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rima 
“Bin tang-Bintang 

PRESIDEN. SUKARNO 
hari Rabu kemarin 
garakan oleh Menteri Luar 
Sukarno mendapat kehormatan menerima bintang emas, 
tria. Pada petang harinja Presiden 
Ruslan Abdulgani kemarin dulu telah mengadakan pertemuan dengan 

dulu menghadiri perdjamuan makan untuk kehormatannja, 

Kap Tes 
3intang? Emas 

Kehormatan Tertinggi Dari Austria 
jang sedjak hari Selasa jang lalu berada di Austria, pada 

diseleng- 
Pada kesempatan ini Presiden 

| bin medali kehormatan tertinggi Aus 
menjaksikan pertundjukan opera. Menteri Luar Negeri 

Menteri Luar Negeri 

Negeri Austria Leopold Figl. 

Austria Leopold Figl Gan bertukar-fikiran mengenai berbagai masalah internasional, chusus- nja tentang politik luar negeri bebas aktif Indonesia dan politik netral Austria. Demikian UP. Sebagai diketahui, kundjungan Presiden Sukarno di Austria bersifat ikul: et: 1 1 5 $ partikuliran. Semua 
surat kabar Austria telah memuat-siarkan peristiwa kundjungan Presiden Sulakan di Austria 

Presiden dan sedjarah hidupnja setjara ringkas. Demikian 
ani telah pula menerima bintang emas kehormatan 
Dr. Theodor Koerner, 

itu, disertai dengan gambar2 
Yass. Menteri Luar Negeri Ruslan Abdulg 
Republik Austria dari Presiden Austria, 
lakukan pada kesempatan jang bersamaan dengan pemberian bintang kepada Presiden Su- 
karno. (Antara). 

doeloe ea 

Ment. Sarino 
Kena Guna?? 
MENTERI PPK Sarino sekem 

balinja dari mengundjungi peres- 
mian SMA Manindjau hari Dium 
'at jg lalu, dalam rangka peres- 
mian Universitas ,,Andalas” (Bu- 
kit Tinggi), menjatakan kehera- 
uannja, mengapa ia sampai mau 
sadja dibawa untuk meresmikan 
pembukaan sekolah partikulir 
Wu. Utjapan itu dikatakannja 
pada salah seorang anggota pa- 
nitia jang dikenalnja, dgn .me- 
nambahkan bahwa menurut ren- 
tjana tidak ada perdjalanan ke 
Manindjau itu, apalagi setelah 
kasipnja waktu sesudah meletak 
kan batu pertama fakultas kedok 

Baso. 

Orang jang mendengar tjerita 
itu, membisikkan bahwa, didae 
rah ini rombongan itu kena gu- 
na2, dan baru sedar sesudah ter 
landjur. 

Patut didjelaskan bahwa sewak 
tu di Manindjau, kepada rombo 

ngam dihadiahkan oleh panitia 
sebungkus ikan kering seorang 

3 (bada masiek, bahasa daerah) jg| 
terkenal enaknja dan sepesifik 
hasil danau Manindjau. (Ant.). 

Tjabutlah 

  

— BUNG KARNO 
Kelihatan disini Presiden Sukarno berdjabatan tangan 
Presiden Josep Broz Tito dari Yugoslavia, 

mendarat dilapangan terbang Belgrado dari Moskow. 

Serdadu' Belanda Men- 
darat Di 

serdadu2 berkebangsaan 
kulit putih dan Suriname, 
kukan kegiatan2 didaei 

   
   

  

  
Dalam Masa Sebulan 
Ini—Sikap PWI Pusat 
PENGURUS PWI-Pusat sete ' 

lah mengadakan hubungan dgn! 
Dewan Kehormatan PWI dan 

pandangan? dari bebe | 
— “Iapa fjabangnja, telah bulat pen 
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- perhatian dari Perdana 

diriannja tidak dapat menerima- 
baik peraturan K.S.A.D No. 
PKM'001/9/1956 tanggal 14 Sep 
tember 1956 itu dan karena itu 
mengambil sikap: Menuntut supa 
ja peraturan ini ditjabut. 

Menjampaikan tuntutan ini ke- 
pada KSAD dan djuga meminta 

Menteri 
dengan kabinet serta Ketua DPR 
dengan parlemen terhadap tuntu 

tan PWI tsb. 
Diika dalam masa satu bulan 

ini tidak terdapat perhatian atas 
tuntutan PWI ini, maka Pengurus 
PWI-Pusat akan melaksanakan 
suatu aksi-bersama dengan orga- 

nisasi2 persurat-kabaran jang ada 
di Indonesia sekarang ini. 

Serentak dengan  menjampai- 
kan nota kepada KSAD, hari Re 

bo telah dikirimkan oleh PWI- 
Pusat kawat? kepada Perdana 

Timur, Ati 
dan Ateh 

  Menteri, Ketua DPR dan Dewan 
Keamanan Nasional mengenai 
tuntutannja itu. (Antara). 

    

   
   

  

Timur). Lapuran2 g 
Gadu2 asing itu menda 
Djuni 1956 jbl. via ulau 
Sei. Yu, Penrculak dan Simpa 

21 

Serdadu2 Belanda ini kemudi 
an disebarkan keberbagai markas 
DI dibeberapa . tempat df Atjeh 

“Utara, Atjeh Pidie 
esar. 

Kekuatan - persendjataan dn 
berapa djumlah pasukan serda 
du2 asing ini belum lagi diper- 
oleh dengan pasti, akan tetapi 
djika ditilik akan kegiat2n2 ge 
rombolan? DI terachir ini didu 
ga sendjata2 jo didjatuhkan dari 
udara pada Agustus ibl. di Arjeh 
Timur adalah sebagian dari per 
lengkapan mereka. 

Tugas mendidik tenaga 
ahli. 

Dikatakan oleh sumber Patriot 
bahwa tugas serdadu2 Belanda 
didaerah Atjeh ini terutama se- 
kali mendidik kader2 gerombolan 
dan disamping itu djuga badan 
perentjana mereka. 

Oleh kalangan tersebut seterus 
nja dikatakan bhw. penjelidikan 
lebih mendalam tentang hal ini 
masih terus dilakukan dan sam- 
pai taraf sekarang“ini baru dike 
tahui bahwa serdadu berkebang 
saan Belanda itu “dibiajai oleh 
suatu perserikatan atau Persatu- 
an Blon Beudhie (PBB). K 

Demikian Patriot. 

  

Tantatan Panitya Pro- 
klamasi Irian. Barat 
Silas Papare Tea Didjadikan 

Gubernur 
SEBUAH DELEGASI Panitya Proklamasi Irian Barat 

jang mengatakan bertindak atas nama suku Irian Barat Ke- 
mis pagi kemarin berturut2 telah menemui Menteri Negara 

Urusan Umum, Wakil PM I, Wakil Ketua III, Parlemen dan 
Menteri Dalam Negeri. Pertemuan sematjam ini masih akan 
dilakukan dengan Menteri2 lainnja. Delegasi ini diketuai oleh 
J. Koromath dan anggautanja 

pare. 
Maksud menemui Menteri2 tsb. 

'untuk  menjampaikan tuntutan 
rakjat Irian Barat jang pokoknja 

Setan Candil 

Tjuri Uang ? 
DIPEROLEH ketera- 

ngan. bahwa dewasa ini 

masjarakat Godong (Pur- 

wodadi) digemparkan oleh 

adanja "Setan Gundul ig 

berkeliaran mentjuri uang. 

A.L. jang telah mendjadi 

kurban. jalah K. seorang 

anemer —— Rp- 200,— D, 

seorang pedagang —- Rp. 

100,— dan beberapa orang 

lainnja. Tentang K ditjeri- 

takan bahwa setelah ia ke- 

hilanga, uangnja. maka ia. 

lalu berpuasa untuk bisa 

membekuk batang leher 

rian Barat 

al. Jean Torey dan J.A. Pa- 

menghendaki diangkatnja  Silas 
Papare sebagai Gubernur Irian 
Barat dan menunda pelantikan 
Sultan Tidore Zainal Abidin 
Sjah sebagai Gubernur sampai 
kembalinja Silas Papare dari per 
djalanan mengikuti misi parlemen 
ke RRT. Dalam pembitjaraan2- 
nja dengan Menteri2 tsb.  dele- 
gasi menarik kesimpulan bahwa 
Pemerintah tetap pada pendirian 
nja semula, jalah untuk tidak me 
robah rentjananja melantik Zai- 
nal Abidin Sjah sebagai Guber- 
nur Irian Barat. Hal ini karena 
Pemerintah menganggap Zainal 
Abidin sebagai orangnja jang te 
pat untuk kedudukan itu jang 
telah mentjukupi sjarat2 peng- 
angkatan tsb. (Antara). 

  

— 

Utk Memberi Didikan Bagi Pasukan2 D.I. 
MENURUT KETERANGAN jang diperoleh harian Pa- 

triot, pada waktu ini didaerah Atjeh terdapat kl. 150 orang 
Belanda jang terdiri dari orang2 

dadu2 asing ini disinjalir mela- 
pang Ulim dan Peurculak (Atjeh 
ima menundjukkan bahwa ser- 
antai Atjeh Timur pada bulan 
adhi dan kemudian masuk ke 

i Hukuman Pen 

djara V71/2 Th. 

Pemberian bintang ini di- 

Debut 

JOSEP TITO — 
dengan 

sesaat setelah Presiden 

Atjeh ? 

Ulim. 

Bagi Pemalsu Uang 

  

     Gubernur 
Milono 

Akan Diangkat Men 
djadisKomisaris Ne 
gara Untuk Kali- | 

mantan 
MENGENAI berita bahwa 

Kalimantan akan didjadikan 3 
propinsi, jaitu propinsi2 Kali- 
'mantan Selatan, Kalimantan Ti- 
mur dan Kali tan Barat, ,,An 
tara” lebih djauh mendapat kete 
rangan, bahwa di Bandjarmasin 
oleh Menteri Dalam Negeri akan 
| diangkat Komisaris Negara, jang 
mempunjai kedudukan diatas 

   

  

1 Imbangan Suara Da- 

|9 Negara Setudju Reatjana Dulles 

   
   
   

      

  

HARGA LENGGANAN: 

DLM. KOTA: ,,Suara Merdeka” (dengan materai) 
»Suara Merdeka”/,,/Minggu Ini” Rp. 13,— 4 Rp. 3'— — Rp. 16,— 

. 

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

»Suara Merdeka”/,,/Minggu Ini” Rp. 

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

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

— Rp. 13,— 

— Rp. 14,— 
14,— 4 Rp. 3— — Rp. 17,— 
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— Pakistan Menentang 
WARTAWAN KANTORBERITA Perantjis AFP malam 

Kamis mengabarkan bahwa sesudah sidang konperensi 18 
negara berachir untuk hari Rabu, maka ternjata bahwa ren- 

ktjana Amerika Serikat untuk membentuk sebuah Perhimpunan 
Pemakai Terusan Suez itu diterima baik oleh 7 negara (Ing- 

.gris, Perantjis, Italia, Djerman Barat, Australia, New Zealand, 

dan Nederland). 
Pakistan 'menolaknja. — Den- dapat menjetudjui rentjana Dul- 

  

imark dan Norwegia mengusul- 
3 Ikan supaja masalah Suez diadju 

Pata 

dengan -hati2 sekali dan sampar 

Gubernur dari seluruh Kaliman- |kan kepada PBB. Tapi Norwegia 

tan. F. Na - 
Sebagai Komisaris Negara itu, 

kabarnja akan ditetapkan Guber- 
nur Milono, jang kini mendjabat 

  

laja residen Sjarkawi, kini resi- 
'en, kepala daerah Kalimantan 

| Gubernur Kalimantan. Sebagai| Selatan. Untuk Gubernur Kali- 
Gubernur Kalimantan Selatan, | mantan Barat, kabarnja akan 

kabarnja akan diangkat Afloes,f tiangkat salah seorang putera 
taerah itu sendiri, dalam hu- 
wungan ini disebut2 Mozani A. 
Roni atau Masjhur Rivai, jang 
masing?nja kini sebagai anggota 
konstituante dan anggota , Parle 
men dari fraksi Masjumi. (Ant.). 

kini residen diperbantukan pada 
Kantor. Gubernur | Kalimantan 
Isn bertindak sebagai wakil Gu 
yernur. 

Janz akan didjadikan  Guber 
nur Kalimantan Timur. kabar- 

—0—. 

Amerika Menghadapi 

Krisis Jang Berat 
Dalam Sengketa Terusan Suez — Eisen- 

hower Mulai Lakukan Kampanje 
Pemilihan Umum 

DALAM PIDATO radionja malam Rebo presiden Eisen- 
hower menjatakan bahwa Amerika Serikat menghadapi krisis 
jang berat dalam sengketa terusan Suez tapi dalam krisis itu 
Gunia akan maklum bahwa AS tidak mengabaikan usaha2 
menjelamatkan perdamaian. Dalam pidatonja j 
kan untuk berkampanje dalam pemilihan umtim untuk presi- 
den AS jad. ia menundjukkan kepada rakjat AS apa jang 
telah dilakukan oleh pemerintahan Eisenhower selama me- 
megang kekuasaan 314 tahun itu jakni untuk perdamaian 
Kata perdamaian itu, demiki- Kami menjaksikan dewasa ini, 

an Eisenhower, mentjapai semua sebagian sebagai akibat kesatu- 
orang, semua soal dinegeri kami. an dan kekuatan kami, ambisi- 
Artinja meliputi pula har'hal jg nja kaum komunis untuk mengua 

tertjapai dimasa jang lalu, soal2 sai seluruh dunia dgn mempergu 
debu ini dan harapan2 dihari nakan tjara2 baru dan sembo- 

la bentangkan krisis2 - dunia pn bea P Bean 
jang telah dipetjahkan “ setjara Paru ini: bersirat politik. Mereka 
damai selama ia memegang ke- ini berusaha ditiap2 negeri utk 
kuasaan di Gedung Putih. menang dgn Suara dalam pemi- 

Ia sebutkan peperangan Ko- lihan2 umum karena mereka itu 
rea, krisis Iran mengenai minjak, tidak mampu menang dgn mem 
pendudukan Djerman Barat setja pergunakan kekerasan. Kami tak 
ra militer, Pa Triesta, Austria dapat menghadapi hal ini dgn 

dan Guatemala. 5 .. bersikap marah sadja terhadap 
Komentarnja mengenai krisis sekutu2 kami maupun terhadap 

lah sangat pendek, "Dalam hal negeri2 netrah Kami harus. was- 
ini, kata Eisenhower, kami meng pada, sabar “dan mengerti. Atas 

hadapi krisis jang sangat berat. Nama kemerdekaan kami dapat 
Tentang hal ini kami berbitjara berseru kepada mereka itu akan 

tanggung djawak mereka. Dan 
kepada negeri2- netral kami da- 
pat menjampaikan bhw tidak ada 

    
  

  

batas2 tertentu. Kami masih be- 
lam dapat mengetahui apakah: 
masalah iri dapat diselesaikan   Di Bogor 

PENGADILAN Negeri Bogor 
kemarin dulu telah mendjatuh- 
kan hukuman 7 tahun dan 6 bu- 
lan kepada Pesumal Natumal 
Pulwani jang dipersalahkan telah 
mengadakan persekutuan untuk 
membuat ribuan rupiah palsu di 
bungalow ,,Sakti” Tjipajung (Bo- | 
gor). Tuntutan djaksa Santosa 
ialah hukuman pendjara 8 tahun, 
tapi putusan Hakim Surjanandi- 
ka setelah mengadakan sidang 
tertutup ialah 7 tahun 6 bulan 
Cipotong waktu selama dalam 
tahanan dan membajar segala 
ongkos perkara. 
Pembela terdakwa, Mr. Kan 

Kiam Ek minta supaja terdakwa 
dibebaskan atau, bilamana menu 
rut hakim ia bersalah, diperingan 

hukumannja oleh karena menu- 

rut pembela, ada hal2 jang bisa 
ia ringankan Pesumal itu, ialah 

mengakui dengan terus-terang, te 

iah berdjandji tidak akan ber- 
buat kedjahatan2 lagi dan masih' 
muda. 

  
Dalam  reguisitoirnja - djaksa 

Santosa terlebih dahulu  meng-! 
gambarkan penghidupan bangsa 
asing di Indonesia jang turun-: 
naik auto dan keluar-masuk toko. 

Hidupnja senang, sedangkan rak 
jat djelata masih hidup sengsara: 
tetapi moril mereka tinggi. Se 
baliknja Pesumal selaku bangsa 
asing tidak menghormati tuan ru 
mah, berbuat melanggar hukum 

sampai ikut memiliki ,,saham 
bungalow Sakti”, mengeluarkan 
modal lebih dari Rp. 90.000,— 
untuk keperluan pembuatan uang 
ribuan palsu. (Antara). 

POLISI SURABAJA LAKUKAN 
RAZZIA TERHADAP MADJA 

LAH2 TJABUL. 
Rebo siang polisi Surabaja te 

lah bergerak melakukan razzia 
terhadap madjalah2 jang diang- 
gapnja tjabul. Dalam pada itu 

  

  

«Bintang Surabaja” telah disita 
dari pertjetakan ,,Archipel” di 
Dil. Petiinan Kulon (Surabaia). 
Madjalah itu sudah selesai ditje 
tak dan tinggal menunggu pe- 
ngedarannja. 

Ketjuali itu, polisi telah men- 
sita pula sedjumlah 15.000 ma- 
djalah ..New Look” dan 20.000 
madjalah ,.Paris” dari lain per- 
tietakan, hingga madjalah2 jang 
dianggap tjabul jang telah disita 
hari Rebo berdjamlah 51.909       entjuri jang diduga tak 

lain dim tak bukan adalah 
Setan Gundul jang dipiara 

oleh B. S., seorang  djan- 

dm kaja di tempat tsb. Ma- 

ka pada suatu.. malam K 

bangu,, dari tidurnja dan 

berbuat  seolah2 seperti 
orang berkelahi, | perbua- 
tan mana disaksikan oleh 
isterinja. Dalam perkela- 

hian ini K bisa menang 
dan bisa memperoleh ke- 
terangan ttg. jang ia du- 
ga semula. Demikian ia 
teranjekan. Benar dan ti 
daknja harap  masjaraksit 

waspada.   

buah. 

R. Rahim: Sebelum Kita Kuat Dja- 

tempat netral antara benar dan 
salah. Dan karena itu dalam sa 
tu soal kami tak “dapat netral, 
jakni dalam hal ,,hak menjela- 
matkan kemerdekaan. 

Negeri industri besar me- 

setjara adil dan memuaskan bagi 
semua fihak. 1 

Setelah berbitjara tentang ba- 
njak soal dunia jang telah men-: 
djadi baik dalam 3!4 tahun be- 
lakangan ini ia melandjutkan 
»kewadjiban kami ialah djauh nantang. | $ 
daripada selesai. Soal2 baru jang Kami menjaksikan bhw dilapa 
kritis timbul didepan kami. Dan ngan ekonomi timbul negeri in- 

sedjumlah 16.000 buah madjalah | 

kepada generasi kami soal2 ita 
memberikan peringatannja, me-| 
reka ini berdjalan dibelakang ' 

karang ini, jaitu 2 teman kami 
jang tetap ada: ,,bahaja besar 
Gan kesempatan besar.” 

Rakjat2 sedang ber- 
djoang ..... 

Kami menjaksikan dewasa ini 
melintang dibagian tengah dunia 
kita suatu wilajah luas dimanaj 
sedang berkobar perdjoangan ber 
sedjarah daripada rakjat2 nege- 
ri-negeri itu utk merdeka, mer- 
deka dari kekuasaan asing, mer 
deka dari kemelaratan dalam ne 
geri. Dalam wilajah luas ini jg 
terbentang dari gurun2 pasir 
Afrika Utara hingga pulau2 di 
laut Teduh Selatan hidup 800 
djuta manusia, jakni. sepertiga 
penduduk seluruh dunia, dan di- 
semua negeri ini suara komunis 

datang kepada semua orang itu, 
jaitu supaja membentji Barat, 
kata Eisenhower. ' Dan apabila 
kami bertindak dinegeri2 itu ber 
dasarkan prinsip2 jang tegas, 
jakni menghormati hak2 rakjat2 
itu untuk menentukan nasibnja 
sendiri, maka kami jakin bahwa 
peran Barat dikemudian hari di- 
sana ialah bukan hendak meme 
rintah mereka melainkan hendak 
mendjadi temannja mereka. Dan 
utk melaksanakan hal ini dan 
demi perdamaian dunia kami ha 
rus berusaha membantu rakjat2 
jang sedang berdjoang itu untuk 
melenjapkan kemiskinan dan ke- 
melaratan. 

Dapat mengachiri sedja- 
rah... $ 

Kami kini mempunjai sendjata 
sendjata nuclear jg dahsjat dan 
untuk pertama kalinja dalam se 
djarah, umat manusia mempunjai 
(kekuasaan utk mengachiri sedja- 
Irahnja sendiri. Kebenaran ini ha 
rus membuat perlutjutan sendja- 
ta sebagai suatu kebutuhan -utk 
hidupnja dunia. Untuk mentje- 
gah petjahnja perang dunia ke- 
tiga maka pernjataan sederhana 
ini saja ulangi lagi. 

dustri besar jang pertama jang 
menantang Barat. Negeri ini 
mempunjai produksi mesin2 be- 

|kami dalam tingkat sedjarah se- rat jang banjak, mempunjai sum 

ber2 alam dan tenaga2 tehnik jg 
bermutu. Negeri ini akan minta 
banjak dari kami. Kami harus 
menjiapkan pemuda kami supaja 
mampuh dilapangan teknik. per- 
kenaan dengan keamanan nasio- 
nal kami harus dapat mengatasi 
ekonomi dalam sedjarah ini dgn 
mengadakan koordinasi ekonomi 
antara negeri2 merdeka. 

Achirnja presiden Eisenhower 
jakin sekali bahwa ia tjukup 
kuat djasmaninja utk mengerdja 
kan semua hal jang diminta dari 
seorang presiden, baik sekarang 
maupun dikelak kemudian hari. 
Apabila saja tak jakin maka sa- 
ja sama sekali akan tidak mene- 

les itu sebagai suatu penjelesaian 
sementara. 

Djepang tidak menentukan si- 
kap jang pasti, dan mengadjukan 
6 buah pertanjaan, jang kemu- 
dian didjawab oleh Dulles. Me- 
nurut berita UP, Djepang me- 
njatakan menerima baik pemben 
tukan Perhimpunan Pemakai 
Terusan Suez dalam garis-garis 
besarnja tapi mengadjukan sju- 
rat-sjarat mengenai tugas2-nja. 

. Seorang djurubitjara Perantiis 
mengatakan kepada wartawnr 
UP, bahwa 11 negara telah mu 
nerima baik ,,prinsip azasi” Per 
himpunan Pemakai Terusan Suez: 
tapi dalam pada itu timbul per- 
bedaan2 paham jang besar me- 
ngenai tugas2 organisasi ini. 

Imbangan Suara. 

Berita Reuter mengatakan bah 

  

  

PRESIDEN DI YUGOSLAVIA 
Tampak. Presiden Sukarno 
tibanja. di Yugoslavia pada tgl. 
12 September jbl., dengan dite- 
mani oleh Presiden Tito terus 
berkeliling kota Belgrado dalam 
sebuah mobil terbuka, untuk me- 
nerima sambutan rakiat jang sa- 

ngat meriah. 

  

ArsjadDiminta   wa setelah dibentangkan garis2 
besar daripada -rentjana Perhim- 
punan Pemakai Terusan Suez 
oleh menteri luar negeri AS Dul 
les, maka imbangan suara tam- 
paknja adalah sbb.: 

Setudju: - Inggris, — Perantjis, 
Amerika Serikat, Australia, New 
Zealand, Norwegia, Djerman Ba 
rat, Italia, Nederland (9 nega- 
ra): 

Menentang: Pakistan : 
Belum ambil. keputusan: Den- 

mark, Iran, Swedia (3 negara): 
Tidak menjatakan sikap: Etio- 
pia, Djepang, Portugal, Sepanjol: 
dan Turki (5 negara). 

Selwyn Lloyd: ,,Dirikan 
segera”. 

Dalam sidang tadi menteri luar 
negeri Inggris Selwyn Lloyd ber 
seru supaja Perhimpunan Pema 
kai Terusan Suez sebagaimana 
diusulkan oleh Amerika Serikat 
itu segera didirikan. Kata Lloyd, 
ini akan segera mempunjai nilai 
praktis dan akan memberikan 
sumbangan kearah penjelesaian 
terachir dari masalah Suez. 

Dikatakannja bahwa Perhimpu 
nan ini akan lebih kuat kedudu 
kannja daripada pemerintah2 satu 
persatu atau pemilik2 kapal, da 
lam menghadapi pemerintah Me- 
sir : 

Tudjuan Inggris, kata Lloyd, 
adalah mendapatkan sebuah pe- 
njelesaian jang akan memuaskan 
pemakai2 Terusan Suez “dan! 
,menghormati” hak2 Mesir jang 
sah. 

Usul untuk membentuk Per-   himpunan itu bukanlah suatu 
pengganti bagi usul2 jang telah 
diadiukan oleh Dulles dalam kon 
perensi London 16 Agustus j.l., 
melainkan merupakan pelengkap. 
Adalah suatu sjarat mutlak bhw 
kepentingan2 para pemakai tetap 
diwakili. 

Lloyd mengatakan bahwa ia 
tidak takut kalau2 Mesir akan 
memakai kekerasan untuk meng 
halang-halangi kapal2 Perhimpu- 
nan. Tapi kalau Mesir melaku- 
kan gerakan? tersembunji untuk 
mentjegah masuknja kapal? tadi 
dengan leluasa. maka djustru 
sebuah badan kooperatif seperti 
Perhimpunan inilah jang lebih 
kuat kedudukannja. 

Tugas konperensi di London 
ini, kata Lloyd, ialah mendesak 
Mesir supaja  .,menerima baik 
pengawasan internasional dalam 
sesuatu bentuk atas Terusan 
Suez, dan menegaskan kepada 
Mesir bahwa tindakan Perhim- 
punan itu akan mendapat soko- 
ngan jang luas dari umum.” 

Seterusnja ia mengatakan bah 
wa . pembajaran bea pelajaran 
melalui Terusan Suez kepada   

rima baik pentjalonan baru ini. 
(Antara-U.P.). 

Departemen penerangan menge 
'uarkan ralat resmi terhadap ka 
bar jang Selasa j.l. disiarkan oleh 

kantor2 berita jang tertentu. Ka 
bar ini mengatakan bahwa me 
nurut keterangan Mahmud Yu 

nes, seorang pembesar Badan 

san Suez-dgn. sjarat tsb. tadi. 
Dalam ralat resmi tadi 

takan bahwa apa jang 

Yunes ialah bahwa 
Mesir tidak akan mengakui 
kuasaan atau organisasi lain 

Suez jang sekarang 

Terusan Suez. 

Mesir Hanja Akui Ba- 
"dan Kekuasaan Suez 
Jang Dibentuk Mesir Sendiri Untuk 

Mengurus Terusan Suez 
DEPARTEMEN penerangan Mesir hari Rabu telah mem 

bantah kabar2 jang mengatakan bahwa kapal2 kepunjaan 
negara2 anggota Perhimpunan Pemakai Terusan Suez jang 
hendak dibentuk oleh negara2 Barat itu akan diberi idzin 
oleh Mesir untuk berlajar melalui Terusan Suez, asal sadja 
memakai tenaga pandu2 pelajaran Mesir. , 

Kekuasaan Terusan Suez, kapal2 
tsb. tadi boleh menempuh Teru 

dinja 
sesung- 

guhnja dikatakan oleh Mahmud 
Pemerintah 

ke 
ke 

tiuali Badan Kekuasaan Terusan 
mengurus 

Diterangkan seterusnja bahwa 

untuk 
jang dipunjai mereka. 

KEPALA Djawatan Koperasi 
Pusat Roesli Rahim “ menerang- 

kan di Bukittinggi, bahwa kope 
rasi adalah satu2nja djalan jang 
baik. dan dapat menasionalisir 
usaha2 bangsa asing, serta dapat 
memegang tampuk segala usaha. 
Nasionalisasi dengan gembar-gem 
bor, bukan usaha jang dapat me 
nurunkan dan menetapkan harga 
barang, tetapi malah sebaliknja. 

sedikit sgkali. — Hanja kira2 3 
sampai 40 orang sadja jg benar 

Djadi dalam masa kita belum |sensi sadja. Demikian Roesli R 
kuat,  ajanganlah kita langsung (him. 
buru2 hendak menghindarkan   tetapi  dekatilah usaha2 asing, 

dengan maksud usaha tersebut, 
  

      

ngan Hindarkan Usaha-Usaha Asing 
mempeladfari kelebihan2 

Mengenai importir/eksportir jg 
berdjumlah' kira2 6.000 di Indo- 
nesia dikatakan, bahwa dari me 
reka itu jang betul2 ahli adalah 

berdjalan menurut mestinja, dan 
selebihnja hanja tukang tjatut li- 

Untuk menghantjurkan perusa- 
haan2 asing jang mempunjai mo 

Badan Kekuasaan Terusan Suez 
(Mesir) ..dengan sangat memuas 
kan telah mendjalankan  funksi 
nia dan telah memelihara kebe 

basan pelajaran melalui Terusan 
Suez, semendjak  Suez  Canal 

Company dinasionalisasikan 54 
hari jang lalu, walaupun pandu2 
pelaiaran bangsa asing telah di 

tarik kembali dan biarpun ada 
perintang2 lainnja jang  senga- 

dal raksasa dan pengetahuan/ pe 
ngalaman jang banjak, tidak mu 
dah. Memang, dengan suatu un- 
dang2 sadja perusahaan2 itu bisa 
dihantjurkan, tetapi untuk mem- 
bangunnja kembali, tidaklah se- 
mudah seperti jang diduga. Istime 
wa lagi kita kini belum dapat 
memberi batas jg konkrit antara 
usaha nasional dgn usaha asing. 
Belum tentu usaha nasional akan 

0 
2     aldapat memberikan keuntungan Sia ditimbulkan untuk menggang Ingadjukan rentjana tadi — dalam 

rakjat, karena dalam usaha na- £&U pekerdjaan badan tsb. tadi. bentuk baru, jang diharapkannja 
sional sendiri — masih bersarang Apa jang sesungguhnja dikajakan lebih menarik bagi Ameri- 
bibit2 usaha asing. Demikian takan oleh Mahmud  Yunes da-|ka. 

Perhimpunan itu merupakan 
“segi jang amat penting”. 

(Antara-UP) 

kan Hukuman 

4 Th. Pendjara 
BEKAS kepala seksi perdaga 

ngan barter pada Perwakilan In 
donesia di Singapura jang mem- 
punjai pangkat konsul-muda, R. 
Arsjad Astrajuda, dalam sidang 

Pengadilan Negeri Djakarta Ke 
mis pagi oleh penuntut-umum 
Djaksa Jusuf Suwondho, telah di 

mintakan hukuman pendjara se 
lama 4 tahun dipotong selama 
waktu dalam tahanan, dan pen- 

sitaan terhadap 18 matjam ba- 

rang2 perhiasan dan barang-ba- 
rang berharga lainnja jang me- 
nurut Djaksa dimiliki terdakwa 
dari uang tidak sjah. 

Arsjad Astrajuda oleh  penun- 
tut-umum Djaksa Jusuf Suwon- 

dho dianggap terang bersalah me 

langgar pasal 263 KUHP seperti 
iang tertjantum dalam tuduhan 
primair, jaitu memalsukan surat2 

se-| 

    

itu. Peraturan itu dikeluarkan 

Baik jang menjetudjui maupun 
jang tidak menjetudjui dikeluar 
kannja Peraturan KSAD itu sa 
ma2 menjesalkan, mengapa da- 
lam hal imi pihak militer turut 
tjumpur tangan, hal man, meru 
pakan kekangan terhadap kebe 
basan menjatakan pikiran dar 
pendapat sebagai salah satu sen, 
di daripada demokrasi. 

Ketus umum Soewirjo dari 
PNI menjatakan, bahwa hakikat 
nja tiap tjampur tangan militer 
dalam hal ini merupakan keka- 
ngan. terhadap demokrasi. tetapi 
karena pada waktu ini ada gedja 
Ja2 untuk memperkos, demokra 
si, maka untuk sementara waktu 
Peraturan KSAD itu dapat dibe 
narkan.   perdagangan tanda pengembalian 

bank-garansi, dilakukan berkali, 

dengan tjara bekerdja-sama dgn. 

Firma ,,Teng Yick” di Singa- 
pura, hingga mengakibatkan di 
deritanja kerugian besar sekali 
bagi negara, meliputi ratusan 
ribu Str. dollar. 
Terdakwa dibebaskan dari tu- 

duhan subsidiair dan lebih subsi- 
diair, jaitu ,,sebagai pegawai ne- 
geri menggelapkan surat2 bank- 
garansi perdagangan”. 

Pleidooi bagi terdakwa, akan 
dibatjakan oleh dua orang peng-: 

atiara jang mendjadi pembela ter 
Cakwa, jaitu Mr. Jusuf dan Mr. 
Malikus Suparto pada tanggal 11! 
Oktober jang akan datang. 

Sidang pemeriksaan perkara 
ini dipimpin oleh Hakim Mr. 

Menurut Soewirjo, demokrasi 
di Indonesia telah melampaui ba- 

tas, fitnahan-fitnahan dan tuduh- 

an-tuduhan jano belum dipasti- 
kan keberarannja banjak disiar 
kan sehingga sangat membahaja 
kan demokrasi Indonesi, jang se 
dang tumbuh. Sedjak mulai re- 
volusi hingga sekarang,  sedikir 
demi sedikit keadaan SOB digan 
11 berangsur-angsur dengan SO 
dan. malahan sudah nd, heherc 
pa tempat ang Ssuma sekah fi- 

dak berlaku perituiun SOB da 
SO. Hal ini, menurut Soowir. 
merupakan kemadjuan, jaitu di- 
daerah-daerah kite ini sekaran: 

  

C.K. Lim. Terdakwa pernah ber 
'a dalam tahanan-sementara se 

lama Ik. 1 tahuny kini berada da 
lem tehanan Juar. (Antara). 

    
Rusia Besar Simpatinja 
Terhadap Indonesia 
Sambutan Lacis Atas Kedatangan 

Missi Parlementer Indonesia | 
Di Moskow 

MISSI PARLEMENTER Indonesia jang telah tiba di 
Moskow kemarin” dulu, telah mengadakan penindjauan di' 
Kremiin beberapa, djam lamanja. Pagi hari mereka menga- 
dakan kundjungan'pada V.T. Lacis dan A. Lebedev, masing2 
ketua Dewan Bang Sovjet Tertinggi URSS dan wakil ketua 
Dewan Uni Sovjet Tertinggi URSS. Pada pertemuan ini di- 
bitjarakan program 
Dalam sambutan selamat” da 

tangnja ketua Dewan “Bangsa2 
Lacis menjatakan, bahwa” rakjat 
Sovjet sangat besar simpatinja ke 
pada perdjuangan . kemerdekaan 
bangsa Indonesia untuk' kebeba 
sannja. Kami, kata“Lacis, senan 
tiasa mengikuti denga penuh 
simpati perkembangan kemadju- 
an Indonesia. Ka erusaha se 
dapat-dapat kamidan menger 
djakan sesuatunja dalam kemam 
puan kami agar kundjungan2 
missi tuan2 di Uni Sovjet ini se 

mi njatakan sangat mengharap' 
kan akan terselenggaranja hubu 
ngan persahabatan jg seerat2nja 
dengan Uni Sovjet, Ketua missi 
djuga menjampaikan salam ke 
tua Parlemen Indonesia, Mr, 
Sartono, kepada Lacis dar Le- 
bedov. 

Setelah upatjara  penjambutan 
tsb. para anggota missi kemudi 
an melihat2 istana Kremlin jg 
besar dengan arsitektur jp indah2 
itu. Tamu2 Indonesia itu tamy 
pak memberikan perhatiannja jg 

nantiasa — disertai kegembiraan besar pada kamar beladjar V.I. 
dan membawa hasil sebesar-be Lenin, pembangun negara So-' 
sarnja, demikian Lacis. Selandjut | viet. h   nja ia menerangkan kepada ta| Pada petang harinja para ta 
mu2nja sekitar susunan Sovjet | mu Indonesia itu menjaksikan 
Tertinggi dengan dua kamarnya, pertundjukan opera Aida” jg di 
jaitu dewan bangsa2 dan dewan selenggarakan  diteater Bolshoi, 
Uni, bagaimana sistim pemilihan|jg terkenal itu, disertai S.M. 
anggota2 dewan tertinggi dari|Arushanyan, wakil presiden pre 
kekuasaan negara itu, dan djuga|sidium Sovjet tertinggi. V.T. La- 
mengenai komisi tetap dewan cis dan A. Lebedev. Kuasa Usa 

  

ialah bahwa setisp kapal jang tertinggi itu. h, Indonesia Rusli Amran, djuga 
ingin berlajar melalui Terusan” Mr. Hardi, ketua missi, menja|serta hadir. Demikian Tass. 
Suez harus tunduk kepada per- takan kepuasan missinia dengan| Sementara itu dari  Sekreta- 
Sio badan “kekmakaan Mel kedatangannja di Moskow ini.|riat Parlemen diperoleh - kabar, 

sir". 
179 Kapal melalui Te- 
rusan Suez, 

Seorang djurubitjara pemerin- 
tah Mesir mengumumkan hari 
Rebo kemaren dulu bahwa 179 
buah kapal telah menempuh Te 
rusan Suez, - semendjak pandu? 
pelajaran - bukan bangsa Mesir 
meninggalkan pekerdjaan mereka 
pada hari Djumat malam Sabtu 
djam 12.00 jl. (Antara-Reuter). 

MENTERI keuangan Djepang 
Hisato Ichimada malam Djum'at 
terbang ke Washington 
menghadliri 

,South na pembentukan 

bantuan Amerika Serikat.   Roesli Rahim. (Antara). lam konperensi pers Selasa 

ut 

Lambege Kebudejsor Indone» 
Kon. Betavisssch Genootre- 

yan Kundten on Wetenceh ah our 

  

  
    

Jslu 

  

Dirumah di Indonesia, kata Mr. bahwa missi Parlemen kita da 
Hardi, kami mendengar banjak lam perdjalartan ke Soviet Uni, 
mengenai Uni Sovjet,: dan kami pada tgl. 16 September telah 
tahu bahwa URSS adalah kekua singgah di Roma dan disana ber 
saan besar ig aktif memberikan kesempatan mengadrikan audien- 
sumbangannja | bagi terselengga- Si setjara tidak resmi dengan Sri 
rania perdamaia, dunia jg abadi. Paus di Castelgondotfo. 
Dalam perdiuangan kami utk.! Sri Paus memberi berkah un 

kemerdekaan jg berhasil pula de tuk negara dan. rakjat Indonesia 
ngan diterimanja Indonesia men dar meminta disampaikan salam 
diadi anggota PBB, demikian "ja kepada Presiden Sukarno jg 
Mr. Hardi selandjutnja, kami se dinjatakanni,, sebagai pemimpin nantiasa mendavat bantuan Uni besar. Demikian — penoumuman Soviet. Dari nihak Indonesia ka Sekretariat Parlemen. (Antara). 

Irndjungan2 missi selama di Uni Sovjet. bepergian, baik kedaerah? 

  

Suwirjo: ,,Demokrasi 
Di Indonesia Telah 
Melampaui Batas" 

Untuk Sementara Waktu Peraturan KSAD 
Bisa Dibenarkan — Tapi Sejogjanja Lara- 
ngan Tidak Dikenakan Pada Seluruh Pers 

PERATURAN KSAD JANG melarang menjiarkan beri- 
ta2 dan pernjataan jg. sifatnja destruktif dan provokatif baru2 
ini telah menimbulkan kegontjangan dikalangan pers diibukota 
jg. pertama2 merasakan bagaimana akibatnja Peraturan KSAD 

oleh KSAD sebagai penguasa 
aufiter, maka Peraturan itu hanja berlaku bagi penerbitan2 ig. 
da didaerah2 SO dan SOB termasuk Djawa Barat. 

demokrasi dapat berkembang de 
nga, baik. Soewirjo bervendapat, 
bahwa Peraturan KSAD itu ha 
nja berlaku untuk sementara, se 
bab ia pertjaja bahwa keadaan 
akan pulih kembali seperti sedia 
kala dan Peraturan KSAD —»u 
bisa ditrabut kembali. 

P.W.I. belum menjata- 
kan pendapatnja. 

Sebegitu djauh terhadap Per- 
aturan KSAD ini belum diper- 
oleh pendirian dari PWI Pusat 
bagaimana sikapnja menghadapi 
Peraturan itu, tapi tidak Iama 
lagi kabarnja PWI akan meng- 
adakan rapat untuk membahas 
Peraturan KSAD itu. Akan di- 
tindjau umpamanja apakah Per- 
aturan KSAD itu tidak bertenta 
ngan dengan Undang2 Dasar 
kita jang memberikan djaminan 

kebebasan menjatakan pikiran 
dan pendapat. Djuga akan dise- 
lidiki dengan saksama, keadaan 
masjarakat kita dalam hubungan 
nja dengan pernjataan2 jang su- 
dah dikeluarkan dan apa jg men 
djadi dorongan dari KSAD utk. 
mengeluarkan Peraturan jg demi 
kian.itu.. Sanam ag : 

Dari lain pihak jang erat hu- 
bungannja dengan pers diperoleh 
keterangan, bahwa djika toch ter 
dapat gedjala2 bahwa demokrasi 
disalah-gunakan, maka sejogjanja 
larangan itu tidak dikenakan ke 
pada seluruh pers, tetapi kepada 
pers jang tertentu jang telah se 
ngadja menjiar2kan berita2 se- 
perti jang dimaksudkan dalam 
Peraturan KSAD itu. Dalam hu 
hungan ini mereka kemukakan, 
bahwa apabila terdapat penjalah- 
gunaan terhadap kebebasan pers 

jitu, maka sebaiknja tindakan2 di 
ambil terhadap mereka jang me- 
njalah-gunakan demokrasi itu me 
nurut pasal2 dalam Kitab Un- 
dang2 Hukum Pidana sadja. Sam 
pai sebegitu djauh, dengan ada-' 
nja gedjala2 untuk memperkosa 
demokrasi sebagaimana jang di- 
sebut2 dalam Peraturan KSAD: 
itu, tidak pernah diambil tinda- 
kan2 hukum menurut KUHP. 

Parlemen akan bertindak 
Pada waktu ini Parlemen ma 

sih dalam keadaan reses dan 
kebanjakan anggotanja sedang 

2 muu- 
pun keluar negeri, tetapi semen 
tara anggota jang kini ada di 
Djakarta menjatakan kepada ko 
responden ,,Suara Merdeka”, bah 
wa soal sekitar Peraturan KSAD 
itu adalah soal jang penting se 
kali diperhatikan oleh Parlemen. 
Pers sebagai instituut demokrasi 
jang sedjadjar dengan Parlemen 
harus dapat berdjalan sesuai de 
ngan pentingnja  kedudukannja 
dalam masjarakat. 

Djika Pemerintah atau KSAD 
tidak bersedia menindjau kemba 
li Peraturan KSAD itu, maka 
sudah dapat dipastikan, bahwa 
soal ini kelak akan dibawa ke 
dalam Parlemen untuk dibitjara 
kan. Seperti diketahui, — Parle- 
men baru akan mulai sidane2- 
nja lagi pada bulan2 dekat achir 
tahun ini. 

40 ANGGOTA O.K.K. JG LARI 
KEHUTAN KEMBALI 

MENJERAH. 
40 Dari 60 anggota O. K. K. 

(Organisasi Keamanan  Kam- 
pung) jang melarikan diri keda- 
lam hutan beberapa hari ig lalu, 
telah kembali menjerahkan diri- 
nja kepada pihak ketentaraan, di 
suatu tempat di Hulu Sungai 
Utara, demikian kalangan resmi 
kepada ,,Antara.” 

Sebagaimana pernah ,.Antara” 
kabarkan, 60 anggota O.K.K. itu 
melarikan diri kedalam hutan 
dibawah pimpinan Simbar. bekas 
kepala pemberontak di Buntok, 
Pn Barito” dua tahun jang 
alu, 

Rentjana Djepang Utk Madjukan Ekonomi Asia 

  

nerangkan kepada pers bahwaj hadapi Asia adalah: kekurangan dan Pakistan. Bank India itu. te 

untuk 
konperensi tahunan 

Dana Moneter Internasional (IM 
F), dengan niat jang kuat meng 
hidupkan kembali sebuah rentja 

East 
Asia Finance Corporation” utk. 
mendorong perkembangan ekono- 
Imi negeri2 Asia Tenggara, dgn. 

Tapi Ichimada: bermaksud me 

Malam Kemis jl, Ichimada me 

ia bermaksud mengadjukan ren- 
tiananja tadi didalam konperensi 
IMI dan dalam pertemuan2 dgn 
para pembesar pemerintah A.S. 

Selama minggu jl. ini ia telah 
membitjarakan rentjananja itu de 
ngan wakil2 dari Indonesia, Tai 
wan, Vietnam 'Selatan, Ceylon 
dan Birma, jang singgah di To 
'kyo (atas undangan Ichimada) 
dalam perdjalanan mereka menu 
dju Washington. 

Dikatakannja bahwa sesudah 
mengadakan  pembitjaraan2 tadi 
semakin tebal kejakinannja, bhw 
kesulitan jang terbesar jang di   

modal, 
Sebabnja mengapa A.S. dulu 

menolak rentjananja itu ialah ka 
rena tidak djelas, bagaimana atau 
dimana uangnja akan dipakai, 
kata Ichimada. Tapi rentjananja 
jang baru akan mengatasi kebe- 
ratan-keberatan ini, kata Ichima 
da. 

Ichimada mengusulkan supaja 
projeknja tadi dilaksanakan me- 
lalui 2 babak: 

1. Negara2 Asia Tenggara ma 
sing2 hendaknja mendirikan bank 
bank industri, jang mentjontoh 
bank2 industri jang sedang diren 
tjanakan atau sudah ada di India 

lah didirikan dengan penanaman 
modal2 partikelir dan sebuah pin 
djaman dari Bank Dunia. 

2. Pemerintah2 Asia akan me 
njumbangkan uang kepada se- 
buah ,,South East Asia Finance 
Corporation”, jang akan memu- 
satkan dan mengkoordinasi pro- 
jek2 perkembangan ekonomi Asia 
Tenggara. 

Djuga Amerika Serikat | akan 
menanam modal didalam bank 
itu, dan uang dari A.S, ini akan 
diambil dari uang jang diperoleh 
dari pendjualan kelebihan hasil2 
pertanian A.S. ditiap2 negeri 
Asia, (Antara), 

, 
1  



  

  

k .. SEKOLAH | 
. Keahlian Teknik & Ekonomi 
Ditambah 2 Kelas chusus PAGI-HARI bagi peladjar WA- 
NITA & PRIJA, tamatan Sekolah PARTIKELIR & PEME- 

Peri S.M.P.-S,G.B. dg: Sjarat ditrima di Kl. 1-A, tempo 
"3 tahung : tt Da 
Dari S.M.E.P,-S.M,A. KL 1 — tanpa Sjarat di KI. 1-A, 
tempo 3 tahun 5 . 
Dari SMA KL US TP.-ST.N. 
KL 1B, tempo 154 — 2 tahun, : 
Mereka dididik sebagai "TEKNISLEKONOOM? MENE- 
NGAH-ATAS. 7 : 
Dg. SISTIM-PENDIDIKAN-TERBARU ini tak akan ada 
PENGANGGURAN-PEMUDA. 
Pendaftaran harus datang sendiri di Pakuningratan 42 — 

25.— dan Uang Sekolah Rp. 30, 
Jogjakarta. . 

Usang Pangkal Rp. 

| Pimpinan S. K. T. E. 

intoro Tirtonegoro. 

—. tanpa Sjarat di 

bajar-muka, 

  

  

   
    

   

   
    

   
    

#rat, Mengenai 

likut serta dalam pembangunan 
tab" Haat “rena 

Belanda tidak mau melo asl 
Dengan Wngengakakah penegasan 

soal Irian-Barat merupakan pokok « abg 

| (Dan untuk mentjapai pokok daripada t 
usaha mengadakan perundingan 

Sekali Lagi Irian - Barat 

Biola pidato kena masa sidang parlemen baru 
(Belanda, ratu Juliana antarania djuga menjinggung s9: 

Irian Barat ini diterangkan, 
tanah tsb. akan didjalankan terus, Dan dalam | bi 
usahakan, supaja orang-orang penduduk asli "makin 'anjal 

spal Irian-Ba- 
ahwa pembukaan    

   

  

mpasi 

utan itu kita telah ber- 
Belanda beberapas | 

kali dengan hasil jang mengetjewakan kita sekalian. 

      

   

  

     
   

      
   
  

8 selama itu djuga perhubungan antara 
| Jrenggang. Dan 1 n 

(kita. Dunia jang djudjur pasti akan membenarkan akan | 
Ws Heat 3 3 & NN ea 

' Iwara besar dengan para pemain 
|Badan-badan internasional, sep 

pelbagai tjara dan usaha. 

'l- — — Karena IrianBarat itu wilajah kita, jang sekarang ini 
(masih ditangan orang asing, maka mendjadi ken aaban kita ber- 

£ i ja kepangkuan kita bersama dengan sama untuk Mengenakan. Op sea doknlo Belknda tamat 

Selama Irian-Barat belum kembali ditangan kita/ maka 
dengan Belanda pasti 

dalam hal ini djanganlah Belanda ' menjalahkan 

    2nd... “meat 

nasional kita tsb. , Takan ea ang 

dunia masih merupakan sandi- 
jg tidak mau melihat kenjataan, 
"BBB. jang berkewadjiban me- 

— — — Sajangnja sekarang ' ini 

“Ih Ireropong serta mengamuil putusan-putusan jang berdasarkan. ke-    
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| Kursus.BijI: Bahasa Ingeris | 
1 , 2 m " $. LP. SWOKROAMINOTO? | 

Be | AKAN DIBUKA TGL. 1 OKTOBER 1956 PAGI HARI ) 
n l-. DJAM 08001 p $ 

4 TEMPAT! “SOMPOK. 17 5 
Pn | Masih menerima pendaftaran : 2 5 
F , di Dji. Madjapahit 114 1 
2 F di Dil. Dr. Tiipto 64 : 
i : UANG. SEKGLAH Rp: 60,— 1 
5 £- UANG PANGKAL Rp:40,— 4 
5. f- Jang mengadjar dolen Kursus BI Bahasa Inggris NEGERI. . $ 1 
  

  

  

    

    
     

    

    

Dyamu 

SARI MU sa Kan 3 

Istimewa untuk Wanita jang sudah 
berswami, menjegarkan badan, 

membikin tjahaja muka bersinar te- 

rang, badan djadi singsat, langsing, 

menambah ketjantikan dan kebe- $ 

runtungan dalam rumah tangga. 

Pl 

BN ana 

IBOE 
JOGJAKARTA' 

£ 
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'Pepusanaan D:amu : 
MINAT ML 

SEMARANG 

Kranggan Barat 128 
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5 Olahrasa. 

IA KARU ke "TAMU AGUNG” 
sagaimana Usinar Ismail “mempergunakan” tenaga aktir? 
ndonesia. £ 
ANILA: KOTA KELAHIRAN 

Federasi Produser Film se-Asia Tenggara. 

at Red./Adra, DG. Sunangsahari 46 — Kotakpos 2368 
Gmb. 1984 — Djakarta. 

n di Semarang: 5 
Yoko Buku “JAWANG”, Purwedinatan Tengah 29 

Harga langganan: Di Diawa Rp. 9,— 

Luar Djawa (pos udara) Rp. 10,— 

Pembajaran dimuka: 2 
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Belanda, maka sudah sewadj 

'Idunia masih sadja bermain 

njataan, belum berani bertindak menurut alam kenjataan. — Para 
Idjagoan dunia masih merupakan pemain-pemain sandiwara dunia 
jang dibelakangi kepentingan? tertentu, Dan selama sandiwara 

jalam kenjataan, maka segala soal dunia, termasuk djuga Irian-Ba- 

rat tidak akan dapat diselesaikan. 
— — — Begitulah, karena soal Irian-Barat itu merupakan salah 
satu soal sulit dan tidak mungkin didamaikan antara kita dan 

ja, djika mengenai Irian-Barat itu 
diselesaikan oleh dunia “internasional, dengan tjara-tjara jang ber- 
dasarkan kenjataan serta kedjudjuran. Tegasnja dunia harus berani 
meninggalkan fjara berpikir jang telah lapuk dan berkisar pada 
kebendaan, 

Penjelesaian Soal Ru- 

mah? Liar |/Di' Semarang 
Dilakukan Tidak :Setjara Serampangan - 

Kata Sutjiran Anggauta DPD KBS 
SUTJIRAN ANGGAUTA DPD Peralihan Kotabesar Se | 

marang seksi pengawas bangun2an, tanah dil. atas pertanja 
an ,Suara Merdeka” mengenai masalah perumahan liar me 
ngatakan, bahwa dalam usahanja menjelesaikan persoalan ru, 
mah2 Har ja tidak akan bertindak setjara serampangan. Ka 
ha DPRD jg lama jg berusia hingga 5 tahun ternjata belum 
bisa menjelesaikan masalah tsb, maka hal ini menundjukkan 
betapa sulitnja usaha untuk mengatasi persoalan — rumah2 
liar. 

  

  

— KEBAKARAN BESAR DI PALEMBANG  — 
Kebakaran besar jang terdjadi baru2 ini ditepi sungai Musi dalam: 
kota Palembang, dimana ber-drum2 minjak tanah dimakan api, 
Sebagaimana dikabarkan, kerugian akibat kebakaran ini ditaksir 
kira-kira Rp. 1.— djuta | | 

Masalah Peladjar 
SM Dikota' Besar   

| djalan sesat, bahkan kedalam kedjahatan. 

Iperoleh ,,Antara” dari Koordina' 

Iwatan PPK propinsi Djawa Ba: 

Apa Jg Harus Diusahakan Supaja Mereka 
Bisa Menggunakan Waktu Jg Senggang? 

SAMPAI SEKARANG instansi2 jang berwadjib dalam lapa- 
ngan pendidikan dan pengadiaran masih belum berhasil untuk 
memetjahkan persoalan jang dihadapi para peladjar dalam hal 
spemakaian waktu senggang”. Seperti diketahui, para peladjar 
sekolah2 menengah tingkat pertama dan tingkat atas jang ber- 
'djumlah berpuluh ribu di Bandung, dalam waktu diluar sekolah | 
'banjak sekali jang tidak mendapat bimbingan atau asuhan jang 
masih sangat dibutuhkan sehingga mudah sekali terpengaruh oleh 
anasr2 jang buruk' dalam masjarakat jang djuga menjebabkan 

tidak sedikit peladiar jang tergelintiir atau terdjerumus kepada | 

arah pemakaian waktu senggan» 
dengan 'sebaiknja. 1 
Mengenai keadaan dalam kota 

besar Bandung diterangkan, bah! 
wa umumnja para guru sekolah 
sekolah menengah tidak mempu 
njai tjukup waktu untuk mentju'! 
rahkan perhatian kepada para 
peladjar diluar waktu sekolah. 
Sebabnja ialah oleh karena ba- 
njak diantar, para guru itu di- 
luar waktu sekolah djuga mendja 
di peladjar pada salah suatu kur 

Menurut keterangan? jang di- 

tor Kementerian PPK, Inspeksi 
SMP Djawa Barat. Inspeksi S 
R. Kotabesar Bandung dan Dja: 

rat, maka ternjata, bahwa gedja 
la2 demikian bukan sadja tam 
ak dalam kota2besar seperti Dja 
rta, Baadung, kota pelabuhan 
jirebon, tapi djuga dalam kota 

ketiil seperti Sukabumi. 
Tapi dalam kota. kabupaten   

Dikatakan oleh Sutjiran, bahwa 

sekalipun usia DPRD Peralihan 
ini nanja 10 bulan,: ia 

Harga Barang? 
Impor Akan Na- 
ik Sampai 30”, 
akibat Kenaikan Bia- 

persoalan tadi, baik melalui DPR 
maupun dgn pembitjaraan2 dgn 
»2uk2 jang “bersangkutan sendi- 
ri. Dalam kedudukannja sebagai   

| 
| 
| 

“0. 21 

ja Pengangkutan annja sebag 
an ap : spenjambung lidah” “utk menyje- 

Deng £ & al suaikan dengan Peraturan2 dan 
5 DNA Men t2- Undang? jang telah berlaku, “ia 

Tip uludian laut dari indonesia 4 |. den fi- 
Ta “eonan Sya jakin bhw perundingan dgn fi- 

ae kropa dan sebaliknja akan hak2 jang bersangkutan sendiri Krem punah Pengkruk tangung mengenai masalah rumah2 Jiar 
Bean Na LM daa aa ita, tklak akan mengalami kesu- 
pdr, Lenukuan sementara Pakta sebab mereka itu  djuga 

2 a Pan ON bek agan bangsa Indonesia. Dengan djalan 

£ petai 'perundingan itu masalah rumah2 

uar akan bisa diselesaikan dgn 
man kenaikan tarip Dja 

tanpa menimbulkan ,,schok”, de 
vrachten Conferentie. 

mikian kata Sdr. Sutjiran “jang 
Kenaikan tarip muatan kapal . : na 

Ta Sena na Ba ak aa Dn De 
alihan Kotabesar Semarang se- 

pada bulan jang lalu ditambah 
dengan pengumuman hari Selasa L 1 5 
ibl. jang menjatakan bahwa atasloagai wakil dari PKI. 

Moch. Sowwam 
Ketua DPD. “ 

basis kenaikan 745 itu pada! 

Sementara itu dapat dikabar- 

       
2 

    

  

Wk. 
barang2 jang dikirim dari Indo- 

   
Inesia 2 t iknj . 
jaikenakan met toeslag sebem ikan, bahwa dalam sidano perta- 
11594, maka artinja bagi barang2 P4 DPD Peralihan 8 jang 

t 

b 

l 

| 
i 

t 
'belum barang itu sampai 
'konsumen harus melalui 

Ijang di-impor akan naik harga- 
Sept. jl. dalam suasana 
buk Gan lantjar, telah dapat &' 
tetapkan pembagian tugas dari 
anggauta? DPD dan memilih 
Wakil Ketua DPD. Sebagai Wa 
kil Ketua DPD ternjata telah di- 
'pilih Moch. Sowwam (NU), dan 
pentjalonan 'ini kabarnja diadju 
«an Oleh anggauta2 DPD dari 
PKI jang kemudian  disetudjui 
oleh lain2 anggauta DPD. 
Adapun pembagian tugas ang- 

zauta2 DPD Peralihan KBS di 
stapkan sbb.: 

1. Anggauta Subardjo Siswo- 
atmedjo memegang seksi I jakni 
urusan keuangan, padjak2, per- 
undang?an, kepegawaian, perbu: 
xuhan, pembagian (distribusi) dan 
PP & K. 2. Anggauta Moch. Sow 
wam: Wakil Ketua DPD dan me 
megang seksi II jakni pemerinta 
han umum, pemadam kebakaran, 
kesehatan, sosial, kuburan, pem- 
bersihan kota, dan penerangan 

nja dengan 10 sampai 30Y5 dari 
harga landed cost setelah ditam- 
bah -T.PI, 

Sebab2 kenaikan sampai 10 
hingga 3095 itu, ialah karena se- 

pada 
dahulu j 

importir, grossir dan detailist jg 
masing2 djuga akan menaikkan 
kalkulasi harganja. (Antara) 

  
LAGI2 MAIN PUKUL. 

Baru2 ini dirumah ONK ber- 
tempat di G. Baru Semg.. kira? 
djam. 22.06 telah kedatangan 2 
orang pemuda jang tak dikenal, 
San ketika disambutnja tamu itu 
tiba2 salah seorang dari mereka 
itu terus memukul kepada tuan 
rumah sehingga mengakibatkan 
pingsan. Sementara itu, tamu jg 
djahat itu telah herkesempatan 
melutjuti arlodji tangannja jang 
seharga Rp. 350,— Siapa pendja 
hat itu kini belum diketahui dan 
kedjadian itu “dilaporkan kepada 
jang. berwadjib. 

  megang seksi III jakni urusan 
Gjalan2, gedung2/rumah2, peng- 
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“aliran, taman2, tanah2 dan peng 
awas bangun2an (H.O.) Anggau- 
la Djonokusumo memegang sek- 

1 IV. jakni urusan kehewanan, 
pemotongan hewan, angkutan, pu 
at pembelian (periengkanan/gu- 
sang), perikanan, perianian, ko- 
tras| Gan penerangan. Anggauta 

“Njoro memegang «seksi 
kn urusan pasar2 pemandian, 
is kota, -air minum, bengkel, 

penggergadjian, batu merah, peng 
ambilan pasir/krikil,  keradjinan 
an perdagangan. $ 

     
Dalam pada itu berhubung de 

xgan terbentuknja ” DPRD/DPD 
Peralihan KBS - sekarang. ini. 
SEBDA Tjab» Kota Semarang 
dalam sambutannja tertulis jang 
disampaikan kepad kita menjata 
kan kegembiraannja. ' SEBDA 
mempertjajai- sepenuhnja pada 
DPRD/DPD Peralihan tsb. dan 
mengulurka, tangan untuk ker- 
djasama dalam menempuh lang: 
kah2 memperbaiki, dan  melan 
tjarkan Djawatan/Perusahaan Pe 
merintah Daerah serta memper 
baiki nasib kaum buruh dan rak 
jat Kotabesar Semarang, Demi- 
kian a.l. pernjataan SEBDA Tja 
bang KBS. 
”WILLEM RUYS” TIDAK 

KANDAS 
Koninklijke Rotterdamse Lloyd 

bada hari Selasa membantah be 
i Mesir jg mengatakan, 

mereka” "Willem 
Ruys” jg beratnja 21.419 ton te 
lah kandas dipantai Barat Afri 
ka pada hari Selasa. waktu kapal 
'sb. akan melalui Tandjung Ha 
rapan. 

. Pemifik2 ' kapal tsb. katakan, 
bahwa kapal "Willem Ruys” ber 
dialah normal menudju ke negeri 
Belanda dan pada hari Rabu di 
harapkan telah simpai di Cape- 
town. Demikian Reuter. 
S.B.K.A. INGIN BERUNDING 
DGN KEPALA EKSPLOTASI 

TENGAH. 
DP. SBKA Djateng mengabar- 

:kan, bahwa pada tgl. 15 Sept. '56 
DPD SBKA Djateng telah menga 
djukan permintaan berunding dg 
epala Eksplotasi Tengah DKA 

untuk membitjarakan . kegandjil- 
|an-kegandjilan jang ada dalam 
lapangan kepegawaian jaitu me- 
ngenai masalah  gadjih/pengang- 
katan, sjarat?2 kerdja dll, untuk 
kemaajuannja DKA. Perundingan 
perundingan tadi dimaksud dapat 
diadakan pada tgl. 1 s/d 5 Okto- 
ber 1956. 
SS 3 S8 “4 4 TA 0 “H4 

HARGA EMAS. 
Chusus utk Suara Merdeka" 

SEMARANG, 20 Sept. 1956: 

  

  

24 karat: djual Kp. 41,50 
beti . Rp. 46,50 

22 karat: djual . Rp. 44,50 
beli srnnka Rp3 42,50 

  

    

akan ji masih membesarkan hati, karena 
(Lengusahakan pula menjelesaikan pengawasan dan tjampur-tangan 

Pa wanita PSI 

sus atau djuga memberi peladja 
ran pada sekolah lainnja. : 

Djuga para orang tua peladjar 
masih. kurang  memprhatikan 
anak?nja sendiri: .apalagi kalau 
para peladjar itu ,,in de kost”, 
maka pengaruhnja sama sekali 
tiada terasa atau tidak dihirau 
kan oleh para peladjar tsb. 

Diakui pula, bahwa diantara 
sekolah2. menengah - partikelir 
memanp ada guru2 jang berusa 
ha untuk menarik para peladjar 
kepada kepanduan, atau kepada 
perkumpulan musik, atau kepada 
perkumpulan olahraga. 
Akan tetapi karena  biasanja 

sekolah2 demikian pun kekurano 
an lapangan, ruangan. bahan 
dan keuangan, serta selain dari- 
pada itu usaha2 demikian tidak 
menarik semua peladjar, maka 

lainnja. 'seperti Garut, Tasikma- 
laja, Sumedang dan lain2 keada 
an mengenai para peladjar “itu 

para guru sekolah2 menengah 
masih bisa menarik perhatian un 
PAK, membawa. para peladjar ke 

Sama Sadja 
Wanita2 Indonesia (& 
Amerika Sama2 Ingin 
kan Keluarga Bahagia 
»WANITA Amerika dan wz- 

hita Indonesia boleh dikatakar 
sama sadja — mereka samaZ 
menghendaki keluarga jang baha- 
zia dan keadaan dunia jang lebih 

| nja Rcbo malam jang beratjara ,,Koloniafsme Belanda 

  

Belanda Harus Beran! 
Mengoreksi Diri 

Dasar Pegangan" Kita Sekarang Adalah 
) Status Kemerdekaan 1945 
RADIO KEPUBLIK Indonesia dalam siaran pemerintah 

di 
Irian Barat, rintangan bagi hubungan baik Indonesid-Belan 
da” telah memberikan reaksinja terhadap pidato ratu Belan 
da Juliana baru2 ini, jang antara lain mengatakan, bahwa 
pembukaan wilajah Irian Barat tetap dilandjutkan dan bahwa 
ig diusahakan jalah supaja penduduk aseli daerah tersebut da 

Imenjatakan penjesalan 
“perkembangan 

#Ingadakan koreksi diri sendiri”, 

Ihubungan itu, ialah masalah ko 
'lonialisme Belanda 

Irian Barat. 

'Itentara Belanda sampai sekarang, 
Imendjadi bukti, Irian Barat me 

'jatas bumi Indonesia. 

| pat lebih banjak turut serta dalam memadjukan daerah mere 
ka sendiri. 

Dikatakan antara Jain dalam 

siaran itu, bahwa djika Belanda 
terhadap) 

dalam hubungan 

Indonesia-Belanda karena pelba- 
Igai kedjadian di Indonesia jang 
sedang berdjalan, maka sebenar- 

nja Belanda harus berani ,,me- 

Sebenarnja djika selama ini Be- 
'anda dapat menundjukkan good 

will utk memperbaiki hubungan 
isn Indonesia itu, dan menjata- 
kan kedjudjurannja atas penga- 
kuan kemerdekaan Indonesia, ma 
ka keadaan perkembangan hubu 

ngan itu tidak akan seperti se- 
karang ini. Salah satu pokok jg 
mendjadi rintangan utk kebaikan 

jang masih 

berlaku diwilajah Indonesia, ialah 

Pendudukan Irian Barat oleh 

rupakan pos terdepan kolonial di 

| Walaupun dalam perdjandjian2 
penjerahan kedaulatan, Belanda 
mengakui kemerdekaan Indonesia 
iang berlaku utk seluruh daerah 
bekas Hindia Belanda dulu, ter- 
masuk djuga Irian Barat, tetapi 
Fan Barat masih tetap didu- 
duki: Tentara pendudukan Belan 
da diperkuat, dan Irian Barat di 
masukkan setjara unilateral dim 

Besar” Ace 
Untuk Tak (Panggil 

Anggauta2nja Jg Ikut 
Presiden 

DARI orang2 jang ikut dalam 
perundingan ,,Tiga Besar” Masju 
mi — PNI — N.U, hari Selasa, 

  

HUKUM 

Terdakwa Aji ketika dihadap- 
kan dipengadilan negeri” Bandung 
dengan sukarela minta, supaja di 
hukum lebih 10 bulan, Malahan 
didjelaskan, bahwa dia terus me 

Inerus melakukan pentjurian itu, 
supaja bisa di-transmigrasikan. 

Kalau tidak supaja dimasukkan 
pendjara sadja. 

Sir-pong sih belum tahu bener, 
apakah terdakwa Aii ini seorang 
pria ataukah wanita, Kalau me- 
nilik namanja, taksiran Sir-pong 
tentu jah orang jang suka berge- 
lung Tjioda. Dan sesuai namanja 
Aji itu, ah mestinja pun djuga . .. 
ajuwuuu, 

Kan ja eman toch kalau men- 
fjuri, kan bisa lebih ekonomis ka- 
lau minta di-tjuri. 

Ijah heunteu Neng?!2....   jang sebagaimana diketahui mem 

njataan-bersama Indonesia - Uni 
Sovjet, didapat keterangan, bhw. 
anggota2 partai jang ikut dalam 
rombongan Presiden ita tidak 

baru akan dimintai pendjelasan 
setelah tiba kembali. Sebagai- 
mana telah dikabarkan, diuga ka 
kinet Selasa malam memutuskan, 
mengenai hal tersebut menunggu 
iaporan2 lebih djauh dan kedata 
ngan rombongan Presiden di In 
donesia. 

Hari Saptu jang akan datang 
djuga akan diadakan pertemuan 
engan partai2 lainnja pendukung 
pemerintah, dimana partai2 ter 
sebut akan minta pendjelasan2 
jang diperlukannja. 

Dari orang jang mengikuti per 

temuan PNI, Masjumi, NU hari 
selasa. (jang tidak mau disebut 
xamanja), didapat keterangan, 
»ahwa persoalannja terutama ber 
kisar pada ,,prosedure” penanda 

tanganan pernjataan bersama itu, 

sedang mengenai isinja ada satu 
lua hal jang memang dianggap   konstitusinja sebagai wilajah Ne- 

derland. 

| Perundingan2 Indonesia-Belan- 
di. jang diadakan berkali2, sela 
lu mengalami kegagalan djustru 

Belanda tidak mau melepaskan 
djadiahannja atas Irian Barat. 

“Dimana masalah kolonialisme 
diberbagai negara mendapat tan- 

tangan keras dari negara2 jang 
tjinta kemerdekaan, dan ketega- 

ngan2 diberbagai negara jang di 

timbulkan karenanja, a.l. dengan 
bergolaknja rakjat Marokko, per 

djoangan rakjat Aldjazair, dll.- 
nja, maka pun pendjadjahan te- 
rus-menerus. atas wilajah Irian 
Barat itu, selalu akan menimbul 
kan .ketegangan2 jdalam hubu- 

ngan.Indonesia-Belanda.   dapat dipahamkan, bahwa seba 
gian besar dari para peladjar ma 
sih belum tahu bagaimana tja- 
ranja menggunakan waktu seng 
gang itu dan banjak dari pada 
waktu mereka digunakan didja- 
lan dengan segala pengaruhnja. 

Pendeknia diterangkan, bahwa 
sampai sekarang persoalan ini 
masih belum terpetiahkan. walau 
pun para pendidik menjadari, 
bahwa makin berlarut2nja ke- 
adaa, seperti sekarang  dibiar- 
kan, makin besarnja kemungki- 
nan para peladjar akan memper 
oleh pengaruh2 jang tidak dihu 
rapkan, dan makin sulitlah pula 
nsaha untuk memperbaiki kem- 
hai para pemud. iang telsh me 
nempuh djalan sesat. (Antara) 

Dersonelia: 
ANT ENTER TTTI 

| MISSI PARLEMEN INDONE- 
SIA TIBA DI MOSKOW 

“Delegasi Parlementer Indone- 
sia jg terdiri atas 21 orang dar 
diketuai oleh Mr. Hardi dari 
PNI Selasa malam telah tiba di 
lapangan terbang Moskow dari 

baik”. Demikian kesimpulan ke 
san Gari dua orang wanita Indo 
nesia setelah mengadakan penin 
ajauan selama dua buian di Ame 
rika, mengandjungi sekolah2, ru 
mah2 keluarga Amerika, € 
sasi2 wanita dan organisasi2 S0: | 
sial lainnja. "3 : 

Kedua orang wanita tersebui 
adalah Nj. Kartina “#ipnyam) 
ketua dari organisasi isteri ang- 
sota2 kepolisian bhayangkari" 
dan Nj. Kadari Sceteajo, ketua 

  

  

Nj. Soejono jg telah mengada 
kan penindjauan Naa na 
u di Chicago mengatakan: “K5 

Pe gerna bahwa diplomasi di 
dunia akan banjak tertolong bila 
kaum wanita memegang peranan 
ig lebih banjak dilapangan itu”. 
Ia terutama kagum” akan ke 
sanggupan kaum wanita Amerika 
untuk bergerak luas didalam ke 
hidupannja: disamping 2 gu TUS 
rumah tangga, djuga melaksana 
kan pekerdjaan2 sosial setjara su 
karela dan djuga melakukan pe 
kerdjaan2 jg bersifat chusus. 

Dari Chicago kedua pemimpin 
wanita dari Indonesia itu akan 
terus ke San Francisco, dan dari 
sini mereka aka, bertolak ke In 
donesia pada tgl. 9 Oktober. 

(Antara).   
Gjalan. 3. Anggauta Sutjiran me ' 

Manan 2 Rajuan Effendi 
|dan Ade Ticoalu., 

Sambutan Sebda. Malam. 20,30 Kienengan Patalon. 
21,00 .. Tjeramah. 

Ijang- kulit (landjutan). 05.00 Pe- 

Helsinski. Demikian berita Tass 
dari Moskow hari Rebo. 

Seperti diketahui — kedatangan 
missi Parlemen Indonesia itu ada 
lah atas panah Sovjet. Ter a

l
l
 

! Radis 
SIARAN RADIO R.I. 

SEMARANG, 22 Sept. 1956: 
Djam 06.25 Klenengan pagi. 

07,20 Klenengan pagi (landjutan). 

tinggi UR 
ilapangan terbang missi Par 

lemen Indonesia itu disambut 
oleh V.T. Lacis. ketua“ Pewan 
Bangsa2 Uni Sovjet. Mr. ' Hardi 
mengadakan: pidato singkat. : 

Inilah jang sewadjarnja 
sesalkan, dan Belanda sendiri jg 
harus berani koreksi sendiri. Bak 
wa pembukaan wilajah Irian Ba- 
rat tetap dilandjutkan, dengan 
alasan agar penduduk aseli dari 
daerah tsb. dapat lebih banjak 
turut dalam memadjukan daerah 
nja sendiri, sebenarnja hanja sa- 
lah satu alasan sadja untuk me- 
landjutkan pendjadjahannja thd. 
rakjat Irian Barat. Kemadjuan jg 
digambarkan untuk penduduk asli 
itu, sangat -bertentangan dengan 
kenjataan selama berlakunja ko- 
lonialisme di Indonesia. 

Indonesia selama itu selalu 
menempuh  djalan perundingan 
untuk penjelesaian soal Irian Ba- 
rat. Tetapi karena perundingan2 
selalu menemui kegagalan, maka 
keadaannja mendjadi lain. Kini 
dasar pegangan kita ialah status 
ketika proklamasi kemerdekaan 
Indonesia tahun 1945. Demikian 
Siaran pemerintah Rebo malam. 

Untuk Brantas 
Buku2 Tjabul 

Diminta Perhatian'Dari 
Toko2 Buku 

DARI kalangan jg berwadjib 
”Antara” mendapat keterangan, 
bahwa pihak Kedjaksaan di Jog- 
jakarta telah minta kepada pihak 
Kepolisian Negara Daerah Isti-   12,00 Bunga Rampai Siang. 13,15 

Hindustani. 13,30 Gema Siang. 
14,10 Dari Alam  Parahijangan. 
17.00 Paduan Suara anak2. 17,30 
Dongengan kanak2. 18,15 Kron- 
tjong Sendja. 18,30 Obrolan pak 
Patrol. 18,45  Krontjong Sendja 

SUKARDJO WIRJOPRANOTO 
DITERIMA MAO TSE TING. 
. Dutabesar Indonesia di Peking 
Sukardjo Wirjopranoto telah di 
terima. Presiden: Mao Tse-tung 

hari Selasa di Peking. Pada per 
Ba djuga hadir Menteri 

. uda Luar Negeri Chang Han- 2G 
Kulit semalam suntuk. 2215” Ta ai an Pa Bt . Gones ang Chen. Demikian 

AFP mengutip berita Radio Pe- 
Kings, 5 
MALAM PERPISAHAN DGN. BAKRI SIREGAR. 

Bertempat di-aula Universitas 

  19,40 Imbauan 

nutup. 
SURAKARTA, 22 Sept. 1956: 

Djam 06,10 Njanjian Bersama. 
06,30 Klenengan Sunda. 07,20 Nja 
njian Nien dan Herijati. 07,30 
Jimmy Leach. 07,45 Irama Gem- 

| bira. 12,05. Klenengan. Gadon. Sumatera Utara, tanggal 18 telah 
'1340 Klenengan Gadon (landju- : : ah tan). 14.10 Sekedar Penawan le. Derlangsung ' malam Na bani 

seorang lah. 17,00 Bu Nies dengan kanak 1 engan Bakri Siregar kanaknja, 17,40 Varia Djawa Te- dosen dari Universitas Rakjat. ngah. 17,50 Seni Karawitan. 18,15 Malam perpisahan diselenggara: Ruangan Wanita. 19,30 Imbauan (kan oleh Universitas Rakjat ber Malam. 19,45 Kontak dengan Pen (hubung keberangkatan Bakri Si dengar. 20,30 Nusantara Malam, : 21,15 Puspa Ragam oleh Ros. |regar ke Warsawa “untuk  me- 22.15 Pembatjaan Buku. 28,00 Pe an Mapatanaja sebagai do- nutup. sen pada Universit: ndia di JOGJAKARTA, 29 Sept. 1956: Wara CATAT Pelandia. 8 
Djam 06.10 Wals dan Polka. LULUS UDJIAN. : 06.35 Sedjenak dengan Nat King| "Telah lulus udjian pada Fakul Cole.” 06.45 Hidangan lagu2 ex- tas Kedokteran Universitas  Ga- tra, 07,20 Tjiptaan Irving Berlin. 'djah Mada tingkat prop. Juliana 07,30 Dendang Teruna. 1215 Upit Theresia Tan auw Lian, A J Sarimahan dan Marjam. 12,30 Hi Subandono Tjokrowardojo, Tadju dangan Siang. 13,10 Njanian Ca din, 'Harsono, Sontan “Sianipar terina Valente. 13,45 Gadon Siang. R. Titopireno, Djonet Saka kana" 14.10 Gaden Siang (andjutan). Marangkup Hutabarat Djadjat 17,00 Tjatatan Dua Pekan Studio Martoseprodjo, R. WF. 'x Sukiirto Naa aa Maa Ran dan Mahjudin. TE , ingkisan Malam Minggu. ndi 1 i 1830 Imbauan Sendja. 1940 Tasu neinekat kandidat lulus Harajo lagu Instrumentalia. 20.15 Puspa pada "Fakultas Kedokteran Gigi 

Ten
dik

 

mewa Jogjakarta untuk memang- 
gil para pengusaha toko buku jg 
ada di Jogjakarta, terutama para 
pengusaha toko buku jang biasa 
mendjual madjalah2 hiburan jang 
bersifat tjabul. : 

Para pengusaha toko buku tsb. 
akan diberi pendjelasan mengenai 
beredarnja madjalah2 tjabul dan 
kepada mereka akan diandjurkan 
supaja memberi bantuan . kepada 
pihak kepolisian dan kedjaksaan 
dalam usahanja memberantas ba- 
tjaan madjalah tjabul, 

Seperti pernah dikabarkan, be- 
berapa waktu jl. Pengadilan Ne- 
geri Jogjakarta telah mendjatuh- 
kan hukuman denda masing2 
Rp. 500.— (subsidiair 5 hari), 
Rp. 350,—' (subsidiair 4 hari) 
dan Rp. 300.- (subsidiair 3 hari) 
kepada Tony Suprapto pemimpin 
redaksi madjalah “Bikini”, Imam 
Santosa pelukis dan Susilo pe- 
lukis, berhubung tjeritera jang di 
muat dalam madjalah “Bikini” 
nomor 1. 

Berhubung dengan tindakan pi 
hak kepolisian dan kedjaksaan 
terhadap madjalah2 tjabul, maka 
sedjak beberapa waktu jg achir 
ini pdra pengusaha toko buku di 
Jogiakarta sangat berhati2 dalam 
mendjual madjalah hiburan.   ragam oleh IKSJ. 21,15 Dari dan telah lulus tingkat prop. . Rr. untuk Pendengar. 22,15 Ujon2 Daruwati 

Njamleng. 24.09 Penutup. - sa dan R. Ratama,. 
(Antara) 

kita 

berat, tetapi segala sesuatu tidak 
sehebat jg dihebohkan sementara 

golongan. Sebab itu maka anta- 

ra ketiga partai besar telah dida 
pat persesuaian paham utk me- 
nunggu laporan lebih djauh, dan 
menunggu kedatangan rombongan 

Presiden (Antara). 

TJIREBON 
SALURAN AIR DI INDRAMAJU 

AKAN DIPERBAIKI. 
Saluran2 'air - diseluruh kab. 

Indramaju pada tgl. 24 Sept. jad. 
untuk 15 hari lamanja akan di- 
keringkan, karena akan dibersih 
kan dan diperbaiki. Berhubung 
dengan itu Djwt. Pengairan se- 
tempat telah mengumumkan agar 
penduduk dari sekarang menjedia 
kan air setjukupnja. 

| WK. PRESIDEN AKAN DA- 
- TANG DI INDRAMAJU. 
Wakil Pres Hatta, dalam rang 

ka. penindjauannja kedaerah2 
pada tgl. 24 atau 26 Sept. jad,, 
akan mengundjungi daerah kab. 
Indramaju. Didaerah ini wakil 
Presiden akan menindjau objek 
perika laut di Eretan Ken- 
danghaur. F 

  

   
Basu 

Se YO or Ana ana Minum ic ngan wan Aga 
Inem, Ja in ORA me Bm an & 
aa £ Ape Go e7 
2s) s1 LAN Pasar, 

  

      
G3 Ca Oa BLU ELIA ran, : 
NM MN ON G1 5) C5 DA MSN Si S0 ai Di SL BG Oh G1 

ALL LAN AA DN D3 AR ia ti 

PURWOREDJO. 
KEPALA DESA DIDJATUHI 
HUKUMAN PENDJARA 5 

BU LAN. 

  

Hakim Sukarso Atmodiwitjo se- 
suwai dengan permintaan djak- 
sa Sutari Ronodipuro dari Penga 
dilan Negeri Purworedjo dlm. 
sidangnja baru2 telah mendja- 
tuhkan hukuman pendjara 5 bl. 
atas diri Atmowigeno nama ke- 
tjil Bandi, kepala desa Kese- 
heng kota Purworedjo. jang di- 
persalahkan membeli 27 potong 
balok. kaju asal dari pentjurian 
atas miliknja Djawatan Kehuta 
nan Purworedjo. 
Dalam pemeriksaan dimuka si 

dang, kepala desa tsb. memung 
kiri tuduhan, meskipun demiki- 
an karena saksi2 jang memberat 
kan sehingga hakim mendjatuh 
kan hukuman pendjara tsb. di- 
atas. Atas keputusan ini, 
kum akan memadjukan grasi 
pada Presiden, 

PURBOLINGGO 
UDJIAN PEMBANTU 

PERAWATAN. 

terhu- 
ke 

  

Dengan mengambil. tempat diru 
mah sakit Trenggiling Purbo- 
linggo baru2 ini telah dilang- 
sungkan udjian untuk pemban- 
tu perawat jang diikuti oleh 18 
orang. Sebagai para pengudji 
bertindak Dr.. Angka dan Dr. J. 
Kremer dari Purbolinggo. 

Dari djumlah 18 orang terse- 
but 16 Giantaranja telah lulus 
11 prija dan 5 wanita. Adapun 
nama2 jang lulus adalah sbb.: 
Js. Jael, Salimin, Sukarwan, Su 
tijo, Marsin, Tarjono. Walidi Arsi 
di, Karsono, Sudarmo, Justijah, 
Sunjjati, Katinem, Bedrijah, Rebi 
jah dan Saptoprasodjo. 

Seperti diketahui udjian pem- 
bantu perawat itu untuk Purbo- 
linggo adalah jang kedua kali- 
nja, 

PEMBERANTASAN HAMA- 
TIKUS. 

Oleh fihak Pertanian bersama- 
sama dengan Pamong-Pradja Ke- 
tjamatan Kemangkon, Purbo- 
linggo, kini sedang diadakan pe- 
ngerahan tenaga penduduk desa 
dalam Ketjamatan Kemangkon 
untuk menggeropjok hama ti- 
kus disawah2. 
Perhatian penduduk sangat 

memuaskan. Setiap harinja ratu 
san penduduk desa datang disa 
wah2 dan ribuan tikus dapat 
dibunuhnja. 3 

Seperti diketahui, karena sera 
ngan hama tikus maka kaum Ta: 
ni di Ketjamatan Kemangkon mc 
rasa dirugikan dan karenanja pa 
da potongan padi jang baru lalu ' 
hasilnja sangat merosot. 

  DJAKARTA, 22 Sept. 1956: ! 
Djam 06.10 Rajuan pagi. 07,30 

Orkes Studio Surabaja. 12,00 Lem i 
baran Wanita. 13,30 Njanjian Har 
jaiti dll. 14,10 Gema Kangen! 
17,00 Mang Koko dkk. 17,30 Or- | 
kes Ketjapi Laksana. 18,30 Orkes 
orkes Konsert. 19,20 Variete Pe- | 
muda... 21,15 Masjarakat dan Per 
pustakaan. 22,30 Lagu2 Barat Po 
puler, 23,00 Penutup. 
TJIREBON, 22 Sept. 1956: 
Djam 06.10 Orkes. Dupa Nirma 

la. 06.40 Varia Disco Populer. 
07,10 Hadi Ismanto dll. 06.40 Gen 
ding2 Djawa 12,30 Rajuan Ratna 
dan Nien. 13,10 Penghantar San- 

DARI Arudji Kartawinata dan 
A. M. Hanafi selaku ketua dan 
sekretaris djenderal Dewan Na. 
sional Kongres Rakjat jang me- 
ngikuti rombongan Presiden, Ba- 
dan Kerdja Kongres Rakjat telah 
menerima kawat, jang maksudnja tapan Pia aan Lu Pantai, memberikan pendjelasan sekitar Natsepa, 14, agu rontjong joint itanc Extra. 17,00 Suara S.M.P, 1730 Jom Statement jang  ditanda- tangani oleh Menteri Luar Nege- Siaran A.P. 18,15 O. K, Bajang 
ri Ruslan Abdulgani dan Gro- kara. 19,30 Orkes Melaju Modern. 

20,30 Pilihan Pendengar. 21,15 myko. 
Kontak dengan Pendengar, 21,30 , 
Pantun Karangsembung, 22,15 D 
Pantun Karangsembung (landju- alam kawatnja itu didjelas- 
tan). 24,00 Penutup, kan, bahwa statement serupa itu 

“ 

“1 - 

Konsep Pernjataan | Bersama Se- 
laruhnja Dibuat Oleh Indonesia 

adalah mendjadi adat kebiasaan 
Sovjet Uni pada tiap2 menerima 
tamu negara dan hal itu djuga 
dilakukan pada waktu  kundju- 
ngan Nehru, U Nu, Adenauer, 
Tito, Moullet dll. Kebiasaan se- 
perti itu tidak hanja berlaku di 
negara2 komunis, sebab sewaktu 
di Italia dan Djerman Barat, rom 
bongan Presiden (Menteri Luar 
Negeri dulu djuga mengeluarkan 
pernjataan bersama). Selandjutnja 
dikatakan, bahwa konsep pernja- 
taan itu seluruhnja dibuat oleh 
pihak Indonesia, sedangkan So- 

  

: 

Y 

  

vjet Uhi hanja menjetudjui dan 
menanda-tanganinja sadja. Djuga 
dengan negara2 lain jang akan di 
kundjungi Presiden Sukarno, akan' 
dikeluarkan pernjataan bersama 
djika memang dikehendaki saleh: 
kedua pihak. 5 | 

Achirnja ditegaskan, bahwa: 
joint statement itu dapat diper- 
tanggung-djawabkan — dan tidak 
semestinja dihebohkan. ' Karena: 
nja diandjurkan supaja ' Kongres 
Rakjat lebih menggiatkan persa-! 4. 
tuan, (Antara) 

  

bitjarakan soal diadakannja per- | 

    

  

  

  
akan dipanggil kembali, mereka ' 

PERTANDINGAN TINDJU DI 
PEKAN RAYA SEMARANG. 

Menurut kabar, pada nanti tgl. 
21 September 1956 (Djum'at ma 
lam) di Pekan Raya Semarang 
akan diadakan pertandingan tin- 
dju jg dimulai pada djam 20.30, 
Party ringan dalam 4 ronde an- 
tara Fighting Jimmy Semarang 
lawan Siahaja Surabaja. Party 
ke II 6 ronde antara Suwadi (Ma 
lang) lawan Suntoro (Smg,) dan 
party ke III 8 ronde antara Mac 
ky Chan Surabaja lawan Hardji 
man “ (Mobbrig. Djateng Smg.) 
dan party ke IV dalam 10 ronde 
antara Abdulasin djuara Bandung 
lawan Battling Kid (Surabaja). 

AVERBACH DJUARA ,,DELA- 
PAN-LOMBA” TJATUR, 

Dalam babak ke-7 dan terachir 
dari ,,Delapan-Lomba" tjatar jg 
diadakan Selasa malam di Ge- 
dung Sin Ming Hui (Djakarta), 
grandmaster Sovjet, Averbach te 
lah "mengalahkan Manalu, dgn. 
demikian berhasil mengumpulkan 
615 bidji kemenangan dari 7 per 
tandingan, sehingga berhak ke- 
luar sebagai djuara. (Remise me 
lawan Wotulo. Red.) 
Tempat kedua sudah dapat di 

pastikan akan diduduki oleh Aro 
yah Bachtiar dengan djumlah 5 
bidji kemenangan dari 7 pertan- 
dingan. 

No. 3 akan diperebutkan an- 
tara Lim Hong Gie dengan Wo 
tulo.  Kesudahan2 pertandingan 
antara kedua pemain itu Belum 
diketahui, 

No. 4 Nainggolan dengan '3 
bidji kemenangan dari 7 pertan- 
dingan. 

No. 5 — 6 Cholis dan Tampu 
bolon masing2 dengan 2 bidji ke 
menangan dari 7 pertandingan. 

No..7 Manalu dengan 146 bi 
dji kemenangan dari 7 pertandi- 
ngan. 

  
Da0 PARMAN DA CNN KE TOK GOR ONASERI NG AP YEN RS II IAIN AP Gan T. an Sa ana in PAN 2g, EA 

    

Lama aa nana! Maa aa Aga 23: Tg    . 

   

KUTOARDJo 
TAMAN DEWASA UNTUK KA- 

WEDANAN KUTOARDJO. 
Atas usaha Panitia Pendiri Ta 

man Siswa, di Kutoardjo baru2 
ini bertempat di gedung Taman 
Siswa telah diadakan upatjara 
pembukaan sekolah Taman Sis- 
wa bagian Taman Dewasa. Djum 
lah murid jang telah masuk ada 
130 orang dan ini hanja untuk 
kelas I, sedang untuk kelas II 
dan III segera akan dibuka pula. 
Para pamongnja terdiri dari kelu 
aran Sekolah Taman Guru dan 
diketuai oleh njonja Rachmat. 
Perhatian pada waktu pembuka 
an itu sangat' besar, malam ha- 
rinja diadakan pertundjukkan 
wajang kulit dengan mengam- 
bil lakon ,,Babad alas Mrentani". 

KLATEN 
BEKAS PEDJOANG MENIN- 
DJAU P. G. GONDANG- 

WINANGUN. 
Pada tgl. 17 Sept. j.l. 30 orang 

bekas pedjoang P.P. 16/54 jang 
kini sedang dilatih di Pusat Ld 
tihan Kerdja Surakarta pada Ba' 

    
gian2 Bangunan dan Besi/Logam' 

penindjauan 4 telah mengadakan 
ke pabrik gula Gondangwinangan 
Klaten, di-ikuti oleh instrukteur 
nja masing2, kepala Pusat Lati 
han Kerdja, kepala Perburuhan 
dan kepala B. R. N,. Surakarta, 
Maksud dari pada penindjauan 
ini adalah untuk mengetahui da 
ri dekat, bagaimana tjara pabrik 
itu bekerdja, memperluas dan 
memperdalam pengetahuan ten- 
tang mesin2 dan tjara mempergu 
nakannja. Oleh salah seorang pe 
gawai pabrik itu, para tamu di 
beri pendjelasan setjukupnja. Pe 
nindjauan sematjam ini adalah 
termasuk program tertentu da- 
lam atjara penindjauan perusaha 
an selama mereka beladjar. 

PURWODADI 
LN EA LAMARAN MATA MATA 

D.K.A. MENGADAKAN 
| UDJIAN. 

Untuk mentjapai tenaga kerdja 
dan mendidik para pegawai, ma- 
ka di Purwodadi telah diadakan 
kursus pegawai D.K.A. dibawah 
pimpinan sdr. Soekarno dan sdr. 
Moehono. Kursus diusahakan sen 
diri oleh para pegawai. Pada tgl. 
24 — 26 bulan ini akan dilaku- 
kan udjian untuk djuru stasiun 
raya pada D.K.A. dan jang ber 
tindak sebagai pengudji a.l. sdr. 
Kisworo, ahli tilgrap dari Sema 
rang dan sdr. Soedar Diposoedar 
mo' bekas pengudji D.K.A. Inspek 
Si IV Purwokerto. 

| BREBES 
ai 

DPRD DAN DPD PERALIHAN 
KAB. BREBES TERBENTUK. 
Dengan disaksikan oleh Kepala 

kepala/Wakil2 Instansi Sipil/Mili- 
ter dan Wakil# Partai/Organisasi 
baru2 ini dipendopo Kab. Bre- 
bes oleh Residen Pekalongan atas 
nama Gubernur Djawa Tengah 
telah dilantik angauta2 DPRD 
Peralihan Kab. Brebes sebanjak 
30. orang, jang terdiri dari PNI 
12 orang, Masjumi 4 orang, N.U, 
7 orang, P.K.I. 4 orang, P.S.I. 1 
orang, Partai Buruh 1 orang, 
Partai Katholik 1 orang, 

Setelah dilantik, DPRD  Per- 
alihan Kab. Brebes segera meng 
adakan sidang pleno pertama utk 
memilih Ketua dan wakil Ketua 
dan berhasil sbb. : Ketua: sdr, 
Slamet Atmosarjono (P.N.I), dan 
Wakil Ketua sdr. Saleh Abdullah 
N.J.), Selandjutnja dalam si- 
dang tersebut DPRD Peralihan 
Kab. Brebes telah pula memilih 
borang anggauta DPD Peralihan 
Kab. Brebes jang terdiri dari : 1 
Sdr. Saleh Sodli PNI), 2. sar. 
Tarli (PNI), 3. sdr. MH, Said (NU) 

sdr. Moh. Chalimi (Masjumi) 
dan 5 sdr, Marmosuwito (PKI), 

   



  

»Andjing' Mulai 
gonggong” 
Komentar Pers Mesir 
Mengenai Dibukanja 

Konp. London - 
WARTAWAN United Press 

di Kairo mewartakan bahwa k 
menfar dari berbagai kalang 

  Kalau Memang : 

Djodoh Na ana    

    

   

  

       
   

di Mesir terhadap pembukaan 
konperensi 18 negara di London | 
mengenai Terusan Suez hari | Rebo, ialah bahwa konperensi ini 
akan gagal. He 

»Hari ini andjing2 mulai meng 
gonggong lagi”, tulis Mag Ta $ 
Anwar Sadai, sekretaris-djenderal 
Konggres Muslimin dan bekas 
anggota Dewan Revolusioner Me 
sir, dalam harian ,,al “Gumhuri- 
yah”. Dalam bahasa b, san- 
djing” . adalah pe an hinaan 
jang paling besar, AAS» 

»Tidak “ada Perang”, kata 
headlines harian ,,ash-Sha'ab” jg 

    

  

    

  

perensi di London itu disebutnja 
»konperensi badjak2 laut”. 4: 

»al. Akhbar? mengatakan bah-| ah Holan K- we sendi 
wa Pa Inggris-Perantjis Sa Pan Ba 
melakukan  taktik2 permusuhan, 
misalnja pemusatan  pasukan2' 
dan kapal2 perang, sanksi2 eko- 
nomi dan dengan mendadak me- 
narik kembali segala pandu pe-|: 
lajaran bukan bangsa Mesir, na 
mun Mesir masih tetap bersedia 
utk menjelesaikan masalah Suez 
setjara damai. ,,Pintu tetap ter- 
buka bagi saling pengertian”. 

Sungguh tidak aneh, kata ha- 
rian tadi, bhw 25 negara. telah 

jatakan dirinja berdiri dipi 
Mesir, jaitu menjetudjui usul 

sir supaja dibentuk sebuah 
an musjawarat mengenai Te- 

rusan Suez, 
Sebaliknja, 18 negara jang ber 

kumpul di London itu mentjoba 

masuk melalui djendela, dan bu 
kannia melalui pintu, sedangkan, "———. : : 
pintu tetap terbukh lebar2, kata) Pan saka aa Sen NE: 
.al Akhbar”. (UP) j 

IKrn Gemar Kun 
djungi Geisha 

Shigeo Shida Dipetjat 
Dari Partai Komunis 

Djepang 
PARTAI Komunis Djepang 
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FESTIVAL FILM SOVJET UNI 
UTK SEMENTARA DITUNDA 

Dalam konperensi pers jg di 
adakan Senen pagi dirumah-ma| 
kan Capitol . Djakarta Panitya 
Festival Film Sovjet Uni mene- 
rangkan, bahwa festival tsb. jg 
sedianja diadakan -tgl. 28 Sep 

Gambar diatas ini adalah sepasang kemanten baru 
dipimpin oleh Salah Salim. Kon- ca ha tugernago en pecat Boros ag sehar . 

orang guru umur 6£ tahan dari Mosinee (Amerika Serikat), Dapat pula ditambahkan, bahwa Casimir Orzechowski adalah gi 

Usaha Belanda sekarang ialah dupkan rasa rendah didalati Bi 

hendak menghantjurkan perada- wa penduduk jang telah merasa 

   

    

   

   

       

    

ga 
Li Sea 

Mag 

dirinja merdeka. Kelima pelarian 
tsb. sekarang berada di Ternate. 

Mengenai reaksi Belanda atas 
terbentuknja propinsi Irian dika- 
takan, bahwa Belanda sekarang 
sedang giat melatih bekas2 pela- 
rian. R.M.S. dam 'polisi2 jang 
terdiri dari suku Irian-Barat. Per 
tahanan telah diperkuat, 

Tentang pertahanan Belanda 
itu dikatakan telah. dipusatkan 
satuan marine di Biak dan So- 
yong dengan kekuatan” 7 kapal 

dalami 

(Robert Menzies. 

  

   

tember s/d 4 Oktober terpaksa 
ditunda. Hal itu disebabkan ka 
rena DPKN sampai hari ini ti 
dak mau memberi izin pada pa 

nitya. . 
Mula? festival tsb. direntiana- 

kan dalam bula, Djuli, tapi ka 

perang, 2 kapal silam, 120 kapal 
terbang pemburu type “Fire Fly” 
dan 50 buah pesawat air Cata- 
lina. $ 

Dikatakan djuga bahwa di 
Merauke terdapat  kurang-lebih 

mengumumkan pemefjatan salah 
satu anggota pimpinan dari bekas 
anggota CC-nja, Shigeo Shida. 
Demikian diwartakan oleh ma- 
dialah ,.Shinso” (Komunis) hari 

Selasa, jang mendielaskan seterus   rena adanja pemutaran film nja bahwa pemetjatan itu dila- 

djalanan “presiden ke Amerika, kukan setelah terbukti bahwa 

maka rentjana itu ditunda sam Shigeo Shida adalah pengundjung 
pai tgl. 28 September, jg kemutetap dari Rumah Geisha (umah 
dian harus ditunda pula. pelesiran di Djepang). (Antara) 

Sistim Barter Ekonomi 

Talaud — Pilipina 
Supaja Diadakan Guna Menekon 
lundupan2 - Usul Konsul Pilipina £$ 

Menteri Umbas 
DIDAPAT KABAR, bahwa Konsul Pilipina di Menado 

mengusulkan kepada Menteri Muda Perekonomian Umbas s 
antara Sangir-Talaud dan Sulawesi Utara lainnja dengan Mindanao: 
(Pilipna selatan) diadakan sistim barter, umpamanja mengenai! 
kopra, kaju dsh.-nja. Usul ini dikemukakan oleh Konsul Pilipina' 

   
   

mengatakan. kepada 

ketika Menteri Umbas mengundjungi Sulawesi Utara baru2 ini.i 

Pemogok2 Wani- 
ta Lebih Sulit 

Untuk Mengaturnja — 
Pendapat Polisi Si- 

ngapura.. 

kerdja jang lebih berbahaja dan 
lebih sukar daripada menghadapi 
pemogok2 laki2. Hal jang demi- 
kian ternjata ketika terdjadi suatu 
bentrokan antara anggota2 polisi 
Singapura de pemogok2 wa 
nita pada Senen diluar se-:| 
buah paberik pemasak karet. 

Didaiam bentrokan itu seorang 
opsir polisi Inggeris, T.F. Flynn, 
telah digigit djarinja oleh seorang 
wanita dan seorang laki2 Tiong 
hoa jang terlibat didalam ben- 
trokan itu telah mendapat luka2 
berati dibelakangnja. 

Kedusnia telah dibawa keru- 
mah sakit. 

  

# 

Sistim barter ini dimaksudkan 
terutama untuk mendjadikan pe 
njelundupan illegal itu sebagai 
perdagangan "jang normal. kare 
ya selama isi baik pemerintah In 
donesia maupun pemerintah. Pi- 
lipina tidak begitu. herhasil men 
tjegah penjelundupan?2 terutama 
kopra dari Sangir-Talaud ke Pili 
pina. dan bermatjam2 barang da 

2 ri Pilipina ke Indonesia. 

Dalam pertemuan antara Men 
teri Muda Perekonomian dengan 
Konsul Pilipina jg dihadiri oleh 
Residen Koordinator Sulawesi 
Utara, kabarnja Menteri Umbas 
telah menjatakan dapat menjam 
but baik usul pihak Pilipina itu, 

:jakan tetapi ia sendiri tidak ber- 
hak memberi keputusan itu. Pu 
tusan harus dikeluarkan oleh ka 
binet. : 

Umpas djandjikan, apabila ia! 
kembali ke Djakarta, usui tsb. 
akan dikemukakan dalam sidang 
kabinet. Djuga Residen Koordi- 
nator menjetudiui usul ita. mala 
han is menghendaki agar perda 
gangan kopra dilakukan setjara 

100 orang bekas anggota. Angka- 
tan Darat Australia. 

—.. Patroli kapal perang 
Belanda. 

Sumber resmi lainnja mene- 
rangkan kepada ,,Antara” bahwa 
sesudah terbentuknja propinsi 
irian Barat, Belanda giat meng- 
adakan patroli2 kedaerah perba 
tasan dengan kapal2 perangnja 
antaranja type ,,Johan Maurits” 
ditambah dengan kapai2 terbang 
seria polisi2 ,,kilat”. 

Pangkalan “kapal perang Be- 
janda itu dipusatkan pada pulau 
Waigeo, kampung Lam-Lam dan 
teluk Majalibits sedangkan pang 
kalan kapal terbang dipulau Jef 
man, Fak-Fak, Kaimana. 

6 Bagaimana perlakuan ter 
hadap penduduk ? : 

Kelima pelari n itu lebih djauh 
, Antara” 

mereka lari karena tindakan-tin- 
dakan kekedjaman Belanda, jang 
tidak menghormati peradaban dan 
kebudajaan penduduk. Belanda 
selamanja berusaha menghantjur 
kan milik peradaban asli dan 
menghidupkan rasa diri rendah 
pada bangsa Indonesia jg sudah 
merasa dirinja merdeka. 

Pendidikan sama sekali tidak 
diperhatikan, sekolah paling ting 
gi ialah Mulo jang hanja- diun- 
tukkan bagi bangsa Belanda dan 

orang2 berpangkat jang turut pa 
  

  

| ngan Ne 
t 

  

'Konp. 18 Negara Di 

'Dulles T | 
Po. Bersama 23 

1 ggarakan atas undangan 3 Besar Barat, hari 

djam 10.05 GMT telah dimulai, di Lancaster,House, Lon- 

don. Konperensi ini terutama dimaksudkan untuk memben- 

tuk sebuah Perhimpunan Pemakai2 Terusan Suez, saatu hai 

“Atjara konperensi ini terdiri 

da : dari 3 pokok, jakni: NG 
3, Lapora, Panitya 5 Negara 

jang diketuai oleh PM Australia 
“jang telah me- 

Injampaikan Rentjana Dulles ke 
pada pemerintah Mesir. Seperti 
diketahui, rentjana ini menghen 
daki supaja Terusan Suez ditem 
atkan dibawah sebuah badan 

Petuaekan internasional. Pemerin 
tah Mesir telah menolak rentja 

$ : Ina ini — didalam diskusi anta gris, 
: : ae Apa : 9 gr " " —- aan | 

Belanda Siapkan Diri 
3 » - , 3 3 2 - 235) 23 

Di Irian Barat “!: 
Pertahanannja Diperkuat — PendudukfAsli 

Menderita Hanja Kaum Indo Jang 
ag . Hidup Mewah 5 
LIMA GRANG pelarian dari wilajah Irian Barat, ma- 

sing2 bernama Robo Marto, Jan Ainurri, Abhadji Allohititi, 
Yumatheous Paduwac dan, Pieters Manduru dalam ketera- 
ngannja kepada wartawan ,,Antara” di Ternate mengatakan 
bahwa seteiah pemerintah Indonesia menetapkan pembentu 
kan propinsi Irian Barat, pihak Belanda telah menjiapkan 
suatu periahanan jang kuat sekali diwilajah tsb. 

ra pemerintah Mesir dan Pani-' 
tya tsb. tadi di Kairo. Konperen 
si di London ini akan merunding 
kan tindakan jang akan dilaku- 

tak Rentjana Dulles. | 4 
2. Memorandum dari pemerin 

sudah diskusi tsb. tadi tidak 
membawa sesuatu hasil. , 

3. Pembentukan Perhimpunan 
Pemakai2 Terusan Suez. Rentja! 
na 3 Besar Barat mengenai per 
himpunan ini akan diadjukan 
oleh menteri luar negeri AS Dul 
les dalam konperensi ini. 
'Para menteri luar negeri 3 Be) 

sar. Barat Selasa jl. telah ne 
Injempurnakan rentjananja, dan 
. es dalam. konperensi ini ha 

akan mengemukakan gari 
rnja sadja. : 

Menurut keterangan jang di- 
peroleh wartawan AFP di Lon-' 
don.. Inggris, Perantjis dan AS 
bersedia menerima saran2 dari: 
delegasi2 lainnja didalam konpe 
rensi ini. terutam, dari ketiga 
negara Skandinavia, dengan mak 
sud — apabila mungkin — supa 
ja mentjapai keputusan ' dengan 
suara bulat. Seperti diketahui, 
18 negara jang hadir tadi se- 
muanja adalah penjokong “Rentja 
na Dulles. 1 

Dulles menghendaki ada 
nja perhimpunan pema- 
kai2 Terusan Suez jang 
berkuasa membaikot. 

Sementara itu menteri luar ne 
geri Amerika Serikat John Foster 
Dulles Rebo mengusulkan dalam 
konperensi 18 negara mengenai 
Terusan Siiez, supaja dibentuk 
sehuah organisasi pelajaran ne- 
am Barat jang mempunjai ke- 
uasaan untuk melarang kapat? 

menempuh Terusan Suez, ,.djika 
ini terbukti perlu”, 

Kata2 tadi. diutjapkan Dulles 
waktu mengadjukan usul pemben 
tukan Perhimpunan Pemakai2 Te 
rusan Suez. Sebelum itu, menteri 
luar negeri Inggris Selwyn Lloyd 
memperingatkan bahwa Terusan 
Suez mesti ditempatkan dibawah 
pengawasan internasional. ,,Kom 
promi tidak mungkin”, 

Tetap ,,Perujaftaan Ber- 
sama” 23 Agustus '56. 

Dulles mengadjukan sebuah ren 
tjana 4 pokok guna membentuk 
Perhimpunan Pemakai Terusan 
Suez. Menurut Dulles,  tudjuan 
Perhimpunan ini bukanlah utk 
memaksa Mesir. Dulles mengata 
kan bahwa “demi erdamaian 
dunia,” kedelapan belas negara/ 

$ 
f 

    
   di- 

harus bersatupadu. Dulles menja- 
rankan rentjana tsb. dibawah ini: 
1. Ikatan antara 18 negara tadi 
harus tetap seperti sekarang ini, 
didalam Perhimpunan Pemakai 
Terusan Suez. 

2. Sebagai dasar untuk merun 
dingkan penjelesaian jang tetap 

Tak Ada Porsntaan 
| Pendapat |Dikala- 

    

h 

Tetap ternoda ada 1D grapaaan 

| ditentang keras oleh Mesir, Uni Sovjet dan banjak ne 

| gara lain. 

kan, karena Mesir telah meno ' 

tah Mesir, jang Botinngakan sg ini ,,sampai titik2 tertentu mung 

adi 

jang hadlir dalam konperensi ini! 

ra' Barat 
“London Dimulai — 

mengenai Terusan Suez, jang 
Rabu 

Barat tidak ada. Diplomat2 me- 
nerangkan bahwa 3 Besar Barat 
sendiri bertentangan paham sa- 
tu sama lain mengenai perintjian 
rentjana mereka (jang disusun 
oleh Dulles djuga). 
Dalam pada itu, Iran, Swedia 

dan Sepanjol dalam sidang ini 
dengan segera mendesak" supaja 
diadakan perundingan dengan 
Mesir. : 5 : 
| Seperti diketahui, jang hadir 
dalam konperensi ini ialah men 
teri2 dari : Amerika Serikat, Ing 

Perantjis, Nederland, Swe 
dia, Norwegia, Denmark, Djer- 

| Ketjewa 

    

  

    
1 Na 
sInggrisi, 

Km Amerika Tak? : 

| kan Perang 
HARIAN Inggris “Daily Ex- 

press” (Konservatif) hari Rebo 
mewartakan bahwa 
Inggris jang tinggi kedudukannja 
telah menegaskan bahwa mereka 
"sangat ketjewa” dengan sikap 
pemerintah Amerika Serikat — 
terutama menteri luar negeri Dul- 
ks — selama beberapa hari jl. 
ini, Menurut harian tadi, A.S, 
telah mengetjewakan Inggris dlm 
2 hal, jakni: » 

1. Dulles telah menjatakan bah 
wa AS tidak mengandung mak 
sud untuk mengobarkan pepera- 
ngan terhadap Mesir, untuk me- 
maksanja supaja tunduk kepada 
kehendak Barat mengenai Teru- 
san Suez. 

2. Kalau Terusan Suez sampai 
tertutup. maka bantun Amerika 
Serikat kepada negara2 Eropa Ba     man Barat, Italia, Australia, Iran, 

erna Etiopia, Turki, Dje- 
pang, Sepanjol, Portugal dan 
New Zealand, 
Dulles setjara berhati-hati me- 

ngemukakan harapan bahwa Per 
himpunan Pemakai Terusan Sues 

kin akan dapat bekerdjasama dgn 
Badan Kekuasaan Terusan Suez 
(Mesir), djuga andaikata Mesir 
dewasa ini mungkin tidak menje 
tudjui sesuatu persetudjuan te- 
tap". 

  

RAKJAT FILIPINA TERLALU 
BANJAK POLITIK?2AN, TAPI 
KURANG BEKERDJA MEMBA- 

NGUN, KATA MAGSAYSAY. 
Presiden Filipina Ramon Mag- 

saysay telah mengetjam  rakjat- 
nja dan mengatakan bahwa mere 
ka terlalu amat gemar mengada 
kan pembitjaraan?2 dan pertjaka 
pan-pertjakapan jang bersifat po 
litik, tapi kurang suka bekerdja 
untuk membangun tanah airnja. 
Dalam pidato pada permulaan 

”Pekan Pengobatan” tadi Mag- 
saysay mengatakan bahwa di Fi 
lipina sungguh tidak perlu diada 
kan ,,Pekan Politik”, karena tiap 
pekan rupa?nja memang ,,pekan 
poltik”. Bangsa Filipina terlalu 
»politik-minded” dan ini. rupa?- 
nja adalah suatu overcompensatie 
daripada zaman pendjadjahan jg 
dialami bangsa Filipina dimasa 
lampau. 

  
Diduga Bisa 

abad jani berachir manusia bisa 
dapat presiden tadi, Frederick € 
ini pianit2 buatan manusia akan 

akan melepaskan satelit2 bumi 

sember 1958. ((Antara-Reuter). 

Kemungkinan Untuk 
Pesiar Ke Bulan 

Dilakukan Sebelum Berachir- 
nja Abad Ini 

PRESIDEN FEDERASI astronautical internasional hari Se-' 
lasa menerangkan di Roma bahwa menurut pendapatnja sebelum 

Pemeriksaan Polisi 
ThdjLie H.T. Selesai! 

Kepala Urusan Pegawa 

rat itu hanj, akan berupa dollar 
untuk ' beli. minjaktanah (dari 
Amerika) sadja, tapi tidak un 
tuk ..hal2 lainnia jang sam. pen 
tingnja”. (Antara-AFP) 

Usaha Blokir 
Masuknja RRT 
Kedalam PBB 
DELEGASI sidang Liga Anti 

Komunis Asia, jang beranggauta- | 
kan Taiwan, Korea Selatan, Fi- 
lipina, Muangthai dan Vietnam 
Selatan, memutuskan untuk me- 
ngadakan sidang Dewan Liga itu 
dalam bulan Nopember j.a.d. 
atau di Manila atau di Saigon. 
Sidang ketika itu adalah untuk 
mempersiapkan konperensi infer- 
nasional Liga tersebut dalam bu- 
lan Maret j.a.d. Tentang bahan2 
diterangkan selandjutnja bahwa 
sidang November j.a.d. itu jalah 
untuk memblokir usaha masuk- 
nja RRT selaku anggauta. PBB | 
dan mendesakkan masuknja Viet 
ram Selatan dan Korea Selatan: 
kedalam PBB. (Antara-UP) 

    

mentjapai bulan. Menurut pen- 
. Durant, dalam waktu 10 tahun | 

-— 1! 

Bermaksud Kobars || 

Bulganin Usulkan” 
79 | somp. 6 Negara 

Antara Mesir-India-Inggris-Perantjis Ame- 
rika & Rusia Utk Petjahkan Masalah Suez 

“ PEKDANA MENTERI Uni Sovjet Nikolai Bulganin te- 
lah menjatakan bahwa ia akan menjambut dengan gembira 

| apabila diadakan pertemuan antara para kepala negara (peme 
rintah) Mesir, India, Perantjis, Yaggris, Amerika. Serikat dan 

  

diplomat? | 

Irintah? 

lalui Terusan Suez bagi 
Iseluruh dunia? 

Isematjam itu bisa ditemukan. Se 
Ibagaimana diketahui, kata 

Demikianlah disiarkan oleh Ra 
dio Moskow jang mengutip be- 
tita Tass jang mengumumkan “si 

tanjadjawab antara wartawan kan 
lorverita AS International News 

Service” J. Kingsbury Smith de- 

ngan PM URSS Nikolai Bulga 
nin. 

1. Bulganin ditanja apakah ia 
setudju ajika diadakan pertemu- 

an antara kepala2 pemerintah ta 
di, guna menjelesaikan masalah 
Suez. 

Djawabnja: Pemerintah Uni 
Sovjet sudah menjatakan penda- 

patnja supaja masalah Suez di- 
sejesaikan setjara adil dan damai 
dgn djalan perundingan. Untuk 
mempermudah pemetjahan sema 

tjam ini, pemerintah URSS ber 
sedia utk ikut serta dalam sebuah 
konperensi kepala2 ' pemerintah 
Mesir, India, Perantjis, Inggris, 

Amerika Serikat dan URSS. 
2. Pertanjaan : Bilamana peme 

rintah URSS bersedia ikut serta 
dalam konperensi" kepala2 peme- 

Djawabnja: Pemerintah URSS 
bersedia ikut dalam pertemuan 

itu pada setiap saat jang dipan| 
Jang baik oleh para peserta lain | 
nja, dimanapun .djuga, djika pe- 
serta2 lainnja menjatakan kabar 
sepakat mereka- apabila diadakan 
pertemuan itu. Tempatnja misal- 

aja Djenewa, kalau pemerintah 

Swis menjetudjuinja. 

3. Pertanjaan: Apakah Tuan 

berpendapat bahwa konperensi ke 
pala2 negara tsb tadi akan dapat 
mendapatkan penjelesaian damai 

bagi masalah Suez, jang disatu 
pihak memelihara kedaulatan Me 
sir dan dipihak lainnja akan men 

djamin kebebasan pelajaran me- 

kapal2 

Djawab: Tak boleh disangsi- 
kan lagi, bahwa penjelesaian se 
tjara damai daripada masalah 

Bul- 

ganin, pemerintah Mesir sudah 
menjatakan kesediaannja utk ber 

sama2 negara? lainnja jang ber 
kepentingan” mempeladjari kem- 
bali Konvensi Istambul 1888, dan 
dgn demikian mengadakan perse 
tudjuan mengenai kebebasan pe- 
lajaran melalui Terusan Suez.   mengelilingi bola bumi kita ini. 

buatan jang berukuran ketjil se- 
lama tahun geofisika internasional dari Djuli 1957 hingga De- 

Kempen Dikenakan 
— Perkara Kopra 

'Usul Mesir ini membuka 
Tetapi sebelum ini dapat dilaksanakan, demikian diterangkannja | 
kepada pers, maka sedjumlah soal masih harus dipetjahkan dulu. ' setjira damai. 
Baru2 ini diberitakan, bahwa Amerika Serikat dan Uni Sovjet 

Talaud Diserahkan Kepada D.A. 
| KEPALA URUSAN Pegawai Kementerian Penerangan, Moh. 

Besoes, na beberana waktu jang lalu ditahan karena di 
tuduh kat dalam peristiwa ketjurangan2, pada tgl. 17 Sep- 
tember jbi. telah dirobah sifat' tahanannja mendjadi tahanan da- 
lam kota, tapi masih terus dikenakan kewadjiban melaporkan diri 
pada tiap hari Senen pada Kedjaksaan, Demikian menurut kete- 
rangan Djaksa R. R.M. Harahap dari Kedjaksaan Djakarta jang   daripada masalah Suez, tetap di 

pergunakan  pernjataan-bersama 
23 Agustus 1956 ,,didalam kon- 
perensi London jang pertama,” 
kata Dulles. (Rentjana Dulles,   da kemauan Belanda. Sekolah2 

rakjat sangat kurang, apalagi di 
pedalaman. 

. Kesehatan dan djaminan2 so- 
sial lainnja utk penduduk tidak 
dihiraukan. Hanja golongan Be- 

landa dan Indo jang hidup me- 
wah. Demikian kelima pelarian 
tersebut. 

Lebih djauh dari pihak resmi 
lainnja ,,Antara” mendapat tam 
bahan keterangan, bahwa orang 
pun sampai dilarang utk bertja- 
kap2 dalam bahasa Indonesia. 
Dan penangkapan? seperti biasa 

jang menghendaki supaja Teru- 
san Suez ditempatkan dibawah 
pengawasan internasional). 
18. Bentuklah sebuah badan jg 
ketjil untuk mengurus kapal2 jg 
melajani negara2 anggota Perhim 
punan Pemakai Terusan Suez, 
pada waktu kapal2 itu hendak me 
nempuh Terusan itu. ” Menurut 
pendapat saja, kita tidak usah 
meniadakan kemungkinan untuk 
mendapatkan — atas dasar semen 
tara, de facto dan praktis — ker 
djasama sampai titik2 tertentu 
dengan para pembesar Mesir uru 
san Terusan Suez, djuga walau 
pun dewasa ini Mesir mungkin 
tidak akan menjetudjui diadakan 
nja persetudjuan jang tetap, jang 
berbentuk perdjandjian.” 

memegang perkara tersebut kepada ,,Antara”. 
Perkara jg menjangkut diri Be dalam daripada pemeriksaan per 

soes itu, sudah diserahkan oleh kara korupsi tsb. | 
polisi Djakarta Raya kepada pi- Pen pernah Kekabaraa, ps 

hak Kedjaksaan beberapa hari jg Thay Ta ah ilikukan terha 
lalu. dap adanja kemungkinan bahwa 
Tuduhan2 jang dilantjarkan teri, masih mendjalankan instruk- | 

hadap diri M. Besoes hingga me-si2 ,.Nefis”, dan mendjalankan 
njebabkan penahanannja itu, me|semua rolnja itu dengan senga- 
nurut keterangan, berkisar pada en anna kekatjau 
soal uang Rp. 100.000,— sertaj“— 4 3 3 
sebuah rumah jang dibeli dari Ban e nan Mena Bona) 
uang tersebut. Uang itu menurut za Kedial J Na 2 
keterangan, berasal dari Dir. & gung. 1 Tn Sementara ' persoalan kopra 
One Pertjetakan Negara, De Sangir Talaud oleh Kementerian 

uelju. Ea Perekonomian seluruhnja telah 
Persoalan tsb dewasa ini se- ba ISO $ diserahkan kepada  Kedjaksaan 

dang dipeladjari oleh pihak Ke- Agung untuk diselidiki lebih Ian- 
djaksaan Djakarta, jg selandjutnja 1 j djut karena menurut pendapat pi- 
akan mengambil ketentuannja ter|hak Kementerian Perekonomian 

Hokt: 

dilakukan terhadap gerakan2 jang - 4 Perhimpunan. Pemakai Teru 

dan Afrika “Selatan. 

Bentrokan itu terdjadi, ketika 
123 orang penjadap karet wani- 
ta jang melakukan pemogokan 
uninak mendapatkan upah- 'jang' 
lebih besar, berusaha 
hentikan truck2 jang datang un- 
tuk memuat karet bagi Djepang 

bebas sadia. 
Kesulitannja dalam pe- 
laksanaan 

| Tetapi satu kesulitan '— dalam 
member 'pelaksanaannja ialah belum ada- 

nja Kantor Urusan Export di 
Sangir-Talaud, sehingga izin utk 
export harus menundgu lebih da- 
hulu dari Djakarta, jang tentunja 
memerlukan waktu dan beaja jg 
tidak sedikit. 

Apabila sistim barter ini didja 
lankan, maka di Sangir-Talaud 
atau pada tempat2 lainnia hen- 
daknja dibuka kantor Bea dan 
Tjukai, supaja barang jang di- 
export dapat dipungut bea dan di 
tjatat. 

Dari hasil bea dan tjukai jang 
diperoleh dalam perdagangan bar 
ter ini pemerintah menetapkan 
pembagian antara daerah dan 
pusat, umpamanja 6075 untuk 

   
      

Wanita? itu mengumpulkan di- 
ri mereka ditengah djalan dimuka 
truck2 jang akan lewat itu, se- 
hingga terpaksalah truck2 ber- 
henti. S5 dad 

Kemudian anggota2 polisi da- 
tang sehingga terdjadilah bentro 
kan antara anggota polisi dan pa 
ra wanita itu. Achirnia mereka 
dapat dibubarkan setelah tiga ka- 
li dilepaskan tembakan2  peringa 
tan. " 

Bentrokan tsb. telah menjebab- 
kan lima orang laki2 masuk ru: 

menghendaki. kemerdekaan wila- 
jah tersebut. 5 

Demikian kawat wartawan ,,An 
tara” dari wilajah propinsi Irian 
Barat di Maluku Utara. 

  

DISEREBEK POLISI INGGRIS, 
Palisi hari Selasa telah meng-: 

adakan penggerebekan atas ru- 

mah dan klinik dr. Mighael Gri | 
vas di Nicosia. Dr. Mighael Gri- 
vas adalah saudara laki2  dari| 
George Grivas. jang dikabarkan! 
adalah pemimpin dari pada ge 
rakan pedjuang  Cyprus-Junani, 
EOKA. Demikian menurut be/ 
rita dari Reuter. | 

Penggerebekan itu berlangsung, 
hingga lebih dari 4 djam  lania-! 
nja. Kata dr. Mighael Grivas, 
bhw. polisi dalam  penggerebe- 
kannja itu telah membawa pergi 

  

san Suez mempunjai sebuah ((go- 
verning board”, dewan pimpinan, 
jang anggota2nja dipilih antara 
18 negara. Badan. ini bertugas 
memberi keterangan2 mengenai 
perkembangan2, menjelenggara- 
kan sidang para anggota Perhim 
punan apabila perlu, dan meng- 
angkat »administrative agent” 
serta menetapkan batas2 kekua- t 
saannja, dan menetapkan prinsip2 
jang mengatur dan mengawasi 
tindakan2 ,,agent” tadi atas nama 
Pernimpunan Pemakai Terusan 
Suez. 

Seterusnja Dulles mengatakan 
bahwa ia berharap supaja dewan 
pimpinan Perhimpunan itu menge 
tahui adanja projek2 seperti sa- 
ran2 untuk mempergunakan kapal 
kapal tangki jang lebih besar jg 
dapat berlajar mengitari Tan- 
djung Harapan, dan idee2 untuk 
memasang pipa2 minjak tanah 
baru”. 

Dulles dalam pidatonja tadi se 
terusnja mentjela keras Mesir. 
Dikatakannja bahwa sikap Mesir 
telah menimbulkan keadaan jang 
baru dan sulit. mah sakit. (UP). 

SELASA petang enek 

   

telah diterdiang oleh sebuah be- 
tja jang sedang berdjalan 
tjang hingga orang itu menderita 
luka2 berat dan kemudian mati 
dirumah sakit. Peristiwa ini buat 
kota Surabaja baru pertama kali 
terdjadis dan polisi sekarang se- 
dang mengusut siapa ig bersalah 
dalam peristiwa itu 
DJURUWARTA 'Antara” dari 

Madura mengabarkan, bahwa se- 
orang penduduk didesa Galis (Pa 
mekasan) telah mempunjai sepo 
hon pisang jang termasuk aneh. 
Pohon pisang ita berdjantung 19 

“| 

Ibusat dan” 4075 untuk daerah. 
(Demikian antara lain "Pedoman 
Rakjat” tari Rebo. 

ANGGAUTA Parlemen Sudjono 
Prawirosudarso jang baru2 ini 

turut serta dalam misi Parlemen 
menindjau wilajah Konsesi NIAM 
di Sumatera Selatan  menerang- 

kan, bahwa tentang prinsip na- 
sionalisasi NIAM sesungguhnja 

tidak ada perselisihan faham lagi 

antara berbagai. golongan dalam 
(parlemen. — Rapat istimewa Se 
rikat. Perusahaan  Persuratkabar 
hari Selasa jbl. di Djakarta jang 
chusus membahas Peraturan KS 
AD no. PKM/001/9/1956 ttgl. 14 
Sept. 1956 telah mengeluarkan ke 
putusan antaranja mendesak pa   

buah, dan dari masing2 djantung 
ita keluar buah jang berdjenis2 
matjamnja, Pohon aselinia, ada- 
lah pisang bidji (pisang klutuk — 
Djawa). " 

Karena pisang itu dianggap 
aneh, banjak orang menjaksikan- 
nja, 

da Pemerintah supaja  selekas 
ifa peraturan itu ditjabut. 
Sidang Pengadilan Negeri Djakar 
ta dengan Hakim Mr. G.K. Lim, 
“jang menurut rentjana semula 
hari Selasa jbl. akan mendengar 
kan reguisitoir Djaksa Jusuf Su 
wondho dalam perkara bekas Kon 
sul Muda R.I. di Singapura, Ar- 
sjad Astrajuda, oleh Hakim di- 
tunda sampai 20 Sept., karena 
hari tsb. Djaksa berhalangan da 

Tapi, demikian tulis wartawan 

badap persoalan itu. Demikian pi 
hak Kedjaksaan Djakarta. 

Perkara Lie Hok Thay 
selesai. 

' Sementara itu mengenai perka 
ra Lie Hok Thay. dari pihak ke 
polisian ,,Antara” mendapat ka 

ahwa pemeriksaan perkara 
. oleh pihak polisi Djakarta 

Raya, dewasa ini boleh dikata- 
kan sudah selesai. Perkara jeng 
sudah selesai diperiksa itu, baru 

  

mengenai satu persoalan, jakni 
tuduhan — melakukan ” korupsi 
uang negara lebih dari Rp. 1. 
djuta, dimana tersangkut pula di 

persoalan. itu meliputi beberapa 
pelanggaran dan manipulasi jang 
telah dilakukan oleh pihak Jaja- 
san Kelapa Rakjat Sangir Talaud 
dan ex-major John Rahasia seba- 
gai salah seorang wakil JKRST 
jang “berkuasa: penuh. Demikian 
diterangkan oleh kalangan jang 
berdekatan dengan Menteri Muda 
Perekonomian kepada Antara” 
hari Rebo. 

Delegasi JKRST jang telah me 
nemui Menteri Muda Perekono- 
mian F. Umbas di Djakarta hari 
Senen jang lalu utk membitjara   ri Dir. Djen. Pertjetakan Nega 

ra, De Ouelju: Perkara Lie Hok 
Thay ini, oleh pihak kepolisian 
Benua Raya direntjanakan 
akan diserahkan kepada — pihak 
Kedjaksaa, Djakarta dalam wak 
tu selekas mungkin ini. 
Sementara itu terhadap diri 

Lie Hok Thay, pihak kepolisian 
Djakarta Raya masih terus mela 
kukan pemeriksaan2 dan pengu 

kan persoalan tsb menurut kala 
ngan itu tetap tidak dapat mem 
berikan pertanggungan — djawab 
itentang uang jang ber-djuta2 ru 
piah banjaknja jang telah dikirim 
kan oleh Pemerintah Pusat utk 
penjelesaian masalah kopra di 
Sangit Talaud. 

Seperti pernah diberitakan Men 

teri Muda Perekonomian Umbas beberapa surat2 tulisan tangan 

isaudara laki2nja. 
k.b. Amerika United Press, per- 
satuan pendirian dipihak negara2 

    

tang. — Menteri P.U. & T. me| 
nerangkan, bahwa menurut ren- 

tjana aliran sungai musi akan 
didjadikan sumber irigasi dan 
pembangkit tenaga listerik, jang 
menurut mestinja akan memberi 

lea kemungkinan kemakmuran 
'bagi daerah Palembang dan Su- 
imatera Selatan 2 ? 
Konggres Mahasiswa, emuda, 
Peladjar dan Masjarakat Atjeh se 
Indonesia jang berlangsung se- 
djak beberapa hari j.I. mulai ha' 
ri Rebo telah tiba pada persoalan 
pembitjaraan ' mengenai masalah 
keamanan. — Mengenai konperen 
si Food and Agriculture Organi- 
sation jang akan - diadakan dari 
tgl. 8 s/d 19 Okt. j.a.d. di Ban- 
dung, sekarang diperoleh kepasti 
tian, bahwa konperensi FAO ig 
bertingkat menteri itu akan di- 
langsungkan dalam sebuah ge- 
dung baru, jaitu gedung kantor 
pensiun iliter pusat. — Perte- 
muan djawatan2 tingkat kabupa- 
ten di Sumenep baru2 ini telah 

  

  

membentuk suatu Badan Koordi- 
nasi Djawatan2 di Sumenep guna 
melaksanakan pameran bersama 
inter-djawatan jang sifatnja agak 
luas. — Djika tidak ada aral me 
lintang, timbang terima pimpinan 
TT I Bukit Barisan antara Kolo 
nel M, Simbolon dengan Kolonel 
Zulkifli Lubis akan diddakan pa 
da minggu pertama bulan Okto- 
ber j.a.d. — Kini berita sajang 
dari luar negeri. Wakil Menteri 
Perdagangan Djepang Y. Wawo 
no berkata di Hongkong, 
selama -perdjalanannja 
internasional telah menemukan 
bahwa diantara para pedagang 
Djepang terlalu banjak persaing 
an”. — Pedagang2 ketjil buah2- 
an dan sajuran di Paris dan dae 
rah2 sekelilingnja mengadakan 
pemogokan selama 48 djam pada 
hari Selasa jl. sebagai protes ter 
hadap tindakan pemerintah untuk 
membatasi keuntungan mereka. 
— Menteri luar negeri Mesir hari 
Selasa jbl. telah mengadakan pem 
bitjaraan dengan delegasi2 Liga 

dipasar2 

  mentjapai persetudjuan untuk Arab guna mempertimbangkan 

bahwa. 

sutan2 mengenai beberapa soal 3 
latanja, jane Meta Iebih men Na non an 

ma berselang telah menjatakan 
bhw JKRST masih berhutang kl. 

5 Rp. 14.— djuta dalam uang dan 
“Ikopra jang diambil oper dari 
iJajasan Kopra dan  sedjumlah 

Rp. 2,8 djuta jang tidak diterus 
kan kepfida petani kelapa jang 
berhak atasnja (Antara). 

|PEM. BELANDA TAK SUKA 
MEMBERI KETERANGAN 
Atas pertanjaan2 tertulis Par- 

lemen Belanda maka  Menteri2 
Luar Negeri Belanda Beyen dan 

tindakan2 pembalasan terhadap 
blokkade ekonomi Barat atas Me 

sir. — Pembesar2 A.S. mendjelas 
kan, bahwa rentjana Amerika Se 
rikat untuk memberikan bantuan| 
ekonomi kepada perhimpunan pe 

makai Terusan Suez dewasa ini 
hanja terbatas kepada membiajai 

  

ena Bea aka |Luns menerangkan, bahwa ' me 
pin Partai Komunis Amerika selreka tidak bersedia memberikan 
rikat hari Selasa ag telah Ta keterangan2 tentang langkah2 

in ara Na na Tonfiang akan diambil oleh Neder- 
B tahun karena dituduh- hendak |land terhadap pembatalan 
menggulingkan pemerintah A. S. 
dengan kekerasan. — Pakistan 
akan bersatu dengan India dalam 
sidang Madjlis Umum PBB jang 
akan menindjau kembali kedudu 
kan bangsa2 India dan Pakistan 
di Afrika Selatan, — Polisi Singa 
pura menahan 18 orang pemo- 
gok jamg tergabung dalam sare 

,utang2” oleh Indonesia, karena 
mereka tidak suka mengikat Ka 
binet Belanda jang baru nanti di 
dalam soal2 tsb. Dengan alasan 
jang sama mereka pun tidak su 
ka memberi keterangan apa ig. 
telah dikerdjakan utk. melin- 

pintu 
kearah penjelesaian masalah Suez 

Sudah djelas, bhw persetudju- 
an ttg kebebasan pelajaran itu 
pada hakekatnja harus tertjapai 
sebagai hasil daripada dipeladja- 
rinja masalah ini dalam sebuah 
konperensi internasional jg luas, 

dalam mana hadir segala negara 
jang berkepentingan. 

4” Pertanjaan: Kalau pemim- 
pin? negara? tsb diatas tadi dapat 
mentjapai persetudjuan mengenai 
masalah Suez, apakah pemerintah 

Uni Sovjet, untuk merundingkan masalah Terusan Suez. 

lama sesudah menteri luar negeri 
A.S. Dulles mengadjukan usul 
dalam Konperensi 18 negara su- 
paja dibentuk sebuah" badan ke- 
kuasaan Barat untuk “mengatur 
segala lalu-lintas melalui "Teru- 
san Suez, jang — djika perlu — 
melarang kapal2 untuk menem- 
puh Terusan Suez. 
Wartawan k.b. Amerika U.P. 

mengemukakan bahwa dengan 
demikian” URSS denga,  tjepat 
menangkis move Amerika Seri- 
kat, dalam suatu manoeuvre jg. 
sangat tepat pada waktunja. 
Diplomat2 di London chawa- 

tir kalau2 pernjataan2 Bulganin 
ini akan diterima baik oleh Swe 
dia, Norwegia, Denmark, Iran, 
Etiopia. Pakistan dan Spanjol (7   diantara 18 negara jang hadir da 
lam konperensi London), jang tc 
lah mendesak supaja diadakan 
perundingan lagi dgn Mesir. 

3 Besar Barat diduga akan me 
nolak usul Sovjet itu, walaupun 
sampai saat ini belum ad, reak 
si resmi. 

State Department 
njambut dingin. 

Kementerian luar negeri" A.S. 
menjambut saran Bulganin tadi 
setjara dingin.  Djurubitjara ke- 
menterian tadi, Lincoln White, 
mengatakan kepada para warta 
wan jang mengerumuninja: .,Ne 
gara2 jang berusaha untuk men 
tjapai penjelesaian jang adil dan 
damai bagi masalah Suez, djustru 
pada saat ini ssedang berkonpe- 
rensi di London”. 

White "mengatakan bahwa ke- 
menteriannja tidak tahu-menahu 
setjara resmi mengenai berita 
tadi. | 

Waktu ditanja apakah A.S. se- 
tudju djika diadakan konperensi 
kepala2 pemerintah tsb. tadi, 
White mendjawab: ,,Saja tidak 
ingin memberi komentar, ketjuali 
mengatakan bahwa sebagai tuan? 
semua sudah tahu, neggra2 jang 
melakukan segala usaha untuk 
mentjapai penjelesaian jang adil 
dan damai bagi masalah Suez, 
djustru sedang melakukan usaha 
ini di London”. 

nie- 

  

  

DIANTARA PARA 
”RAKSASA” 

Baru2 ini di Kassel di Djerman 
Barat telah dilangsungkan perte- 
muan “antara "Raksasa2” dari se- 
luruh daerah Djerman Barat dan 
djuga dihadliri oleh utusan2 dari 
Denmark, Nederland dan Aus- 
tri. Gambar: Orang jang 
tertinggi di Djerman, Heinz Klei- 
nau, jang tingginja 2,24 meter 
(kedua dari kiri) sedang bertja- 
kap2 dengan seorang wartawan 
foto jang tingginja 1,52 meter, 

  

Gerakan Anti 

AS Di Maroko 
PEMBESAR2 Maroko hari Se 

lasa membebankan pertanggung 
an djawahs kepada sepasukan ba 
risan Patroli Tentera Amerika 
Serikat jang menembak mati 2 
orang penduduk desa Maroko ig 
terletak dekat station Radar Ame 
rika Serikat ketika Minggu ibl. 
Insiden ini telah menimbulkan 
gelombang anti-Amerika Serikat 
dalam kehidupan desa dekat sita , 
tion radar A.S. itu. 

Tetapi belum meningkat sam- 
pai gerakan2 demonstrasi. Ini 
adalah kedjadian jg pertama kali 
sedjak aroko menerima penje 
rahan kemerdekaannja, dari Pe 
rantjis. 

Menurut kabar2, Kuasa Usaha 
pemerintah AS, William Poster 
sedang mengadakan  penjelidi- 
kan2 gmengenai insiden tsb. Ke 
dua fihak, jaitu pembesar2 Ma 
roko dan AS. menerangka, bah 
wa akan diadakan tindakan ter 
hadap anggauta2 regu patrolinja 
itu. (Antara—Reuter).   

  

4 Orang Pemimpin Red. 
S.K. Djakarta Diperiksa 

Oleh C. P. M. 
Bersangkut Paut Dengan Peraturan KSAD 

Mengenai Pers 
ANTARA” MENDAPAT kabar, bahwa 3 orang pemim 

pin redaksi/penanggung-djawab dari 3 harian di ibukota Dja 

karta dan seorang penanggung-djawab"dari mingguan di Dja 

karta, masing2 Mochtar Lubis dari ,,Indonesia Raya”, Rosi 

han Anwar dari ,,/Pedoman” dam Naibaho dari ,, Harian Rak 

jat” serta Suhardi dari mingguan »Berita Minggu”, pada hari 

Rebo tgl. 19-9 telah diperiksa atau didengar. keterangan2nja 

oleh pihak C.P.M. 

Pemeriksaan atas diri 4 pemim merupakan rintangan bagi 

Pin redaksi/ penanggumg-djawab' tumbuhan demokrasi. 
s.s.k. itu. dilangsungkan 2 kali, ! : 

Pim. Red. ,,L. R.” 

per- 

di-   
URSS bersedia meneruskan per! 
setudjuan ini kepada PBB untuk 
diratifikasi ? | 

Djawab: Pemerintah Soviet! 
tidak mengadakan  keketjualian 
bagi penerusan persetudjuan ini 
kepada PBB. (Wartawan UP me 
ngemukakan bahwa dalam dja- 
waban ini Bulganin tidak  me- 
njinggung-njinggung kemungkinan 
diratifikaSinja  persetudjuan ini 
dalam PBB). 

Kechawatiran  dipihak 
Barat di London. 

Berita dari London mengata- 
kan bahwa Rusia mengumumkan 
usul tidak langsung tadi tidak 

Undang? 
Minjak 

Dibitjarakan Dalam 
Kabinet 

DIDAPAT kabar, bahwa pada 
hari Kemis Kabinet bersidang un- 
tuk membitjarakan masalah un- 
dang-undang minjak, Diketahui, 
bahwa persoalannja terutama me- 
ngenai status maskapai2 minjak 
di Indonesia, seperti B.P,M., 
NIAM, Stanvac dan Caltec, jang 
sampai sekarang berstatus N.V, 
menurut Indische Mijnwet dulu 
dengan direksi2-nja ada diluar 
negeri, Mungkin sekali soal status 
inilah jang akan dibitjarakan, su- 
paja maskapai2 itu dapat lebih 
menguntungkan Indonesia, 

  

Selain itu jang mendjadi per- 
soalan ialah jang mengenai izin2 
explorasi dan  exploitasi baru, 
dan kepada siapa dapat diberi- 
kan serta sjarat2nja, djuga soal 
dapat-tidaknja dilakukan pengu- 
rasan minjak mentah dengan ti- 
dak disuling (dimasak) di Indo 
nesia, dan soal ,.Indonesianisasi” 
anggota2 staf dan pegawai2nja. 

(Antara) 

jakni pertama2 pada hari Reboj a : R 

pagi selama beberapa diam, danj periksa sekitar dua ta- 

kemudian dilandjutkan lagi pada | Gjuk-rentjananja 

Rebo sore mulai kira2 djamj Dalam Ky Ane ini, 
arian 

    

pe 
17.00 sampai djam 19.30. 
Menurut keterangan2 jang di- 

peroleh ,,Antara”, pemeriksaan/ 
pendengaran keterangan? dari 
keempat pemimpin redaksi. itu. 
mempunjai hubungan dgn Peratu 
ran KSAD mengenai pers jg dike 
luarkan tgl 14 September jbl. 
Soal apa sesungguhnja jang me 
njebabka, didengarmja keterang 
an-keterangan dari pemimpin-pe 
mimpin redaksi s.s.k. itu, belum 
diperoleh sesuatu keterangan. 
Pendengaran keterangan? itu, 

menurut keterangan2 selandjut- 
nja, dilakukan oleh pihak CPM 
detasemen Djakarta Raya atas 
perintah Komandan KMKBDR, 
Major Djuhro selaku pemegang 
kekuasaan S.O. daerah. 

Pengurus S.P,S, mene- 
mui KSAD. 

Sementara itu — dalam hubu- 
ngan dengan dikeluarkannja Per- 
aturan KSAD tsb. — menurut 
keterangan2 selandjutnja jang di 
peroleh “Antara”, Pengurus "Se- 
rikat Perusahaan Surat-kabar” di 
bawah pimpinan Sek. Djen. S. 
P.S., Sudarjo Tjokrosisworo, pa 
da hari Rebo siang telah menemui 
KSAD Djenderal-Major A.H. Na 
sution, dikamar-kerdja KSAD di 
gedung MBAD Djakarta. 

Dalam pertemuan itu, telah di 
bitjarakan sebagai pokok atjara, 
sekitar peraturan KSAD tsb. 
serta statement jang dikeluarkan 
S.P.S. 2 hari jang lalu sekitar 
soal tersebut. 

Pembitjaraan antara perutusan 
pengurus S.P.S. dengan KSAD 
itu, kabarnja telah menimbulkan 
pengertian timbal-balik jang baik 
antara kedua belah pihak. 

Sebagaimana diketahui, state- 
ment S.P.S. tsb. pokoknja tidak 
membenarkan dikeluarkannja Per 
aturan KSAD itu, karena diang- 
gap njata2 bertentangan dengan 
djiwa dan bunji pasal 19 Undang   Undang Dasar Sementara dan 

  

melakukan pentjurian berat 

itu. 

ra selama 10 bul.n oleh Penga 
dilan Negeri 

hukumannja berachir. 
Ketika dim pemeriksaan dimu   kat buruh sajap kiri waktu ada 

perkelahian antara polisi dan hu 
ruh jang sedang mogok digudang 
kongsi ret, f 

lungi dan mempertahankan hak2 
Belanda. Demikian ,,Antara” Am 
sterdam,     1 

pengadilan mendjatuhkan 

A
N
E
 

  

Saja Mentjuri Supaja 
| Sisa Di-hukum .... 
Aji Merasa Lebih Senang Dalam Pendjara ? 

HAKIM Mr. SIEN GWEE dan Djaksa Achmad Suma 
Gipradja pada sidang Pengadilan Negeri Bandung hari Rabu 
pagi telah terkedjut, ketika terdakwa Aji, jang dituduh mela 
kukan pentjurian berat, tiba2 memadjukan permintaan supaja 
didjatuhi hukuman pendjara lebih dari 10 bulan, sebelum Pe 
ngadilan Negeri ita mengumumkan. vennisnja. Aji dituduh 

Kaer b Kasan, dikampung Legok, desa Sukadjadi (Bandung). 
Dengan terus terang terdakwa Aji mengakui perbuatannja 

Terdakwa itu sebelumnja djuga djatuhi hukuman lebih dari 10 
pernah melakukan pentjurian dan bulan. Sebetulnja saja ingin se 
pernah didjatuhi hukuman pendja kali ditransmigrasikan ke Suma 

ka Pengadilan Negeri pagi itu di 
adakan tanja-djawab dan sebelum |ri Bandung itu mendjatuhkan hu 

huku-|kuman pendjara 15 bulan untuk 
man, tiba2 terdakwa Aji berka-Iperbuatan pentjurian berat 
ta: ,Njonja Hakim saja mau dil (Antara), 

diwaktu malam pada rumah 

pin redaksi Indon    Raya”, Mochtar Lubis, at 
tanjaan2 ,,Antara” Rebo mal 
menerangkan, bahwa ia diden 
keterangan2nja oleh C.P.M 
kitar dua tadjuk-rentjana ',,Indo- 
nesia-Raya” beberapa hari jl. ten 
tang peraturan militer, m 2 
berkepala: ,,Pemerintah 
panik” dan ,,Ali Sasiroar j 
satu tokoh kegagalan”. (Antara). 

  

   

   

    

Gelombang? Ra- 
dio Dari Planit 

Mars 
Ditangkap Di Amerika 
ANGK. . LAUT Amerika Seri- 

kat hari Selasa mengumumkan 
bahwa gelombang2 radio” dari 
planet Mars telah tertangkap 
untuk pertamakalinja di Amerika. 
Ini dikerdjakan oleh Laboratorium 
Penjelidikan Angkatan Laut di 
Washington jang mempergunakan 
Radio Teleskop berukuran 600 
inch. Diterangkan dalam hubu- 
ngan ini bahwa Laboratorium tsb 
awal tahun ini djuga telah me- 
nangkap sinar2 radio dari Venus. 

Tentang suhu Mars, sardjana2' 
pada Laboratorium tsb. menerang 
kan bahwa suhu Mars  mendi- 
ngin dan lebih rendah daripada 
titikbeku air, Untuk penjelidikan 
selandjutnja telah diadakan djuga 
usaha2 seterusnja, 

(Antara-Rcuter), 

Rusia Buka 
Pintu Asia 
Komentar Newsweek 
iMengenal Pindjaman' 
Rusia Pada Indonesia 
MADJALAH Amerika "News 

week” mengetjap pindjaman 100 
djuta dollar dari Sovjet kepada 
Indonesia sebagai ,,snatu perem- 

   

Ibesan Sovjet ke Asia dalam ting- 
katnja jang baru”. Moskow telah 
berbuat jang sama dengan India, 
Burma dan Afghanistan - tahun 
ini, tapi, kata" "Newsweck” wa: 
jaupun Sukarno menegas-negas- 
kan bahwa bantuan Sovjet itu 
tidak membawakan suatu ikatan 
apapun, dunia Barat heran. 
»Pintu Asia kini terbuka bagi 
penjerbuan kaum tehnisi Soviet,” 
demikian Newgweek. 

  

v 
PANITIA AHLI TEMBAKAU 
AKAN BERSIDANG Di 

DJAKARTA.   
tera. Itulah sebabnja saja terus 

Bandung. Tapi menerus mentjuri”. 
alangkah sedihnja terdakwa ka- 
rena ia pada tg. 17 Agustus jl. 
sudah dibebaskan sebelum masa pernah mendengar 

| Hakim dan Djaksa jang tak 
permintaan 

terdakwa demikian terkedjut pu 
la dan achirnja karena terikat 
| 

(oleh Undang2, Pengadilan Nege 

itu. 

Diperoleh kabar bahwa pada 
achir minggu ke-3 ini di Djakar- 
ta akan berlangsung sidang Pa- 
hitya Ahli Tembakau jang menu- 
rut rentjana akan dihadliri oleh 
segenap anggauta2nja jang terse- 
bar dibeberapa tempat. Sidang 
kali ini dgn atjara: ,,pembeba- 
san/peringanan sementara tjukai 
tembakau”, Anggauta2 PAT adas 
lah F. Suharto dan S. Sukandar 
keduanja wakil dari N.V. ,,Kre- 
tek”, seorang wakil dari BAT di 
Tjirebon, s@orang wakil dari pe- 
rusahaan rokok Liem Seeng Fee 
di Surabaja, “Bupati Kudus, -ke- 
pala direktoraat Perdagangan Pu- 
sat dan kepala Djawatan Pereko- 

nomian Djakarta,  



    

        

    

          

0 
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  Riwajat hidup dari 
dunia digambarkan dengan djitu 

  

Dengan hormat, 

tama : 

dengan 
A 

puteri ke 3 dari Tuan dan Njonja OEI IE HWA di Malang. 
Mohon “dengan hormat kedatangan Tuan/Njonjah/Nona 

rang. 

Perdjamuan : 

Hari Sabtu tgl. 22 September 1956 
djam 19.00 (7 malam) 

»N.B. Bila kelupa'an ada jang tidak menerima Surat 
sebagai gantinja”. 

3 ERBLNKERELEKKEKKE KY KE RK KRA KL KKR NI 

Hundjuk bertahu, bahwa pada nanti tgl. 16 September 1956 atau tgl. 12 Pik Gwee 2507 
djatuh pada hari Minggu, kami hendak melangsungkan perkawinan putera kami jang per- 

ONG SIK KIEN 

LIEN 
mengundjungi perdjamuan jang akan kami adakan pada tanggal 22 September 1956 djam 
19.00 (7 malam) di Gedung ,,Hua Chiao Chung Hsiao Hsueh” 

Atas perhatian mana sebelum dan sesudahnja kami haturkan banjak terima kasih. 

ONG TJWIE TIEN 

  

  KEKKKKKKKK KK KKKKKKKS 

  

T&T IV / DIPONEGORO 
| CORPS INTENDANS A.D. 

Permintaan 
rang. 

Pertama 
Kedua 

dan sekalian pamilie untuk 

Djl. Mataram 403, Sema- 

Hormat kami, $ 

dgn. NJONJAH.   
  

    

Bertunangan 
T. OEI TJONG SWAN 

dengan 
KWEE GIOK LOEN 

Dil. Lajur 160 ) 
Dil. Petek kp. ) 

Malang 16) » 
Semarang 19-9-56 
  

  

Java Pacific Lijn 
mempermaklumkan kepada para 
penerima muatan bahwa :y 

8.8. Ternate” $ Boomklerk Jg 
tgl. 20 September 1956 telah ma- 
suk di pelabuhan Semarang de- 
ngan muatan dari India. 

A pen: 
N. V. STOOMYAART MAAT- 
SCHAPPUY .,NEDERLAND” 

  

AGENDA SEMARANG 
UNITED CINEMAS 

Djam untuk pesan tempat : 
“Las” 2 “Grand” 03 “Il—12h— 
“Rex” - “Orion” 1 9—12— 
Gris - Indra - Royal: 10.—11.— 

INI & BESOK MALAM: 
LUX” Sie Oo 2 (13 tb) 

E. Zaenah - Darussalam 
Awaludin . Abdul Hadi 

"BURUH BENGKEL” 

MEN Tea Ia Da ANE Gn) 

  

P.T. Randu Mas Veem 
mewbutuhkan untuk : 

Bag. In-dan Uitklaring 

(Bag. buitendienst) "3 

BEN jang Gapat bekerdja sendiri melaksanakan segala sesuatu 
mengenai pekerdjaan boom. 

Jang tidak mempunjai pengalaman sekurang?2nja 3 (tiga) ta- 
S hun terus-menerus, tidak perlu melamar. 

cl Jang memenuhi sjarat akan diberi gadji baik dengan ha- 
tel rapan kedudukan baik dikemudian hari. 

Lamaran? disertai keterangan? lengkap, jang akan dirahasia- 
kan, semata2 diadjukan setjara tertulis kepada : 

Direksi 
P.T. Randu Mas Veem s3 

Djl. KEPODANG 8 

SEMARANG. 

  

Dikeluarkan : 

Pada tgl. 

undangan, harap ini iklan dianggep y Djam 

4 "ME sal 

(R. 

BEKENDE ADRES untuk : 

Ra TA La na Tn 0 0 Tt “0 “Rn 2 0 Le 0 tr au 

Paling lambat tgl. 25 Oktober 1956. 
Paling lambat tgl. 12 November 1956. 

b. Formulier penawaran dan keterangan? dapat diminta kepa- 

da Staf C.I.T. IV Urs. Pembelian (bekas gedung N.I.S. Bo- 
'djong Semarang) kamar No.62. 

c. Penawaran ditutup tanggal 1 Oktober 1956 djam 12.00 tepat. 

d. Sjarat2 sebagai Leverancier jalah: jang telah disjahkan oleh | 
Kementerian Perekonomian/ Perindustrian, Kehakiman atau 
jang telah didaftar oleh kantor Pengadilan Negeri. 

». Pada waktu mengadjukan penawaran harus disertai surat 

1 alat sebanjak 4 (empat) helai dan dimasukkan dalam 

bungkus tjontoh sabun jang telah diperiksa .dan dizegel 

(di-lak) pakai stempel dari Balai Penjelidikan Kimia Negara. 

“2 TA 2 LL LL 2 LL LL LL LL KL 

i Maisop ELITAS 
PLAMPITAN 22 SEMARANG 

  

  

- Penawaran 
No. : 030/OFF. B.M/PBL/56. 

a. CORPS INTENDANS TERR. IV MEMBUTUHKAN : 
SABUN TJUTII ,,KWALITEIT T. 3”. 

Penjerahan: Franco Gudang H.W. 7 Havencomplex Sema- 

di tempat. 

19 September 1956. 

: 09.00. 

IV / DIPONEGORO 

Pa C.LA.D. 

A. KOENTO) 

MAJOOR 

Nrp. 15621.   
8, MATJAM?' PERMANENT-WAVE dengan OMBAK BESAR”. 

AHLI KETJANTIKAN. 
&.. SPECIALIST in B.H's-STRAPPLES: dan 

BADCOSTUUMS. 
(TRIMA MENGRIHAS KEMANTEN) 
  

  
Berpengalaman 

M.S. R 
Seteran 109 

atas kawan hidupmu 

Djam Bitjara : 

AHAT 
OCCULTIST. 

— Semarang. 
Menerangkan segala hal penghidupan SUSAH & SENANG, 
Mengenai keuntunganmu, tjita2-mu dikemudian hari pilihanmu 

seluruhnja kami 
Periksakanlah bagaimana kau dapat memperbaiki kedudukan dan 

# peribadimu. Segala hal dirahasiakan. 

berikan pendjelasan. 

Pagi 9 — 12. 
Sore 5 — 7. 

  

bidj aal:   
ton 1949, 
baik.   
MORRIS Minor 1951. 

  

EXTRA: SABAN SORE dj. 3.00 
(Widescreen) : 

Jean. jones - Montg. Clift 
”INDISCRETION OF 

AN AMERICAN WIFE' 

"ORION” 4457.-9.15 (17th) 
EXIRA: SABAN SORE dj. 2.36 

(CinemaScope) 
Tyrone Power - Kim Novak 

"THE EDDY DUCHIN STORY 

INI MALAM D.M.B. (17 ih) 
"REX” 5.00-7.60-9.00 

  

   

   

(Color by Technicolor) aa 2S 

INI & BESOK MALAM: "INDISCRETION 
"GRAND” 5.- 7-9. (17 th) fan (inarican Wife” 

(Widescreen) aa na « 
Paul Douglas - Eva Bartok Jennifer Montgomery 
THE GAMMA PEOPLE” JONES - CLIFT 
"ROXY” 54. (seg. umur) l OR PEN 

Walt Disney's: 
"THE - LIVING DESERT” 

(Color by Technicolor) 
  

  

"ROYAL 445-645 - 8.45 

'INDRA”  5.15-7.15-9.15 Rey 
Geeta Bali - Kamal Kapoor Hh£ 

Film India RIYA 2 RELEASE E Pelat Ink SP RELEASE: FRIEDER FILMS,INGO 

(Untuk segala umur) 

”"DJAGALAN” 6.30-8.45 (17 th)   (Widescreen) 
| Drama pertjintaan 

Extra: SABAN SORE djam 3.00 

jang paling 

  

  

       

SG R15” 445 7.00 - 9.15 Lan dan Serat... 1 
ng - Malasinha - Kamal |" Der, Minta PATTI PAGE jg. 
im Per AI “Ian ai | menggema sebagai proloog- 

Tok Tag, 1 ANN RN NN ata nik ant acer 

INI DAN 

BESOK .. 
MALAM 1 Sen AN Uu e 

7G RAN D” & PAUL DO Au 
“BARTOK : 

5.60 7.00 9.00 PA EVA EK 

tu, 17 th)" | Gamma people 
(Widescreen) L BG erangan me MENGAN 

DL Kemangitn 01 NON CILING tadi KDAN SISA - Oirertan ye KN GIA UG - Produtad 9x OIKM SLSAKI “ 

Saksikanlah Gamma-stralen jang membikin manusia2 tunduk di- 
bawah perintahnja........ Misa 

  

”ROXY” INI MALAM PREMIERE 5.00 7.00 9.00 (u. seg. umur) 

    

     
   

  

   
  

PARA, Walt-Disneys Neng 

p “ | The Oaanan : 

ds 115 MU 

: Finee p 
. PEATURE-LENGTN TRUE-LIFE ADVENTURE ewah Dane BE 
. : et 2 TECHNICOLOS $ Peda“ $ 

rol Water Disney3 UBEP amo MET ae )3 

PADANG PASIR HIDUP...... Bana Suatu peristiwa jang me- | 
nadjubkan — satu film penuh kegaiban untuk tiap2 orang!!! 
Melainkan Wait Disney — sang seniman — dapat mentjiptakan 
ini untuk Tuan! : 
Menggambarkan dengan ASLI tentang alam dan binatang2 dalam 
penghidupannja jang penuh kegandjilan2nja ! 
  

"ORIGN” , INI MALAM D.M.B. 
Extra: SABAN SORE djam 2.45 (CinemaScope) 

Jie POVVE.r 

1... KIM NOVAK 
173 3 gi 

8 THELLOVE 

s4 STORY OF THE 
   
   

9 KNEW ONLY BY : 
HIS MUSICI ! 

» THE EDDY DUCHIN STORY ! 

  

oran p0 TEecunicoLor Cinema ScopE $ 
h NP mesem Pe mag anann PRA BP YNA   

Kartu-Bebas tak berlaku. 5 
Eddy Duchin, pemain piano jang tersohor di 

! 

  

Semarang 
SAKIT BAARMOEDER, 

CHEVROLET truck 315 
dalam keadaan 

DODGE truck 314 ton 1956. 
MACK truck 314 ton 1944. 

Djl. Imam Bondjol (Pontjol) 186 

aa an Na ai 

KONINKLIJKE ROTTERDAM- 
SCHE LLOYD n.v. 

Para penerima barang2 diberita- 
hukan bahwa pada hari ini 

ms. ,GAROEI” 
tiba dipelabuhan Semarang de- 
ngan angkutan dari Eropa. 

  Maandstoornissen, bitjaralah 
dengan tak ragu? pada: 

NJONJA GOUW sendiri. 
Depok 20 Tilp. 791 

INI & BESOK MALAM! 
“LUX” 

PERSARI'S RELEASE.€ 

    
    

  

"SEGERA asa BucKI 

DATANG! A FAST KIS», ITANG IA vapam rara Lag 
| "FAST COMPA! Ea | 

21 
          

  
         z TES 2 2 a bone Mg BRG CARA 

erna 101 S7 IRGES » merung w HENRY BERMAN 

dalam suka dan duka........ ! 

    dan teladan jang sehat! 

NN AN SAS SOSNSOON NN SENANG SS SSS 

Perusahaan Kultur 
MEMERLUKAN UNTUK PABRIK2 GULA -NJA 
SEORANG 

EERSTE GEEMPLOYEERDE 
Surat2 lamaran harap ditudjukan kepada harian ini dibawah 
No. 7/3627 

KN MN na an anatara p SERASA EN AN NA ae 

1 ASTHMA CURE ISTIMEWA 
Untuk sembuhkan penjakit Bengek, Batuk Kering atau Basah, 
Pendek Nafas (Benauwheid) Keluarkan Riak, Rp. 15,— 
BARYLTIN. Minjak Rambut guna menumbuhkan pandjangkan 
rambut, dan berentikan rontoknja rambut (djatuh). Harga Rp. 10,— 
NO HAIR CREAM UNTUK MENGHILANGKAN RAMBUT 
Harga Rp. 10,— 
DC HAIRDYE Tjelup rambut untuk membikin hitam rambut di- 
tanggung tidak luntur. Harga Rp. 10,— , 
ATOM HAIRDYE Tjelup rambut putih djadi hitam 3 Grams 
Rp. 10,—, 5 Grams Rp. 15,—, 10 Grms Rp. 25,—. 
CLEANSING CREAM membersihkan paras muka (make-up! 
jang susah dihilangkan dengan sabun Rp. 10,— 
SPROSSENCREME untuk sprossen tanda2 hitam atau bekas dje- 
rawat dil. Harga Rp. 10,— : 
NO-BAIR PUDER untuk menghilangkan rambut Rp. 5,— 
Dapat beli ditiap Toko Obat diseluruh Indonesia. 
Pesanan luar harus tambah 1599 ongkos kirim. 
SEXALIN UNTUK WANITA DATANG BULAN TIDAK 
IJOTJOK Rp. 20. 
POTENSOL OBAT KUAT ISTIMEWA Rp. 30. 

  

  
445 7.009.15 (u, 17 th,) , 

(Ikisah pembunuhan 
jang mentjoba chasiat serum andjing hutan   Type Pertj. ,SEMARANG” Idzin No, 3498/111/4/171 

4 

- 

DC CREAM. tanggung menghi- 
langkan tanda2 hitam djerawat 
kukul dan panu. 

Beri tjahaja dan membikin tjan- 
tik paras mukanja. 
Per doos Rp. 15,— 
CLEANSING CREAM untuk 
ketjantikan Rp. 10,— 
SPROSSEN CREAM untuk meng 
hilangkan tanda-tanda di muka 

# Rp. 10,— 
ACHMAD KARIM 
Toko Umum 
Pintu Besi 10 Djakarta.    Dapat beli di tiap toko obat di- 

mana-mana : 
Pesanan luar kota tambah 154. 

  

KAU, 
DC ”PHARMA LTD” 

BANDUNG — DJAKARTA 
DAPAT BELI DISELURUH INDONESIA. 

Tua Den “Wa an Dg “Aa “Das. 0 “UNA. 9 “aU. “aU, 3 “NN, 

DITUNGGU, 
2 Ke U 2 

  

Steve Ritch — Joych Holden — Liz Tannen 

"THE WEREWOLF” 
akibat tindakan rahasia dua orang Dokter 

tapi 
mereka achirnja djadi korban atas ketjerdasan otaknja !   

Ga aa Ne be Se Ska atu ME kaki 

5.00 7.00 9.00 (13 th.) 

NE DI Djalinan kisah kehidupan buruh | 
en 9 

Sebuah film jang memberi faedah j 

N. V. Internationale Crediet- en 
Handels-Vereeniging “Rotterdam” 

Scheepszaken. 

-— "Ia SL TKA   
mennan 

  

    

an nye    
    

a rahasianja kepada tuan. 
alam peti indah permai, 

EP erwarna merah sawo, jang disebut radio. Berpuluhz 
mu pengetahuan dan teknik bekerdja untuk menjem- 

BAGI TUAN ...... 

... djika tuan 
tahu dimana 
letak kuntjinja. 

    
purnakan »kuntji", yu, jang sekarang dapat ditjapai oleh setiap orang. 
Pengatur riak-gelombang pada pesawat penerima dunia 
buka Admi” ba ES tuan, dan      
    

   

  

   
Teng aaan 

UNTUK KWALITET, 

ke maan 

2 pmiips 
SERVICE DAN GARANSI: 

itu, meme 

tambahan pula 

@ sambungan pick - up : s 

@. pengatur nada tinggi 

dan rendah 

@ service kemanapun 

tuan .datang. 

    
  

    ana ANN mean - 

Ta 0 Ta RO R0 R0 0 “at Te 2 AA LL LL 

DAPET DIBELI Di: 

Philips Service Dealer Radio 
Djl. MATARAM (Kr. 

KORTIN 
DJUGA DALEM PERSEDIAAN : 

Radio2 Besar dan 

PHILIPS 

€ 
      

  
  

PERUSAHAAN KULTUR 
MEMERLUKAN UNTUK PERKEBUNAN-KOPI / KARET 
SE 

Surat2 lamaran harap ditudjukan kepada harian ini dibawah 

ORANG 

TUINGEEMPLOYEERDE 
JANG BERPENGALAMAN 

No. 7/3629. 
MM ME Pn, 

  

  

    

        

    

  

    

    

    

  

didjual di 

lebih dari 100 

  
   

enam 

'Aspro” sung guh   bagi sekalian keluarga 

    

     

    

DJIKA TUAN MENDAPAI 
INFCUENFA 

keringanan. 

PI LT Nana 

Radiogramofoon bikinan LUAR 
TAPERECORDERS EL 3511 model terbaru ! AUTORADIO'S, LUIDSPREKERS : 4, 6, 8, 10 dan 12 inch 

in 

segeralah minum obat 

tablet “Aspro' dan Tuan 

akan tjepat mendapat 

Patuhilah nasehat baik se- 
Orang jang berpengalaman, 
minumlah “Aspro” untuk ber- 
bagai matjam penjakit, ter- 

”OMEGA” 
TURIE) 584, Tilp. Smg. 1937. 

G ISTIMEWA!!! 

ISTIMEWA: BX 745 A, BX 755A 
NEGERI: FX 657A 

RECORD CHANGERS: AG 1000, AG 1003, AG 1004 

DARMAWISATA KE 

RUMAH MAKAN 
1 -—— 

SP SDJAYA" 
Judonegaran 14 Jogjakarta 

(sebelah timur Pekan Raja) 

SANGGUP MELAJANI PESANAN! 
TENTU PUAS!! 

KEEKA KAK KE AKA KAK KK KET KERA: 

PERUSAHAAN  KULTUR 
MEMERLUKAN UNTUK SALAH SATU DARI PER- 
KEBUNAN2 KOPINJA '“SEORANG 

TUINGEEMPLOYEERDE 
| JANG BERPENGALAMAN 

Surat2 lamaran harap ditudjukan kepada harian ini dibawah 
No. 7/3628 

BAN NUSANTARA 
dengan ini mengumumkan, bahwa dalam bulan Oktober 

1956 akan dibuka BANK NUSANTARA TJABANG 

JOGJA hingga PERKREDITAN TEMBAKAU terutama 

akan dikerdjakan oleh   
1. Bank Nnisantara Tjabang Solo 

dan 
2. Bank Nasantara Tjabang Jogja 
Hendaknja para pengusaha tembakau didaerah Surakarta 

dan Jogjakarta maklum adanja. 

' “Semarang, 19 September 1956. 

Direksi Bank Nusantara 

  

  

TT AI Ia PSG Si Ii Ha DP Sin YA TB He Te Ti Hi Hi Ta JA 

  
Te 2 Sa TA RL AL LL Ta 2 

PEKAN RAJA 200 TH.?? 

na LS AL NE LL ML ML AL ALL 

WE KK OR ERE KKR 

t 

  
  

    
r 

masuk : ( PertandinganSepakBola 
Pegal demam Di Stadion ,,SRIWEDARI” : NN ak SOLO. Kepala pusing sakit gigi | Tel. 217956: PERSIS” — POP Djateng : , ( olo (Polisi Djat Akumatiak. ” Kuping / Ygl. 22/9256: — POP Diateng — PERSIDATA 

. 
b 1 ulanan «. SATAL (1 7-Tet, 28794660” PERSIBAYA — PERSIA 

, Harga kartjis : 

(1. TRIBUNB... Rp. 7,50 PD AMANG an Aa ea / Pp. 5, 35 BERGN 2 va Um, Rp. 3,— 
  

       

   
     

    

Koy Rogers | 
No, 27 

RANCHERS DRIVE THEIR CATTLE Y 
TO A NEW RANGE, THEY WON'T PAY 
OFF TO KEEP US FROM Di GRAZING L ESTROYING A 

— Kalau Rogers dan par, peternak lainnja menggiring ternaknja 

  

Wan "NN NA LK 

  IF ROGERS AND/ WHATEVER WE 1” 
THE OTHER “wd DO MUST BE 

LAWFUL, 
EARS! 

   
     

  

    

Es 
Ej 

     
   

  

   AND HEREJ    

      

      
kedaerah lain, mereka tidak akan mau membajar untuk mentje- gah kita merusakkan daerahnia 
— Semua apa jang kita 
Ears! 

  

disini! " 
kerdjakan harus tidak melanggar hukum. 

    

  

IM FED UP WITH YOUR Legal “NW 
MUMBO-JUMBO! FROM NOW ON 5 

CATERPILLAR, ROUND “T OKAY. 
UP THE TOVGHEST MEN INI Boss! 
THE CREW AND HAVE 
THEM HERE AT THREE 

A OCLOCK! ) 

   
  

— Saja sudah djemu 
segala 1616k bengek-mu 
menurut undang-undang 
Dari sekarang kita 

dengan 
jang 
itu! 

bekerdja 
menurut kehendak saja! 

orang-orang jang kuat-kuat 
diantara pekerdja-pekerdja 
saja itu dan suruhlah mere- 

pada ka berkumpul disini 
djam 3! 
— Okey, pak! 
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