMI UMI 

3 

ra JANG SUDAH TERMASHUR ITU. 

- 

a 

3-G 

"aj 

KAN BAHWA PERUSAHAAN KAMI MULAI 

TELAH DITUNDJUK SEBAGAI WAKIL TUNGGAL UNTUK SELURUH INDONESIA DARI SEPEDA - MOTOR2 

   

  

KINI SERVICE DAN ONDERDIL2 DARI JAWA -CZ DIDJAMIN OLEH 

P3 

  

' MERDEKA BARAT 1 

KRAMAT 

  

ORGANISASI KAMI. 

DJAKARTA 

  

     

         — “TELP. 957 GBR. 
RAYA 16 — TELP, 5121 GBR. 

  

Ton     

KN SA UYA IP Baen 

ss 

   Bagus ! 

nj “Itulah jang disukainja !       

    
  

  

'Tiong Tjhiu'.-Pja 
ad 

-.. 

  

: 1 | 
Jang tidak dapat dilupoker,$ 
tersedia ditempat : Sx: | 2.    Ka   

  

INI MALAM PENGHABISAN : 
REX” 445-75-0.15 (17eh) | 

(0... Rumah Makan 

““SKIT. WAN KIE" 
Pig GANG PINGGIR No.23 SEMARANG 

  

  

“ 5 

Rumah makan Pekan Raya 
# 7 1 | sSBDjiaya 

JUDONEGARAN No. 14 —JOGJAKARTA 

MASAKAN ISTIMEWA 8 
MINUMAN LEDZAT 

HARGA PANTAS 
TENTU PUAS — PUAS! ! 

  

  

BESOK MALAM PREMIERE !: 
"ROYAL” 4.15 630 8.45 (17 th) | 
”INDRA” 4.45-7.00-9.15 

L
a
 

aN
Na
NN
NM
MN
MN
aN
sa
ng
   INI MALAM PENGHABISAN INDRA" 4857418 (17 th) a akur » F2 octa Bali AAZ 

(Bilm India Tekst Indon.) 
    

  

| BESOK PREMIERE BESAR! 

PREX” 215-430 -645-9.00 
"GRAND” 2.45 5.00 7.15 9.30 

COLOR by 
DELUXE 

   

    

"LUX" 5.00 7.00 9.00 (13 th) 
”ROXY” 

sen
 b
ng
ng
an
g 

        MAHIPAL 
MALASIMHA 

Tw
er
ng
u   

4 

|RIYASAT 
BAHASA INDOKESIA DAN INGGRIS 

Tek Producea dy 

MAniPATRAY SHAH 
ANU TE HAND SHAR 

irected Oy 
3 JASWANT JHAVERI 

Diedorkan oleh N.V. HARAPAN CORP. LTD, 

Kundjungilan     

  

Ge Kata jang penuh kemesra- 1, pertarungan jang hebat dan i mil, k penjerbuan jang maha dahsjat.. Se n n 
Djam bitjara: 

- Siang 9 — 1 
: Sore 4—7 

INI MALAM D.M.B. 

  

  

Li Mei 515-7485-9015 ro Wie 

Ke bingkil loopvlak kami — DEPOK 49, 
| kembang karet baru, dengan kekuatan seperti ban-ban baru. 

Telf. Smg / 
Plampitan — SEMARANG. 

"DJAGALAN” INI MALAM PREMIERE 5.007.009.00 (17 th) 

.Ming Nu Ren Pet 

    

  
Mau Menghemat Pemakaian Ban? 
Kirimkanlah ban - ban usang jang sudah Jitiin kembangannja dan berukuran: | 

640 Xx 13 750 X 15 670 X 16 
500 X 15 800 X 15 700 X 16 - 650 X 15 820 X 15 760 X 16 | 670 X 15 475 X 16 
700 X 15 600 X 16 700 Xx 20 710 X 15 640 X 16 750 X 20 715 X 15 650 X 16 825 Xx 20 

« 600 X 16 Sepecial kembang ”AII Service” buat Jeep. 

dia: 

TON 

SEMARANG 

# 

Phien Tjwan Hiang | 
Gang P.nggir No. 88/90 Telpon No. 1095 ab: 

SEMARANG 

man 

  

untuk dipasang 

BINGKIL JOOPVLAK 

HYSOLES N.V. 

 Astroloog (Ahli Nudjum) Occulttst 
CL Prof. SH OUKAT 
Menerangkan segala hal2 penghidupan, 
perusahaan, keselamatan dan memberi 
kan segala kesulitan. Berpengalaman dalam memetjahkan hal jang | 
mengakibatkan tidak baik. Mengobati 
ciaal untuk orang wanita jang ingin punja anak atau jang tidak 

peruntungan, pertjintaan, 
advies untuk menghindar- 

segala rupa penjakit, spe- 

1 CONSULT Rp. 15—. 
HOTEL "GRAND” 
1395 — KAMAR No. 12 

Film Tiongkok 
paling baru 

  

Sebuah film jg. selalu membawa 

HERBERT J. YATES presents 

    

  
  

Cbuan” 

dibatasi oleh dinding tradisi, ke- 

'kajaan dan nafsu2 ....u..... 

  
    

   

    

     

  

    

   
   

   

          

     

  

     

     

  
  

Depok 49/51-Telp. 1133 
Semarang. 

Didjual: 
1 PIANO (Djerman) 

Merk: SCHIEDMAYER 
Model Ketjil: suara baik. 
Harga pasti: 
Lihat : 
Dji. DJAGALAN No. 58 

Semarang. 

T INI MALAM D.MB. "0ORION” - 
5.00 7.00 9.00 (13 th) WIDESCREEN)     

Kisah pertjintaan segitiga jang : COMIN 

    

DIV PIA 
|. Rumah Makan | 

      
  

    

| 

Memang, anak? pun sangat gemar man- 

di dengan.Lifebuoy. Karena kulit dapat 

bebas bernapas lagi dan kesegarannja 

              

  

                                                                                                              
      
              

  

  
                    

  

    
                      

Apn memberi tenaga baru! 
Gee . : 
dr, 

LFEBUOy meng: 

» hilangkan ketjapaian. 2 1 E 

AN , - Ti Ke 22 
. K3 4 5 1 KO ri £ 44 Pan H4 PIL ME pa sauna - : 

“ Ne Dl                                                                           

  

    
  

Makanlah tiap hari 

OUAKER OATS 
dan dajatahah Tuan 

: akan tjukup! 
5.» Tan Ox Y   
             (43 th) 

: 

Pengin) SEMLAUCALIS 
(Tubeless) Tyres 

BAN TANPA-BAN-DALAM..... 

  

   

mao, 
. Capisan karet jang fidak 

bisa botjor.   
Rp. 9.000,— 

  

, Tumit ban jang dapat 

menahan: angin. 

. Pentil 

. Tempat duduk pentil 

» Pinggir pelek 

LD ops 

4 
» Telapak ban.   

....JANG DAPAT DIPERTJAJA!   
Seperti ban? FULDA jang lain, 

  

  

  

  

  
    

  

  

    

      

        

    

: ban tanpa-ban-dalam inipun dibuat SEN AG Ke A3 KENA On : : : : 

FLAME Or YhE H-M: & untuk memberikan Tuan keamanan “ : 

He 2 Si ANDS micotor 8 PULHAM dan kepuasan jang lebih besar dalam ! Kerang selengkappia: 2. 

1 “Kisah h tegang tentang p b Pa ju ES9, mengendara. Tanpa ongkos? extra, tentang tiara pemasangan 
“Kisah penuh tegang tentang pe- ana 5 , 

yang ternak dan. teniang tjinta A REPUBLIC PRODUC enon Na LAMARR noor : mobil Tuan djuga dapat id 5 dari ban FULDA 5 

Sain juma sembilan ) | YOUN Kisah bersedjarah jg mendebar?- 'kapi dengan ban jang dapat diper: (0S ehfaweh tes” "in 0 Pe Teen dunya Saba Saksikanlah bintang film jang e: 2a HUSS 6 kan tentang tudjuh orang patroli : Pn Ae » jang GAP Pp AG Sena Ae 
PG naa SN e Main telah mem- FILM RUSIA BERWARNA menggiurkan YVONNE DE Na Ye aa Tune tja) " 1 an Neo : 1 yuktikan bahwa ia sanggi kap beri | (Pakai nu ea E: CAREO beraksi Manan ! CHARLES COBURN mar seranga ari Tentara diminta dari para Li dawan dimana sadja dan mati apa | Dongengan kuno Rusia ja 5 1 TAN 2 ! . 1 sira AKU get Na Dan sadja sg Ta Tn asian" tentang perlawanan he- | SEGERA DATANG ! DITUNGGU DI "GR1S” Batan en 2 atau wakil-tunggalnja un : 

Ne aa Pa an naa Ma : 2 : ina, Okingwa: Ma mekusina dan Wakil-tunggal antok : tuk seluruh Indonesia. 5 
1 dapa Jang Pan LA , wang berachir di Korea. “.......! San Ki Pedan oa 5 
Pu Tn - :Di Pacific dimana kapal induk « . 

' Amerika mr ide Po D0 sap aga | 4 PA AN TN TO Pe me Tea BA SAS na | / : 'pasukan pembom Djepang dan : mangan IP O Uang Bea Mera Sa n.V. Jemansah"at 
5 : : F | ... B sa 

3 Pala : Sebuah film perang jang belum ti 

" OBA pe . i : , Sahari j ..— telp. 905 -1152 Kota - Djakarta "5 BAT BETON ernah mengalami ! & Dil. Gunung Sahari Antiol 14 elp : OBAT ZALF BEDAK KULIT cu ) 6 | h 2 
| OBAT ZALF INI KARENA RESEP JANG BAIK TN jet MA yu - 

K Motoponan Rawa Ban cun cai". | Adat lerinewg teduh, Ng MEN, TM ASKING YOU TO LAY OFF MELEAN'S ) | OKAY, NI RON IS RIGHT WE CANT . KEKUATAN OBAT INI DAPAT MEMASUKI LO- || srersghaga kebersihan Kutut |” BULLDOZER CREW UNTIL 3 FIND OUT FROM— AE ROY, BUT YA TAKE THE LAW INTO OUR sena” BEN Hana enakan & | dan menbegah penjahit klau ML. WUPGE LUCAS WHAT LEGAL PROTECTION ya po Ir GUICK! P OWN HANDS! NGAT ISTIMEWA UNTUK MENJEMBUHKAN (| 7 syetunakkon kuhtahuga meng Tb GAL PROTECTI Ana Sa 

AE DAGAL MATA PENAK Ka seterak || Yebop #eringul jang berlimpah WE HAVE AGAINST URA NA Ob CATnuE WIL, S0 XL Be 2 & BENGKAK, | " , 5 : 7) 76" i | 

- 3 (ERAH. Di NN Doa Dapat || Jonpah, sehabis mandi barkseka- : . T— NN Wae 

5 MENDJADI SEMBUH KEMBALI. BENGMLANGYANEDG || royjenpOai bedak dikaki la- RoykKogers RE GRAZIN 
: HL HA MANAH DAD IEATJUN, DAN MEMBMUK DAGING ngan dan keliak. Gunanja:dopal | 2 7 g Te 

Pe in man tan PR Il menghilangkan galak, Isang ho 1, No. 18 3 tar ringak kurap basah dankering : 

' Lesi 2 : kutu air dan lain? Anak kelfil ha- | 1 
- PN Lis mandi orang lelaki habis bu- 

kur pakai bedak ini mendjadikan 
| halus dan segar. Malam 'sakilkulit | 

i jgsudah dhsembuhkannya. Bedak 
1 mendarah kesehalan kulit 

: : 1 Bata II nj Et 2 
| — Dipet kar 1 BAN Daun Ket oa Naa — Okey, Roy, tetapi kerdjakan — Roy memang betul! Kita 
: Ta Setan pa ta dengan sangat kepada tuan, lah itu lekas-lekas! Ternak kita tidak dapat berlaku  seba- 

1 Ek agar perkara bulldozers kepunja an McLean itu Hendak biar- aan mati Ta Pan mere gai hakim sendiri! Ah Tan, : : " : ai Sadhana 3 : p h ulu, i 1 dapat keterangan dari Iaakim Lucas, ka sampai merusak padang rum 

sai uan KAN any Penantian calon m6 sangan PA eh aan 3 perbuatan Te Die Aira "Rita lakukan ? jang. tidak melanggar put lainnja lagi! 
Type P ertj. SEMARANG” Idzin No. 3498/111/A/171 hukum untuk mentjegah pentja.ri2 uranium “itul 
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