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MENURUN 
ina, perkun 

Sukarno di 

     

Jugoslavia, dan menurut 

tgl. 18 Sept 
djung dinegeri ts 
nja setiara tidak 

  

  

Dalam pada itu 
karno disertai oleh pemt 

- angkatan laut dan angkata 
rat dari Yugoslavia pada ' h 
Minggu memeriksa bataljon 
hormatan angkatan udara Yug 

  

ida 

slavia dan pesawat? terbang pan- 
tjar-gas, glider dan pesawat2 
pelatih dilapangan terbang di 
Belgrado. 5 seb au 

ba an Ap nsiinat a -Iasar 
il kembali empat penginapan 

nja, dia disambut oleh ribuan 
rakjat jang bersorak-sorai ditepi 
tepi djalan. SAS AA 

Pada djamuan makan siang 
presiden Soekarno dan presiden 
Tito tukar menukar tanda-mata 
jang « 
besar pemerintah Yugoslavia, di 
antaranja menteri r. negeri 

Edvard Kardelj dan ketua par- 

   ag 

ang Irentjana pembentukan perhimpun- 
jan pemakaian Terusan Suez akan 

-| menimbulkan 
     

    

ilkini berusaha mentjegah terdjadi 

Ipendjeladjah Amerika 

isaksikan oleh para pem-|- 

    

   

  

   
R3 

    

  

|. LAKSAMANA BURKE 
program televisi hari Ming 

| tapi ia jakin, inggu 

. tapi menurut 

| Kinan Inggris dan Perantjis 
ga djika Sovjet memberi . 

| Burke dalam pada itu menjerah 
kan kepada Dulles untuk mendja 
wab pertanjaan apakah Amerika 

  

      
  

    
   
   

  

       
    

    

(tuan kepada Inggris dan Perantjis 
ka Inggris dan Perantjis ternja 
'kalah. Burke menjatakan meli- 
t adanja kemungkinan bahwa    

tembak menembak. 
Tapi ia tegaskan lagi bahwa me- 
nurut pendapatnja kedua fihak 

Inja tembak menembak itu. 
Reuter dalam pada itu mewarta 

kan, bahwa hari Djum'at jbl telah 
berlabuh di Palermo Italia kapal 

“Salem” 
dan enam kapal perusak Amerika 
jang merupakan satu kesatuan da 
ri armada ke-6 Amerika. Menurut 
pengumuman resmi kedatangan ka 
pal2 perang Amerika di Palermo 
itu bersifat routine. Didapat ka- 
bar selandjutnja menurut rentjana 
datang djuga di Palermo kapal! 
induk Amerika "Coral Sea”. 

1 Amerika menikam dari 
belakang. : 

Sementara itu harian - Inggris 
"Sunday. Dispatch” hari Minggu   lemen Yugoslavia Mosa Pihado. 

AAN AAYAA Penyangga ganggang, 

Perkumpulan »Djanda 

DEWASA INI sedang kemkatia at 

perkumpulan ini baik, jaitu kagkatkan deniiuteka din 

     

              

perbintjangkan langkah2 apa jang harus diambil untuk mentjapai tadjuannja itu. Samvai demikian djauh, belum diketahui apakah diantara anggotanja ada jang mendjalankan perbuatan? diluar 

7 3 n G 
2 Lejai 3 

Pers Amerika I 

nesia untuk memberikan kredit 
nampak, kalau sudah . diketahu. 
melaksanakan persetudjuannja. 

Pengumuman pindjaman di Mos 
kow pada sa'at mengachiri-perkun 
djungan presiden Soekarno ke 
Rusia itu tidak dianggap sebagai| 
hal jang tidak terduga semula oleh 
pembesar2 di Washington, “oleh 
karena perundingan2 Indonesia— 

ramai didesas-desuskan orang berdiri- 
: ulan dianda muda dikota Tjirebon. Anggauta2 

perkumpulan itu terdiri dari djanda2 orang pertengahan. Tudjuan 
berusaha memperbaiki nasib dan me- | 

a umum. Setiap waktu tertentu ang- 
mengadakan pertemuan2, chusus mem- 

terutma terdengar dari mulut teman2nja jang ' 
  

terdapat didaerah kefjamatan Tjirebon 
2 Ve : F3 2 . (hari Sabtu dengan pedas 

Penetrasi Ekonomi Ru- 
sia Di Asia Tenggara? 

£ nggap 

Indonesia ,,Suatu Langkah Penting” 

PEMBESAR2 Amerika Serikat di Washington hari Sabtu 
menjatakan, bahwa sifat pentingnja tawaran Rusia kepada Indo- 

sebesar 100 djuta dolar itu akan 
hui setiara pasti bagaimana tjara 

telah memuat tanja djawab dgn 

Tjirebon ? 

  

       
    

     

  

     
   

sering terdengar dari mulut | 

sumber jang diterima, markas 

Bantuan Rusia Ke 

technisi2 Sovjet ke Indonesia utk 
membantu dalam pelaksanaan ren 
tjana pembangunan. . 
Ata “ Perang urat sjaraf. 
Pers Amerika pada umumnja 

menjambut berita mengenai perse 
tudjuan Indonesia—Rusia itu se- 

p bahwa kedua fihak kini berusaha 
. mengatakan tidak akan tertjengang bila Nasser ternjata dapat ani Burke pengusahaan itu tak dapat 

Bana Mah Aa Maen Dila DPraa'A. dari Aroeodn £e0 Mutakika A Teng ida an diperlemah bila minjak sampai harus dikirim dengan kapal melalui Tandjung “ Harapan atau harus didatangkan dari belah han Barat. Ia me Nala aa Pa 
akan bertindak sendiri 
tuan kepada Mesir. 

akan turun tangan memberi ban-' 

    

A 

Menembak | Akibat Pembentukan 
.. Pemakai Suez 
Kepala Bagian Operasi Angkatan Laut Amerika mengatakan dalam 

perang mengenai Terusan Suez  adatah mungkin, 
wmentjegah timbulnja perang. Burke selandjutnja 

di Washington, 

Gi-elakkan ak 

-Nasser dalam mana Nasser mene 
.gaskan, bahwa Mesir akan mela- 
wan setiap usaha Inggris dan Pe 
rantjis untuk 
.dengan membawa sendiri pandu2 
pelajaran mereka melalui Terusan 
Suez. Nasser selandjutnja menja- 
takan, bahwa Mesir tak bermak- 
sud mengadakan kerdja sama dgn 
perhimpunan pemakai Terusan 
Suez jang hendak dibentuk nega- 
ra2 Barat. Ia djuga mengemukakan 
pengaduan, bahwa Amerika ,,me- 
nikam Mesir dari belakang” dgn 
membatalkan tawarannja memban 
tu membeajai pembuatan bendu- 
ngan tinggi Aswan disungai Nil. 

lagi Eisenhower berbitjara ten- 
tang perdamaian, Dulles menja- 
rankan rentjana jang akan menim 
bulkan perang: Demikian Nasser 
dalam tanja djawab. 

Sementara itu Robert Menzies 
Saptu jl. telah terbang kembali 
ke Australia. Ia akan melaporkan 
Situasi Terusan Suez kepada Ka 
binet dalam minggu ini. Djuga ia 
telah menjampaikan laporan kepa 
da Eisenhower dan Dulles tentang 
hasil  pembitjaraannja — dengan 
Nasser di Kairo baru2 ini. Dalam 
pertemuannja dengan kedua pe- 
mimpin Amerika itu ia djuga me 
rundingkan tentang move selan- 
djutnja dalam menjelesaikan mas- 
alah Terusan Suez termasuk ren 
tjana Inggris untuk membentuk 
»perhimpunan pemakai2 Terusan 
Suez." 

Sementara itu menurut "UP" 
dari Kairo kantor berita setengah 

an 

dalam kedjadian perang melawan Mesir, dju- 

mengirim kapal2/| 

Nasser mengemukakan bahwa sel 

   

mengusahakan Terusan  Suez, 

Amerika Serikat di daerah Laut 

ngemukakan bahwa ada kemung 

N 

untuk membentuk ikatan pemakai? 
itu sekarang mempertadjam krisis 
Suez. 2 AN 
Ditambahkan bahwa rentjana 

/itu hanja akan merusakkan kemer 
dekaan Mesir dengan tekanan dan 
intervensi asing bertentangan dgn 
djiwa dan piagam PBB. TK 

Selandjutnja diserukan kepada 
Semua negara2 jang berkepenting 
an didalam krisis Suez  supaja 
melakukan usaha2 jang giat guna 
membuka suatu perundingan baru 
(dalam usaha untuk menjelesaikan 
masalah internasional ini dengan 
'djalan damai. 

perensi London, Swedia 
nampak tidak mau. 

Tapi Denmark akan menghadiri 
konperensi London. pada hari 
Rabu besuk, utk. membitjarakan 
tentang ikatan pemakai2 terusan 
Suez, sementata iltra-netral Swe- 
dia nampaknja akan menolak un- 
dangan Inggeris dan Perantjis, de 
mikian diterangkan oleh sumber2 
iang mengetahui di Stockholm pa 
da hari Sabtu. 

Menurut rentjana menteri2 luar 
negeri dari Denmark. Swedia dan 
Norwegia akan berkumpul di 
Stockholm pada hari Minggu utk 
membitjarakan: tentang strategi 
mereka tentang Suez, Swedia nam 
paknja mungkin sekali akan me 
nolak untuk hadir didalam kon 
perensi London hari Rabu. 
Sebuah kominike resmi jg di- 

umumkan oleh pemerintah Swedia 
pada hari Sabtu menjatakan bhw   resmi "Middleast News Agency” 

hari Saptu mengabarkan bahwa ' 
15 orang pandu pelajaran Na 
dan 4 orang pandu pelajaran Yu 
goslavia jang tiba di Kairo hari 
Djum'at telah berangkat ke Port 
Said dan akan mulai dengan pe- 
kerdjaan mereka. Pandu2 pelaja- 
ran Polandia dalam beberapa hari 
lagi sudah-akan tiba di Mesir utk 

Ba aa 

  

radio Warsswa. Antara). 

- Jugoslavia tentang ,,ika- 
tan pemakai”. 

Dalam pada itu Jugoslavia pada 
telah 

mengeritik rentjana Barat untuk 
membentuk ,,ikatan pemakai? te- 
rusan Suez”" dan memperingatkan 
bahwa rentiana itu tidak akan| 
menolong kearah penjelesaian se- 
tjara damai bagi masalah Suez. 

Didalam sebuah  konperensi 
pers istimewa pada hari Sabtu, 
djurubitjara pemerintah  Jugosla- 
via, Dranko Draskevie, telah mem 
batjakan sebuah pernjataan jang 
mengatakan bahwa Jugoslavia 
merasa masalah Suez harus dise 
lesaikan ,.dengan djalan2 perundi 
ngan antara semua negara2 jang 
berkepentingan dan tidak dengan 
djalan2 memaksakan suatu penje 

lesaian sepihak." 
Didalam pernjataan itu dikata- 

kan selandjutnja bahwa rentjana 
  

djawabamnja. (UP). 

PBB merupakan tempat sebenar- 
nja untuk menjelesaikan masalah 
Suez. 
Sumber2 jang mengetahui mene 

rangkan bahwa pernjataan itu me 
nundjukkan bahwa Swedia tidak 
akan hadir didalam. konperensi 
London jang akan diadakan pada 
hari Rabu besuk. Sebegitu djauh 
18 negara jang diundang  cleh 

1ggeris lambat sekali#memberikan| 

Duel Meri- 
amDiMastsu 
MERIAM? Tiongkok Koum'n 

     
   

  

efisien dibanding dalam | xini 

'dalam waktu singkat. 
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HARGA LEN 

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

LUAR KOTA: ,,Suara Merdeka” (dengan materai) 
»Suara Merdeka”/ 

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

»Minggu Ini” Rp 

GGANAN: 

— Rp. 14,— 
y 1d,— 4 Rp. 3, — .. Rp. 17 ,— 

  

  

    

  

  

   

   

      

  

| Banjak Pegawai2 
| Baru Dikalangan 

| Prop. Dja.-Teng. 
re PEGAWAP ' kantor propinsi 
'IDjawa Tengah jang beberapa 
waktu berselang telah digelisah- 
kan, karena adanja larangan 
kerdja lembur, jang setelah di $ 
adakan aksi ditjaubut kentbali, 

    

  

  Menurut keterangan jang di 
dapat Ho anoman! Sekerdja | 
Pemerintah propinsi Djawa Te- 
ngah hal ini disebabkan, karena 
pemerintah propinsi sudah ba- 
injak mei a  pegawai2 baru, 
jaitu bekas anggota DPD-semen- 
tara jang baru dibubarkan dan 
ditetapkan sebagai pegawai pro- 
pinsi dengan tingkat2 serendah- 
nja dalam golongan IV. 

nutup pintu bagi kemadjuan para 
pegawai pemerintah propinsi Dja 
wa Tengah, karena dgn. adanja 
tenaga2 baru itu, mereka tidak 
akan dapat menduduki posisi me 
nurut formasi dalam lingkungan- 
nja.' : 
Berhubung dengan ini, serikat 

kow itu kalangan jang 
: pada Kementerian Luar 

Hal demikian berarti akan me-| meneiangkan kepada Antara”, 
Yahwa pernjataan bersama itu 
hania merupakan hubungan  di- 

plomasi konvensionil sebagai satu 
negara terhadap negara lain dan 
tidak dapat diartikan 
politik bebas dan aktif jang di 
anut Pemerintah Indonesia. 

Konvensionil Biasa 

Pada umumnja mereka berpen- 

sedjiwa dengan hasil konperensi 

Bandung. Mengenai Joint State- 
ment jang dikeluarkan di Mos- 

berkuasa 
Negeri 

merobah 

Di 
srangkan, bahwa Joint Statement   tekerdja diatas telah 'merunding 

kannja setjara 
akan menentukan pula 

itu bertudjuan  mantjari 
mendalam dan'ini dengan Sovjet sebagai negara 

sikapnja sebanjak mungkin Can dalam ha! 
Can bukan dengan ideologi ko- 

teman 

  

Inggris & 

London, 

tudjukan terhadan Mesir, 

dan lain-ain. 
Pemerintah Sovjet a.l. menja 

takan bahwa apa jang telah dise 
|tudjui dalam konperensi London Serangan militer terhadap Mesir. 

notulen |' ialah: - menjampaikan 
lengkap dari konperensi ini ke! 
pada pemerintah Mesir. Tapi ne 
gara2 jang tertentu diluar rang 
ka konperensi Londo, memben- 
tuk Panitya 5 Negara, jang ber 
tugas berusaha memaksa Mesir 
supaja  menjsiudjui  Rentjana 
Dul!es, ialah supaja Mesir mele 
pena Terusan Suez jang meru- 
pakan bagian jang tak dapat di- 

pisahkan dai "hak dan Wwilsj 
-Djas Mp, kepaka" tangan casing. 

Semua- ditudiukan terhadap 
Mesir. . : 

Pada saat Panitya 6 Negara 
berusaha memaksa Mesir supaja 
melepaskan Terusan Suez, “ Ing- 
gris, dan Perantjis melakukan per 
sisapan2 militer jang  ditudjukan 
terhadap Mesir dan negara2 Arab 
lainnja. Inggris dan Perantjis te 
rus-menerus : menempatkan 'pa- 

  

  
targ pagi hari Sabtu telah meng 
hamburkan peluru2 dari pulan 
Mafsu ditudiukan terhadap suatu 
pemusatan kapai2 RRT disebe- 
lah barat-laut pulau Matsu dan 
tembak menembak selandjutnja 
berlangsung selama dua seper- 
£cmpat djam. 

Sebuah komunike kementerian 
pertahanan Tiongkok KMT me- 
niatakan, bahwa heberapa kedu- 
dukan2 meriam RRT didaratan 
Tiongkok telah dihantiurkan“oleh 
meriam2 Tiongkok KMT. 

Menurut komunike tsb. fihak 
RRT telah melenaskan 610 p-- 
kru meriam. (UP) 

Sukan2 darat, angkatan laut dan 
udara mereka di Cyprus. Pasu 
kan2 ini bukan sadja - didatang 
kan dari Inggris, Perantjis dar 
pasukan2 mereka jang ditempa: 

ikan di Djerman dan  Aldjazai 
iria, tapi Perantjis mendatangkai 
pula pasukan2 dari Madagaska: 
di Djibuti (Somalia). 

Pers di Inggris dan Perantji: 
berkaok-kaok supaja segera dila 
kukan tindakan2 militer jang tc 
Cas terhadap Mesir. 
Dewan NATO mengadakan si- 

Xiang chusus, untuk - merunding- 

kan pula masalah Suez dan melz 

Rusia Peringatkan 

Supaja Hentikan Provokasi2 Mereka: 
Terhadap Mesir 

MENJAMBUNG BERITA mengenai pernjataan pemerintah. 
Uni Sovjet, jang sekali lagi menjatakan sikapnja terhadap per- 
kembangan2 jang paling aehir ini mengenai masalah Suez, se- 
ferusnja diumumkan paadangan pemerintah Sovjet terhadap ke- 
giatan2 misi Menzies jang dilakukan diluar rangka Konperensi 

Kegiatan2 inggris-Peranfjis dilapangan militer jang di- 
maksud Inggris-Perantjis untuk me- 

maksa Mesir menjetudjui ,,Perhimpunan Pemakai Terusan Suez” 

jkan administrasi : 

sari tangan Mesir dan” merje- 

  kukan tekanan terhadap Mesir. 
Rupa2nja pembentuk2 Blok At- 
lantik berusaha menjeret  nega- 

Sovjet mengenai masalah tersebutfbagai satu bukti lagi dari pepera 
sudah berdjalan sedjak beberapa |ngan ekoromi dan urat sjaraf dari 
lama. : : TAU 'Rusia di Asia Tenggara. 

Semula orang” di Washington 
menduga berdasarkan berita2 me- 
lalui saluran diplomatik dari Dja- 
karta dan Moskow, bahwa Sovj 

   
    

man sekali gus kepada Indonesia 
seharga 100 djuta dollar dalam 
uang pond sterling. Tetapi menu- 
rut keterangan2 jang diperoleh se 
karang persetudjuan itu mempu- 
njai sifat barter dan djuga mengan 
dung - kemungkinan “pengiriman 

  "3 

Akibat Motor” « | 
: (001 Mereka menjangsikan kalau pa 

“Ida dasarnja Soekarno dan menteri 
“IRoeslan Abdulgani telah membe 

Meletus 
Minjak Telaga Dag 

  

3g te 
DJAM 11.09 tengah h: 

tu telah terdjadi | 

nyak dari kapai 

Boom Baru Palembang 
gian Gitaksir 1 « juta ru 

adalah rpu. ih drux 
bensin creosine dan lain2 djer 
minjak jang ada dalam - tor 
kang2Z dan motor jang 
memuat barang ditempat 
sebut. Fa 

    
   

     

  

. d.    

   

Empat buah perahu ' djuk 
(tongkang), sebuah penes merek 
s»Hap Huat” dan Kake 
merek ,,Sin Hai Guan” 
rut hangus 
lam. 

rek ,,Sin Hai Guan”, jang 
berlabuh dipelabuhan dan. 

n Ne Ine 

muat drum2 bensin untuk diba 
wa ke Sel:t Pandjang. Motor ter 
sebut tenggelam: Enam oran 
terpaksa diangkut kerumah  sa- 
kit, karera mendapat luka2. 

Dengan bantuan terutama da 
ti kapal penjeberangan kotapra 

i api dapat se 
ditjegah 

meluas kedaratan dimana ber- 
tumpuk2 drum bensin dan tank 
tank lainnja berisi minjak jang 

dja ,Ario Dilah” 
ger, dipadamkan din 

sangat mudah dimakan api. 

gton | 

»ovjet| dan ekonomi Rusia ke Asia Teng- 
Uni bersedia memberikan pindja-| gara 

  

hebat ditempat penumpukan ' mil 

i alat 

    
   

  

    

    

    

     

    

    

    

   

"Ikan kata2 sede 
r- | bagai Bean persahabatan 

jang 
6 Bakar kepada tuan2 rumahnja 

h Pa 
telah tu 

dan ad, jang tengge 

Asal bentjana adalah peledak 
an dalam sebuah motor-boot me 

djuga 

(Antara)darahnj 

New York Times menamakan 
persetudjuan ,,suatu langkah pen- 
ting lagi” dalam penetrasi politik 

Akan tetapi pembesar2 pemerin 
'tah AS memandangnja tidak begi 
|tu penting. Mereka berpendirian, 
bahwa meskipun Indonesia mudah 
bersahabat dengan semua bangsa2, 
|akan tetapi mereka akan memper- 
tahankan dengan segala sesuatunja 
perembesan jang sungguh2 keda- 
"Tam wilajah mereka dari manapun 
|akan datangnja. 

rikan persetudjuan atas penerima 
an bantuan bagaimanapun djuga 
bentuknja jang bersifat melanggar 
kedaulatan dari republik kepulau 

an itu. 3 

'Pembesar2 Amerika tentu tidak 

gembira dengan kata2 pudjian ha- 

ingat jang ditudjukan kepada Sov 
“Uni oleh presiden Soekarne 

“ perkuadjungannja — baru2 

etapi kementerian luar nege 
AS lebih tjenderung mengarti- 

jemikian semata2 se- 

       

iperlihatkan oleh presiden   

Minjak Tjepu Supaju 
Mendjadi Milik Negara 

Salah Satu Putusan Kongres Perbum 
Di Semarang 

PADA TGL 16/9 di Semarang telah selesai kongres ke-II) 

Persatuan Buruh Minjak (Perbum) jang dimulai sedjak tgl. 10/9. 
Kongres jang dihadliri oleh 29 tjabang dan mewakili 32.409 ang- 
gauta telah dapat menelorkan beberapa matjam resolusi diantara- 
nja sekitar realisasi pembatalan KMB. Mengenai ita kongres 
sepenuhnja menjokong tuntutan sekretariat Dewan Nasional SOB- 
SI sebagai tindakan peralihan jang menuntut kepada pemerintah 

| supaja perusahaan2 vital seperti trarsport, telekomunikasi import/ 

Chusus mengenai  pertamba- 
ngan minjak di Indonesia, -reso- 
lusi Perbum itu antaranja meng 
hendaki supaja semua modal mi 
njak asing, direksinja dipindah 
kan di Indonesia dari luar nege 
ri, jg tunduk pada hukum RI. 
Supaja TMSU dan 'Tjepu serta 
lain2 konsesi minjak jg tidak di 
usahakan menurut ketentuannja, 
didjadikan milik negara, meng- 
ekspor minjak mentah Indonesia, 
djangan perpandjang waktu kon 
sesi NIAM jg sudah akan habis 
pada tahun 1960 depan: mewa 
djibkan perusahaan modal asing 
menempatkan tenaga buruh Inde 
nesia pada djabatan2 jg penting 
denga, djalan mengikuti praktek 
djabatan itu. Dan adalah lebih 
baik seperti di Saudi Arabia di 
mana pengusah., diwadjibkan me 
menuhi satu djumlah tertentu se 
tap tahunnja mengenai suatu ke 
ahlian ig dikehendaki seperti   n tidak mengandung arti politik 

Eljang sunggub:sungguh. (UP). 
Kek aan 

: Medali Med 

lakan memberikan tanda 
dan medali2 penghargaan kepa 
da 149 orang penderma darah 
je Djakarta dan sekitarnja. 
(Pemberian medali2 penghargaan 
kepada para donor itu dibagi da 
lam 3 golongan,  jakni medali 
emas utk mereka jang telah der 

makan darahnja sampai 15 kali, 
perak utk jg mendermakan sam- 
pai 10 kali, dan perunggu utk 

jg mendermakan 5 kali. Pada 
waktu ini sudah ada 2 orang da- 
ri Djakarta Raya dan sekitarnja 
jang telah 15 kali mendermakan 

a, jaitau Dr, Spruyt dari 

h 

.boor, eksplorasi, geologi. geophi- 
sik. laboratorium, instalasi, dis- 

| eksport, Estrik dan bank, dinasionalisasi. 
perusahahaan asing ditetapkan 
jumlah minimum warganegara 

Indonesia jg harus dipenuhi dan 
keharusan mengambil tenaga jg 
ada dipasaran Indonesia terlebih 
dulu: dan lain2. Demikian anta 
ra lain bunji resolusi itu tadi. 
Dalam psida itu sidang telah 

memutuskan bahwa kongres Per 
bum jg diadakan setiap tahun 
itu. akan diadakan tiap2 3 tahun 
sekali. Dewan Pengurus. Pusat 
baru terbentuk sekretariaat jg. 
terdiri dari RP Situmeang, Ha- 
disudardjo dan Usup sMunandar 
dengan dibantu oleh 6 orang 
anggauta lainnia. 

Selama kongres berlangsung 
telah diterim.. tanda solider dari 
Serikat2 Buruh Juarr negeri 12 
berupa surat2 da, 5 kawat dian 
taranja dari Sarekat Buruh Mi 
niak, Albania, Persatusn Buruh 
Minjak seluruh Diepang, Gabv- 
ngan Nasional SB Industri bae! 
an Timur Perantjis. SB Industri 
Kimia dan baha, bangunan Ko   tribusi dan sebagainjas supaia 

rang. Kepada mereka akan dibe 
rikan medali2 emas sebagai peng 
hargaan, Selandjutnja — tertjatat 
6 orang penderma jang telah 10 
kali mendermakan darahnja dan 
akan mendapat medali perak ser 
ta 141 orang jang sudah 5 kali! 
menjumbangkan darahnja dan jg 
akan menerima medali perunggu 
sebagai penghargaan dari PMI. 

Salah seorang jang akan me- 
nerima surat penghargaan - dan 
medali perak tanggal 17 malam 
bertepatan ulang tahun ke-10 
PMI adalah G. De Wilde J: De 
Wilde (?) jang telah 5 kali men   | 

rea, din sebagainja. (Antara). 

li PMI Utk Para Penjaumbang Darat 
1s PALANG MERAH IndonesiaDjakarta dan Nazar dari Se- dermakan darahnja dan jang 

djasa akan menerima medali perunggu. 
Dr. Sumarno selaku wakil ketua 
II PMI hari Senen kemaren me- 
nerangkan dim konperensi pers 
bahwa jg boleh mendermakan da 
rahnja selaku donor adalah 
orang2 berumur 18 tahun keatas 
dan berat badannja tidak kurang 
50 kg. Dikatakan selandjutnja 
bhw untuk Djakarta Raya sadja 
tiap2 bulan dibutuhkan 675 bo- 
tol darah, tapi kebutuhan itu be 
lum pernah dipenuhi seluruhnja, 
dan selama waktu ini tertjapai 

angka 500 botol sebagai hasil 
tertinggi. 3 

    

ra2 anggota NATO jang ingin 
mendjauhkan diri dari masalah 
Suez kedalam rentjana2 jang ber) 
bahaja ini. 
Laporan2 mengenai perunding- 

an antara para perdana menteri 

dan menteri luar negeri Inggri: 
dan Perantjis, dalam mana ikut 
pula wakil2 kemiliteran kedua 
negara, menundjukkan bahwa pe 
merintah kedua negara ini ma- 

sih terus sadja melakukan per- 
dapan2 perang terhadap Mesir. 

Perhimpunan — Pemakai2: 
Provokasi berbahaja. 

Dalam sidang parlemen Ing: 
gris 12 Sept. il., PM Eden mens 
umumkan bahwa tak lama lagi 
akan dibentuk apa jang disebut 
Perhimpunan Pemakai2 Terusan 
Suez, jang terutama meliputi pe- 
merintah2 Inggris, Perantiis dan 
Amerika Serikat. 

Menurut Eden, 
ini akan ,,mengkoordinasi lalu- 
lintas melalui Terusan ' Suez, 
menjewa dan mempergunakan 
pandu2 pelajaran dan pemungu 
tan bea dan tjukai dari kapal2 
jang melalui Terusan Suez”. Dan 
|pula Eden  menjatakan bahwa 
diika pemerintah Mesir tidak 
mau bekerdjasama dengan orga- 
viassi ini, maka Mesir akan mc' 
reka anggap sebagai pelanggar! 
Konvensi 1888. | 

Kalangan2 internasional jang 
luas memandang rentjana ini se-| 
bagai provokasi jang berbahaja 
jang lebih memperburuk lagi 
keadaan sekitar Terusan  Snez 
dan setjara dibuat-buat akar 
timbullah 'insiden2 jang olek 

  
perhimpunan 

Sumarno terutama sekali sangat 

dibutuhkan untuk operasi2 Jang 
tak dapat ditunda2 dan satu 
waktu djuga dibutuhkan untuk 

menolong korban2  ketjelakaan 
lalu-lintas. Selandjutnja Dr. Su- 
marno' menjatakan rasa menjesal 

nja karena dikalangan kolega2- 
nja sendiri jaitu para dokter ma- 
sih ada sadja jang menganggap 

seolah2 darah jang dikumpulkan 
PMI dari hasil sumbangan telah 
diperoleh dgn tjuma2 sadja se- 
dangkan kenjataannja bhw ta- 

| membahajakan perdamzian, tepi 

Peranfjis 

Inggris-Perantjis dapat dipakai 
seoagai alasan untuk melakukan 

  

| Statement Rusia 

robah Politik Kita 
| Hanja Merupakan Hubungan Diplomasi 

dapat, bahwa Joint Statement itu | 

  
bertaiian dengan rentjana ini, 

Inggeris-Perantjis melakukan sua- 
tu tindakan jang djelas dimax- 
sudkan untuk mengganggu peker- 
djaan normal diterusan Suez: pan 

uuZ pelajaran bangsa asing dita- 
tik kembali dari Terusan Yuez. 
“Jidak sukarlah untuk memu- 

hami bahwa seluruh rentjana ini 
dimaksudkan untuk  memindah- 

1 Terusan - Suez 

.ankannja ketangan badan  ke- 

caasaan asing, Walaupun sudah 
jeias bahwa rentjana sematjam 

at hanja bisa dilaksanakan dgn. 
pengobaran kekerasan terhadap 
ALESKT, 

Sesungguhnja, nasionalisasi S. 
C.C. oleh pemeriniah Mesir itu 
merupakan suatu urusan dalam 
negeri Mesir, dilikukan setjara 
sah. Maka itu sama sekali tidak 
ada sesuatu alasan jang dapat 
membenarkan pengobarap keke- 
rasan sendjata terhadap Mesir. 

Dan pula, bukan Mesir jang 
mengerarhkan pasukan2nja teiha 
jap inggris dan Perantjis, melain 
kan sebaliknjalah jang benar. 

Pemerintah Perantjis, — dalam 
nelakukan persiapan2 militer jg 
situdjukan cerhadap Mesir itu 
mengatakan bahwa ini katanja 
untuk melindungi warganegara2 
Perantjis jang aaa di Mesir. Ta- 
pi bagaimang orang bisa perijaja 
Kepada kata2 semaijam -ini,- ka- 
lau orang sudah tahu bahwa war 
3anegira2 Perantjis di Mesir ti- 
iak terantjam? 
Seterusnja pemerintah  Sovyjet 

mengemukakan bahwa tjara2 de 
mikian ini dizaman jang silam 
dipakai sebagai alasan untuk me 
njerbu din merebut serta memi- 
perbudak negeri2 Timur. 

Kontradiksi dalam 
Amerika Serikat. 

Selandjunja. URSS minta per 
hatian kepada kenjataan bahwa 
walaupun di Amerika Serikat 
orang  banjak ' menjebut-njebut 
.penjelesaian seijara damii”, na 
mun AS sesungguhnja tidak mem 
protes pemusatan pasukan2 dan 

sikap 

bi 

  antjaman2 untuk mengobarkan |! 
kekerasan sendjata. Sikap AS in! 
mendorrong Inggris dan Peran- 
tiis jang hendak mengobarkan ke 
kerasan terhadap Mesir. 

Lebih2 lagi, Eisenhowet 11 
Sept., jl. mengatakan bahwa pa 
da tempatnja djika Inggris dan 
Perantjis mengobarka, kekeras- 

|an. Menteri LN Dulles 13 Sept. 

ia, 
|jang berlajar dalam rangka Per 
himpunan Pemakai Terusan Suez 
jang disarankan oleh AS itu. 

Djalan kearah penjelesaian 
Konperensi Internasional 

Dalam pernjataannja tadi pe- 
merintath URSS membentangkan 
bahwa segala persiapan,  antia- 
mn dan maksud2 inggris dan 
Perantjis itu tak lain tak bukan 
1anja bisa dipandang “sebagai 
igresi terhadap Mesir. 
Dan segala ini bukan  sadja 

3kan merugikan Perantjis dan 
Inggris sendiri. suatu kerugian 
eng tak mungkin dapat diatasi 
agi, , 

Agresi militer terhidap Mesir 
bukan sadja akan berarti kehan- 
turan daerah sekitar Terusan 
Suez, tapi djuga d-erah2 sum- 
5er2 miniak | dinegara2 - Arab 
lan pipa2 minjak jang ada disa 
na. 

Jang akan menderita kerugian 
pula ialah negara2 jang mempu 
njai hubungan ekonomi dengan 
negeri2 jang terleiak disebelah 
timur Terusan Suez. Ketjuali itu, 
bangsa2 Asia-Afrika berkobsr ke 
marahannja terhadap pemerintah 
pemerintah jang mengobarkan 
agresi, 

Sesudah membentangkan  ke- 
bangkitan dan perkembangar 
bangsa2 Asia-Afrika dan menge 
mukakan betapa buruk maksud? 
Inggris dan Perantjis itu, maka 
pemerintah Sovjet menjatakan sc 
tudju denga, undangan pemerin 
tah Mesir untuk mengadakan 
konperensi internasional, guna 
menjelesaikan masalah Suez «e   hun 1954 sadja harga sebotol 

kamulinkkangg 9 — (Antara).               

  

“Il. mengatakan hal jang sam, pu Wenganggap s 
djika Mesir menolak kapal2 masjarakat berusaha membrantas 

Kata Kalangan 
Kemlu — Hori Ini Akan Dibitjarekan 

Dalam Kabinet 
DIPEROLEH KETERANGAN, bahwa hari Selasa ini Ka- 

binet akan membitjarakan pernjataan bersama Indonesia 

URSS jang dikeluarkan di Moskow. Sementara itu kawat Sukris- 
no wartawan ,,Antara” dari Belgrado menjatakan, bahwz 
Minggu ibl. Joint Statement itu dibitiarakan oleh Presiden Su- 
karno dan Ruslan Abdulgani bersama dengan pemimpin2 partai 
jang ikut serta dalam rombongan Presiden. Mereka akan mengi- 
rimkan pendjelasan kepada partainja masing2. 

dan 

hari 

ipunis. 
Demikian pula djika Pemerin 

tah dapat mengeluarkan pernja 
taan bersama dengan Amerika. 
Serikat 'umpamanja, maka hal 
itu harus diartikan dengan Amc 
rika sebagai negara dan bukai 
dengan ideologi kapitalis. Terh: 
dap ketjamar beberapa fihak jx 
tidak menjetudjui dikeluarkar 
nja pernjataan bersama dengar 
Sovjet Uni oleh karena dalan 
kundjungan Presiden Sukarno ke 
Amerika Serikat djuga tidak di 
keluarkan  pernjatian bersam: 
dengan Amerika Serikat dite. 
rangkan, bahwa sebelum bertolak 
ke Amerika, Pemerintah telat 
dapat petundjuk2 bahwa bukar 
mendjadi kebiasaan di Amerik: 
Serikat untuk mengeluarkan per 
njataan bersama djika seorans 
Kepala Negara berkundiung kc 
sana. 

Oleh karena itulih, maka an 
tara Indonesia dan Amerika Sc 
rikat tidak dikeluarkan suatu 
pernjataan bersama sewaktu Pre 
siden Sukarno mengundjungi ne 
gara itu. Dalim hubungan ini 
selandjutnja pada hari Selasa ini 
dalam sidangnia Kabinet mung 
kin sekali akan  membitjarakan 
pernjataan bersam, jg dikeluar 
kan di Moskow itu. PM Ali Sas 
troamidjojo dalam kedudukannjz 
sebagai Menteri Luar Negeri ad 
interim diduga akan member! 
kan .pendjelas2n2 ig diperlukar 
terhadap masalah jg menimbu 
kan pelbagai reaksi, diuga dik: 
langan partai2 Pemerint:h ser 
dir. Menurut kawat “Antara” 
dari Belgrado, Joint Statemen 
Indonesia dan Soviet ig menim 
bulka, berbagai fikiran di Die 
kart- oleh pemimpin? partai js 
men'ertai Presiden dianggap hal 
ig biasa. Yg 

Mereka berpendapat bahwa 
pernjataan bersama itu dilakukar 
dalam rangka politik bebas Indo 
nesia dan diuga sediiwa dengan 
Konperensi Bandung. Sukiman mc 
'nerangkan bahwa Joint Statement 
ita adalah selaras dengan Konpe 
rensi Bandung dan masih dalam 
rangka politik bebas. Indonesia. 

hanja menjajangkan adanja pe 
sal jang bersangkutan dengan 
pakt "militer” jaitu bahwa adanja 
»persekutuan2 militer tidak mem- 
bantu usaha mengurangi ketegang 
an internasional jang diperlukan 
sekali guna mentjapai perdamaian 
dunia”, Sukiman menganggap pa 
sal itu tidak perlu dan ja tidak 
dapat menictudjuinja, 

Ia pun bertanja mengapa keti 
ka Presiden Sukarno berkundjung 
di Amerika Serikat tidak diada- 
kan Joint Statement. Sukiman 
Serpendapat, bahwa Indonesia per 
la mengadakan Joint Statement 
dengan Jugoslavia sebagai perim- 
bangan Joint Statement dengan 
Uni Soviet, Leimena dan Zainul ! 
Arifin djuga menjetudiui Indonesia |: 
mengadakan diuga Joint Statement 
dengan Juaoslavia setelah meng- 
adakan Joint Statement dengan 
Ubi Soviet, mengingat bahwa Ju | 
goslavia negara jang pernah ,,mem 

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

sai 
mmc Sd nba Saki 

- Indonesia Tidak Me- 

  

  

  

Pesan Pak Bachrun | 
Tetap Peliharalah Kekeluargaan Jas 

Baik Didalam Div. Diponegoro .. .| 
Hari Senin kemarin telah 

dudukannja 

Gengan anak-buahnja, rekan atau 
T.T. IV ini. Paling achir Bachrun pergunakan kesempatan 'itu di 

Jogjakarta. Chusus ditudjukan kpd anak-buahnja, Kol. Bachrun 
tinggalkan tulisan ,,kata kenang2an' jang tertjetak diatas kertas 
halus tebal terdiri dari 17 baris 

”Ketahuilah bahwa Negara itu 
terdiri dari propinsi2, - propinsi 
terdiri dari kabupaten2, Kabupa 
ten terdiri dari ketjamatan2. Ke 
tjamatan terdiri dari desa2. De 
Sa terdiri dari RT/RK2. RT/ 
RK terdiri dari keluarga2. Ke 
luarga terdiri dari Oknum2. 
Oknum2 jg sehat lahir batinnia 

membentuk keluarga jg baik. Ke 
luarga2 jg baik membentuk RT/ 
RK ig baik. RT/RK2 jg baik 
membentuk desa jg baik. Desa2 
jg baik membentuk Ketiamatan 

Ieririareiideeaaahbah ada 

Pertemuan ,, kaum Mu i 

da" Tidak Berhasil 
Terdapat 2 Golongan - Chairul Saleh Ingin- 
kan Pertemuan Jg Bebas Dari Prasangka 

Golongan 
PERTEMUAN ,KAUM MUDA” di Puntjak jang dimulai 

hari Djum'at jang dengan dihadliri oleh Lk. 120 undangan per- 
seorangan, hari Minggu ditutup 

apapun. Pertemuan jang boleh 
itu kandas dalam persoalan status pertemuan itu sendiri, dengan 
tidak menjinggung soal atjara s 

Dalam pada itu semua sepa- 
ham dalam hal jang mengenai 
sidee panitia untuk menjelengga | 

  

Serontak” kepada Uni Soviet. 
Arudji Kartawinata berpenda- 

pat bahwa Joint Statement terse 
sut selaras dengan  Konperensi 
Bandung dan sama sekali tidak 
menjimpang dari politik bebas 
Indonesia. Sofjan Siradj berpenda 
pat bahwa Joint Statement hanja 
merupakan pernjataan bersama 
jang lazim dilakukan diantara ne 
gara2 bersahabat berdasarkan pan 
dangan mereka mengenai masalah 
masalah dunia. Joint Statemen: 
Sukan satu treaty jang mengikat 
dan tidak mengandung  commit- 
mens. 

Suwito menerangkan — bahwa 
Sukan soal barulah pendirian In- 
donesia sebagaimana  dinjatakan 
dalam Joint Statement dengan 
Sovjet mengenai pak? -militer-itu: 
Hal itu dinjatakan dalam ketera 
ngan Pemerintah “dimuka Parle- 
men. Suwito mengingatkan kepada 
statement PM Ali sebagai reaksi 
terhadap keterangan Nixon di 
Manila. Ali mengatakan bahwa 
pakt2 militer tidak membantu me 
redakan ketegangan2 dunia dar 
ia menjarankan supaja pak2 mili 
ter diganti mendjadi kerdjasama 
ekonomi diantara bangsa2. Reaksi 
reaksi di Indonesia terhadap Joint 
Statement Indonesia—Sovjet ming 
Gu ini dibitjarakan Presiden dan 

Ruslan Abdulgani bersama pemim 
pin2 partai jang menjertainja. 
Pemimpin2 partai itu akan me- 

ikan  pendjelasan2 kepada 
g2 pimpinan partainja me- 

hal tersebut untuk meng 
hilangkan salahpaham jang mung 
«in timbul. Joint Statement dengan 

  

       Jugeslavia diharapkan ditandata- 
ngani Senen kemarin. (Antara) 

jang bara di MBAD kolonei Yak 
setelah selama Ik. 2 minggu ini mengambil ,,selamat berp 3 

Sekas Tentara Peladjar 
Serukan Pembrantasan 

1 

berangkat menudju ketempat: ke- 
Hadji Moh. Bachrun 

sahabat2-nja jg terdapat didaerah 

jang bunjinja sbb : Hn 
ig baik. Ketjamatan2 ig, baik 
membentuk Kabupaten jg baik. 
Kabupaten2 j, baik membentuk 
propinsi jg baik. Propinsi2 ig 
baik membentuk Negara jg baik. 

Tetap peliharalah  kekeluarga 
an jg baik didalam Divisi P. Di 
ponegoro. Dengan demikian se- 
gala matjam kesulitan akan mu 
dah dipetjahkan”. Demikian tu 
lisan Panglim.. TT IV ig disam 
pingnja terdapat gambar keluar 
ganja jg terdiri dari 7 orang. . 

(Antara). 
dee aan 

- 

dengan tidak menghasilkan suatu 
dikatakan diadakan siang-malam 

ama sekali. 
rakan suatu pertemuan jang mem 
bitjarakan soal2 mengenai masja . 
rakat jg diliputi suasana ,,lesu” 
itu, tetapi perbedaan paham ia- 
lah mengenai ,,tjara menjeleng- 
garakannja. 

Pertemuan jang sebagaimana 
sudah kit. kabarkan mula2 terba 
gi mendjadi 3 golongan itu, ke 
mudian mendjadi 2 golongan, jg 
pokoknja berpendapat sbb.: : 
Jang pertama berpen' 

Gapat, bhw utk mendjaga kom- 
paknja persatuan pemuda, sebaik 
nja pertemuan ini djangan meng - 
ambil sesuatu keputusan, dan me 
ngirimkan delegasi kepada golo- 
ngan ,,generasi muda” jang di- 
pelopori oleh Chairul Saleh dan 
Maj. Isman cs. (jang tidak me-: 
njetudjui tjara diadakannja per- 
temuan di Puntjak itu dan tidak 
hadir)), dgn maksud utk meru- - 
muskan suatu tjara atau dasar 
mengumpulkan 
jang lebih... luas untuk tudjuan 
mengatasi keadaan masjarakat jg 
lesu sekarang jui. Ha 
Jang kedua menghen- 

daki, supaja pertemuan ini dja- 
ngan sampai sia-sia, maka 
baiknja mengambil suatu kepu 
tusan jg minimal. Ye 

Sering sekali perdebatan dila- 
kukan dgn ,,panas”, dan pada 
suatu ketika demikianlah panas 
nja, sehingga menimbulkan keke- ' 
watiran, tetapi kepanasan ini da 
pat dilenjapkan dgn bersama-sa- 

ma menjanjikan lagu kebangsaan 

Indonesia Raya dan lagu Dari - 
Barat sampai ke Timur. au 

MulaZ Panitia Penjelenggara 
Pertemuan Puntjak ini membatja 
kan isi suatu manifest, jang di 
namakannja  ,,Manifest Kaum 
Muda” hasil pertemuan Puntjak « 
jang pertama 44 bulan jang lalu, 
jang diharapkan hendaknja men. 
djadi dasar satu2nja dari pembi 
yaraan2. Sri Budojo dan Maj. 
Pamu Rahardjo, jg oleh seorang 
anggota panitia dikatakan “telah 
wenjetudjui manifest itu, dalam ' 
surat jang dibatjakan oleh salah 
seorang peserta menjatakan se: 
baliknja, mereka tidak setudju, 

        

  

     
   

  

    

    

    

    
   

tenaga pemuda2 

Korupsi Jang Tegas 
DEWAN PLENO Gerakan Pemuda Bekas Tentara Peladjar jg 

melangsungkan sidangnja tg. 14 s/d 15/9 di Semarang, setelah 
menindjau kembali dan meng-analisa pada sedjarah dan djalannja 

perdjoangan repolusi Kemerdeka :an berdisarkan proklamasi 1) 
Agustus 1945 dan persoalan2 serta akibat2 jang timbul karena- 
nja, menindjau pula perkembangan dan pelaksanaan progran 

organisasi, dan mendiskusikan soal2 jang urgent dan aktuil dewa 
sa ini, telah mengeluarkan pernjataan jang berpokok pada masa: 
Jah korupsi, masalah provinsialisme 

keturunan asing. 

Dalam masalah korupsi meng- 
bendaki dalam membrantas/me- 
ngurangi/mentjegah adanja/tim- 
bulnja korupsi agar supaja Pemz 
rintah dan alat2 negara bertin- 
dak tegas dengan tiada meman- 
dang kedudukan dan bulu, den 

sudah  seharusnja 

adanja/timbulnja korupsi dengan 
melalui dasar2 dan saluran2 hu- 
kum, dengan mengingat keadaan 
tempat dan waktu dengan  tinda 
kan2 baik jang bersifat preven- 
tief maupun repressief. 

Mengenai masalah Propinsialis- 
me GPBKP pada prinsipnja tidak 
menjetudjui dan tidak membenai 

Kan adanja setiap gerakan jang 
menudju kearah propinsialisms. 
Dan untuk mentjegah kemungki 
nan timbulnja perasaan2 jang ti- 
dak atau kurang keseimbangan 
dan keadilan pula untuk menz- 
atasi perasaan ketidak  puasan 
GPBKP memandang perlu agar 
supaja Pemerintah memperhati- 

“ 

MUNGKIN sekali dewan SEA- 
TO tidak akan mempertimbang- 
kan pendudukan RRT' sekarang 
ini atas daerah perbatasan Birma, 
demikian diterangkan oleh sum 
ber2 jang dapat dipertjaja pada 
hari Sabtu. 

Anggauta2 dewan SEATO tlh 
merasa ,.terganggu” dengan situa 
Si secandjang perbatasan Birma— 
RRT, tetapi masalah tersebut 
tidak dibitjarakan didalam perte- 
muan mereka baru2 ini di Baguio 
dan tidak ada tanda2 bahwa mas 
alah itu akan dibitjarakan, demiki   tjara damai, an menurut sumber2 jang menge- 

  

  

  

dan kewarga negaraar 

kan dan memikirkan kepenting 
an dan keadaan2 daerah terutam 
jang djauh terpentjil, segera me- 
jaksanakannja program  Pemerii: 

tah sekarang, melaksanakan aza 

kedaulatan rakjat dgn. sistim de 
uokrasi berdasarkan diiwa pro 

asasi 17 Agustus 1945 (demo 
krasi terpimpin), . 'menggantika 
kedudukan orang2 reaksione 
dgn. orang2 jang  repolusione: 

membatasi modal kekuasaan mc 
nopoli asing, dan membantu sert: 

mejindungi usaha2 Nasional da: 
usaha2 daerah dalam persainga 
dgn. modal asing. 

Achirnia jang mengenai mas: 

lah Warga Negara keturunar. 

asing dinjatakan, bahwa — pada 

prinsipnja GPBKP tidak menie- 
tudjui  adanja  rasdiskriminasi. 
karena bertentangan dengan za: 
demokrasi dan kemanusiaan. Te- 
tapi berdasarkan dengan keniat: 
an, bahwa banjak terdap?t ma- 

Fersoalan kemudian berpusat pa- 
da ,,siapa” jang membuat mani-' 
fest itu. 5 

Pada malam jang pertama, per. 
lemuan jang berlangsung 4 djam 
lamanja hanja berkisar pada soal2. 
'ang bersifat tanja-djawab. Atjara 
'ata-tertib sama sekali tidak di- 
inggung-singgung, sehingga ke- 
na tidak dapat berpegangan pada 
nja untuk mengatur  djalannja 
sidang. : 

Pertemuan selama dua hari jg 
kemudian djuga hanja berkisar ' 
pada pemandangan umum, sim- 
pai ditutupnja pada hari Minggu ' 
dengan tidak membawa hasil se 
suatu apa. 5 
Sebagaimana telah kita kabar: 

kan, sebelum pertemuan itu di- 
adakan pemimpin2 golongan pe 
muda seperti Ch»irul Saleh, Maj. 
Isman dil. telah  meniatakan 
akan mempersiapkan suatu per 
temuan kaum muda jang luas. se 
dang Chairul Saleh menegaskan, 
bahwa sesuatu prrtemuan jang 
demikian harus!ah sediak permu 
laannja bebas dari segala prasang 
ka golongan. (Antara) 

  

atjuh terhadap persoalan dan kes ' 
bidupan masjarakat Indonesia, 
bahkan ada pula jang melakukan 
aksi2 subversief jang menentang 
perdjoangan bangsa — Indonesia, 
maka warga negara keturunsn 
esing supaja tWrut serta memi- 
kirkan dan memperhatikan per: 
tanggungan djawabnia terhadap ' 
kemakmuran dan kesediahteraan   tjam2 Warga Negara keturunan 

asing jang bersikap atjuh tak 

Scato Tak: Ambil'Pusing 

tahui itu. 

Didjelaskan bahwa Birma bu- 
kanlah anggauta SEATO dan dae 
rah jang diduduki oleh RRT' itu 
diluar daerah pertahanan jg diru 
muskan didalam perdjandjian SEA 
TO. | 

Dalam pada itu karena Birmaj 
berada didaerah Asia Tenggara 
dan segala persoalan jang timbul 
dalam sengketa perbatasan itu da 
pat berpengaruh pada seluruh dae 
rah SEATO. 

Pembesar2 Muang Thai telah 
menjatakan kesediaan mereka me 
nolong Birma, djika negara itu me 

Bangsa dan Negara. Demikian 
pernjataan tsb. (Antare). 

Soal! Seng- 
keta Perbatasan R. R. T. — Birma 

madjukan masalah pendudukan " 
RRT itu kemuka PBB. , 

Perdana menteri Muang Thai 
Pibul Songgram menjatakan bah: 
wa Muang Thai memang Sangat 
menaruh perhatian pada penjerbu 
an RRT diwilajah Utara Birma 
itu dan akan bersedia mengirim 
kan pasukan2 djika PBB memutus 
kan untuk bertindak dipihak Bir. 
ma. ' 

Dalam pada itu Songgram mes 
njatakan harapannja supaja RRT 
dan Birma dapat mentjapai suatu 
penjelesaian setjara damai menge 
nai persoalan itu. '(U.P,) 2              

   

      

    
    

  

  



  

    

  

   
   

   

    

    

    
   

  

  

  

'Sers. S 
berduka tjita, 

Sei OEKARNO : 
Angg. Bn. 431. R.I. 12 T, 8 T. IV 

  

    

ROADTRAK MAIOR 

THE WORLD'S 
MASTER TYRE   

Ai DUNLOP RUBBER CO. (INDONESIA) LTD. 
- The Dunlop Rubber Co. (Indonesia) Ltd., Tanah Abang Bukit 

Chung Sze Semg. Deng 
nangan kes. Chung Hua Djakarta | 

1—0), 

P3 pada pertandingan segi tiga itu, 

'|terlebih dahulu telah bertanding 

| menerima piala2 jang disedakan 

.jkes. Chung Hua Malang. Seka- 

no.3 Djakarta, offers all assistance and technical aid free of charge 
to National Importers to enable them to import Dunlop products 
direct from Dunlop factories throughout the world. 
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B andin ck anlah 
Tarief Vergrofen perusahaan kami : 
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Bodiong 99 A —- Semarang. 
"SIGUNTANG” 

  

  

MINTA KEPADA 

Dewan Komisaris 

& 

PEMERIKSAAN PEMBUKUAN 

Bani Timur N.V. 
AGAR TJEPAT BERTINDAK MENGENAI 

. Bank - Timur N.V. 
Karena berkemungkinan besar adanja ketjurangan2 dari 

FIHAK DIREKSI 
SOEMARDJONO. 
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2 Djika sa 5 

oh sadja tidak . 

tjukup lagi untuk baji! 

Tidak lama ses lahir, susu sadja 
tidak tjukup lagi buat baji untuk | 
memenuhi kebutuhan pertumbuhan 

| badannja mendjadi kuat dan giat. 
Itulah sebabnja dokter menasehatkan 
Ouaker Oats sebagai makanan tam- 

| bahan disamping susu dan ongkosnja 
| ringan. 5 

Guaker Oats mengandung lebih 
banjak zat? makanan jang. penting 
dari pada susu! Kalau baji diberi 

| Ouaker Oats dengan tetap, berarti 
sh mendapat lima kali lebih banjak 

      

  

        
    

  

  

  

membantu. anak tum. 

  

baniak vit 

  

buk keatas 

dewasa tetap kuat! 

» 

Crang 

anakan 

& aa Aa SAN 

2 hidrat arang, limabelas kali lebih 
:1 anjak vitamin B1 dan empatpuluh 

| kali Iebih banjak zat besi jang berguna 
| untuk tumbuh badan mendjadi kuat 

dan sehat. Susu sadja tidak tjukup! 
1 Berilah baji makanan jang mengan- 

dung segala unsur? pokok, gampang 
2 5 ditjernakan — Ouaker Oats ! 

a601109017 50 

         

   

  

Malang main seri 2—2 lawan Ta 

2 kali itu (lawan TCS menang 
maka kes, Chung Hua 

Djakarta mendiadi djuara dari 

Ta Chung Sze diuara kel dan 
Chung Hua Malang djuara ke 
III. Sebelum pertandingan terachir 
Minggu sore jbl. dilangsungkan, 

diago kapuk Ta Chung Sze Smg 
lawan Chung Hua Malang jang 
berachir seri 1—1, tetapi setelah 
di-undi kes. TCS telah menang- 
kan pertandingan tsb. Sehabis/ 
pertandingan tsb., masing2 kese- 
belasan jang menang atau kalah 

oleh Panitia Perajaan Hok Tik 
Bio Rembang. 

Kes, Chung Hua Dja- 
karta djuara. 

| Dari 3 pertandingan sepakbola 
itu jang paling menarik perha- 
tian adalah pertandingan antara 
kes. Chung Hua Djkta lawan 

lipun kedua belah fihak tidak 
komplit, tetapi pemain2 jang “di 
adjukan itu tjukup memberi ke- 
san baik dan dalam babak perta 
ma kelihatan tegas, bhw kedua 
belah fihak seimbang. Tetapi se- 
telah keeper Malang Solli men- 
dapat Juka dan diganti oleh kee- 
per Tjie Sin, ternjata kes. Chung 
Hua Djakarta mendjadi unggul. 
Goal pertama ditjetak oleh cen- 
terforward Malang A Khong, te 
tapi pada waktu istirahat Djakar 
ta berhasil mentjetak goal jang 
dilakukan oleh Tek An (kiri da 

  

   
   

1 sore kemaren kes. Chung Hua|S 
   

   

   

  

       

I.erangan Ibu jang  ditempatinjz 

  

  
      

   

  

       

  

   
   
    

    

   
   

   

an 

dalam 

    

   
   
   

   
    

   
    
   

Ian alan La s3, 
annja jang diberikan dengan ter 
tulis, is bernam, R.M. Suntoro 
be 1 13 tahun, berasal dari Su 
rabaja, penganut Ilmu  Sedjati 
dan keturunan. Sunan Kalidjo- 
g0, demikian pengakuannja. 
pernah bersekolah di Sekolah un 
tuk orang2 Bisu Tuli di Bandung 
dan duduk dikelas IV. 

. Selama ditempat kediamannja 
di Semarang itu ia telah banjak 
menerima tamu2, djuga dari go- 
'ongan Tionghoa untuk menanja- 
xan sesuatu keperluannja masing 
masing. Kabarnja pertanjaan? 
para tamu itu umumnja bisa di 
djawab dengan djitu. Baik perta- 
sjjaan maupun djawaban disampai 
can dengan tertulis. Menurut ke- 

  

      
   

      

   

  

cu, memang anak jang dianggap 
dukun ketfjil itu sering melakukan 
jal-hal jang aneh2. Kalau malam 
idurnja hanja beberapa saat sa- 
dja, dan waktu selebihnja diguna 
san untuk mengheningkan tjipta 
Dalam pada itu kadang2 diru- 
mah itu terdengar suara ledakan 
petasan, dan bila ini terdjadi 
anak tsb. lalu menulis menjata- 
kan, bahwa suara itu adalah tan- 
danja Ejang (simbah) datang. 
Untuk para tamu jang baru da- 

) langsungkan upatjara peringatan 5 tahun  berdirinja IPINDO 

- |pandu jang tergabung dalam DO, dan dihadliri oleh para 
Ipembesar setempat, antaranja Walikota Hadisubeno, wakil2 dari 

ti t d | peringa 

“| Hari Pertanjaan 

Ial 

mn
ta

 

jita merupakan pelanggaran ter- 

    Minggu tgl. 16 Sept. dilapangan kepolisian Kalisari Semarang di 

(Ikatan Pandu Indonesia). Peringatan ini di-ikuti oleh or 

Kepolisian dan Divisi Diponegoro. Pada gambar diatas tampak 
ketika dilangsungkan defil& para pandu dihadapan para tamu. Dim 

tan ini djuga dipertundjukkan demonstrasi ketjakapan para   
pandu. 

2 

PRs Di:Ind DPR Di, Indonesia 
Bisa Diadakan Utk: Mempertjepat Peker- 

djaan Parlemen-Saran Mr. Sartono 
UNTUK MENDJAWAB pertanjaan ,,bagaimana mempertje- 

(pat prosedure pekerdjaan Parlemen,” ketua Parlemen Mr, Sartono 
Galam pertjakapan dengan pers menerangkan, bahwa memang 
prosedure itu bisa dipertjepat dan dalam hal ini harus ada ke- 
mauan dan kerdjasama antara Parlemen dan kementerian2. 
Mr. Sartono katakan, bahwa meskipun di Indonesia tidak ada 
tata-tertib untuk mengadakan hari pertanjaan (guestion day) se- 
perti di Inggris, tapi tata-tertib Parlemen kita (fasal 105 dan 106) 
Ibisa memungkinkan adanja tanja-djawab antara anggauta Parle- 

men dan Menteri2 sefjara lisan. 

Peraturan KSAD 
Langgar' Kemerde- 
kaan Pers—Kata 

Panitia Nasional IPI 
PANITIA Nasional untuk In- 

donesia dari International Press 
Institute, setelah menimbang de- 
ngan tjermat isi dan Juas-akibat 
Peraturan Kepala Staf Angkatan 
Darat sebagai Penguasa Militer 
No. PKM/001/9/1956 menjata- 
kan, bahwa peraturan militer 

Dalam hubungan "u Mr. Sar- 
tono menundjukkan adanja fasal 
105 dan 106, tata-tertib  Parle- 
men tentang hak 'bertanja. Ia 
mengatakan bahwa djika hak ber 
tanja itu -dipergunakan dengan 
sebaik2nja terutama mengenai 

soalZz jang besar dan penting ser 
ta menjangkut kepentingan orang 
vanjak, maka itu akan memberi 
m.nfaat jang sebesar2nja. 

la katakan, di Inggeris diada 
kan tata-tertib utk mengadakan 
.Guestion day” seminggu atau 2 
minggu sekali dan pertanjaan pa 

ra anggauta jang diadjukan pada 
hadap kemerdekaan pers dan semerintah didjawab oleh Men-   tang kerumah tsb. tentu diberi 

tulisan jang berbunji: ,,Hati jang 
tidak sutji dilarang masuk. Harus 
keluar.” Beberapa pertanjaan-ter 
tulis jang diadjukan oleh warta- 

ketjil itu tidak seluruhnja didja- 
wab.. Hanja sebuah pertanjaan jg 
terang djawabannja, jakni perta- 
njaan, apa sebab sdr. tidak mau 
melandjutkan sekolah ? Didjawab   lam), hingga sampai djedah ang- 

ka menundjuk seri I—1. 
" Dalam babak ke II, fihak Dja 
karta jg main baik, pula dapat 
menundjukkan samenspel jg le- 
bih kompak dari Malang berha 

sil menjjetak 4. goal berturut-tu- 
(rut jg dilakukan - oleh Arifin, 
|hingga sampai wasit memberi 
'tanda peluit pandjang kemena- 
Ingan S—1 tetap difihak Djakar- 
ta. Dalam pertandingan tersebut 
'penjerang Malang tidak mampu 
meliwati pendjagaan FF. Davies 
js main mengkilap. 

Chuang Hua — TCS 
2—2, 

|. Pertandingan antara Chung 
|Hua Malang dan TCS Minggu 
isore kemarin adalah pertanding 
lan jang banjak mengetjewakan 
:penonton, disebabkan “ krena 
:pimpinan wasit E. Suprajitno jg 
(kurang tegas, hingga dalam ba- 
'bak ke II hampir terdjadi hal2 jg 

  oleh dukun ketjil itu dgn tulisan: 
Sekolah itu gampang. Achirnja 

wan kita Senen pagi, oleh dukun'kap tegas untuk mendjundjung 

prinsip2 demokrasi, dan merugi- 
ikan perkembangan pers demokra 
itis jang bebas di Indonessia, dan 
Imengandjurkan kepada organisa- 
isi surat kabar dan wartawan di 
'fndonssia supaja mengambil si- 

teri2 jang bersangkutan dengan 
lisan. Tapi meskipun demikian, 
|pertanjaan2 itu sebelumnja telah 
dibuat oleh penanja setjara ter 

tulis, hingga Menteri2 bisa mem 

Bantulah PMI ! 
Utk ,,Membangun 
isanakan Tugas Peri-Kemanusiaan 

BERHUBUNG DENGAN diadakannja 
| Oleh Palang Merah Indonesia mulai tgl. 
Senen dalam pidato radionja Wakil Presiden Moh. Hatta me- 
njatakan, bahwa tugas P.M.I. bukan terbatas 
sadja. Djuga dimasa damai rak 
timpa bentjana alam berbagai ru 
ini P.M.I. mempunjai 

- Presiden mengandjurkan kepada 

nja itu. 
Lengkapnja wedjangan ' Wakil 

Presiden adalah sbb.: 
Malam ini saja akan menjam- 

paikan sepatah kata kepada sau 
Hara2, Sepatah kata, guna me- 
'minta perhatian saudara, bahwa 

| besok, tanggal ' 17 September 
1956, Palang Merah Indonesia 
mulai menggerakkan Pekan Fun 
draisingnja jang pertama, dua 
minggu lamanja. : 

Fundraising artinja  ,,memba 
ngun dana”, guna membiajai usa 
ha2 Palang Merah Indonesi, da 
lam hal melaksanakan tugas pe 
ri-kemanusiaan jang  dipikulkan 
kepadanja. Selama dua minggu 
PMI akan mendatangi para bu 
diman dan dermawan supaja su 
di membantu pembentukan da- 
na itu, sudi menjumbangkan der 
ma sebanjak terpikul denga, su 
karela. Terutama perusahaan? be 
sar jg. ad. di Indonesia ini, da 
pat kiranja memberikan bantuan 
jang agak besar. Tetapi djuga 
derm, jang kurang besar atau se 
dikit djumlahnja, jang datang da 
ri perusahaan2 jg. sedang atau 
ketjil, dari orang kaja atau se 
dang pendapatannja, sama? di- 
hargai. 
Semua sumbangan itu 

lah sumbangan kepada 
jang berdasarkan 
siaan, 
Bukan disini tempatnja dan ti- 

dak pula sekarang Saatnja untuk 
memaparkan sedjarah dan tjita2 
nja Palang Merah umumnja dan 
Palang Merah Indonesia chusus- 
inja. Tjukuplah apabila saja sebut ! 
jsepintas lalu, bahwa tudjuan Pa 
tang Merah ialah menolong me- 
ringankan penderitaan manusia 
dimasa perang dan dimasa da- 
mai. 
Banjak sekali orang menjang- 

ka, bhw Palang Merah mempu- 
njai tugas didalam masa perang 
sadja. Karena dimasa itulah ken 
tara sekali usahanja: meringan- 
kan penderitaan rakjat sebagai 
akibat peperangan, berusaha me: 
melihara dasar2 kemanusiaan di- 

ada- 
«Usaha? 

peri-kemanu-       peiadjari lebih dahulu  pertanja 
annia. Hanja dalam pertemuan 
itu para penanja bisa langsung 
menambah atau minta pendjela- 
san dari djawaban terhadap per 

tanjaannja, hingga timbul perdeba 
tan. , 

jtinggi kemerdekaan pers di Indo- 
nesia. & 

Selandjutnja Panitya Nasional 
untuk Indonesia dari Internatio- 
nal Press Institute mengandjur- 
kan kepad, pemerintah untuk se 
gera menarik kembali peraturan 

siaan bagi tawanan perang. 

dalam suasana dan api pepera- 
ngan jang buas. Dan dgn melak 
sanakan berbagai perdjandjian in 
ternasional, Palang Merah men: 
tjoba mengikat  negara2 untuk 
memperhatikan dasar? kemanu- 

Tugasnja dimasa damai. 

| tugas meringankan penderitaan manusia, 
dengan tiada memandang bulu dan 

bantuan kepada P.M.I. untuk melakukan tugas perikemanusiaan- 

kanlah didalam praktek hidup. 

Tetapi tugas PMII. tidak ter- ketjil-itu belum dichitan. 
dapat ditambahkan bahwa dukun ' militer jg tidak demokratis er | 

Tan Ta Aa Ta LT Tg 

PEMBETULAN. 

Dalam penerbitan kita kema- 
ren pada halaman 1 bawah ter- 
dapat kesalahan koreksi jang 
mudah menimbulkan salah fa- 
han. Kata2: ,Suara2 keijewa 
dasi daerah belum tjukup kuat 
untuk MENJATUKAN kabinet”, 
ch rusnja berbunji sbb.: .Suara2 
ketjewa belum tjukup kuat utk 
MENDJATUHKAN kabinet.” 
Dengan ralat ini kesalahan tsb. 
kita betuikan. 
LL LL NA 

(KURONG BERHADIAH PERMEN 
”DOCTOR” DAN "DAVOS” 

Depgan disaksikan oleh Notaris 
“R.M. Suprapto, DPKN dan bebe- 
'rapa wakil2 instansi, hari Saptu 
“tgl 15 Sept. '56 jbl. di stand kem 

: 

: I ( Kra Hal jang sematjam itu di Indo- 
BN Sa an AN pat nesia tidak ada. Menurut tata- 
atu i - sekal eat 6 ka: TA 
Tgn aan ak E tanjaan2 jang diadjukan setjara 
“International Press Institute tertulis dengan tertulis pula, ma 
adalah organisasi2 wartawan? di ka persoalan itu dianggap sele- 

peluna ka FANS ig bean sai dan tidak lagi ada djawaban 
iri untuk. memperdjoangkan cetjara lisan. Tapi meskipun de- 

hak2, kemerdekaan, pers samuanai mnikian, fasal 106 tata-tertib Par sadia didunia, dan anggota2nja |, 5 
tersebar diberpuluh-puluh negeri |'emen menjatakan, bahwa pena 

nja dapat meminta supaja perta didunia. D: Asia anggota2nja ter 6 
dapat di Indonesia, India, Birma, Injaaannja didjawab dengan lisan. 
Pakistan, Philipina. Djepang dsb.|Djadi kalau para anggauta Parle 

men mau mempergunakan hak , Demikian berita jg disampai- 

kan pada ”Antara”, itu dengan baik, di Indonesia-pun 
2 bisa diatur agar bisa diadakan 

|hari pertanjaan, dimana  Mente 
ri2 jang bersangkutan memberi 
djawabannja setjara lisan, demi- 
kian Mr. Sartono. Menurut Mr. 
Sartono, pada masa Badan Peker 
dja KNIP dan RIS hal itu djuga 

  

BELANDA DIMUKA HAKIM. 

. Dalam sidangnja Pengadilan 
Negeri Tuban jang diketuai oleh 
R. Ng. Moekmin Kromodjojodi- 

  
(kurang menjenangkan Angka batkeula ” P"poclor” di. Pekan Nan hakim, 2 Pa sudah terdjadi. 'sampai istirahat alalah I—i1. Raya Semg., telah dilangsung- (AG liham sebagai panitera dan Ia katakan lebih djauh, bahwa Goal2 ini dibikn oleh Dji Hing kan penarikan undian coupon ber M. Djajoesman sebagai penun- daa He ask ad 2 bat 'dari 'TCS dan Ngo Liok janu hadiah “jang hasil2nja sbb. : tut umum, jang diadakan pada/|Pa9a Gasarnja tidak ada pembata aa 1 Ia era “10 Te Hadiah ke 1: djatuh pada 'hari Sabtu tanggal 8 Septemberfsan jang diberikan pada anggauta unuh € an Ia mentjo No. 24789 (Bromfiets), ke |1956, telah mengachiri sidang Parlemen untuk mengadjukan per iba menahan tembakan dari Ing 
Nam (Malang). Bola diluar per 
hitungan keeper Tjing Hie ma- 
suk gawang. Ketika babak ke 
RN dimulai beberapa menit, suatu 
"serangan dari fihak Malang jang 
sebenarnja outside telah didiam 
kan oleh wasit sekalipun pem-' 
bantu wasit sudah memberi tan) 
da. Tetapi sesudah bola jg ber ' 
djalan tjepat tadi dapat dimasuk 
kan kedalam gawang. Semarang, 
wasit membunjikan peluit. Pe- 
nonton menduga goal, tetapi ka 
rena pimpinan wasit tidak begi 
tu tegas, maka goal tadi ditatal 
kan dan TCS mendapat tenda- 
rgan bebas, karena dikatakan 
outside. — Hal itu menjebabkan 

No. 8840 (Mesin Djahit), ke 3 
“lo. 20710 (Radio), ke 4 No. 18577 
Sepeda Djengki), ke 5 No. 4651 
(Arlodji tangan laki), ke 6 No. 
25107 (Arlodji tangan perempuan), 
ke 7 No. 26921 (Satu stel tjang 
kir komplit), ke 8 sampai 10 dja 
tuh pada No. 5671, 22821, 23349, 
(masing2 sebuah kompor). 

Hadiah permen "Davos” 

| Sementara itu djuga di stand 
permen Davos pada malam itu di 
langsungkan pengundian kupon4 
berhadiah dengan disaksikan 
oleh instansi2 jang berwadjib. 
Adapun kupon2 jang beruntung 
mendapat hadiah adalah sbb. : 
Hadiah katja toilet djatuh pada 

020897: hadiah 
B. 033805, ha 

kupon seri A. No. 
mesin djahit seri 

| diah lemari pakaian C. 041637, 
ihadiah betjak C. 041637, hadiah 
Isepeda sport E. 0860755 hadiah 
radio djatuh pada kupon seri F 

protes fihak Malang. Dalam ba|102962 
bak tersebut fihak TCS adalah 
difihak  membelakan. Benteng 
TCS digempur, tetapi karena ke 
uletan garis belakang, maka 
goal tidak tertjetak. — Achirnja 
Mudjiono jang mengganti kedu- 
dukan Mursit mentjetak goal 2— 
1 untuk TCS sewaktu terdjadi 
salah paham antara pengganti 
keeper Malang dan back Katan. 
Goal pembalasan dari Malang 

TAHUN DEPAN PEKAN RAYA 
SEMG. DIUSAHAKAN 
OLEH PEMERINTAH. 

Pekan Raya ke-II Semarang jg 
menurut rentjana semula sedianja 
akan diachiri pada tgl. 15 Sept. 
malam ternjata ditunda dan di- 
perpandjang sampai tgl. 25 Sept. 
j.a.d. Fihak Balaikota im atas 
pertanjaan mengenai soal keuang 
an dari Pekan Raya itu menjata 
kan, bahwa sampai pada tgl. 15 
Sept. jbl. pihak Pekan Raya ke- 
II Semarang telah menjetorkan 

“Ipadjak dan lain2 persewaan milik 
Balaikota sebanjak Lk. Rp, 260. 
000,—. Menurut keterangan itu, 
dengan penjetoran sebanjak tsb, 
pihak Pekan Raya selama dibu- 
kanja sampai tgl. 15 Sept. menge 
nai perhitungan keuangannja dgn 
Balaikota sudah beres, artinja ti- 
dak mempunjai hutang pada Ba- 
laikota. Adapun selama waktu per 
pandjangan ini mengenai keuang 
annja dengan Balaikota akan di- 
perhitungkan lagi. 
Sementara itu dari lain sumber, 

didapat keterangan bahwa Pekan 
Raya “ke-III Semarang pada ta 

akan diadakan semeriah?nja. Per 
siapan2 akan diadakan tidak se 
tjara mendadak, dan akan berhu 
bungan dengan pengusaha2 stand 
stand dari luar negeri untuk me 
njelenggarakan eksposisi negeri-   nja masing-masing, 

AVERBACH  MENGALAHKAN 
AROVAH DALAM BABAK KE-3 
Dalam pertandingan babak ke-3 

dari ,,Delapan-Lomba” tjatur jg 
diadakan Kemis malam di Balai 
pPradjurit ,,Diponegoro” (Djakar- 
ta) grandmaster Sovjet Averbach 
telah mengalahkan djago Indone- 
sia, Arovah Bachtiar setelah zet 
ke-46 dilakukan. 
Dengan demikian, Averbach da 

pat mengumpulkan 214 bidji ke- 
menangan dari 3 pertandingan. 
(Remise melawan Wotulo dalam 

didapat karena tendangan penal babak pertama, menang dari wa terhadap tuduhan ini dibe- njaan2 itu dibatasi pada  soal2 

ty 12 pass jang diambil oleh Pe Bea anna baskan dari tuduhan tadi, akan/ang  menjangkut kepentingan ka .1 K3 n ri Aro 1 2 2 umum. Alasan? j i i half kiri Sefii hingga Meera daa MO) Letnk yerukadtsean fe fiptasi Ontuk" milan Tak Onb an Alasan2 jang sering  di- Satu sn diachiri dengan diadakan semalam berkesudahan edua, Djaksa menuntut supaja| “engar dari kementerian2 ialah 
Ang aa: pa 2 seba epada terdakwa didjatuhkan hu-|' : Tampubolon mengalahkan Cho- |KCP: Jatuhkan nu : : Pn 1 lis. Wotio. Nsinggolah dihentikan |kuman denda sebanjaknja Rp. Untuk mendjawab pertanjaan2 itu atas permintaan Nainggolan. 1250,— subsidair 25 hari ku-|Wasing2 kementerian harus me- Lim Hong Gie Manalu belum 

KEDJUARAAN TENNIS JUNIOR 
. SELURUH INDONESIA 56 “ 

| Sekretariat Pelti tjabang Ma- 
lang minta diumumkan, bhw pe 
rebutan kedjuaraan tennis junior 
seluruh Indonesia 1956, sesuai de- 
ngan keputusan kongres Pelti u: 
Semarang jang lalu, akan diseleng 
garakan dikota Malang. 

Setelah pertimbangan agar dja- 
ngan sampai penjelenggaraan per 
tandingan itu mengganggu  dja- 
lannja peladjaran2 sekolah, maka 
oleh Panitia telah diputuskan, 
bhw pertandingan2 itu akan dise 
lenggarakan pada waktu liburan 
Oktober, ialah pada tgl. 25 sam- 
pai dgn 28 Oktober 1956. Untuk 
pertandingan2 itu akan diperguna 
kan seluruh lapangan2 tennis. di 
Stadion Malang dan apabila per- 

  
Tidak djauh berbeda dgn ta- 

hun jang lalu, maka tahun ini 
bagian2 pertandingan akan terdi- 
ri dari: Bagian Remadja untuk 

: 4 5 | & 4 Layar 

i dgn 16 tahun dan ba Ikan Anggaran Dasar e- |, an Pa z Ta 5 : 5 
gian “tundor Untuk usia sampai 'suai dengan pedoman, Merteri djadi milik egara jangan dijaja- jtah jang madju, dan sesuai dengan 
dgn 20 tahun, PPK th. 1964. “wesesesankan, konsesi2 jang sudah habis keinginan dan tututan pemuda In- « 

tu an un 3 

tanjaan2. Tapi kita mengetahui, 
bahwa mestinja pertanjaan jang 
Giadjukan bersangkutan dengan 

Ikedjadian2 penting serta menjang 
ikut kepentingan umum, dan dja- 
ngan mengenai beleid dan soal2 

'pemeriksaannja jang ke III da- 
lam perkara seorang bangsa dan 
warga-negara Belanda bernama 

Carel Frederiks Leverman, umur 
"40 tahun, dilahirkan di Goes (Ne 
derland), jang di Indonesia be- 

batas kepada masa perang. Dju- 
ga dimasa damai tidak sedikit 
usahanja. Ini sesuai dengan tu- 
djuannja untuk meringankan pen 
deritaan manusia diatas dunia jg 
tidak sempurna ini. 

Djuga dimasa damai, jg djauh 
lebih pandjang dari masa perang, 
tidak kurang penderitaan manu- 
sia. Sewaktu-waktu rakjat ditim- 
pa bentjana alam berbagai rupa, 
seperti gempa bumi, bandjir, ba- 
haja gunung berapi, penjakit dan 
lain-lainnja. Ja, sering pula rak- 
jat mendjadi korban kebakaran. 
Dalam segala kedjadian itu Pa- 
lang Merah mempunjai tugas: 
meringankan penderitaan manu- 
Sia, dengan tiada memandang 
bulu dan bangsa. 

Banjak sedikitnja penderitaan 
manusia jang dapat diringankan 
oleh P.ML.I., bergantung kepada 
perlengkapan organisasinja dan 
kepada biaja jang  diperolehnja. 
Jang njata kelihatan ialah usaha 
PMI. untuk menjempurnakan or- 
ganisasinja, memperbesar perleng 
kapannja, untuk menunaikan tu- 
gasnja sebaik-baiknja. Tetapi ke 
giatan dari pada P.M.I. tergan- 
tung kepada biaja jang diperoleh 
nja. P.M.I. adalah suatu organi 
sasi  partikelir jang bertugas 
membela dasar2 peri-kemanusia- 

'kerdja sebagai Terrein-leider pada 
B.P.M. Kawengan (Tjepu). 
Dalam surat tuduhan ia diper- 

salahkan: Menghina kepada Po- 
lisi Negara dimuka umum (fatsal 
207 dari K.U.H.P.) dan dengan 
sengadja mentjegah atau  meng- 

jang remeh. Kalau para anggau 7 : , an, i leh k 
ta bisa membatasi pertanjaan2 Be ena Tera “eenGn nga dan mendapat subsidi dari peme- 
itu, maka diharapkan pemerin- rintah. Akan tetapi djumlah 
tah djuga akan bertindak tjepat, Isubsidi itu djauh dari mentjukupi. 
karena semestinja mereka mera Hanja 'selebihnja harus ditjari 
sa dibantu pekerdjaannja. sendiri oleh P. M. L., diperoleh 

Tapi dalam prakteknja, masih 
terdapat banjak pertanjaan2 jang 

antara lain dari derma para budi- 
man dan dermawan, dan last but halang2-i suatu pekerdjaan jang 

dilakukan oleh Polisi Negara (fat- Idisusun setjara pandjang lebar |not least dari kontribusi anggota 
sekali, dam tidak disusun setjara 
djelas dan singkat. Djuga djarang 
sekali para anggota mempergu- 
nakan haknja untuk meminta dja 
waban setjara lisan, hingga su-.Iy 
dah barang tentu tidak bisa di- 
atur agar pemerintah bersedia f' 

sal 216 dari K.U.H.P.). 
Didalam persidangannja jang 

dibela oleh Mr. Raden Soerjadi, 
terdakwa mengungkiri tuduhan2 
diatas. Walaupun terdakwa meng 
ungkiri tuduhan2 tsb., akan teta 
pi bukti2 jang diperoleh dipersi | Tan - a P 
dangan telah Sakup untuk Tan memberi djawabannja setjara ti- 
djatuhkan suatu hukuman sesuai San dalam waktu jang dekat. Su- dengan 'kesalahannja. “ Idah tentu tjepat tidaknja djawa- 

Djaksa M. Djajoesman dalam ban pemerintah akan tergantung 
reguisitoirnja menjatakan, ibahwa Pula pada banjaknja pertanjaan2 
kesalahan terdakwa terhadap tu- jang diadjukan serta adanja Para 
duhan sub pertama tidak  ter- ga2 jang bekerdja dikementerian2. 
bukti, dan mohon “supaja terdak-| Xeh karena itu hendaknja perta 

ngadakan penjelidikan didaerah2,' 

  

  
anggotanja. 

Sebabnja. diadakan fund 
raising. 

Maka berhubung dengan tugas 
nja jg berat itu, sedangkan beaja 
ang diperoleh sampai sekarang 
sangat kurang, P.M.I. mengada: 
an usaha baru jang disebut fund 
aising tadi. Sebab itu kepada 
audara-saudara dan tuan2 jang 
empunjai perasaan peri-kemanu 

iaan, jang dapat mengirakan be 
pa beratnja penderitaan manu- 

ia jang tertimpa bentjana alam 
an lain2, boleh diharapkan akan 
emberikan sumbangan jang se- 
antasnja. P.M.I. bertugas ter- 
adap manusia sebagai manusia, 
lengan tiada memandang bulu 
dan bangsa. Karena 'itu 'seruannja 

tidak ditudjukan kepada warga- 
soal kurangnja tenaga dan bahwa ba Indonesia sadja, tetapi ke 

ada segala penduduk jang mem 
unjai perasaan peri-kemanusian. 

| Dan kepada rakjat Indonesia 
Chususnja saja meminta perhatian 

sub 'ke JI Pengadilan mendjatuh 
an hukuman pendjara kepada 

bedak lamanja 14 hari dgn. 
tempo pertjobaan lamanja satu 
tahun. 

| Terdakwa jang menjatakan me 
njesal, menerima baik keputusan 

ini, dan kemungkinan ia ' akan 
mengadjukan grasi kepada Pre- 
siden. 

  

POMG SR REDJOSARI II 
Dalam suatu rapat baru2 ini di 

rumah Amin Sujitno di Redjosari 
TII Semg. baru2 ini telah diben 
tuk Persatuan Orang tua Murid 
dan Guru (POMG) SR Redjosari 
II Semarang. Pengurusnja terdiri 
ari Ketua dan Wakilnja: Suprap 

hun depan, besar kemungkinan- lu akan dipakai djuga lapangan2|to dan Kadiran. Penulis Abdur- 
nja akan diselenggarakan oleh tennis Kepolisian dan ,,Bintang- |rachman dan Sudjatmiko. Benda 
Pemerintah Daerah KBS, dan Rukun”. hara: Amin Sumarto, pembantu? 

Marlono dan Soichron. Penase- 
hat: Kepala SR Redjosari II Djo 
josuwignjo. Dalam rapat selan- 
djutnja pengurus telah j 

     
  

selesai. Kesudahan dari rtandi jrungan. : j 2 .Idemikian Mr. ! $ ngan2 landjutan babak ge 'Pengadilan Negeri menjetudjui na ti Sartono. ng PepNAang terhadap Palang jadalah: ebagian dari tuntutan Djaksa,! separpora. Untu erah Indonesia dan  gerakan- N P 1 5 2 ? Er 'OLA. Untuk rtama l.:. Xy, : , an Aa pa Ka faitu sub ke I dibebaskan dari kali sedjak 1934, kes. Sienta nja. Negara kita Republik Indo 
Manalu, $ Tg fuduhan, dan terhadap tuduhan kan ikut serta dalam perebutan |Nesia berdasarkan tjita2 tinggi, piala-dunia sepakbola jang pertan 

dingan final akan lilangsungkan 
pada th. 1958 di Stockholm. Dalam 
pertandingan penjisihan kes. Ar 
gentinia akan bertemu dengan kes. 
Chili dan Bolivia dalam bulan Ok 
tober 19657. aa : 

Pemuda 

ang tersimpul dalam Pantjasila. 
Sila kedua ialah peri-kemanusia- | 
an! Djanganlah tjita2 besar dan ' 
murni itu tinggal sebagai sembo | 
jan sadja, sebagai perhiasan kata | 
jang tidak berarti, tetapi laksana '   

Dana“ Guna Lak. 

pekan fundraising 
17 Sept. ini, malam 

1 kepada masa perang 
jat. Indonesia sewaktu-waktu di 
pa, dan dalam segala kedjadian 

bangsa. Pada achirnja Wakil 
masjarakat untuk memberikan 

P.M.I. adalah suatu organisasi 
nasional kita, jang ingin mendjadi 
saluran untuk melaksanakan tjita 
tjita peri-kemanusiaan itu. Sebab 
itu, dengan djalan P.M.I. ini sau- 
dara2 dapat membawakan tjita2 
itu kedalam praktek hidup. Se- 
bab itu perkuatlah barisan P.M.I., 
berikanlah sumbangan jang  se- 
besar2-nja kepada P:M.I., berupa 
derma dan berbagai rupa, agar 
tjita2 peri-kemanusiaan terlaksana 
dalam pergaulan hidup bangsa 
Indonesia. 

Dimasa jang achir ini sadja 
tidak sedikit kesengsaraan jang 
diderita oleh rakjat kita. Berba- 
gai bahaja menimpanja, bentjana 
alam, bahaja api, pengganasan 
gerombolan dan lain-lainnja. Dan 
disinilah saatnja kita menundjuk- 
kan, bahwa kita adalah bangsa 
jang bersatu-padu serta bangsa 
jang ingin hidup dengan melak- 
sanakan tjita2 negara: peri-kema- 
nusiaan. 

Mudah-mudahan gerakan PMI 
dengan fundraisingnja jang per- 
tama ini disebelah usahanja jang 
lain2, memperoleh landasan jang 
tepat didalam djiwa saudara2. 
Sekianlah! Merdeka. (Antara) 

TJIREBON 
BERDIRI DI SIN- 
DANGLAUT. 

Dikota Distrik Sindanglaut Kab 
Tjirebon kini telah terbentuk Tja 
bang dari organisasi Front Pemu 
da Sunda, jang diketuai oleh Su 
riamihardja, Organisasi tadi di- 

FPS 

  

SUAR 

'M.E.S. seorang pemimpin sua 
tu perusahaan di Djakarta jang 
dituduh menjuap kepala Djwt, 
Perindustrian Djawa Barat dgn 
uang dalam amplop sebanjak 
Rp. 10,000,— ketika dihadapkan 
didepan pengadilan Djakarta me 
nerangkan: ,,Itu bukan suapan, 
tapi tjuma hadiah Lebaran”, 

Aiiihhh pintar bener ini bung 
M.E.S. tjari alasan Maka Sir- 
pong sarankan sadja, kalau nan 
ti pak Hakim sampai mendjatuh 
kan hukumannja, supaja djuga 
djangan kalah diplomatis. 

Katakan sadja, bahwa untuk 

membalas baik budinja ita bung 
M.E.S. bukan dipendjara, tjuma 
diberi tempat menginap gratis, 

didjamin makan minum komplit, 

pengawal lengkap: hanja sadja 
zonder djaminan, ....... !!!!! »..... 

Sir-pong. 

  

Ditunda Se- | 

imentara ...., 
Timbang Terima |An- 
tara Simbolon-L ubis 
DJURUBITJARA Angkatan 

Darat Let. Kol. Pirngadie — me 
ngenai soal waktu timbang-teri- 

ma djabatan Panglima TT. I 
dari tangan Kolonel | Sirabolon 
kepada Kol. Zulkifli Lubis — 
Sabtu siang menerangkan, bah- 
wa timbang-terima tersebut tadi- 
nja direntjanakan akan dilang- 

sungkan pada tanggal 17 Septem 

ber, ditunda sampai minggu per 

tama bulan Oktober jang akan 

datang. 

Penundaan waktu timbang-teri 
ma itu, menurut Pirngadie selan 
djutnja, dilakukan atas perminta 

an Kolonel Simbolon sendiri jg 
telah disetudjui oleh pengganti 
aja, Kol. Z. Lubis serta oleh 
KSAD Nasution. 

Kolonel Simbolon dalam hal 
Ini mengemukakan adanja per- 
mintaan2 dari pihak resimen2 da 
lam lingkungan TT. JI serta dari   bentuk oleh pemuda2 Sunda dida 

erah itu jang setudju dengan isi 
pernjataan Front Pemuda Sunda 
Djakarta, jang pamfletnja disiar 
kan di Djakarta baru2 ini. Dalam 
hubungan ini dapat dikabarkan 
pula bahwa baru2 ini didaerah 
Tjirebon (termasuk kota) telah 
terdapat pamflet2 jang isinja me 
ngetjam tindakan2 Pemuda Sun- 
da jang tergabung dalam Front 
Pemuda Sunda. Pamflet2 jg di- 
tandatangani oleh Mahmud Pasja 
itu kini telah ada ditangan jang 
berwadjib. 

pelbagai organisasi kemasjaraka- 
tan, jg pokoknja minta dan meng 
hendaki agar diadakan lebih da 
bulu kundjungan2 perpisahan ke 
resimen2 tsb. sebelum dilangsung 
kan timbang-terima- djabatan. De 
mikian  djurubitjara Angkatan 
Darat, jg dalam hubungan ini 
menegaskan, bahwa soal pengun 
duran waktu timbang-terima itu 
bukanlah merupakan soal prin- 
sipil adalah soal "tour of duty 
an sich”. 
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jang sangat penting artinja bagi | 
perhubungan maupun bagi usaha | 
pemulihan keamanan dan jang 
telah lama rusak, kini sedang di 
bangun kembali dengan rentjana 
beaja sebesar &- Rp. 20.000,— jg 
akan didapat dari Kas2 desa di 
sekitar desa tersebut, bantuan 
dari Pemerintah dan pula sumba 
ngan uang dari pabrik gula Dja 
tibarang. 

Selain dari pembangunan djem 
batan tersebut, djuga kini sedang 
diadakan gerakan gotong-rojong 
memperbaiki djalan antara desa 
Wanatjala dan Songgom sepan- 
djang &- 10.000 M jang dikerdja 
kan oleh rakjat dari 6 desa dise 
kitar tempat tersebut. 

RADIO 
SEMARANG, 19 September 56: 
Djam 06.25 Gamelan Studio Jog 

  

jakarta. 07,10 The Modernaires. 
07,30 Orkes Lima Serama. 13,15 
Radio Orkes Surakarta. 13,45 
Kwartet Carrol Gibbons. 14,10 
Gema Siang. 17.00 Taman Kusu- 
ma. 17,30 Dunia anak2. 18,15 Dari 
dari untuk Angg. A.P. 18,30 Ru- 
ang DPDAD. 18,45 Dari dan utk 
Angg. A.P. (Iandjutan). 19,30 
Tepatkah...... ? 20,30 Gamelan 
Pancha Suara. 21,00 Rudjak Uleg 
Semarangan. 21,15 Krontjong Ma 
lam. 22,15 O. M. Gembira. 23,00 
Penutup. 
SURAKARTA, 19 Sept. 1956: 
Djam 06.10 Langgam Kron- 

tjong. 06:30 Rajuan Pagi. 07,20 
Lagu2 Malaya. 07,30 Permainan 
Gitar. 07,45 Njanjian Bing Cros- 
by. 13,10 Klenengan dari Puro. 
14.10 Klenengan dari Puro (lan 
djutan). 17.00 Ruang JPAT. 17,40 
Varia Djawa Tengah. 17,50 Irama 
Indonesia. 18,15 Ruangan A.P. 
19,30 Imbauan Malam. 19,45 Kon 
tak dengan Pendengar. 20,30 Re 
portage. 21,15 Klenengan Mana- 
suka. 22,15 Klenengan Manasuka 
(landjutan). 24,00 Penutup. 
JOGJAKARTA, 19 Sept. 19556: 
Djam 06.10 Soran pagi. 06.35 

Genderan pagi. 07,20 Gederan pa 
gi (landjutan). 13,10 Pelbagai Or 
kes Melaju. 14,10 KK. Tunas 
Irama. 11,00 Taman Kepanduan. 
17,40 Tuntunan Agama Islam. 
18,15 Dwi Gitar. 18,30 Peladjaran 
Lagu2 Djawa. 1940  Gending2 
Dolanan. 20,05 Gending2 Dolanan 
(landjutan). 21,15 Ruangan Dja- 
pendi. 21,30 Malam  Manasuka. 
22,15 Malam Manasuka (landju- 
tan). 23,00 Penutup. 
DJAKARTA, 19 Sept. 1956: 
Djam 06,30 O. H. Teruna. 07,10 

Seni Djawa Studio Djakarta. 
13,30 Empat Serangkai. 14,10 Ke 
tjapi Modern. 17,00 O.M. Sinar 
Medan. 17,30 Peladjaran Njanji. 
18,30 Ketjapi Batak. 19,30 Orkes 
Enam Serumpun. 21,00 Lembaran 
Wanita. 22,15 Galih Pakuan 23,00 
Penutup. 
TJIREBON, 19 Sept. 1956: 
Djam 06.10 Suara Herijati. 06.40 

Komponis dan tjiptaannja. 07,10 
Lagu2 dari Minahasa. 07,40 O.K. 
Puspa Kemala. 13,10 Kwartet Su 
dharnoto. 13,40 Tembang Priang 
an. 14,10 Melachrino Strings. 
17.00 Budi Pekerti. 17,30 Siaran 
A.P. 18,15 Dunia Olahraga 18,30 
Album Puisi. 19,30 Orkes Hawaii 
an Manasuka. 20,30 Pilihan Pen- 
dengar. 21,15 Gamelan Si Geger 
22,15 Gamelan Si Geger (andju- 
tan). 23,00 Penutup. 
  

Rakjat Desak Pelaksanaan 
| Pembatalan KMBJg Sungguh' 

DALAM pernjataan jang dike- kontraknja djangan diperpandjang. 
f luarkannja dengan kepala .pertje- | Tanah2 perkebunan jg tidak diker 

pat pelaksanaan pembatalan KMB @jakan harus diambil oleh Peme- 
dengan sungguh” Pimpinan Pusat fintah dan dibagikan kepada kaum 
Pemuda Rakjat antara lain mene. Lani miskin dan tadi tak-bertanah, 

: i aw. Transfer keuntungan dan djasa2 rangkan bahwa tindakan Pemerin TN tah untuk tidak membajar hutang? kepada Belanda harus dihapuskan 
2 atau se-kurang2nja dibatasi dan 

kepada Belanda harus disusul dgn pekerdjaan Bank2 Belanda dikon 
tindakan2 lainnja. Perusahaan? trol lebih keras dan dibatasi. 
modal2 monopoli Belanda jang vi- 
tal harus dinasionalisasi, “perusa- 
haan dah men: 

    

   

    

    Dengan tidak mengurangi parig-! 
hargaan atas tindakan2 Pemerin-      

Ppt ana 

donesia, Pimpinan Pusat mendesak 
dan menuntut kepada Pemerintah: 
1. Agar Panitya Negaro Penampu 
ngan akibat2 pembatalan KMB 
bekerdja se-giat2nja untuk menje- 
lesaikan tugas2nja. 2. mentjabut 
Statement of Policy Kabinet BH 
dan menggantinja dengan Undang 
Undang jang membatasi hak2 dan 
kekuasaan kaum modal asing di 
Indonesia. 3. Mengambil tindakan 
terhadap biangkeladi “peristiwa 
13. Agustus”. 
Demikian pernjataan itu. 

(Antara), 

Bertempat di 
ten ,pada hari Djum'at tgl. “14 
September 1956 djam 10,00 oleh 
Residen Pati selaku wakil Guber 
nur Djawa Tengah telah meian- 
tik para anggauta DPRD 
Djepara. 
Pelantikan tersebut 

oleh para pembesar 
wakil2 dari 
dan undangan 

disaksikan 
Sipil/Militer, 

Partai2/Organisasi2 
lainnja. Sebelum 

pelantikan dimulai, lebih dahulu 
sdr. Sekretaris Kab. Djepara 
membatjakan surat penetapan da 
ri Gubernur Djateng mengenai 
Maan para anggauta D.P.R.D.P, 
sbb. : 

| Dari N.U. 12 orang: S. Much- 
'sSin Akbar, M. Hardi, H. Zjubaidi 
Ali, Ismail, HH. Zjainuri, Solei- 
man: Taman, H. Nur Ichsan, 

Hdris, Sutikno, Mutamir, Ali Rid- 
wan dan Jusup. Dari P.N.I. 5 
orang: Bindhowi, Bambang Suli 
jono, S. Dhanoesoekotjo dan R. 
Sabardjo. Dari P.K.I, 2 orang: 
|Pratikto dan Siroen. Dari Ma: 
Isjumi: 1 orang : Hardjosiswojo 
Dari Parkindo : J. Kusnadi. 

SOLO 
PERUMAHAN RAKJAT KOTA 
BESAR SURAKARTA AKAN 

DIBIKIN FILM, 

  

Kementerian Pekerdjaan Umum 
Gan Tenaga telah  menjediakan 
beaja sebanjak. Rp. 150.000 untuk 
pembikinan sebuah, film menge- 
nai Perumahan Rakjat Kota Be- 
sar Surakarta, jang tidak lama 
iagi akan dimulai. Pembikinan 
film tsb. akan dikerdjakan oleh 
Perusahaan Film Negara. 

Film tsb. akan merupakan fiim 
tjeritera jang pandjangnja 150 
feet atau apabi:: diputar “akan 
memakan waktu setengah djam. 
|Tjeritera film tsb. dibikin ' oleh 
Kepala Jajasan Kas Pembangu- 
n»n jang menjelenggarakan pem- 
bangunan Perumahan Rakjat di 

  

Tjondrodiprodjo, sedang regie 
akan dipegang oleh H.B. Angin. 
Film tsb. akan berkepala ,,Ru- 
mah adalah sumber Bahagia”, 

Kabarnja pemilihan J.K.P. Solo 
untuk dibikin film itu adalah ka 
rena systeem jang dipakai oleh 
J.K.P. Solo adalah jang terbaik 
djika dibanding ' dengan lain? 
tempat. Dan kenjataan memang 
menundjukkan bahwa daerah? 
lain telah mengirimkan penin- 
djau2nja ke Solo untuk mempe 
ladjari systeem jang dipakai oleh 
ILKP. Solo ituu 

MAGELANG 
MEMBUAT FILM PADA PU: 
SAT PENJAMAKAN KULIT, 

Baru2 ini 7 orang lari Djawa- 
tan Kehutanan pusat Djakarta 
dengan dipimpin oleh Mutalib 
telah tiba di Magelang. 
Maksud kundjungan itu ialah 

untuk membuat pilem pada pu- 
sat penjamakan kulit di Mertoju 
dan, Pengambilan pilem ditudju 
kan pada objek2 accasia. 

Pihak PFN dan Djawatan Pe 
nerangan kabupaten Magelang 
dalam hubungan pembuatan pi- 
lem ini telah memberikan 'ban- 
tuannja. 

  

akan 

ATLETIK. Menurut radio Mos- 
kow, djago lari Sovjet Vladimir 
Kuts baru2 ini, berhasil memper 
baiki rekor dunia lari djarak 10.000 m. dalam waktu 28 m. 80,4   detik. Rekor lama atas nama San 
dor Iharos (Hongaria) diturunkan 
dengan 12,4 detik, 

  

pendopo Kabupa, 
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. tahan, bernama A. bin S., ber- 

  

   

  

   
Membunuh Diri 

— Selama 4 1129 Orang:    
PANITYA IST 

tempat hari Mingg 
pai 1955 dinegar arat) terdapat 1129 u ia 
perkara bunuh diri. Di selandjutnja bahwa 4999 dari diumblah wanita jang bunuh diri berumur antara 19 dan 30 tahun. | Dibanjak daerah : 
dengan menempuh 
matjam), s 
menjiramkan 
tjara jang dit 
gantung diri. 
sebab2 bunuh ini 
tentangan dalam keluarga, 
kawinan kolot. (Antara-l 

   

     

    

melaratan, pengangguran, per- 
tradisi dan praktek tiara per- 

sia 
— 

Insiden Asemlama 
A dar Pengatjau Jg“Menghasut”Utk Laku- 

kan Penjerbuan — Kata PK3 Sa'ud 

em aa aa Na Naa ea, Ginkain Bang penjerban an PN Sts pena MO mokpan terdjadinja (rumah keluarga Almatsir) Djakarta, Djum'at malam oleh orang 

  

   

banjak — menerangkan, bahwa pihak polisi jang segera mela- 
kukan penjelidikan terhadap peristiwa tsb., mensinjalir adanja 
Teeran Lag nona jang sg ee Konga itu disekitar tem- 

iwa itu di, kaum pengatjau menghasut untuk melakukan penjerbuan kerumah No. Na Tae Pn 
Nana 5 

Seorang jang dituduh mendjadi  Ked'adian jang 
salah satu pengatjau dan meng- sudah selesai itu, pada Djum'at 
hasut2 orang banjak untuk mela petang itu, telah panas kembali, 
kukan penjerbuan itu, pada Dju- akibat meluasnja suara2 jang mat malam itu djuga ditahan bersifat menghasut jang  dilan- 
polisi, jang kini masih terusmela tjarkan sementara orang  dika- Fa Pe ana Sena NAD an orang luas. Akibat suara? 
ia. ang jang dituduh telah provokasi ini, jang menvcatakan menghasut rakjat itu dam kini di anak ketjil itu dijabarkan sanga 

kedjam kedalam kali, kakinja di 
» angkat keatas dan kepalanja keba 

) To Lan Aan NA TT 
3 kan anak ketjil itu mati karen: Berhubung dengan itu, kepada nja, menjebabkan penduduk ade chelajak ramai diminta dan dise- pertjaja sadja suara2 jang demi- rukan sangat agar pada tiap ter kian itu, semakin lama makin ba djadinja Sesuatu kedjadian sepert njak berkumpul, sampai terdjadi 

ti jang terdjadi Djum'at petang di peristiwa seperti dilukiskan di- dijalan Asemlama itu, tetap ber- atas. Kedjadian didjalan Asem- sikap tenang dan djangan sekali- lama itu, sesungguhnja adalah kali mudah  terpengafuh oleh soal jang ketiil sadja, tetapi jang suara? dan kabar2 tidak benar kemudian mendjadi besar dan pa bahkan jang bersifat provokasi. nas akibat adanja orang2 jang Dalam hal2 serupa itu, masjajr engatjau dan menghasut itu. 
akat hendaknja djangan sampai 

Citunggangi Oleh anasir2 penga- 

sesungguhnja 

asal dari Kp. Kebon Pala, Karet 
Djakarta. 

  

Demikian Kepala Res. Krim. 

   

         

  

     

  

     

  

k 1951 sam- 

   

terusan Suez. Seperti diketahui presiden Kisenhower | 
luar negeri John Foster Dulles telah menjatakan, b 
|semua djalan jang ditempuh telah menemui 

pelajarannja. 

Dalam pada itu djalan untuk 
mempergunakan kekerasan sen 
djata oleh Inggris dan Perantjis 
hingga kini belum dihapuskan. 

Perdana menteri Sir Anthony 
Eden dari Inggris dalam madjlis 
rendah dalam mendjawab perta 
njaan dari partai buruh mengata 
kan, bhw djika Mesir “menolak 
utk bekerdja sama dgn ,,perhim 
punan pemakai2 terusan Suez”, 
maka Inggris akan mengadjukan 
masaalah Suez kepada Dewan 
Keamanan PBB. 

Minta tetap akan terus- 
kan rentjana pembentu- 

. kan Perh. P.T.S. 
Lebih djauh didapat kabar, bah 

wa kementerian luar negeri AS 
tidak terkedjut mendengar pernja 
taan presiden Nasser pada hari 
Saptu, 

Para pembesar AS mengata- 
kan, bahwa Amerika Serikat ti- 
dak akan ragu2 utk meneruskan 
jrentjana pembentukan ,,perhim- 

punan pemakai2 terusan Suez”. 
Para ahli menegaskan, bahwa 

langkah selandjutnja “dapat  di- 
tempuh dgn mengadjukan ma- 

saalah terusan Suez kepada De- 
wan Keamanan PBB atau sidang 
umum PBB. Amerika Serikat 
akan menjetudjui “ pembitjaraan 
masaalah Suez itu dalam Dewan 
Keamanan, walaupun Uni Sovjet 

diduga akan mempergunakan hak 
vetonja. Djika hal itu terdjadi, 

    

Peringatan Nasser Dapat Perhat 
Chusus Dari Kalangan Militer A.S |, 
| PEMBESAR2 MILITER dan diplomatik Amerika Serik 
sangat memperhatikan peringatan jang sericus dari p 
mal Abdul Nasser dari Mesir, dimana dinjatak 
akan menghadapi kekerasan dengan kekerasan 

   
'u 

  

     alam masalah ea 
    1 

wa bila   

san sendjat, “bantuan ap. ) 

akan dibutuhkan. 

jakan terlibat setjara langsung. 

wa djika mereka ikut2, " maka 
akan berarti meluasnja pertenta- 
ngan, sedang hal itu tidak mere- 
Ika inginkan. $ , 
|| Mereka tambahkan,” bahwa 
Inggris dan Perantjis mempunjai 
tentara di 'Timur-Tengah jang 
Ijukup kuat untuk - menandingi 
Mesir. Besarnja kekuatan adalah 
rahasia, kata mereka." 

Kekuatan Nasser seluruhnja 
ada kira-kira 100.000 orang, 'se- 
dang hampir 50Y5 dari itu berada 
diperbatasan Israel. Diduga, bah 
wa Mesir belum dapat memper- 
gunakan pesawat2 pantjar-gas jg 
mereka dapat dari kaum komu- 
nis, walaupun mereka telah mem 

taraannja. , 
Hingga kini Inggris dan Peran 

tjis baru mempersiapkan angka- 
tan laut dan angkatan darat me- 
reka, 'akan tetapi djika perlu 
mereka djuga akan memakai ang 
katan udaranja. (Antara-UP) 

at: Perkajisin. 

residen Ga- 

va “bila (dan 
Amerika Serikat tidak akan memakai terusan Suez sebagai 

. langsung |m harapa : 
Amerika Serikat tidak aa senajak pensp aan oleh 

Selandjutnja para pembesar itu| 
meragukan, bahwa Uni Sovjet| 

Uni Sovjet mengerti. benar, bah- 

    
    

    

pergunakan .tank2 dalam keten-/ 

  

    

      

      

    

  r- negeri Peran- 
incau, membenar 

“Djuw'at bahwa 
renfjana baru mengenai terusan 
Suez itu ,di-ilhamkan 

1 diketahui rentjaan baru 

Inggris. 

    2. 

  

Ikan pada hari 

   

   

    
    
   

  

    
    
    
    

  

         

  

oleh Perantjis, A.S,' 

$ neau selandjutnja, ia 
angkal sulitnja melaksa- 

itu, tapi ia masih 
an Mesir tak 

   
   

  

empunja 
... Tindakan2 politik biasa. 
'Selandjutnja Pincau membela. 

'persiapan2 “militer Prantjis dgn 
mengatakan bhw hal itu ,,hanja 
'merupakan usaha2 politik jang 
'biasa sadja”. Kata Pineau, ditem 
patkannja pasukan? Prantjis di- 
pulau Cyprus tidaklah bermak- 
sud utk ,,mengantjam integritet 
dunia Arab, teristimewa Syria 
dan Libanon, atau djuga tidak 
bermaksud utk mengadakan tjam 
purtangan dalam persengketaan 
'antara sahabat kami, Inggris, 
dan penduduk Junani di Cy- 
prus”. Tuduhan2 jang dilempar- 
Ikan kepada Perantjis mengenai 
ladanja pasukan2 Perantjis di 
(Cyprus itu dikatakan oleh  Pi- 
Incau sebagai .suatu propaganda 
jang bertjorak”. ' 
Dalam pidato radionja selan- 

djutnja Pineau menjatakan bah 
wa putusan membentuk perhim- 

punan baru itu membuktikan 
»Prantjis tidak sadja menentang 
peperangan melainkan mentjari 
setiap djalan utk mentjegah pe- 
perangan”. (Antara). 

| 

  

  

RRT Tawarkan Lagi   maka masaalah itu dapat dikem 
balikan kepada sidang umum 
BB. 
Sidang umum PBB itu baru: 

“akan diadakan pada tanggal 12 
Nopember, akan tetapi sidang is- 
'imewa dapat diminta untuk di 
1dakan. 5 
Dalam pada itu beberapa 

orang pembesar AS didalam 

    

   
    

    
    

   

  

   
    
Nasional ke-8 partai tadi, Mao 

bagai 

Dalam pidatonja di Kongres 

Mao Tse Tang Terpi- 

slih| Lagi Sbg. Ketua 
tik Kepada Amerika 

MAO TSE TUNG malam Minggu jl. telah dipilih lagi se- 
ketua "Panitia Tetap Presidium Kongres Partai Komunis 

Tiongkok jang terdiri dari 13 anggota itu, demikian hari Minggu 
diberitakan oleh siaran radio Peking. 
Liu Shao Chi, Chou En Lai, Chu Teh, Chen Yun, Kang Sheng, 
Peng Chen, Tung Pi Wu, Lin Pe Chu, Chang Wen Tien,- Peng 
Teh Huai, Lin Piao dan Teng Hsiao Ping. 

mendjawab rtanjaan katakan, : 
bahwa Pa Teka Nateon menerangkan bhw Partai Komu- 

medapat kemenangan, maka diajuis Tiongkok kini lebih bersatu 

   

tjau jang mempergunakan kesem 
patan2 sematjam itu untuk men 
djalankan rolnja, sebab tinda- 
kan2 masjarakat jang dilakukan 
a"ibat suara dan kabar2 jang ti- 
jak benar itu, dapat membawa 

bat buruk bagi masjarakat sen 
dii. Demikian Kepala Reserse 
Kriminil Kepolisian Djakarta Ra- 

    

  

      ya, x - 5 , . paptu masih tetap berada dalami! 
Sebagaimana tefah dikabarkan, |oendjapaan pihak“ kepolisian. 

peristiwa jang terdjadi  Djum'at 
petang dan malam hari dirumah | Antara). 
No. 134 Djl. Asemlama itu, ber 
pozck pangkal pada insiden ke 

il tara penghuni rumah tsb. 

      

   
   

anak ketjil jang | 
ur?” buah mangga dari 
gan rumah itu, jang dipu 
keluarga dari rumah No. 

itu, dan jang achirnjia” me- 

nimbulkan kedjadian besar, be 
3 dilemparinja rumah tsb. 

an batu2 hingga mengalami 
n hebat dan jang - meng 

ikan polisi terpaksa  mele 
r a tembakan? gentjar untuk 
membubarkan ribuan orang jang 
berkumpul disekitar tempat itu 

    

  

Tentang diri anak ketjil laki2| 
jg tuduh "mentjuri” buah mang 
ga itu dan jang menurut suara?! 
orang2 banjak ,,telah mati” aki- 
bat dipukul dan dimasukkan ke 
dalam kali ketjil oleh penghuni 

  

  

menerangkan, bahwa sama sekali 
tidak benar suara2 jang 
kun anak ketjil itu telah mati. 

Anak ketjil laki2 itu, jang“ber- 
nama Karnali (anak dari seorang 
penduduk Kp. baru), - berumur 
kira2 11 tahun, sesudah ia dipu- 
ku! beberapa kali, oleh salah se 
orang anggota rumah No. 134 itu 
dan dimasukkan kekali ketjil, ti- 
deck mengalami sesuatu ketjelaka- 
sn jang berarti. Dia pada waktu 
Pu djuga dan sampai sekarang 
terap berada dalam keadaan ,,se 
car broar”: djuga tidak diangkut 
kerumah sakit. . 

Diterangkan, bahwa setelah 
kedjadian itu, jakni sesudah anak 
itu ,.mentjuri” mangga dan ke- 
mudian dipukul serta  dimasuk- 
kan kedalam kali-ketjil, : 
tan jang kemudian terdjadi sete- 
lah itu antara pihak keluarga 
anak ketfjil itu dengan: yuni 
rumah No. 134, telah dapat di 
selesaikan dan didamaikan,  an- 
tara lain atas bantuan polisi Seksi 
IV jang datang ketempat itu. 
Kepada anak laki2 ketjil jang 

tersangkut dalam soal ini, oleh 
Almatsir sebagai kepala keluarga 
rumah djalan Asemlama No. 134 
itu, telah diberikan uang Rp. 
25, sebagai sekedar oogkos tjutji S 

na pakaian jang kotor akibat ke 
lumpur. Anak ketjil itu sendiri se 
telah itu dibawa sebentar keseksi 
polisi, dan setelah diberi” nase- 
hat seperlunja, diantarkan ' pu- 
lang dalam keadaan sehat  wal- 

afiat. AU 

“Pidato 
kitkan 

$ 

  

laupun rumah didjalan 
lama No. 134 itu kini sudah diko 
songkan oleh keluarga rumah itu, 
tetapi rumah. tsb: sampai | 

p 

“udara” tidak 'mempunjai 

Aju 
  

Diakaria Raya, jang achirnja me 
njatakan harapannja kepada ma- 
Isjarakat seperti 
atas. 

diterangkan di- 

Dapat dikabarkan, bahwa wa 
Asem- 

(mur tengah dan dengan demiki- 

|'Eimur tengah akan mendjadi le 

hari 

akan mendapat kekuasaan jang 
sangat besar di Afrika dan Ti-     

   
    

  

      
    

   

  

an posisi militer (Amerika) di 

mah. 
Mengenai pendapat2, bahwa 

kekerasan sendjata dapat dihin- |! 
darkan, pembesar2 tsb. meraguli 

diata dipergunakan. maka akan 
-petjah perang dunia ketiga. Me   Freka katakam, bahwa djika sega" 
Ia usaha jang ditempuh telah me 
nemuj kegagalan dan Isggris Pe 
rantjis mempergunakan kekera- 

  

Bulganin Sarankan Be-' 
| 'berapa Djalan Baru 
Utk Menghindari Djalan Buntu Antara Timur- 
Barat Dalam Masalah Perlutjutan Sendjata 

"GEDUNG PUTIH” Amerika Serikat hari Djum'at mengu- 
mumkan salman kedalam bahasa Inggris surat P.M. Bulganin 
kepada Pres. Eisenhower, tanpa komentar2. Teks surat P.M. Bul- 
Iganin ita telah diumumkan oleh Radio Moskow beberapa djam 

Berhubungan dengan surat ita UP dari Moskow 
—“Ihari Djum'at mewartakan bahwa dalam suratnja tersebut P.M. 

Bulganin mengadjukan usul-usul untuk mentjari djalan bara utk 
menghindari djalan buntu jang terdapat antara Timur dan Barat 
mengenai persoalan perjutjutan persendjataan. 
| Dikabarkan sudah, bahwa damengurangi angkatan bersendja- | 
lam surat tsb. jo merupakan dja 
Tabah, sn aan ennapang 5g 

- si tanggal 4 Agustus jl, 
rumah No. 134 itu, P.K.B. Sud pin Nenen abu Aa 1 

sebelum itu. 

5 bahwa 
ntjan, usul Eisenhower untuk 

mengata Peanntan persendjataan dengan 
jara mengadakan “inspeksi dari 

hubu 
agan dengan perlutjutan persen- 
djataan. 
“Lebih djauh PM Bulganin me 

ajatakan kepertjajaannja bahwa 
akan mungkin. tertjapai suatu 
bersetudjuan, jg “ sedikit-dikitnja 
terbatas, . mengenai perlutjutan 
persendjataan, je dimulai dgn. 
mengadakan larangan pertjobaan 
sendjata2 atom. Terbatas dalam 
hal ini berartikan suatu persetu 
djuan jg tidak mengenai keselu- 
ruhan persoalan, tetapi sedikit- 
1ja tentang satu atau lain bagian 
persoalan tsb. 

Dikemukakan pertimbangan se 
landjutnia, bahwa pekerdjaan Ko 
misi Perlutjutan Persendjataan 
PBB beserta Panitya Ketjilnja ti 
dak menghasilkan sesuatu hasil 
ig positif, karenanja kita harus 
Keara, menemukan dialan ke 
luar  deadlock pembitjaraan2 
mengenai perlutjutan  persendja 
taan, Dalam hal ini dikemuka- 
kan tjatatan oleh PM Bulganin 
adanja kegagalan berbagai2 groep 
lan konperensi2 internasional 
intuk mentiapai sesuatu persetu 

an, sebelum ' mengemukakan 

  

    

“pertimbangan bahwa mssih sela 
tu Sun harapan tertjapainja perr 

   
Knp peroalaanja, sedikitnja 

afau lain bagiannja. 
AS. belum djuga mengu 

| yangi A.P. nja, 
'Lebih djauh dikemukakan pe 

njesalan atas kegagalan Amerika 
rikat jang didjumpainja sam- 

p kini utk berbuat seperti apa 
ang diperbuat oleh TIRSS dan 

  

Presiden Su karno Bang- 
impati Rakjat Rusia 
  

  

SAMBUTAN?2 baik 
    

pers!terhadap perdjuangan rakjat In- 

juan, kalau tidak mengena? 

tanja, sebagai diumumkan achirz 
ini. Langkah demikian akan mem 
punjai arti penting untuk r 
perkuat kepertjajaan internasio 
nal, demikian Bulganin selandju 
nja. 

Tentang perundingan baru m 
ngenai perlutjutan persendjataan 
PM Bulganin seterusnja menjat: 
kan bhw sesuatu perundingar 
baru seperti jang diusulkan itt 
hendaknja mengenai persoalan2 
jang konkrit tentang pengura- 
ngan persendjataan terutama ten 

tang pengurangan djumlah ang- 
katan perang negara2 besar dan 
djuga langkah2 menudju pelara- 
ngan sendjata2 inti. Pelarangan 
penggunaan, pertjobaan, dan pe- 
nimbunan sendjata2 inti ini te- 
lah lama mendjadi tuntutan 
URSS, dan mendjadi keinginan 
berdjuta djuta manusia didunia 
ini, demikian PM Bulganin da- 
lam suratnja kepada Eisenhower 
(Antara-UP). 

Pandu? Pelaja- 
ran SCC'Disuap 
20.000 Pound 
KEDUTAAN besar Mesir di 

Washington pada hari Sabtu me 
nuduh ,,Suez Canal Company” 
telah memberikan uang suap jang 
sangat besar kepada pandu-pandu 
pelajaran dan para tehnisi untuk 
meninggalkan pekerdjaan mereka 
di Terusan Suez. Djumlah uang 
suap itu antara 10.000 sampai 

  
  20.000 sterling. (Reuter) 

bersama setjara damai dan bisa 

tetapi diakuinja partai itu telah 
melakukan beberapa kesalahan. 

tindakan2 utk melenjapkan ge- 
djala2 jang tidak sehat 
tiap2 bagian pekerdjaan 

kan, bahwa djika kekerasan sen|tuan antara partai dan rakjat. 

    

  

   
   

    

donesia dan telah menumbuhkan bekerdja-sama  setjara praktis 

bersama Indonesia-Ini — Sovjet rasa perashabatan lebih kuat la- 
sebagai penutup perkundjungan gi antara kedua bangsa. Artikel 
Presiden Sukarno ke Uni Sovjet tsb menjambut pernjataan bersa- 

luar negeri terhadap aan 

itu, terdapat ad. dari New Ti- ma Indonesia-Sovjet sebagai sa- 
mes, Ta Kung Pao dan Nhandan fu dasar kerdjasama selandjutnja 
masing2 dari Moskow,  Peking utk pembangunan dan kesedjah- 
dan Hanoi. : teraan kedua bangsa dan untuk 

perdamaian dunia. 
Madjalah New Times memuat 

suatu artikel chusus sekitar kun Ta Kung Pao dalam pada itu 
djungan Presiden di Uni-Sovjet menjatakan, bhw pernjataan ber 
dalam mana a.l. dinjatakan, bah sama “itu merupakan suatu de- 
wa pidato2 Presiden Sukarno te monstrasi jg kuat kepada dunia 
lah membangkitkan rasa sinftpati sekali lagi, bhw negara2 dgn ber 
rakjat Sovjet lebih dalam lagi bagai sistim sosial bisa hidup 

dan bersahabat. 
Nhandan mengemukakan, bah 

wa pernjataan bersama Indone- 
sia-Sovjet itu adalah suatu suk- 
ses baru daripada politik perda- 
maian dan koextensi dan me- 
luasnja semangat kerdjasama in- 
ternasional, Suatu sukses jang 

ari pada di masa jang lampau, 

Menurut Mao, peru diambil 

daiam 
partai 

tu jang merugikan bagi persa- 

— MAO TSE TUNG — 
Dalam iaporan jang dikemu- 

kakan oleh Liu Shao Chi hari 
Saptu, mengenai politik RRT di- 
njatakan persekutuan jang kekal 
ping itu RRT kembali menawar 
dengan Uni Sovjet, tetapi disam 
kan koeksistensi setjar, damai 
dan hubungan diplomatik kepa 
da Amerika Serikat. 
Dalam laporan jang pandjang 

lebar itu setandjutnja ditegaskan 
lagi ketetapan RRT untuk mem 

    
bebaskan Taiwan. 

Soal2 penting jang dikemuka 
kan oleh Liu ringkasnja adalah 
sbb.: 

1. Persekutuan antara Tiong 
kok dan Uni Sovjet adalah tiang 
kuat bagi perdamaian di Timur 
Djauh dan didunia. Persekutuan 
dan persahabatan ini adalah aba 
di dan untuk lebih memperkuat 
persekutuan ini adalah kewadji- 
ban dan politik luar negeri Ti- 
ongkok. 

2. Tiongkok senantiasa berse- 
dia mengadakan hubungan diplo 
matik jang normal dgn setiap ne 

geri dan menghendaki ko-eksis- 
tensi setjara damai dgn Amerika 
Serikat. Tetapi Amerika Serikat 
terus mengambil sikap bermusu- 
han terhadap Tiongkok. 

Berulang-ulang Tiongkok meng 
usulkan supaja diadakan konpe 
rensi antara menteri luar negeri 
RRT dan AS dgn tudjuan mele- 
njapkan kesentingan di. daerah 
Taiwan. Djika kaum imperialis 

Amerika Serkat tidak menghen- 

lak enak, satu2nja djalan ada- 

lah mengambil sikap jang realis- 
tis terhadap Tiongkok. 

3. Pada umumnja soal siapa 
jang akan menang dalam perdjoa 
ngan antara sosialisme lawan 
kapitalisme di Tiongkok, kini su- 
|dah ditentukan. 
| 4. Rentjana 5 tahun jang per 
tama dari Tiongkok jang akan 
berlangsung hingga tahun 1957 
|telah memperbesar produksi in- 
dustri dengan 90.3 persen. Dalam 
rentjana 5 tahun jang kedua, kita 
akan berusaha lebih keras lagi 
sehingga pada tahun 1962 kita 
sanggup menghasilkan 70 persen 
mesin2 dan perlengkapan jang di 
butuhkan Tiongkok. 

AS ' mendjalankan politik 
ekspansi berkedok melawan 
agressi komunis, 

Seterusnja ketua Konggres Na 
sional Rakjat RRT, Liu Shao 
Chi, hari Sabtu menerangkan bah 
wa Amerika Serikat melakukan 
ekspansi terutama untuk memper   penting dalam gerakan anti-ko-: 

lonialisme jang kemadjuannja tak | 
akan mungkin ditjegah oleh ke- | 

oleh kekuasaan di negara2 jang 
kalah perang, seperti Djerman 
dan Djepang. 

Liu jang dipandang sebagai 
kuatan reaksioner jang manapun, orang nomor dua di RRT, me- 

demikitn Nhandan antara lain 
dalam tadjuk-rentjananja (Anta- 
ra). 

. 

ngatakan hal itu dalam Konggres 
Partai Komunis Tiongkok. Menu 
rut Liu, Taiwan jang masih 

Jantuk bersi 

| Irandal, jang membawa 

j|tara Laut Mati dan Es Salt. 
Tentang korban2 tsb. didjelasj! 

daki mengalami lagi hal jang ti- 

di- 
duduki kaum imperialis Amerika 

Hubungan Diploma- 

Anggota2 lainnja adalah 

Perintah 

Bersiap” —. 
Pada Pasukan2 Le- 

giun Arab 

    

    

   
oleh pemg | 

  

za 
Itudjukan kepada fihak Israel, 
13 Sept.” Reuter hari Sabtu dari Beirut, ibukota Libanon, me- 
wartakan bahwa menurut berita2 wakil2 diplomatik Mesir dan 

Libanon hari itu mengadakan kundjungan pada kementerian Juar 
negeri Jordania untuk memberikan djaminan akan membantu Syria 
untuk menghadapi agresi Israel, 

bahwa ketika berlangsung perun 
Hussein, dan radja Irak, Feisal, 

jang terdiadi 13 Sent. ibl itu. Dalam hubungan ini diwartakan 

  

mengenai ,,insiden Gharandal 

diika dilantjarkan lagi seperti 

dingan antara radja Jordinia, 
jang berdjalan sampai djauh 

llewat tengah malam, jang seperti dikabarkan bertempat di Hab- 

  

HN 
ir- Libanon”Dan Irak 

enghad 
BERHUBUNGAN dengan peringatan P.M. Syria jang di- 

pi Israel 
baniya (Irak), hadiir pula perdana menteri Irak, Nuri As Said, 
(Hari Sabtu ita djuga pembesar? Irak kembali ke Bagdad, dan 
P.M. melaporkan perundingannja kepada Kabinet Irak, Menurut 
sumber2 resmi, Irak sementara itu telah memberikan djandji 
akan memberikan bantuan militernja kepada Jordania untuk 
menghadapi agresi Israel. Hari Sabtu itu pula opsir2 tinggi Irak 
mengadakan konperensi di ke menterian pertahanan Irak di 
Bagdad. Dikabarkan lebih djauh bahwa menurut perihtah jang 
dikeluarkan setelah ,,insiden Gharandal 13 Sept.” ita sedjak hari 
Sabtu Tentara Syria dan Tentara Legiun Arab dari Jordania di 
perbatasan dalam keadaan bersiap menghadavi segala kemunp- 
kinan. (Antara). 

  

bahDjadi Pe 

Selatan selama tudjuh hari bebe 

jang melakukan penindjauan itu 

Mendjelang saat berachirnja 
NIAM dim tahun 1960 kedua pe 
miliknja, BPM dan pemerintah 
Indonesia, kini sedang berunding 
tentang reorganisasi NIAM atas 
dasar perbandingan modal jang 
tetap sama jakni 5045 BPM dan 
5090 pemerintah Indonesia. 

Selam. penindjauan ke wilajah 
pertambangan minjak NIAM itu 
misi Parlemen tsb. telah diberi- 
an gambaran jang lebih dalam 

tentang besarnja risiko dan kap' 
Ital intensiviteit dari perusahaan 
minjak tanah. 
Kesan? ini oleh pihak. NIAM 

liharapkan akan dapat didjadi- 
can bahan bagi Parlemen untuk 
,anti membitjarakan pembaharu- 
an status NIAM chususnja dan 
semberian konsesi2 baru kepada 
serusahaan minjak asing umum- 

nja. 3 

Pada penindjauan itu misi Par 
emen jang terdiri dari - wakil2 
serbagai fraksi telah dapat me- 
jaksikan pula terikatnja NIAM 
sada BPM dalam praktis segala 
:al, karena NIAM tidak mem- 
junjai staf pegawai, organisasi 
lan alat2 besar sendiri (Antara). 

  

  

PARA TAHANAN DLM PER- 
KARA PERISTIWA PAKIS” 

DIBELA 4 ORANG. 
Dari RKKS didapat keterang- 

in, bahwa para tahanan dalam 
'erkara ,,Peristiwa Pakis” akan 
dibela oleh 4 orang, jaitu Mr. Soe 
srapto dari Djakarta, Mr. Ab- 
lulmadjid, adpokat di Semarang, 
Soepardi anggota Pengurus Pu- 
sat RKKS dan Adjirachman Ke- 
tua Umum Pusat RKKS. Semua   

  

   
    

DJURU-BITJARA $ 
Arab dalam keterangannia 
Ne an ba — bah 
Legiun t iperinfahka 

iap-siap berhubung de. 
ngan adanja insiden ,,13 Septem- 
ber,” jaitu serangan jera pada | 
os pendjagaan polisi di 

Pendal korban 
difihak Jordania 11 orang tewas, 
11 mendapat juka2 berat atau 

Diterangka, selandjutnja bah 
wa serdadu2 Israel ditaksir ber 
kekuatan 1000 orang menjebe 
rang garis demarkasi dengan di 
bantu pesawat2 terbang, tank 
dan arteleri, menjerbu pos pen 
djagaan Legiun Arab tsb, jg ter 
letak Ik. dipertengahan djarak anj 

kan bahwa setelah. terdjadi tem 
bak menembak perlawanan dari 
fihak Jordania, ternjata ada 5 
orang polisi Jordania tewas, 2 
orang dari tentara pendjaga na- 
sional dan jg 3 orang adalah 
orang2 preman. Jg mendapat lu 
ka2 berat, 7 orang dari pendjaga 
nasional-dan 4 orang lainnja hi 
lang. Sedangkan pos pendjagaan 
hantjur sama sekali. 

Seterusnja Komisi PBB urusan 
Perletakan Sendjata di Palestina 
mengumumkan hari Saptu, bah- 
wa hasil penjelidikannja setem- 
pat membuktikan, bhw kira-kira 
satu bataljon tentara Israel mal 
lam Djum'at jl. telah menjerang 
dan memusnahkan pos Legiun 
Arab (Jordania) di. Charandel. 

Menurut laporan jang dengan 
segera telah disampaikan kepada 
sekretaris djenderal - PBB Dag 
Hammerskjoeld di New York, 
dalam serangan Israel tadi pihak 
Jordania menderita “korban 10 

(Antara-UP). 
emang 

Pendidikan Keter- 
tiban Dan Ke- 

bersihan 
MENTERI P.P.K, telah me- 

mutuskan, membentuk sebuah 
|Panitia Perantjang Pendidikan 
Ketertiban dan Kebersihan bagi 
Sekolah Rendah dan Menengah, 
jang berkedudukan di Djakarta, 
Panitia itu mempunjai tugas: Me 
ngusulkan kepada Menteri P.P,K, 
usaha2 jang harus dan/atau per- 
lu dilakukan dan diperhatikan, di 
dalam maupun diluar sekolah, 
untuk menanam, memelihara, me- 
mupuk dan mendjaga sifat2 ke- 
rochanian jang baik pada murid 
murid, seperti misalnja budi pe- 
kerti jang baik, rasa2 ketertiban, 
kebersihan, kesusilaan, kebangsa- 
an dan lain sebagainja, 

Panitia tsb beranggota 14 
orang, al. X. S. M. Ondang, Ke 
pala Inspeksi Pusat SMP di Dja 
karta merangkap sebagai ketua, 
R. Arbidin Djajanegara, 
Inspeksi Pusat Pendidikan Guru 
di Djakarta, menerangkan seba 
gai wakil ketua dan J. Siregar, 

rangkap sebagai panitera. 

    
adalah antjaman besar terhadap 
keamanan Tiongkok. Setelah pe 

! Amerika Serikat irang dunia j.l. 
melakukan kegiatan2 ekspansi, 
terutama di negara2 jang kalah 

seperti Djerman dan Dje 
guna menguasai negara2 

dan untuk merebut kalangan 
serta Peran- 

tjis dan berusaha dengan keras 

perang, 
pang, 
ini, 
pengaruh Inggeris 

untuk menguasai dunia, 
| Liu Shao Chi seterusnja menja 

imperialis 
itu 

terhadap 
(Antara- 

takan, bahwa kaum 
AS melukiskan kegiatan2nja 
sebagai pertahanan 
agressi kaum Komunis, 

  

wi pikul seluruhnja oleh 
“Lebih landjut dinjatakan, bahwa 

an kedjaksaan telah minta  supaja 

orang tewas dan 4 orang luka2. 

|terangkan kepada pers, 

Kepala 

Inspektur SMP di Djakarta me- 

beaja pembelaan dinjatakan di- 
RKKS. 

diberikan surat jang menjatakan 
siapa2 jang akan membiajai pem 
belaan itu dan surat ini harus 
dilampirkan kepada surat  pernja 
taan para tahanan guna meng- 

adiukan para pembela. 
Soepardi dari RKKS menjata 

kan 'selandjutnja, bahwa menu- 
rut keterangan jang diberikan ke 
padanja dari pihak 'kedjaksaan, 
maka ia belum dapat mengun- 
diungi para tahanan karena suatu 
kata sepakat dalam KKD (af- 
spraak). Djuga para keluarga ta 
hanan jang telah menghadap ke 
kedjaksaan untuk minta idjin ber 

masing? 
menurut 

temu dengan suaminja 

jang sedang ditahan, 
Soepardi telah ditolak. 

  

Pakistan tidak akan mengirim 
kan pasukan2nja ke Cyprus, de- 
mikian dengan resmi diumumkan 
pada hari Selasa. : 

Seorang djuru bitjara pemerin 
tah Pakistan katakan, bahwa sa 
ma sekali tidak ada maksud un 
tuk mengirimkan pasukan2 Pa 
kistan ke Cyprus (sebuah peng 
umuman resmi jg dikeluarkan di 
Cyprus mengatakan, bahwa Cy- 
prus akan kedatangan angkatan 
perang dari negeri2 Common- 
wealth termasuk Pakistan). Demi 
kian diberitakan oleh Reuter 
dari Karachi pada hari Selasa. 

Atjeh Segera 
Djadi Propinsi 

. ACHTING Gubernur Propinsi 
matera Utara Sutan Kumala 

'ontas dalam konperensi-persnja 
hari Djumaat jbl. digubernuran 

t bahwa 
Panitia DPRD-Peralihan Sumate- 
ra Utara untuk sementara waktu 
dinonaktifkan, -— karena — dalam 
Kn jang si gn dibagi € K 
an status prop unt € 

Atjeh. Pembekuan ini “dilakukan 
untuk sementara waktu, sebab 
keanggotaan DPRD-Peralihan 
jang akan datang djamlahnja su- 
dah berlainan. Sebagaimana dike 
tahui, pembentukan Panitia DP 
DP-Peralihan jang lalu meliputi 
Tn Ii, Sumatera Timur dan 

tjeh. 

Sutan Kumal, Pontas tambah- 
kan, sudah tentu di Atjeh akan 
dibentuk pula  DPRD-Peralihan: 
dengan terbentuknja Atjeh men 
djadi propinsi. Mengenai kabupa 
ten, dikatakannja akan dibentuk 
diseluruh kabupaten2  panitya2 
DPR Peralihan kabupaten demi- 
kian djuga untuk kota2 : 
"Berhubung dekat itelah diper 

luasnja kota Medan arang jg 
belum disjahkan menurut Un- 
Ka maka djika dewan Kota 
pradja telah terbentuk, hal ini 
akan dibitjarakan kembali dan 
perluasan kota Medan tsb. akan 

Niam Hendaknja Diro- 

Bersifat Lebih Nasional 
SETELAH MENINDJAU daerah konsesi NIAM di Sumatera 

bahwa NIAM sepatutnja didjadikan perusahaan jang lebih ber- 

sifat nasional baik dalam organisasi maupun dalam modalnja. 
Demikian tulis wartawan ,,Antara” 
djalanan rombongan Parlemen itu. 

gang. Djika seseorang lama ber- 
djemur, sinar-sinar matahari 

rusahaanJg 

rapa diantara anggota Parlemen 
telah menjatakan pendapatnja, 

jang telah mengikuti per- 

| Wanita Demo- 
krat Ketjam ,,So- 

al Tawaos 

BERHUBUNG dengan adanja 
berita, bahwa ,,42 wanita Indone 
sia jang didjual ke Tawao?” se- 
bagai jang disiarkan pers, DPP 
Wanita Demokrat Indonesia te- 
lah mengadakan sidang untuk 
mempersoalkan berita ita dan 
berpendapat bahwa, apabila be- 
tul berita itu, perbuatan tsb. ada 
Iah suatu kedjahatan jang berten 
tangan dengan pri-kemanusiaan 
dan suatu penghinaan terhadap 
wanita chususnja, bangsa dan 
negara umumnja. 

PPP Wanita Demokrat Indone 
sia memutuskan mendesak kepa 
da pemerintah supaja selekas 
mungkin mengadakan penjelidi 
kan tentang berita tsb: djika beri 
ta “itu benar, supaja mengambil! 
tindakan tegas, dengan mendja 
tuhkan hukuman seberat2nja ter 
hadap siapapun jg mendjalankan 
kedjahatan tsb: supaja mengada 
kan hubungan dengan pemerin 
tahi Inggris untuk menjelesaikan 
persoalan itu dan untuk mentje 
gah terulangnja kembali kedjadi 
an 'ini, dan supaja mengadakan 
perdjandjian dengan negara? te- 
tangga tentang penjerahan pelari 
an orang? js dianggap melaku 
kan kedjahatan. 

dan Kredit, 

z 

  

Sabtu siang jbl. bertempat di KEMLU telah diadakan penanda. 
tanganan perdjandjian Indonesia - Rusia mengenai bantuan Tehnik 
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aa Krishna 8 
  

KRISHNA MENON, wakil 
mengatakan, bahwa India tidak 

dalam masaalah terusan Suez.   
»sPemerintah India telah minta 

Untungnja India  mempunjai 

hubungan persahabatan dgn fi- 
hak2 jang berkepentingan dalam 

masaalah tersebut.” Setelah Me- 
non berbitjara didepan perhim- 

punan mahasiswa asing dari uni- 
versitas New Delhi dia memberi   Demikian putusan sidang DPP 

Wanita Demokrat jg diadakan 
tgk 12 September''jbl. (Antarar).tanja apakah akan petjah pe- 

djawaban2 kepada pertanjaan2 jg 

Jiadjukan kepadanja. Waktu di- 

  

djadi 

banjak mendjemur badan, orang 

»Sabut-sabut 'elastik pada ku- 
lt manusia itu “adalah seperti 
band dari karet. Dialah jang men 
djadikan kulit itu kuat dan te 

itu 
akan masuk kedalam djaringan2 
jang menghubungkan”, kata dok- 
ter kulit itu. 

Oplet Terba- 
kar Hangus" 
3 Orang Tewas 
BERITA terlambat menjatakan, 

bahwa sebuah oplet No, D.-19713 
pada hari Minggu tgl, 9 Septem 
ber djam 15.30 sore jbl, antara 
djalan djurusan Subang — Ban- 
dung, dibetulan km 179.680: te- 
lah terbalik sampai terbakar jang 
membawa korban2 sbb.: 3 penum 
pang mati terbakar, 2 luka-luka 
berat, diantaranja termasuk su- 
pir, 2 luka-luka ringan, Dua 
orang penumpang selamat, Para 
korban telah diangkte kerumah- 
sakit dikota Bandung, n 

Menurut keterangan ketjelaka- 
an tsb. terdjadi karena rem oplet 
itu lepas dan muatan lebih dari 
pada semestinja, (Antara) 

  

KALAU INGGRIS SERANG 
MESIR, NASIONALISASIKAN 

PERKEBUNAN2NJA 
DI CEYLON. 

Sembilan buah serikatburuh 
Ceylon telah mendesak kepada 
PM Bandaranaike supaja ia me- 
nasionalisasikan perusahaan2 per- 
kebunan Inggris jang ada di Cey- 
lon (teh, karet, dll), kalau Inggris 
menjatakan perang kepada Mesir, 
Demikianlah menurut keterangan 
jang diperoleh hari Sabtu di Co- 
lombo. - 
(“Sementara itu beberapa serikat 
buruh merundingkan kemungkin- 
an-kemungkinan untuk melakukan 
aksi anti-Inggris, misalnja supaja 

Sinar Matahari Bisa Bi- 
kin: Kulit 'Lekas' Men- 

: »BANJAK ORANG menjangka bahwa djika mereka sering 
kali mendjemur badannja dipanas matahari, badannja akan ber- 
tambah sehat dan segar. Tapi mereka tidak tahu, bahwa terlalu 

pada umur scbenarnja,” demikian kata Dr. John H. Lamb dari 
Oklahoma City, seorang spesialis kulit. ,,Terlalu banjak dipan- 
tjari sinar matahari, kulit manusia akan lekas tua kelihatannia, 
Sebab bila kulit Jama sekali kena 
elastiknja akan binasa, serta jaringan jang menghubung-hubung- 
kan pada kulit akan bertambah kering” 

Tua ? 

tampaknja akan lebih tua dari 

sinar matahari, sabut-sabut 

Dr. Lamb memberi ingat, bah 

India TidakAkan Men- 
"' djadi Perantara 

Dalam! Krisis" Sengketa" Suez—Kate 
Menon 

tetap India di PBB, Sabtu malam 
akan bertindak sebagai perantara 

»Tidak ada orang jang minta 
hal itu dan kita tidak akan menerima peranan ita”, kata Menon. 

dengan sangat dinana mungkin, 
agar masaalah itu disclesaikan dengan djalan perundingan, 

rang, Menon katakan:” Apa jg 
dapat- saja katakan ialah, bahwa 
situasi jang berhubpnygan dengan 
terusan Suez seperti orang dapat 
melihat dari luar adalah penuh 
dgn pertentahgan2. Adalah men 
djadi kewadjiban kita utk menge 
lakan perang. Tidak ada guna- 
nja itk siapapun utk mengada- 
kan perang atau membuat suatu 
keadaan jg memungkinkan  pe- 
ang”. Demikian Menon. ' 

Menon berangkat ke Kairo 
Seterusnja Menteri negara In- 

dia Khrisna Menon pada hari 
Minggu telah bertolak dari New 
Delhi menudju Kairo untuk me 
ngadakan pembitjaraan dengan 
presiden Mesir, Nasser. : 

Ia menerangkan kepada pers 
belum lagi mengetahui bilamana 
ia akan pergi ke London, Perta- 
njaan apakah India telah meneri- 
ma baik undangan Mesir untuk 
menghadliri suatu konperensi, di 
djawab oleh Menon bahwa sebe 
narnja tak ada undangan karena 
tak dikemukakan suatu tanggal. 

PM, Nehru kirim nota ke 
pada Eden, John FR, Dul- 

les dan Lloyd, 

kabar,   wa sinar matahari dapat menge 
runjutkan kulit manusia, dan 

mendjadikan seorang wanita jang 
besumur 40 tahun tua rupanja se 
perti nenek dari 80 tahun. 
Diterangkannja, bahwa sinar 

matahari didaerah panas hampir 
sama dengan sinar matahari di 

daerah dingin: tapi perbedaan jg. 
besar adalah refleksi dari laut 
dan samudera, jang menamb 

tenaga pembakarnja. 

.Mendjemur badan sekadarnja | 

adalah menjehatkan”, kata Dr. 
Lamb, dan menimbulkan pera 
saan enak didalam badan. Ada 
bantuan untuk keseimbangan djas 
mani, dan menolong pembentu 
kan vitamin € didalam tubuh. 
Tapi djanganlah berdjemur ter 

jalu Jama, “ataw ketika  mata- 
hari sedang terik. 

,Berdjemuriah 

hari baru naik, atau ketika 
ikan terbenam. Djanganlah men 

djemur badan, ketika matahari 
sedang dipuntjak. kepala, - atau 
pada waktu sore. 
Dokter kulit dari Oklahoma 

itu selalu menggelengkan kepala 

djika dilihatnja dipantai ' laut sa 
ngat banjak orang jang mendje 
mur badannja waktu tengah hari 

dan matahari sedang teriknja. 
Kata Dr. Lamb: ,,Djika tuan 

terpaksa keluar tengah hari, ba- 
lutlah badan dengan sematjam 

saff jang sengadja untuk penang- 
kal kulit dibakar sinar ' mataha- 
ri. Salf ini akan dapat menghin- 
darkan kerusakan jang diterbit- 
kan oleh sinar matahari jang ke 
ras. 

Terlalu banjak mendjemur ba 

dan bukan sadja kulit merasa sa 
kit, dan rupa lekas bertambah 
tua, tapi djuga ada bahaja lain. 
Jakni kanker pada kulit. Menu- 
rut teori Dr. Lamb, sinar mata- 
hari jang terik dikepulauan jang 
mungkin bertanggung - djawab 

atas banjaknja penderita penjakit 

sewaktu mata- 

  buruh jang bekerdja pada perusa 
haan2 Inggris mengadakan pemo-   disjahkan menurut perluasan jg 

ada sekarang. (Antarra). 
(UP). 

kulit didaerah Semudera Pasi- 
fik, dan daerah panas lainnja. 
gokan umum, 

  

PEMERINTAH Djendral Pe- 
dro Aramburu - dari  Argentin 
hari Minggu memperingati ulang 
tahunnja jang pertama setelah 
merobohkan pemerintahan presi- 
den Peron. Wartawan  Reuter 
bersamaan dengan itu mewarta- 
kan tjatatan2 tentang pergolakan 
buruh disana, Hari Sabtu jbl. 
puluhan ribu pekerdja2 toko di 
Buenos Aires mengadakan pemo- 
gokan selama 24 djam, untuk 
membela tuntutan kenaikan gadji 
setelah perundingan2-nja  mene- 
mui djalan buntu, ketika hari 
Kemis jbl. Pada hari Selasa tgl.   Reuter). 

mogokan' 
penerangan  mengantjam akan 
mogok, djuga untuk membela tun 
tutannja untuk kenaikan  gadji. 
Menurut kabar2 jang mereka te- 
rima tuntutannja  hanja ditawar 
oleh fihak pemerintah 30 sampai 
4075 sadja. Lebih landjut dika- 
barkan bahwa kaum buruh in- 
dustri2 tekstil, Djawatan Radio 

ngadakan aksi kerdja lambat. 
Menurut  keterangan2 para 

ahli keuangan jang didapat war 
tawan Reuter itu, memang kenai   

  

Argentina Diantjam Gelombang Pe- 
ruh pada waktu2 lampau masih 
Ikurang terbanding ' dengan ke- 
'naikan ongkos hidup, Keterang 
an pemerintah menjatakan bhw 
kenaikan ongkos hidup di Argen 
tina ini selama 2 tahun berse- 
lang mentjapai 2645. Untuk itu 
fihak pemerintah sekarang (pe- 
merintah Aramburu) telah mem 
beri kenaikan upah  sebanjak 
105 rata2. Tentang tuntutan 

dan Telegram kini sedang me- buruh diterangkan bahwa jang (kepada perusahaan kain, 
Idituntut adalah kenaikan 8845 
bagi pekerdja2 vital. Sedang 
pekerdja2 Toko menuntut kenai 
kan gadji dengan 163”5. (Anta 

18-9-56, kaum buruh listrik dankan gadji jang didapat kaum bu ra— UP). 

dial 

  

Lebih djauh didapat 
bahwa perdana menteri Nebru 
'pada hari Sabtu telah mengirim 
kan nota pribadi kepada perda 
na menteri Inggris Sir Anthony, 
Eden mengenai krisis terusan 
Suez. 

Didalam  fungsinja “ sebagai 
menteri luar negeri Nehru djuga 
mengirimkan dua buah nota Has 
sing2 kepada menteri luar negeri 
AS John Foster Duiles dan men' 

Tan ahteri 1 i Inggris S 
keras sinar itu, dan memperbesar joyd untuk Nag akan memberi tahukan 

kepada mereka reaksi India ter- 
hadap usul Barat untuk memben” 
tuk ,,perhimpunan pemakai? te- 
rusan Suez”, 

  

Bukan Suap? 
Tapi ' Hanja ,, Hadiah 

Lebaran“ Belaka 

M.E.S., wakil pemimpin suatu 
perusahaan di Djakarta hari Sab. 
tu telah dihadapkan kemuka Pe. 
ngadilan Negeri Bandung, karena 
tuduhan telah memberikan uang 
suapan sedjumlah Rp. 10.000,— 
kepada Kepala Djawatan Perin. 
dustrian Djawa Barat, Dalam 
pemeriksaan dimuka Pengadilan 
Negeri itu diperoleh gambaran, 
bahwa M.E.S. dulu telah menda: 
pat izin untuk mengimpor 259 
baal benang. Setelah benang itu 
datang, maka setengahnja tidak 
didjual kepada para pemesan de- 
ngan izin Kem, Perekonomian 
(Djaw. Perindustrian), melainkan 
didjualnja kepada beberapa peru. 
sahaan kain di Djakarta, 

Hal ini diketahui uleh Kepala 
Djaw. Perindustrian Djawa Ba. 
rat Hirawan Wargahadibrata, Un 
tuk menutup perbuatannja itu, 
maka M.E.S. telah memberikan 
uang dalam amplop kepada Ke. 
pala Djaw. Perindustrian Djawa 
Barat sedjumlah “Rp. 10.000,.— 

dengan disertai seputjuk surat 
jang  maksudnja selain mengs 
utjapkan selamat Lebaran djuga 
supaja Hirawan menutup segala 
perbuatan terdakwa itu. 

Tapi Hirawan tidak mau me 
nerima uang itu, bahkan terus 
mengadukannja kepada Polisi 
Ekonomi.  Achirnja perusahaan 
M.E.S. dischors oleh Kem. Per. 
ekonomian dan selama 6 bulan 
tidak diizinkan mengimpor ba: 
rang2. 

Atas tuduhan2 itu terdakwa 
M.E.S. mungkir.. Ia mengatakan, 
bahwa uang jang Rp. 10.000. 
itu bukan suapan melainkan 
diah Lebaran, 
Terdakwa djuga mengatakan, 

bahwa ia tidak mendjual benang 

melain 
dibikin 
harus 

maka 
sampai 

ha   
ikan memberikan untuk 

'kain. Karena saksi2 jang 
diperiksa belum datang, 

perkara ini diundurkan 

tg. 6/10 jad. (Antara). 

   



    

    

   

    

   

ssis 

    

watkan kutika jaag baek ini” 

.
.
.
 

  

          

  

Baru 

”PIRINGAN 
   

     

    
    

Menerangkan segala Kat ba $ 
perusahaan, keselamatan dan . senja 

mengobati segala rupa penjakit jan ingin punja anak atau jang tidak 

sel Silahken preksa, 
speciaal untuk orang wanita 

    

  

  

hari fat dapat terima pesenan? | 

    

LAGU? TERBARU 

dan" mintalah 2 : 

    
   SI. Ryadi 136 

Telp. 123         

    
    

   

    
    

  

hang Bendera 99 telp.1582 KL— Diskarty 
DX Asia Afrika 126 » telp:4626 — Bandung 
Djalan R.Patah SO «' telp: 674 Semarang, 
DL Petjinan Kulon 67mtelp 129117, Ie Suratajej 

  

      
  

HITAM” 

       

  

  

  

  

  

     

  

ingin hamil, Sena kana nsult Rp. 15.— »PARADISE” jara: Siang 9—1- Sore 4—7. . 
HOTEL GRAND Record Store KAMAR No. 12 — Plampitan Semar NONeA MO Lap Po 2122 se se Pan Ka 53 Imambondjol - Semarang. 

UNITED CINEMAS 2 : 2 
Djam untuk pesan tempat: | HT PANG DITJETAK BUAH TANGAN sn, - "Grand” 4 11—12— | G Pp 5 ' 2» i Peni PAN 3 ca | $ Gea hee keras te |) GK. Djatikusumo | INI DAN BESOK MALAM:| MH "LUX? 35. 7- 2 (B3) Pengantar hukum Internasional 

D. Dandridge an II Hepb ur n 

H. Belafonte - B. Sanders Bag. I DAMAI ee "BRIGHT ROAD" MERK LN Rp. 50,— 
"INI DAN BESOK MALAM: Bas. NX PERANG Uh. "ORION? 527.0 Ox (17 th.) PERAK la Rp. 45,— 

  

"REX” 515-715-915 Ditjetak atas 
(Widescreen) 

de atin kertas H.V.S. 80 gram. 
pakai boekbinderslinnen 

Ukuran: 1514 x 23 ti 2 Ld CM. Ongkos kirim 1094 sedikitnja Rp. 1,50 
Untuk toko2 buku Plus GP Int | 

dengan tinta mas. 

    
Y @ BRYLCREEM memelihara supaja rambut 

— dan kulit kepala sehat dan bersih — 
mentjegah kelemumur dan keringnja 
rambut. 

@ BRYLCREEM memberi kilap kepada ram- 
but, jang sangat dikagumi kaum wanita. 

@ BRYLCREEM adalah cr@me jang murni 
“ dan bermutu — lain sekali dari 

@ BRYLCREEM adalah obat rambut jang 

sempurna, terpudji karena rambut 

rapi, terpudji karena kulit kepala sehat. 

untuk rambut berkilap 

dan kesehatan kulit kepala... : 

  

    

    

   

   

      

   
   

    
   
   

      

      

     

   

    

      

     

   
    

   

     
   
     
    

     
   
   

ISLANDS Tua OR | 
ne ama 

DP aapusuc ? non" 
aa aa naa Maman 
INI DAN BESOK MALAM: 

PGRI? «Ge Ta Im" AM Gay 

    

  

  

, naa maa, 

INI DAN BESOK MALAM: 
aa OYAL" 4457-.15 (17 th)| 

- agwan ah $ 2 5 

Baburao G AZAB" 6 

Film India Tekst Indon.” | 
INI. DAN BESOK MALAM: 
"DJAGALAN” 5.-7,9.- (17 th.)| 

   

  

| Djika Tuan/Njonja tahu apakah | tentulah banjak HALANGAN2 Pa, sa - —m—— Perik djika kau hendak memetjahkan kesulitan 
NI MATAN PE BISAN : -hi : : , 2g hal peng- PERAN Sera ag hidupan, Segala hal dirahasiakan, F 

20 ex. keatas dapat poto- 
. dan pembeli 

ngan istimewa. 2 li 

     Pesanlah dari sekarang pada : 

N.V. PEMANDANGAN 
: Bag. Penerbitan » Djalan Sabang No. 19, - Telp. Gbr. 583 j5 DJAKARTA. 

M.S. RAHAT Occulist SETERAN 109 — SEMARANG. 

    
  

BRYVLCREEM 
— untuk rambut rapi dan sehai    
  

akan terdjadi di kemudian haril. dan KESUKERAN2 bisa dapat & 

Djam Bitjara: 

  

          

  

3. . 2 1 

RESYL 

  

  

  

    

CinemaScope Pagi 9—12 
Clark Gabie - Jane Russell Sore 5—7 TA «aa aa aan 5 waru i 6 "Tn E TALL MEN” Drama perijntaan jang paling FX LN AS Terkenal diseluruh : (Color by de Luxe) mesra dan seraM............ : ISBERTUNANGAN : dunia untuk BNN 5 : Hana batan penjakit menda: INI DAN BESOK MATAM: RR. SRI DA ra PA » 2590OK | MALAI : MI - gangguan kerong- IND RA" 435-7.9.15 (17 th.) MOH. JUNUS kongan, tenggorokan, batuk 

Ini malam penghabisan : Semarang redjan, batuk, selesma, 
"ROXY” 630 - 845 dengan catarrh, laryngitis pharyn- 

— Raj Kapoor - Nargis R. TRIEBUDIOJOEWONO - gitis, 

Tekaitak 1 TT tea Djakarta 
15 Sept. 

Peresmian : Naa Smg Tm. Maluku No, 7 Kepada saudara2/teman2, terima kasih atas kedatangan d 
wa” Bap: Pegi 

  

untuk Bag: C. kelas I, II, II 
TERIMA AFDRUK TJEPAT Bas: B. , LI 

  

  

  

  

  

  

          

  

  

  

      

  

   

    
   
     

   
    

    

    

  

Sun Chin Lu - Wang Yuan Long| e | DALEM ga DJAM SELESAI. ketua Sekolah 
DEa TA Me Sana DJUGA TRIMA FOTO PANG R. MOCHAMAD PERHATIAN, GILAN UNTUK TEMANTEN BESOK MSELASA/RABU) MA BNN jua : ni , LAM "ROXY” tidak ada per-| — MEDSASEFFRIEDER:FILMS,ING2 SAKIT BAARMOEDER tundjukkan. ”————— TDITUNGGU DI PRE! Foto sModern” i an wa mapan sennmamzamn |. Mn bitjaralah Ta KA Saha 3 an $ WOTGANDUL Dar. 6 engan tak ragu pada : 
Segora datang : Geeta Bali As 66 (Pembalasan) SEMARANG, ata NJONJA GOUW sendiri.  SIndra”/”RoyaP” Kamal Kapoor99 - meer Tekst Indon. s £ Pa ga 
Segera datang: — Mahipl “BIVAGATa Film India PARA PENGUNDJUNG PEKAN Ray, ” Bia » ta toh 014 4 4 0 2 

— "Gris”/” Djagalan Matan “RAYASA Tekst Indon. 200 TAHUN KOTA SOaN ata “SEGERA "LUX": INDONESIA PREMIERE!!! Siahkan Na 2 bla PA A »LONTONG ISTIMEWA” syesifiek Jogi -. memsersembohkan: , & , »YS DAWET”  spesifiek Jogja Pe 
ZAIM! “Di USSMLAM DI RUMAH MAKAN AL DI - ABDI. HADI - M- BUDURAS 

“9 Sa DJAYA“ sega ja 29 Be 

   

    
        

(sebelah timur Pekan Raja) 
Judonegaran 14 Jogjakarta. 
SEA Apa an Le 

    

  

DITUNGGU : 
ORION? Po OLENN “non 
CinemaScope) F DR xE : STE!GER 

figa tokoh bintang £ 
jang terkenal kuat $ 
dan istimewa per 

Be Dambabada AAG Pu 
Cole m TECHNICOLOR Ea 
  

mainan-nja...... 
- muntjul bersama dalam tjerita jang penuh gelora dan berbau 
SENAR AOA ma ! 5 
  

BESOK PREMIERE PAUL DOUGLAS — EVA BARTOK in 

  

  

      

      

    

: |. Siaradara: x $ « awatupm pesar:  ,,Ihe Gamma People 
'SEBUAH FILM INDONESIA JANG SANGAT BERMUTU! | GRAND” EA —— : 5.09 - 7.00 - 9.06 | #LUX” INI DAN BESOK MALAM 500700900 (13 th) KA Haa Ten ai Tg ta. 17 th) 

THE AWARD STORY FROM TME LADIES | 4 HOME JOURNAL MAS BECOME THE “tra: MOST UNUSUAL PICTURE OF THE YEAR! s 
h SABAN SORE 

djam 3.00 

(Widescreen) 

  

      

      

   

   

  

   

Satu kedjadian 
ig sangat mys- 
tericus dan se- 
ram tentang se 

orang berilmu 

S.M .A. ,,Mahasis 
i an - i aran 

berian bantuan moreel/materisal Mn ena 
- Sa Maa aa -. “ 2 1 

s Te Masih menerima murid haru 

    Sa) 

  

  

Didjual: 
SATU RUMAH TEMPAT TINGGAL terima kosong ada 
garage, ukuran & 10 X 27 Mt, terletak didjalan klas 1, ben: 
tuk bangunan rumah sesuai dgn, keadaan zaman, bangunan 
dibangun kira-kira th. 1936, berikut dgn, tanahnja, jg, ber- 
ukuran & 28 x 100 Mt, dan tanahnja jg. masih kosong, da- 
pat untuk mendirikan fabriek atau bangunan rumah & seluas 
28 X 65 Mt. Harga pasti Rp, 250.000,—. 
TANAH KOSONG ukuran & 8 Xx 28 Mt, gambar dan ren- ' 
tjana bangunan sudah ada, bagus sekali untuk toko dan rumah 
tempat tinggal, terletak di Djl. klas 1. Harga pasti Rp. 45.000.- 
Tersebut diatas terletak dalam kota Solo, dan tidak pakai 
perantara. Keterangan Djl. GADJAHMADA 67 (dulu. Djl. 
Punggawan 67 — SURAKARTA). 

    
JUDGE 

: LUCAS 
HAS GOT TO PETERMINE 

y OUR LEGAL RIGHTS BEFORE 
A RANGE WAR BREAKS OUT 

IL BETWEEN CATTLEMEN AND 
THOSE BOGUS ORE 

HUNTERS! 

  

   

Roy ogers 
No. 24 | 

  

    

   
    
   

    

an - mentjoba2 ope- 
h seorang guru wanita jang mengagumkan. ......... karena rasi otak dgn. 

euletannja dan kesabarannja berhasil mengambil hati dan meng- | memakai sinar- 
Atasi murid?nja jang terdiri dari segala djenis warna kulitnja! Igamma....... 
  

"PJAGALAN” INI dan BESOK MALAM 5.00 7.00 9.00 (17 th.) 
a Chin Lu 2 As (Pendjahat Romantis) Situ 

7 ”FUNG LIU MO WANG” pasa Ia nanaanua anna 

tunduk dibawah perintah serta 

  

jang mana dapat merobah anak2 mendjadi robot2 dan manusia2 
gadis2 tjantik djelita takluk ke- 

! 

— Hakim Lucas harus dapat me 
netapkan kekuasaan jang menu- 
rut undang-undang kepada kita 
sebelum perang daerah itu mele 
tus ialah perang antara pemilik 
ternak dan orang-orang pentjari 
bidjih itu! 2 
— Saja harap masih ad, djalan 

  

   
     Film Tiongkok baru. | 7 Yuan Long Un ! 

  
Type Pertj. ,SSEMARANG” Idzin No. 3498/111/A/171   untuk mentjegah pertumpahan da 

rah itu! :      

  
  

“Sementara itu Ears sudah 

STUNE 

  

  

DAPAT DILEVER DARI PERSEDIAAN (Ready Stock) DENGAN HARGA E.Z. 

GUNAKANLAH KUTIKA JANG BAIK INI. 

  

AKER PLKUP 
Model 1956 

TELAH MASUK SAKBELONJA B.P.E. KELUAR. 

DJADI BERARTI MASIH HARGA LAMA! 

  

PT. Ouiek Motor 
BODJONG 84-88 
SEMARANG 

Dil. SL. RYADI 136 
SOLO   

  

  

  

Original Eguipment On Most British 
Cars And Trucks 

MANUFACTURERS and TRADERS INCORPORATED 
Djalan Hajam Wuruk 4 — DJAKARTA 

Phone Gbr. 5545.     
  

  

  

    

     
      

     

  

    
     
   

          

  

dan Indio 

»sBerbuatlah 

seperti saja 

untuk 

menambah 

ketjantikan !” 

   
Lt
 

T
N
 

2 : 
ye 

Dan Kera Rai jakin 

akan utjapannja! Ia senantiasa memakai sabun 

jang murni, djadi sabun jang paling halus: 

sabun wangi LUX. Sabun wangi LUX 

jang putih, murni, halus dan harum 

  

Sa itu, adalah sabun pilihan 

v. bintang? pilem! 
: 

4 : Ms “ aa 
- 

AT Ag » 

9 dari 10 bintang” pilem memakai LUX, 

  

    

  

   
WONDER WHAT BUSINESS 458 
ROGERS AND THE EVANS 
GAL HAVE WITH THE dUDGE! 
TD BETTER DOA LITTLE 

ar, SNOOPING! 

HOWDPY, 
JUDGE! 

          

     

  

     
       

    

IN, ROGERS! I KNOW WHY 
A YOU'RE HERE---BUT I'VE 

GOT BAP NEWS! 
  

      BA Tina” 

— Apa kabar, hakim! 
— Memang saja mengira 

— Saja ingin tahu perkara 
sampaj dikot. djuga. 
— Hmmmmm! (demikian 
keluh Ears). 

apa jang sedang  diperbin- 
tiangkan oleh Rogers" dan 
Evans denga, hakim “itu! 

ka- 
lau engkau akan datang, Ro- 
gers! Saja tahu mengapa eng 

  
  Lebih baik saja intainja! (de 

mikian fikir Ears). 
kau datang kemari — le FA 
tapi saja sudah mendapat ka- Ten 
bar djelek! 4 : 

Y 

   


