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— susunan anggota 
, keamanan dewasa ini, da 

. Ipat dikemukakan bhw. disamping 
IS anggota-tetap jang mempunjai 
('hak veto (3 besar Barat, Uni 

» (han Kuomintang), terdapat 6 ne 
Igara- lagi, ialah: Australia, Bel- 
gia, Cuba, Iran, Peru, Jugosla- 
wia, 4 

/Menteri luar negeri AS Dul- 
les sementara itu menjatakan di 
Washington, bahwa menurut 
pendapatnja adalah bagus seka- 
li bhw Inggris dan Perantjis me 
ngadjukan” masalah Terusan 
Suez kepada Dewan Keamanan. 

Senin kemarin menerangkan, bal 
wa pemeriksaan terhadap pe- 
mimpin2 redaksi surat2. kabar 
Pedoman”, »Berita Minggu”, 
»Harian R: 2 | Indonesia 
Raya” oleh CPM beberapa hari g lalu “dilakukan: aga pen 

tahuan Kedjaksaan Agung. Be 
Dalan menes Ya . ditu- 

. djukan kearah penjelesaian per- 
kara pemimpin? redaksi tersebut 
kemuka Pengadilan dgn melalui ! 

Tapi Dulles tidak setudju apa 
bila PPB melakukan sesuatu tin 
dakan sebelum "Perhimpunan Pe 
makai Terusan Suez (SCUA) 
terbentuk (1 Oktober j.a-d:). 
Dulles mengatakan bhw SCUA 

Kena Sipil, tidak 2 2 dapat merupakan sebuah organi 

Scer hukum militer, CPM oleb Jang, dapat ' dipergunakan : $ Na ai : tas dasar jan rak- penguasa militer dapat  diperin- |“ » jang P 
tahkan untuk mengadakan tin- (SS , dakan pertama terhadap pemim- Dulles kemudian mengetjam 

maksud2 Inggris dan  Perantjis 
unfuk melakukan aksi militer ter 
hadap Mesir, untuk memaksa ne 
gara ini supaja menjetudjut » ke- 

hendak mereka. , 
Apabila sampai terdjadi inter 

vensi militer, kata Dulles,- maka 
'akibatnja ialah peperangan jang 

lama. Diterangkannja bahwa ia 
telah membitjarakan situasi dgn. 
para ahli kemiliteran, dan kesim 
pulan mereka ialah bahwa “ se- 
suatu aksi militer akan berakibat- 

pin2 redaksi jg bersangkutan. 

Keterangan itu diberikan oleh 
Djaksa Agung berhubung dengan 
adanja pertanjaan dalam kalang 
an sementara pers jakni,” apakah 
sebabnja pemeriksaan terhadap 
pemimpin2 redaksi tsb.” dilaku- 
kan cleh CPM. Dalam melaksa 
nakan tugas djabatannja Djaksa 
(Agung). dapat minta - bantuan 
dengan segera dari kekuasaan ber 
sendjata atau sipil. Dengan de- 

tadi, bukannja didasarkan atas sesuatu pasal 
belum Inggris & Perantjis mengambil keputu- 

ada Dewan Keamanan, terlebih dulu sudah diada- 
diterangkan bahwa kepada perwakilan2 diplomasi | 

| konperensi 18 negara di London achir2 ini telah 
1 Tn langkah ini kepada pemerintah2 jang bersang- 

Sovjet dan delegasi pemerinta- | 

Ida tgl. 26: Djuli jl. 

nolak internasionalisasi Terusan 

  

kembali oleh ALS. itu,  Dulles 
mendjawab bahwa soal ini tidak 
'dipertimbangkan, dan dim keada: 
an seperti sekarang ini sudah te 
.rang tidak. ara 

Dulles membantah bhw nega 
'ra-negara Barat setjara dibuat- 
buat melakukan tekanan ekono- 
mi terhadap Mesir. 

Dulles membantah pula bahwa 
negara2 Barat hendak memboi- 
kot Terusan Suez. Tapi ia me- 
ngatakan bahwa djuga apabila 
Mesir berhasil memelihara kelan 
tjaran pelajaran melalui Terusan 
Suez, sebuah kapal Amerika Se-/ 
rikat akan berfikir-fikir terlebih 
dulu sebelum menjewa seorang. 
pandu “pelajaran Sovjet untuk 
membimbingnja melalui Terusan 
Suez. 5 “ 

Titik berat: ,,Internasio- 
na?”, 

Nota Inggris & Perantjis jang 
minta supaja Dewan Keamanan 
bersidang guna - membitjarakan 
masalah Terusan Suez itu menja 
takan bhw Dewan Keamanan di 
minta mempertimbangkan keada | 
an jang ,,ditimbulkan oleh tindak 
an unilateral pemerintah Mesir, 
jang telah mengachiri berlakunja 
sistim pengawasan internasional 
atas Terusan Suez,” karena Me 
sir telah menasionalisasikan 
kongsi Suez Canal Company pa 

Nota tadi minta perhatian ke 
tua D.K. terhadap surat Inggris- 
Perantjis tertanggal 12 Sept., jg 
menjatakan bhw Mesir telah me 

     

    
    

  

u bulkar ng Jang || 
tudju/ Tindakan D.K. 

:U.A. — Alasan-Alasan || 
«Inggris Tidak Adil 
ifjara kementerian luar negeri Inggris malam bersama-sama kepada Dewan Keamanan agar ma- 

| PADA hari Djum'at jang lalu, | 
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HARGA LEN 

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

LUAR KOTA: ,,Suara Merdeka” (dengan materai) 
»Suara Merdeka”/,,/Minggu Ini” Rp. 14,— 4 Rp. 3, — — Rp. 17,— 
Harga Advertensi ,,Suara Merdeka” Rp. 0,95 per mm.-kolom. 

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

A Cg 
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GGANAN: , 

Rp. 1 3 jam 
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       Ibnu Hadjar dan anak buahnja 
setjara resmi telah keluar dari | Penandat 

Kalimantan Se 
2 Hadji Hasan Ba- 

  

    

endak mengadakan 

maka persoalannja akan lain d 
2 Pa 

Kalau, Ai Loortat pemerintah 

ISimbar dan anak buahnja telah 

5 “3 / 

Pada bari itu djuga- Ibnu Ha- 
anak buahnja dibawa 

ce Kota Baru, ibukota kabupa- 
ten Kota Baru, Kalimantan Teng 
gara. Dari Kota Baru ia akan 

ke Bandjarmasin dergan 
“»Norage” kepunjaan 

"menghendaki, ig demikian itu, ma 
ka PKI merasa' berhak utk kem- 
bali kepada tuntutan2nja ketika 
menghadapi, pembentukan - kabi- 
net Ali-Roem ini, jaitu supaja di 

aah TAN Tag bentuk “kabinet jang mentjermin 
Peini, jang sebagaimana »Anta- kan hasil2 milihan Hal di- 
ta” kabarkan  di-charter olelh| PKI djuga h ik 4 

sa Militer Kalimantan Se Pana PKI « juga harus ikut. 

   

      

“ata: ntuk: mengangkut Ibnu Njoto j undjukkan kepada 

Hadjar anak buahnja. keniataan bhw didaerah2 dalam 
ag DPD2 peralihan bisa terdapat 

perwakilan "jang berimbang  se- 
diterima ,,Antara” pada Minggu | suai dgn: hasi!2 pemilihan umum. 
pagi dari Muara Teweh, ibuko-|. Tidak adil kalau perimbangan 
ta kabupaten Barito, menjatakan demikian itu didaerah2 mungkin, 
bhw, Saptu malam, Simbar dantapi di pusat tidak terdjadi, kata 
sedjumlah 51 orang anak buah- Njoto. 
nja telah memenuhi panggilan Mengenai. kemungkinan2 bu- 
Penguasa Militer Kalimantan Se- barnja kabinet seperti tersebut 
latan di Buntok, ibukota keweda diatas, - Njoto- memperingatkan 
naan dikabupaten Barito. Didje akan utjapan- Aidit dalam parle 
laskan dalam |kawat itu, bahwa men baru? ini, jaitu kalau semua 

nja itu tergantung kepada. PKI, 
maka PKI menghendaki kabinet 
|Ali-Roem ini supaja djalan terus, 
idjangan dibubarkan. 

Njoto tiba Saptu sore di Ban 

Selandjutnja menurut kawat jg   
menaati panggilan dgn memba- 
wa sendjata lengkap jang dilari- 
kannja dahulu itu. 

Menurut Gubernur  Milono, 
Minggu pagi djuga Simbar dan) 
anak buahnja akan diambil dgn | 
|kapal ke Buntok (Antara). | 

dung guna memberikan tjeramah 
politik dihadapan para Mahasis 
wa  Concentratie — Mahasiswa 
Bandung”. . 

3 

Pres.SukarnoTerimaGe 
lar Doctor Kehormatan 
Dari Universitas Korlova Di Praha - Bung 

Karno Tangkis Logika R, Kipling 
SABTU SORE jbl. telah mulai diadakan pembutjaraan       mikian tidak tertutup suatu ke dikehendaki 

antara Indonesia dan Tjekoslowakia. Dipihak Indonesia hadir 
Presiden Sukarno, Rusian Abdulgani, Mr. Tamzil, Marzuki 

0 25 

1. Hendaki Su- 
| Kabinet (ARI 
erdjalan" Terus: 
pat Njoto Mengenai Situasi 
Kabinet Sekarang Ini | 

NJA PENDAPATNJA mengenai kemungkinan2 
1 reshuffle dalam susunan kabinet atau dibubar- 
inet dalam hubungannja dengan reaksi2 sekitar 
anan statement bersama Indonesia — Sovjet Uni 
'k. Sekdjen HI CC PKI Njoto mengatakan, bahwa 

reshuffle demikian itu resmi 
datangnja dari partai2 pemerintah seperti Masjumi misalnja, 

ari Rata sclama ini. 

Sikap Front 
Pemudaslndon 
Mengenai Rentjana Di 
adakannja Kongres Pe 
muda Se-Indonesia 

BERHUBUNG dengan  ada- 
nja berita2 dari beberapa golo- 
agan pemuda jang menghendaki 
serselenggaranja Kongres Pemu- 
da Seluruh Indonesia, dari pim- 
sman M.P.P. Front Pemuda In- 
donesia Pusat didapat kabar, 
bahwa masalah ini tetap men- 
djadi pembahasan dalam rapat2 
M.P.P, . 

Dinjatakan selandjutnja bahwa 
masalah Kongres Pemuda Indo- 
nesia telah mendjadi keputusan 
daripada Konperensi Bogor pada 
pertengahan tahun 1953 (konpe- 
rensi antara organisasi-anggauta 
“ront Pemuda Indonesia), jang 
dalam pelaksanaannja tidak ha- 
aja akan diselenggarakan — oleh 
Front Pemuda Indonesia sendiri, 
tetapi bersama2 dengan organi- 
JasiZ federasi jang lain. 

Dalam hubungan ini telah per- 
rah diadakan hubungan pembi- 
jaraan dengan pimpinan POR 
'iSI (Perserikatan Organisasi? 

'emuda Islam Seluruh Indonesia) 

pada permulaan tahun 1954 jang 
alu. Dan dalam kongresnja jang 
erachir PORPISI telah pula mem 
pahas masalah ini, dan telah men 

dapatkan perumusan mengenai 

beberapa pokok tentang idee pe 
njelenggaraan Kongres Pemuda 
Indonesia tsb. 

Selandjutnja dalam hari2 jang 

  

   
  

.Cyprus| 
Genting! 
Kembali! 
Pelemparan2 Gra- 
nat Mendjadi2 

ENAM buah bom pada malam 
Minggu telah meledak di Cy- 

    
'prus. Pada hari itu pemogokan 
jang dilakukan di seluruh Cyprus 

| untuk memprotes penggantungar 

tiga orang pedjuang Cyprus te- 
lah berachir. Di sebuah desa. 
sebelah Utara Limasso dipanta 
Selatan Cyprus, lima buah bom 
telah merusakkan 
sun pembangkit “tenaga, akan 
tetapi tak terdapat korban. Bom 
jang ke-enam meledak dipinggir 
kota Nicosia, Layios Dhometios. 
Disini tak terdapat kerusakan 
ataupun korban. Demikia» AFP. 

sebuah seta- 

Sementara itu seorang serdadu 
Inggris telah tewas malam Se- 
nin waktu patrolinja ditembaki 

oleh pedjoang2 Cyprus dekat 
Limassol, Cyprus Selatan. . Ini 
adalah insiden penembakan ke- 

tiga kalinja hari Minggu. 

Saptu j.l. terdjadi 6 insiden pe 
lemparan bom terhadap pihak 
Inggris (Antara-UP). 

“ Masalah Pa 

   

Satu Koor Den 

Statement Russia-In- 
donesia ,, Timbulkan 

  

Ernstig” $ 
PelbagaifTokoh- Politik Ketjam sa 
baiknja Indonesia Tidak Menjanji 

gan Russia — Ke- 
dudukan Kabinet Disinggung2 
JOINT-STATEMENT JANG ditanda tangani di Moskow 

antara Indonesia dan Sovjet Unie telah menimbulkan masalah 
jg. boleh dikatakan ,,ernstig” djuga, sekalipun oleh pihak Ke- 
menterian Luar Negeri telah diberikan ' nendielasan2 seperiunja 

mengenai alasan2 Pemerintah mengeluarkan joint-statement itu 
dengan Pemerintah Sovjet Unie. Demikian dikabarkan oleh ko   
Joint statement itu telah men 

dapat reaksi, bukan sadja dari 
partai2 politik jang beroposisi, 
tetapi djuga ' diti partai2 Peme- 
cintah sendiri jang tidak sepenuh 
aja menjetudjui  dikeluarkannja 
joint Statement itu. Kesibukan 
tampak sekali diwaktu #elaka- 
ngan ini, dimana oleh Pemerintah 
diberikan pendelasan2 mengenai 
joint statemeni itu kepada tokoh2 
partai jang telah menjatakan ti- 
dak begitu gembira dengan tinda 
kan jang telah didjalankan oleh 
Menteri Luar Negeri Abdoelgani. 
Ketiga tokoh? terpenting dari 
partai2 Pemerintah jang texbesar, 
  

  

Korban Dansa ,,Rock 'n 
Roli" Di 

TIGA ORANG, diantaranja seorang anggauta polisi telah 

Amerika 
mendapaf luka2 pada hari Sabtu pagi-dalam sebuah kerusuhan 
.rock 'n rol?” disebuah pos LegiunAmerika di Philadelphia. 

Kerusuhan itu terdjadi ketika dua orang anggauta polisi jang 
berpakaian preman mentjoba memasuki pos itu untuk me- 
meriksa keributan jang ditimbulkan oleh orang2 disana jang |-elah diterima pendjelasan2 

srespoden Suara Merdeka dari Djakarta. 

jaitu PNI, Masjumi dan NU te- 
lah menindjau persoalan ini ber 
sama2 dan diduga sebagai hasil 
dari pertemuan ini, untuk semen 
tara waktu tidak akan terdjadi 
hal2 jang penting mengenai ke- 
dudukan kabinet. Sekarang se- 
dang ditunggu lapuran2 jang Ie- 
'bih lengkap dan ditunggu kedata 
agan kembali Menteri Ruslan Ab 
dulgani dari perdjalanannja ber- 
sama2 Presiden Sukarno. 

Meskipun sudah mulai terde- 
ngar tentang kemungkinan ada- 
aja ,,masalah status kabinet” da 
am hubungannja dgn. perasaan 
idak puas terhadap langkah2 jg 
-elah diambil Pemerintah di Mos 
kow itu, tetapi untuk sementara 
waktu kedudukan kabinet tidak 
akan tersinggung. Reaksi jang be 
"upa ketjaman dari partai2 pada 
waktu ini baru merupakan per- 
njataan dari beberapa tokoh2 ter 
ientu, sedang dewan2 pimpinan 
itau dewan2 partai dari partai2 
solitik tsb. masih belum menentu 
:an sikap jang positif. 

Diduga mereka baru menentu- 
tan pendiriannja, apabila nanti 

dari . 

sedang asjik berdansa irama 
Legiun tciah tertembak ditangannja)' dan seorang temanpia 
telah dipukul dergan pistolnja sendiri. Diantara kedua ang- 
gauta polisi tsb. seorang mendapat tembakan ditangan, dan 
seorang lagi mendapat tembakan diperut. 

TetapDesakSpj. Schmidt 
Di Hukum Mati 

srock”n rolh” Seorang onsir wakil2 mereka jang mengikuti 
serdjalanan Presiden dan .Men- 
teri Luar Negeri serta- “apabila 
rombongan Presiden sudah kem- 
bali ketanah air. 

oo 

Sebagaimana kita ketahui, ke- 
tiaman2 terhadap Pemerintah me 
ngenai joint statement nu pada 
pOkoknja ialah tidak menjetudjui 
prosedur jang didjalankan oleh 
Menteri Luar Negeri, tidak perlu 
nja Indonesia ,,menjanjikan Jagu 
dalam satu koor” dengan Sovjet 
Unie dan mengapa djustru dgn. 

   

  

kan suatu peperangan jang tidak'Suez sebagaimana 
dapat diperkirakan bilamana ber- 
achirnja. 

Delegasi Panitia Aksi Demonstrasi Anti 
Schmidt Temui Ketua Mahkomoh & D.A. 

HARI SENIN PAGI kemaren Ketua Mahkamah Agurg : 
Mr. Wijono Prodjodikoro bersama Djaksa Agung Suprapto Dari pernajtaan- aa TN 

telah menerima delegasi Panitia Aksi Demonstrasi Anti | jang dn aaban aleh sebbskeh 5 
Schmidt/Jungschlager Djawa Barat, bertempat diruangan s- (iokoh politik terhadap joint sta- 
ang Mahkamah Agung. Delegasi dari Bandung itu terdri |iement itu, penindjau2 politik di. « 

Hari 11 orang dan dalam pertemuannja dengan Mahkamah | ?ukota menafsirkannja demikian: 

. mungkinan CPM atau  Kepoli- ikan datang Front Pemuda Indo 
sian dimintakan bantuannja oleh 
Djaksa Agung dalam . melaksana »Tidak benar, tapi.....” 
kan tugasnja djuga djikalauhal'. Waktu ditanjai- apakah A.S. 
itu mengenai tugasnja dalam ling akan memperbarui tawaran ban 

dalam Rentjana Dulles. Dinjata |dan Sudjoko, sedangkan dipihak Tjekoslowakia Lampak Pre- 
“kan bhw sikap Mesir ini merupa |siden Zapotocky, Menteri Luar Negeri David, Menteri Per- |xesia masih tetap akan membi- 
kan ,antjaman jang njata terha | dagangan dengan Luar Negeri Dvorak, Menteri Pengadjaran |tiarakan masalah ini, baik den. 
dap peran dan keamanan Kahuda, Menteri Muda Luar Negeri Gertruda inova, (PORPISI, dengan PPMI (Perseri 

- " $ Internasiogal” Menteri Muda Perdagangan Kohout dam beberapa pembesar |katan Perhimpunan2 Mahasiswa 
Aa aa San Nan nanda Nasa atk Pa an an Taat tp Aa SA Ae Set manik ee EA aman metan dengan or- 
an antara lain iterangkan. sanakan projek Bendungan Ting nin, bhw Amerika Serikat tida En 2 TAK ingatkan  kepa- |ganisasi2 federasi jang lain. Gntara,” 1 gi Awan jang dulu telah Sitark” melepaskan “ikapaja, ialah supa |, Pembilataan Lb, mengenai yes Zapotocky mengingatkan. kepas (Saamikian EPP. (Antara) 

sovjet Unie dikeluarkannja joint 
statement dan tidak dengan Ame 
rika Serikat djuga.   

Pemimpin Komunis RRT -..— 
Akui Kegagalannja 

Dalam Usaha Mereka Untuk . Meng ko: 
-muniskan” Rakjat Tiongkok 

PEMIMPIN2 KOMUNIS Tiongkok dalam kongres Par- : 
tai Komunis Tiongkok jang kini sedang berlangsung di Peking 
telah mengakui kegagalarZ dan kesalahan2 mereka jang sung 
guh2 dalam usaha kilat mereka untuk mengkomuniskan rakjat 
Tiongkok jang berdjumlah 580 djuta djiwa. Perdana menteri 
Chou En-iai setjara terang2an telah melopori tindakan penga 
kuan afas kegagalan dan kesalahan2- jang telah dialami itu, 
dengan mengeluarkan pengumuman jang tidak diduga-duga 
sebelumnja mengenai keadaan keruh jang telah dihadapi oleh 
pemimpin2 komunis. eka ka 

Laporan PM Chou jg terdiri tri dari kwalitet tinggi maupun 
dari 46 halaman jg telah disam|kwalitet rendah dar dari djenis 
paikan kepada kongres menge-|baru maupun djenis lama telah 
tjam pelaksamaan rentjana lima didjual “dengan harga jg sama 
tahu, jg pertama dan membenjatau dengan harga jig haxja sedi 
tangkan rentjana jo kedua ig|kit perbedaannja an Jagung 1g 

- 1 
     

  

ja 
bawah sesuatu bentuk badan in- 
ternasional, walaupun A.S. me- 
njokong Perhimpunan Pemakai 
Terusan Suez sebagai suatu ba- 
dan sementara: Demikianlah ke- 
terangan Dulles dimuka televisi 
NBC. 

Mengapa dulu bukan lagu 
sinternasional”? 

Sementara itu seorang ahli 
Inggris mengenai soal2 Timur Te 

slowakia dan 

n0 mengelilingi kota Praha, jang 
dihiasi dengan lampu2. Kemudi 
an “ia menghadiri djamuan - ma- 
kan, jang diadakan oleh Presiden 
Zapotocky. 

Perbedaan2 Sistim sosial 
dan ekonomi tidak merin 
tangi kerdja-sama.   ngah, jang bertahun2  lamanja' 

mendjadi penasehat tidak resmi 
mendiang Radja Abdul Aziz ib- | 
nu Swud, Harry Saint John | 
B. Philby, Saptu j.L. mengatakan | 
bhw sekarang pemerintah Ing- | 
gris memutuskan supaja Terusan 
Suez ditempatkan dibawah pe- 
ngawasan internasional. 

Inggris ambil keputusan ini ka! 
rena jang sekarang menguasai | 
Terusan Suez adalah Mesir, dan 
bukan Inggris lagi. Tapi waktu 
Inggris masih berkuasa - disana, 
selama 71 tahun, Inggris dengan' 

Dalam pidato sambutannja pa 
da djamuan tersebut Presiden 

Dew. Pegawai 
Di Djerman 

Diadakan Dlm Semua 
Perusahaan2 

KEBANGKITAN perindustri- 
an Djerman Barat dizaman se- 
sudah Perang Dunia, dari re- 
runtuhan2 akibat serangan2 uda- 
ra mendjadi kekuatan besar da- 

kerdjasama “dila- ra bangsa Indonesia dan bang- 
pangan ekonomi dan kebudaja--sa Tjekoslowakia 
an. Sabtu malam Presiden Sukar ngan resmi jang telah lama ada 

antara kedua negara. Dasar da 

Zapotocky adalah . perdjuangan 

serta hubu- 

ripada hubungan itu menurut 

selama berabad2 jang dilakukan 
oleh kedua bangsa utk kemerde- 
kaan nasional dan keadilan so- 
sial. Ia kemudian menundjuk ke 
pada djasa2 Presiden. Sukarno 
dalam konperensi Bandung se- 
hingga 'mentjapai hasi!2 jg baik. 
Hebungan persahabatan membuk 
tikan — demikian Zapotocky — 
bahwa perbedaan? dalam sistim 
sosial dan ekonomi tidak meru- 
pakan rintangan bagi kerdjasa- 
ma antara kedua negara. 
Mendjawab pidato tsb., Presi 

den Sukarno menjatakan bahwa 
Rakjat 'Tjekoslowakia pertjaja 
pada persatuan dan sadar akan 
kenjataan bahwa mereka adalah 
suatu bagian dari ummat manu- 
sia. Rakjat Tjekoslowakia pertja 

  

Akibat Pertjo 
&baan2:Atom 

Rusia : «. 
“Kalkuta Kedjatuhan 
Hudjan Radio - Aktip 
HUDJAN pada tgl. 18 Sep- 

tember di Kalkuta mengandung 
radio-aktivitet jang sangat ting- 
gi. Demikian diberitakan oleh 
laboratorium Unversitas di Kal- 
kuta pada hari Minggu. 

Para ahli ihmiah di Kalikuta 
menghubungkan kedjadian tsb. 
dengan hudjan - radio-aktif di 
Djepang pada igi. 10 September 
jang lalu. 

Radio-aktivitet jang terdapat 
dalam air hudjan di Kalkuta itu 
dikabarkan djauh Iebih rendah 
daripada jang ada di Djepang. 

   

Agung serta Djakss Agung mereka diantar oleh 3 orang wa- 

GI Badan Kerdja-Sama Organisasi Pemuda di Djakarta. 

Panitia "Aksi di Djawa Barat 
tu mendapat dukungan dari 24| 
Srganisasi masa pemuda, buruh, 
tani dan lain2. 
Dalam pertemuan itu “ ketua 

Jelegasi, A.S. Sugarsono telah 
menjampaikan resolusi pada Ke- 
tua Mahkamah Agung serta 
Diaksa Agung, jang  pokoknja 
ninta agar terdakwa Schmidt di 
djatuhi hukuman mati. 

Sambutan Ketua 
mah Agung. 

Dalam kata sambutannja Mr. 
Wirjono katakan, bahwa ia “me 
nerima resolusi itu dengan se- 
nang. hati dan njatakan terima 
kasih karena delegasi telah me 
njampaikan isi hatinja. 

Selandjutnja ia menjatakan ke 
gembiraannja pula, bahwa para 
delegasi telah menjatakan tidak 
akan ikut tjamgur dalam urusan 

Mahka-: 

ja bisa mengerti saudara2 tidak 
bisa menerima mengapa Djaksa 
Suwondo hanja mintakan  huku- 
man 15 tahun bagi Schmidt”, de 

jang tidak menjetudjui joint state 
ment itu telah kebentur pada 
PNI jang dalam soal ini dengan 
'zas membantah pendapat golo ' 

ngan Natsir dan 'ain2 pemimpin 
iahg menuduh penanda-tanganan 
joint statement menjimpang dari 

  

  (mikian Djaksa Agung. 
| Tapi Djaksa dalam menga- 
djukan tuntutan itu terikat apa-| 

ikah kesalahan2 'itu bisa terbuk 
|ti dan' apakah bukti2 itu bisa di, 
' masukkan dalam fasal2 jang me j 
(nentukan “hukuman itu. Djuga' 

' dalam menentukan tuntutan itu 
ia tidak: akan semena-mena dan 

(selalu bertindak |. ,,haar ecer en 
geweten”. ! 

Oleh karena itu saja berharap! 
Isaudara2 bisa bersabar menung 
gu keputusan - jang didjatuhkan 
oleh pengadilan itu”. Demikian 
Djaksa Agung. 

  

Dalam suasana saling me- 
ngerti, 

| Pertemuan bersama ketua Mah 

! diperhitungkan 

politik bebas dan aktif. 

Dalam keadaan jang demikian 
ini ,tampak bahwa NU sebagai 
salah satu partai besar dalam Pe 
merintah mendjalankan politik“ 
wait and see” untuk mengukur 
dulu kekuatan? jang manakah jg 
kiranja iebih kuat. Sikap NU jg 
sangat hati2 ini mungkin sekali 

dengan  kedudu- 
kan partai ini dalam kabinet se 
karang dan kabinet jang akan 
datang ,.andaikata” kabinet Ali 
ini harus bubar disebabkan joint 
statement itu. 

Pemimpin2 NU tidak menjata 
kan dengan tegas keberatan me- 
reka terhadap ditanda tanganinja 
'oint statement itu, Ketjuali bah- akan dilaksanakan dalam djang |lain, Sis dan lam perdagangan dunia, menda- | ja pada demokrasi dan keadilan Ka : i ink i . i i : aa a : BEE aa : Lia i 5 1 Kedua k -Ipengadilan, melainkan hanja me £ wa katanja NU tidak ak Ka ah Gi an Ha gapekusi ktenge amat bean meretang unt? at peoopaan dat peoedan: Il Rana Mekonowata an Sean Go pengin mein Lana omah Agung” Dska “Aa | dana,NG, tak Akan yng 

n2 sb ngabaikan soal kwalitet: dan ke- Ba Ing 115 Indonesia perijaja pada  az252 nuclear di Siberia oleh Uni So-|saan rakjat di Djawa Barat. Se y'” «oa Saling menserti, De (disamping penjesalan tentang pro njatakan pengakuan? sbb: 1g 5 1 
1) Taraf penghidupan: Perdjua| anekawarnaan barang2 hasil me 

ngan harus didjalankan terus un| Teka. Ce. Bi 
tuk memberanti8 adanja sikap ) Perindustrian: Titik berat 
atjuh-tak atiuh ig birokratis ter-| usah, dilapangan ekonomi ,hanja 
hadap penghidupan kaum buruh | Giletakkan setjara ”sepihak” dan 
dan pegawai. Apa jg seharusnia| disamping "itu ada  ketjenderu- 

(ngan2 kearah penekanan usaha telah didjalankan untuk mentja nz Kea ne) : 
pai kemakmuran bagi kaum Bu pada soal kwantiteit dar, ketjepa 
ruh dan pegawai tidak pernah di|tan dengan mengorbankan soal 
kerdiakan. , Hal itu terutama di| Kwalitetidan kenaikan tingkat se 
sebibkan karena pegawai? je| Yara ekonomis, dan sebagii aki 
bersangkutan dari beberapa kel Pat, dar & itu hanja terdapat 
menterian telah mengambil sua-| Sedikit sekali projek2 pembangu 
2 Tag birokratis terhadap per bando Dia “ahomeA kedapa 
aikan penghidunan: .peker urang dalam kwalitetnja. 

Mean mania Lao | 4) Pertanian: Beberapa dia din pegawai. ' 
5 Poin Organisasi per pertanian dan hasil2 lokal 

- pe 2 ya Telserta hasil2 istimema Jeinnja di dagangan terkemuka bi aa ta 
agangan terkemuka binsasia. Is lapangan pertanian telah terpe- 

ngaruh oleh harga2 rendah jg te 

  

    

  

bih -baniak memfikirkan keene' 
kan mereka sendiri dalam menie 
lenggarakan administrasi dan ku 
rang memfikirkan keenakan bagi 
penduduk. Barang2 hssil indus 

Wanita Malaya 

| negara (pemerintah). Sebagai aki 
bat daripada itu ekonomi perta 
Dn RRT telah tidak mampu un 
tuk meniiapai - 
ngan "al-round” da, perkemba 

    
    

   
    
    

  

Pa | agan sep@nuhnia, dan telah mernfrusan Suez. Philby sekarang ber I-ngsung menjatakan suara me (men) Jugoslavia jang kini sedang|kongres tsb., karena ini adalah akan disesuaikan dengan hati-nu| Barat jang mereka wakili minte fjoint statement Moskow jan Haorna ' hk peribaru : : sk Ni 2 Ia 5 HE ani Hanoi : 5 £ 5 3 4 Ta 1 Naba 4 Jana Ingin Berpo “4. Pen pebkembangan Lean tempat tinggal di Libanon (An- reka mengenai soal ' pengangka- | mengundjungi “Tjekoslowakia. Kongres pertama kali dari suatu |raininja, dan bahwa  sebelum| hukuman setimpal bagi Schmid: (tidak dapat disetudjui Seat IK HALIMATUN binti Ab Ge Naik ep hal ara-U.P.). tan atau pemetjatan pimpinan. Pemberian gelar doktor Denpaa Jang  membitjarakan | mendjalankan tugas itu Hakim| dan supaja Schmidt diberi huku nya oleh Masjumi, tetapi dalam 
id, nj: got 2 kaur Kira2 300 isteri dan anak ang Dewan pegawai bertugas be- dalam ilmu hukum. persoalan masjarakat tampa ke-|telah disumpah untuk mendjalan| man mati. kalangan Masjumi sendiri hal ini dul Madiid, satu-satunja a5 ja dengan pendapstan2 kaum 

   

hasil 

lah ditetapkan untuk dibeli oleh 

Suatu perkemba | 

kan dibawah pengawasan inter 

nasional. . 
Dan baru sekarang,. setelah 

presiden Nasser menasionalisasi 
kan Suez Canal Company, maka 
Inggris mengubah sikapnja dan 
sekarang Inggris luar biasa “giat 
nja menuntut  supaja Terusan 
Suez diinternasionalkan. | 

Mengenai tuduhan Inggris se- 
karang, bahwa Mesir telah me- 
langgar Konvensi 1888 dan Hu- 
kum Internasional, Philby menga 
takan dalam  suratnja “ kepada 
,Manchester Guardian”: Kalau 
“dikehendaki  supaja — Konvensi 
1888 itu sungguh2 dipandang se 
bagai alat Hukum Internasional, 
maka djustru Inggrislah jang se- 
lama ini merupakan perintang 
terbesar bagi pelaksanaannja se- 
penuhnja. 

Demikian pendapat Philby me 
ngenai ,,internasionalisasi'”  Te- 

    

diluar Djerman Barat, ialah un- 
Gang-undang jang memberikan 
hak suara dalam pimpinan peru- 
sahaan ' samnai tingkat direksi 
kepada pekerdja2.. 
Demikianlah - tulis 

kantorberita Inggris Reuter 
Bonn hari Minggu. 

Di Djerman Barat, setiap peru 
sahaan jang ' mempunjai - lebih 
dari 5S pegawai harus mempunjai 
sebtah dewan pegawai. Dalam 
industri2 berat jang dewasa ini 
mengalami zaman makmur itu, 
dewan direktur imbangan djum- 
lah anggotanja harus sebagai be- 

.rikut: 4 orang wakil para peme- 
' pang saham, 4 wakil pekerdja, 2 
janggota tambahan dan seorang 
presiden jang netral. 
Orang2 jang mewakili sesama 

pekerdja, duduk disamping ahli2 
keuangan jang paling ulung didu 

nia, dan mereka berhak setjara 

wartawan 

dari 

  
.jorang2 terkemuka dari kalangan 

jang termaktub dalam resolusi 
konperensi Bandung, jang pokok 
nja menghendaki suatu  penghi- 
dupan jang damai. Atas - dasar 

azas2 tsb. terikatlah hubungan 
persahabatan antara 'Tjekosiowa- 
kia dan Indonesia. 

Lebih djauh Presiden Sukarno 

berkata: ,,Rakjat Indonesia mem- 

oeri tugas kepada saja, untuk 
memperkuat hubungan persaha- 
batan antara bangsa2. Tugas itu 
tidak sulit, karena kita semua 
mempunjai dasar jang sama”. 

Sesudah djamuan makan tsb., 

maka untuk menghormat Presi- 

den Sukarno diadakan resepsi 
resmi jang dikundjungi oleh 

politik, ilmu. pengetahuan, . dan 
kebudajaan serta para diplomat. 
Diantara para tamu nampak pula 
Jelegasi ,,skupshtchina” — (parle- 

' Pada hari Minggu Universitas 

vjet. (Antara-UP) 

Kebidjaksa- 
Inaan (Baru! 
DimgPenjelesaian Ma- 
salah AtjehsDimulai— 

— Kata Pirngad! 
BERKENAAN dengan Kon- 

gres Mahasiswn,  Peladjar, Pe- 
muda Masjarakat Atjeh iang 
baru sadja diadakan di Medan 
“dan melahirkan resolusi tentang 
fjara penjelesaian keamanan di 
daerah Atjeh, Let-kol, Pirngadi 
sebagai djurubitjara Angk. Darat 
hari Senin pagi kemaren mene- 
rangkan kepada pers al. sbb.: 
'ermimpin Argkatan Darat me- 
rasa gembira dengan berachirniz 

pentingan golongan, partai, per- 

telah Ketua Mahkamah Agung 
menerangkan tentang susunan pe 
ngadilan di negara kita, dan bah 
wa Hakim dalam mengambil ke 
putusan harus merdeka dan ti- 
dak dapat diperintah, ia menga 
takan: ,,apa jang saja sanggup- 
kan pada saudara2 ialah me- 
niampaikan hal ini semua pada 
Hakim jang mendapat tugas me 
'ngadili terdakwa Schmidt. 
akan menjamraikan — andjuran2 
saja pada ' Hakim, tapi pada 
achirnja Hakim sendiri jang ha 
rus mengambil keputusan, dan 
sajapun. tidak dapat memberi pe 
rintah menurut kehendak saja”. 

Demikian Ketua Mahkamah 
Agung. 
Selandjutnja ia. mendjelaskan 

tentang batas2 bergerak Hakim 
iang dibatasi oleh hukum2 jang 
ditetapkan oleh DPR, djuga Ha 
kim dalam mengambil keputusan 

kan tugas sebaik2nja. 

Saja | 

ngan tjara jang amat ramah ke- 
tua Mahkamah Agung menjilah- 
kan dan memberikan — kesem- 
patan pada tiap anggauta dele- 
gasi utk berbitjara dan menga- 
djukan pertanjaan. 

| Ketua delegasi dalam pendje- 
Ilasannja pokoknja  menjatakan, 
Ibhw delegasi sama sekali tidak 
lakan mentjampuri urusan penga 

dilan, melainkan mereka memba 
wa suara dan perasaan rakjat 
Djawa Barat jang telah menga 
dakan demonstrasi. Dikatakan, 
bahwa perasaan dan kehendak 
jang diwakilinja adalah perasa- 
an dari mereka jang telah men 
derita ' keganasan TII-DI, jane 
mereka katakan berhubungan 
erat dengan aksi subversif asing. 
termasuk  Schmidt/Jungschlaeger 
dan kawan2nja. 

Atas dasar. itu rakjat Djawz 

Kemudian ketua delegasi me- 

sedur penanda tangannja. 

Kalau dikatakan bahwa Masju 
mi terbentur dengan PNI dida- 
iam Kabinet ini, sesungguhnja 
hal itu sudah lama ' “diketahui 
orang oleh adanja beberapa hal 
jang hingga sekarang ini belum 
dapat diselesaikan antara kedua 
partai tsb. Sudah bukan rahasia 
lagi, bahwa persoalan Gubernur 
Bank Indonesia dan pengangkat- 
an Menteri Pertahanan jang defi 
nitif antara Masjumi dan PNI be 
lum terdapat persesuaian paham 
sepenuhnja. 

. Tetapi meskipun ada persoalan 
jang menjebabkan salah satu pi 
hak tidak merasa puas karena be 
lum terdapatnja penjelesaian itu, 
aamun untuk tetap mempertahan 
kan kedudukan kabinet sekarang 
ini, kedua partai tsb. tampaknja 
tetap mengadakan  kerdja-sama. 
Ini dapat dilihat dari persoalan 

tidak akan didjadikan soal -prin wanita dari Dewan Federasi Ma Petani, : 3 ano kerdja bersama pimpinan peru- , : aan an aa baya menetukan kaan el 7 PM Chow En-lai dalam tapak Oa aa dknnan San Anna Ne Ratna angs Karlova di Praha memberi kepa Bak mr Lapeta NA debotus Sambutan Dijaksa Agung. | ngadjukan . pertanjaan, apakah Te On n sementara 

suami Melaju memberikan lebih |annja itu tidak ' melemparkan d - tak Kamis mempersiapkan paia djangan sampai terdjadi dis da Sukarno gelar doktor dalam Hhisilkasi to Ti K Jang| '“Djuga Djaksa Agung  dalam| semua fasal2 KUHP beserta pc nga ia bi ada umumnja semua banjak kemerdekaan bagi isteri-| Pertanggungan diawab at»s kega Ten k meninggalkan negeri kriminasi2 keagamaan, politik ilmu 'hukum. Dalam upatjara itu, Catat 3 Yana mpinan Ang sambutanrja menjatakan kegem-|rubahan2 jang dibuat sebelum e Ti an tidak ada jg. nja supaja danat bergerak dilapa .galan2 dan kesalahan2 itu kepa diri Nan e an an sa oleh atau lain?nja. Dewan? ini ber- dekan Fak. Hukum Ferdinand Se arat berpendapat, bahwa biraannja mendengarkan isi hati| tahun 1940 sekarang diambil se 5 Maa Un aa Suatu kri- 
ngan masjarakat. TR ara perseorangah. Ia telah berbijitu, sesudan di,na bertlak We Tak End Demikakan “ata Boura menjebut djasa2 Presiden UsI itu pada hakekatnja tidak | delegasi. Hal itu menurut Djak-| luruhnia oleh pemerintah ? jang an stek tua emikian dika 

an Yara atrs nama pimpinan kolek-|pemerintah Inggris, bertalian Si Sukarno. Sehabis upatjara, ' ke- berbeda djauh dengan politik ke sa “Agung menundjukkan adanjz| oleh Djaksa Agung ' didjawab, ca Koreshpnden,/ Suara 
Tjik Halimatan me 

alam konferensi kaum    tif partai dalam  menundiukkan 
Ma kesalahan? ie   ngan masalah Suez. Suami2 me 

reka ditempatkan pada gudang2   
diam kerdja, sjarat2 kerdja, serta 
mempunjai pengaruh besar dalam 

pada Presiden Sukarno diberi-   unanan Pemerintah jang diteri- 
ma dengan suara bulat oleh DP 

semangat jang hidup dalam ma- Aa. 

Dalam hubungan 

Mederka dari Djakarta. 

      jaya, hahwa banjak kaum Taat Aa au ig | telah dilakukan | kan beberapa tandamata, dianta sjarakat : pertanj Ne aa Ka E 1 el Hii 3 K # 1 : 3 : $ LP : " “ jaan ta Malava ingin bergerak “px sn dana an tentara Inggris dekat Amman, dja soal euro Yg Kan aa ranja sebtrah medali perak dari R, demikian Pirngadi. Mengenai| ,,Saja mengerti apa jang ter-lini perlu didjelaskan, bahwa mc |15 tahun maximum pendjara tlh Pn Ta tipi mereka taku | seruannia Kiba Ind kan it 43 di penasehat Legiun Arab atau ana dipa sea Ta , dibin. ya Universitas Karlova, jang meru pelaksanaannja diterangkan, bah kandung dalam hati saudara2 da|ourut keterangan delegasi veror |dirobah: dengan hukuman mati menimhulban kemerahan suami: | jap pt CA Idipangkalan angkatan laut di tan2 jang tak dapat dihindarkan pakan Perguruan Tinggi tertua| WA peladisanaan politik ' keama-|lam melihat kediadian2 jang di-| dening militer no. 5 13/V-1940, seumur hidup atau 20 tahun utk Tah djangan samasi. terulano Ioi, 
Hi 1 (rin Agabah. laci. (Antara). 
  

pi fara fanatik, (Reuter), di Eropa Tengah. nan tsb. pada umumnja - dapat timbulkan oleh APRA. Djuga sa fasal 108 sub 2 e KUHP dengan hukuman “pertjobaan. 
  

(Antara). 
—Ae——— : 5 Kemudian Presiden melihat2! 'isesuaikan dengan keadaan dac Neh 1 . ani KE 5 ti Ole Lembaga Ketimuran di Praha, |fah itu sendiri, Tentang Angga: H b h IK d d Jas ! enru : ,Hanja Komp. Jang Di-ikati Oleh Mesir (ee Soe 4 one tt aa Heboh Kedudukan Gubernur Irlan ngan ' kebudajaan dan ekonomi (nan oleh Let. Kol. Pirngadi dite Akan Bisa 

PERDANA  mentert India, 

  

SN AN Sk |Suez djanganlah  ditindjau dari 
Nehru mengatakan dalam rapi Sudut kanpkuamoni sik pihak 
raksasa hari Minggu di New | atas pihak lain. Suatu penjele- 
Delhi, bahwa hanja Suatu konpe|saian hanja bisa kekal apabila 
rensi dalam mana Mesir diwa-|tak ada sesuatu “negara merasa 
kili, akan bisa mendapatkan pe- | dirinja telah menderita kekalah- 
njclesaian jang memuaska# bagilan atau turun deradjat. masalah Terusan Suez. Ditegas| 
kanoja bahwa Terusan ini merul Seterusnja Nehru  menerang- 
pakan bagian dari Mesir dan|kan bahwa, satu2nja prinsip jang 
Mesir harus berdaulat sepenuh-| membimbing usaha2 India untuk 
nja atas Terusan Suez. | mentjapai penjelesaian bagi mas 

Penjelesaian masalah 'Perusan|alah Terusan Suez, ialah bahwa 

     

  

 Menjelesaikan Masalah Suez" 
Ipenjelesaian itu" harus sedemiki- 
an tupa hingga djangan sampai| 
timbul lagis kebiasaan kuno, da- 
lam mana satu negara mengua- 
sai negara lain, djangan sampai 
muntjul kembali kolonialisme. 

Menurut pendapat Nehru, di 
belakang lajar krisis “Terusan 
Suez ini tersembunji '— kekajaan 
(Timur Tengah akan minjakta- 
nah, dan dibelakangnja lagi ter- 
letak hubungan antara Eropa 

Timur, Selama kundjungan itu, 
Presiden Sukarno menerima se-   Barat dan Asia serta Afrika, 

Hubungan ini telah  berobah | 
dan. akan terus berobah, - kata 

| Nehru. 

  

Inesia jang baru2 ini diterbitkan 
buah buku tentang bahasa Indo- 

oleh Lembaga tsb. Dalam sebuah 
Ibuku peringatan, Presiden Sukar 

Seterusnja ia mengatakan bah 
wa sikap India terhadap masa 
lah Terusan Suez ini dibimbing 
oleh kepentingan2nja jang vital, 
jakni pelaksanaan Rentjana 5 
Tahun II dan soal import bahan 
bahan makanan, — (Antara-Reu- 
ter).       

  

Iwa Timur adalah Timur, Barat 

Lambe Kebudejane indonesia 
«Kon Patavosect Garontschap 

KN Kundanan Were ekeopan" 

no 'menulis perkataan2 8bg beri- 
kut: ,,Rudyard Kipling ' ternjata 
salah waktu ia menjatakan bah- 

adalah . Barat, dan kedua-kedua- 
nja selamanja tidak sakan berte- 
mu. Pada hakekatnja kedua2-nja 

angkan, bahwa untuk 6. bulan 
jang terachir dari tahun ini Pe- 
merintah telah menjediakan uang 
sebesar 200 djuta rupiah dan 
lebih dari 5095 digunakan untuk 
operasi, pembangunan . sosial 
ekonomi. 
Anggaran Belanda itu lepas: da 

ri Anggaran Belandja Angkatan 
Darat jang biasa. Achirnja  dite 
rangkan Let. Kol. Pirngadi, bah 
wa dengan 'ini dimulailah skebi 
djaksanaan baru dalam penjele-   temu", (Antara),     satan masalah Atjeh. (Antara). 

SEKERTARIS Panitia Prokla 
masi Irian Barat Torrey pada 
hari Sabtu dan Minggu kemarin 
dulu berturut? — telah menemui 
4 partai besar, — jaitu. Masjumi, 
N.UL, PNf dan PKI dalam usaha 
nja untuk memperdjuangkan ke 
dudukan Gubernur Irian Barat. 

Seperti diketahui panitia terse 
but berpendirian tidak menjetu- 
djui pengangkatan Sultan 'Tido- 
re Zainal Abidin Sjah sebagai 
Gubernur Irian Barat.   Didalam pertemuan2 tersebut 
Masjumi diwakili oleh Prawoto 

Mangkusasmito,  NJU. diwakili 
oleh Sekretaris 

taris  Djenderal-nja —'Manuaba 
dan PKI oleh D.N. Aidit sendiri. 

Selandjutnja Torrey. ' menjata- 
Djenderal-njal kan kepad: Heat Sea 

Saifuddin Zuhri, PNI oleh Sekre nitia Sepata Antara M bean Ya mengirimkan kawat 
kepada Silas Papare «jang: kini 

Kepada wakil Panitia Prokla ikut dalam rombongan missi Par 

Golongan Natsir dalam Masjumi 

masi Irian Barat itu mereka me lemen Indonesia ke RA Ok ega, njatakan, bahwa mereka akan permintaan supaja lekas pulang. 
memperhatikan tuntutan panitia! Dalam djawabannja Silas Papa 
tersebut dan akan menjampaikan/re menjetudjui sikap panitia jg 
nja kepada Dewan Partai-nja! tidak menjetudjui pengangkatan 
masing2. Mereka pun. menjaran- Sultan Tidore sebagai Gubernur 
kan, supaja soal tersebut diadju Irian Barat. Katanja, Silas  Pa- 
kan kepada Seksi Dalan Negeri pare pun akan lekas pulang. ke 
Parlemen, lindonesia. (Antara). 
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RAHMAN. 
   

  

     
           
   

     

  

   
     

   
  

5 1. R, SOEDIBJO 

nba) beserta segala Boodwilnfa BUADJADI Solo” 

Telah Dioperkan Kepada 
e JAHJA MALIK pedagang di Djakarta. : 

Segala sangkut-paut, hutang-piutang N. V. SERBADJADI 
sampai dengan tanggal 20 AUGUSTUS. 1956, adalah men- 

     

  

    
   
    
   
    

- Telah meninggal pada tgl. 22 Se 

956, (akte Notaris Radi 

sat 

jadi tanggungan (tanggung, djawab) tuan B. B, ABDUL- 

— DIREKSI : 

'— Selo. $ 

Buku Untk SE Mp sSOr3J. 

DASAR SINGKAT KESUSASTERAAN INDONESIA 1 
ti nepkkkeha Ki 

SARWADI, Guru S.G.B. Negeri, Bogem.. 
Dalam tjetakan ketiga ini isi banjak ditambah, 

Harga A Rp. 6.— . 3 
Untuk ongkos kirim tambah 1596, sedikitnja Rp. 1,50. 

DAPAT DIBELI" DI ,TOKO-FOKO BUKU 

£ PENERBIT & TOKO BUKU 
9 Kien Koo Sing 

Gana Lon PASAR 1? — DJOKDJA 

x 

J - 

3 PN gbk Pusat: » 

— Yoko Buku SURJA 
Djl. Mataram (Ambengan) 235 ska Telp. 898 — Semarang. 

  

te ber 156 

$ 

— Salatiga. 

| RM. SIDARTO 
-. .. Dil Danardjati "no, 7 

" Tarut berdukatjita: 
.keluarga, Dj. Dr.. Wahidin no. 46 Smg. 

  

     

  

   
   
    

adjadi 
   

    

     

     

  

    

   

   
        

  

     

  Nana NE 

  

    
       

    

    
     

     

Ag 

(DA SEDIA: 

Alat2 Radio: 
Bliksemafleiders "etc. 

tadio ,MEK AP 1” 
. $ “i : 

Djl. Dien. Urip Sumobardjo | (Mesen) 81 — Solo 

2. Para pegawai PANATRACO Ltd., Djl. Brandjangan 10, Smg. 

Alat2 listrik: N.G.A./Plastic/Gril!/Montage kabels. 
W.D, Fitting Schakelaar in & apbouw rozetten/Stekkers. 
Element strika 450 W. (Import) K. W. H. Meter (Meter 
Aniem) dan banjak matjam sierlimpen (Plastics). 

| TL. kompleet atau TL. Buisnja 20 dan 40 Watt 
TL, bundar 32 W. komplect. 

Lampu2 / Weerstanden / Kop-telephone / 

HARGA TETAP lebih murah dan kwaliteit terdjamin. 

Soo 

  

       

  

     
    

           

— PENGUMUMAN 
Panitia Sementara PEXPARI | 

(PERSATUAN EX PERWIRA R.I) 
Untuk Djawa Tengah mengumumkan sebagai berikut : 

ara ex Perwira Angkatan Perang R.I. jang mempunjai minat 
“dalam hal organisasi PEX PARI dapat minta Anggaran Dasar 

dan /atau keterangan? Jain kepada Sekretariaat - Sementara di 
DH. DR: TAPTO 31, Telp. 2082, SEMARANG. 

  

   

  

   
     

     
    

    

    

    

  

     

     

    

  

Na banana ds 

Djusl dari 

  

““Harga:s EZ. 
(DAPAT DIPESAN : : 

Harga EL. &— 

Dealer: 

Hantam me 

sedisia: 
D.K.W. Asto-anion RT 125 de luxe all chromed, 

A. SPEDA BERMOTOR DUCATI 4 tak 1957. 
“type 55/e kieur hitam/silver. 

' Veer fork depan dibikin lebih kuat. 
Diperlengkap dengan speedometer 
Harga E.Z. pasti Rp. 6980,— — Uang muka Rp. 3.000,— 

. VESPA SCOOTERS 159 ce 1957 dam 125 cc 1957. 
1 Uang muka Rp. 6.000,— 

SPEDA- BERMOTOR D.K. W.-Autounion Hummel. 
Harga E.Z. — Uang muka Rp. 3.000,— 

N. V. SEMITRA, Djalan Mataram 500 Semarang. 

CV. DJADI 
Dil. Gadjah Mada 51 — Se marang — Tilp. 2097. 

—— ma Laman ma 

—- “tidak muntjul, 

ma Tea mn enam IA KAPAN aan mnta 

'— - Sikap Part: 
djuga pun menghendaki 

| |lesaian setjara damai, 
| hentikan rentjananja j 

masih tjukup tjinta 
djelas memberikan 

        | menghadapi penjele jang 
rat, Ingat, kalau 

: (pa 2 — ng 

  
terutama mengen 

tup pada Minggu malam jang 
dengan diadakan pertundjukan . 

Eh 

antara lain menuturkan Ab. : 

ta sa 

  

t 

ne 2 
| ''KEDJAHATAN DIATAS 
: KERETA API. 

Kepada fihak jang berwadjib 
beberapa waktu berselang telah 
dilaporkan, bahwa pada achir bl 
na lampau terdjadi suatu ke- 

djahatan di atas Kereta Api jg 
dari 
mak. Pada waktu itu kira2 djam 
5 pagi, seorang bernama T. ber 
sama 2 -orang kawannja 
naik K.A. dari Tawang menudju 
ke Godong untuk mengambil ker 
bau milik madjikannja untuk ke 
mudian dibawa ke Pekalongan. 
Untuk maksud tersebut T. mem 
bawa uang sebanjak Rp. 1550,— 
dengan fikiran untuk dapat mem 
beli kerbau djuga di Godong dan 
kalau didjualnja. didaerah Peka- 
longan dapat untung “ Rp. 50,— 
sampai Rp. 100,—. Setelah mere 
ka naik K.A. tiba2 di. Tenggang 
datanglah 3 -orang jang. tak - di 
kenal menghampiri .T. dan menga 
ku Polisi jang hendak memerik 
sa. Karena T. tidak mengerti, 
maka ja mandah diperlakukan “de 
mikian oleh 3 orang itu jang ke 
mudian .melakukan penggledahan 
dan achirnja uang sebesar Rp. 
1550,— dari T. itu diambil dgn 
tuduhan, bahwa T. ada seorang 
penipu jang hendak diserahkan 
kepada CPM di Semarang. Kare 
na tuduhan2 tadi, maka T. lalu 
diturunkan di Genuk untuk ke- 
mudign dengan naik betjak di- 
kembalikan ke Semarang. Sesam 
painja disebuah warung di Kali 
gawe T.. disuruh turun dan disu 
ruh menunggu disebuah warung, 
sedangkan 3 orang itu jang me- 
ngaku diri Polisi lalu menghi- 
lang. Sesudah T. menunggu be- 
-perapa djam lamanja 3 orang itu 

achirnja T. mela- 
porkan kedjadian tersebut kepa 

.da fihak jang berwadjib di Se- 
| marang. jang. kini melakukan pe 
Ingusutan. $ 

OLEH? DARI BUDAPES. 

Pada hari Minggu pagi jbl. 
oleh Nn. Suhartini wakil dari PB. 
Kesehatan Jogja dan Nn. Suki 
nah dari S.B.R.I. telah mengada 
kan tjeramah di gedung Kesenian 
Bodjong Semg. mengenai oleh2- 
nja dari kundjungannja ke konpe 
rensi Buruh Wanita Sedunia di 
Budapes baru? ini. Tjeramah tsb. 
mendapat perhatian besar sekali 

,terutama, dari kalangan wanita 
.di kota Semarang. Dalam pidato2 
jang diutjapkan oleh Nn. Suhar 

  

  

   
  

  

tini ia telah:4 raikan dengan 
pandjang. lebar. mengenai hasil? 
Konferensi 1 Wanita Sedu 

nia jang antara lain telah diba 
.has terutama tentang nasib Bu- 
ruh Wanita. Lebih djauh ia ka 

,takan, bahwa banjak nasib Buruh 
| Wanita jang sangat menjedihkan 
'sekaii nasibnja seperti di Nega 
ra Perantjis Buruh Wanita se 
belum akan masuk bekerdja 'ia 
diharuskan menandatangani (kon 
trak) surat perdjandjian, bahwa 

!ia tidak boleh hamil, hal -ini 
' mengakibatkan banjak kaum wa 
nita jang melakukan penggugur- 
an. Di Denemarken Buruh Wani 
ta jang diterima adalah gadis? 
jang sjarat2nja seperti di Peran 
tjis, dan di Australia bagi Buruh 

| Wanita jang sudah kawin ia di 
.keluarkan, demikian 
itentang keadaan nasib Buruh2 
: Wanita di Luar Negeri. Kemu- 
dian setelah Nn. Suhartini men 
dongeng tentang hasil2 Konperen 
si, maka Nn. Sukinah mentjeri- 
terakan tentang. pengalaman? da 
lam kundjungannja. 

      

   
      
   

     

    
    

          

   
   

      

   
   

    

    

  

   

      

MEDAN GLODOK No.10 TELP.1620 DJAKARTA-KOTA' 
La 

1 Makanlah tiap ha 

| GUAKER OATS 
| dan dajatahan Tuan 
et akan tiukup! 

  

    

  

   

  

             

   
   

  

    

    

        
  

, 

DAPAT BELI DI SELURUH TEMPAT 

ADALAH 
IMPIAN 

              
| 
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kian itu paling Pn memberikan jalan 
teratur bagi kedua belah pihak dari aj : 

SBPP Sokong M 
'« Hadapi Masalah 
erusahaan Dan Buruhnj 

Dalam Melaksanakan PP 
| perensi Kerdja S8PP . 
| SELAMA TGL. 21 S/D 23 Se tembe: 

lenggarakan konperensi kerdja s8 P3 
nai masalah PP. 

Asing ketangan Veem2 Nzsional. K 

dowo dengan tjeritera "Kilat Buwono”, 
Nasional di Semarang. Dalam keterangannja mengenai 
pa konperensi tersebut Sekretaris umum P 

Semarang menudju ke De 

telah 

gambaran2- 

- tadi, Sutardjo: 

kelas I, II, III, Tv: Abdullah, Ira » dad, | 
. Tamat. 

SEMARANG, 24 Sept. 1956. 

              

  

   
     
    

      

   

       
   

    

   
   

   

   

      
       

       

    

    

   

empunjai .m 

    bagi Saudara? pengantar 
erselang djawatan pos di 

ter2 jang dilengkapi dengan Hasil Ec 

  

   

  

   
   ise- bisa mempertjepatkan pekerdjaan, 
   

  

   eenik 

  

   lalu Hi gedung Keseniar 
Wajang Orang oleh N 

sumbanga 
    

   

  

  
SBPP. Subianto 

Konperensi tersebut dimaksud 
untuk .mentjari djalan keluar jg 
menguntungkan fihak2 jang ber- |. 
sangkutan dan tidak sampai me | 
rugikan buruh dalam melaksana 
kan PP: 61/54. 
“kakan tentang 
lauan Indonesia dan . kekuasaan? 

asing jang masih ada di Indone- 
sia, Subianto Tn perlu- 
nja. diadakan kegiatan2. nasiona: 
Inah melawan modal asing. Ten 
tang pengoperan Veem2 Asing itu 
dikatakan, bahwa djumlah peru- 
sahaan2 Asing jang tergabung pa 
da Vereniging van Werkgevers 
en Havenbedrijven di Indonesia 
ada 38 buah. Dalam pengoperan ha 
Veem2 Asing itu ketangan Veem? 
Nasional, ternjata keadaan buruh 
lada menjedihkan dan banjak pu 
Ila buruh jang mendjadi korban. 
Oleh karena itu, maka dalam sua. 
pengoperan itu, 

      

  

ma Kon 
Dgn Semangat 

Veem2 Asing 
:fihak SBPP menuntut pang MeeA : 
Veem Nasional hendaknja epa . 

da buruh diberi lapangan kerdja SIARAN RADIO R.I. 
dan kebebasan hak2 vuruh w.. SEMARANG, 26 Sept. 1956: 
kepada modal “asing dituntut  Djam 06.25 Pusparagam Indone 
uang djasa, karena S5PP merasa sia. 07,10 Krontjong asli. 07,30 
turut membesarkan sebagian dari Hindustani. 07,45 Rachman dan 
pada modal asing itu. SBPP me Julia. 13,15 Bunga Rampai Siang. 
njiapkan aksi untuk melawan. 38 14,10 Gesekan Jascha Heifetz, 
perusahaan2 asing -jang tersebut 17.00 Taman Kusunia. 17.30 Raju- 
diatas. l an Petang. 18,15 Dari Lautan Te 

| Kepada Pemerintah dituntut su duh. 18,30 Ruang. Kesehatan. 
'paja pelaksanaan PP. 61/54 dja- 18,45 Dari Lautan Teduh (landju 
ngan hanja dititik beratkan kepa tan). 19,30 Tepatkah........: ? 20,30 
da perusahaan2 sadja, melainkan Hidangan Ta Chung Sze. 21,00 
diatur pula kaum  buruhnja dan Santapan Rochani. 21,15. Gending 
menuntut supaja SBPP dapat du Bonang. 22,15 Santiswaran dise- 
duk di Panitia Ahli Daerah dan ling Motjopat. 23,30 Penutup. 
Panitia Ahli Pusat. Disamping 
itu dalam konperensi tersebut di SURAKARTA, 26 Sept. 1956: 
putuskan pula untuk. menjokong Djam 06,10 Pagi gembira. 06,30 
tindakan Pemerintah Mesir dalam Kiriman dari Surabaja. 07,20 La 
soal Terusan Suez dengan konse gu2 Sunda. 07,30 Calypso dengan 
kwensi akan mengirimkan pilot2 Belora. 07,45 Joe Loss. 13,15 Kle 
dari Indisch Kleine Vaart kepada nengan dari Puro. 14,10 Kleneng 
Mesir, menuntut hukuman mati an dari Puro (landjutan). 17,00 

da Schmidt dan memprotes tin Dunia anak2. 17,46 Varia Djawa 
akan dari Koninklijke Rotter- Tengah. 17,50 Seni Karawitan. 

“damsche Lloyd jang membelok- 18,15 Ruangan A.P. 19,30 Imbau 
kan kapal2nja ke Tandjung Ha an Malam. 19,45 Kontak dengan 
rapan. « pendengar. 20,30 Lagu2 Bali. 20,45 

Kerdja sama untuk masja Mimbar Penerangan. 21,15 Malam 
: rakat. , Manasuka. 22,15 Malam :Manasu- 

Dalam” kata sambutannja Bupa ka (landjutan). 23,00 Penutup. 
ti Sujoso selaku wakil dari Guber TA 
nur Djateng a.l. dikemukakan ten JOGJAKARTA, 26 Sept. 1956: 
tang pentingnja kedudukan bu- Djam 06,10 Bonangan pagi. 
ruh Pelabuhan jang langsung 06.35 Genderan pagi. 07,20 Gende 
mengeluarkan . dan memasukkan ran- pagi (landjutan). 
'barang2. Bupati Sujoso mengha- sik Siang. 14,10 Krontjong Siang. 
rapkan, supaja kedudukan terse 17,00 Taman Kepanduan. 17,40 
but djangan salah digunakannja, Suara Petang. 18,15 Orkes Hawaii 
karena kalau demikian halnja, ma 18,30 “ Peladjaran 
ka “tindakan tersebut dapat men 1940 Vocalia Recital. 20,15 The 
datangkan malapetaka bagi 'ma- Luton Girls .Choir. 20,30” Lagu? 
sjarakat jang berada dibelakang Berlanggam Djawa. 21,15 Ruang 
Pelabuhan. Dikatakan, bahwa «. an Djapendi. 21,30 Ketoprak Ma 
merintah mengawasinja itu dan taram. 2215 Ketoprak Mataram 
mengharapkan, agar SBPP dapat (landjutan). 24,00 Penutup. 
bekerdja sama dalam lingkungan pJAKARTA, 26 Sept. 1956: 
di Pelabuhan. Selandjutnja Bupa Djam 06.10 O.K. Pemuda Malu 
ti Sujoso mengandjurkan, agar ku. 0710 Seni Sunda Studio Dja 
buruh SBPP dapat membantu usa karta. 1310 Kwartet Kock. 14,16 
ha fundraising PMI dengan um- pesisir Andalas. 17,30 Peladjaran 
pamanja memberi sokongan seta Njanji. 18,30 Orkes Dupa “Nirma- 
len , seminggu. Kemudian sambusja, 1930 Canadian Wanita 2215 

  

tan2 diberikan oleh wakil Wali & Buki i tang. 23.60 Pe- Kota Semarang, wakil DEVI. Ahn  Sisuntang : 
Jang mengharapkan kerdja sama TJIREBON, 26 Sept. 1956: 
jang baik dan Sobsi Djateng jg Djam 06,10 Empat Sekawan. menjatakan akan mengatur aksi2 K is. solider terhadap Mesir, Na 
gara. tersebut diserang 
geris dan Perantjis. - 

VICKY CONTRA OPLET. suka. 20,30 
Hari Minggu pagi jbl. kira2 21,15 Gamelan Sederhana. 22,15 ajam 09,00 diperempatan djalan Gamelan Sederhana  (landjutan). Bodjong depan BPM telah terdja 23,00 Penutup. 

s Ke sebuah Bromfiets - k icky H. jang dikendarai ? ISIAN D dari djurusan Selatan ke Utara Ae Aa Ma " aa Kena dengan sebuah Oplet Sajembara Kepolisian di. Pekan "BH. » Jang dikendarai dari dju Raya Semarang tertanggal 14-9 rusan Barat akan membelok ke "56 hasilnja sbb. : Pemenang 'per Selatan. Setelah sampai di perem tama jang mendapat hadiah. Rp. patan terdjadilah tabrakan, se- 100,— adalah peladjar Liem hingga pengendara Vicky menda Tjong Hie, djl. -R. Patah 183 n an Pn agak berat di Semarang dan kedua peladjar agan kakinja. sedangkan Brom Arumodjo, djl. Imam Bondjol 84 fietsnja tidak rusak berat. Kemu Semarang. Hadiah2 tersebut da- Pa terus dikirim ke pat diambilnja di Kantor Polisi : untul mendapatkan pera Propinsi Djawa Tengah, djl. Ka watan seperlunja. . Siapa. bersalah rangtempel . Semarang. 5 masih dalam .penjelidikan fihak SLAMETAN MULAI PETIK jang berwadjib. ! ANDU. ng : AAN S.8.p,U. Hari Senin tgl. 24-9 "56 di Per Ka 3 3 Semarang baru2 kebunan Seketjer/Wringinsari jg ini menge! uarkan pernjataan jg diusahakan oleh anggauta2 bekas ap lain menjatakan, bahwa pedjuang mengadakan upatjara Ann TA BET IV. tidak slametn s.mulai petik randu” di apa iga aa heemer atau pembo etablissemen Sumurpitu (Weleri) ng pekerdjaan bangunan2 dan (pabrik) dengan disaksikan oleh lain2. Bila ada sesuatu  pembo- para undangan. rong atau Aneemer jang memakai PABEAN TURUN 4114 

2 07.40 Kesenian 
Gjika N& Minahasa. 17,00 Dongengan kanak 
oleh Ing kanak. 17,30 Siaran A.P. 18,30 

Orkes Serodgja. 
Pilihan Pendengar. 

  

nama SBPU diharap fihak jang 1 2 , bersangkutan segera  menjampai- Pare an nasi kan kepada SBPU Tjab. Sema- 
dari Djawatan Bea-Tjukai daerah 
II Semarang menundjukkan, bah 
wa dalam bulan Agustus j.l. ha- 
sil Mengeakan merosot Rp. 1.577. 
760,89 dibanding bulan Djuli. Bu 
lan Agustus penghasilan berdjum 
lah Rp:-22.782.857,60- sedangkan 

rang IV. Mengenai keuangan 
SBPU didapat dari kaum Naah 
dan anggauta sebagai jang diten 
tukin dalam peraturan dasar 
SBPU serta usaha lain? jg sjah. 

PERGI DENGAN TIDAK : 
E Manan TAHU: eeauta (bulan Djuli Rp. '24.60.618,49. 

Baja “Moselambtar “Bi Pn Tidak diketahui apa sebabdinja TjiploiBamg telah 4 Ka Hg merosot tetapi hal jang sudah kepadd “Yang baru adjib Un pasti jalah bahwa turunnja pema 
pada tgl) 14 Sept. 56 4, "Reog sukan itu hampir meliputi segala 
ajam, 1000 Si. rumah: Perewatan (ang aka Anna ON en Tanguk tsb. telah diketahui seorang anak i j i j perempuan dari Perawatsonja Ag ar AI ge Ia Si ah hemama Betje telah pergi den BARANG? JANG DITAHAN DI tidak memberi tahukan kepada “SEKSI III KALISARI Kepala Perawat atau salah seo- Soedirdjo tinggal di Kp. Tan Aa Penak PA pang di-|dang Semg. pada tgl. 20 Sept 1 n Ini aj 2 - , y 
lum” diketahui, Bina 1 aa jbl. telah menemukan ragangan 

: sepeda - laki2 No. 37381 di 
SUSUNAN. PENGURUS BARU 

PS. S.S.8. 

    
Seteran pada waktu siang hari, 
Kemudian sepeda tsb. diserah- 
kan di Kantor Polisi Seksi III 
Kalisari. 
Sriwahjuni tinggal di Kp. To 

njo Semg. pada tgl. 19 Sept. jbl 
telah diketemukan sebuah Arlo- 
dji tangan merk. Sindoco 17 Ba 
tu beserta gelangnja dari kulit 
di djl. Siliwangi. Arlodji tsb. ke 
mudian diserahkan di Kantor Po 
lisi Seksi III Kalisari. Kepada 
jang merasa- kehilangan barang? 
tsb. bisa berhubungan dengan 
Kantor Polisi Seksi III Kalisari 
dengan menundjukkan bukti2 jg 
setjukupnja. 

.. PEMBELI JG BAHAGIA. 
Minggu pagi kemaren oleh Di- 

reksi Toko ,,Hien” Semarang te 
lah diserahkan hadiah? dari pada 

Susunan Pengurus baru Ps. 
£ Semarang jang terbentuk pa 

da tgl. 13 September 1956 untuk 
th. 1956/1957 Sbb. : Ketua, wk. 
ketua :  Soewarno, Basuki: penu- 
lis I,IT: Adenan, Karsono, benda hari: Sutardjo, Kom. kesebelas- 
an: Tamat, Djokosaparu, Sudjo- 
no: komisi tehnik: Sugijono, Kun 

pelatih: Sugijono 
dan komisi urusan kesebelasan 

. Gondo, - Moch. Noer dan 

aa 

|. HARGA EMAS. 
“hnsue ntk Suara Merdeka”.   : Surat Bahagia 17 Agustus 1956 ig Pa aa « Rp-46— (baru? ini telah diundi, Ternjata 39 kasat djaul” p Ro. Eta hadiah no. 1 sebuah Scooter dja 

! deli 2 : Rp. Bt tuh pada sdr. Sia Tong Han, Gg. 

  

Pasar Baru Semarang, no, 2 sdr. 
Jap Tong Liang, djl. Mataram, 
no. 5 Lie Hwie Nio, Petudungan 
517, no. 6 Dr. Wirjohardjo, Taman 

  

   

          

— SCOOTER POS — 

ndonesia 'pada gambar, untuk keperluan mengantarkan surat2. 

as djaan para pengantar surat itu, jang selama ini hanja menggunakan 
.sepeda2 biasa untuk melakukan tugasnja baik didalam panas terik, 

i ng waupun ketika hudjan dingin menggigil tulang. 
“oi - mag . - 

1 Pemuda Demokrat Tidak 
| Setadja »Mentjata aa Na- nesia terdjebak 

: res Pemuda 
ke Her henna ANN Untuk Maksud2)| ertentu Jg Bertentangan njatakan, ia telah melihat Ameri- 

DEWAN PIMPINAN Pusat Demokrat Indonesia tidak 
menjetuajui langkah atau usaha golongan2 atau organisasi2 | »t pula Uni Sovjet sebagai ,,state 
jang hendak merapergunakan 

suk2 tertentu jang bertentangan dengan hakekat dan semangat (tang ke Moskow, tidak untuk me 
kongres Pemuda sebagai jang ditjita2kan oleh sebagian be-|robahnja, melainkan untuk men- 

organisasi dan gerakan pemuda. 

  

| mengenai soal2 Kongres Pemuda, 

13,10 Mu- 

Lagu -Djawa. 

19,30 O.H. Mana-. 

djl. | 

'Sosialisme 

"Ta, 

   

kesempatan itu Menteri Abdulg 

kan djuga penguasaan ekonom 

menudju ke masjarakat sosialis- 
tis jang mempunjai sifat2  chu 

“Isus Indonesia, berdasarkan — de 
Imokrasi Indonesia jang berakar 
dalam communalisme dan collec 
tivisme jang telah hidup beri- 
bu2 tahun didesa2. Dalam de- 
mokrasi Indonesia terdapat un 
sur2 dan pengaruh Hindu. Islam 

seperti Geliat Jan kebudajaan Barat. Sosialisme : 

— Selain ini 
pun sangat meringankan peker- 

    
surat diseluruh Indonesia. Belum 
Amerika-Serikat telah memesan 
peti serta atap 

gani tidak sama dengan sosialis 
me di Uni Sovjet. 
atau negara manapun djuga. 

Jugoslavia |: 

Uni Sovjet sebagai 
of mind”, 

»Sstate   
telah mengemukakan bahwa Indo 

oleh pemimpin? 
Sovjet, memadjukan  pertanjaan 
tentang kesan2 Abdulgani selama 
kundjungannja xe Uni Sovjet dan 
Jugoslavia. Menteri Abdulgani me 

ka sebagai ,,state of mind” jang 
mempunjai pandangan sendiri, 

dan sebagai sumber idee. Ia meli 

Kongres Pemuda 

Kongres Pemuda untuk mak-lof mind” dan sumber idee. Ia da 

tjotjokkan apa jang telah dibatja 
dan didengarnja. . 

1 apatnja |) 1 £ 
Aa an Ruslan Abdulgani berpendapat, 
Pusat Organisasi tersebut - telah bahwa setelah meninggalkan : Sta- 

3 lin, terdapat ,,state of kind” baru. 

mengambil beberapa keputusan Perubahan pandangan ini telah 
membawa kebaikan dalam hubung 
an Uni Sovjet dengan Jugoslavia. 
Menurut Ruslan Uni Sovjet seka 
rang menghendaki hubungan baik 

embentukan propinsi Irian Ba- 
— an im KMB 
dan masalah Taman Suez. " 

Mengenai soal Kongres Aa nb 
1 scikan: Idengan segala bangsa. 

nan Kanan Pen Kemudian wartawan Amerika 
Balkan Page Pemuda tersebut minta pendapat. Ruslan 
jang bertudjuan untuk menjem-|Abdulgani mengenai ..negara2 
purnakan kerdjasama  organisa- satellit” Uni Sovjet dan bertanja. 

Ii yoemiaa pemuda dan mengga-japakah negara2 itu bukan dja- 
lang pekerdjaan2 bersama” jangldjahan Uni Sovjet? 
Iberguna bagi negara dan rakjat| Tentang hal itu Ruslan Abdul 
Indonesia. gani menundjukkan kepada pu 

b. Tetap mendukung langkah2|-usan2 Konperensi Bandung dan 

  
bersama Front Pemuda Indone-|mengingatkan, bahwa negara? 
sia (FPI) dan Persatuan Orga-fAsin-Afrika menolak pendjadja- 
nisasi2 Pemuda2 Islam  Seluruhlsan dalam segala bentuk dan 
Indonesia (PORPISI), untuk me 
njelengarakan Kongres Pemuda 
dan mendesak supaja usaha ter- 
sebut dapatsegera berhasil. 

manifestasinja. 
Ketika wartawan itu mende- 

zak terus supaja . pertanjaannja 
tentang ..negara2 satellit” itu di 

&' Tidak menjetudjui langkah/ Na Ta Ruslan Abdulgani 

en Na berkata: ,.Saja harap, tuan tidak 
Kabaret Desa Antak Smaksod2 akan ,mendjebak saja.”. (Hadirin 

tertentu, apa lagipolitis, jang ber Nagan 
tentangan dengan hakekat dan Tidak ada urusan dengan 
semangat Kongres Pemuda jang daerah2 Inggeris dan Por- 
ditjitakan oleh sebagian besar . . tugis. - 
organisasi/gerakan pemuda. Atas pertanjaan tentang daerah 
Mengenai pembentukan pro- djadjahan Inggeris di Borneo Uta 

pinsi Irian Barat, DPP Pemuda ra dan Timor-Portugis, Ruslan 
Demokrat antara lain mengam- Abdulgani menerangkan, bahwa 

Ibil sikap mendukung tindakan Indonesia tidak mempunjai urusan 
pemerintah dan DPR. jang menje apa2 dengan Inggeris..dan Portu- 
lengarakan pembentukan propin- |gis tentang daerah2 itu. 
si Irian Barat sebagai “saluranf Lain soalnja dengan Irian Barat 
idan pemutusan tenaga perdjoa-|jang dulu mendjadi satu bagian 
"ngan rakjat Indonesia untuk me- Hindia Belanda dan sekarang ter 
ngembalikan Irian Barat keda- |masuk wilajah Republik Indonesia. 
lam wilajah Republik “Indonesia. (Indonesia tidak mempunjai sesuatu 

Tentang soal pembatalan hu-flambisi terhadap daerah2 Inggeris 
tang KMB, DPP organisasi ter ydan Portugis tersebut. 
Sebut menjatakan penghargaan| “Ia berharap, Inggeris akan 
dan persetudjuannja atas tinda-|memberikan kemerdekaan kepada 
kan tegas pemerintah jang telah Irakjat jang mendiami negeri2 .itu. 
Yiambil dalam rangka keputusan (Indonesia tidak mempunjai maksud 
pembatalan perdjandjian2. KMB |untuk merebutnja. 
dan mendesak supaja pemerintah| Beberapa wartawan Belanda 
segera. menentukan  langkah2/!8 menghadliri konperensi pers 
lebih landjut dalam usaha menam!iang diadakan di hotel Ambas- 
pung akibat pembatalan KMB/Sador di Wina itu memadjukan 
ita? pertanjaan2 tentang pembatalan 

Diblin pernjatasnnja mengenai hutang Belanda dan pengerojo- | 
- 2 kan terhadap Nj. Bouman (pem! 

masalah Suez, DPP Pemuda De- bela Schmidt). 
mokrat mengakui hak Mesir utk Tentang penghapusan hutang 
menasionalisasi perusahaan Teru-|Rusian Abdulgani menerangkan, ' 
san Suez bagi kepentingan nega- bahwa hutang itu tidak ada hu: - 
ra dan kebahagiaan rakjat Mesir|bungannja dengan soal Suez. 
Gan menentang tindakan kekera-/Soal hutang adalah soal lama 
san militer untuk  memaksakan|jang timbul dalam - Konperensi 
kelandjutan kekuasaan asing atas| Medja Bundar dan dibuat sela- 

(terusart itu. Actirnja pernjataanjina perang kolonial. Ruslan Ab- 
' tsb. menjerukan kepada pemerirn- dulgani merasa optimistis bahwa 

itah adan terutama kepada negara2 (pembatalan. hutang Belanda itu 
| Asin-Afrika supaja terus  aktif|lidak akan membawa pengaruh 
'mengusahak:n penjelesa.an masa |Puruk untuk mendapatkan. kre- 
lah tersebut setjara damai sesuai dit dari Barat. 

Tas Perlu ditjatat ketjuali war- 
(engan semangat Konperensi Ban tawan2 Pelaut, wartawan2 Aus 
duna. (Antara) 2 

tria dan lainrja tidak ada jang 
menanjakan tentang pembatalan 
hutang itu, ataupun tentang per- 
siwa Nj. Bouman serta perkara 
Schmidt. 

Tentang pengerojokan terha- 
Jap Nj. Bouman, Menteri . Ab- 
dulgani menerangkan bahwa ia 
belum menerima. laporan resmi 
tentang duduk .perkara sebenar- 
nja, sehingga tidak dapat mem- 
beri keterangan. 

  
  

  

PEMIMPIN UMUM "”BARISAN 
WISNU” MENINGGAL DUNIA. 

Hari Minggu jg lalu telah me- 
ninggal dunia dirumah kediaman 
nja di Sulang (Rembang)  Kjai 
Jakob, pemimpin umum dari per 
himpunan. "Barisan Wisnu" jang 
berpusat di. Surakarta. Hari Se- 
nin ini djenazah almarhum Kjai 
Jakob telah dimakamkan di Su- 
lang jang dihadliri oleh ratusan 
angauta dari perhimpunan terse- 
but. Perhimpunan tersebut telah 
didirikan sedjak zantan Belanda 
dan mempunjai ribuan anggauta. 
Semoga arwahnja Kjai Jakob 
mendapat tempat jang baik di 
dunia baka. 

tria. 

Atas pertanjaan wartawan Aus 

mengadakan pembitjaraan dengan 
| NB MANGAN. UNTUK Menteri Luar Negeri Austria Leo- 

|  BEKLASERING. 
Perhimpunan  Reklasering Se- 

marang telah menerima sumba 
ngan dari beberapa perusahaan 
dan perseorangan berupa uang 
ig djika didjumlah seluruhnja 
ada Ik. Rp. 1.395—. Den 
perantaraan ini pengurus Perhim 

berhasil baik dan didapat kata- 
sepakat untuk memperluas perdjan 
djian perdagangan jang ada dian   
lan diplomatik di Wiena. 

Tentang garis2 ketjil hasil pe- 

nja dikatakannja, bahwa Indone- agar lain2 Tr ST g dermawan dapat me dia 'akan.. dapat 
agikuti langkah tsb. 

B.I. "TJOKROAMINOTO" 
Mulai tgl. 1 Oktober jad. di 

Semarang akan dibuka Kursus 
B.I. Bahasa Inggris ”Tjokroami- 
noto” dan bertempat di Sompok 
17 Semg. sekarang masih mene 
rima pendaftaran li Djl. Modjo- 
pahit 114 dan Dil. Dr. Tjipto 64. 
Uang sekolah dipungut Rp. 60.- 
dan uang pangkal Rp. 40,—, Pc 
pandjarni Aa aa “ek 

ats ahas n 1s 
PO PN EA RD 

mekanik.  Sebaliknja 
akan dapat memberikan kopi, ko- 
pra, gula, teh, timah, karet 
beberapa mineral. 

Kundjungan Presiden 
ke Austria adalah setjara incog- 
nito, karena Presiden Austria, 
Theodore Koerner, jang sudah les) 
bih 80 tahun usianja, sedang sakit 
dan tidak dapat menerimanja. Pa 

bongan meneruskan   Pahlawan Salatiga, no. 8 sdr. 
Siauw Liep Tik djl. Tandjung Se 
marang dan no. 10 nj. Oeke, Ku 
ningan, Tjeribon. Hadiah? jg tak 
disebut dlm urutan nomer? ini | 

. ternjata belum diambil, hingga be 
lum dapat diketahui siapa? pe- 
menangnja, | 

sunan pengurusnja shb. : 
ng PN 

ir, 'Sekretaris: I/TI. Wagiman (Wakult dan Harjono, Bendahara Tri Su "in parwoto dan Sudarman, dan di- 

Ketua 
Wk. ketua: Sa 

Ekonomi   Moeljono Hartono, 

"Sosialisme Rusia 
Dim Demokrasi'Terdapat ,Unsur2 Penga- 

| ruh Islam, Hindug Dons:Kebudajaan Barat 
| »..& Kata Ruslan Abdulgani 

TENTANG KONPERENSI 
“oleh Menteri Luar Negeri Rusl: 
tara” lebih djauh mengawatkan 

Indonesia bukan sadja menentang penguasaan politik melain- 

sifat sosialistis dari nasionalisme Indonesia. 

Dikatakannja bahwa Indonesia |A wag Penjakit 

Penduduk Solok 'Dila- 

Indonesia menurut Ruslan Abdu! K- 

Grang meninggal 
nenjakit tersebut. 

Solok bersama? dengan pihak ke 

Seorang wartawan Amerika, se | mbil tindakan seperlunja, dian 
iaranja melarang penduduk Sa- 
wok Laweh keluar dari negeri- 
nja (desanja) selama S hari ter 
hitung mulai hari Senin tanggal 

tara kedua negara. Indonesia tidak (tor 
lama lagi akan membuka perwaki ini telah dilangsungkan pertemu 

an antara Djawatan2 niveau Kab. 
Grobogan dan para pimpinan or 
ganisasi s 

tidak oleh kepala 

kan maksud dan 
mendatangkan ran Indonesia Bangun jang ke II 

dari Austria produk2 industri dan dan para undangan diadjak turut 
Indonesia Serta dalam pameran 

ran tsb. 
dan waktu 8 (tiga) hari dan dimulai 

tek 
dengan Hari Ulang Tahun Ang 

Sukarno katan Perang R.I. 

Indonesia! 
Tidak Sama Dengan 1 

pers jang telah diadakan 
an Abdulgari, wartawan ,,An- 

dari Wina, bahwa pada 
ani menegaskan, nasionalisme 

i. Kemudian ia mendjelaskan |: 

Perut 

rang |Buang Air 
Disungai 

SEMENDJAK beberapa hari 
ang lampau dinegeri (desa). Sa- 
“Gk Laweh (Solok) sampai sa'at 
ekarang sedang berdjangkit pe- 
Sakit perut jang disangka menu 
ar dan telah mengakibatkan 8 

dunia. akibai 

Oleh pemerintahan kabupaten 

    

    IS 
| Kes. Persis 

Solo Djuara 
Kalahkan POP Djateng 

& Persibaja 

DENGAN mengalahkan kes, 
POP Djateng pada hari Djum'at 
jbl. dengan angka 5—1 dan me 
nundukkan kes. Persibaja pada 
hari Minggu jg lalu dengan 2—0 
maka kes. PERSIS Solo telah 
mendjadi djuara dari pada pertan 
dingan segi tiga jang diselengga 
rakan di Stadion Sriwedari Solo 
oleh fihak Kepolisian setempat 
berkenaan dipindahnja Adj. Kom, 
Besar B. Lubis ke Sumatera dan 
Kom. Rooslan ke Semarang. Se- 
dangkan pertandingan antara kes. 
Persibaja dan kes. POP Djateng 
hari. Sabtu jbl. berachir dengan 
angka 5—2 jang berarti,” bahwa 
kes, Persibaja menduduki tempat 
no. ? dan kes. POP Djateng men 
djadi djuru-kuntji. Ketiga. pertan 
dingan tadi mendapat perhatian 
lumajan, sedangkan pertandingan 
jang terbaik adalah jang berlang 
sung hari Minggu kemaren, 

Pertandingan antara kes. Persi 
baja dan kes. POP Djateng hari 
Sabtu jbl: berlangsung seimbang 
dalam babak pertama, tetapi ka 
rena fihak Polisi kelihatan off- 
day, maka sampai istirahat ja ke 
tinggalan angka 2—0. Goal2 terse   

s0olisian dan kesehatan telah di 

i€ September ibl. 
Selain daripada itu penduduk 

1egeri itu djuga tidak diperkenan 
kan mandi, buang air disungai 
untuk mentjegah meluasnja penja 
kit perut tersebut. Kepada- rak 

jat dari luar daerah itu dilarang 

memasuki negeri (desa) tersebut 

lan .membawa barang? dari ne 

geri (desa) itu karena. mungkin 
membawa hama2 penjakit. Dan 

kepada penduduk diandjurkan 
untuk ikut suntikan TCD, tenang 

lan djangan sampai mendjadi pa 

nik. (Antara). 

BUKU KESUSASTERAAN 
INDONESIA. . 

Pada Penerbit & Toko Buku 
HIEN HOO SING, Djokdja (Agen 
Pusat: Toko Buku SURJA, Sema 
rang) kini terbit tjetakan ketiga 
buku: DASAR SINGKAT KESU 
SASTERAAN INDONESIA oleh 
Sarwadi, Guru  S.G.B.. Negeri 
Bogem. Buku itu memuat 16, bab 
ialah 1. Pembagian djenis, haha 
sa. 2. Bentuk dan hasil .kesusas- 
teraan. 3. Puisi lama. 5. Puisi 
baru. 6. Puisi terbaru. 7. Proza. 
8. Proza lama, 9. Proza haru. 
10, Lyris proza. 11. Proza terba- 
ru, 12. Kesusasteraan menurut 
isinja. 13. Puisi lama masa pur- 
ba. 14, Perbedaan kesusasteraan 
lama dengan kesusasteraan. baru, 
15. Angkatan kesusasteraan dgn. 
pudjangga dan buah 'penanja.: 
16. Pengarang dan .pudjangga 
dengan buah penanja jang perlu 
diketahui djuga. Bukti bahwa bu 
ku. itu dipakai dibanjak S.M.P.. 
S.G.B, dsb. ialah tjetakan keti- 
ga kalinja. 2 

REORGANISASI KELUARGA 
PELADJAR PANDEANLAMPER. 
Susunan pengurus baru Keluar 

ga -Peladjar Pandeanlamper un- 
tuk th. 1956/1957 jang  disjah- 
kan dalam rapat pada tgl. 16 Sep 
tember jl. di SR. Kabluk terdi- 
ri dari sdr2.: M. Muhadiono, E. 
Sumarsono, ketua umum I, II: 
Sarwi, Sumijati, Naniek Suwarni, 
penulis I, II, S. Darsih, S. 
Moeharni, Slamet Utomo, benda 
hara I, “II, III dengan dibantu 
beberapa orang bag. olahraga, 
penerangan, kesenian dll. 

SURAT -ANTJAMAN. 
Baru2 ini dirumah sdr. Marban 

Martono bertempat tinggal di Kp 
Pekunden Timur Semge., pada 
waktu sore ia telah menerima 
sampul surat dari Pos. Setelah 
surat itu dibatjanja, maka mak 
sud surat itu supaja MM menje- 
rahkan uang tunai sebanjak Rp 
2000,— dengan diterangkan tem- 
pat2 pengiriman uang tersebut jg 
sudah ditentukan tempatnja da- 
lam surat itu djuga. Didalam su 
rat itu dikatakan pula,” apabila 
MM tidak memenuhi permintaan 
aja maka seluruh keluarganja 
akan dibunuh. Surat tertanda dgn 
aama terang jalah: H. Abdullah 
Noor Chamzjah, dan dibuat pada 
ttg. 4 Sept. 1956. Selandjutnja ke 
djadian itu terus dilaporkan ke 
Dada jang berwadjib untuk di 
usut lebih djauh. 

but ditjetak oleh Maksum (kanan 
luar) dan Warsono (kiri dalam) 
Persibaja. Pada menit2 pertama 
dalam babak ke II, fihak POP 
dapat menundjukkan serangan2 
jang gentjar kepada garis bela- 
kang Persibaja, hingga dalam 
tempo jang tidak lama,  fihak 
POP berhasil bikin angka mendja 
di seri 2—2. Goal tersebut ditje- 
tak oleh Suharno (kanan luar) 
Gan Sardju (midvoor). Tapi Sura 
baja tidak patah semangatnja 
dan berulang-ulang Warsono cs. 
mengatjaukan garis belakang Po 
lisi, dimana ikut main 'spil Sute 
djo (spil SSS) jang kini kabarnja 
memperkuat POP, tetapi berkedu 
dukan di Jogja. Goal 3—2 dari 
Persibaja. ditjetak oleh Warsono, 
kemudian Ping Hoo (kiri luar) jg 
mengganti Maksum membesarkan 
kemenangan itu mendjadi 4—2 
dan achirnja Warsono dengan ke 
lintjinannja berhasil membikin 
angka mendjadi 5—2 jang tidak 
berobah sampai wasit memberi 
tanda berachirnja pertandingan 
tersebut. 

| PERSIS menang 2—. 
' Kalau beberapa waktu berse- 
lang kes. Persis telah dikalahkan 
di Surabaja oleh kes. Persibaja. 
ternjata dalam pertandingan re- 
yanch di Solo itu, tuan rumah 
.merhasil mengirim pulang 
Surobojo dengan angka 2—9., Sa 
“u sukses baik dari Persis. Dua 
goal tadi ditjetak oleh Darmadi 
pada sebelum dan sesudah half- 
time, berkat kerdja sama jang 
baik antara Darmadi dan Bakdo. 
Dalam pertandingan tersebut ki 
ta tjatat suatu tendangan bebas 
12 pas dari Darmadi dalam babak 
ke II dapat disingkirkan oleh Su 
harjo dengan mendjatuhkan diri. 
!Masing2 fihak dalam pertanding 
lan tadi menundjukkan semangat 
Ijang baik dan kekuatan dari ke" 
dua fihak seimbang. Tetapi pe 
injerang Solo ada lebih produc 
|tief dari Surabaja jang mendapat 
beberapa kesempatan baik untuk 
mentjetak goal tidak berhasil. De 
ngan kemenangan 2—0 itu, maka 
Persis Solo mendjadi. djuara. Ma 
sing-masing pemenang menerima 
pjala2 jang tersedia dan diserah 
kan sehabis pertandingan itu. 

DUNIA OLAHRAGA SINGKAT. 
TINDJU. Dalam pertandingan 

kedjuaraan | kelas menengah di 
Dortmund, Djerman petindju C. 
Humez berhasil memukul k.o. P. 
Mueller dalam babak ke III. Te- 
tapi putusan wasit Nuess . dari 
Luxemburg itu diprotes oleh pe 
nonton jang menjatakan, bahwa 
keputusan wasit itu tidak adil. 
Pertandingan tersebut mestinja 
berlangsung. dalam 10 babak, 

ANGGAR. Regu anggar wanita 
Sovjet. Uni pada tgi. 15 Sept ma 
lam di London" muntjul sebagai 
djuara dunia dengan. kalahkan 
regu Perantjis 9—6 dalam finale. 
SPEEDBALL. Hari Minggu di 

Surabaja dilangsungkan pertandi 
ngan speedhball antara regu pute 
ri Jogja lawan regu puteri Sura 
baja jang: berachir '”7—3 untuk 
kemenangan Jogja. 

1 ATLETIK. Nn. Betty Guthbert 
jang berusia 18 th. tgl. 16 Sept 
di Sydney : mentjiptakan rekor 
dunia untuk perlombaan Iari aja 
rak 200 m. bagi wanita dalam     suatu  "Olympic-trials” dengan 
mentjatat waktu 23,2 at, Rekor 
lama atas nama Nn. Marjorie 
Jackson jang ditjiptakan dalam 
Olympiade Helsinki 1952 tertja- 
tat 23,4 at. 

Pan DP AAN MANA MA 
Gr O1K00gas aa mam Pan 
Maa NAN mana ag 

  

PURBOLINGGO 
PEMOTKETAN . MAKAM? 

BERSEDJARAH. 
Atas perintah Kantor Penera- 

ngan Agama Propinsi Djawa Te 
ngah, maka oleh Staf Penera- 
ngan Agama Kabupaten Banju- 
mas dan Staf Penerangan Aga- 
ma Kabupaten Purbolinggo teiah- 
diadakan penindjauan dan peme 
tretan makam2 bersedjarah “dan 
objek2 Agama lainnja jang pen- 
ting jang ada didaerah . pegunu 
ngan disebelah utara Kabupaten 
Purholinggo jang bebatasan dgn. 
daerah Karesidenan ' Pekalongan. 

Seperti diketahui didaerah pegu 
nungan tsb. terdapat puluhan ma 
kam2 bersedjarah dari pada Wa- 
li-wali/Pangeran2 pada zaman da 
hulu kala jang menjiarkan, Aga 
ma Islam. 

Selain dari itu “didaerah tsb. 
djuga terdapat beberapa Kkeadja 
iban alam. 
Walaupun 

  

makam2 tsb. dja- 
Hubungan Indonesia—Aus |lannja sangat sukar dan ada jg. 

sangat 'mengawatirkan untuk di 
lalui, namun perhatian orang2 jg | 
berdjiarah dari 

tria, Abdulgani menjatakan, ia tlh sja, 
sangat besar 
tatan 

£ aa tidak 
pold Figl. Pembitjaraan tersebut jang berziarah. 

lain2 jaitu: Jo- 
Pekalongan dll. jang 

dan menurut  tja- 
dalam 1 tahunnja rata2 
kurang dari 8.000 orang 

Solo, 

PAMERAN INDONESIA BA- 
NGUN JANG KE IL 

Dengan bertempat diruang kan 
Djapen.: Purwodadi  baru2 

setempat jang dipimpin 
Djapen Kab. ba Mai Pe Denga rundingan itu Abdulgani 

ja T sumba f i P - R. Kasim Brotodirdjo. ngan “itu, “dan mengharapkan bersedia memberi keterangan. Ha 
Dalam pertemuan itu diterang 

tudjuan pame- 

itu, 
Dinjatakan pula, bahwa pame 

akan diadakan dalam 

5 October 1956 bertepatan ' 

PEKING PUSAT INDUSTRI? | 
Peking, salah-satu ibu kota jg 

sangat indah dari dunia, hari Ka 
, : mis telah disarankan supaja di- 

da hari Santu Presiden dan rom djadikan djuga pusat industri, &a 
perdjalanan ran ini dikemukakan oleh  Siu “Pada tanggal 23 September '5g : : Yen, pemimpin PKI panitia Pe- di Kp. Sarimuljo Kelurahan Mlati ke Praha (Tjekoslowakia) dgn king anjar Padan kongres. PET. harajo, telah dibentuk perkumpu (besawat terbang. (Antara). Menurut Siu, demikian “ siaran lan tjatur jang diberi nama "Per radio Peking jang terdengar di satuan Olahraga Tjatur Putera Tokio, Peking kini masih merupa Indonesia (POTPIN) dengan su- LULUS UDJIAN. kan kota terbelakang dalam lapa 

Pada tgl. 22 Sept. telah Tulus ngan 'industri. Kota ini harus dja 
untuk tingkat Propaedetisch pada di pusat industri 

Universitas djadi pusat politik 
"Sawerigading” Semg. sdr. R. S. Tiongkok, demikian Siu 

disamping men 
dan budaja 

jang ter 
Demikian utama menjarankan supaja di Pe- bantu dengan teman2nja, Alamat berita jang disampaikan kepada king dibangun industri alat? pre Manishardjo' No, 846 Semarang, kita, sisi badja, 

    

BANDJARNEGARA 
PENANGKAPAN ATAS BEKAS- 
WEDONO BANDJARNEGARA. 
Baru2 ini oleh kepolisian Ka- 

residenan Banjumas di. Purwo 
kerto telah dilakukan penangka 
pan atas diri S bekas wedono 
Bandjarnegara dirumahnja. Se- 
perti diketahui S. tersebut baru 
sadja setahun mendjabat wedo- no di Bandjarnegar@ jang dipin 
dahkan dari Sidaredja (Purwo- 
kerto). pada bulan Djuli 1955 jl. 
Selandjutnja tuduhan apa jang 
didjadikan dasar atas penangka 
pannja itu, kini belum didapat 
keterangan jang djelas. 
Dalam .hubungan ini didapat kabaj dari jarig berdekatan bhw 

S.S.K.D.N, Tjabang setempat 
akan mengadakan rapatnja un- 
tuk menindjau peristiwa terse- 
but dan kemungkinan akan me- 
ngambil sikap djuga terhadap tja 
ra penangkapan jang telah dila kukan itu atas diri S. tersebut. 

PERAMPOK JG. MEMB | BSN na LA 
Didesa . Bukatedja baru? ini telah terdjadi suatu perampokan dirumah seorang bernama  Sanre aja an Sa jang dilaku- an ole orang jang tidak di 

| nal. Seperti alan diketahui, keti 
lorang/dengan berpakaian kuning seragam dan kedua Orang lain- nja bertjelana pendek memba 
pistol. Oleh: perampok isrseput Sanredja diikatnja “dengan sebu- ah sarung jang sedang dipakai- 

men- ajalankan rolnja kemudian - rampok tadi berhatsil melarikan diri dengan membawa barang2 sehaga Rp. 1864. 

TJIREBON 
PENGGARONGAN, 

Sebanjak 50 orang gerombolan 
bersendjata baru2 ini telah men 
datangi desa Mandalo dan Bebes 

i 

ketj. Sumber Kab. Tjirebon, di- 
maria mereka menggarong harta 
benda penduduk seharga Rp. 
1167,30. , Gerombolan itu melarikan 
diri ke djurusan selatan, 
WADJIB BELADJAR DIDESA 
PERTJOBAAN  TJIGASONG, 
Didesa  Pertjobaan Tjigasong 

ketj. Madjalengka (Kab. Madja- lengka) sedjak bulan Sept. jl. 
telah mulai dilaksanakan wadjib 
beladjar terhadap anak2 jang se 
lama ini tidak sekolah. Sampai 
sekarang telah tertjatat 78 orang 
anak jang dikenakan wadjib be 
ladjar ini dan ditempatkan pada 
S.R. 6 th. Setempat dalam 2 buah 
kelas, 
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an. Kata Menteri Karim memperj 

« 

Dalam pengumu: n ita “dinja- 
takan, bahwa daerah jang terse-| 

| but dibawah ini dinjatakan ter- 
tutup bagi semua pesawat-| 
terbang, ketjuali bagi pesawat2 
AURI dan GIA dengan anak-pe-| 

wa pekerdjaan Kementerin Pertaj 

    

djukan soal Irian Barat ke 
telah diunumkan sesudah 
jang lalu, Jang menarik 
dasar daripada resolusi 
nurut berita2 telah 

  

.Dalam pada itu diketahu 
wa dalam  berks 
membentuk kabinet 
sampai kini djuga 
sil, antara Partij v/d 

   
Pertanian jang telah 
di Tjipanas dari tgl, 18 
September, Sabtu n : 

tutup dengan sebuah : 
tempat “di istana Ne 
dihadliri pula oleh W: 
den Moh. Hatta, Men 
nian Eni Karim dar 
Muda Pertanian Siah 
ban. 

Dalam amanatnja Wakil Presi 
den mengandjurkan agar politik 
beras Pemerintah " “hei 
tudjukan pada memungkinkan 

petani mendapalk harga jang| ——————— ebih tinggi daripada harga jang | PEMBURU DJET BELANYA ditentukan oleh Pesta perminta LN Har PIATU    
   

an dan penawaran, bs 
Wakil Presiden kemudian mc 

njatakan harapannja agar pro- 
duksi tanaman bahan makanan 
akan diperluas dan diperbaiki se 
Gemikian rupa hingga rakjat 
vdak lagi kekurangan makanan. 
Jang terpenting ialah bahwa 
rakjat tidak akan menderita ke- 
laparan lagi seperti masi 
di setjara periodik dibeberapa 
daerah”, demikian kata Hatta. 
Kundjungan2nja ke bebera 5 
rah ini telah ,mejakinkan Wakil 
Presiden, bahwa dalam usaha rhe 
menuhi kebutuhan rakjat akan) 
makanan “djanganlah hanja meli- 
hat pada angka2 produksi sadja, 
tetapi harus djuga memperhati- 
kan soal distribusi dari bahan? 
makanan jang tersedia itu. Menu 
rut Hatta ada beberapa daerah 
dimana dari waktu kewaktu ter 
djadi atau. kelaparan atau kele- 
bihan bahan makanan. Kalau mu 
simnja kelebihan, maka atjap 
kali kelebihan itu tidak dapat di 
sebarkan kelain daerah bahan 
makanan ag diperlukan oleh Rx 
rena kesulitan perhubungan dan 
pendikapkutat,. sehingga bahan? 
makanan surplus itu tinggal ter- 
timbun sadja didaerah jg. sama. 
Demikian Hatta. 

Menteri Pertanian Eni Karim 
dalam kata sambutannja menjata 
kan pendapat dan harapan, bahj 

nian kini dapat dilaksanakan de- 
ngan baik, ,.berlainan dgn dahuj. 
lu sekarang ada djaminan dalam 
Rentiana Lima ahur”, demikian 
Menteri itu. : 

Satu soal jang dianggap pen- 
ting baik oleh Menteri ' Karim 
maupun oleh Wakil Presiden, ia 
lah perlu. adanja koordinasi dim 

pekerdjaan Kementerian Pertani-| 

tinggi produksi bukanlah urusan 
Djawatan Pertanian sendiri semaj 
ta-mata, tetapi adalah usaha mene) 
hendaki kerdja sama jang erat, 
antara djawatan2 Pemerintah jg| 
lainnja dan antara badan? Peme/ 
rintahan dari berbagai tingkatan. 
(Antara). ap 

      
S y Jari me: ijatak an 

"Penutupan Daerah Atjeh dari 
Udara”, jang berlaku mulai tgl. 
12 September jang lalu. 

  
   
    

  

sawat bangsa Indonesia dan se- 
tidak-tidaknja tjampuran (mixed 
crew). 2 Aa Pe 

Batas2 dana jang dinjatakan 
tertutup itu ialah: PE na 

Le Sebelah Timur, dimulai da 
ri muara an Pe 
njusur sungai Lae Atas sa i 
Metatjang (03”29N,. 9748E), 
terus ke Utara menurut meri- 
diaan  97”48' sampai Tampa 
(04”4TN, 97”48'E). dari sini me| 
njusur sungai Peureulak sampai 
Udjung Peureulak. 2 

2. Sebelah Selatan/Barat/Uta 
ra sepandjang pantai berikut per 
airannja 3 mil dari pantai. 
Demikian pengumumar itu 

“ 

esi |hari ini berturut-turut telah gagal 

hendaknja di | 

terdja kal 

Utk Penjelesaian Peru 

-Jhuni tanah2 liar dengan - djalan 

“Imembongkar rumah2nja jang di 

Jia dan kadang2 memang perlu 
#walaupun itu bukan satu2nja dja 

Juntuk menghindari makin ruwet- 
jaja persoalan, maka sejogjanja, se 

Minggu (”clum dilakukan tindakan2 pem 
» Muda |bongkaran rumah2. liar iti, pihak 

Inja untuk mengadakan pembangu 
yan rumah2 baru diatas 
sekas tempat rumah? liar itu se 

(song. (Antara). 

   

     

      

  

   

     
   

    
   

    

  

   

    

    

    

       

   

   
   

  

    
   

    

  dikemukakannja, jang me 
1 dalam approach 

Asia-Afrika 

      dalam menghadapi so | 
at itu, artinja, mereka 

ba fraksi P. v/d A. Mr. 
A. W. Burger, jang kini ditun 

. Sebagai pembentuk kabinet, 
1 diam2 melakukan usahanja 

LA 
elih 

g sudah. HN : 
Sesudah lebih 100 -hari tidak 
ga berhasil membentuk kabi- 

ct, pemimpin2 partai kini meli 
perlunja ada keinsjafan akan 
tingnja lekas didapat penjele- 

. Sehingga kini ada optimis 
me bhw Burgers akan berhasil. 

Umumnja orang menduga, bah 
djika ia berhasil membentuk 

ct, kursi PM akan diserah- 
an kepada W. Drees. 

“Sebagaimana diketahui, 
lum .Burgers, selama Jebih 

meredakan” . heboh 

    
     

   
   
   

  

sebe- 
100 

dalam usaha membentuk kabinet: 
Drees, Romme, Lieftinck dan De 
|Gaay Fortmans (Antara). 

Sebuah pesawat terbang pem 
buru pantjar gas Belanda har: 
Minggu jbl. telah djatuh diat:s 
kota Eindhoven, hingga 2 orang 
tewas (diantaranja penerbangnja) 
dan 18 orang luka2, sedangkan 
4 buah rumah habis terbakar se 
telah pesawat tadi meledak. Be- 
berapa buah rumah lagi sam, se 
kali atas sebagian rusak. dan ke 

Il. Produksigenajie     

entu terutama mengenai | 

p Have : 

| Djakarta. | men ' 

Irian ajbuat baji lebih tiepat dari. pada 

)Ipada suatu hari ul 

gat menarik perhatian. Kah 
gan2 politik Belanda berpen/ 

bhw pauze dim pekan jgl 

'larikan diri ke kota2 utk menjing 

  

  

Ih AslarLebih Tjep 
| Daripada Saka 
Peluru?Di 

  

   

    

    menjerbi 

Ja aa ah onald Barnhouse, pendeta 
sebut, jang tiba di Vietori 

Lmerika Utara 

perensi pers bahwa ia sangat 
djengkel terhadap tololnja dan 
kasarnja orang kulit putih di Ti- 

a 

ada suatu hari orang 
ikan datang disini dan   

Ur 

tje 

kita bisa membuat peluru. An- 
|laikata tuan2 kelaparan dan me 
lihat. tetangga ..tuan menjimpan 
banjak bahan makanan, bisakah 
tuan tidak menjerbu?” ! 
Demikian pendeta itu menga- 

djukan pertanjaan dan .selandjat 
aja menerangkan bahwa 

di dunia. Berdjuta-djuta orang 
menghadapi kematian karena la- 
par dan kita tidak bisa berbuat 
apa2 utk menolongnja. Jang tje 
laka di Timur Djauh adalah bah 
wa berdjuta-djuta orang telah me 

'kir dari komunisme”, 
Demikian pendeta Barnhousee, 
Atas pertanjaan, apa jang bisa 

dikerdjakan utk menolong ke- 
adaan itu, pendeta itu mendja- 

bukan dewa. . : 
Barnhouse adalah pastor gere 

dja Presbyteria di Philadelphia 
dan selama 3 bulan mengadakan 
pertemuan2 geredja di Korea,   |adaan sekitar tempat ketiilakaan 

ini tak terperi reruntuhannja. : 

Taiwan, Djepang dan Tiongkok. 
(Antara-Reuter). Ng 

  

Tembakan Gentjer D 

beberapa orang jang telah terb 
waktu para demonstran melalui 
tu setempat) untuk berdemonstrasi menentang harga bahan 

o Menteri Pertanian | Wakanan jang tinggi. 

Djangan Asal 
Bongkar Sadja 

, 

mahan Liar 
TENTANG usaha2 menjele- 

saikan persoalan rumah2 - liar 
dan pertanahan, Walikota “Sura- 
baja Istidjab menerangkan pen- 
dapatnja dalam ” pertjakapannja 
dengan ,, Antara,” pa tjara 
enjelesaikan hanja gn pem- 

bongkaran rumah2 liar tanpa ada 
aja findakan2 pembanguan ru- 
mah-rumah baru diatas tanah 
tempat rumah2 liar itu, pasti 
tidak akan membawa kedjerni- 

wa tindakan? tegas terhadap peng 

lirikan setjara liar itu, ada baik- 

ian jang dapat ditempuh: Tetapi 

'ang berwadjib mempertimbang- 
kan lebih dulu akan kemampuan 

tanah 

bagai tindakan  kelandjutannja, 
1gar sesudah rumah?2 liarnja di 
Songkar, tanahnja tidak tetap ko 

  

. Mau Untung 
Dj:di Buntung 

Achirnja Kena Denda 
we Rp 50 

| RAPAT Besar (Pengadilan 
Asli) di Kaju Agung (Palem- 
bang) telah mendjatuhi hukuman 
pada seorang Kijahi jang berna- 
ma H. Jusuf Gasim, Kepala 

tor Urusan Agama Ketjama- 
tan Tg. Lubuk, dengan hukuman 
denda Rp. 50.— karena telah di 
persalahkan melanggar ' KUHP   ji 

menjatakan. bahwa Taiga adalah 
sesuai dengan surat KSAU kepa 
da Menteri Pertahanan tertang- 
gal 14 September jl. 

Tidak didjelaskan apa sebab- 
nja Sinta penutupan tsb. 
Dalam 

tersiar kabar2 dalam pers, ten 
tang adanja dugaan2, bahwa ge 
rombolan2 DI di Atjeh 
bulan Agustus jang lalu telah 
mendapat sendjata2 jan, 
kan dari udar     

      

   

ingan ini pernah perangko seharga Rp. 1,— jang 

dalam k 

2 jang didjatuh gawai kantor pos bahwa pegawai 
PT Jitu, 'katanja, telah mendjual 

Ipadanja perangko jang sudah ber 
Itiap. Tuduhan ini tidak diterima 

Idjadi sengketa dan membawa jg. 

pasal 161. 
Kijai tsb. dalam bulan Maret 

ang lalu telah bersengketa dgn 
seorang pegawai kantor Pos 
Kaju Agung disekitar selembar 

# 

ternjata telah dipergunakan ter- 
lebih dulu, djadi sudah ada be- 
as post-stempel. : 
Kijai tsb. telah menjalahkan pe- 

ke: 

oleh pegawai tsb., sehingga ter 

: Demonstrasi Rakjat 
(Lapar Di! 

kan Beberapa Orang 
GEDUNG RADI9 dan kantor2 dari surat kabar peme- 

rintah Bolivia di La Paz, ,,La nacion”, diserbu, dirampok dan 
dibakar oleh rakjat jang pada malam Minggu mengadakan de 
monsirasi di La Paz, karena mereka menderita kelaparan. Tem 
bakan2 gentjar terdengar sekali dan dikabarkan, bahwa ada 

  

Bolivia'- 
ari Polisi Menewas- 

unuh. Keributan2 itu timbul, 

    

  

   
   

     
    

    

  

    

ni toria dari 88 
| okio, menerangkan dalam kon-| Secang d 

  

Ci : - Panas Ixek kita. Mereka bisa ,,mem-|: 
buat” baji lebih tjepat dari padaj, 

adalah bangsa jg paling dibentii | 

wab bahwa ia tidak tahu karena| 

    
   
     

    

       

  

ork bahwa: 

Sa 
Sir      

        

   

     

  

  
  esa   

do di New York. - 

, Seorang djurubitjara, Inggris 

dalam pada itu menerangkan bah| 
wa Inggris dan 
sud mendapatkan - penguk 

agi “rentjana 18 negi 

Kh 

    | meng-internasionalisasi Te sat 
Suez dan tidak untuk rentjana 
pembentukan perhimpunan pema- 
kai terusan tsb. Ae Na 

   

  

“Kalangan berwadjib Perantjis 
menjatakan sementara itu di Pa- 
tis bahwa diharapkan sidang 
Dewan Keamanan “pada hari 
Rebo jad. itu dalam  djangka 
Waktu pendek disusul oleh suatu 
sidang kedua jang dihadliri djuga 
oleh pemimpin negara2 jang ber- 
sangkutan termasuk Mesir. 

Perlu dikemukakan bahwa Me- 
sir bukan anggota Dewan Keama 
Inan PBB pada waktu ini dan 
satu2-nja negara Arab jang diwa- 
kili dalam dewan tsb. sekarang 
ialah Iran. G1 
Pada hari Rebo jang diusulkan 

untuk sidang Dewan Keamanan 
itu P.M. Inggris Sir Anthony 
Eden dan menteri luar negeri Ing 
gris Selwyn Lloyd akan berkun- 
djung di Paris untuk mengadakan 
pembitjaraan dengan pemimpin2 

Perantjis. 3 
, Perbedaan dalam politik 

A.S. dan Inggris. 
Sementara itu para penindjau 

di London mengatakan pada hari 
Minggu bahwa putusan untuk 
mengadjukan segera kepada P8B 
masalah Terusan Suez dapat di 
anggap menundjukkan perbedaan 
dalam politik A.S. dan politik 
Inggris. 4 pe 

Tetapi perbedaan itu menurut 
aa   kota pada djam 6 sore (wak 

Mereka dibubarkan oleh poli-! 
si 

Pada kira2 djam 9.30 malam 
kota mulai didjaga oleh barisan 
satroi dan serdadu jang berge- 
cak disepandjang djalan2. 
Kemudian wakil menteri pene! 

rangan mengeluarkan sebuah ko' 

  

.Sserombongan perampok2 Ta 
nunike jang menjatakan, bahwa!dio dan kantor? 

jang dibiajai oleh salah seorang 
dari para pemilik jg dahulu da- 
ri tambang timih Bolivia jang 
telah dinasionalisasi, telah men- 
tjoba- utk merebut kekuasaan. 
Dalam keributan2 itu beberapa 
orang dari rakjat telah terbunuh 
dan banjak lagi mendapat tu- 
ka2. Komunike tsb mengabarkan, 
bhw jg diserbu ialah setasiun ra 

surat kebar. 
(Antara-Reuter). 

  

Tetap Menolak Sultan 

an oleh tindakan unilateral peme 

     

a- Perantjis Bernard jang 
Gentille kepada. Portuen- 

| daknja 

Perantjis. bermak | 
gukuhan| 

   

    

Dikatakannja lebih djauh, bah- 

5 2 : “ 3 “ i @e - 

ZainaljAbidin Sjah | 
UntukiGubernur'irian Barat Lebih Tjotjok 
Mr. Yamin—Desakan Pan. Prok. Irian Brt 

— ID. KOROMATH dan Jean Torey,- masing-masing 
ketua dan sekretaris Panitia Proklamasi Pemerintah Pro- 
pinsi Irian Barat, dalam keterangannja kepada ,,Antara 
hari Sabtu menegaskan sekali lagi, bahwa organisasi tsb: tidak 
setudju dengan putusan Pemerintah untuk melantik Sultan 
Tidore/ Kepala Daerah Maluku Utara Zainal Abidin Sjah se- 
bagai Gubernur Propinsi Irian Barat. Sebagaimana diketahui, 
Menteri Dalam Negeri akan melantik Zainal Abidin Sjah pada 
hari Minggu kemaren di Tidore. Haa : 
ae Terate yana Koro-fcan dapat menimbulkan kegeli- 

Gara2 Perangko Rp 1': 

Jakan segera dilakukan, mereka 
akan berdjuang terus untiik me- ' 

Inath dan Torey,  organisasinja. 
menjetudjui Silas Papare untuk 

lau tidak djuga boleh “putera2i 
Indonesia suku lainnja, misalnja 
Mr. Moh. Yamin, Dr. Suparmo 
atau lainnja jang telah berdjasa 
dalam perdjuangan Irian Barat, 
tetapi djangan. Sultan Tidore. 
Kedua utusan ini sedjak. hari 
Kemis telah bertemu Wakil PM 
1 Mr. Moh. Rum, Menteri Da- 
lem Negeri Mr. .Sunarjo, Men- 
teri Urusan Umum, Ketua Par- 
izsmen, PB? PNI, Masjumi dan 
N.U., dan masih akan bertemu 
dengan C.C. PKI dan Seksi Da- 
iam Negeri Parlemen mengenai 
Peru ini. Usaha untuk ber- 
temu Wakil Presiden dan P.M. 
belum berhasil. : 

Mereka tegaskan, bahwa di 
luar wilajah Irian Barat, di Indo 
nesia ada Lk. 7000 orang suku 
Irian. Mereka ini, begitupun 
organisasi2 rakjat di Irian Barat 
sendiri, menurut Koromath dan 
Torey menjokong pendirian me 
reka: Apa jang mereka kemuka 

rakjat Irian Barat, dan mereka 
sangat sesalkan, bahwa pemerin 
tah telah mengambil keputusan 
untuk mengangkat Sultan Tidore 
sebagai Gubernur dgn tidak lebih 
dutu minta pendapat rakjat Irian 
Barat sendiri jang  mempunjai 
wakil2-nja diwilajah kekuasaan 
K.I. Sekalipun pelantikan sudah 

diangkat sebagai Gubernur, ka-| 

kan adalah gambaran kehendak | 

sahan jang meluas. 
Apa alasan mereka tidak. me- 

njetudjui Zainal Abidin Sjah ? 
Dikatakan oleh mereka, - bahwa 
Galam sedjarah kekuasaan Hin- 
dia Belanda, Sultan2 Tidore 
hekerdja sama dengan Belanda 
untuk mendjadjah rakjat Irian 

| sarat dengan tidak memberikan 
«sesempatan atau bimbingan sa- 
ya sekali guna memadjukan 
mereka. Jang dialaminja hanja 
penderitaan. Psychologis. pe- 
agarigkatan seorang Sultan Tido- 
re tidak baik bagi perdjuangan 
merebut kembali Irian Barat su- 
saja masuk dalam wilajah ke- 
kuasaan- Republik Indonesia. 

Apa alasan Pemerintah meng 

angkat dia? Menurut kedua utu 
san itu, alasan pemerintah ialah 
historisch: Sultan Tidore sudah 
lama berkuasa didaerah itu. Se- 
lain itu iapun  ambtenar jg ber 
pengalaman. Disamping itu dju 
ga ada pertimbangan politik: de 
ngan seorang ambtenar seperti 
Sultan Tidore sebagai Gubernur 
Irian Barat, Belanda tidak akan 
terlalu menjatakan ”keberatan”. 

Alasan Pemerintah ini dapat di 
pahami, tetapi satu hal dilupa- 
kan, jaitu faktor rakjat Irian Ba 
rat sendiri jg akan diadjak ber- 
djuang, dan pada hakekatnja jg 
berdjuang ialah mereka jg ada di 
daratan Irian Barat itu. Demiki 
an kedua utusan tsb. (Antara).   

jakinkan — kepada Pemerintah, 
bahwa .pilihannja itu tidak tepat 

kirimnja, Kijai tsb. dalam map- 
nja djuga menjimpan 3 Jembar 
perangko dengan harga sama jang 
Ijuga sudah dipergunakan. ' 
Dalam pemeriksaan rapat, ter   

njata Kijai tsb. dipersalahkan dan 
harus membajar denda. (Antara). 1 

  

aa LUNA berwadjib “jampar tangan. — Ke- 

Pte en sena jmudian ternjata disamping se- 

tu orang ke orang L nja lembar perangko jang dipasang 

telah memberikan hasil jg. |inja di poswesel jang hendak di 
bagus, demikian hari Ming- 

      

  

     

    
     

gu diberitakan 
radio Peking. 22 

      

    
  

bahkan oleh siaran radio, ta 
Lt. 

lan, gigi jang dipindahkan 

orang jang oleh Dr, Chu Tan Po, kepala beha- | gian peniakit mulit dari ru | 
mah sakit di Karton, tela 
memberitaka., hasil-hasil jg 
memuaskan, demikian ditan 

Dalam waktu dua bu- | 

KONSULAT Djerman Barat 
Idi Hongkong mengumumkan te- 
lah menerima berita kawat dari 
'Inachoda kapal Djerman . Barat 
|'Monika” bahwa kapal niaga tsb 
pada hari Minggu pagi ketika 
hendak ' memasuki pelabuhan 
(Amoy dalam menghindari taufan     

    aa an Ka £ ag (telah ditembaki oleh meriam2 

dipindahkan itu sama sadja (pantai RRT sehingga aa 
“sepereti gigi aselinja ————. fopsir kapal itu tewas dan dua 

(AntariRenter)  |orang lain mendapat luka2 jaitu 
keke kem mwams (SCOTANG Opsir kapal lainnja dan 

WAKIL PRESIDEN INDIA 
: AKAN KUNDJUNGI 3 

2 BOROBUDUR. 
Pada tgl. 27-9 jg akan datang 

ditunggu  kedatangannja wakil 
Presiden “ India . Dr. S. Radha 
Krishnan di tjandi Borobudur. 
Menurut keterangan, rombongan 
wakil presiden India akan terdi-- 
dari 14 orang antara mana terma 
suk wakil2 Kedutaan India di Dja 
karta dan beberapa orang dari 
Kementerian Luar Negeri. Keda- 
tangannja rombongan tsb dens- 
mobil dari Jogja dan akan tiba 
di tjandi Borobudur pada djam 

  

seorang Tionghoa anak buah ka- 
pal tsb. ' 

Nachoda kapal tsb. dalam pada 
itu tidak mau memberikan sesua- 
tu keterangan kepada pers pada 
waktu “Monika” sampai di Hong 
kong pada malam Senen. Dari 
anak-buah kapal itu dapat diper-: 
oleh keterangan bahwa kapal 
tsb. telah ditembaki oleh meriam 
meriam pantai RRT ketika "Mo- 
nika" ada dalam djarak 8 mil 

3 

IRRT Tembaki Kapal Niaga Djerman 
dari pantai dan tembakan2 telah 
Iberlangsung selama satu djam. 

' Kapal "Monika" pada waktu 
itu sedang dalam pelajaran dari 
Goa menudju Chiba di Djepang 
dengan mengangkut bidjih2 besi, 
Kapal ini dicharter oleh kongsi 
Malaya "Yick Tai." 

Anak-buah "Monika” terdiri 
atas 7 orang Djerman, 6 orang 
Tionghoa, dan 4 orang Indone- 
Sia, (Antara-UP) 

  

Amerika| Dan 

a hari Minggu dgn 
PBB supaja mengu 

ia negara itu termak 
n Keamanan PBB dewasa 
nde dari Cuba. Surat Ing 
an hendaknja Dewan Kea 

Rebo jad. ,,untuk membitja 

  

   

  

   
    

   
   

  

pengawasan internasional atas 

  

  

soal waktu daripada 'inti per 
an. Putusan: Inggris dan Pe 

antjis untuk mengadjukan kepa 
|da PBB masalah Terusan Susz 

agi para penindjau itu datang 

N 
setjara tiba2. 

   

'Mereka mengemukakan bahwa 
ap sampai malam Sabtu jl. diperoleh 

B sebelum konptrensi London 
ketiga tentang masalah Te 

rusan Suez diadakan pada tgl. 1 
Oktober jad. Sikap AS ialah her 

| PBB djangan diminta me 
ingadakan tjampur tangan sebe- 
"lum 18 negara pemakai Terusan 
Suez mempunjai suatu rentjana | 

untuk diadjukan. 

10 hari jl. A.S. telah membe 
1, pu, kepada Inggris dan Pe Hn bahwa Dewan Keamanan 
(PBB tak berkuasa memaks» Me 
“sir menerima suatu penjelesaian 

. tetap” jang menghendaki diada- 

.nja suatu perdjandiian, tetapi De 
iwan Keamanan PBB hanj4 b,r 
"kuasa untuk mendesak — diada 
kan penjelesaian sementara. 

   

  

    

     

  

  

' (Antara-'JP) 

ngawasan jang ditegaskan dan disem | 
1 tahun 1498”, La K VDhahran, dimana lebih kurang 

a penindjau tsb. lebih menge: 

       

    

    

    

“hendak memberikan djaminan kel 
"pada Radja Su'ud: bhw lalulintas 

njaktanah jang dihasilkan 

A 

  

| Nasser Beri | 
. Djaminan 

| Kapal2 Minjak' 
Aramco. Tak Ter rontjam Bahaja 
SIDANG pertama konperensi 

an Anh 
gu jl. di Damman, disalah satu 
istana radja Saudi Arabia, dipe 
Sisir timur Saudi Arabia. Radja 

  

Akan 
Pe 
ppm, D 

    

  

takan dalam pidatonja dimuka 
Swud dan presiden Shukry al 
Ouwwatly Syria mendjem- 
put presi Iesi i | Pa , 

Tau Na Sa Se n | kan hukum rimba” terhadap 
| sikapnja maka Inggris akan 

1 Nasser 

100.000 orang buruh minj 1 minjak, ba 
dawi dan penduduk lain2nja ber 
djedjal2 dan bersorak riuh ren- 
dah ketika Nasser turun dari pe 
wat terbang. 1 
Terdengar sembojan2 pernjata 

jan, solidaritet antara seluruh 
bangsa Arab, .dan dgn melalui 
djalan raja ,,superhighway” jang 
melintas padangpasir, “ketiga ke 
pala negara menudju ke Dam- 

kan bahwa ,.colonial empire”     Bertalian dgn masalah Suez, 
dikatakannja a.l. bhw pulau Cy- 
prus melakukan peran penting, se 
bagai pangkalan pasukan? jang 
dipersiapkan terhadap Mesir. 
Lennox-Boyd mengatakan bah 

|wa dgn kesabaran dan kerdjasa- 
ma terus menerus antara Inggris 
dan sekutu2nja, masalah Terus- 
an Suez mungkin dapat diselesai 
kan dgn damai. 

Tapi pokok prinsipnja ialah: 
Terusan Suez tidak boleh dibiar 
kan ada ditangan kekuasaan jg 
tak terbatas dari seorang dikta- 
tor.- Tentang hal ini tidak bisa 
ada komprimi”. 
Selama krisis Suez, pulau Cy 

prus mempunjai arti jang lebih 
vital lagi daripada masa jg su- 
Idah2, bagi Inggris. 

Mengenai sungai Nil, ia me- 
ngemukakan bahwa bagian ulu 
sungai jang merupakan urat na 
di Mesir ini letaknja Ai Ugenda, 
suatu daerah Inggris, dan bahwa 
insinjur2 Mesir ,,sampai titik2 
tertentu” memutuskan berapa 

   

idang ke-2 kalinja dilakukan 
hari Minggu pagi Damman, dan 
'kemudian ketika kepala negara 
ber-sama2 menudju ke Riayadh, 
ibukota Saudi Arabia, utk melan 
djutkan perundingan. 
4 Menurut dugaan, Nasser a.l. 

kapal2 tangki jg mengangkut mi- 
. oleh 

kongsi Amerika  ARAMCO di 
Saudi Arabia itu tidak terantjam 
bahaja, setelah Mesir menasiona 
Tisasikan Suez Canal Company, | 
dan setelah pandu2 pelajaran 
bangsa asing ditarik kembali oleh 
SCC dari tempat pekerdjaan: me 
reka. (Antara). 

  

Pakist: 
Timent ,N 

duknja sebagian besar terdiri at 

memkirkan bagaimana tjaranja 
djamin oleh konstitusinja itu. 
" Demikian keterangan 
Sukarmadidjaja, jang baru kem- 
bali dari Pakistan” Hidajat ada- 
lah Kepala Bagian" Pemeriksaan 
Kantor Gubernur Djawa Barat. 
Ta turut serta dalam -rombongan 
Indonesia dibawah pimpinan Re 
siden t.b. A.S. Pello, jang'selama ' 
312 bulan telah  menindjau Pa-' 
kistan atas undangan negara itu 
dalam rangka Colombo plan. 

Pembangunan diselenggara- | 
'rakan dari atasan, 

Mengenai pembangunan pada 
umumnja di Pakistan, Hidajat me 
nerangkan, bahwa kalau Indonesia 
keadaamnja tetap seperti sekarang, 
mungkin sekali Pakistan akan me 
njusulnja. Negara itu bukan sadja 
telah menarik banjak modal dan 
tehnisi dari luar negeri, tapi djuga | 
pimpinan dari atasan rupa2nja le' 
bih memungkinkan daripada di In 
donesia. 

Kalau ' dibanding dengan di 
Pakistan, maka sjarat2 untuk pa 

  

tuhkan kebidjaksanaan, " karena 
rakjat Indonesia lebih sadar. Tapi 
walaupun demikian, Indonesia ma 
sih mempunjai keuntungan, jakni | 
bahwa djika disini diadakan pem 
bangunan maka inisiatif rakjat 
pun lebih hidup, sedangkan di Pa 
'kistan segala sesuatu diatur dari 
atasan. 
- Penghidupan kepartaian (poli- 
tik) di Indonesia lebih ' gecom- 
pliceerd daripada di Pakistan. 

”Chantara clubs” untuk pa 
ra pemuda, 

Mengenai pembangunan desa, 
Pakistan mempunjai apa jang di- 
sebut ,,program village aid” (agri 
culture, industri, development) 
dan terutama dikalangan para pe 
muda antara 10 dan 21 tahun di 
hidupkan semangat untuk pemba- 
ngunan itu dalam perkumpulan2 jg 
dinamakan "Chantara club". 

Sebagaimana diketahui, bentuk 
desa seperti di Indonesia tidak di 
kenal di Pakistan. 

Menurut Hidajat, tjara pemerin 
tahan didaerah Pakistan masih 
meneruskan keadaan seperti diza- 
man Inggeris. Jang dapat disama 

adalah deputy-commissioner. Ia 
bukan sadja merupakan pamong- 
pradja jang mengumpulkan pa- 
djak, tapi djuga mendjadi hakim- 
polisi, dan seluruh kekuasaan ke 
polisian masih ada ditangannja. 
Walaupun kedudukannja bukan 
merupakan kedudukan “ legislatif, 
tapi sebuah dewan daerah jang 
membuat peraturan2 daerah ada 
dibawah supervisienja. 

  
Industri, 

an Sebagai Expe- 
“Isis 64 egara Islami 

Perkembangannja Djadi Perhatian Negara2 
0. Jang Penduduknja Islam 

PERKEMBANGAN PAKISTAN, 
telah mempunjai undang2 dasar setjara 
narik perhatian negara2 Timur-Tengah 

Pakistan telah mendirikan pelbagai panitia jang bertugas 
menjelenggarakan hal-hal jang di 

Hidajat di hidjau karena irigasi2, 
hingga negara itu dari negara jg 
mengimpor 

inja sendiri. Di Pakistan Timur 

meninggalkan ruang kuliah itu. 

ja pemimpin. di Indonesia tampak" MA oniga SESUPA Aa nja Tebib Na dan lebih ane ka pada umumnja hanja tam 

|djumlah air sungai ini jang akan 
mengalir melalui Mesir. ,,Apa 
jang akan terdjadi dengan kepen 
tingan2 vital Mesir djika Ingge 
ris membatalkan persetudjuannja 
dengan Mesir. mengenai sungat 
Nil, dengan alasan bahwa persc 
tudjuan ini melanggar kedaula- 
tan Inggris?” tanja Boyd. 

Mungkin akan ke Was- 
. hington pula ? 
Sementara itu duta besar ke- 

Tiling India, V. Krishna Menon, 
hari Minggu telah tiba di London 
dari Kairo untuk mengadakan 
pembitjaraan2 dengan pembesar2 
pemerintahan Inggris mengenai 
hal pemetjahan masalah Suez dgn 
djalan damai, demikian diperoleh 
berita dari Reuter. 

Diterangkan oleh Menon bhw. 
mungkin ja sesudah itu akan per 
gi ke Washington utk. menemui 
presiden Eisenhower Gari A.S., 
tetapi ia tak mempunjai rentjana 

jang sedjak Maret 1955 
Negara Islam, kini me- 

dan negara2 jang pendu- 
as kaum Muslimin. Sekarang 

untuk 

se- 

kapas  mendjadi 
mengekspor kapas. Kebutuhan? 
akan gula sudah dapat dipenuhi 

orang mendirikan paberik kertas 
dgn kapasitet produksi 85 ton se 

MENTERI DJADJAHAN In 

. berkompromi dengan Mesir dalam masalah Suez,, dan b 
ada dibawah kekuasaan seorang diktator”. Lennox-Boyd 

rah ulunja dikuasai Inggris (di Uganda). Mengenai 

kan tumbuh kearah kedewasaan. 

  

tjorong radio di London, 

Terusan Suez, 

  

| Inggris Antjam Mesir 
endungSungaiNil 

elaskanj BahwatInggris Tak'Besedia Berkom- 
gnfiMesir —“Nasser Tetap”Ingin Damai — 

| “India Djadi Perantara Damai ? 
ggris Alan Lennox-Boyd malam Minggu. jang lalu menja 

bahwa Inggris tidak akan bersedia 
ahwa Terusan Suez ,,tidak boleh ber 
memaki2 bahwa Nasser ,jmendjalan 

dan bahwa apabila Mesir tidak mau merobah 
»meransum” air Sungai Nil, jakni urat nadi Mesir jang dae 

(djadjahan2 Inggris) bukannja 
. 

Reaksi Barat thd, nasio- 
nalisasi S.C.C. sunggu 
menggelikan hati, 

Sementara itu P.M. India Neh- 
ru mengatakan bahwa reaksi 
negara2 Barat terhadap nasionali- 
sasi Suez Canal Company oleh 
Mesir itu sungguh menggelikan 
hati”. Barat ingin supaja pe- 
ngangkutan minjak-tanah dari 
Timur-Tengah melalui Terusan 
Suez tetap terdjamin, tapi dalam 
pada itu Inggris dan Perantjis 
mengadakan persiapan2 untuk ber 
perang. Kalau petjah ' perang, 
bangun2-an industri minjak di 
Timur-Tengah tentu akan Han- 
tjur, dan Barat tidak bisa men: 
dapat minjak. 

Tak Akan D 

itu katakan, Indonesia tidak p 
ta2 dari Singapura baru2 ini, 

pengumuman resmi mengenai 

Selasa tgi 25-9-56., 
LEE 

don itu (dibentuk 1 Oktober j   sampai sebegitu djauh utk suatu 
kundjungan sematjam itu. 

Menon di Kairo telah mengada 
kan pembitjaraan2 dengan presi 
den Mesir Djamal Abdul Nasser, 
dan djuga dengan duta besar Uni 

5 Sovjet untuk Mesir, Evgeny Kis- 
memakai ..purdah" sehingga mu sejev. Dikabarkan oleh Reuter, 
kanja sama sekali tidak keli- bahwa Menon sangat hati2 sekali 
hatan, ketjuali kaum wanita dari dalam komentarnja mengenai ma 
lapisan 'atasan jang sangat tipis salah Suez. 
itu dan golongan petani jang be 
kerdja diladang. 

Para mahasiswa wanitapun ba 

hari, bahannja ialah bambu. 
| Negara utk kaum prija, 

Jang menarik perhatian rom- 
bongan Indonesia dim penghi- 
dupan sehari2 ialah bahwa ma- 
sih banjaknja kaum wanita jang   

Ditanjakan, apakah suasana 
di Kairo jang ia tinggalkan ma 
lam Minggu berad, dalam suasa 

Ibnu Hadjar 
Sadar-- Simbar 

Bikin Onar 
MENGENAI Simbar dan anak 

hutan tempo hari, lebih landjut   na damai, Menon  mendjawab: 
Sungguh disan, tidak ada ha- 
srat untuk berperang dan tidak 
ada tanda2 ketakutan” Dan ke 
mudian tambahnja, ,.sudah tentu 
saja tidak - mendjeladjahi kota 
Kairo sebagai penjelidix.” 

Lebih landjut ditaniakan apa- 
kah menurut pendapatnja presi 
den Nassr pertjaja kepada suatu 
penjlesaian setjara damai bagi 

njak jang pakai purdah, jang di 
buka diwaktu kuliah tapi jang 
kemudian dipasang lagi Sg kalau 

Kalau kita melihat2 potret pun 

pak potret kaum laki2  sadja. 
Dan kalau bertemu pada sesuatu 
keluarga, maka njonja rumah ti- 
dak ikut keluar melajani tamu. 

berita jang dapat dikumpulkan 
»Antara”  menjatakan bahwa 
Penguasa Militer Kalimantan Se- 
latan telah memanggil agar Sini- 
bar dan anak buahnja kembali 
kemasjarakat sebagaimana semu- 
la. 

Penguasa Militer kabarnja me 
rasa Gptimistis, bahwa Simbar 
cs akan dapat memenuhi pang 

PPP PPP, 

du 

huahnja jang melarikan diri ke-| 

Mengenai makanan jang 
narik perhatian rombongan, 
lah bahwa rakjat Pakistan sangat 

diper- .milk-minded”. Susu itu 

roti dari gandum, sedangkan 

makanan terpenting jang berupa 

Pakistan Timur nasi seperti kita. 
Demikian keterangan  Hidajat 

me 
ia- 

persengketaan terusan Suez, Me xilan itu. Djangka waktu Sim- 
nOn mengatakan: ,.Presiden Nas bar cs untuk kembali kemasiara 
ser selalu mengadakan demi- kat tidak ditetapkan oleh Pe- 
kian”. Ia tambahkan pula, :.Saja nguasa Militer, karena Penguasa 

2 : 3 LELE kira penjelesaian dengan djalan Militer optimistis bahwa Simbar 
sena Pelan ak damai selalu mungkin. Apa lagi dan anak buahnja akan menaati 

jang akan mereka inginkan?” nanggilan itu. 
.Nehru (PM India) telah men- SE La 
djelaskan politik India terhadap Berita lain jang diterima ,,An- 
masalah Suez. Kami (India) ti- tara” dari Hulu Sungai Utara dan 
dak mempunjai sesuatu  istime- Muara Teweh, ibukota kabupa- 

di 

wa jang akan kami berikan (ba 
gi penjelesaian masalah tsb.), ta 
tapi kami akan berusaha apa jz 

Sukarmadidjaja, jang menambah 
kan pula, bahwa - penerimaan 

ten Barito. menjatakan bahwa 

pada hari2  terachir ini Simbar 

rombongan Indonesia, bukan 

Grang2 Pikistan atas kundjungan 

dja sangat ramah-tamah tapi dju 

dapat kami lakukan untuk itu”. sangat giat mengadakan propa- 
- Kami mungkin dapat memberi,ganda. hingga anak buah Simbar 
kan bantuan kami. Saja kira salmakin bertambah banjak. Seba- 

sa 

lan Proklamasi 
kan dengan Bupati di Indonesia, | 

ja tidak akan dapat memberikan 
sesuatu sumbangan apapun dju- 
ga dngan djalan mediskusikan 
masalah Suez setjara umum. Sa 
ja selalu optimistis akan adanja 
penjelesaian jang penuh menge- 
nai masalah Suez itu dengan dja 
lan damai”. 

Menon bawa pandangan? 
Nasser tentang Suez, 

Berita Reuter dari Kairo me- 
ngatakan bahwa tampaknja India 
hari Minggu itu telah memutus- 
kan untuk bertindak sebagai ,,per 
antara kedjalan damai” (peace 
maker) dalam persengketaan ma- 
salah Suez setelah konperensi 
London jang kedua baru-baru ini 

tersebut mengemukakan, bahwa (menemui kegagalan mengenai ren 
setelah menelaah  semasak-ma- tjana “perhimpunan pemakai? 
saknja, maka Peraturan Menteri Terusari-Suez” 'itu, Dikabarkan 
Dalam 

ga terus-terang dan memperlihat 
kan segala sesuatu “baik kesuli 
tan maupun kebaikan jang sedang 
dihadapi oleh negara itu. (Ant.). 

Fraksi Kesatu-   
UT ANEAN an organisasi2 Fs 

tingkat propinsi, jakni TP-K 
PRD, Gerakan Pekan Pantja- 
sila, PRIM, Permai dan Murba 
telah membentuk suatu ,,Fraksi 
Kesatuan your Dalam 
pernjataannja jaing disampaikan 
kepada pers di Bandung, fraksi     Menurut pendapat Hidajat, in 

dustri di Pakistan berkembang 
sangat pesat. Banjak padang pa 
sir sekarang telah mulai mendja 

GIKI 
Ketjewa 

Tentang Pengangkatan 
|Wakil25Golongan Mfi- 

noritet Indo 
DALAM pengumumannja jang 

disampaikan kepada ,, Antara”, 
Pengurus Besar Gabungan Indo 
untuk Kesehatan Indonesia (GI 
KI) telah menjatakan keketjewa 
annja, bahwa tidak semua orang 
jang diusulkan oleh P.B: GIKI 
termasuk diantara 6 orang jang 
diangkat oleh pemerintah untuk 
ewakili golongan Indo didalam 

Dalam pada itu pengumuman 
tersebut mentjatat, bahwa dari 
6 orang itu, 3 adalah tjalon jang 
diusulkan oleh P.B. GIKI: Ten 
tang pengangkatan 3 orang lain 

nja jang tidak ditjalonkan oleh 
GIKI, dalam pengumuman “itu 
bukan seorang Indo dan diang- 
gap tidak dapat diterima sebagai 
wakil dari” kaum Indo pada 
umumnja. 

Setelah mengemukakan bebe 
rapa hal mengenai pribadi Prin 
cen, pengumuman tersebut achir 
nja menjatakan harapannja - su 
paja pemerintah dan D.P.R. mau 
mempertimbangkan kembali pe- 
ngangkatan itu. (Antara),   

  

Meta No: 17/1956 tem lebih djauh bahwa Menon ter- 
tang pemilihan anggota " DPD bang dari Kairo ke London via 
ternjata tidak memberikan ke- Paris malam Minggu itu dengan 
ed Nan djaminan kepada membawa pandangan2 pres 
An Mang an Mesir Djamal Abdul Nasser me 
ta kepentingan rakjat Na Nan ngenai masalah Suez utk London 
rah 0. 3 3 dan Paris. 
Pa ana ta Sedang dalam pada itu P.M. 

| Tn anna H0. Nehru diduga hari Senin sudah 
Pa Pa at ja tiba di Riyadh untuk mengadakan 

Hara Negeri menginsjafi dan meng pembitjaraan2 dengan presiden 
(hargai Haag eian (gabung Nasser, Radja Ibnu Sa'ud (Saudi an) dari partai2 dan organisasi2 

gaimana pernah .,Antara” kabar 

kan, Simbar dan anak buahnja 
kini sedang berada diperbatasan 
antara Hulu Sungai Utara dan 

kabupaten 'Barito. 5 5 
Sementara itu. Penguasa Mili- 

ter Kalimantan Selatan. Overste 
Hadji Hasan Basry dan ' Perwi 
ra2 lainnja kini sedang berada di 
Kalimantan Tenggara, untuk me 

njambut keluarnja Ibnu . Hadjar 
dan anak buahnja di Pegatan. 

»B.H.“ Tjari. 
Isterinja ..., 

Hilang Dibudjuk”',,Bu- 
aja Darat” 

SEORANG pedagang jg ber- 
nama "B.H.” dewasa ini “telah 
berada dikota Palembang dan 
telah melaporkan pada Polisi 
Kota Palembang, bahwa keda- 
tangannja kekofta ita adalah utk 
menjusul djedjak isterinja berna 
ma ,,S.” jang telah menghilang 
dari rumahnja pada pertengahan 
bulan Djuni jang lalu. 

Menurut ”B.H.", pedagang ig 
bertempat tinggal di Tanah 
Abang Djakarta itu, berat duga- 
annja isterinja jg baru berumur 
35 tahun itu telah Jari dari ru-   ta 8 Arabia), presiden Syria Shukri ketjil itu dengan memberikan ke- 1 Kuwatly. Dan Nasser sendiri sempatan dan djaminan jang se- Naa Maa : telah terbang, menudju Saudi 

bidjaksana-bidjaksananj :. Sinta: LArabia bari Tabtu. " 

PARA PELADJAR sekolah 
menengah Tionghoa di Singapu- 
ra menjatakan akan ,,berdjuang 
sampai kemenangan terachir” un- 
tuk membebaskan tudju orang 
jang kini sedang ditahan: enam 
orang diantara mereka akan di- 
usir. Lebih kurang tiga ribu orang 
peladjar berkumpul di Sekolah 
menengah "Chung Cheng” pada 
hari Sabtu untuk membitjarakan 
tindakan dari pemerintah Singa- 
pura jitu. Diantara resolusi, jang| 
diambil dalam rapat tsb, ialah, 
bahwa para peladjar 1 akan 
“berdjuang mati-matian”, hingga 
mereka puas dengan alasan2 jg 
diberikan oleh pemerintah kolo- 
nial untuk menahan tudjuh orang 
tadi atau sampai orang2 jang di 
tahan itu dibebaskan. 

Sementara 'ita “panitia kerdja” 
jang terdiri dari tudjuh orang dan 
jang dibentuk oleh perhimpunan2 
dan sarekat2 buruh, dimana ke- 

mendjadi anggotanja, pada ma- 
lam Minggu telah mengirimkan 
surat kawat kepada PBB jang 
memprotes tindakan daripada pe 
merintah Singapura. 

Isi surat kawat itu sebagai be- 
Tikus 2 

»Kebtbasan rakjat dihina oleh 
pemerintah Singapura. “Tudjuh 
orang pemimpin  sarekat buruh, 
gerakan “anti kolonial, dan para 
guru ditahan dan akan di-usir 
tanpa pemeriksaan. Minta bantu- 
an dari PBB dalam perdjuangan 
kami melawan penindasan kolo- 
nial di Singapura.” 

Sarekat buruh  'paberik dan 
bengkel sajap kiri di Singapura 
pada hari Sabtu telah memerin- 
tahkan kepada sarekat2 sekerdja 
jang tergabung didalamnja,  su-     

mahnja akibat budjukan - dan 
tipuan dari Seorang ,,buaja” jg 
bernama ,,U? bin "A", 

Senin tidak bekerdja. 
Sarekat buruh tsb. mempunjai 

anggota jang berdjumlah kira-kira 
50.000 orang. Pada hari Minggu 
mereka merajakan hari ulang ta- 
hun mereka-jang kedua. 

Diduga, bahwa. disamping me- 
reka akan mengambil resolusi2 
jang mengutuk pemerintah koali- 
si front buruh di Singapura, me- 
reka djuga akan mengandjurkan 
pemogokan umum. 

Dalam pada itu ketua menteri 
Lim Yew Hock dan dewan men- 
terinja memperhatikan ' gerakan? 
dari para peladjar dan sarekat2 
buruh itu dengan tenang. Lim 
menolak untuk memberikan  ko- 
mentar terhadap. kemungkinan 
adanja pemogokan umum, akan 
tetapi hari Sabtu dia menundjuk 

soal2 lain, Lennox-Boyd al. mengata 
runtuh bertjerai berai, melain 

Ketjuali itu Nehru:  mengata- 
hkan bahwa Mesir memang ber- 
hak menasionalisasikan Suez Ca 
nal Company, tapi tjara mela 
kukan tindakan ini salah. Andai 
kata Indi.. jan7 melakukan tinda 
kan ini, tjaranja Jain, kata Neh 
ru. 

Pidato ini diutjapkan dimuka 
rapat raksasa, sebelum  Nehru 
terbang ke Riyadh hari Senin, se 
bagai tamu radja Saudi Arabia. 
Nehru mengatakan bahwa kri- 

sis Terusan Suez jang telah me 
njeret dunia sampai dipinggir 
djurang peperangan itu sekaranz 
sudah berkurang. dan kechawa- 
tiran kalau2 akan meletus pepe 
rangan telah berkurang pula. 

(Antara-UP) 
  

2 

RR 

ijadakan Ma- 
nuvre.Seato Di L. Djawa 

»SINGAPORE Free Press” hari Saptu mengabarkan, bah 
wa menurut keterangan sumber Amerika jang bertanggungdja 
wab tetapi tidak disebut namanja, dilaut Djawa tidak akan di 
adakan manuyre kapal2 Seato. Sumber dliplomatik Amerika 

erlu kewatir mengenai ini. Beri- 
jang menjatakan, bahwa dilaut 

Djawa akan diadakan manuyre Seato, adalah salah. Tetapi 
ini dulu menjatakan, bahwa ,,la 

tihan2 maritime setjara luas akan dimulai dilaut Djawa hari 
Demikian UP. Singapura. (Antara). 

Pe LL LL ee 

Dulles Anggap Perh. 
Pem.SuezDjalan D'mai 
Tapi Tass Menjebutnja Sebagai ,,Alat 

Merampok 
MENTERI LUAR NEGERI Amerika Serikat Dulles se 

tibanja.dari konperensi London di Washington malam Minggu 
jl. mengatakan, bahwa Perhimpunan Pemakai Terusan Suer 
jang pembentukannja telah disetudjui dalam koriperensi di Lon 

ad.), akan merupakan tjara utk 
menfjapai penjelesaian jang ,,adil dan bersifat damai”, dan 
oleh sebab itu Dulles berseru supaja Mesir mau pekerdjasama, 
dengan Perhimpunan jang diusulkan oleh 3 Besar Barat ini. 

Menurut Dulles, adanja kerdja- 
sama antara 18 negara jg hadir 
dim konperensi London itu me- 

rupgkan 'kuntji bagi setiap penje 
lesaian jg adil dan kekal untuk 

masalah terusan S ez, karena ne- 
Igara2 tadi mewakili lebih dari 
'907o dari pemakai2 Terusan itu, 
dan banjak diantara! mereka jang 

Iperekonomiannja tergantung dari 
Terusan Suez. 
Mereka” bersepakat, kata 

Dulles,,bahwa usul Mesir tentang 
tgl. 10 Sept. utk mengadakan se 

l 

lebih luas, guna membentuk ba- 

dan musjawarat jang terdiri dari 

sembilan negara (a.l. Mesir) jg 
akan  merundingkan “ masalah 

Siez, ,tidak ada artinja, karena 
terlalu samar2”. 

rung utk mengadjukan masalah 

Suez kepada PBB, kata Dulles. 
Konperensi di London itu telah 
memperluas peran jang akan di 
lakukan oleh SCUA. 

Tass: Perhimpunan Pe- 
makai Terusan  Suez 
alat perampok. 

Tapi sementara itu kantorberita 
Sovjet ,,Tass” hari Sabtu j.l. me: 
ngatakan bahwa dokumen2 jang 
diumumkan sesudah konperensi 
18 negara di London itu sudah 
diperhitungkan untuk melandjut- 
kan pertjobaan2 negara2 Barat 
untuk melakukan politik diktato- 
rial jang bangkrut mengenai ma 
salah Suez dan untuk menjerobot 
hak2 daulat Mesir jang sah. Per 
njataan London tadi dalam prin 
sipnja membolehkan adanja pe- 
langgaran terhadap hukum inter 
nasional setjara sangat menjolok 
mata, jaitu mengambil pendapa- 
tan2 dari Terusan Suez dan me 
njerahkannja 
nan Pemakai Terusan Suez, se- 
buah badan jang dibentuk oleh 
negara2 Barat untuk keperluan 
tadi. 

Dengan kata2 lain, negara? 
Barat berkeras kepala untuk me 
lakukan maksud mereka, jaitu 
merampas Terusan Suez dan me 
nimbulkan antjaman terhadap 
perdamaian “dan keamanan di 
Timur Tengah. Demikian penda 
pat Tass. (Antara-Reuter). 

  

Selembar surat jang diterima 

sB.H.” dari isterinja itu baru? 
ini menjatikan bahwa ,.S” seka 
rang berada di Palembang tetapi 
»S” telah ditinggalkan oleh jang 
membawanja pergi dan barang2 
perhiasan jang dibawanja dari 
suaminja itu sudah habis dipere- 
teli oleh, U4 bisa". 
Menurut ,,H.H.$ perhiasan jg. 

dibawa lari isterinja berharga ti- 
dak kurang dari 4.000. (Antara).   

"Awas Djiwa-Andjingmu"—Lim Yew Hock Dian- 
tam Akan Dibunuh 

menghadapi segala kemungkinan. 
Sementara itu Ketua menteri 

Singaputa, Lim Yew Hock, me- 
ngumumkan Sabtu jl. bahwa ia 
telah menerima seputjuk surat 
dalam bahasa Tionghoa jg berisi 
antjaman bahwa ia akan  dibu- 
nuh, kalau ia tidak fhau membe: 
baskan kembali 7 orang Tiong: 
hoa jang telah. ditangkap dengan 
tuduhan bahwa mereka melaku- 
kan kegiatan2 subversif, 6 dian- 
tara mereka akan diusir dari 
Singapura. 

Surat jang berstempel-pos Djo- 
hor Bara tadi bertanda-tangan: 
»Tentara Pembebas Malaya”. Isi 
nja: Bebaskan kembali dengan 
segera orang2 tak bersalah jang 
kautangkap itu. Kalau tidak, 
awas djiwa-andjingmu" Perkata- 
an paling achir ini adalah suatu 
idiom Tionghoa, jang berarti 
bahwa djiwa orang jang dimak 
sudkan itu lebih murah dari nja-     tudjuh orang jang ditahan itu paja para anggotanja pada hari 

  

kan telah bersiap-siap untuk wa andjing, (Antara) 

kepada perhimpu- 

buah konperensi internasional jg ' 

»Mereka” (18 negara) tjende- 
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  INI MALAM PENGHL 
“GRAND” 5,7    

  

   

  

   

    

   
   

  

   

TINGGAL 
“ "ORION” 

              

    

    

Mahipal - M: 
Film India 
Tekst' Indo    

   

      

     

      

   
      

      

  

INI DAN BESOK MALAM: | 
"ROXY” 44572945 (17th)    

      

    

  

  

   

    

      

MAST GALANDA an 2 ". @ALANDA 1170| 
Film India Telat adam” 1 Ci Ian 

INI DAN BESOK MALAM: |” 9 -e 
”DJAGALAN” 5.-7,-9.- E Ke ht 
Huang Ho - Chang : Kioestea | 

Wang Yuan Long . Tornay 

  

       
BEN CHINGEN CH) 1 L dogery 

(Berwarna) Nai 2 “kaos 

(Pakai Tekst Indonesia) P2CHESTRA 

INI MALAM PREMIERE! | &.« 
"ROYAL" Se Te Om llTih)| K3 

     

  

       
     

  

  
    

      

     
       

               

   

  

   

  

   
   

  

   

   

   
    

  

   

    

  

    
    

        
     

  

. & ane Oma mts 
Eleanor Powell, dengan tapdans 
jang termasjhur:..... TEKI 

2. Red Skelton, pelawak ulung jang 
» menggemparkan seluruh pelok- 

NO MORE “. kini dgn Band ig ter 
.. Ikenaf Tommy Dorsey mendiadi- 

——- Pkan sebuah 'tjerita jang sangat 
“hebat dan menarik ! 

   

   
   

A lonesome | 
soidrer ... do 
48-hoar pass 

sa gelang 
lhga 

Sererti garam dan asam jang ber '$ 
temu dalam sebuah belanga.... | NERE 

—X.., demikianlah tjinta mercka | B8 
. berpadu sedjak mereka bertemu! 

Ea ana Te tak akan muda 
Jaupun perang menehalaneit 

    
  

  

  

Giam 3.09 
(CinemaScope) 
Kartu-bebas SR : : 

VICTOR JANET . 
. MATURE - LEIGH 

| sArari 
    

“Kisah seorang 
pemburu bang 

“sa kulit putih 
dgn. penuh se. : 
mangat jg ber 
njala-njala da- Lam JOIN JUSTIN ROLAND CULVER 
teng berburu : 5 s Y Daop ce aa synobkeyageneonpmd 

Se ang TN 
  - tak gentar - Lo —u mane 

menghadapi bahaja jang selalu mengintai setiap saat, jang datang 
|. dari segala tempat ! Pes : 
Ea Dari udjung hingga kepangkal selalu dilliputi dengan ketegangan? j 

Ega at genangan dihiasi dengan raungan singa jang menggema 
-dalam hutan jang penuh bahaja...... tr   

ta Intens! 

1 
"Mulat dini 

wa pada hari 23 bu-| | permanent wave kami reken hanja Rp. 
kenalan,     

ter, 
8 | 

| SAUDARA 

    

    

    

Sitalikan Nosahe dag" 

Keterangan : 

Aa 5 Sa 

“HEMAT! 
PABEA II Amar Ia 

Rumeh Makan ,DJAYA" 
JOGIAKARTA (sebelah Timur Pekan Raya) 
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| DALAM KEADAAN BAIK. 
Nag 

'Facba & Rens Indonesia 
BODIONG 96 — Tel. 879   

memamannamn 

  

Dengin Kp. 2,25 
SUDAH PUAS MAKAN - MINUM di: 

'JUDONEGARAN 14 

  

disingkirkan.   "MS. RAHAT Occultist 
Djika Tuan/Njonja tahu apakah akan terdjadi “ui Kenklalan “bari 

tentulah banjak HALANGAN2 dan KESUKERAN2 bisa dapat 

Periksakanlah djika kau hendak memetjahkan kesulitan? hal peng- 
hidupan. Segala hal dirahasiakan. 

Djam Bitjara: Pagi 9 — 12 

SETERAN 109 — SEMARANG. 

Sore 5 — 7   

  

  

  

telijk). Buku 

ran memakai 

kota2 sampai 

Sistimatis. 

kemadjuan ! 

        
    

Seria tabuhan dan tarian perang suku MAU-MAU jang tak kenal 
mundur selangkahpun untuk mempertahankan kebebasan dan ke- ' 
merdekaannja?” "1 Ui un Mangun 

DITUNGGU: ——  GEETABALI-S, 
“Indra”/”Royr”  —. ",NEELAM PA 
LUM “INI MAL A MD MB 

     
   
   
   

  

    

   

   

  

   

    
   
    

     
     

ARP”... (Film India) 
.5.007,009,00. (17 th) 

— 

  

| 
| 
| 

| |     

    

 COLUMBIA PICTURE 
   a sesuath jang terlintas dimatanja, tak pandang binatang 

Uni MANUSIA... Xi... tak kenal kedjam tak tahu dosa 
Lks Semua djadi korban mangsanja !! ! 

ti mbu jan akibat tindakan rahasia dua orang dokter jang 

mentjoba chasiat serum andjing hutan............ tapi mereka 
hirnja djadi korban atas ketjerdasan otaknja ! 

x 

  

  

KURSUS BAHASA NEGERI Didiu L- 
Peladjaran dengan surat (schrif-y' i jua 3 

saban Minggu (4 kali sebulan). | chassis 1956. 

Tammat dalam 8 bulan. Peladja- DODGE Otolet-chassis 1956 

dipeladjari zonder guru. Kursus 314 ton 1949. 
ini tersiar luas dan sambutan isti- Mau Beli: 
mewa diseluruh Indonesia dari AUSTIN Delivery Van. 

menuhi hasrat umum. Praktis — Dil. Imam Bondjol (Pontjol) 186 " 

Segerilah berlangganan agar da- 
pat turut berlomba dalam zaman 

Uang langganan Rp. 5,— sebu- 
lan, kirim lebih dulu pada : 1 1 

PENDIDIKAN UMUM dada. Mengatur tumbuhnja 

Tromol pos 66 — Surabaja. 

peladjaran dikirim | CHEVROLET Otolet-, 

sistim jang mudah CHEVROLET truck 

desa2 karena me- 

Semarang. 

EN MENAMSN MARIEMEREMIN NAN. LL LAH LL 

Njonja GOUW Djamu 
Buah dada  satu-satunja 
djamu untuk merawat buah 

buah dada. : 
DEPOK 29 Telf. 791   

PIEFOELI 
OBAT ZALF ””, BEDAK KULIT 
OBAT ZALF INI KARENA RESEP JANG BAIK 

MENDJADIKAN KAWAN BAIK UNTUK KULIT «|| Adalah lerisimewa untuk: 

KEKUATAN OBAT INI DAPAT MEMASUKI LO (| snrengghaga kebersihan kulit 

BANG? KULIT MAKA BERMANDJURANNYA SA- dan menbi h peryakiPk kIda- N 

pal melunakkan kulit Guga meng Du 

BISUL2 KURAP, LUKA2 WASIR. PATEK.BENGKAK, || M2517g kerrengal jang berimpah- (9 
|. BINTIS? MERAH, DLL. MEMAKAI INI OBAT DAPAT Dimpah: sehakis mand parkseka- 

MENDJADI SEMBUH KEMBALI. MENGHILANGKAN BENG h memakai bedak 273i dik k . la- 

NGAT ISTIMEWA UNTUK MENJEMBUHKAN 

BERBAGAI MATJAM PENYAKIT KULIT SEPERTI 

N ME MBIKIN DAGING 5 KAK, NANAH DAN RATJUN, DAN ngan dan kehak. 

TUMBUH KEMBALI, KULITNJA MENDJADI BAIK menghilangkan pala, Kinip pan 

ringak kurap basah 
kutu air dan lain? Anak ketsil ha- 
bis mandi oranglelaki habis Gu- 

| kur pakai bedak wi mencjadkan 
D halus dan segar Malam 'sakitkulil 

) #asudahdisembuhkannya. Bedak Su. L Ea 

yi mendamin kesehalan kulit , Pa ke 

SEPERTI ASALNJA. 

     

          

tg 2 LL NT 0 an Ta Le se KL ur 

| Dapat dileverdari persediaan: 

| Bermutu tinggi, harga bersaingan untuk didjual lagi 

| Dapat dilihat-di showroom. 

AA —- me —. .. 

        

  

       

       

  

| PELADJARAN MENGETIK Rp. 15.— sebulan. 
MASIH MENERIMA PFELADJAR" BARU 

   

PN AA Tenan UNA ANU Rn Ga Rn Te TAP Den ON A Aan rn ng SA Aa NG ARE 8 
Pn 

k 

  

. 

TN LL EL LL LELE EL 2 

. 

BB VR.» 0-3 

sHAMPSON" DIESEL LICHTAGGREGAAT, Engeland Kk”. | 
ABC” DIESEL ENGINES, Denemarken dari matjam'|- 
kekuatan 6—8-—12—16 p.k. Me Inn MR 
“CHAMPION” AIR COMPRESSORS, U. S. A. dari matjam' 
kekuatan EN. kah | 

.MORRISON” AUTOMATISCHE. WATERPOMP, Enge-| 
f 

land 14 p.k. 
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potongan istimewa. . “ 2 

Bodjong 27 — Semarang — Ne 
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Pusat: Djl. Labuan 16 Smg. Tjab.: Djl. Mataram 440-Smg. 

Untuk rombongan PAGI, SORE dan MALAM. 
R. MOEHJIDI/Ketua. 

Kundjungilah 
Ahli Nudjum Occultist » 

PROF. SHOUKAT Astroloog 
Menerangkan segala hal-hal penghidupan peruntungan, Pertjintaan, 

perusahaan, keselamatan dan mengobati segala rupa penjakit 

speciaal untuk orang wanita jang ingin punja anak atau jang tidak 
ingin hamil, karena kesehatan. Consult Rp. 15.— 

Djam bitjara: Siang 9—1 Sore 4— 7. 

HOTEL GRAND 
Telf. Smg. 1395 — KAMAR No. 12 — Plampitan Semarang. 

  

    
  

TUAN MEMBUTUHKAN GENTENG 
s0 UNTUK PEMBANGUNAN ? 

Datanglah lebih dulu kepada alamat jang susah tjukup terkenal: 

PABRIK GENTENG 
GEDUNG « BATU" 

DJL.. NGEMPLAK: SIMONGAN) SEMARANG — TELF. 491 
Sedia tjukup GENTENG PRES dari bermatjam2 kwaliteit, pem- 

bikinannja selalu terdjamin, GR 

Silahkan “adakan perhubungan, tentu puas!! 
    LEAN MAAN MAN Ca 

5 for Genuine | | 

satisfaction | 

LUCAs 
Genuine SPARES 
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MANUFACTURERS & TRADERS INC. 
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BISA DAPAT BELI DI TOKO2 DAN WARUNG DISELURUH INDONESIA. . : ! 

| : : 
: 5 —. re : : YIPPEE! 1 CAN'T WAIT 

ear : 5 : Ta 19 TILL TH? TRAIL DRIVE 

Sebuah tjerita jang mengagumkan tentang seorang laki2 jang ai- 1 STARTS, ROY!: IT'LL BE 

buru seperti skesak Meta heat tah BOS tu ru | LIKE TH GOOP OLD DAYS 

Ta : Sela at MY DAD TALKS ABOUT! 
HERBERT J. YATES x “ 

DITUNGGU. 
Ta 0 Sa Ta $ 

Type 

      

MARY MURPHY- WARD BOND 
FRltoloR AK rmuc 

y Consolidated Fila Indusitias PRODUCTION   DI TORTONY.: 
Ta Ma Ta Tu 2 Ta Te Tan Ta Te PL 

Pertj. »SEMARANG” Idzin No. 3498/111/A/171 

| ( 
Koyikogers : | 

No. 30 

  er 

— Yippee! Saja sudah tidak sabar lagi 

Trs Tae ONWWW TOL “SI YTOP BLOCKIN' THE 

  
    nak itu mulai, Roy! Itu akan se perti hari gemilang dulu-dulu ig. 

      

    

         

makan pagi 
dan 

makan siang..! 
Ja, Vrieskamer Blue Band memang nikmat untuk roti 

dan dapat menjulap masakan djadi njaman-lezat! Dua 

chasiat baik dalam satu bungkus... mendjamin hidangan 

istimewa bagi sekeluarga! Lagi 

pula amat menguntungkan! 
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Pee TUAN mengapa begitu banjak 
| & djuara jang bersaingan hanja memakaf 
ban ALL WEATHER? Karens' mereka dapat 

P bergantung pada ,,gigitan” dan traksinja 
LX N-6 biarpun pada djalan jang paling djelek. 

Dan dewasa ini» masih ade Jagi keun- 
tungan jang lebih penting dalam memakai 
ALL WEBATHER, Ban ini sekarang di- 
bentuk dengan Rayon Cord 3-T jang 

  

Tigana NG: g eksklusip kepunjaan Goodyear untuk Nu : pu pi ' N kekuatan ekstra dan tahan Isma. Mem- 
| berikan lebih banjak lagi perlindunge 
e an terhadap ban meletus, gugus dan 
4 mendjamia telapak jang lama ausnja, 

Bila tuan memerlukan ban sepeda mor 
| tor, turutlah nasihar para djuara int 

| Pilih jang mereka senangkan ..... 
NA ban ALL WEATHER. 
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DISELURUH DUNIA LEBIH BANJ RAA AK ORANG BERKE EMA BAN GOODYEAR DARI PADA LAIN MEREK "1 Te 
Kantor? Tjabang, Pedagang-pedagang dan Distributir-distributir di-seluruh Indonesia, 

  

4 bata okh yana: Sa Pe Ham EN 

NT EARS pub kanoke THIS 
KEEP OUR CATTLE FROM jl V 0G | poor, done: ) c | at 
BEING STARVED OUT 41 h A1 KN ERANG | RCTUS! WAT 

Ai 1 

  

    
Tiba - tiba McLean ma 
suk dengan membuka pintu 

  24 

— Ears McLean! 
— Saja akan mengurus ini, 

ata 

menanti penggiringan ter 
        

telah ditjeriterakan ajah kepada saj k , : : 
Na Al DE NGUA pada saja! keras sekali, sehingga Cac- SU Ip / 

Dik Itu PA Aa satu-satunja bagi kita untuk menghindari su- tus terbentur, Cactus! Tunggulah diluar! , 

ag aa Naa tidak mati kela paran disini karena: perusak-peru ak Aa ' 
sak tanah dibawah pimpina, Mc Lean itu, Cactus! — Djangan menghalangi-ha 

langi pintu sadja, sontolojo! 

 


