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ng besar sekali dan bernjala. 
utara pulau Ambon. Tjahaja 

    
       Pai Ambon 2 yan 

Gjatah didalam kolampun dapat 
" kelihatan kira2 pada dja 
erasal dari petjahan planit j: 

dewasa ini belum Natan 
dilaut atau didarah 

   
   
   

   
   

  

    

Badan 
MENTERI KEHAKIMAN Prof. Muljatno menerangkan 

u Akan berdjuta-djuta volt, hingga 
terang kali sampai sebuah djarum jang 

dilihat dengan terang. Benda ter- 
| 19.00 waktu setempat dan diduga 

jang baru sampai dibumi. Hingga   

apakah Nandn tersebut djatuh. 

Kelak 5 naa Ba Dibawa Na 

    
nan Nasional 

kpd "Antara”, bahwa ia telah selesai dgn tugasnja untuk menju- 
sun bentuk organisasi serta tugas Badan Koordinasi Pemberanias 

      

an Korupsi. Dik tannja, bahwa untuk keperluan itu hari Senen 
antara Menteri Kehakiman bersama stafnja. rapat antara 

Menurut Menteri Kehakiman, soal itu hari Rebo ini akan dibawa 
kesidang Badan Keamanan untuk 
pengesahan. 

la tidak bersedia samba 

bagaimana bentuk organisasi ser 
ta tugas badan itu, karena soal 
tsb. masih harus disahkan oleh 
Dewan Keamanan dan: munnga 
nja dibawa | kesidang Kabinet. 

Dapat ditam 
lasa pagi kemaren Menteri 
hakiman telah: mengadakan 
dernnjon dengan - 

JA
N,
 

  

bon. Diduga dalam pertemuan) 
itu ia telah menjampaikan lapol 
ran tentang pekerdjaannja ke- 
pada Perdana M : 

Seperti diketahui : enteri Ke- 
hakitman mendapat tugas dari 
Badan Keamanan untuk menju 
sun bentuk organisasi serta tugas 
Cari Badan Koordinasi Pemberan 
tasan Korek Mis Ea 

  

jang | 
rupsi” adalah terbatas pada ,,om 

pedjabat 
berkewodiiban dan » Nag jang 

rapsi” 

  

  

8 | Menangis - 
Setelah Menden r Dia| 

Dibebaskan Dari 
Tuntutan 

BEKAS, Wakil, Kepala kedua 
"Kantor Pusat Urusan Import,” 

diperkarakan karena ditu 
hibat “perdagan kehendak, sekitar 
soal per angan kompensasi 
Hongkong hari Selasa kemaren 
oleh Hakim Mr. | Lim dari 
Pengadilan Negeri 

    

jang 
dili ekara (sb. telah di mengadili pe , 

bebaskan dari se 
atas dasar pertimba | karena 
menurut Hakim ',tidak terdapat 
bukti2 jang sjah dan mejakin- 
kan telah melakukan Klan 
kedjahatan seperti tertjaniu 
lam surat tuduhan. 
Dapat dikabarkan, 
dakwa Drs. D. Karim 

   

  

II KPUI Drs. 
diketahui  dibel., “oleh Mr. Oe 
Tat Kway dan Mr, “Utreeht. Sif 
dang pemeriksaan 
kara tsb. mendapat n 

sar dari umum, dimana antara 
at pengatja- nja tampak s 

ra2. (Antara). 4 
      

  

nforganisasi2    
teri Ali Sastroamidjojo di temani 

mag aa dores 

   

ix berpendapat. bahwa 

halah Terusan Suez 

bahwa ter- 
tampak | 

menangis sewaktu mendengar pu| 
tusan jg didiatuhkan Hakim -atas |S 
dirinja itu. ga Wakil Kepala | 

D. Karim sean 

2?
 

terachir per) 

dibitjarakan dan mendapatkan 

Jang mendjadi soal pula jalih 
jaai-hal jg mengenai tindakan re- 
pressif dan preventif, dan sam 
pai dimana ini akan "dilakukan. 
Terutama tindakan pengawasan 

|sebagai tindakan preventif, ba 
Isaimana dan sampai dimana hal 

ini akan dilakukan? Apakah ini 
'akan dilakukan oleh alat2 atau 

pemerintah sendiri, 
ataukah dengan mengadjak serta 
Tg Pan seperti seri 

at uru rukun2 kampun 
dsbnja? sa 
“Apakah dalam  rentjana bila 

teri Kehakiman jg se ekarano akan 
»ula digunakan apa jang dngn 
kan "omgekeerde bewijsiast” 
perti ig dimaksudkan oleh Kabi 
net BH dulu dengan mengada 
kan peradilan pidana chusus dan 
penilikan harta benda? Atau se 
kedar@ mengadakan ketentuan? 
Bean setakan anaan jo lebih 
uas berdasarkan eraturan2 j 
sudah ada? : ” 

Demikianlah 

P. ta 
Ijepu r 

(Penjerobotan Di 
(Lakukan Denga: 
6 Tank aa 

pan: apan 
DALAM pertjakapan dengan 

koresponden “Antara”,  Widji, 
salah seorang utusan kongres 
PERBUM dari PTMRI Tjepu 
menjatakan bahwa memang 'be- 
nar ada golongan tertentu ji Ng 
usaha menjerobot sumber: 

njak R4. Penjerobotan du Her 
djadi beberapa hari berselang | 

sebelah barat Tjepu. 
pada djam 09.00 mereka . 
terdiri dari Ik. 20 orang dengan 
tiada diketahui dari manzj da- 
tangnja terus tantjapkan wa 
teruhs “C.D.S.I. Rakjat”. 
djamlah 27 papan telah 2 

Itjapkan disitu dengan mengata- 
kan kepada mereka jang didjum 
pai bahwa mereka akan menger- 
djakan sumber2 jang belum di 
kerdjakan oleh PTMR!. 

Kedjadian tsb. telah dilapor 
kan kepada jg berwadjib dan da 
lam penjelidikan selandjutnja ka 
barnja terdapat nama2 Sunarjo 
Adna, dan Sadi jg mengaku dari 
CDSI (Corps Demobilisan seiu 
ruh Indonesia) Surabaja tetapi ig 
belakangan oleh pihak CDS 
Djawatimur telah dibantah kebe 
narainnja, : 

latar-belakang 

  
Apa siasat 

"main tantjap papan” oleh bebe 
rapa orang tsb. belum dapat di! 
ketahui. Jg terang, lapangan mi 
niak seperti jg terdapat di Ledok,: 
Nglobo, Samanggi,  Banjubang, 
Petak dan Pilangbango (konsesi 
NKPM dulu. Red. Ant.) lama 
sebelum perang diusahakan oleh 
BPM. Sedjak proklamasi dgn. 
tempat pemesakannja jg ada “di 
kota Tjepu diusahakan oleh Per: 
usahaa, Tambang Miniak Negz 
ra dan sesudah pengakuan ke 
daulatan dari tangan TNI ig me 
nguasai selam. clash, diserah 
kan kepada PTMRI (waktu itu 
masih berbentuk panitya peker- 
dia “N”) dan diusahakan hingga   pertanjaan2 jg 

timbul sekitar persoalan ini. 
(Antar:). 

kini atas pembsijaa, sendiri. 

(Antara). | 

  

  

' Atas pertanjaan djurubitjara Ke 

(menterian Luar "Negeri menjata- 
can sbb: I. Pemierintah Indone- 

untuk 
(menjelesaikan “persengketaan ma- 

chususnja| r 

jan tiap2 — international dispute 
imumnja “djalan satu2nja jang 
.apat ditempuh jalah dengan dja 
an perundingan. 

2. Berdasarkan atas prinsip2 
'b. pemerintah Indonesia meng 

ambil bagian dalam  konperensi 
fi London dalam bl. Agustus jt- 
Menurut pendapat pemerintah, 
Ikonperensi tsb. sekurang?nja ber 
hasil meredakan suasana jang 

sangat tegang jang disebabkan ka 
rena adanja kemungkinan? utk. 
menjelesaikan masalah Suez de- 
ngan kekerasan sendjata. 

Konperensi London tsb. meng 

akibatkan Panitya Menzies ber 
|temu dengan Presiden Nasser dan 

  

h 

walaupun pertemuan itu tidak 
'menghasiikan sesuatu  penjele- 

da gan namun Pemerintah Indo- 
nesia tetap berpendapat belum 
semua djalan ditempuh untuk 
menielesaikan masalah Terusan 

'Suez setjara damai. 
3. Hari Rebo ini lagi di Lon- 

don akan diadakan  konperensi 
lagi dari 18 negara jang meng- 
'hadliri konperensi pertama. Pe 
Imerintah Indonesia  mengharap- 

kan konperensi itu akan dapat 
mengambil putusan2 jang dapat 
Kana sena dasar praktis   

—. ATAS PERTANJAAN bagaimana pendapat 
| Indonesia mengenai perkembangan terachir soal Terusan Suez, 
djurubitjara Kementerian Luar Negeri hari Selasa kemaren me- 

| negaskan, bahwa mengenai soal 
hubungan rapat dengan Pemerintah2 India dan Mesir 

sendiri dan djuga dengan Amerika Serikat agar supaja dengan 
Hoint Effort (ichtiar bersama) tsb. dari beberapa negara jang 

9 (bersangkutan dengan penjelesaian masalah Terusan Suez 
tsb. dapat dipetjankan dengan dialan perundingan. 

    Amerika aa bersama-sama se- 
. 'Aerophysics Develonment Corporation”, 

mna Senin kaskrsa dulu, bahwa mereka telah berhasil 
membuat sebuah pesawat jang digerakkan dengan roket jg dapat 
mentjapai ketjepatan jang 7 kali ketje Jatan suara — dan hanja 

selisih 2 detik. Pesawat ini ir Bata dan dibuat untuk me- 
ja Ega penerbangan dengan ketjepatan2 

melebihi ketjepatin suara. Pembuatan pesawat ini dilakukan ber- 
sama "Wright Develon ent Center” pula. “Device” ini sudah 
ditjoba di Abang, nga bagian New Mexico, A.S. 

G.-PII. Ang 
— Rusi — Melang 
PUTJUK Pimpinan GPI - masukan RRT kedalam PBB da 

telah mempeladjari statement ber pat dinjatakan sendiri dengan 
sama Indonesia-Rusia jg dit tidak perlu bersama2 dengan Ru 
tangani oleh Menteri Luar Negeri 'sia: bahkan duniapun sudah me 

Ruslan Abdulgani dan wakil! ngetahui bagairana pendirian In 

Menteri Luar Negeri Rusia aa idonesia mengenai soal itu. Te- 

myko, menjatakan pendapat se-|tapi menjatakannja bersama2 dgn 

bagai berikut: IRusia, terutama dalam suasana 

“.. perang dingin "jang sudah me- 

1. Didalam suasana perang 'dilmuntjak antara — Amerika dan 

ngin jang makin hari makin mel Rusia, dapatlah dianggap bahwa 
muntjak seperti sekarang ini, sta-|Indonesia sudah — menempatkan 

tement bersama Ruslan-Gromykol diri bersama2 dipihak Rusia da 

itu adalah berbahaja sekali. Itam menghadapi segala persoalan 
Pendapat2 mengenai soal pe-jitu, dan karena itu melanggar 

njelesaian masalah Suez,  peng- politik bebas Indonesia. 

gunaan bom atom/nuclear,  pe- 2, Pasal jang” mengenai kebu- 

   

  

    
        

   

      

   

    

  

  

   

  

Usaha? Indonesia Me- 
&. : ngenai Soal $ Suez ! 

co eta maa aa Aa pan Tadia - Ba 

    

'Rapat 
Amerika Serikat 

Pemerintah 

ini Pemerintah Indonesia me- 

soal 

perundingan2 selandjutnja dengan 
pihak2 jang bersangkutan,  isti- 

mewa Mesir jang diakui oleh se 
mua pihak sebagai ,,owner of the 
cana?”. Demikian a.l. djurubitja- 
ra Kemlu. (Antara). 

  

Nonton Sandi- 
wara Digranat 
KESATUAN?2 tentara dan Po 

lisi Birma telah “dikerahkan ke 
srma Utara untuk menangkap 
kaum pemberontak dan agen2 
gerakan dibawah tanah setelah 
serdjadinja suatu serangan dgn. 
granat2 di sebuah desa jang tei 
.etak 60 mil dari Barat Laut Man 
dalay hari Djunvat j.L, demikian 
dikabarkan oleh Reuter. 

Dikabarkan, bahwa 5 orang 
penduduk telah tewas dan lebih 
dari 40 orang lainnja Juka2 da 
lam serangan itu. Dikabarkan pu 
la, bahw, 2 buah granat telah 
dilemparkan ke orang banjak jg 
tengah menonton sandiwara da- 
lam suatu pesta. Jang tewas itu 
termasuk 2 orang pendeta dan 
sorang anak laki2 jang mening 
gal terindjak2 ketika suasana 
djadi panik berhubung dgn peic 
dakan granat itu. 

4 Orang jang disangka adalah 
,eaggauta2 terkemuka dari ge 
rakan dibawah tanah kaum perr 
berontak” telah ditangkap d: 
Mandalay.. dan sedjumlah pemim 
pin2 partai oposisi jang ,,pro-ko 
munis” dikata tsb. telah ditang 
kap pula. 
Dokumen2 dan persediaan2 

obat2an jang diduga diperuntuk 
kan bagi kaum pembrontak tc 
lah disita dalam operasi2 mili- 
ter itu. (Reuter) 

SOAL PEMBAJARAN PAM- 
PASAN DJEPANG. 

UP mengabarkan dari Tokyo, 
hahwa menurut sumber ip dapat 
dipertjaja, Diepang telah minta 
kepada Indonesia supaja mengi- 
rimkan missi pampasan perang 
ke Tokyo. Menurut sumber itu 

  

permintaan tsb. disampaikan ke | 
pada pemerintah Indonesia oleh 
duta istimewa Diepang Etii Wa- 
iima dalam 2 pertemuan iang di 
adakan dengan pembesar2 peme 
r'ntah Indones'a di Diakarta. 

an Statement Indonesia 
ggar Politik Bebas 

dajaan berarti membukakan pin 
tu jang selebar2nja bagi kebuda 
jaan atheisme dan komunisme 
kedalam negeri kita, dan karena 
itu tidak mungkin dapat diterima 
oleh rakjat Indonesia jang ber- 
Tuhan. 

3. Berdasarkan pendapat2 ter- 
sebut diatas, apalagi karena soal 
tersebut belum sepengetahuan ka 
binet, Putjuk Pimpinan GPII men 
desak kepada pemerintah, agar! 
segera meminta pertanggungan- 
djawab Menteri Luar Negeri me 
agenai tindakannja jang melang- 
gar politik bebas itu, (Antara). 

  

  

njak jang dewasa ini dikerdjakan | : 
| oleh Perusahaan Tambang - Mi-| 

pada sumber2 minjak di Ledok | 
Kira-kira | 

jang | 

minan afas kebebasan pelajaran 

| dengan 

   
   

      

   

  

TAH 

  

Presiden Tampak disini 
5 siawa-mah: 

  

   
   
     

    

ag era: IKUT KULIAH -— 
Selama kundjungannja ke Sovjet Rusia dulu, Presiden Sukarno 
telah mengundjungi djuga sebuah Perguruan “Yinggi di Tasikent. 

Tea kuliah bersama-sama maha- 
Den 

  

Dalam surat jang disampaikan ' 
oleh wakil Mesir dalam PBB, 
Umar Lufti, tadi seterusnja dike 
mukakan betapa sangat besar per 
vedaan antara tekad bulat peme 
cintah Mesir untuk melakukan se 
gala usaha guna 

masalah tadi setjara damai, 
rentjana jang diumumkan oleh 
perdana menteri Inggris Eden 
nari Rabu j.l. untuk membentuk 
apa jang disebut ,,Perhimpunan 
Pemakai2 Terusan Suez”. 

dan 

Sudah ada 21 negara 
jang setudjui undangan 
Mesir. 

Dinjatakan dalam surat tadi, 
bahwa hingga saat itu sudah ada 
21 negara jang dengan resmi me 
Sjatakan mencrima baik unda- 
uzgan Mesir guna  menghadiiri 
sebuah konperensi internasional 
guna membentuk sebuah organi- 
sasi jang bertugas menjelesaikan 
masalah Suez. 1 

Urganisasi tadi akan terdiri 
dari 9 negara, diantaranja Mc- 
sir. Kedelapan negara lainnja itu 

"terdiri. dari .negara2 pemakai 

  
Terusan Suez, dan mereka akan -Di 
dipilih melalui saluran2 diplo- 
masi. 1 

Panitya (organisasi) ini bertu- 
gas menindjau kembali Konvensi 
Istanbul 1888, memperkuat dja- 

melalui Terusan Sucz. 

»Perhimp.” melanggar 
Konv. 88 & Piagam 

Mesir Teg adan 
lakannja "at ada 
Perhimpunan Kan Terusan Suez 
Melanggar Yiagam P. B. B. 
21 Negara Setudjui Und 
PEMERINTAH MESIR senin kemarci 

paikan seputjuk surat kepada ketua Dewan 
raana dinjatakan bahwa penghentian usaha2 | 
untuk merebut Terusan Suez dan menghan 
Mesir itu merupakan sjarat mutlak, sebagai langkah kearah pe- 
njelesaian masalah. Terusan Suegz setjara dak 

menjelesaikan |(& 

Peno- 
D. K. p

a
n
 

ns
aj
a 

Sudah 
Mesir 

-dulu telah menjam- 

Keamanan, dalam 
rantjis dan Inggris 

kemerdekaan 

     
     

f 

  

serse Pusat $ Aa Kedjaksaan 
Agung, Sosradanukusumo, hari 

“|Seiasa kemaren telah menjampai 

kan pengaduan. kepada Djaksa 
Agung Suprapto, berhubung dgz 
dimuatnja tulisan/ berita dalam: 
mingguan nGelora” nomor per- 
tama hari Minggu jbl., berkepala: 
»Rp. 16 djuta uang negara am- 
bias” »Sosrodanukusumo (Masju 
mi) harus Bertanggung diawab?” 

  

   

tahan karena dituduh merupakar: 
komplotan penjelundup. 

Untuk menerima uang djami 
nan tsb. Kedjaksaan Agung pada 
waktu itu mengirim ke Djamb: 
Sosrodanukusumo sebagai Kepa- 
la Djawaian Reserse Pusat dar 
bahwa uang tsb. oleh Sosro ata 
persetudjuan Menteri Kehakiman 
dalam kabinet Wilopo digunakar. 
untuk ' keperluan Kedjaksaan 
Agung sendiri. Demikian pokok2   PBB. 

Surat tadi menjatakan bahwa 
pemerintah Mesir - berpendapat 
bahwa Perhimpunan Pemakai2 
Terusan Suez jang dikehendaki 

ngan dengan kemuliaan dan ke- 
daulatan Mesir. Pembentukan 
perhimpunan ini merupakan pe- 
langgaran jang sangat menjolok 
mata terhadap Piagam PBB dan 
Konvensi Istanbul 1888. 

Seperti diketahui, menurut peng 
umuman Eden Rabu j.l., perhim 
punan ini akan memunguti bea 
dan tjukai dari kapal2 jang hen 
dak menempuh. “Terusan Suez, 
memakai tenaga pandu2  pelaja- 
ran sendiri, dst. 

Sebagaimana diumumkan oleh 
Eden, perhimpunan ini akan ber 
uSaha bertindak setjara sewenang 
wenang untuk mendialan-s “1. 
risdiksi buatan sendiri didalam 
wilajah salah satu negara 
berdaulat jang mendjadi anggota 
PBB (Mesir), tanpa idzin dar. 
negara ini. 
Dengan demikian Inggris dan 

Perantjis berusaha utk. merebut 
Terusan Suez dan menghantjur- 
kan kemerdekaan Mesir. 

Kepada Dewan Keamanan d 
serukan supaja tetap waspada 
terhadap masalah Terusan Suez. 
Dalam surat Mesir ini seterus 

nja dikemukakan, bahwa walau 
pun Inggris, Perantjis dan ,,Suez 
Canal Company” telah menim 
bulkan bermatjam-matjam  kesu 

litan, namun Mesir berhasil me- 
melihara kelantjaran dan efisiensi 
lalulintas pelajaran melalui Te- 
rusan Suez. 
Ditegaskan dlm. surat ini, bah- 

wa segala kanal jang 
puh Terusan Suez harus tunduk 
kepada peraturan2 jang berlaku 
diterusan ini, dan harus memba 
jar bea pelajaran sebagaimana 
biasanja. (Antara-AFP-Reuter). 

5.C.C. Sedia 
Membanta 

Tindakan Perbimpu: 
nan Pemakai Suez 
DJURUBITJARA Kongsi Teru 

san Suez jg lama (S.C.C.) hari 
Senen mengatakan bahwa Kong| 
si tsb. '” bersedia bekerdja sama 

perhimpunan pemakai2 
terusan Suez  iang telah diran- 
tjangkan itu, demikian diperoleh 
berita dari Reuter, 

Ia tambahkan lebih landiut bhw 
selama pandu2 pelajaran kongsi 

(tsb. ditarik pulang dari terusan 
Suez, mereka itu tetap mendapat 
gadji dari S.C.C, 

Kata djurubitjara tsb. »Kami 
(SCC) hingga kini belum meneri 
ma permintaan resmi dari pe- 
merintah2 jang bersangkutan utk. 
mempbekerdjakan pandu2  pelaja 
ran kami, walaupun kami dapat 
menjadari pula bahwa  pandu2 
pelajaran tsb. dapat 
oleh organisasi pemakai2 terusan 
Suez jang paru itu”, (Reuter). 

jati 

  

  
oleh 3 Besar Barat itu bertenta” 

menem- 

diperlukan 

berita/tulisan dalam “Gelora” 
tersebut. 

Keterangan Djaksa 
Agung. 

Djaksa Agung Suprapto 
mengenai soal diatas — hari Se 
lasa siang kemaren menerangkan 
kepada ,,Antara", bahwa dalam 
tahun 1952 jg lalu (bukan 1953) 
benar dilakukan ' pembajaran 
ganti kerugian bagi negara jang 
dituntut pihak berwadjib dari se- 
djumlah orang Tionghoa jang di 
tuduh melakukan penjelundupan2 
besar barang2 hasil bumi Indone 
Sia keluar negeri, tapi uang itu 
semua telah diserahkan setjara 
resmi ke-kas negara. Dengan de 
mikian, menurut Djaksa Agung. 
sama sekali tidak benar berita/ 
tulisan seperti jang dimuat ,,Ge- 
lora” jang seolah2 menggambar- 
kan uang ganti kerugian itu d' 
terima oleh seorang dan kemu- 
dian dipergunakan untuk kener 
luan Kasian Agung sendiri. 

(Antara) 

2 

Tulisan/b erita dalam minggu- 
an ”Gelorra” nomor pertama 
"minggu jb!. itu, pokoknja mene 
rangkan te ni pembajaran 

uang djamin kera kerugiar |: 
bagi PERAN 16 djuta oleh 
sedjumlah ri Tionghoa d 

i “dala tahun 1953 iga 

  

tap 

  
Menurut sumber2 jang biasa- 

nja mengetahui, dalam surat2 

sesan tsb. dikatakan bahwa Per- 
himpunan Pemakai2 Terusan Suez 
.ang diusulkan oleh Inggeris itu 
dimaksud untuk memperlindungi 
kepentingan2 negara2 jang ter- 
gantung kepada terusan Suez dan 

sukannja suatu tindakan paksa 
an dengan kekerasan terhadap 

Mesir. 

Anthony Eden dalam suratnja 
litu menegaskan sekali lagi pan 

dangan Inggeris bahwa terusan 

Suez tidak dapat hanja dibawah 
pengawasan Satu negara  sadja 
dan mengulangi lagi apa jang te 
lah dikatakan kepada parlemen 
Inggeris bahwa Inggeris tidak 
akan mempergunakan kekerasan 

sendjata tinpa memadjukan ma 
salah tsb. kedepan PBB,  ketjua 

: dalam keadaan darurat. 
Baik Eisenhower maupun Eden 

sama2 menjatakan keinginannja 

uantuk mentjapai penjelesaian ma- 
ialah tsb. dengan memuaskan 

osik bagi Mesir maupun bagi ne 
zara2 pemakai terusan Suez, de- 
mikian dikatakan oleh sumber2 
:sb. tadi kemudian. 

Tudjuan Konperensi Lon 
don. 

Dalam pada itu tudjuan per- 
tama daripada konperensi menge 
nai terusan Suez jang baru jang 

    

  

UN KE VH No. 177. 
P 

au Damai: 
Tapi Dalam Pada Itu Hendak 
Paksakan Pembentukan Perbim. 

punan Pemakai2 Suez 
PRESIDEN A.S. EISENHOWER dan P.M. Inggris Anthony 

Eden diduga dalam surai2 pesannja masing2 hari Senin 
| mejakinkan kepada Nehru, perdana menteri India, bahwa mereka 

(AS. dan Ingpris) akan berusaha mientjapai penjelesaian sefjara 
damai dalam masalah Suez, demikian dikabarzan Jebih 
oleh Reuter mengenai surat2 pribadi Kiseuhower dan Eden jang 
telah disampaikan kepada Nenru. 

teiah 

landiui 

tjana atas perhimpunan itu jg te 
lan dikerdjakan oich para 'ahii 
dari ketiga negara tsb. 

18 Negara akan hadi: 
dim konperensi London. 

Seterusnja diumumkan di Lon 
don malam Selasa, bahwa segala 
negara jang telah diundang untuk 
menghadliri konperensi di Londor 
atas undangan P.M. Inggris Eden 
jang akan dimulai Rabu j.a.d. 
ini, sudah menjatakan menerima 
baik undangan tadi. 

Kedelapan-belas negara jane 
akan hadlir itu adalah negara: 
jang " dalam konperensi Londoi 
bulan j..  menjetudjui Rentjan: 
Dulles, untuk menginternasionali- 
sasikan Terusan Suez. 
Dalam pada itu beberapa ne- 

gara diantara mereka telah me- 
negaskan, bahwa hadlirnja dele 
gasi2 mereka dalam pertemuar 

   

Eisenhower & Eden Te- 

»Suara Merdeka”/,,Minggu Ini” Rp. 13,— H Rp. 3,— — Rp. 16,— 

LUAR KOTA: ,,Suara Merdeka” (dengan materai) 
»Suara Merdeka”/,,/Minggu Ini” Rp. 14,— 4 Rp. 3,— — Rp. 17,— 

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

ETJERAN: ,,Suara Merdeka” Rp. 0,75, 

, | Ikaw 
L 

HARGA LENGGANAN: si 
DLM. KOTA: ,Suara Merdeka” (dengan materai) — Rp. 13,— 

— Rp. 14,— 

» Minggu Ini” Rp. 1,—   
  

Tarian Pres. 
Soekarno 

  

Berunding   ke-2 kalinja di. London ini bukan 
lah berarti bahwa mereka menje 
tudjui pembentukan ,,perhimpu- 
nan pemakai2 Terusan Suez” itu. 

3 Besar Barat berusaha ja 
kinkan maksudnja. 

Sementara itu sumber2 diploma 
tik meramalkan bhw Inggeris, 
Perantjis dan A.S. akan berusa 
ha keras dalam konperensi Lo1i 
don hari Rebo itu untuk ,,meng- 
hilangkan kesangsian dan salah 
pengertian” di Eropa Barat dan 
Asia tentang perhimpunan jang 
diusulkan itu. 
Dikatakan, bahwa ketiga nega 

ra itu akan berusaha mejakinkan   akan dilangsungkan ' di London! 
hari Rebo ini adalah m wudjud | 
kan pembentukan — perhimpunan 
pemakai2 terusan Suez, demikian 
dikatakan oleh pihak resmi Ing 
geris hari: Senen. 

Sumber2 tadi lebih djauh me 
nandaskan bahwa itulah tudjuan 
daripada ketiga negara (Inggeris, 
Perantjis dan A.S.) jang meng- 
usahakan konperensi baru  me- 
ngenai masalah Suez itu, jang 
menurut mereka pembentukan per 

hirasunan-ita telah mendapat sdu 
kungan umum dari ke-15 negara2| 
fainnja jang diundang hadlir ke! 
konperensi London ji. Perlu di 
kemukakan, bhw menurut menlu 
Pakistan, Malik Firoz Khan 
Noon, hadlirnja Pakistan dalam 
konperensi London jang baru itu 
sidaklah sekali2 berarti mengikat 
Pakistan utk mendjadi anggauta 
daripada perhimpuran tsb. 

Sumber2 Inggris malam Selasa 
menjatakan harapannia mudanz2- 
an sedjumlah besar negara2 jg 
diundang untuk hadiri konperen 
si London hari Rebo itu akan 
suka menggabungkan diri dalam 
perhimpunan pemakai? terusan 
Suez itu. Mereka katakan bahwa 
dalam konperensi hari Rebo itu 
akan didjelaskan bahwa keang- 
gautaan perhimpunan tsb. tidak 
lzh berarti setiap negara itu ikut 
serta dalam ,.paksaan dehgan kec 
kerasan pelajaran  perhimninan 
tsb. melalui terusan  Suez”. Se 
mentara itu sumber2 Inggris ma 
I-m Selasa mengatakan, bahwa 
berita2 'terachir ig sampai di 
London memperlihatkan sikap 
semula jg hati2 ttg. perhimpu 
nan itu telah mengalami dalam 
baniak hal perubahan,  kendat: 
peringatin2 pemerintah ' Mesir 
bahwa pembentukan organisasi 
perhimpunan itu berarti perans 
terhadap Mesir. Dikatakan kemr 
dian, bahwa hari Selass menteri? 
Inar negeri dari 3 negara besar 
Barat. sebelum dimulainja kon- 
perensi hari Rebo. akan menga 
dakan penindjauan lagi a'as ren 

    
  

singkat menjinggung hubungan   
Tentang Irian Barat, ratu Ju- 

liana menerangkan bahwa pem 
bukaan tanah Irian Barat d:dja 
lankan terus. Dalam hubungan 
itu pemerintah Beland, berusaha 
supaja makin banjak orang2 pen 
duduk asli ikut serta dalam pem 
bangunan wilajah mereka sendi- 
ri. Suatu komisi-kerdja dibentuk, 
jg mendapat tugas untuk mem 
persiapkan  perobahan seluruh 
peraturan pemerintah di Irian 
“Barat. 

Tentang situasi internasional 
pada umumnja, ratu Juliana me 
ajatakan bahwa belakangan Ini 
terdapat rasa chawatir bahwa ke 
bertjaiaan, — setidak2nja dikala- 
ngan dunia bebas, tentang ditaati 
nja kaidih2 dan kebiasaan2 hu 
kum internasional terganggu. Pe 
mulihan kepertjajaan Itu menu 
rut ratu Belanda merupakan, sua 
tu hal jg sangat penting bagi ter 

Dikatakannja, selamp ada keja 
kinan bahwa peraturan2 dalam 
hubungan internasional ditaati. 
maka selams itu akan tetap ada 
kemungkinan untuk mentjegah 
timbulnja sengketa2 jg genting, 
dengan mentjari suatu penjele- 
saian setjara damai jg dapat di 
terima oleh pihak2 jg bersaingku   

  

Lambaga Kebudajaar 
Kon. Batavisasch Gernntechap 

Indonesia 

Juliana Menjalahkan 
Indonesia Lagi 

Mengenai Kemunduran?, Hubungan 
Indonesia-Belanda Dewasa Ini 

DALAM PIDATO pembukaan masa persidangan baru par- 

lemen Belanda pada hari Selasa kemaren, ratu Juliana dengan 

njesalkan perkembangan Gatam hubungan antara kedua negara 
dewasa ini, jang menurut pendapatnja ditimbulkan oleh beberapa 
peristiwa di Indonesia selama tahun ini. Selandjutnia dinjatakan, 
bahwa pemerintah Belanda masih tetap menaruh perhatian penuh 
kepada orang2 Belanda jang tinggal di Indonesia dan kepada mc 
reka tang kembali dari Indonesia dan menetap di Ncderland, 

£ 7 

Indonesia dan Nederland. Ya me 

tan. Demikian ratu Juliana. 
Perlu ditjatat, bahwa untuk 

pertama kali dalam sedjarah par 
lementer Beland, suatu kabine: 
demisioner bertanggung djawat 
atas penjusunan pidato ratu. 
Hingga kini, setelah mengalam' 
krisis selama 95 hari, di Neder- 
land belum diuga terbentuk ke 
binet “baru. meneh 

negara2 seperti Pakistan, Iran, 
Italia, Djerman Barat dan nega 
ra2 Skandinavia (Swedia, Dene- 
marka dan Norwegia), bahwa ,,ti 
dak ada alasan bagi Mesir - jang 
pandangannja mendapat dukung- 
ngan dari Uni Sovjet, bahwa tu 
djuan daripada perhimpunan pe- 
makai2 terusan Suez itu adalah 
untuk menimbulkan usaha2 ke- 
arah intervensi militer”. 

Tetapi dalam pada itu ketiga 
negara besar Barat itu akan me 
nandaskan lagi apa jang mendja 
di keputusan mereka, hahwa me 
reka tidak akan menjetudjui sc- 
suatu apapun ketjuali. penjeleng 
garaan internasional atas terusan 
Suez (rentjana Dulles, red.- Ant) 
Jang ulisokong oleh majoritet 18 
negara dafam Konverensi bond 
ibL”" dan .,,Ketiga negara itu akan 
sudah bersedia mengadakan - te- 
kanan ekonomi atas Mesir bila 
presiden Nasser melarang masuk 

  

Tampak Presiden Sukarno beserta rombongannia jang tak mau 
ketinggalan ikut bergembira-ria menarikan suatu ,,dansa rakjat” 
ditempat pertanian kolektip ,,Ksil Usbekistan” di Republik Usbek 

(Sovjet Rusia). 

Djaksa Agung - KSAD 
Dan Mahkamah Agung 

1 T, |Djam 

Bitjorakan Ma “Peraturan K.S.A.D.-— 
Sebenarnja" |Kurang Perlu — Kata Giok 
Tjhan — 8ung Tomo Tanjakan Lewat 

Parlemen 
HARI SELASA siang kemaren digedung Mahkamah Pa 

Djakarta telah berlangsung pertemuan segi-tiga antara Ketua Mah 

kamah Agung Mr. Wurjono Prodjodikoro, Djaksa Agung Suprapto 
dan KSAD Djenderal Major Nasution. Pertemuan tersebut ber- 

angs 13 langsung selama Ik. 1! 12 djam, dari djam 10.09 sampai 11,30. Se 

telah KSAD keluar dari ruangan pertemuan tersebut pada djam 
Suprapto masih mengadakan pembitiaraan2 

fersendiri dengan Ketua Mahkamah Agung Mr. Wirjono selama 

11,39, Djaksa Agung 

Ik. 39 menit. 

Mengenai pertemuan 
itu, 
tama2 keluar dari ruangan per- 
temuan, maupun Ketua Mahka- 
mah Agung Mr. Wirjono serta 
Djaksa Agung Suprip.o, atas 
santan wartawan "Antara”, 
sama sekali tidak bersedia mem 
berikan sesuatu “keterangan ter 
tang soal jg mendiadi pokoi 
pembitjara ran dalm pertemuar 
segi-tiga itu. 

Tapi. dari keterangan? -selar 
djutnja ja berhasil dikumpulka: 
wartawan Antara” didapat ke 
simpular kuat. bihwa dalam pe: 
temuan segi-tiga itu telah dibiti: 
rakan sekitar peraturan KSAD 
sebaggi Penguasa: Militer menge 
nai pers, jg dikeluarkan bebera 
pa hasri ig lalu setelah selesainj: 
sidang Dewan Keamanan Nasic 
nal.   nja kapal2 dan pandu? pelajaran 

perhimpunan pemakai terusan 
Suez kedalam perairan terusan 
Suez”. (Antara-UP). 

nertenjaan2 selandjutnja 
Djaksa  Aguno Suprapto atas 

apakah 

dibitjar: dalim pertemuan tsb. 

  

Barat Mau 
Pelajaran” 

SUMBER” 
kemaren dulu, 
rat minggu depan akan mengada 

dengan bembesar2 
bantuan dellar dari A.S. 
talian dengan masalah Terusan Su 

DIPLOMASI di 

Seterusnja diperoleh keterangan 
bahwa sebelum pemibtjaraan di 
mulai, terlebih dulu mungkin se 
kali akan dilakukan pembitjaraan? 
teknis antara pembesar2 diploma 
si Eropa Barat disatu pihak dan 
Bank Export-Import (sebuah 
bank Amerika Serikat)  dipihak 
lainnja. 

Salah satu sumber diplomatik 
mengatakan bahwa soalnja janc 
terpenting ialah dengan sjarat? 
bagaimana dan utk berapa waktu 
lamanja Amerika Serikat hendak 
menolong negara2 Eropa Barat 
dilapangan memelihara persediaan 
minajk-tanah. 
Dikemukakan bahwa beberapa 

segara Eropa Barat menderita 
kekurangan dollar, dan merek: 
akan menghadapi krisis heba' 
ipabila Terusan Suez sampai d 
utup dan djika mereka tidak sc 
sera menerima dollar. 
Tapi kalangan jang patut di- 

sertjaja mengatakan bhw peme- 
sintah A.S. akan melakukan se 
gala usaha untuk ,,menolong ne 
gara2 Eropa Barat, untuk men: 
“segah timbulnia peperangan  d 
Timur Tengah”, 

»Perandingan” dan ,,pe 
rundingan”, 

Pembesar2 Barat dalam mem 
sersiapkan tindakan2 ini mempr 
1iai satu tudjuan: Dengan djalar 
membelokkan route pelajaran me 
lalui udjung selatan Afrika (me 
makan biaja dan waktu lebih ba 
njak), maka mereka bisa ,,menc 
anggap sepi” Terusan Suez. 

Dan diika kapal2 Barat. tida' 
lagi melalui Terusan Suez, make 
memerintah Mesir tidak akan da 
sat memungut bea pelajaran. 

Dan djika tidak menerima pen 

    
MENGENAI pernjataan-bersa- 

ma Indonesia-Jugoslavia jang di 
tanda-tangani di Belgrado (kita 
muat dihalaman 3 — Red, S.M.), 
UP lebih djauh mengabarkan, 
kedua negara setudju bahwa hu 

tjapainja  stabilitet dalam hubulbungan antara Jugoslavia dan 
ngan internasional. Indonesia dan antara negara2 

lain harus didasarkan atas ko- 
eksistensi jg. aktif menurut azas? 
persamaan, penghormatan integri 
tet territorial, tidak mentjampuri 
urusan dalam negeri, dan peng- 
akuan hak setiap bangsa dan ne 
gara untuk madju dan berkem- 
bang sendiri2, dengan tidak me 
mandang  perbedaan2 ideologi,   

dapbatan dari Terusan Suez, Pre 

sosial-ekonomis dll. 
Kedua negara terutama mene 

gaskan kejakinan. mereka bahwa 
semua masalah internasional jang 
penting harus diselesaikan. se- 
mata-mata setjara damai, dengan 
'djalan berunding. Dalam pertu- 
karan pendapat mengenai situasi 
internasional sekarang, kedua ne 
gara dipimpin oleh semangat dan 
azas2 diatas. 

Kedua pihak beranggapan, bhw 
hubungan internasional — dewasa 
ini menghendaki ikut sertanja se | 
mua bangsa, besar ketjil, 
kehidupan internasional berdasar- 
kan azas persamaan, Hendaknja 

Amerika Serikat, 
unuk kenerluan pelajaran mereka, ber- 

Memboikot 
Lewat Suez? 

Menteri2 Keuangan Eropa Barat Ramai2 
Pergi Ke Washington Utk Mentjari Biaja 

Washington mengatakan Senin 

bahwa para menteri keuangan negara2 Eropa Ba- 
kan vertemuan di Washington, 

guna berusaha mendapat 

Cz. 

siden Nasser — dsmikianlah hz 
rapan pembesar2 Barat — mun 
kin akan tunduk sadja kepada k 
mauan negara2 Barat, atau, 
bagaimana mereka katakan: ,,mer 
tjapai penjelesaian daripada ma- 
salah Terusan Suez dengan dja 
lan perundingan. 

Demikianlah tulis 
hington. 

se 

wertawan 

Sementara itu Henti Reuter 
dari Washington  mengatikan 
bahwa menteri luar negeri AS 
Dulles sesudah berunding dgn. 
presiden Eisenhower hari Senen 
kemaren dulu membantah ka- 
bar2, seakan-akan AS  bermak 
sud membiajai pembelokan rou- 
te2 pelajaran, hingga kapal2 ti- 
dak lagi akan melalui Terusan 
Suez melainkan harus mengitari 
Udan selatan Afrika. 

Tapi, kata Dulles. AS bersedia 
untuk ikut membiajai — mela 
lui Bank Export-Import — ex- 
Dort  minjaktanah Amerika da 
lam djumlah2 jg lebih besar ke 
Eropa Barat, kalau pelajara, me 
lalui Terusan Suez  mendjadi 
"tidak praktis atau sangat berku 
rang”, 

Dulles mengutjapkan kata2 ini 
sada saat ia hendak terbang ke 
London, untuk menghadliri pem 
Sitiaraan sntara 3 Besar Barat 

hari Selasa kemaren, dan 

"annerensi pembentukan - Perhim 

punan Pemakai2 Terusan  Suez 
tari Rabu ini. 

Atas pertanjaan pers, 
meniatakan tidak — tahu-menahu 
mengenai djumlah uang $ 500. 
100.000 jang kabarnia akan  di- 
bindiamkan oleh "AS kenada ne 

sara2 Eropa Barat. untuk mem- 

Hiajai import. miniak tanah ke 

Sropa Barat jane tidak melalui 
Ternsan. Suez. (UP). 

“ada 

Dulles 

Semua Bangsa Harus Diberi Max 
Sama Dim Kehidupan Interrasional 

djuga supaja peranan jang sama 
dalam memetjahkan masalah2 du 
nia itu diwudjudkan. 

Kedua sihak berangapan, 
tingkat jang tidak sama 
perkembangan ekonomi  negeriz 
didunia merupakan salah satu 
sumber dari tidak adanja stabili 
tet internasional. 

Kedua negara berpendapat bhw 
soal2 kolonialisme, seperti jang 
mengenai Irian Barat, menimbul 
kan  ketegangan2 internasional 
dan ' harus diselesaikan dalam 

bhw 

dalam 

dalam | | waktu sesingkat-singkatnja. 

(Antara) 

segi-tigakan soal peraturan KSAD hanja 
baik KSAD Nasution jg pei mendjawab: “mungkin”. 

Sebagaimana diketahui, peratu 
ran KSAD), sekitar soal diatas te 
lah menimbulkan reaksi2 dikala 
ngan masjarakat jg bersifat pro 
dan kontra  dikeluarkannja - 
aturan tsb. 

Peraturan K.S.A.D. me- 
ngenai pers tidak perlu, 

Sementara itu anggauta Parle 
men Siauw Giok Tjhan . mene- 
rangkan atas pertanjaan pers, 
bahwa sebenarnja peraturan K. 
S.A.D. itu tidak perlu. 

Apa jang dinjatakan dalam 
peraturan K.S.A.D. “itu, sebenar 
nja bisa “dilakukan dengan per- 
aturan KUHP seperti menjiarkan 
berita bohong jang merugikan 
orang lain atau menjiarkan berita2 
jang bisa menimbulkan permusu- 
han. 

Dalam hubungan ini ia menja 
takan keheranannja, mengapa pi 
hak  Djaksa Agung dan Polisi 
belum mengadakan tuntutan pada 
sPedoman” dan ,,Indonesia Ra- 
ya”. Kalau pemerintah dalam ke 
terangannja pada tanggal 14 Agus 
tus jang lalu telah mengkonstatir, 
bahwa Pedoman dan Indonesia 
Raya menjiarkan kabar bohong 
dan merugikan prestige peme- 
rintah, adalah sudah semestinja 

dan Polisi mengadakan tuntutan 
pada kedua koran tersebut. 

Menurut Siauw, tuntutan ter- 
hadap kedua harian tersebut su- 
dah bisa dilakukan dengan fasal2 
KUHP, dan tidak perlu lagi dgn 
mengeluarkan peraturan dari pe 
nguasa militer. 

Pertanjaan Bung Tomo. 
Dalam pada itu berhubung dgu 

adanja peraturan K.S.A.D. No. 
PMK/001/9/1956 (mengenai pers 
tanggal 11 Sept. jang lalu) jang 
menurut  djurubitjara Angkatan 
Darat dikeluarkan ' berdasarkan 
keputusan Dewan Keamanan Na 
sional, anggota Parlemen Sutomo 
(Bung Tomo) melalui Ketua Par 
lemen mengharapkan supaja pe- 
merintah memberikan djawaban 
setjara konkrit atas pertanjaan2- 
nia jang al. berbunji sbb: 
Tidakkah pemerintah sependa- 

pat dengan penanja bahwa  per- 
aturan KSAD tersebut dapat 
mengingatkan masjarakat kepada   

| 

  

pembatasan kemerdekaan pers aa 
djaman kolonial dan bertentan: 
dengan hak2 demokrasi jang :2 
djundjung tinggi, terutama pada 
bagian2 jang bermaksud mela: 
rang s.s.k. mengetjam pemerin: 
tah/pembesar2/pegawai2 pemerin 
tah ? ea an 
Tidakkah pemerintah sependa- 

pat dengan penanja, bahwa “dgn 
mengerahkan kekuasaan militer 
didalam soal jang tidak bersifat 
militer ini, pemerintah malahan 
menundjukkan bahwa zonder ke- 
kuatan militer itu. pemimpin? In 
donesia (d.h.i. . menteri2 sebagai 
politikus2) tidak dapat mengatasi 
keadaan jang sampai detik ini ha 
nja bersifat politis sadja ? 
Apakah pemerintah tidak se 

pendapat dengan penanja, bahwa 
didalam masjarakat akan timbul 
kesan bahwa pemerintah mentjo 
ba menakut-nakuti pihak? jang 
ingin mengkontrol djalannja pe 
merintahan setjara demokratis 
(kelaziman dinegara demokrasi le 
wat Parlemen dan pers) dengan 
antjaman bajonet2 dan pemerin- 
tah berlindung Gibelakang bajo:' 
net2 itu ? 5 
Apakah pemerintah tidak sepen. 

dapat dengan penanja, bahwa se 
baiknja pembesar2/pegawai2 “jang 
merasa dirugikan oleh tulisan 
atau pemberitaan dalam s.k. latu 
mengadukan s.k. jang bersangku 
tan kepada instansi jang ber 
djib ? 
Apakah pemerintah tidak sepen 

dapat dengan penanja — dalam. 
hubungan ini pula — bahwa de 
wasa ini nampak adanja kesega. 
nan pada sementara pembesar9) 
pendjabat2 untuk mengadukan 90 
suatu surat kabar, karena pembe 
sar2/pendjabat2 tersebut memang 
merasa bahwa dirinja tidak tju- 
kup bersih untuk dapat setjara 
kesatria menghadapi Pengadilan? 
Apakah pemerintah meman, 

ada maksud lain jang ditudjukan 
untuk merubah negara Republik 
Indonesia ini dari negara hukum 
mendjadi negara kekuasaan ?. 
Apakah pemerintah tidak sepen 

dapat dengan penanja, bahwa 
untuk membantu perkembangan 
pers jang sehat di “Indonesia d: 
lan jang paling baik adalah : 29 
merintah mengadjukan RUU Pers 
setjepat-tjepatnja kepada DPR, 
dan bukan dengan memperguna- 
kan kekuasaan militer ? 

    

    

alat negara seperti Djaksa Agung 
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| | Bantulah ) 

Kenarikau undian Coupon Berhs 
Perusahaan Kembang Gula tjap ,,DOCTOR” 

DALAM PEKAN RAYA Ka SEMA RA tah 15 Sid NN na We han Oh Banityo PO 
an marai g "dengan diseksikan oleh Wakil2 dari beberapa Instanties setempat, 

Kg Tn 4 IR Trekkl. 2 : 
Ivrij. Buah Dada lembek ?? BUS- | 
|TERIN bikin segar, kentjang 
besar montok Rp. 20-—— EXTRA 
KERAS Rp. 75.-— CRISTANOL' 
bikin kurus, ketjilkan perut be-| 

   

  

        

  

ondjukan 

  

   

  

sar. PUISYRIN -PILL, “1 stei : 
Rps 26.—  KENTJING GULA, | sepsar 
Ing Eiwit lama atau baru ?? MenaNOk perih ae aa 
SU IN Aa te 1g d Ik y "per asem, Bl , UIRINE PILIi. ta ng Ipa AN aan je ay Hari" 

baik: Rp: 20155 ds. 
Rp. 57. RENA datang bulan: 

perajaan Hari U) 
'Fjing Sien didjl. Toapekong Tjing San ON a0 P 

  

3 tuh ari Saptu pagi, 
Jak, beres Rp. 58 — . Porto ae aa dai 3 i 
AP I— 

: THTO GIOK GIEM 
Gang Tengah 22 Semarang. Itaranja oleh perkumpulan? Fang 

ME ANAAN LAN an Den angan 2, Fa     
     Sa arahan bang diselenggarakan per 

Sze Semarang. 

P.M. (Kabar Kota 
mmm | Pemutihan D.P.D. 

KX.B. Semarang 
PKI jMendudusi 

3 Kursi 
PADA HARI Senin jbl. diruang 

sidang DPR- Ram Dan: Pn 
ra dik sungkan sidang jan 

Han Aan! Bi oleh DPRD Peralih 
lan KBS jang dihadiri oleh sege 
nap angautanja jang terdiri dari 
25 orang dan Mang 2 yaa 

? sementara Prawiro Sardjono . 
dalam kata DMOek Maba Ta 

wakil 

  

      

Ma EN NNSI | 

diah dari 

temberi 1956, diam 23.00. 
dapan Bapak Notaris R. M. Soe- 

karena mulai pagi hari sampai lewat 
g har n malam ampai djam 03.00 Toapekong Hok “Tik 

F hn 1g Sien Watak Kata Si ea al amp gk Sa per 
indjukan? Liong, Samsi, Khiksaij, tjengge . Jang dilakukan an- jamdjakana Ng, SAMSI, Gie, Hong dan Djin Hoo Tong at 

Isi Semarang. Disamping itu selama 3 hari dilapangan Nan Hua Rem 
Hal nggp in men an rtandingan sepakbola segi tiga antara ke- 
sebelasan? Chung Hua Djakarta, Chung Hua Malang dan Ta Chung 

      

   

  

  

“aja Jang Djarang Ter- ') 
SN Reportase Wartawan Kita — 

FGL. 14 S/D 16 September 1956, kota Rembang telah 
n penduduk Witeban » terutama jang 7 

Djuwana, Pati dll. untuk menjaksikan 
Ulang Tahun ke 101 Tempek i 

Rembang. Puntjak perhatian itu dja- 

latang dari | 
  

  

ong | 

Minggu siang diadakan pertun- 
djukan ,,mengindjak api" jan 
@ibikin dari areng sedjumlah 18 
kerandjang, bertempat dihalaman 
Klenteng tsb.  Pertundjukan itu 
adalah suatu pertundjukan jang: 
stimewa dan baru ini dalam se- 

idjarah diadakan di  Djawa Te- 
Ingah. Sehingga tidak mengheran 
ikan, djika pertundjukan tersebut 

ndapat perhatian jg sangat be, 
sar sekali. Sajang sekali haiaman | 
(Klenteng tidak tjukup luas, hing: 
Iga djumlahnja penonton terbatas | 
dan mereka pun segan utk berada 
iditerik Mata-hari  berdjam-djam, 
Isebelum dapat menjaksikan per 
tundjukan tsb. Mulai djam 11 
siang api tersebut sudah dinjala 
Ikan dan pada djam 14.00 lewat 
sedikit baru pertundjukan tadi di 
mulai jg berlangsung hanja tidak 
lebih dari pada 10 'menit! 

  

      
   

  

Djalannja pertundjukan. 
'Pertundjukan mengindjak : api 

itu dinamakan dalam bahasa 
Tionghoa ,,Ta Hwee Lo” atau da 
lam bahasa Indonesia dapat diar 
tikan ,,orang2 jang menjediakan 
badannja. utk dimasuki roch2” jg 
dimaksudkan dan didatangkan de, 
agan perantaraannja toapekong 
Hok Tik Tjing Sien. Sekalipun 
orang sudah menjediakan diri un 
tuk tangsien itu, tetapi orang tsb.   

Hadiah ket: Sebuah BROMEFIFTS, No. 24789 ain mengharapkan supaja, wakil: 
Hadiah ke,2: Sebuah DJAHIT, 08840 aa Se en “naa 
Hadiah ke 3: Sebuah PESAWAT RADIO, 20710 tu, tetapi tidak uduk Sen 
Tadiah Sebuah SEPEDA DJENGKY, . 18577 an hana te: 2 Maa Oa Da 
Hadiah ke 5: Sebuah DJAM TANGAN LAKI, 04651 (Pemilihan ketua DPRD, Pera, 
Hadiah ke 6: Sebuah DJAM TANGAN PEREMPUAN, 25107 Ba : Ek, satu2nja tja 
Hadiah ke 7: Satu setek TJANGKIR COMPLIT, 26921 Ion jang diadjukan kepada sidang 

Hadiah ke 8 s/d 10: Masing? sebuah KOMPOR, OSG7T”— 2A0RT:  20man Ten Sadatanan “Topas 

I i i $ Iketua jang baru terpilih. Dalam Hadiah ke 11 s/d 30: Masing-masing sehelai KAIN BATIK: k Neta DER lama Moe 

an beta bahwa tugas bas 
18769 29780 ... 01923 05953 24651 24719 11069 08799 ru 2 adal Yang, Naa Ka ! 
19762 21 II "5 07482 20845 08813 10325 20100 05640 jlan baru utk memimp 

5 5 Kota Besar  Sema- 22686 02505 08929 13511 5 (tai Igarah 1 Lan aa 

Hadi ' Masing-masin , Sam B nana TIKAAEN menutur- ' 

adah kp: 31. neh 333 Ma Te” Tag: Sada Susun RENGKOT : kan tentang kewadjiban2  dari' 

Osito 13758 i Te La : Na uan 

"5 5 oleh ketua dan n le- 
Hadiah ke 33 s/d 4f Masing-masing Sebatang VULPEN : an uan Op Koto, Sean 

232 Ita ja 17 atj j belum 24537 30419 23187 23277 01542 22885 11084 30775 tang adanja Na 2elata Jaak Tn 

11781 06731 29460 20963 - Se taonon ane ana 

| 
garan belandja jang dapat dike- 

Hadiah ke 45 s/d 6t: Masing-masing Sepotong BADJU PEREMPUAN A 15, meter: tahui pun tentang Aa Ma An 

e 
atau ekonomi jang di a c 

Fa 14193 08251 02894 30999 23599 24016 03362 05540 |pada hidup rakjat  selandjutnja 
2 24587 09732 14035 10871 03335 21422 09351 GA enesara MA Pe daa as 

Ne Tana 1 Tg berdjumlah Rp. 36 djuta. Dari 
: @taniah uang tsb. Rp. 13 djuta 
Hadiah ke 65 s/d 74: Masing-masing sebuah HEMD LAKI-LAKI: atau, 13 bagian Mikekaran HN 

gadj para pegawai dan peker- 
01492 26108 13331 24051 03451 30585 15419 24072 Jaja. Rp. 22 djuta dikeluarkan utk 
10240 24652 memperbaiki dalan mpe: Dan 

2 ukakan esulitan2 men 

5 i ani Twoenbka Pemerintah Daerah Hadiah ke 75 s/d 94: Masing-masing sebuah KAOS SPORT: 51 Kota Besar Semarang dan atjara2 
1 jg masih belum dibitjarakan, ia 

09294 24696 07704 05562 11950 05713 16802 24319 |mengemukakan pula tentang hu- 
1. 16758 21909 26951 22783 25927 12093 17009 09503 Len ARA Hanana Kan 

10457 29854 28871 13271 Tn 
g jang belum teratur. Moena 

5 (3 i 1 5 Ha . di j kan kepada ketua su —— Barang? Hadiah dapat diambil dengan memberikan Coupon jang tjotjok nomornia selamb. at2-nja naa “roa. Jean dekerdjaltan, ang 

  

     
     

    

    

      
      

   

    
     

       

    

      

    
   

    
    

     

     
       

      

    
    

      

     
     

      

      

    
     
    

    

  

   
    

   
    
    

    

    

   
     

   

    
    
   
    

     
    

    
    
     

     

    

        

    

   

  

    

  

    

    

pada tgl. 1 Oktober 1956 di Pabrik Sabun KIM HIEN LOENG Djagalan 
Hadiah2 sesudahnja tgl. 1 Oktober 1956 belum d 
Sosial Djawa Tengah Semarang. 

“sJAp 

PERUSAHAAN KEMBANG 

.GULA £ 

  

84 

  

CEK FK EME KP TER KEKE KEK KK KEKE KK KK EK EK EK R REK 

iambil akan kami serahkan pada Djawatan 
garan belandja th. 1957 dengan 
mengingat tentang hubungannja 
dgn hasil dari pada pemilihan 

an 1 umum. Achirnja ia mengutjapkan 
selamat kerdja kepada ketua, 
agar pekerdjaan2 jang dihadapi- 
nja dapat berdjalan lantjar. 

Sambutan ketua DPRD 
Peralihan. 

Dalam kata sambutan ketua 
iDPRD Peralihan antara lain di- 
“harapkan kerdja sama jang erat, 
agar dalam menghadapi kewa- 
djiban2 jang dibebankan dapat 
berdjalan lantjar. Ketua tidak 
lupa mengharapkan hal itu kepa 
da sekretaris jg sudah berpenga: 
laman dim mengikuti DPR. 
Dalam atjara pemilihan . wakil 

ketua. ternjata jang terpilih aids 
lan Soetono (PNI) karena tidak 
ada lain orang jang ditjalonkan. 
Dalam pidatonja Soetono al. me 
njatakan, supaja para ani 
DPRD Peralihan itu dapat beker 

# dja sama utk memperbaiki dan 
membangun negara. 
Mengenai soal kursi dalam pe- 

milihan anggauta DPD timbul 
sedikit bertentangan antara ang- 
gauta Pudjoatmoko (Katholik) 
dan Sutjiran (PKI) mengenai in 
terpretasi Peraturan  Peme 
no. 17 th. 1956 jang achirnja da- 

- pat diatasi dgn djalan keluar js 
dikemukakan oleh Pudjoatmoko, 
hingga soal pemilihan anggauta 
DPD dapat diteruskan dgn tja- 
tatan utk menanjakan terlebih 
dahulu kepada Kementerian Da- 
lam Negeri tentang peraturan ter 
sebut dan djika nanti oleh Men- 
teri Dalam Negeri diterima dja- 
waban2 jang kurang sesuai dgn 
apa jang sudah didjalankan itu, 
maka pemilihan anggauta DPD 
.akan ditindjau kembali. 

Anggauta DPD. 
Dalam pemilihan 

19 Semarang.   
Dil. Singosaren 

-88 — Solo. 

itung pula dari 
'itu sendiri. 
:tundjukan 

'djaij atau 

anggauta 

belum tentu dapat menerima roch 
8 dimaksudkan, seperti Kwan 
im dls. karena hal ini tergan- 

pada diri orang 
Sebulan sebelum per 

tsb. dimulai, terlebih 
dahulu tangsien itu harus tjiak: 
€ j »Mmutih”. Dan selama 
itu ja mentjoba dengan perantars 
annja toapekong utk berhubu- 
ngan dgn roch jang dimaksud- 
kan. Tanda2 kalau tangsien itu 
dapat hubungan dg roch, ' 
pada diri tangsien itu tampak 
rakkan atau geteran?, Kontak 
tersebut dilandjutkan pada saat2 
tertentu sampai pada saat .diada 
kan pertundjukan tadi. Sebelum 
pertundjukan itu dimulai, bebera 
pa djam lamanja tangsien itu ber 
sembahjang dan bersudjut - dik 
dapan Toapekong dgn memb - 
kan »rapal2” sampai maksudnja 
nanti tertjapai. Dihalaman luar 
sudah disediakan & areng berap 
dan kira2 1 djam 'sebelumnja, ada 
“beberapa tangsien jang sudah ke 
(masukkan roch nudju ke- tem- 
pat areng berapi 'dgn membawa 
bendera warna hit dalam ma- 
na terdapat 4 huruf Tionghoa jg 
berwarna kuning emas. Dgn di- 
iringi oleh seorang pembantu jig 
membawa sebuah mangkok terisi 
air, maka atas petundjuk tang 
Sen itu, pembantu tsb. lalu mem 
beri beberapa t€t€s air dgn daun 
kepada api jang menjala, sedang- 
Kan dikanan dan kirinja api tsb. 
terdapat 5 buah mangkok terisi 
air. Air2 didalam mangkok tsb. 

   

  

   

                    

         

      

       

  

    

  

    

        

   
  
  
Klenteng Hok Tik Bio Rembang diselenggarakan pertundjukan 
sberdjalan mengindjak di api” sebagai rangkaian perajaan Hari 
Ulang Tahun ke 101 Toapekong Hok Tik Tjing Sien. 
dibagian atas menundjukan seorang jang sudah ,,kesurupan” dgn 
membawa sebuah bendera warna hitam memberi perintah kepada 
pembantunja untuk memberikan ,,tumbal” berupa tetesan air diatas 
api sebelum berdjalan di api. Gambar dibawah menundjukkan 

tangsien berdjalan di api. dengan tegas seorang 

“ 

jaan Dutabesar Brazilia di Istana 

perundingan. 
Dikatakan, bhw Indonesia telah 

memberitahukan kepada Pemerin 
'ah Mesir, bhw Pemerintah In: 
donesia menjetudjui tiap usaha 
perundingan itu, baik dilakukan 
Ji PBB, dalam bentuk konperen 
si London ataupun  negotation 
Ibody seperti diusulkan oleh Pe- 
merintah Mesir. 

Ia katakan selandjutnja, bah: 
wa Indonesia pada prinsipnja oi 
s2 menjetudjui undangan Mesir 
itu, tapi kini Indonesia sedang 
minta pendjelasan pada Mesir 
tentang komposisi dari konperen 
si itu dan siapa2 jang diundang, 
Dalam undangan jang diterima 

Indonesia hal itu tidak disebut-   terlebih dahulu dis j j 
(iamking). Pe 

Gerak gerik j eh. . Setelah pamberta Stebabaa" 
itu selesai, kira2 setengah djam kemudian, setjara serentak 
orang tangsien jg mendadak ke- 
masukan roch2 segera "meninggal- kan ruang Klenteng dan mengin djak api dgn kelakuan, gerak-ge 
rik ataupun Suara2 jang 
mana seorang 
wa sebuah bendera warna hitam dan dapat pula memberi ,,koman 

ao . Setelah pertundjukan meng 
indjak api itu -selesai, kemudian 
4 orang tangsien.itu kembali ke 
ruang Klenteng dengan ge, 
rik, Suara2 dls. jang aneh2 p- 
Kemudian satu per satu mereka 

aneh, di 

menghadap Toapekong. dan dgn 
diberi air diatas kepalanja oleh 
orang lain mengikuti achirnja 
tangsien itu mendjadi orang jang 
biasa lagi dengan tjatatan, bah. 
wa dirinja sangat lelah dan kira? 
5 menit sehabis dirinja ditinggal 

kan roch badannja kelihatan se- 
perti biasa lagi. Selagi orang2 itu 
masih mendjadi tangsien banjak 
orang2 jang melihatnja memberi 
hormat dan meminta pula kese- lamatan2. Demikian kisah menge 
nai pertundjukan mengindjak api 
jang agak mirip sekali dgn per 
tundjukan2 »Gjaran kepang” di 
Djawa Timur jang djuga menga 
dakan pertundjukan2 misalnja 
berdjalan diatas api, minum ba- 
ra api dls. 

  

ja memba-inginan lebih memadjukan 

“Brazilia. 

»Verhoorploeg” Masih 
DPD telah diadjukan 10 orang 
'tjalon2, jaitu: Moh. - Maksum, 
Moh. Sowam (NU), Djonokusumo,   D. Sukardi (PND, Maspan Tjo. Thd Si kroharsojo, S. A. Djaja, Soepri- siam J. 'janto, S. Siswoatmodjo, - Dardjo- | # k 
Ba Ea eno ap erkara Han £wie terpilih adalah Djonokusumo dau- | 
pat 22 suara, Dardjono, Sutjiran 
masing2 21 suara, Moh. Sowam 
17 suara, S. Siswoatmodjo 18 sua 
ra. Kemudian angganta2 DP: 
Peralihan itu disumpah oleh deng 

KEPALA PENERANGAN 

  

SEMARANG, 20 Sept. 1956: Diterangkan, bhw terhadap di 
Djam 06.25 Kwartet Irama. 

07,10 Warna - warni pagi. 48:15 
Roberti Inglez. 13,30 Orkes Ra- 
dio Makassar. 14,10 Krontjong 
Siang. 17.00 Gending2 Dolanan, dari ,,verhoorploeg” tentang soal' 
17,30 Peladjar dan ' Sastra. 18,00 

Terus Adakan Pemerik- 

Bulan Ini Djuga 

Major Nawawi Alif jang kini sedang berada di 1 1 £ : ! di : Djakart: Kk pertanjaan2 sekitar persoalan 'bekas Menteri Pen : Pam hulu. j 
ulu 2 suddin St. Makmur jang. masih berada dalam 

menerangkan Senen pagi jl. kepada »Antara”, R ADIO. aa dalam bulan ini djuga diharapkan Kesan abal serahkan kepada pihak kepolisian Djakarta-Raya. 

ri St. Makmur, dewasa ini masih |takan negara Lie Hok Thay. St. terus: di-akukan pemeriksaan dan | Makmur sedjak waktu itu ditahan karena belum menerima laporan2|dan diperiksa di Bandung. 

   
   

    
DAN SEBAGAINU 

T BELI DI SELURUH TEMPAT 

IA table 

INFLUENZA » SELESMA 
DEMAM - MASUK ANGIN 

Pengadjian. 18,15 . Carry dengan 
kawan2nja. 18,30 Lembaga Penam 
bah Pendidikan Umum. 18,45 
Carry dengan kawan?nja. 19,30 
ORS Mengiring Djaja Suara. 
20,30 Gema. Malam. 21,00 Mimbar 
Budaja. 21,15 Dari dan untuk 
Pendengar. 22,15. Pembatjaan Bu 

iku. 23,30 Penutup. $ : 
SURAKARTA, 20 Sept. 1956. 
Djam 06.10 Genderan pagi. 07,20 

Genderan pagi (landjutan). 13,10 

  
sert Siang. 
17,00 Dunia anak2. 17,40 Varia 
iDjawa Tengah. 17,50 Irama Ha- 
waii. 18,15 Pengadjian. 18,30 Seni 
Karawitan. 19,30 Imbauan Malam. 
19,45 Mimbar Islam.. 20,30 Malam 
Manasuka. 21,15 Malam Manasu 
ka (landjutan). 22,15 Lagu2- Har 
monium. 283,00 Penutup. 

Sa » IJOGJAKARTA, 20 Sept. 1956: 
Djam 06.10 Paduan Suara Ber 

sama. 06.35 Orkes Konsert. 06.45 

tap digemari. 07,30 Hiburan pagi.    13,15 Tjlempungan Siang. 14,10 
Tjlempungan Siang (landjutan). 
17.00 Gelanggang Kanak2. 17,40 
Lagu2 Tango. 17,55  Pengadjian. 

18,15 Pilihan Pendengar. 19,40 
/Seni Suara Djawa. . 20.15 Buah 
Tjiptaan Pueccini. 20,30 O.M. Ma 
taram. 21,15 Mimbar Islam. 21,30 
Imbauan Hawaii. 22,10 Malam 

|Tirakatan. 283,30 Penutup. 
pPJAKARTA, 20 Sept. 1956: 

Djam 06,30 Orkes Lima Serang 
kai, 07,30 Orkes Kr. Irama Baru. 
13,30 Orkes Melati. 14,10 Sinon- 
dang Sipirok. 17,15 Kesenian Sun 
da Panggugah. 18,30 Pertapanuli. 
19,30 Langen Suara. 21,00 Mimbar 
Islam. 21,15 Orkes Gambus. 22,15 
Orkes Kr. Irama Baru. 23,00 Pe 
nutup, 
TJIREBON, 20 Sept. 1956: 
Djam 06.10 Wals pagi. 06.40 

Biduan2 Jogjakarta. 07,10 Permai 
nan Piano. 07,40 Lagu2 Minangka 
bau. 13,10 Irama Amerika Latin. 

  

A 13,40 Rajuan Sam Saimun. 14,10 
Njanjian2 Biduan? Krontjong. 

       

    

    

    

    
     
   

  

   

17,00 Peladjaran Njanji. 17,30 
Siaran A.P. 18,15 Kesenian Nusa 
Tenggara. 18,30 Channet dan pia 
nonja. 19,30 Mimbar Islam. 20,30 
Ketjapi Tunggal. 21,15 Ruang In 
speksi Pendidikan Masjarakat. 
21,30 Orkes Gumarang. 22,15 O, 

IK, Sangkuriang. 23,00 Penutup,   

Lagu2 Barat Populer. 13,490 Kon-' 
1,10 Hiburan Siang. ' 

Hiasan pagi. 07,20 Doris Day te: 

itu, Major Nawawi Alif atas per 
lanjaan2 belum dapat menerang 
kan, apakah ada tjukup bukti2   
bar2nja. 

| Bekas 

Sjamsuddin St. Makmur — seba 
s..mana diketahui — ditahan se 
21 tanegal 14 Agustus - 1956 

atas perintah pihak T,T. III ka- 
rena dituduh mempunjai sangkut 

Ten berbuatan2 korupsi jg Sa Ra SO A0 2 RA RN 

iSnez'Beres 
Mesir,,Tentu Dapat 
Mendjamin Pelajaran 

5. j 4 

Disana 
DALAM suatu keterangan jg 

diberikan hari Minggu 16 Sep- 
tember 1956 menteri luar negeri 
Ruslan Abdulgani menerangkan 
bahwa ia mempunjai kepertjaja- 
an penuh atas kesanggupan Me- 
sir mendjamin kebebasan pela- 
ran melahi Terusan Suez. 
Ruslan Abdulgani kini sedang 
menjertai Presiden Sukarno dim 
kundjungannja ke Yugoslavia. | 
Menurut kantor berita "Ta-| 

1 

kuat tentang perbuatan2 korupsi|Dardo jg akan memimpin sidang |jang dilakukan St. Makmur seper (sidang pemeritsrsa- perkara P4 apa jang selama ini tersiar kal Han Swie Tik, atas 

Menteri Penerangan Yangkan, bhw perkara tsb 

kan, demikian Dr. Subandrio. 
Sementara itu dalam pidatonja 

setelah menjerahkan surat keper 
tjajaannja Dutabesar Brazilia an- 
tara lain katakan, bahwa dalam 
djabatannja sebagai  Duta-besar 
ia mendapat tugas dari pemerin- 
tahnja untuk mewudjudkan ke- 
i dan 
merapatkan saling pengertian di 
-antara negara2 Indonesia dan 

Dalam kata sambutannja, Wa- 
kil Presiden Hatta katakan, bah 
wa hubungan erat dengan Bra- 
zilia dianggap penting oleh Pe- 
merintah Republik Indonesia un- 
tuk - memelihara persahabatan 
baik dengan Republik jang ter- 
besar di Amerika Latin dan guna 
kepentingan ' bersama. Dalam 
pandangan kita hubungan itu 
akan berarti pula suatu sumba- 
ngan bersama bagi usaha2 “utk 
memperkokoh - perdamaian dunia. 
Maka selaras dengan  kejakinan 
ini, setelah mengadakan  hubu- 
ngan diplomatik dengan Brazilia: 
Pemerintah Indonesia pada saat 
ini sedang berusaha untuk mem: 
perluas hubungannja dengan lain 
lain negara Amerika Latin. De: 
mikian Wakil Presiden. (Antara) 

  
St. Makmur 
Tik 'Akan Diadili 

Angkatan Darat Territorium ni, 

crangan Sjam- | 
tangan T.T. TI, 
bahwa perkara. 

sudah akan dapat di' 

diakukan oleh pegawai pertje- 

Perkara Ir. Han mung: 
kin dalam bulan ini dju 
ga di-adili. 

Dalam pada itu Hakim Mr: R. 

— PERTUNDJUKAN TA HWEE LO DI REMBANG — 

|. Dengar mendapat perhatian besar, hari Minggu jbl. dihalaman 

Indonesia Setudjui Pe- 

njelesaian Suez Dengan 
Berunding 

SETELAH menjaksikan upatjara penjerahan surat kepertja- 

taris Djenderal. Kementerian Luar. Negeri Dr. Subandrio mene- 
tangkan atas pertanjaan pers, bahwa Pemerintah Indonesia me- 

njetudjui setiap usaha menjelesaikan masalah Suez dengan djalan 

Gambar   
(Photo: "Suara Merdeka”) 

Negara hari Senen sore, Sekre- 

  

Kongres 
Pemuda 
perlu Diadakan — 
Adjoakan Ger- 

prindo 

KONPERENSI Pedjuang Re- 
publik Indonesia (Gerprindo) 
daerah Djakarta Raya didalam 
konperensinja. baru2 ini antara 
lain telah memutuskan, mengan- 
djurkan kepada segenap lapisan 
Pemuda Indonesia dengan tidak 
memandang kepertjajaan agama 
maupun ideologi, guna mengada- 
kan kongres pemuda seluruh 
Indonesia, 
Konperensi berpendapat, bhw. 

perlu adanja saling mengerti dan 
persatuan dikalangan pemuda utk 
kembali mendjadi penggerak me 
tor revolusi nasional jang belum 
selesai ini dan perlu adanja peng 
hargaan dan pengertian dari ne- 
gara. dan” masjarakat Indonesia 
umumnja terhadap peranan dan 
kedudukan jang harus diambil 
oleh pemuda. Kepada  partai2 
politik didesak agar memberikan 
bantuan sepenuhnja untuk ter- 

| Pengaruh Peraturan 
KSAD Mengenai Pers 
Dalam Pelaksanaannja Dikuatirkan Akan 
Bertentangan9Dengan Azas2 Demokrasi -— 
Organisasi Wartawan Sendiri Harus Be- 
rani Menjingkirkan Rekannja Jg Sengadja 

Mengingkari Code Djurnalistik 
— Oleh: Agus Sujudi — 

PERATURAN KEPALA ST AF Angkatan Darat no. PKM/ 

901/9/1956 jane “dikeluarkan pada tanggal 14 September 1956 

pada garis besarnja menundjukkan bahwa Dewan Keamanan Na- 

sional denran perantaraan Penguasa Militer untuk membatasi 

fjara2 pemberitaan dalam surat-kabar, jang oleh mereka dianggap 

berita2 jang bersifat destruktief dan provokatief. 
mikion ini adalah jang pertama 
merdeka. 

Peraturan de- 

kalinja dinegara kita sesudah 
Djadi, boleh djuga diartikan, bahwa peraturan itu di 

keluarkan karena dianggap sudah ,,dipaksa oleh keadaan”. 

Meneliti bunjinja peraturan 
tsb., dunia pers akan mengang- 
gap peraturan mana adalah jang 
luar biasa beratnja. Suatu hal ig. 

sama sekali tidak diimpikan oleh : 
orang2 jang bekerdja dalam per 
surat-kabaran. 

Wartawan sendiri jang 
memberi umpan, 

Didalam consideran daripada 
peraturan tsb. disebutkan, bahwa 
dihari2 belakangan ini . ternjata 

beredarnja dichalajak umum tu- 

isan2, gambar, klise2 dan luki- 
san2 jang memuat atau mengan- 

dung ketjaman2, persangkaan2 
(insinuaties), bahkan  penghina 

an terhadap Presiden atau wa 
kil Presiden, sesuatu: kekuasaan 
atau sesuatu madjelis umum, atau 
seorang ' pegawai negeri pada 
yaktu atau sebab mendjalankan 
pekerdjaan2 dengan sjah, dan se 
terusnja. : 

Selandjutnja untuk peraturan 
itu diambil pula fasal 11 jo fasal 
40 dari Peraturan Keadaan Pe 

rang dan Darurat. 
Saja sangat membenarkan, dji 

ka pihak jg berwadjib mengam 
bil tindakan2 jg keras terhadap 
pers jg mempergunakan kemer 
dekaannja untuk kepentingan sen: 
diri. Sekalipun didalam djurna:: 
listik terdapat slogan ”berilah | 
apa jg dikehendaki oleh pemba 
tja”, tetapi wartawan2 jp dengan 
tangan berlumuran darah hen 
dak mempergunakan hak2nja itu 
untuk mengatjau-balaukan keada 
an, sewadjibnja- diambil tinda 
kan. | 

Sajapun tidak akan menungki 
ri, bahwa pada waktu ini ada 
satu dua surat-kabar jg melaku- 
kan penjiaran2 berita destruktief. | 
Misalnja persangkaan2 terhadap 
Wakil Presiden. 

Tetapi, sajangnja bahwa terha-/ 
lap surat-kabsr jang melakukan! 
penjiaran demikian belum  dila- 

kukan tuntutan jang sewadjarnja. | 

Misalnja, terang bahwa sarat ka! 

bar tsb. telah mengganggu gugat 

wakil Presiden, jang oleh Un- 

dang? Dasar tida boleh digang 

  

gu gugat. - 

Kita memang sangat menjesali, 

bahwa dikalangan orang koran 

sendiri masih ada jang tidak se- 

tia kepada code  djurnalistiek. 
P.W.I. Djakarta sendiri gang per 
nah mengeluarkan pernjataan jz. 

ditudjukan kepada anggautanja, 
kemudian (seperti ternjata pada 

kata: pengantar djurubitjara - Staf 

Penerangan Angk. Darat ketika 

membatjakan peraturan KSAD 
tsb.) tidak dihiraukan oleh ang- 
gautanja, tidak 'mempunjai ke- 

  

  

— SI GRUNDEL — 

vs... karena penuh sesak- 
nja, Pekan Raya Jogja 
kok sudah ada iang me- 
namakan itu PEKAN RA- 
YA Pena 

      

  mampuan untuk mengambil tin- 
dakan2, sesuai dengan  bunjinja!   selenggaranja kongres tersebut. | 

Resolusi itu disampaikan kepada | 
pemerintah, parlemen, dan sege- ! 
nap organisasi2 pemuda, partai2 
politik dll. (Antara). 

Brantas Korupsi 
Tanpa Pandang 

Bulu 
Andjuran PNIDjawa 

Barat 
KONPERENSI Kerdja PNI 

Djawa Barat, jang dihadliri oleh 

anggaran dasar dari PWI. 
Dengan demikian, peraturan 

KSAD jang sangat keras itu di 

keluarkan sebagai akibat adanja! 
Umpan jang dilepaskan oleh 
surat kabar sendiri. | 

Tetapi, djika diteliti bunjinja 

peraturan KSAD tsb., benar2 te- 

rasa sangat berat. Perbuatan satu 

dua surat kabar jang dalam pe: 

njiaran tulisannja ' mengandung 

insinuaties, penghinaan2 dsb.nja, 

akibatnja dipikulkan kepa 
da seluruh pers jang dipaksa utk. 

menghadapi randjau jang sangat 

berbahaja. 

| 

z 2 j id - 
para utusan dari tjabang2nja se Peratan KAI jang didasat 

1 kan pada pasal jang termaktub 

san Pe TN Pan idalam ,.Peraturan Keadaan Pe 

16 September, telah mengambil rang dan Darurat”, akan banjak 
resolusi jang berisi desakan ke- menimbulkan kesukaran2 pada 

pada pemerintah pusat supaja pers dalam menunaikan 'kewadji- 
memberantas korupsi dengan ti-'bannja. Sebab, sampai - dimana 
dak pandang kedudukan watak | sesuatu tulisan dapat dianggap 

diproklamasikan. : vokasi, insinuaties, fitnah  dsb.- 

Dalam konperensi itu telah di /nja terhadap pembesar atau se- 
terima baik beleid pengurus PNI |seorang, sukar sekali diberi kete 

Djawa Barat lama dan kemudian'rangan2 tertulis. Kesukaran2 itu 
dipilih pengurus PNI Djawa Ba: !ebih nampak lagi, djika nanti 
rat baru jang terdiri atas: Dudi 'pelaksanaan peraturan tsb. dise 
Sumawidjaja (ketua), S. Rivai rahkan kepada para pelaksana 
(wakil ketua TI), Kosasih (wakil! peraturan tsb., kesemuanja akan 
ketua II), Agus Samah (sekre- merupakan kesukaran2 jang be- 
taris I), Talman Midipradja (se- sar. Malahan mungkin sekali pe 
kretaris II) dan para anggota pe-j laksanaan peraturan tsb. akan me 
agurus O. Surjapranata, Dr. Tan 
Tjin Hong, Dr. Sujono, Adil 
Puradiredja, Dr. Djundjunan Se-   

Iii 
pertanjaan2 

pagi jl. mene- 

jang 
sudah diterimanja dari pihak Ke 
djaksaan, kini sedang dipeladjari 
.sedaiam2nja. 

Hakim Mr. Dardo belum da: 
pat menentukan hari dan tanggal 
pasti perkara itu akan diadili, ta 
pi dalam pada itu mengharapkan 
Uu.n “mengatakan, bhw ada ke: 
nungxinan perkara Ir. Han itu 
sudah akan dapat mulai diadili 
dalam bulan September -ini dju- 
ga. 
| Dalam pemeriksaan perkara 
ini. kelak, . menurut keterangan, 
hanja terdapat 3 orang-saksi, an 
taranja Kapten Dr. Harjono se- 
bagai saksi terpenting. Diharap- 
kam bhw pemeriksaan perkara ini 
akan dapat diselesaikan dlm wak 
uu jang singkat. 

Ir. Han Swie Tik pokoknja di 
tuduh telah melakukan pengania- 
jaan terhadap diri Kapten Dr. 
Harjono hingga mengakibatkan 
Harjono dirawat dirumah sakit. 

Sebagai penuntut-umum dalam 
pemeriksaan perkara ini akan ber 

,Antara” Senin 

  njug” keterangan itu' diberikan 
kepada wartawan2 Yogoslavia di 
dalam kereta api ig membawa 
rombongan Presiden dari ibu 
kota Kroatia Zagreb ke Belgrado. 

Menurut Ruslan  Abdulgani 
sengketa mengenai Terusan Suez 
dapat diselesaikan dengan ”dja 
lan kekerasan atau perundingan”. 

tu hal jg berguna atau patut di 

dingan adalah hal jg perlu”, 
(Antara).   Kekerasan bukan merupaka, sua nai 

andjurkan tapi sebaliknja perunsekitar soal itu, 
gap tidak berkewenangan untuk 

tindak Kepala Kedjaksaan Dija- 
karta sendiri, Djaksa Jusuf Su- 
wondho. 

Sementara itu Djaksa Agung 
Suprapto Senen pagi jl. atas per 
tanjaan2 sekitar peraturan K.S, 
A.D. sebagai  Pengusaha-militer 
No. PKM/001/9/ 1956 menge- 

“pers menjatakan, tidak ber 
sedia memberikan pendapatnja 

karena mengang 

tiakusumah, dan Rusli Tjandra- 
dinata. 

Untuk anggota Badan Pekerdja! 
Kongres telah dipilih: ' Sutoko, 
Sanusi Hardjadinata,  Idro Su- 
kardi dan S. Rivai. (Antara) 

Hubungan RRT 
Dgn Negara? A-A 

Kini Makin Kuat 
PERDANA menteri R. R. T., 

Chou .En Lai, hari. Minggu me- 
nerangkan bhw hubungan Tiong 
kok dengan negara2 Asia-Afrika 
kian hari djadi makin erat. Ber- 
bitjara dalam kongres ke-8 Par- 
tai Komunis Tiongkok tentang 
rentjana 5 tahun jg kedua, Chou 
selandjutnja mengatakan tentang 
perlunja bantuan luar negeri bagi 
pembangunan di Tiongkok, demi 
kian siaran ”Hsinhua” jang ter- 
dengar di Tokio. 

Menurut Chou, Tiongkok ha- 
rus terus beladjar dari Uni Sov 
jet dan negara2 demokrasi rak 
jat lainnja jang sudah madju. Un 
tuk rentjana 5 tahun jang kedua, 
Uni Sovjet dan negara2 demokra 
si rakjat akan terus memberikan 
bantuan jang besar kepada Ti 
ongkok, kata Chou,  sebaliknja 
Tiongkok sendiri akan  membe 
rikan hasil pertaniannja, mine- 
tal, bahan2 mentah dan. bebera 
pa djenis mesin2 dan hasil indus 
trinja jang dibutuhkan oleh ne 
gara2 itu dalam. pembangunan- 
nja. 

Disamping itu Chou menjata 
kan djuga keinginan Tiongkok 
untuk mengadakan hubungan da 
gang dan hubungan lainnja dgn. 
negara2 di luar blok Sovjet. 

jrupakan kekangan — atau ma- 
lahan penghalang — dalam pe- 

laksanaan2 azas demokrasi. 
Peraturan KSAD tsb. luar bia 

sa kerasnja. Barangkali peratu- 
ran serupa itu hanja tepat djika 
dikeluarka, dalam keadaan nega 
ra kita sudah genting sekali. | 

Sebenarnja belum bisa dira 
melkan sedjak sekarang, dengan 
berlakunj, peraturan tsb. itu, di 
dalam waktu singkat ini apakah 
pers ig akan mendjadikan peratu 
ran Itu sebagai "bulan-bulanan” 
(dalam arti sengadja melanggar, 
ataukah ada pendjabat jg dengan 
mudahnja sadja mempergunakan 
peraturan tsb. untuk kepentingan 
dirinja). 

A 

Kesukaran jg lebih menjolok 
lagi adalah, bahwa . berdasarkan 
pasal 11 ajat 2 Peraturan SOB 
menjatakan antara lain, bahwa 
pertjetakan2 jg mentjetak pener- 
bitan2 tsb. dalam fasal 11 ajat 
1 dapat ditutup sama sekali. 

Pasal ini, pad, suatu ketika t: 
dak mustahil akan dipergunakan 
oleh pemilik2 pertjetikay untuk 
melakukan censor terhadap pe- 
nerbitan2. Censor jg dasarnja sa 
ngat samar2, karena batas sesua 
tu tulisan bisa dianggap insinua- 
ties atau penghinaan adalah se 
demikian relatiefnja. Sehingga, 
otomatis  fihak penerbit surat? 
kabar sudah dihadspkan pada 
kesulitan ig sangat besar. 

Kita rasa, sekarang ini PWI 
(Persatuan Wartawan Indonesia) 
sebagai satu2nja organisasi war- 
tawan, masih mempunjai kemam 

Anekabjateng 

PURBOLINGGO 
PEMBANGUNAN S.R. BESAR- 

BESARAN. 
Dari laporan 'Tjamat2 

  

dalam 

    

   

konperensi2 Pamong Pradja dis- 
trik Purbolinggo, Bukated dan 
Bobotsari jang diselen Te 
pada tgl. 10, 11 dan 12 
jang dihadliri oleh Bupati b 
ta instansi2 niveau Kabupaten, 
dapat diketahui, bahwa penduduk 
daerah Kabupaten Purbolinggo 
kini sedang giat membangun pe 
rumahan2 untuk Sekolah Rakjat 
setjara gotong-rojong. 
Djumlah perumahan S. R. jang 

sedang dan dalam persiapan pem 
bangunannja ada 32 buah di 32 
desa jang meliputi 108 klas dgn 

  

iaja Rp. 680.470,— Pembangunan 
itu direntjanakan akan sudah 
dapat diselesaikan pada achir ta 
hun 1956. ari 32 buah pemba- 
gunan tersebut, 13 buah dianta 

ranja terdapat di Ketjamatan Ka 
ligondang, termasuk wwilajah Pe 
nilik Sekolah S. R. Purbolinggo 
Ek 
Dapat ditambahkan bahwa utk 

pembangunan tsb. Pemerintah 
akan memberikan sekedar bantu 
annja. 
Dengan selesainja pembang 

an itu nanti, maka sebagian dari 
pada kekurangan perumahan su- 
dah dapat diatasi. 

Seperti diketahui dalam 
Kab. Purbolinggo masih terdapat 
banjak rumah2 penduduk jg ter 
paksa dipergunakan untuk S.R.-2. 

KEBUMEN 
ntt mama an 

DARI 30 KURSI: PNI 19, NU 8, 
PKI 6, MASJUMI 4. 

DPRD Peralihan kabupaten 
Kebumen dari djumlah 30 kursi 
PNI mendapat 10, NU 8, PKI 6, 
Masjumi 4, Gerakan Pembela Pan 
tja Sila dan P.R.N.- masing2 1 
kursi. 
Pelantikan tersebut berlang- 

sung pada hari. Sabtu jang lalu 
oleh residen Kedu dengan disaksi 
kan oleh para undangan. 

TEGAL 
Rp. 12 DJUTA UTK MEMPER- 

LUAS PELABUHAN. 
Mengenai rentjana perluasan 

pelabuhan Tegal lebih landjut di 
dapat keterangan, bahwa rentja 
na perluasan itu kini telah mem 
peroleh persetudjuan dari peme 
rintah pusat dengan rentjana bia 
ja sebesar Rp. 12.000.000,— 
Pelaksanaan rentjana tersebut 

diharapkan akan dapat dimulai 
pada achir tahun 1956, sedang 
dalam tahun ini tengah dimulai 
penjelesaian perbaikan2 dan per- 
luasan gudang2 jang 
Pada achir tahun 1958 pekerdja 

an perluasan tersebut diharap da 
pat diselesaikan seluruhnja. 

PURWOREDJU 
AAA ENAM LA 

DPRD PERALIHAN 

daerah 

telah ada. 

HAMPIR 
DIBORONG OLEH PNI. 

DPRD Peralihan kabupaten 
Purworedjo jang anggota2nja di 
lantik oleh residen Kedu pada 
hari Djum'at jang lalu terbagi 
atas 30 kursi, PNI mendapat 19, 
NU 6, PKI 3, Masjumi 1 dan Par 
tai Buruh 1 kuysi. 
Partai jang tersebut belakang- 

an ini, di Purworedjo belum ber 
diri tjabangnja, maka pada saat 
pembagian kursi tsb., Idwongan 
ini belum diisi. 

TJIREBON 
JAJASAN ASRAMA DAN GE- 
DUNG SEKOLAH LANDJUTAN. 
Sedjak tanggal '11 Sept. j.l. tlh 

berdiri di Tjirebon Jajasan Pem 
bangunan Asrama dan gedung2 
Sekolah Landjutan untuk Kabu 
paten Tjirebon, jang : diketuai 
oleh. Bupati sendiri, sedang pe- 
lindungnja bertindak Residen ji 
rebon Rukadi Wirjahardja. Jaja- 
san ini bertudjuan melantjarkan 
dan menjempurnakan perkemba- 
ngan pendidikan dan pengadjar- 
an untuk menudju suatu masjara 
kat Indonesia jang mempunjai 
pendidikan tinggi. Guna mentja 
pai tudjuan itu Jajasan itu anta 
ra lain akan berusaha mendirikan 
Gedung2 Sekolah Landjutan ber 
ikut asrama2nja. 
Jajasan tersebut berdiri dengan 

modal permulaan Rp. 825,— dan 
untuk menambah modal selandjut 
nja, akan diusahakan mendapat- 
kan sumbangan dari kaum harta 
wan dan usaha pemutaran film. 
Dalam pada itu dapat dikabar 

kan pula, bahwa POMG SMA Ne 
geri Tjirebon jang mempunjai 
maksud sefupa dengan Jajasan 
itu, dewasa ini telah berhasil me 
ngumpulkan Lk. Rp. 20.000,—. 

  

KARENA PUTUS ASA PISAU 
MASUK PERUT. 

Seorang pendjahit bernama P. 
Abu di Bondowoso jang telah 
berpuluhan tahun menderita pe 

njakit astma, baru2 ini telah bu 
nuh diri dengan pisau, Perbuatan 
dilakukannja, pada suatu sore ke 
tika istrinja membeli pisang go 
reng. 

la mati seketika. 

  

likan anggauta2nja. 
Untuk bertindak didalam kala   puan untuk mengambil tindakan? 

terhadap anggautania ig menjiar 
kan tulisan2, ie sebenarnja meru 
pakan pelanggaran terhadap pro- 
fessie djurnalistik. 

Dikeluarkannja peraturan dari 
Penguasa Militer ini merupakan 
suatu pukulan ig keras sekali ter 
hadap PWI seluruhnja, “karena 
seolah2 PWI sudah tiada memi     sbeoordelen” hal: tsb, (Antara) (Antara-UP-Tass) liki kemampuar untuk mengenda 

    

  

ngannja sendiri, masih perlu. Sc 
hingga selama kemampuan ber 
tindak kedalam itu masih ada. 
maka kekerasan dari fihak peme 
rintah agaknja belum diperlukan: 
Jang terang, kita masih sangsi 
apakah pelaksanaan - peraturan 
KSAD itu tidak akan “bisa mu 
lur” seperti artikel karet 1g per 
nah dihadapi oleh pers pada za 
man sebelum perang? : 

   

              

  



Suez Harus Diselesaikan Jeijara Da: | 4 

  

/ 
# 

komunike 

Jugoslavia menjatakan bahwa ma 
salah Suez: djanganlah diselesai- 

    

mai— Pernjataan” Bersama Indo. 
 nesia-Jugoslavia 

INDONESIA DAN JUGOSLAVIA hari Senen jbl. telah me- 
panda-iangani sebuah pernjataan bersama, Galam mara kedua 
pihak menjatakan maksud mereka untuk memperluas dan mem- 
pererat kerdjasama dilapangan teknik, ekonomi dan kebudajaan, 
Dinjatakan bahwa presiden Republik Rakjat Federal Jugoslavia 
Jesip Brez Tito akan mengund 
Presiden Republik Indonesia 

Kedua negara menjatakan kege| Bung Karno beserta rombongan 
terima-kasih 

ahwa|banjak2 atas penerimaan jg ber- 
1 sefmurah “hati 

3 

  

   
   

Isahan jg sangat terhadap ' 1 
jah Suez, dan menjatakan b 

   

  

   

2-nja, diterima mend 
PBB. Terutama, hak   

a 

harus disadari. : 

Kedua pihak bersepakat bah 
perlu sekali dilakukan usaha" 
rus menerus, 
PBB, kearah “ tertjapainja 
persetudjuan internasional menge| Sementara itu Presiden 
nai pengurangan persendjataan, 2 
pelarangan alat2 sendjata atom 
dan zat air. 4 

Pernjataan bersama jg ditanda- 
tangani oleh para menteri- luar|n0. 
negeri kedua negara .ini seterus| 
nja menjatakan kepertjajaan bah 
wa hubungan antara kedua nega' 
ra ini, serta hubungan ahtara ne- 
gara2 lainnja djuga, seharusnja 
didasarkan atas politik ko-existen, 
si setjara damai dan aktif. 

Ditandaskan bhw segala masal 
lah penting internasional harus 
dipetjahkan setjara damai dan 
melalui perundingan serta saling| 
pengertian. 

Indonesia dan Jugoslawia me- 
njatakan bhw kepada negeri2 jg 
baru sadja berkembang perekono 
misnnja, hendaknja diberikan 
bantuan teknik dan ekonomi tan 
pa dibubuhi sesuatu sjarat poli- 
tik. 

Seterusnja ditandaskan bahwa 
soal kolonialisme jang masih dju 
ga ada didunia ini, merupakan 
sumber daripada ketegangan2 in 
ternasional. 

Perlu sekali dilakukan segala 
usaha untuk menjelesaikan soal 
soal ini dalam waktu sesingkat2 
nja”, 

Pernjataan bersama ini ditan 
datangani oleh menteri luar ne 
geri R.I. Roeslan Abdulgani dan 
rekannja dari Jugoslawia Koca 
Popovic dengan dihadiri oleh 
presiden Sukarno dar, presiden 
Tito, pada djam 18.00 lebih se 
dikit hari Senin, dj- Istana Pu- 
tih, Belgrado. 

Penjelesaian masalah 
Suez. 

Berita AFP mengatakan bhw. 
bersama  Indonesia- 

  

sah utk diwakili dalam PBB 

terutama melalui) 

jungi Indonesia 
carno. 

atas undangan 

mengutjapkan 
  

dan ' ramah-tamah 
|dari pemerintah dan rakjat Jugo 

   

   

    

   

   

   

| Pernjataan bersama tsb. diatas 

wa kundjungan ini telah mem- 
perkuat perasaan persahabatan 
|dan memperkukuh saling penger- 

  

  

dftian antara kedua negeri. 
' 5 keaa UE za 

: Presiden Sukarno men- 
djamu Presiden Tito. 

Tito 
hari Senin telah menghadliri dja 
muan makan jg diselenggarakan 
Presiden Sukarno di Dedinje, 
tempat bermalam Presiden Sukar 

. Djamuan makan tsb. djuga 
dihadliri ketua Madjelis Nasional 
Jugoslavia, Mesa Pijade, wakil 
ketua dewan exekutif federal, 
Edvard Kardelj dan Aleksander 
Rankovic. $ 

Pada pertemuan djamuan ini 
Presiden Sukarno menjampaikan 
barang kenang2-an kepada: Pre- 
'siden Tito. Demikian Reuter jg 
|mengutip "Tanjug." (Antara) 

  

PENANGGUNG DJAWAB ,,H. 
R.” DIDJATUHI HUKUMAN   

Hakim dengan tjatatan, 

PENDJARA SATU BULAN. 
Pengadilan Negeri Djakarta di 

bawah pimpinan Hakim Hasan 
Nasution, dalam sidangnja Senen 
pagi telah mendjatuhkan  huku- 
man pendjara selama 1 bulan, 
atas diri penanggung djawab ,,Ha 
rian Rakjat” Djakarta, Naibaho, 
jang dipersalahkan telah melang 
gar pasal 310 KUHP, jaitu me- 
nista nama baik bekas anggota 
Parlemen sementara, Amelz dari 
fraksi ,,Masjum?”. 

Putusan hukuman -atas diri 
Naibaho itu, didjatuhkan oleh 

bahwa 
Kepala Daerah setempat  holch 
mengizinkan terhukum berlaku- 
merdeka diluar waktu djam-ker- 
dia, jang berarti bahwa terhukum 
— atas izin Kepala-daerah 

  

tadi seterusnja menjatakan, bah- 
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"DPD Peralihan 
  

  

' tika kelima 
D.P.R, 

| Mobil Ny. Bouman Di- 
i ! ' 

, Hingga Hantjur Katja2nja — Plakat2 Minta 
Hukuman Mati Bagi 

| 

utjapkan dalam bahasa Belanda 

Pokoknja Sehmidt menjatakan 
bahwa ia tidak bersalah. Sebagai 

diketahui Djaksa menuntut ke- 
pada terdakwa didjatuhkan huku- 
man pendjara 15 tahun dipotong 
waktu dalam tahanan  berdasar- 
kan pasal2 ,,memberontak” dim. 
KUHP. Dalam sidang hari Senin 
jb.L, Djaksa dalam  repliknja 
nenjatakan ia tetap pada pen- 
liriannja. Sidang Pengadilan akan 

mengambil putusannja dalam per 

kara ini pada tanggal 15 Oktober 

iad. Pada tembok2 jang mengeli- 
lingi gedung sidang tampak di- 
tempelkan plakat2 jang pokoknja 

menghendaki.supaja terdakwa «i 

dijatuhi hukuman mati. (Antara). 

  

  boleh berada diluar pendijara se | 
telah lewat djam-kerdja. , 

Mobil Ni. Bouman djadi 
sasaran demonstran2, 

Lebih landjut dapat dikabar- 
  

Musiihat? Litjin Smok- 
kei Fjandu Di Hongkong 

kan 

oleh satu golongan tunggal pe- 
makai2 terusan tadi sadja. 

Masalah ini harus diselesaikan 
Gengan tjara jang bersifat damai, 
tanpa antjaman pemakaian keke 

dan atas dasar 
prinsip? menghormati kedaulatan 
dan kemuliaan Mesir, dan disam 

' itu mendjundjung tinggi 
prinsip: kebebasan pelajaran. 

Kedua pemerintah mengundang 
Segala negara lainnja supaja men 
djalankan prinsip2 ini, guna ikut 
menjelesaikan setjara aktif dan 
teratur masalah Terusan Suez 
dengan djalan- perundingan. 

Dalam upatjara penandatanga 

rasan sendjata, 

ping 

dengan tindakan unilateral 

(lempariJDengan| (Batu 

Antaranja Dibungkusi 

berantas perdagangan 

bulan. 

an itu belum terhenti dan 
tidak akan dapat dibasminja 
ma sekali, djika  pohon2 

puia 

sa 
tjan- | 
be- 

/ Seperti Permen Tjo- 

  

Pada tgl. 17 Sept. jl. telah dilangsungkan sidang pertama dari | 
D.P.R. Peralihan Kota Besar Semarang, dimana telah dipilih ketua, 
wakil-ketua dan anggauta2 D.P.D. baru. Sesuai dengan instruksi 
Menteri Dalam Negeri maka kepada P.K.I. diberikan 3 kursi 

| kepada P.N.I. dan N,U. masing2 satu kursi. Gambar namp: #6 
anggauta D.P.D. jang baru tersebut dilantik oleh ketua! 

EA 2 (NAPPHO) | 

Schmidt »itempelkan 
Di Tembok2 Pengadilan Djakarta 

SIDANG PENGADILAN Negeri Djakarta hari Senen telah 
mengeluarkan pembelaan terdakwa H. C. J. G. Schmidt jang di 

tapi lebih dahulu atas kehendak 
Hakim dibatjakan dalam bahasa Indonesia oleh pembela Njonja 
Bouman karena oleh Hakim ditetapkan pendjelasan harus dilaku- 
kan dalam bahasa resmi Indonesia. 

kan, bahwa sesudah sidang sele 
sai masih banjak pemuda2 ber 
kumpul dimuka gedung Pengadi 
lan sekalipun barisan perintis su 
dah dengan kekerasan mengusit 
nja. 

Para pemuda itu jang menanti 
nantikan keluarnja pembela ter 
dakwa, Nj. Bouman, dari  ge- 
dung Pengadilan dan ternjata ti 
dak menemui jang dinanti2 itu 
telah melontari mobil Nj. Bou- 
man jang diparkir dimuka ge- 
dung itu dengan batu2, sehingga 
mobil itu mendapat kerusakan2 
hebat, terutama pada  katjanja, 
jang boleh dikatakan hantjur sa 
ma sekali. 

Barisan perintis jang  mendja- 
ga keamanan.disana makin giat 

melakukan pendjagaannja dan 
dalam keributan jang kemudian 
terdjadi ada salah seorang pemu 

Ga jang terpukul gagang sena- 
pan, sehingga ia djatuh pingsan. 
Melihat kedjadian ini, para pe- 
muda itu mendjadi makin marah 
dan beberapa diantaranja ada jg 
menjerbu masuk kembali kege- 

ain dipandang sebagai pelangga 

    

   
        

    

     

    

Iu! Kesleo Tenganan 
Der 

PSSI baru2 ini, 

klat—Diselundupkan Melalui Laut & Udara 
— Polisi Hongkong Sibuk 

PEMERINTAH HONGKONG selalu bekerdja keras mem- 
tjandu di Hongkong. Tapi sampai kini 

maksudnja hendak membasmi sama sekali belum tertjapai. Tahun 

lalu, ada 11.000 orang jang dihukum karena dipersalahkan telah 
memperdagangkan fjandu.. Dan fjandu jang disita ada kira-kira | 
1.500 pon. Polisi menangkap hampir seribu orang pelanggar tiap 

Pembesar2 pemerintah di Hong- djangnja dan tiga intji lebarnja, 
kong mengakui bahwa perdagang serta satu intji tebalnja, dan be- 

dung Pengadilan sampai dibagi- 
an belakang. 

Disini didjumpainja Nj. Bou- 
man sedang bertjakap-tjakap dgn 
seorang wartawan dari Nieuws- 

gier, 'Mooiman.  Beranggapan, 

bhw pemuda2 itu akan menje- 
rang Nj. Bouman, Mooiman men 
tioba menjabarkan para penje- 

rang itu, tapi usahanja tidak ber 
Sasil, bahkan ia sendiri menda- 
pat pukulan? pada kepalanja. Se 
mentara itu Nj. Bouman dapat 
menjelamatkan diri dgn lari ke- 
bagian lain dari gedung Penga 

  
ratnja hanja delapan ons, Tepung 
morfine difjampurnja dengan se- 
mmatjam zat lain, dibentuknja se- 
perti balok dan dikeraskan. Kemu nan pernjataan bersama ini ha du didaerah Asia Tenggara 

dir pula para wakil presiden de 
wan exekutif federal: Jugsolawia 

. Eduard Kardelj, Aleksander Ran 
Vukmanovic, 

dan presiden ' madjlis nasional 
(parlemen) negara bagian Serbia ea " : 
Petra Stzmbolic. Dipihak Indo membiarkan atau tidak bekerdja 

kovic,  Svetozar 

lum dimusnahkan semuanja. 

benar fitnahan dan tuduhan dari 
Dikatakannja, bahwa. tidak 

dian dibungkus Pena cellophane 
kuat-kuat, seperti 
Morfine begini dapat dibawa di 
dalam saku. 

lok tjokelat. |tahui bagaimana ia keluarnja da 
ri gedung tsb. 

dilan itu dan tidak dapat dike- 

Dapat “dikabarkan, bhw mobil 

  

     

    

    

  

   

  

     

    

   

  

menghadliri kOnperensi 

Swedia, Denmark dan Norwe- 

gia telah menjatakan bhw mere- 
akan hadir tanpa mengikatkan 

i kepada rentjana 3 Besar Ba 
rat jg oleh" Mesir dan 'negara2 

   
Pe MENGAN kedua kali 

nja di Jugoslavia jang dilangsung 
kan dikota Zagreb, kali ini me- 
lawan kes. Bon Republik Kroa- 
sia, PSSI sekali lagi harus me- 
njerah dengan angka 2—5 untuk 
kemenahgan kesebelasan tuan ru 
ah. Demikian wartawan Antara 

Gari Belgrado. Tanggal 20 Sep- 
tember -PSSI akan melandjutkan 
perlawatannja ke Djerman Ti- 

Hari 

     

   
   

          

   

telah pula dilangsungkan pertan- 

lawan kes. Hongaria, 
untuk 

kemenangan Hongaria. Kesebela 
san Jugoslavia jang berhadapan 
dengan kawan2nja Puskas ha- 
ri itu, ialah kesebelasan jang 
pernah beradu keuletan melawan 

jang dimenang- 
kan oleh kesebelasan Jugoslavia 
dengan A42, 

ntjana selandjutnja. 
Setelah meninggalkan Jugosla- 

via kes. nasional Indonesia PSSI 
akan meneruskan perlawatannja 
ke Djerman Timur, dan tanggal 
20 bulan ini direntjanakan akan 
|dapat melangsungkan pertandi- 
ngannja jang pertama kali di 
negara “baru ini, melawan team 
nasional Djerman Timur di Ber 
lin. Kemudian tgl. 23 melawan 
team nasional Junior dikota Leip 
zig dan tg. 26 bulan ini akan me 
langsungkan pertandingan di Pra 
'ha melawan kesebelasan nasional 
Tjekoslowakia, sebagai penutup 
perlawatannja diluar negeri. 

Setelah mengaso dua hari lama 
nja di Roma, kesebelasan nasio 
nal Indonesia ini akan kembali 
ketanah air. 

' Pasangan P,S.S.I. 
Selama melangsungkan delapan 

kali pertandingan berturut-turut 
di Uni Sovjet dan  Jugoslavia, 
pasangan PSSI sebagai berikut : 

Saelan 
Chairudin Him Tjiang 

Liong How Kiat Sek Rukma 
Danu Sian-Liong Witarsa 
Ramli : Ade 

Dalam pertandingan2 jg sudah 
berlangsung -delapan kali, Witar- 

Saelan menundjukkan permainan 
jang bagus. Sidi dan Djamiat ha-| 
nja dapat main dua kali setengah. 
Ramang tangannja keseleo dan 
sampai sekarang belum dapat ter 
djun kegelanggang lagi, Kiat Sek 
dan Saelan djuga pernah sakit 
karena pertandingan jang dilaku 
kan terus menerus. 
- Diantara pemain2 PSSI, oleh 
para penonton Kiat Sek dianggap 

beratkan masalah Suez daripada 
pokok terpenting dalam sidang 
In — 

Hn dekat sukan2 jang tjukup kuat dibenua 
Minggu ata. Belerado Eropa. Setjara resmi, soal Suez 

dingan antara kes. Jugoslavia me tidak dirundingkan dalam sidang 

jang ber- lini. 
'achir dengan angka 1—3 

tiara kementerian luar negeri Ing 
gris hari Senin membenarkan be 
rita2 dari New Delhi, bhw Lloyd 

sa, jaga gawang Paidjo dan! Kov menemui PM Nehru untuk 
pendingk gawang Ni membitjarakan 

Suez jang terachir. Diduga, bah 
wa dia 
Sovjet tentang sikap agresif Ing 
gris-Perantjis terhadap 

Eisenhower 
pembitjaraan dengan menteri luar 
negeri John Foster Dulles di Ge 

Nehru Peringatk: In 
4 (Pres. (Eiseahower 

Pemaksaan? Perhimpuaan ' Pemakai | Suez 
Bisa Mengakibatkan Perang 

DARI 15 NEGARA jang diundang oleh 3 Besar Barat supaja 
1 pembentukan Perhimpunan Pemakai 
Terusan Suez, jang akan dimulai pada hari Rebo di London, ada 
sedjumlah negara jang menjatakan bahwa mereka akan hadlir 
dalam pertemuan ini, tapi tanpa mengikat diri untuk menjetudjui 
(dan ikut serta dalam perhimpunan “tersebut “tadi: 

ran hak daulat Mesir dan meru- 
pakan provokasi jg berbahaja. 

Ketiga negara Skandinavia ta- 
li hendak menjelidiki segala ke 
mungkinan utk memetjahkan ma 
salah Suez setjara damai. 

. Djuga Pakistan dan Iran me- 
ajatakan tidak mengikat diri ke 
pada rentjana 3 Besar Barat itu, 

a. Menteri luar negeri Pakistan 
Malik Firez Khan Noon menga 
takan bhw hadirnja delegasi Pa 
kistan dalam pertemuan di Lon- 
Jon itu sama sekali tidak berar- 

ti bhw Pakistan menjokong ren- 
tjana Barat. 
| Berita Reuter dari Paris me- 
ngatakan bhw beberapa diantara 
menteri luar negeri 7 negara Ero 
pa Barat jang Saptu j.l. bersidang 
di Paris dalam rangka Uni Ero- 
pa Barat, ternjata lebih menitik 

soal pemeliharaan pa- 

Sementara itu Seorang djuru bi 

telah menerima pesanan dari 
perdana menteri India Nehru. 

Ketika ditanja, apakah kemen 
terian luar negeri Inggris mem- 
pertimbangkan pidato presiden 
Nasser jg diutjapkan pada hari 
Saptu jg mengatakan, bhw Nas- 

ser tidak menjetudjui pemben- 
tukan perhimpunan pemakai2 te 
rusan Suez, djuru bitjara tadi 
mendjawab, bahwa hingga kini 
belum ada suatu usul jang di- 
adjukan kepada Nasser. 
Sementara itu kalangan2 jang 

berkuasa di Kolombo hari Senin 
katakan, bhw Inggris telah mene 
gaskan kepada Ceylon, bhw pang 
kalan Inggris di Trincomalee dan! 
Katunajake tidak akan diperguna 
kah utk persiapan2 militer terha 
Jap Mesir. 

Duta besar Uni Sovjet 
“di New Delhi temui 
P.M. Nehru, 5 Ar 

Lebih djauh didapat kabar di 
New Delhi, bahwa pesan2 ten- 
tang krisis terusan Suez dari ti- 
ga negara besar — Inggris, Ame 
rika Serikat, dan Uni Sovjet pa 
da hari Senin telah disampaikan 
kepada perdana menteri Nehru. 

Presiden Eisenhower dan per- 
dana menteri Eden mengirim su 
rat2 pribadi kepada PM India. 
Kemudian duta besar Uni Sov 

jet, Mikhail Alexeevic Menshi- 

Situasi terusan 

memberikan statement 

Mesir. 
Surat-menjarat antara 
presiden Eisenhower dan 
P.M. Nehru. 

Dalam pada itu waktu presiden 
sedang mengadakan 

dung Putih, djuru bitjara pers   sebagai pemain jang terbaik dan 
sering dapat pudjian. 

Demikian wartawan " Antara” 
kawatkan dari Belgrado. 

Sulawesi Kelebih- berbagai pihak jang mengatakan 
pemerintah 

k 

5 

  

    

    

nesia hadir pembesar2 jang me- 
njertai presiden Sukarno dan du 
tabesar R.I. di Belgrado, dr. Su 

Pernjataan Bung Karno 
kepada pers. 4 

Sesudah upatjara penandatanga 

darsono. 

nan ini, presiden Sukarno menja 
takan kepada pers, bahwa. ,,ini 
adalah pernjataan bersama jang 
sangat baik,” dan merupakan 
sumbangan jang sangat bagus 
dari Jugoslavia dan 
bagi penjelesaian masalah2 inter- 
nasional. “akta 

Tito menjatakan bahwa ia me- 
rasa sangat berbahagia 
presiden Republik Indonesia men 
djadi tamunja. Dikatakannja bah 
wa ia sangat. menghargai presi- 
den Sukarno, dan bersama-sama 
Bunga Karno eia bekerdjasama 
untuk 'memperkukuh perdamaian 
dunia, karena tudjuan2 Jugosla- 
via dan Indonesia adalah tudjuan 
tudiuan bersama. 

Dalam kundjungannja ke Jugo 
slavia ini presiden Sukarno dan 
rombongannia telah ' mengundju-f 
ngi berbagai perusahaan industri 
dan lembada2 ilmiah dan kebu- 
daiaan di Belgrado dan di. repu- 
blik-republik bagian Bosnia-Her- 
ceaovina dan Kroatia. $ 

Bahasa 
Melayu 

Akan :Djadi Salah Satu 
Bahasa Jg Penting! 
KETUA 

Abdul Rahman  menjatakan 

kejakinannja bhw bahasa Me 

mendjadi salah satu bahasa 
internasional di Asia Teng- 

ka pembukaan konggres ba- 
hasa “dan: sastera Melaju di 
Diohor Baru ini Abdul Rah 
man 
bhw bahasa Melaju adalah 
suatu bahasa jang hidup. Par 
rainja. (Persekutuan UMNO- 
MCA-MIC) tetah .memurus 

hasa Melaju akan mendjadi 
bahasa resmi dan nasional 
Malaya. Tapi ini bukanlah 
berarti" bhw bahasa  golo- 
ngan2 penduduk Malaya lain 
nja akan dimatikan”. Da- 
lam konggres ini hadir 500 

1 orang utusan dari Singapura, 

| Malaya, Indonesia (dibawah 
i pimpinan Prof. Prijono), Se 

rawak, Berunai, Kalimantan 

Utara, Amerika Serikat dit. 
(Antara-UP).   

Indonesia: 

bahwa 

. Ikebun tjandunja. 

Itjandu itu dimasukkan langsung 

  

menteri Federasi | 

bahwa Hongkong 

keras untuk menahan mengalir- 
kan tjandu ke Hongkong. 

Bulan Desember 1954 Polisi 
telah membentuk satu kantor isti 

newa untuk mengkoordinasikan 
kampanje memberantas perda- 

angan dan pengisapan tjandu. 
sedjak kantor tsb. didirikan, -me 

aingkatlah djumlah pelanggar jg. 
tertangkap, dan sekarang masih 

meningkat terus. 
Melalui laut dan udara. 

Selama tahun 1955, djumiah 
perkara tjandu hampir dua kali 
sebanjak jang dibawa kedepan 
pengadilan ditahun 1954. Penjita 
an tjandu mentah, misalnia- me- 
ningkat dari 65 pon ditahun 

Satu dari balok ini sama nilai 1 Ir alINj. Bouman kemudian dibawa 
nja dengan lima pon tjandu jg kekantor polisi seksi III, sedang 
mengandung 10960 morfin. Polisi 
Hongkong belum mengetahui tja 
ra apa Ig dipergunakan untuk 
mendapatkan morfin itu. 

Sampai kini belum dapat di 
taksir berapa prosen tjandu ig 
diselundupkan tapi belum disita. 
Tapi diketahui, . bahwa selama 
tahun 1955 pemakaian heroin 
dua kali lipat dari djumlah sela 
m. tahun sebelumnja. - Sebab- 
sebabnja mungkin karena pengi 
sapan heroi, tidak begitu kenta 
ra, dan tidak memerlukan ala:- 
alat, dan banjak memberikan ke 
puasan kepada pengisapnja. 

Djumlah pengisapnja di Hong 
kong sudah pasti banjak, tapi di 
antara mereka jg tertangkap ta- 

orang jg pingsan karena terpu- 
kul gagang senapan diangkut ke- 
rumah sakit utk dirawat seper 
lunja. 
Dalam kedjadian ini tidak ada 

orang jg dikenakan tahanan po- 
lisi. 4 

  

Hanja 786 Orang 
Jg Hafal Our'an? 
MENURUT angka2 terachir 

di Indonesia ini baru ada 786 
orang Islam jang benar2 sudah   hun lalu, hanja seorang jg umur 

nja dibawah 20 tahun. 
Siapa jg beruntung.   1954 mendjadi 1.500 pon dita- 

hun 1955. Selama tiga bulan per 
tama dari tahun 1956 sadja, le- 

dan merfin jang dapat disita. 
'Menurut dugaan, tjandu jg ba 

njak dibawa orang ke Hong- 
kong, ditanam orang didaerah di 
sepandjang perbatasan ' Muang 
hai — Birma — Laos — Viet 

nam '— Republik Rakjat Tiong- 
kok. Tapi daerah itu tidak mung 
kin dapat dimasuki, sehingga se- 
dikit bukti dapat dikumpulkan 
tentang negeri mana jang luas 

Pembesar-pembesar Inggris itu 
mengatakan, bahwa tidak benar 
ada bukti-bukti jg menundjukkan 

dari Republik Rakjat Tiongkok 
'ke Hongkong. Dalam beberapa 
paha, belakangan ini tidak per- 
'nah ada djiongkong-djongkong 1g 
menjelundupkan tjandu dari Kan 
|ton atau - melalui perbatasan 
Tiongkok-Hongkong.   

   
Malaya (resminja sa  Perseku- 1 
tuan Tanah Melayu) Tengku 

laju pada suatu saat akan 

gara. Dalam pidatonja dimu | 

seterusnja mengatakan | 

Idjuruterbang sendiri tidak tahu. 
|| bahwa pesawatnja membawa sa 

kan bhw 10 tahun lagi ba- | 

Tjandu itu diselundupkan dgn. 
perantaraan “kapal dan pesawat 
terbang, dan suatu hal jg banjak 
mengandung arti, ialah bahwa 
semua kapal dan pesawat terbang 
ig membawa tjandu itu ternjata 

. ng singgah sebentar di Bang- 

- Tahun lalu, sekali didjumpai 
tjandu itu didalam sebuah pesa 
wat terbang sebanjak 400 pon, 
ig disembunjikan didalam se- 
buah peti. Sewaktu tertangkap 
tidak seorang” pun jg mengaku 
diadi pemilik - tjandu itu. Dan 

Itu muatan istimewa. 3 
Tjara smokkelnja. 

Ingat tierdik. Heroin dan morfin 

. 

Penjelundup-penjelundup itu sa 

Seorang pengisap heroin ha- 
nja memerlukan sedjemput he- 

Tepung heroin — ditaruh diatas 
kertas timah itu, dan kemudian 
digulung seperti kertas sigaret. 
Korek api dipasang dibawah 
kertas timah “tersebut, dan pengi 
sap lalu mengisapnja. Pengisap 
nja ini memerlukan waktu hanja 
semenit, 

Heroin itu dibikin di Hong- 
kong. Tahun lalu empat paberik 
nja ketahuan dan ditutup, dan 
tahun ini ada empat lagi jg di- 
ketahui polisi. 

Sumber polisi mengatakan bah 
wa  kampanje pemberantasan 
tjandu itu sudah mendjadi ha- 
ngat sekali, sehingga pembikin- 
pembikin heroin segera mening- 
galkan Hongkong. Mereka ' me- 
mang mahir dalam pembikinan 
heroin, i 

Hanja heroin di Hongkong ber 
beda2 dari harga 50 sampai 65 
dollar menurut mftunja. Morfin 
lebih murah sedikit. Tjandu dar' 
120 sampai 200 dollar satu pon, 
tergantung kepada isi morfinnja. 

Pasaran jang terbaik bagi tjan 
du ialah Amerika Serikat, jang 
dibeli orang 900 dollar satu pon. 
Di Singapura dan India djuga 
banjak laku. 

Heroin djauh lebih mahal. Di 
Amerika Serikat,  hanja boro- 
ngan antara 300 dan 500 dollar. 

hafal (membatja diluar kepala) 
akan isi kitab sutii - Al-Ouran. 
Mereka itu sebagian besar 'ber- 
ada di Kudus (Diawa-Tengah), 

laftan. 126 orang diantaranja ter 
diri dari wanita dan 2070 dari 
djumlah diatas terdiri dari anak 
anak berumur 18 tahun keatas. 

Keterangan lain menjatakan 
bahwa didesa2 terdapat banjak 
para ulama tua2 jg sudah hafal 
isi Al Our'an itu tetapi ketika di 
daftar tampaknja malu2 sesuai 
dengan adat orang Timur jang 
segan menondjolkan kepandaian- 
nja itu. 

Tindakan mendaftar bagi me- 

Tasikmalaja (Diawa Barat), Ma-: 
bih dari 450 pon tjandu, heroin roin dan selembar kertas minjak. Jluku' Tenggara dan Sumatra Se- 

an Guru2 

| MINGGU malam di Hotel Ne- 
gara Makassar telah dilangsung- 
kan resepsi Konperensi Pn 
S.G.B, seluruh Sulawesi. Berturut 
turut telah berbitjara S. N. Tu- 
rangan, Inspektur Pendidikan 
Guru Daerah VIII, Ia telah me- 
nguraikan masalah perguruan 
dalam menghadapi  kewadjiban 
beladjar jang akan datang, Di- 
uraikannja angka2 kemadjuan ma 
sjarakat Indonesia chususnja dim 
lapangan perguruan, dan ditekan 
kannja, bahwa dengan kelebihan 
guru2 sekarang, Indonesia telah 
madju selangkah. : 

Dalam perhitungan angka2, 
menurut rentjama di Sulawesi 
djumlah kebutuhan guru2 ada se 
banjak kurang lebih 14.000 
orang lagi di Sulawesi guna me 
nambah djumlah 16.000 jang te 
lah ada mendjelang tahun 1961 
jane akan datang, produksi itu 
akan lebih banjak dari kebutuh 
annja, walaupun mulai tahun 
1957 tidak diadakan penerima 
an baru lagi untuk Sekolah2 Gu 
ru B. Oleh-karens itu, sekarang 
ini sudah difikirkan pula peng- 
'hapusan Sekolah2 Guru dan ke 
mungkinan2 didjadikanja ' SMP 
dan sebagainja.  Ditekankannja, 
bhw dgn. djumlah S.G.B. jang 
demikian banjaknja di Indonesia   reka jang ,,hafal Ouran” itu 

baru  terdjadi sediak beberapa 
tahun berselang ini. (Antara) 

man Nara 

dari Nara dan distrik Kansai, 
sekali mata uang,   Pada pedagang etjeran harganja 

lebih mahal lagi., (UP). 

13 ORANG penduduk dan 32   iang dibikin dari tjandu disembr 
|niikannja didalam 

1954 jang menempatkan 

  kok ke Hongkong,     

artia kapur, ' 

djeruk, bantal, malahan didalam |golakan di Cyprus selama 15 hari 
Ilpetasan. Tapi lebih tjerdik lagilini, jaitu sedjak FOKA, gerakan 

Ipenjelandup di Diepang ditahun | pedjuang Cyprus-Junani di Gy: 
tiandu |prus, mentjabut kembali tawaran 

itu diadi balok-balok ketjil. Ta-Inja untuk penghentian 

hun lalu seorang sersan Angka-| menembak, demikian 

tan Udara Amerika Serikat ter- 

tangkap sewaktu membawa balok ba 

balok morfin serupa itu dari Bang korban manusia itu adalah  djum 

korang lainnja luka2 dalam per- 

tembak 
diperoleh 

berita dari "Reuter,” 
Dikatakan, bahwa — djumlah 

Itah kedua jang tertinggi untuk 

Balok-balok itu empat intji pan selama 2 minggu, sedjak kegiatan 

manusia seluruhnja selama 

taranja 52 orang Inggris. 
Dikabarkan, 

ini dalam bentuk 
dipusatkan.” kepada 
atas instalasi2 militer Inggris. 

Dalam pada itu 

  

Bukti' Peradaban Za- 

PERHIMPUNAN EHmu Purbakala Djepang hari Senen me- 
ngatakan bahwa penggalian atas peninggalan? dari kuil Buddha 

|jang telah berusia 1200 tahun baru2 ini didekat kota Tokio me: 
nundjukkan bahwa peradaban dari pada djaman Nara 
tahun 500 hingga 800 Masehi) berkembang di Tokio, 250 mil 
dari pusatnja, sebuah ibu kota kuno dari Nara. Sebelumnja, oleh 
para ahli purbakala dipikirkan 

djaman itu tidaklah meluas begitu subur 

petjahan2 barang2 petjah Tiongkok jang di 
dapati di distrik Kanto, Djepang Timur, jang menurut para. ahli 
purbakala dimasukkan kedaerah tsb. pada kira2 tahun 800 Ma- 
sehi. Peninggalan2 kuil Kokunui diluar kota Tokio sebelah Barat 

jang diduga adalah sebuah kuil iang terbesar di Dijepang pada 
djaman itu. Dikatakannia, bahwa Iuas lantai ruang jang terbesar 
dalam kuil itu berukuran 87 X 153 kaki. (Antara-Reuter). 

bahwa kegiatan2 
EOKA selama 2 minggu achir2 

serangan2-nja 

sabotase2 

dikabarkan 
pula, bahwa move politik jang 

termasuk Sulawesi. sukarlah di 
djamin taraf peladjaran jang la 
jak. (AXntara) 

Di Djepang 

(antara 

bahwa peradaban Nara pada 
didistrik jang djauh 

Diepang sebelah Barat. Banjak 

James Hagerty mengumumkan, 
bahwa antara presiden Eisenho- 
wer dan perdana menteri India 
Nehru telah diadakan surat-me- 
njurat. . p 

- Hagerty katakan, bahwa: surat 
terachir dari presiden Eisenhower 
kepada Nehru dikirimkan pada 
achir minggu jang baru lalu. 

Dia tambahkan, bahwa Nehru 
menghendaki agar pertentangan 
mengenai terusan Suez hendaknja 
diselesaikan dengan djalan jang 
baik dan India menolak untuk 
menjetudjui internasionalisasi te- 
rusan Suez. 

Nehru menamakan rentjana 
untuk membentuk ,,perhimpunan 
pemakai2 terusan Suez” sebagai 
suatu penjelesaian jang dipaksa- 
kan jang dapat mengakibaikan 
perang. (Antara-UP). 

Laksamana Burke: Teru 
san Suez bukan sjarat 
mutlak bagi ekonomi Ba 
rat. 

Seterusnja berita “Reuter” dari 
New York mengatakan bahwa 
komandan operasi pasukan2 laut 
A.S., Laksamana Arleigh Burke, 
malam Minggu j.I: mengatakan di 
muka “kamera televisi, bahwa 
Terusan Suez tidak merupakan 
sjarat mutlak bagi ekonomi dunia 
Barat. 

Diakuinja bahwa Terusan Suez 
merupakan djalan jang lebih mu- 
rah, untuk mengangkut  minjak 
tanah dari Timur Tengah, dari 
pada route mengitari Tandjung 
Harapan, tapi dunia Barat se- 
sungguhnja bisa hidup tanpa 
Terusan Suez. (Reuter) 
Sementara itu sokongan jang 

makin besar diseluruh dunia bagi 
pendirian presiden Mesir Nasser 
mungkin akan menjebabkan di 

walaupun mereka akan hadir pu 

'kapal induk bagi 50 buah kapal 

kan gratis — walaupun bapanja 

  

      

| “Protes 

Pada'DK 
Libanoni Dan Sy- 
riaAdukan Pemu- 
satan TentaraPe- 
rantjis & Inggris: 

Cyprus 
SYRIA dan Libanon hari Se- 

nin telah mengadukan kepada 
Dewan Keamanan, bahwa adanja 
|pemusatan pasukan2 Peranfjis 
dan Inggris dipulau Cyprus itu 
mengantjam perdamaian dunia, 
dan oleh karena itu maka mereka 
menuntut supaja pasukan2 tadi 
segera ditarik kembali. 

Menurut wartawan UP, kedua 
gara Arab tadi tidak minta su 

aja Dewan Keamanan segera 
mengambil - tindakan mengenai 
masalah ini. : 

. Dalam pernjataan bersama Sy 
ria-Libanon ini dikemukakan, 
(bahwa tindakan Perantjis tadi te 
lah menimbulkan kegemparan di 
Syria dan Libanon, dan memper 
buruk keadaan didaerah Laut 
Tengah. (Antara-UP) 

Armada Atoom 
. Untuk Tangkap|| 

Ikan Paus 
3 Tahun Lagif Sudah 
Dapat Dibuat Oleh 

Russia 
UNTUK penangkapan ikan 

Paus, Uni Sovjet dalam 3 tahun 
lagi akan mempergunakan kapal 
jang digerakkan oleh tenaga atom. 
Demikian diterangkan oleh wakil 
menteri urusan perikanan URSS, 
Igor Somonov, jang ditugaskan 
dalam hal pembuatan kapal2 pe- 
nangkapan ikan, dalam tanjadja- 
djawabnja dengan wartawan Reu 
ter hari Sabtu. 

Diterangkan pula bahwa satu2 
nja negara lain jang mempunjai 
rentjana demikian adalah Ameri- 
ka Serikat, sedangkan pembeaja- 
annja sebanjak $ 37.000.000, 
Kembali pada rentjana kapal 

atom penangkap ikan Uni Sov- 
jet, wk menteri Igor Somonov 
selandjutnja — mendjelaskan bhw 
rentjana projek Uni Sovjet ini 
sudah meningkat pada babak pe 
laksanaan, jaitu projek sudah mu 
lai digambar. Kapal ini beruku- 
ran 2 kali besarnja terbanding 
dgn kapal penangkap ikan paus 
jang terbesar didunia kini. 

Induk dari 50 buah kapal 
lain. 

Kekuatannja, demikian wakil 
menteri Somonov lebih landjut 
menerangkan bhw kapal baru itu 
akan sanggup  menghantjurkan 
lapisan saldju jg mengha 
langi perdjalanannja didaerah 
Artic dlm memburu ikan paus 
sasarannja. Dan ia merupakan 

s|dari AS atau Amerika Latin. 

Perhimpunan 

negara2 Eropa Barat, 

negeri A.S. Dulles 
Eropa Barat di London, 

mereka apabila konperensi pemb 

Uang Stadi akan dipindjamkan 
oleh AS dari Bank Export-Im- 
port kepada pemerintah2 Eropa 
Barat, kalau Mesir tidak mau 
memberi idzin kepada kapal2 ke 
punjaan negara2 jang tergabung 

dalam ,,Perhimpunan” tadi. Se- 

perti diketahui, ,,Perhimpunan” 
jang direntjanakan oleh  Ingge- 
ris dan Perantjis ini al. akan 
memungut bea dan tjukai dari 
kapal2 jang melalui Terusan 
Suez, menjewa pandu2 pelajaran 
sendiri dll. 

Pers AS menduga bhw a.l. Pe 
rantjis dan Italia akan membu- 

tuhkan pindjaman dari AS itu, 

jaitu kalau mereka diharuskan 

membajar dgn dollar bagi minjak 

tanah jg akan mereka datangkan 

Seterusnja pers AS mengata- 
kan bhw Dulles berharap supaja 
dgn ,,tawaran pindjaman” ini, Ing 
gris dan Perantjis dapat ditenang 
kan dan djangan sampai mengo- 
barkan kekerasan sendjata terha- 
dap Mesir. 

Pembesar-pembesar pemerintah 
dan kongsi2 minjak AS telah me 
njusun sebuah rentjana untuk me 

melihara pengiriman minjak ta- 
nah jg dibutuhkan oleh Eropa Ba 

rat, jaitu tiap2 hari sebanjak 2,5 
djuta barrel. 
Menurut rentjana ini, minjak 

sebanjak kira2 450.000 barrel 
akan didatangkan dari benua 
Amerika ke Eropa Barat, disam 

MENURUT PERS Amerika Serikat hari Senen, 
sedia untuk memindjamkan uang sebanjak $ 500.000.000 kepada 

untuk menutup beaja pembelokan route 
.pelajaran dari Terusan Suez. Menurut pers A.S, menteri Juar 

akan memberitahukan kepada pembesar 
bahwa uang tadi akan tersedia bagi 

z2 

Pemakuoi Suez 

entukan ,,Perhimpunan Pemakai2 
Terusan Suez” dimulai pada hari Rebo di London. 

A. S. Mau ,,Beli” Suez 
Dengan'Dollarnja . 

awarkanf Pindjaman” 500 : Djuta : Dollar 
Xepada Negara? Barat Jang Mau Masuk 

A.S. ber- 

Hari Senin Dulles mengadakan 
pembitjaraan selama satu 

telah itu dia "mengeluarkan 

berisi seperti tersebut diatas. 
Dulles katakan: 

ga pengiriman barang2 " 
Terusan Suez  mendjadi 

memperlengkapi barang2 

tetapi harapan kita masih tetap, 

agar penfrlesaian jg memuaskan 

bisa didapat dengan Mesir. 

lah bertemu dga Eisen- 

hower, : 

Setelah pembitjaraannja 

presiden Eisenhower, 

dalam  pernjataannja 

bahwa dia ingin 1 a 

beberapa hal. 1. Amerika Seri- 

kat akan mengusahakan untuk 

mentjari suatu djaminan .setjara 

damai, sagar terusan Suez dapat 

memenuhi tudjuan internasional 

seperti jang telah dinjatakan da 

lam konvensi Istambul dalam ta 
hun 1888. Sa 

2..Akan tetapi kita tidak: mau 

menerima atau berusaha agar ne 

gari2 lain mau menerima suatu 
kekuasaan jang ' mengusahakan 

terusan tsb., sedang kekuasaan 

itu tidak mengakui hak2 jang di   ping 300.000 'barrel dari Timur 
Tengah jg biasanja diangkut ke 

AS. Djumlah ini, ditambah dgn 

minjak jg dialirkan melalui pipa2 
minjak di Timur Tengah dan jg 
diangkut via Tandjung Harapan, 

diharapkan akan dapat: memenu 

hi kebutuhan sehari-hari Eropa 
Barat. 

Pers AS mengatakan antar, 35 
dan 40 kapaltangki AS jg dewa 
sa ini disimpan sebagai tjada- 
ngan, sedang dipersiapkan utk 

mengangkut minjak dari benua 

Amerika ke Eropa Barat. 
ALS, bersedia membiajai | 
ekspor minjak. 

Sementara itu menteri luar ne 
geri Amerika Serikat John Foster 
Dulles hari Senin katakan, bah, 
wa Amerika kini bersedia untuk 
membiajai ekspor  minjak dari 
Amerika Serikat ke Eropa Barat, 

berikan kepada pemakai2 teru- 

san itu sesuai dengan konvensi 

Istambul 1888. 
3. Kita tidak akan berusaha 

untuk mengorganisasi suatu boi 
kot terhadap terusan itu, akan te 
tapi kita tidak akan menutup ma 
ta terhadap suatu kenjataan, di- 
mana keadaan mendiadi. sedemi 
kia, rupa, hingga pelajaran me 
lalui terusan Suez mendjadi. ti- 
dak praktis lagi atau  mendjadi 
sangat berkurang. (Antara-UP) 

RRT Sokong 
Penuh Mesir 
Inggris: Akan' Hadapi 
Rakjat.Seluruh Dunia 
— Kata Liu Shao-chi 
REPUBLIK Rakjat Tiongkok     

penangkap ikan paus jg beruku- 
ran lebih ketjil (Antara). 

Nguyen, Tran Atau 

Orang2 Indo itu beladjar me- 
minum konjak dan. anggur me- 
rah, dan wanita Indo jang djelita 
kerapkali memakai minjak wangi 
Chanel dan gaun Paris. Orang2 
Vietnam jang berdarah tjampu- 
ran mendapat pekerdjaan jang 

besar gadjinja, dan dianggap le- 
bih tinggi martabatnja daripada 
orang2 Vietnam asli. 
Dalam masa perang  berketja- 

muk di Indo-Tjina, sewaktu dae 
rah pedalaman diserbu oleh pasu 
kan2 Afrika dan Legiun Asing 
jang lebih banjak orang Djerman 
daripada orang Perantjis, kota- 
kota garnizunnja penuh dengan 
anak2 jang berbeda-beda kulit 
dan bahasanja, tugas dari bapa- 
bapa jang berbagai kebangsaan- 
nja. 
Golongan Indo bertambah 

djumlahnja empat kali lipat, se- 
hingga untuk mereka - ditjarikan 
nama baru. Achirnja didapat 
nama: orang Afrikasia. Dengan 
membawa anaknja kedepan Pa- 
nitia Pemeriksa Keturunan, se- 
orang ibu Vietnam dapat mene 
rima sehelai ,,sertifikat bangsa 
putih”, jang memberi anaknja 
hak rawatan negara dan pendidi   
seorang serdadu Senegal. 

Golongan Indo pergi ke 
Perantjis. | 

Menurutkan bunji Persetudju- 
am Djenewa, pasukan2 Perantjis   adakannja suatu konperensi Asia 

Afrika lagi untuk memberi puku 
lan balasan jang kuat terhadapj 
rentjana pembentukan perhimpu- 
nan pemakai Terusan Suez dari 
negara2 Barat. : 

Demikian pernjataan sumber2: 
resmi di Damaskus pada hari 
Minggu. Didapat kabar bahwa 
harapan menteri luar negeri A.S. 
Dulles ialah bahwa perhimpunan 
tsb. dalam waktu kira-kira dua 
minggu jad. ini akan dapat men- 
tjoba mengirim suatu iringan2 
kapal melalui Terusan Suez. Dji 
ka Mesir memblokir iringan2 
kapal ini menurut pandangan 
A.S. perhimpunan tsb. akan mem 
punjai alasan jang sah untuk 
mengadukan kepada PBB. Demi- 
kian pernjataan pembesar2 A.S.   

Instalasi? Militer Inggris Di Cyprus Disabot 
kegiatan EOKA jang dimulai 18 
bulan jang lalu. Djumlah korban 

itu 
sedemikian djauh telah mentjapai 
djumlah 189 orang tewas, dian- 

utama jang akan datang mung- 
kin adalah usul2 jang dibawa 
aleh Lord Radcliff, komisaris 

menjusun konstitusi bagi Cyprus, 
jaitu suatu konstitusi pemerinta- 

han sendiri. Sungguhpun sjarat2 

tinggi resmi Inggris di 

  

Inggris jang diberi tugas untuk 

daripada usul2-nja, jang dikeluar 
kan 2 hari jl., tidak membangkit 
kan enthousiasme jg njata nam- 
pak dikalangan penduduk orang 
orang Cyprus-Junani, pendjabat2 

Nicosia 

di Washington. 

berkejakinan besar akan kesang- 
gupan Radcliff untuk menghasil 
kan sesuatu jang mungkin masih 
dapat mengatasi komplikasi2 jg 
besar dari situasi di Cyprus de- 
Wasa In. 

Kundjungan Radcliff jang ke- 

lam bulan ini oleh kalangan2 jg 
mengetahui digambarkan sebagai 

dua di Cyprus tak, lama lagi da- 

jg pulang kenegerinja membawa 
beribu-ribu isterinja wanita Viet 
nam berikut: anak2-nja. Orang2 
Vietnam berdarah tjampuran jg 
tinggal di Vietnam Selatan se- 
konjong2 menginsjafi, bhw  de- 
ngan berangkat tentera Peran- 
tjis, golongan motie mendjadi tu 
run daradjatnja, tidak ada daja- 
penariknja lagi. 1 

Mereka bukan golongan jang 
mempunjai hak2 istimewa lagi, 
melainkan mendjadi orang asing 
dinegerinja, atau harus menje- 
suaikan diri dgn keadaan baru. 
Mereka jang berpangkat tinggi 
selama pemerintahan  Perantjis, 
mengalami bhw pemerintah Viet 
nam Selatan mau memperkerdja 
kannja — dengan  gadji rendah 
— hanja djika mereka mau me- 
lepaskan kewarganegaraan  Pe- 
rantjisnja, 

Dan dgn banjaknja kantor da 
gang Perantjis jang ditutup, su- 
karlah bagi mereka utk menda- 
pat lapangan kerdja, 
. Perdana Menteri ' Ngo Dinh 
Diem baru2 ini menanda-tanga- 
ni satu undang2 jg menjuruh se 
mua orang Vietnam jang tadinja 
bernama Jean, Henri, Marcel 
atau lain2 nama Perantjis, mema 
kai nama Vietnam, seperti   Suatu usaha jang pertama2 utk 

mengukur apakah  usul-usulnja 
itu dapat diterima atau tidak, 

  

Nguyen, Tran atau Trinh. Ka- 
rena dipaksa mesti memilih an- 

Nasib Golongan Indo 
Di Vietnam Selatan 

Nama? Jean, Henri Dls: Disuruh“Ganti 

Ngungsi Ke Peranijis 
SELAMA MASA bendera Perantjis masih berkibar di-udara 

Indo-Tjina, orang-orang dari golongan me€tis — anak jang lahir 

3 aa hari Sabtu telah memberikan 
djika pengiriman barang2 mela- sokongannja jang penuh atas 
lui Terusan Suez sudah mendjadi penasionalisasian Terusan Suez 

tidak praktis. jang telah dilakukan oleh Mesir, 
demikian hari Minggu diwarta- 
kan oleh ,,Hsinhua” dari Peking. 

Liu Shao-chi ketua panitia te- 
tap Kongres Rakiat Tiongkok 
dan jang pada umumnja dipan- 
dang sebagai kemungkinan peng 
ganti jang logis basi Mao Tse- 
tung sebagai ketua Republik 
Rakjat Tiongkok, telah menje- 
butkan tindakan presiden Mesir 
Djamal Abdel Nasser sebagai 
tindakan jang telah ,,memperoleh 
kemenangan dalam rangka gera- 

Trinh — Ribuan: Kini 

dari perkawinan seorang laki-laki Perantjis dan wanita Vietnam 
kan untuk mentjapai kemerdeka- 
an nasiona?”. e 

— sangatlah beruntung. Perantjis dengan murah hati memberikan 
kewarganegaraan Perantjis kepada tiap orang Vietnam, biarpun 
darah Perantjis hanja setitik didalam tubuhnja. Indo-Eropa jang 
bermata sipit, anak dari serdadu dan kolonis Perantiis, 
disekolahnja, bahwa ,,nenek-mojang kami adalah bangsa Gallia.” 

Liu telah memberi laporan po- 
litik dari komite pusat Partai Ko 
munis Tiongkok dalam “ sidang 
pembukaan kongres partai tsb. 
Ia menuduh bahwa Inggeris dan 

dididik   mereka jang putus asa, dan me-! Perantjis 
larikan diri ke Perantjis, dan di- untuk 
sana pemerintah Perantjis men-, 

mempunjai 

melakukan tjampur ' ta- 

ngan setjara militer dalam  per- 
dirikan kamp2 dan sekolah un- sengketaan Sues dan untuk me 
tuk mereka dan anak-anaknja. 

Pekan jang lalu sebuah kapal 
besar meluntjur kehilir Sungai 
Saigon,  menudju ke Peranjjis, 

membawa lebih dari seribu orang 
Indo-Eropa. Diantara mereka 

Louis Loupy jang sudah ompong 
dan 14 orang anaknja, satu ke 
luarga Perantjis jang terbesar di 
Vietnam. Banjak ibu-bapa dari 
metis jane sudah dewasa meng 
ikuti anak2nja ke Perantjis, dan 
membatja do'a ketika kapal jang 
mengangkutnja hendak mening- 
galkan tanah kelahiran mereka. 
Hampir tidak seorang pun di 

antara mereka jang pernah ke 
Eropa, dan banjak  diantaranja 
jang tidak pandai berbahasa Pe 
rantjis. 

Dua hari kemudian sebuah 
pesawat terbang Perantjis  ter- 
bang menudju Paris dengan mem 
bawa 87 orang anak jatim Indo- 

Eropa jang terlantar, dan akan 

digabungkan kepada 3.000 anak 

jatim jang sudah dipelihara oleh 
pemerintah Perantjis. 1 

Di Centres d'Accueil jang pe 
nuh sesak dan kotor di Saigon, 

terdapat 3.000 orang Indo lagi :g 
sedang menunggu alat2 pengang 

kut jang akan membawanja ke 
Perantjis. Tapi sebagian besar 
dari 100.000 orang Indo di Viet 
nam Selatan akan tetap diam 
disana, dan akan beladjar menje 
suaikan dirinja dengan statusnja 

ba untuk mengambil 

selandjutnja 

rebut kembali terusan Suez. 
Pemimpin nomor dua dari 

Tiongkok itu selandjutnja menja 
takan, bahwa ,,AS menjokong tin 
dakan2 agresif dari Inggeris dan 
Perantjis disatu fihak, . sementara 

dilain fihak mereka (AS) mentj 

an2 daripada situasi Suez untuk 
mengambil - suatu 

langkah dalam menghisap kepen 
tingan2 Inggeris-Perantjis di Ti- 
mur Tengah. 

Kata Liu seterusnja: ,,Mesir 
memperoleh simpati jang Juas da 
ri seluruh dunia dan djika Ingge 
ris dan Perantjis tidak 'mengam 
bil djalan damai untuk mentjapai 
penjelesaian, tapi bahkan 
lih djalan untuk melakukan in- 
tervensi bersendjata, maka mere- 

ka akan menghadapi tidak hanja 
perlawanan rakjat Mesir dan rak 
jat negara2 Arab lainnja 
melainkan djuga rakjat2  diselu- 
ruh dunia”. 

memi 

sadja, 

Pemimpin RRT itu berkata se 
landjutnja, bahwa tindakan ber 
sendjata Inggeris-Perantjis 
menimbulkan tentangan jg. 'kuat 
dari seluruh massa2 didunia blok 
sosialis, 
negara2 Amerika Latin dan bah 
kan akan menimbulkan 
tentangan2 dari rakjat 
Barat sendiri. (UP). 

'akan 

negara2  Asia-Afrika, 

djuga 
negara2 

  

jang baru. 
Sesudah ini tidak seorang djua 

pun boleh pergi ke Perantjis, dii 
ka ia tidak diakui oleh bapanja 

  seorang Perantjis, dan serdadu- 

serdadu biasanja pelupa. 
kian tulis ,,Time”. 

Demi- 

  ppap 

ketika dia baru2 sadja dipindah 

Memang ini kenjataan, Katanja s 

bermanfaat. Meskipun segalanja 

dalam djabatannja itu. Sebab rakj 

ngan bekerdja seperti mesin, seba 
kata pembesar ini, Dan buktinja   Itara dua dunia, banjak diantara 

Nag aa Ape PPP PPP PER KNM Ke ll PPAP PPP LP, 

To Sepele? Sadja!! 
PEMBESAR. i 

SAJA PERNAH bertemu seorang pembesar disuatu tempat: 
namanja sangat popiler dikalangan rakjatnja, sedangkan dulu, 

ketempatnja itu, hampir2 sadja 
,di-mosi” tak pertjaja. Hampir tidak diterima, karena memang dia 
bukan orang sana. Tapi kenjataannja kini dia malahan ,,di-gon- 
deli”, djangan sampai dipindah dulu, Ketika saja tanjakan, apa 
rahasianja dia bisa memikat hati rakjat itu, dia hanja mendjawab: 
.Saja suka bekerdja dikalangan rakjat, djuga diluar dinas saja.” 

eorang pembesar setempat, bisa 
lebih dekat dengan rakjat jang diperintahnja, bila dia djuga ba 
njak bekerdja diluar kedinasannja, guna kepentingan masjarakat 
sekelilingnja. Banjak bekerdja untuk usaha2 sosial. Mempelopori 
pembikinan asrama2 peladjar, kliniek2 bersalin, dll. usaha jang 

ini sebetulnja bukan tugasnja 
jang pokok. Tapi pasti tjara jang demikian ini lekas mendapat- 
kan simpati rakjat dan simpati jang demikian itu pasti akan me- 
mudahkan pekerdjaan untuk. melaksanakan tugasnja jang pokok 

at jang sudah ,tertjuri” hatinja, 
mudah di-adjak melaksanakan sesuatu tugas. Djadi dasarnja, dja- 

gai seorang burokrat. Demikian 
telah njata. 

Ki Bloko Suto 

keuntung- 

djam 

dengan presiden Eisenhower, se- 
se- 

buah pernjataan jang antara lain 

.Kita tidak 

akan menutup mata terhadap sua 

tu kenjataan, bahwa keadaannja 

akan mendjadi begitu rupa, hing- 
melalui 

tidak 

praktis lagi. Oleh karena itu ha- 

rus selalu ada suatu djalan utk 
kebu- 

tuhan jang vital, terutama minjak 

kepada Eropa Barat. Berhubung 

dengan itu kita kini merentjana- 

kan suatu usaha tjadangan. Akan 

Pernjataan Dulles sete- 

dgn. 
Dulles di- 

katakan, 
mendjelaskan 

kehendak - 

| 
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(DULILLAH 
3 anak kami jang pertama pada 

g 1956. djam 02.25. jang. kami per 

— Roose Lai y Moesthofa 
Terima kami kami sampaikan kepada Bidan Nj. 
pembantu dari tjaban AI: atas 

1g pada 
Ta Tenaintukio, 

  

Sa river of no return 2 
. Song of the ,,BAREFOOT 

! CONTESSA' 
5 Majorca — Neapolitan night 

The, poor people of paris 
'hy do I love so 

| The waltz of the angels 
sa El may — I envy 
... Fil be forever loving you 

an Stan periksa, 

0 PI IFINGAN HITAM La 

  

   
(DARI JANG LA AMA 

Sdr. 0. Oetane 
PADA JANG BARU 

pe aa: Ia MARWOTO 
Hendaknja umum mengetahuinja. 

1 | PERUSAHAAN Laik NEGARA 
, TAN SEMARANG. 

MA 

habi & 

Muljono dan 
ppi 

mambo 

Dipermaklumkan ba wa pimpinan Perusahaan Listrik Negara / 
Semarang sedjak tanggal 10 September 1956 berganti : 

NN na PR 
n en ah 

  

|KEDU 

SEMARANG 

    

Naa 2 Pan 

UNTUK 

ADMINISTKATIE" 
JANG SUDAH BERPENGALAMAN 
MENGETIK. 

Bt 

  

No. 71/3604, 

  

naa 

“Pemberitnbuan 
sertapun untuk membikin p persediaan bukaan kembali Kiosk aa 

Oi Dj. BERINGIN No. LG (muka "CRIS) maka Kiosk t 

»Tjemara Tiga” 
lbirurup pada tg. 17 Sept. 1956 s/d tg. 23 Sept. 1956. 1 Tg. 24 Sept. 1956 (SENIN 
biasa: pagi 9.09 — 14.00, sore 16.30 — 21.30. 

Harap para Jangganan2 kami jang budiman maklum adanja. 

.. PARA PENGUNDJUNG PEKAN RAYA | 200 TAHUN KOTA JOGJAKARTA 
“|Silahkan menikmati : 

»LONTONG ISTIMEWA? spesifiek Jogja 
»YS DAWET” spesifak Jogja 

DI RUMAH MAKAN 

99 DJ AY Sa 

  

  

  

  

“Marah Sekali 
Yarief naa »Sigur t 

  

   

  

   
    

   

    

   
   
   
   

   

  

   

  

    

    

   
   

   

          

   

        

4XS 5 Rp.0,60 gilap 
' Gea » 03 

2 IE Con NM ap 

| N Photopress ,,SIGUNTANG” 
- Bodjong 9Y4A Semarang. 

BESOK PREMIERE BESAR ! 
AT Sian Lot Gir 

  

  

AGENDA SEMARANG 
UNITED CINEMAS 

Diam untuk pesan te 
Te - “Grand” : Me 
“Rex” — "Orion “1” KAA — 
Gris - Indra - Royak: 10.-—11, — 

“GRAND” 5: 72 9x (17 th) 
EXTRA: SABAN SORE dj. 3.00 

(Widescreen) 
: Paul Douglas - Eva Bartok 
"THE GAMMA PEOPLE” 

INf MALAM: PENGHABISAN : 
: na 5 Te Ox (3 th) 

Dandridge ,- P. Hepburn 
5 PR RIO ROAD” 

Pa MALAM PENGHABISAN: 

RIS” Sep OS Mo) 
Ta Ford - Donna Martell 
”PROJ JEC MOONBASE" 

N MALAM PENGHABISAN : 
"ORION” 5x 7.- 9.- (47 th)) 

an na 
"RH 2g 

545-715 -9.15 
“Ovidesereta) 

  

  

  

  

Saksikanlah bagaimana - seorang 
wanita jg. kesadarannja menga- 

“Iwang dalam impian dan hidup- 
-Inja jg. selalu diliputi dosa...... ! 

dunia mengetahui tabir rahasia 
“ khidupnja !!! 

Drama pertjintaan 
mesra dan seram...... dgn suara 
Patti Page jg Tenggat sebagai 
proloognja......... ! 

BESOK PREMIERE BESAR! 
"GRIS” 445..7.--915 (17 th) 

"DJAGALAN” 6.30 - 8.45 

  

: ini Naa TENGERBSAN: 
"ROXAL" 4457. 15 (17 th) 
Bhagwan GA & AB” 
Babsrao : 

: un India Tok Indon. 

INI MALAM SAN : 
5 9#NDR A2? 4457. 18 (17 bh) 
Raj Kapcor "ANDAZ” j 
Nar is. $ 

$ TE ilm India Teks Indon. : 

5 mn MALAM $ PENGHABISAN : 
”DJAGALAN”. 5.7.0. (17 th) 

(5 San Chin Lu - Wang Yuan Long 
"FUNG MO - WANG 5 

PERHATIAN: f 
"Ox X2 Ini dan besok malam 

33 tidak ada pertanda, 

  

  

R IYASAT 
MAMPATRAY Sham 
ANUP CHAND ran 

LASWANT Inkveri ? 

— Diedorkanoleh N.V. HARAPAN corp.iro. 

Sebuah film India jang penuh 
ketegangan tentang pembalasan 
dendam seorang putera Radja 
terhadap pengchianat2-nja ! 

  

  

“5 

Merdeka” 
Ke Ka Ku Naga NA   
  

  

si “ BESOK MALAM PREMIERE BESAR "IN DRA” 
untuk segala umur) 5.15 7.15 9.15 

Film India tekst Indon. »Ameer" Pembalasan) 

"urakan tentang diri scorang pentjuri jang dalam 

darah pahlawan! — tjinta pada tanah air 

gdad dengan pahlawan2nja jang tak gentar 

untuk kemerdekaan negaranja! 
gan pendidikan bagi pemuda2........ La 

oh gala lapisan .masjarakat ! 

(17 th.) 
EXTRA: SABAN SORE dj. 3.001 

Ne 

Kisah pertjintaan jg bernjala-nja- 
la antara wanita jg. telah berke- 
luarga dgn seorang djedjaka...... ! 

Dan bagaimana dgn tiba2 seluruh 

jang paling 

: 5 | 

, (sebelah timur Pekan Raja) 
Perankan 14 Jogjakarta. 5 
  

  

PVitja ris 

Seorang Lelaki Atau Pedtanyoka! 
YANG BERPENGALAMAN DI TOKO KAIN2. 
Lamaran harap diterangkan pengalaman kerdja di Toko Kain2 
jang mana. 

      
BESOK INDONESIA PREMIERE 

   

   

     

TEUK” PERSARI 

15.00 -7.00 Nana 
un ZAMAN DARUSSALAM 

19.00 (13 th.) AWALUDIN - ABDUIL HADI - M BUDKRASA 
' ( ) DIALMARI EFFENDI - AL FtAM mazARUUN 

Setengahnja berhasil......i... tapi tenan karem dalam.. 
23 »....gelombang hidup nan pahit! Nah, inilah riwajat jang 
sehat dari seorang buruh jang pertjaja akan diri sendiri! Per- 
tjaja akan kekuatan sendiri !. T 

re ig dengan tepat terdapat ena Material ini, en 
Sena Pn an Ingin kemegahan.......... ingin pelesir.. 

SEBUAH nm JANG MEMBERI FAEDAH DAN TELADAN 
i JANG SEHAT!!! 

  

OR MA MN LaKaa | 
BESOK PREMIERE BESAR 
"ORION” 445-7.-9.15 (17 th) 
EXTRA: SABAN SORE dj. 2.30 

(Kartubebas tak berlaku) 

“THE EDDY DUCHIN STORY 
ITISA 
LOVE 
STORY 
YOUR 
HEART 
WILL u 
LONG 
REMEMBERI 

INI MLM PREMIERE BESAR ! 
GRAND” 5-7. 9- (17th) 

EXTRA: SABAN SORE dj. 3.00 

(Widescreen) 

PLAN SN 

RL 

UIN 

ra 
   
     

  

   

  

     
DUCHIN STORY EL 2 ai PAUL DouGtAs 
ea AG SIA EVA BARTOK 
SiNEmaScoPE reeiWidbuor tx : 

: the Goswmma 
Sebuah riwajat hidup pemain 
piano jang termasjhur Eddy Du- 
chin, kini digambarkan di atas SK Dm Ca 

|lajar putih dalam CinemaScope 
dgn tatawarna jang indah !! 
Pengalaman jang getir dan pa- 
PERS tetapi berkat keulatan 
dan kesabaran membawak ia ke 
puntjak tersohor.........! 
Untuk  pertama-kalinja Tyrofe 
Power main bersama dengan si- 
tjantik Kim Novak, jang terkenal 
dalam film ”PICNIC”! 
'Tidak kurang dari 20 lagu-lagu| Sebuah film jang sangat seram 
Duchin-Melody jang merindukan | dan mendirikan bulu !!! 

hati ! sen 

Satu kedjadian jang sangat mys- 
terieus dan Sangat seram tentang 
seorang berilmu mentjoba2 ope- 
rasi otak dengan memakai sinar 
gamma jang mana dapat 
merobah anak2 mendjadi robot 
dan ea tunduk dibawah 
perintah serta gadis- 9 t 
takluk kelam Bea 2 xi "1 

pe...     
  

   

  

    

   
   
   

      

    

    

“OBAT ZALF 
| OBAT ZALF INI KARENA RESEP JANG BAIK 

  

: | MENDUADIKAN KAWAN BAIK UNTUK Kutit || Adalah lersiunewa untuk: 
2 KEKUATAN OBAT INI Tn Nana 10 | mendjaga kebersihan Ba 

2 BANG KULIT. MAKA 8 ANDUU ba, N 

NGAT ISTIMEWA UNTUK MENJEMBUHKAN dan mentegah penyakit kuki: S 
BeRBAG pal melunakkan kulit juga meng. Ha Al MATJAM PENYAKIT KULIT SEPERTI He 

| BIsuL2 KURAP, LUKA? WASIR, PATEK.BENGKAK, || Asap kerungal jang berlimpah - 
BINTIS2 MERAH, DLL. MEMAKAI INI OBAT DAPAT Timpah, sehabis mand baik seka- 

| MENDJADI SEMBUH KEMBALI. MENGHILANGKANGCNG || 9 pronsateri bedak an dikaki Ah, 
KAK, NANAH DAN RATJUN, DAN MEMOIKIN DAGING akn tltak Onlih 
TUMBUH KEMBALI, KULITNJA  MENDJADI BAIK ngan Mama Lah panah ah 
SEPERTI ROKAN" Mn emng Lari gatal, bang @ 

rang 
kubu ar dan lain Pa Ka: 
bis mandi orang lelaki habis hu- 
kur pakai bedak ini mencpadikan 
halus dan segar Mahjam "sakiltulit 

Sea DUA MEN 

LIN 
BEDAK KULIT 

Jasa DAPAT BELI DI TOKO2 DAN WARUNG DISELURUH 

   

  

       

   
   
   
   

   

   
    
    
    
    
    

  

    
  

PAT en 
PAMA NONA 

— INDONESIA.     
    

MEN SL | 

Seorang Laki atau Perempuan | 

Surat2 lamaran harap diatamatkan. pada Harian ini | P3 

Berhubung dengan penutupan Kiosk kita di Pekan Raja ke 1m, | | 

V) Kiosk kita DIBUKA seperti 

Lamaran dgn surat dapat dialamatkan pada Harian ini No. 7/ 3695 

    
   

  

     

  
sebuah 

minta 

        

   

                

    

BULAN RADIO 
Sampai t9 
kesempatan Leak 
udjian ket 

kan hadiah? kaga 

keter 

Pesawat? 
Philetta, 

sah dan 

  

  1956 terbuka 

dengan 
disedia- | 

ertama. 

Silakan 

4 Oktober 

2 k turut serta 
untuk mana 

jerdasan. ca sish 5 

lemari 
sangan kepada 

   

  

| 0 PHILIPS vnruk kwautet, service Dam GARANSI 

pengalamannja 
kan mutu mendjadikan pesawat? itu dige- 
mari diseluruh dunia." 

| 
dunia jang ana urna Keahlian Phihps, | 

e | 

| 
: djuga Tuan dapatkan service: -dealers jang | 

| 

| 
| 
| 

       

      
      
      

  

      

  

Duma DALAM RADIO TUAN . 
radio “tebih ketjilpun. jang” 

merupakan pesawat? penerima 

r-tabuns dan 1jitanja a- 

Dan dimanapun 

onderdil? jang asli. Pbileria, 
radio ketjil dengan sifat? BESAR. Sangat 
selektif, Sambungan pick-up, Pengatur 
tinggi-rendah nada, Penjebaran gelom- ) 
bang. Dalam pesawat inipun telah digu- | 
nakan bahan? maknit jang modern dan 
sangat kuat. jang dinamakan bahan? Super 
M "takoit. 

  

   
   

        
  

  

Djl. GADJAH MADA 

pan SERVICE DEALER : 

RADIO ,MASCOTTE'" 
No. 26 - Tilp. 1943 

SEMARANG 

PERSEDIAAN TJUKUP, SERVICE MEMUASKAN 

“Dil. SLAMET RYADI 126 - Tilp. 278 
SOLO. 

  

) Honarikant i 'Undia 
NOMER? telah diundi pada djam 10 malam tgg. 15/9-56 dalam Pekan Raja. 

SERI: A. 020897 dapat: 
SERI: B, 033805 Te 
SERI: C. 041637 ' 4 
SERI: D. 076732 et 3 
SERI: E. 086075 nn 
SERI: F. 102962 He 

LAN DARGO No. 

PERATURAN P 

1. WAKIL POLITIE D.P.K.N. 

trima kasi atas bantuan para 

  
  

DATANG BULAN 
TERGANGGU 

Sakit peranakan dsb. Datang-   lah bitjara dengan : 

NJONJA GOUW 
Depok 20 — Tilp. 791,   

  

SIAL KOTA BESAR SEMARANG. 
6. PERS. 7. SISWA S.P.K. 8. UMUM, Dengen ini djalan djuga kami menghaturkan diperbanjak 

Jury tersebut 3 BAPAK POLITIE KEAMANAN SEKSI II jang 
ditugaskan di Pekan Raja. 

LL SLB LAS LAS PAKA ba 

  

  

n Coupon Berhadiah ,D AV OS” 

1 KATJA TOILET DUCO de LUXE 
1 MASIN DJAIT KAKI SALON en KURSI 
1 ALMARI KATJA Gantung DUCO de LUXE 
1 BEETJAK BRIKUT BERKO COMPLEET 
1 SPEDA RALEIGH SPORT REMTROMEL VERSNELING. 
1 RADIO GALINDRA 6 LAMPOE. 

PEMENANG? BISA DAPAT AMBIL HADIAH? TERSEBUT DI WAKIL SEMENTARA DJA- 
10 SEMARANG. 

ATASAN MENGAMBIL HADIAH BISA LIAT DALAM COUPON. 
PENARIKAN NOMER? COUPON TELAH DI SAKSIKAN PARA YURI: 

2. WAKIL GUBERNURAN BAG.: SOSEK. 3. KANTOR SO- 
4 INSPEKSI SOSIAL. 5. PANITYA PEKAN RAYA. 

HORMAT KAMI, 
FABRIEK PERMEN ”DAVOS” 
POERBOLINGGO (BANJUMAS) 

Wakil Sementara: LIEM HO SWIE & CO 
DARGO 10 - SEMARANG - TELPE. 1175. 

TIA AA Aa Na his 

AUTO MATIC 
. (type 230/260) 
" Mesin djait adjaib 
Masukkan benang ke lobang dare 
bikin zigzag — memborduur 1001 ma- 
tjam, bikin lobang kantjing, memasang 
kantjing dil. jang ruwet2, hanja tjukup 
dengan menjetel knop Shika, berdjaian 
2 automatis dan fantastis. 

" Ketjepatan 1500 stitches per minuut. 

“ Kekuatan seumur hidup, 

Merk tersohor dari sebelum perang, 

AKAN DIADAKAN 

Demosstratie 
pada tgl. 25 — 28/9-56 

(Di Djakarta telah menggemparkan 

kaum Ibu). 
Menerima pesanan/indent dari segala 
type, djuga untuk industri besar (Con- 
fectie dll, fabriek). 

Radio Success 
GADJAHMADA (Duwet) no. 1A 

Telp. 1995 — SEMARANG.   

  

MATA PELADJARAN 
Diantara 101 matjam pakaian model Barat dan Timur, dipeladjar- 
kan pula ISTIMEWA KEMEDIA DENGAN KRAAG JANG 

  Pama 

SEE EK RK KK KK KEKE 
Pendjahit pakaian anak2 ,,LIEM” 
Boni menerima tambahan tena- 

$ ang PENDJAHIT WANITA 
1 Orang TUKANG BORDIR 
MESIN WANITA 

PENDJAHIT PAKAIAN ANAK" 

»L 1 E M” 
Randusari 18 Semarang. 

KEKE BBABNAKKKKRSNNRAS 

        

CLAIMANTS FROM FILING 
ON STATE GRAZING LAND 
UNTIL NEW LA 

| PASSEP, Tea 

semua tidak 
orang jang akan membuat 
tambangan itu merusak padang 
Pe mput kepunjaan negara, sam- 
pai 
laku, Rogers! 

KERAS DAN 100 MELEKAT 
Beladjarlah di 

Sekolah Kleermaker 
Kelengan Tengah No. 686 Semarang. 

Didirikan tahun 1940 dan terkenal dimana-mana. 
“Uang beladjar Rp. 30,— sebulan. 
Lama beladjar menurut ketjakapannja. Alat “ian bahan beladjar 
ditanggung sekolahan. 

n in de kost, disediakan. 

nu di aan 

...c..ococooromoocr.K#. 

  

Ta LA SA AL LL EU LL LL 

N V. Semarangech Stoomboot- en 
Prauwenveer 

BERKEDUDUKAN DI SEMARANG 

RAPAT UMUM TAHUNAN 

Gari Pemegang2 Saham jang akan diadakan 

pada hari Rebo, tanggal 31 Oktober 1956 diam 10.00 pagi 
di kantor dari Perseroan di Semarang 
  

AGENDA: 

PENETAPAN NERATJA PADA 31 DESEMBER 1955 
DAN PERHITUNGAN LABA DAN RUGI UNTUK 
TAHUN 1955. 
PENETAPAN LAPORAN DARI PENGURUS MENGE- 
NAI TAHUN 1955. 

PENGESAHAN PENGANGKATAN TIGA KOMISARIS. 

PENGANGKATAN WAKIL-DIREKTUR MENDJADI 
DIREKTUR. 
BEBERAPA PEMBERITAHUAN2 JANG PENTING. 

10. 

20. 

30. 

40. 

50. 

Neratja, Perhitungan Laba dan Rugi, serta Berita Tahunan dari 
Pengurus akan dapat dilihat oleh Pemegang2 Saham sedjak tang- 
gal 16 Oktober'j.a.d. di kantor dari Perseroan dan pada Nationale 
Handelsbank N.V. di-Amsterdam. 
Kepada Pemegang” Saham, jang mesin kda akan diberikan 
sebuah turunan. : - 

Semarang, 7 September 1956. 

PENGURUS. 

N.B. Pemegang2:.Saham, jang hendak mempergunakan hak me- 
milih (stemrecht), tjukuplah — menarik pasal 38 dari Ang- 
garan Dasar — dengan memberikan suatu bukti menjimpan 
jang ditanda-tangani oleh satu dari Penjimpan2 Andil (me- 
nurut Peraturan Devisen 1940) pada Rapat Umum, dari   bukti menjimpan mana ternjatalah, bahwa saham2 disimpan 
disana atas nama Pemegang. 

“8 Ta SL RI Ra? Ta RL 2 RL RI RL Ra RT Ui 

Undian Barang Sebesar 

Rp. 1.000.000,- 
(SATU DJUTA RUPIAH) 

Untuk : Jajasan ,,G.E.L.O.R.A.” di Jogjakarta, 
jang diketuai oleh: 

Sri Paduka Sultan Hamengku 
Bawono IX. - 

Beredar mulai tgl. 10 September 1956, Ditarik pada tgl. 
10 November 1956 — di JOGJAKARTA. $ 

HADIAH — HADIAH sbb.: 
1 Mobil Sedan merk: ”"Opel Kapiten” ......... Rp, 200.000, — 
2 Spd. Motor BSA 250 cc & Rp. 20.000,— — ,, 40.000,— 
2 Subeng Berlian Ay» 10.000,— — ,, 20.000,— 
2 Spd. Komb. Metheoor Ay. 8000,— — ,, 16.000,— 
2 Liontin Bermata ay 6000,— — ,  12.000,— 
Dan masih beribu2 hadiah lainnja seharga ...... » 112.000,— 

Rp. 400.000,— 
HARGA — HARGA: 

Harga nominal per-helainja a Rp. 5,— 
Harga Etjeran Perpos x IL Kore T30 

5 hot GA 3-3 
10 Lot 8 3700 

Harga2 Perpos ini, sudah termasuk biaja kirim, dan Daftar Pe- 
narikan (Trekkingslijst) dikirim dengan Gratis (tjuma?). Untuk 
Agent? dapat berunding langsung dengan kami. 
Pusat Pendjual: 
1. Bank Masjarakat Jogjakarta N.V., Ngampilan 35 Jogjakarta. 
2. Toko ,SEMERU” Ngabean 34 Jogjakarta. 
Dapat dipesan mulai sekarang. 
N.B. ketjuali Undian tsb. djuga 2 kali tiap-tiap bulan 
lenggarakan Undian Uang Ketjil sebesar Rp. 50.000,— 

N. V. BANK MASJARAKAT JOGJAKARTA 
Pen 

ttd. 

menje-   (R.M. SOEMODIONO). 

  

| I'M HOPING THE CONFLICTING | | WEVE GOT |) 1 HAVE IT! WE'LL ORGAN- IF ROGERS DOES THAT. 2 RANCHEI RIGHTS OF CATTLEMEN ANDI | To po IZE A TRAIL PRIV. , Ery 
CANNOT HALT MINING ORE HUNTERS WILL BE RE- 1 PN na De Da 

    

SOLVED AT THE NEXT 
LEGISLATNE SESSION! 

  

    WS hRE 

    
— Saja harap supaja pe 
rebutan hak antara para 

peternak dan para pentja 
ri bidjih itu akan dapat 
dipetjahkan nanti dalam 
pertemuan pembuat  un- 
dang-undang! 

Engkau para pemilik fappioek i 
dapat ' mentiegah 

Era 

Png onkaang jang baru bar 

Tetapi hakim, ternak kits 
akan mati kelapar an! 

    

  

SOMETHING | TO FEBERAL GRAZING 

— Kita harus men 

            
IVE GOT TO STOP HIM!    

   LAND ON THE OTHER , 
( SIVE OF PARADISE IN 

MOUNTAIN$ 

  

    
    

     

  

  

engerdjakan se 
suatu sebelum itu, Rogers! 
— Saja sudah mempunjai rentja 
na! Kita aka mengatur barisan 
dan menudju kepadang rumput 
daerah sekutu disebelah san, bu 
kit Paradise itu! 

— Kolau Rogers melakukan 
pekerdjaa itu, dig akan 
menggagalkan tipu daja saja 
disana! Saja harus “dapat 
mentjegahnja! 

Type Pertj. ,SEMARANG” Idzin No. 3498/!1!/A/171 
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