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Inggris Dan 
tjam, 

Mesir Den 
Tekanan 

Ing 
   

   

pe 

“ Perang Dunia 

habatan. Tapi djika orang 

Kristen. Perdjalanan  kelili 
ini diselenggarakan dengan 

bali sedjarah“. Dari 
kemudian ke Bangkok, New 

Peringatan Prof, Toynbee Mengenei 
Krisis Terusan Suez 

AHLI SEDJARAH jang 
J. Toynbee jang achir2 ini mengundjungi Indonesia, menga- 
takan di Manila malam Selasa jbl. bahwa bahaja perang du- 
nia tidaklah terlalu dekat, mengingat 
segala bangsa didunia untuk memetjahkan masalah2 inter- 
nasional dengan djalan berkompromi dalam suasana persa- 

bahaja bahwa krisis Terusan Suez itu dapat mentjetuskan 
Perang Dunia ketiga. Seterusnja Toynbee a.l. mengemuka- 
kan dugaannja bahwa achirnja 
dan lenjap, »skarena mengandjur-andjurkan 

feller“ New York, dan maksudnja malah ,,menindjau kem- 
Manila mereka menudju ke Tokyo, 

Ternama, Prof. . Arnold 

adanja hasrat pada 

kurang berhati-hati, maka'ada 

Komunisme akan pudar 
prinsip2 “anti 

ng Toynbee beserta isterinja 
dibiajai oleh ,,Jajasan Rocke- 

Delhi, Karachi, 

Peran 

maka nota Mesir tadi me 

Suez. 

Inggris & P.? 

lah 
sedangkan Inggris 
mendjadi anggota-tetap jg  mem- 
punjai hak veto. 

Wartawan United Press di 
markas besar PBB, Bruce W. 
Munn, mengemukakan bahwa ke 
mungkinan besar bahwa Mesir 
akan menegaskan bahwa Inggris 
& Perantjis telah mengantjam per 
damaian internasional pada umum 
nja dan keamanan Mesir chusus 
nja, hingga dengan demikian tim 
bullah suatu keadaan sengketa 
(dispute) dimuka Dewan Ke- 
amanan. 

Menurut prosedure Dewan Ke 
amanan, anggota2 jang terlibat 
dalam suatu sengketa jang diadju 
kan kemuka ' Dewan Keamanan 
tidak berhak ikut dalam pemu- 
ngutan suara. 

Inggris & Perantjis waktu me 

    

»smembungkam- 

Mesir pada waktu ini bukan- 
anggota Dewan Keamanan, 

& Perantjis 

Damaskus,   ngadjukan surat mereka kepada   Beirut. (Antara-UP). 

Inggris Mau Balas Suez 
“Dengan Sungai Nil 

Kemungkinan Membendung Sungai Nil 
“Di Uganda 

MENTERI LUAR NEGERI Inggris Selwyn Lloyd ma- 
lam Selasa jp. mengatakan dalam tanjadjawab bahwa Inggris 
merasa dirinja berhak menghentikan pengaliran air sungai 
Nil jang menurut persetudjuan harus disediakan untuk Mesir, 
karena pemerintah Mesir telah menasionalisasi kongsi Suez 
Canal Company, atau sebagaimana dikatakan oleh Lloyd: 
»kolonei Nasser telah merampas Terusan Suez.” 

Loyd mengutjapkan kata2 ini 
dimuka kamera televisi BBC 
waktu ditanjai oleh wartawan ha 
rian ,,Daily Mirror“ Hugh Cud- 
ipp. 

Kata Liyod, ,,katau kita mau 
.mengrima.baik argumen... Nasser. 
bahwa ia berhak membatalkan 
persetudjuan2 internasional,. ma- 
ka Inggeris berhak pula melaku- 
kan hal2 tertentu“. Kata2 ini me 
rupakan djawaban terhadap per 
tanjaan mengenai kata2 menteri 
djadjahan Alan Lennox-Boyd ma 
lam Minggu j.L, dalam mana 
Lennox - Boyd memperingatkan 
bahwa bendungan Air terdjun 
Owen (Owen Falls, letaknja di 
tempat air Sungai Nil Putih meng 

“dir dari danau Victoria, didae- 
rah Inggeris j.. ada) menguasai 
pengaliran air Nil Putih. 

Sesuai dengan persetudjuan 
antara Inggris dan Mesir, insi- 
njur2 Mesir sampai titik2 ter- 
tentu” berhak mengatur berapa 
volume air Nil jang akan dialir 
Kan melalui wilajah Mesir. 

Dalam pada itu Lloyd tidak 
mengatakan apakah Inggris ber- 
maksud menghentikan pengaliran 
Nil Putih, apabila Mesir tetap 
menolak kehendak Inggris dan 
negara2 Barat lainnja supaja Te 
rusan Suez ditempatkan dibawah 
badan pengawasan ,,internasio- 
nal'. a 

Tapi Lloyd mengemukakan per 
tanjaan: ,,Mengenai perundingan, 
sampai berapa djauh lagi orang 
mengharapkan (konsesi) dari Ing 
gris?" . 

Mengapa Inggris-Peran- 
tiis mengadu kepada 
PBB. 

Waktu ditanjai, mengapa Ing 
geris dan Perantjis achirnja me- 
ngadukan Mesir kemuka PBB, 
Lloyd mengemukakan pasal 53 
Piagam PBB jang menghendaki 
supaja pihak2 jang tersangkut 
dalam ,,sengketa“ mula2 berusa 
ha menjelesaikannja antara me- 
reka sendiri, 

Apa jang telah kami tjoba, 
kata Lloyd, adalah melakukan 
langkah2 tertentu dengan djalan 
perundingan antara pihak2nja, 
sebagai suatu pendahuluan sebe 
lum  mengadjukannja — kepada 
PBB. 

Liyod menjatakan harapannja 
sunaja Perhimpunan Pemakai 
Terusan Suez jang akan diben- 
tuk atas usaha 3 Besar Barat 
itu akan melakukan peran dalam 
perundingan2. 

. Seperti diketahui, dalam nota 
Inggris & Perantjis jang minta su 
paja Dewan Keamanan bersidang 
hari Rebo ini tidak disebut-sebut 

“| Seterusnia 

Dewan Keamanan dengan teliti 
mendjaga supaja pengaduan me 
reka terhadap Mesir itu djangan 
diperlakukan sebagai suatu ,,seng 
keta” (dispute), melainkan sebz 
gai suatu ,,keadaan” (situation). 

SCUA pelanggaran 
sar. 

Wakil Mesir Umar Lutfi da- 
lam suratnja kepada ketua De- 
wan Keamanan (untuk bulan ini) 
Emilio Nunez Portuendo (dari 
Cuba) minta perhatian terhadap 
surat Mesir tertanggal 24 Sep: 
tember j.l. 
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Ja tjisAm- 
erdamaian Dunia 

can Resmi Mengadu Kpd D.K. — Amerika Akan Lakukan 
konomi Thd Mesir — 3 Besar Arab Sokong Sikap Nasser 

MESIR MALAM SELASA jbl. setjara resmi telah me- 
ngadjukan permintaan supaja Dewan Keamanan segera mem 

mbangkan peristiwa antjaman terhadap perdamaian dan 
keamanan internasional, jang ditimbulkan oleh tindakan? 
Inggris dan Perantjis dalam krisis Terusan Suez. Ditegaskan 
pula dalam surat jang disampaikan oleh wakil Mesir dalam 
PBB, Umar Lutfi, bahwa perbuatan Inggris dan Perantjis tadi 

(-Suez Bisa Tjetuskan— 

merupakan pelanggaran besar terhadap Piagam PBB. Seperti 
diketahui, Dewan Keamanan Rabu siang ini akan bersidang 
atas permintaan Inggris dan Perantjis, dan dengan demikian 

erupakan balasan pula terhadap 
dakwaan Inggris & Perantjis, bahwa Mesir setjara unitera' 
telah ,,mengachiri sistim exploitasi internasionaP” di Terusan 

mereka jang berkepentingan dgn 
pelajaran melalui Terusan Suez, 
adalah dengan mengadakan pe 
rundingan dengan Mesir sebaga 
pemilik Terusan Suez, didalam 
rangka Piagam PBB dan resolusi2 
Konperensi Asia-Afrika di Ban- 
dung, dan djangan melalui te- 

Riyadh ini dengan rasa bangga 
menjetudjui adanja solidariteit jg 
erat dan tak lekang dipanas tak 
lapuk dihudjan, ' dalam keadaar 
seperti sekarang ini. 

A.S. hendak memperke- 
ras tekanan ekonomi ter 
hadap Mesir. 

Dalam pada itu pemerintah 
Amerika Serikat ' Senen kemaren 
dulu telah melakukan persiapan 
jang terachir guna memperbesar 
tekanan ekonomi terhadap Mesir, 
dengan djalan melarang kapal2 
A.S. membajar bea pelajaran me 
lalui Terusan Suez (jang merupa 
kan bagian jg tak dapat dipisah- 
pisahkan dari wilajah Mesir) ke 
pada Badan Kekuasaan Terusan 
Suez Mesir. Sumber resmi mene 
rangkan bahwa beberapa hari 
lagi pemilik2 kapal A.S. diperin 
tahkan supaja menjetor pemba- 
jaran bea pelajaran tadi kepada 
rekening Mesir jang, dibekukan 
di A.S., dan djangan lagi kepada 
rekening courant terbuka sebagai 
mana dipakai sekarang. 

Djerman Barat tetap 
bajar kepada Mesir.   Mesir menjatakan bahwa Ing- 

gris & Perantjis mengantjam M 
sir dengan kekerasan sendjata, 
tindakan2 permusuhan dilapa- 

ikut dalam pemungutan suara) Nan ekonomi dan menghasut 

dalam Dewan Keamanan, lain pandu2 pelajaran bukan bangsa 
halnja apabila pihak2 itu meng- 
hadapi keadaan”. & 

Menurut Lloyd, peran PBB 
“bukan hanja untuk memelihara 

berlakunja “hukum: 
Tapi kata2 ini segera disusulrja 
dengan utjapan: ,,Kita akan ber: 
-usaha sekeras2nja untuk mentja 
pai penjelesaian jang damai”. 

(Antara-UP). 

Untuk Hindari 
Kesulitan Suez 
Perantjis Mau Pasang 
Pipa Minjak Baru 
KALANGAN jang biasanja 

patut dipertjaja mengatakan di 
Paris hari Senin bahwa Peran- 
tjis akan mengusulkan kepada 
negara2 sahabatnja jang memper 

buat pipa-minjak baru jang akan 
menjalurkan -minjak jang dihasil 
kan didaerah Teluk Parsi kelaut 
Tengah. 4 
Menurut rentjana ini, pipa mi- 

njak akan "mulai diwilajah Ku- 
wait (sebuah protektorat Ingge- 
ris jang sangat banjak mengha- 
silkan minjak), melalui wilajah 
Irag dan dari sana ke Turki. Pem 
buatannja akan memakan biaja 

perdamaian sadja, tapi untuk me! 
'melihara | 

gunakan Ngoro u Mesir untuk mentjapai penjele- 
MeNganEnNA. ang Es Hala aa saian masalah Terusan Suez se- 

Mesir supaja meninggalkan 
kerdjaan mereka. 

Seterusnja Mesir mengutuk 
Rentjana, Dulles utk membentuk 
sebuah ,.perhimpunan pemakai” 
“Terusaa Suez sebagai pelangga- 
ran besar jg tidak sah dan tidak 
dapat dibenarkan, terhadap Pia- 
gam PBB dan Konvensi Istanbul 
1883. 

pe- 

Komunike bersama ke- 
pala2 neaara 3 Besar 
Arab. 

Sementara itu Presiden Mesir 
Djamal Abdul Nasser, presiden 
Syria Shukri al Guwwatly dan 
radja Saudi Arabia Suud ibnw 
Abdul Aziz mengeluarkan  se- 
buah komunike bersama setelah 
mengadakan konperensi di Ri- 
yadh sedjak Sabtu jl., dalam 
mana dinjatakan bahwa konpe- 
rensi tadi menjokong sepenuhnja 
sikap Mesir. 

Diniatakan bahwa konperensi 
menjokong sepenuhnja kesediaan 

tjara damai, jg akan mendjamin 
kepentingan? nasionalnja dan se 
suai. dengan prinsip2 tudjuan 
PBB. 

Kepala2 negara 3 Besar Arak 
seterusnja menjatakan bhw ada- 
lah kejakinan mereka bhw tjara 
untuk  mendjamin kepentingan2 
  

menteri-negara Perantjis urusan 
industri dan perdagangan, Mau-   kira2 90.000-000.000 franc, kata 

sumber: keterangan tadi. 
Seterusnja diterangkan 

Antjaman 
pelbagai 

bahwa 

Humphrey, mengatakan dalam 

dan kemakmuran besar tanpa 

Humphrey mengatakan bahwa 

inflasi menimbulka, bentjana jg 

paling besar djustru kepada ne 

geri2 jg paling ketjil kemampu- 
annja untuk melindungi dirinja 

dan ini hanja "menarik hati bagi 

politisi jg tidak bidjaksana dar 
lain2nja, jg mau mengorbankan 

kebaikan dim. djangka pandjang 

untuk memperoleh keuntungan 
langsung jg njata tetapi palsu”. 

ia ia mengatakan bah 
wa baik bagi negara2 maupun 
|orang perseorangan, kepertjajaan 
dalam mata uang jg stabil ada- 
lah suatu hal jg vital, karena de   

perkataan ,,sengketa”, melainkan 
»keadaan”.  Perbedaannja ialah 

pihak2 jang tersangkut 
tidak berhak 

bahwa 
dalam sengketa” 

Suapan Utk Beli Rahasia OF-105 
SEORANG diplomat Uni So 

vjet telah diusir dari Canada, se 
telah pemerintah Canada menda 
pat laporan bahwa 2 pegawai 
kedutaanbesar Sovjet  mentjoba 
beli rahasia2 pesawat pemburu 

pantjargas OF-105 buatan Cana 
da, dari seorang — warganegara 
Canada. 

Kementerian luar negeri Cana 
da mengumumkan bahwa G. F. 
Popov, sekretaris II '— kedutaan 
besar Uni Sovjet di Ottawa tlh 
dinjatakan sebagai persona non 
grata dan diusir dari Canada, 
karena ia melakukan kegiatan? 
jangtidak sesuai dengan bertem 
pat tinggalnja di Canada”. 

Pengumuman resmi ini tidak 
mendjelaskan kegiatan2 apa jg' 

ngan adanja kepertjajaan maka 
terdoronglah . mereka untuk me 
nabung. suatu hal jg amat perlu 
untuk pertumbuhan negeri2. De 
mikian menteri keuangan AS. 

telah dilakukan Popov. Tapi ha 
rian @uebec Chronicle Tele- 

graph” mewartakan bahwa 2 pe 

gawai kedutaanbesar URSS te bernama "Pan Canadian  Anti- 

lah mentjoba beli keterangan2 Communist League . 

rahasia mengenai pesawat pem Dikatakan bahwa Popov mela 

Iburu pantjargas buatan Canada 
jang baru, jakni OF-105, " dari 

Iseorang pegawai sivil angkatan 
udara Canada. 

Pegawai tersebut tadi, seorang 

warganegara Canada, telah dipe 
tjat, kata pembesar2 pemerintah 
Canada. 

Popov diperintahkan mening- 
galkan Canada 12 Djuli jl, dan 
perintah ini dilakukannja tgl 12 
Agustus j.l, kata — kementerian 
luar negeri, 

Harian tersebut diatas tadi 
. 

MENTERI KEUANGAN Amerika Serikat, 

tahunan Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional MF) 

Senin kemarin dulu di Washington, bahwa salah satu soal 

jang terbesar ialah bagaimana dapat membiajai pertahanan 

rice Lemaire, telah ' mendapat 
persetudjuan kabinet bagi usul 

nia itu. (Antara-Reuter). 

Inflasi Di- 
Negara 

George 
sidang pembukaan konperensi 

inflasi. 

Seterusnja- berita UP dari : 
mengatakan bahwa menurut ke- 
terangan djurubitjara kem. luar 
negeri Djerman Barat hari Senen, 

  

Lotte 

| Australia. 
Tiadk Mengchavatir 
kan Indonesia—Kata 

“Duta Helmi   

Lagi 

Gelapkan Uang   
DUTABESAR Indonesia utk 

| Australia, Dr. Helmi, pada hari 
Senin Pa akan setibanja di 
Sydney, “bahwa politik putih” 
Australia adalah logis, demikian 
menurut Reuter dari Sydney. Ia 
menjatakan, bahwa rakjat Indo- 
nesia tidak kuwatir terhadap po- 
litk tsb., oleh karena sekalipun 
mereka mendapat kesempatan, 
mereka toh tidak akan ber-imi- 
grasi. Mereka adalah bukan type 
penduduk jang suka berpindah 
tempat tinggal dan lebih suka 
tinggal dikampung halaman me- 

”politik  putihnja”, namun Aus 
tralia telah bersedia menerima 
sedjumlah besar mahasiswa2 Asia 
dalam Tana Rentjana Kolom- 
bo, suatu hal jg katanja ada di 
luar dugaannja. 

Mengensi krisis Suez Helmi 
menjatakan, bahwa krisis ini da 

perdagangan antara Indonesia 

sebagai akibat pertikaian jg me 
njangkut soal pelajaran ini, ma 
ka Indonesia mungkin menghen 
daki suvaja Australia memberi 
kan lebih banjak barang? mod:l 
kepadanja.. Akan tetapi terlepas 
dari masalah Suez ini. ia berha 
rap supaja Australi. dapat meme 
nuhi suatu permintaan jg segera 
akan mesin2 pertanian dari pi 
hak Indonesia. Demikian Reuter. 

(Antara). 

  

PERANTJIS MEMPUNJAI 
RENTJANA TJADANGAN. 

Kementerian perniagaan Pe- 
rantjis menjatakan pada malam 

€n di Paris bahwa pemerintah 
Perantjis kini wmempunjai seba 
gai tjadangan suatu rentjana jg 
mendiamin. pengangkutan minjak 
dzri Timur Tengah ke Eropa Ba 
rat setiara lebih ekonomis dari 

pat mengakibatkan meningkatnja 

dan Australia. Dikatakan, bahwa : 

pengusutan pihak berwadjib. 

Tiga orang jang ditahan kare 
Ina dituduh tersangkut dalam 
Iperbuatan korupsi itu, terdiri 
dari 2 orang pegawai negeri, 
jakni Kepala Kantor Lelang 
Negeri bernama M. Sd., Penga- 
was Lelang Kepala pada kantor 
itu bernama M.O. Snj, dan se- 
orang ,,luar” bernama L.O.K. 

aa any penjalasatan Sea reka sendiri, demikian Helmi. Perbuatan ketjurangan jang 
Tek 1 IA i : menurut tuduhan  meniangkut 
Komunike-bersama  Seterusnje| Sejandjutnja ia menjatakan,|diri ketiga orang itu, berkisar 

menjatakan bahwa Konperens: bahwa meskipun mendjalankan pada soal pendjualan barang? 

pemerintah setjara lelang, jang 
uangnja sedjumlah jang disebut- 
kan diatas, tidak  di-storkan ke 
kas-negeri. 

Demikian diterangkan hari Se 
lasa siang kemaren oleh Kepala 
'Djawatan Reserse Pusat, Mr. Sc 
  
noadji, dalam- pertjakapan dgn. 
wartawan ,,Antara.” 

Perbuatan ketjurangan2 sekitar 
pendjualan barang2 pemerintah 
itu, di-sinjalir telah — Jilakukan 
sedjak tahun 1953 sampai kira2 
achir 1954. 

Djumlah hasil lelang 
lebih dari Rp. 8.099.900 

Kepala Djawatan Reserse Pu- 
sat Mr. Senoadji — mengena: 
soal ini — selandjutnja mene- 
rangkan, bahwa beberapa waktu 
iang lalu, Kantor Lelang Neger' 
di Djakarta mendapat tugas mu 
lakukan pelelangan barang2 mi 
lik pemerintah — sebagaian bc 
sar — terdiri dari alat2 perika- 
nan. Hasil pendjualan barang? 
setjara. lelang itu, seluruhnja be 
djumlah Rp. 8.956.000.— Dari 
djumlah uang hasil pendjualar 
barang? sebesar itu, pada saa: 

Korupsi Uang 
Negara Terbongkar 
Kepala. Dan Pengawas 
Lelang Negeri Ditahan—Dituduh 

DALAM USAHANJA memberantas korupsi dan segala 
matjam ketjurangan lainnja, pihak Kedjaksaan Agung bebe- 
rapa hari jang lalu telah melakukan penahanan atas diri 3 
orang di Djakarta jang dituduh telah melakukan atau ter- 
sangkut dalam perbuatan korupsi meliputi uang negara sebesar 
Ik. Rp. 936.000,—, jang dewasa ini masih terus berada dalam 

  

Kantor pesan PM, Ali 
Hampir Sedjuta 

peserta konperensi Bandung. 
Ss 

Maklumlah bhw dalam minggu 
jang lalu keadaan internasional 
sangat tegang dan hampir2 dunia 
berada ditepi djurang pepera- 
ngan. Maka dari itu memang su 
dah selajaknja kalau P.M. Ali 
Sastroamidjojo sebagai bekas Ke 
tua Konperegsi Bandung jg lalu 
menjampaikan keinginan jang 

Rp 800 Dju- 

ta Amblas 
Akibat Gangguan Ke- 
amanan Di Sulawesi 
:MAJOR Saleh Lahade Perwira 

Menengah Komando 
Sulawesi, mengatakan bahwa Su- 
lawesi Selatan sediak th. 1950 
hingga sekarang telah menderita 
kerugian Rp. 800 djuta akibat 
kekatjauan. Untuk mengembali- 
kan kerugian itu pemerintah me- 
merlukan sedikitnja uang sedjum- 
lah Rp. 390 djuta. Tentang pim- 
pinan Komando DPSST, Major 
Saleh Lahade menjatakan, bahwa 
seluruh perwira di Komando T.T, 
VU berdiri dibelakang Panglima 
Sudirman, karena politik keama- 
KappiA dapat diterima. Demikian 

ajor Saleh Lahade. 

TT. VH 

sungguh2 (sincere desire) peme- 
rintah Indonesia kepada pemerin 
tah negara2 peserta konperensi 

Bandung untuk bersama2 men- 
tjari djalan menjelesaikan masa- 
lah sekitar terusan Suez dgn dja 
lan damai tanpa memakai keke- 
rasan. Adapun keinginan peme- 
rintah Indonesia tersebut didasar 
kan istimewa atas bab ke-2 dan 
ke-8 dari Dasa Sila Konperensi 
Bandung. Memang adalah suatu 
kewadjiban dan suatu keharusan, 
terutama dalam hal2 jang dapat 
membahajakan perdamaian dunia, 
bagi pemerintah Indonesia utk. 
berusaha agar ,,Djiwa Bandung” 
(Bandung Spirit) dapat tetap hi-   

  

Taiwan Mau ,,Perang 
Ekonomi" Lawan RRT 
Hendak Rebut Kembali Pasoronnja 

Di Asia Tenggara 
PEMBESAR2 PEMERINTAHAN Kuomintang jang 

tinggi kedudukannja mengatakan kepada wartawan Unitec. 

Kepada Negara- 

dup dan sekali-kali djangan me 
rupakan, tjita2 jang mati. : 
Achirnja ditegaskan sekali Ia 

gi “oleh Djurubitjara Kementeri- 
an Luar Negeri, bahwa pesan 
PM Ali Sastroamidjojo itu tidak 
hanja disampaikan kepada "PM 
Djepang sadja. 1 
& Selain dari adjakan kepada pe 
serta2 konperensi Bandung tsb. 
pemerintah Indonesia telah meng 
adakan hubungan2 jg erat dgn. 
Colombo Powers dan Mesir .un 
tuk menjelesaikan soal sekitar te 
rusansSuez dengan djalan damai. 
Demikian pula diadakan hubu 

agan dengan pemerintah2: nega 
ra2 Barat jo» berkepentingan da 
lam pemakaian terusan Suez, ia 
lah USA, United Kingdom dan 
Perantjis. 

Asas pertanjaan selandjutnja 
bagaimana pendapat pemerintah 
tentang soal akan  diadjukannja 
masalah terusan Suez ke Dewan 
Keamanan PBB, Djurubitjara Ke 
menterian Luar Negeri Arnold 
Mononutu memperingatkan lagi 
kepada keterangan pemerintah 
tgl. 7 Agustus 1956 jg antara 
lain berbunji: "Oleh karen, itu 
Indonesia berpendapat bahwa 
persiapan2 militer itu perlu di 
hentikan, dan perlu ditempuh 
djalan damai sesuai dengan Sila 
ke-8 dari Dasa Sil, Konperensi 
Asia-Afrika di Bandung ig se- 
suai dengan djiwa Piagam PBB”. 

Atas pertanjaan tentang pesan 
Presiden Sukarno pada Perdana 
Menteri Djepang seperti diberita 
kan oleh UP Mononutu katakan, 
behwa sampai sekarang Kemen-: 
terian Luar Negeri tidak meneri 
ma laporan Menteri Ruslan ten   Press Jack Boyer Selasa kemaren, bahwa mulai tanggal 7 

Desember 1956 pihak Kuomintang dan Djepang akan mulai   sengusutan sekitar Soal pendjua- 
lan barang2 itu dilakukan Ke- 
djaksaan Agung, oleh pimpinan 
Kantor Lelang tsb. diketahui 
baru distorkan kekas-negeri uanc 

mengobarkan perang ekonomi” terhadap RRT di Asia Teng 
gara. Mereka katakan bahwa ,,serangan balasan” ini dimak- 

sudkan untuk .,merebut kembali” pasar2 Asia Tenggara jg. 
Gewasa ini ,dibandjiri dengan barang2 RRT jg. murah.” 

pada dengan melalui Terusan kapal2 kepunjaan Djerman Barat 
Suez dan' tanpa menggunakan masih tetap membajar bea pela- 

jaran kepada Badan Kekuasaan|"9ute pelajaran melalui Tan- 
Terusan Suez Mesir. Dalam hu-| Yung Spa. sn 

K an tsb. tak memberi kum Djerman Barat tak ada se 
suatu agama untuk mena 
pemili apalnja bajar bea ke-' paru? ini : 
pada. badan. pemerintah.Mesir itu. negara 31 ang Lapak rol In 

(Antara-UP). niagaan Mhurice Lemaire. 

perintjian rentjana itu, hanja me 
nerangkan bahwa  rentiana tsb.   
  

kan, bahwa organisasi itu 
komunis.” 
Chew katakan, bhw menurut 

perhimpunan itu djumlah anggo 
tanja ada tiga ribu orang. 
Pengumuman Chew ini diberi- 

kan kira2 tiga djam sesudah Sa 
rekat Buruh Pabrik dan Bengkel 
memerintahkan para anggotanja 
untuk mengadakan pemogokan 
selama satu djam sebagai protes 
terhadap penahanan tudjuh orang 
Tionghoa pada hari Rebo jang 
lalu, enam orang  diantaranja 
akan diusir, dan setelah perundi- 
ngan antara kedua perhimpunan 
tersebut. 
Chew katakan, bahwa perhim 

punan peladjar sekolah menengah 
Tionghoa Singapura tersebut te- 
lah mempergunakan tjara2 intimi 
dasi untuk mengandjurkan  ke- 
pada anak2 jang mogok meng- 
hina pimpinan daripada para 
gurunja, telah mengorganisasi ra 
pat2 protes di sekolah2 tanpa 
memberi tahu kepada pimpinan 
sekolah2 tersebut dan telah me- 
lakukan intimidasi2 terhadap para 
gurunja dan peladjar2 jang  me- 
nolak untuk menerima andjuran 

5 

  Ivar Rooth, direktur IMF jg 
akan meletakkan djabatan, mem 
peringatkan bahwa politik jg di 
lakukan oleh negara2 tertentu 
akan menimbulkan inflasi. Dika 
takannja bahwa pengeluaran pe 
merintah dan partikelir untuk ke 
perluan investasi2 adalah terlalu 
besar, dan produksi tidak dapa! 
madju selangkah dengan kenai 
kan upah. Walaupun ekonom: 
dunia sekarang lebih kuat dn 
lebih baik imbangannja daripada 
sebelum perang dunia II, namun 
dibeberapa negeri ada golongan2 
'partikelir jg. makin keras mende 
'sak supaja beatjukai import di 
naikkan dan supaja diadakan tin 
dakan2 lainnja js bersifat mem- 
batasi: hal ini menghambat per 
daganga, internasional.   
mengatakan bahwa berita itu di 
dasarkan atas faporan jang disu 
sun oleh sebuah organisasi jang 

kukan kegiatannja tadi bersama 
sekretaris MI 
Sergeis V. Selvanov, bulan Mas 
ret jl. Kedua pembesar tersebut 
mengadjak pegawai Canada ta 
di ke "Chess Club”, mentraktir 
nja minuman keras dan mena- 
warkan kepadanja $ 5.000 utk 
memberikan keterangan2  terse- 
but tadi, Tapi pegawai Canada 
tadi menolaknja dan melaporkan 

kedutaanbesar, | 

mereka. 
Sebagai 'akibatnja, suasana di 

sekolah2 menengah mendjadi ter 
ganggu, baik guru2, maupun mu 

, Gadaikan" 
Mesdjid 

Gara2 Seorang Lurah 

  

Pem. Singapura Bubar- 
kan Perh. 

Karena Dianggap Hanja Suatu Organisasi 
| Komunis 
PEMERINTAH SINGAPURA telah memerintahkan pem 

bubaran Perhimpunan Peladjar Sekolah Menengah Tionghoa 
di Singapura. Demikian diumumkan oleh menteri pendidikan 
Singapura, Chew Swee Ree pada hari Senin kemaren dulu. 
Kepada konperensi pers dia katakan, bahwa pemerintahnja 
telah mengambil keputusan ini, karena ,,penjelidikan jang 
teliti” terhadap kegiatan2 perhimpunan tersebut menundjuk- 

Peladjar 

sebesar Ik. Rp 4.000.000. Tidak 
lama kemudian, sewaktu pengu- 
sutan terhadap soal itu dilaku- 
kan, di-storkan lagi uans hasil 

elangan barang-barang itu Ik. 
Rp. 4.000.000.— 

Dengan demikian, jang pasti 
diketahui uang hasil lelang ba- 
rang2- itu tidak -di-storkan atau 
tak ada pertanggungan djawab- 
nja ialah sebesar hampir Rp. 1 
diuta, jang menjebabkan kemu- 
dian diambilnja tindakan2. pena- 
hanan atas diri orang2 itu seperti 
diterangkan diatas. 

Kongkalikong dengan 
Orang luar”. : 

Tentang diri ,,orang luar jang   
stak jain daripada organisasi 

rid2nja tidak dapat bekerdja se 
bagai biasa dan taraf pendidikan 
dengan demikian sangat dibahaja 
kan”, demikian Chew menerus- 
kan keterangannja. 

Mulai saat ini  perhimpunan 
peladjar itu tidak sah lagi dan 
para orang tua murid telah di- 
perintahkan, agar melarang anak 
anaknja untuk terus ikut serta 
dalam kegiatan2 jang mempunjai 
akibat? jang serious”. 

Menteri pendidikan Singapura 
itu lebih landjut katakan, bahwa 
perhimpunan tersebut dalam bu- 
lan Oktober tahun jg lalu telah 
terdaftar pada pemerintah dgn. 
satu sjarat, bahwa mereka tidak 
akan ikut dalam kegiatan2 poli- 
tik. ,Mereka telah melanggar sja 
rat ini dan telah menggabungkan 
diri kepada organisasi2 komunis 
lainnja, dan ikut serta dalam de- 
monstrasi2 jang mempunjai mak 
sud politis”. : 
Mendjawab pertanjaan Chew 

katakan, bahwa usia dari para 
peladjar itu antara 21 dan 24 ta 
hun. 

»Jang bertindak berlawa 

diuga ditahan dalam peristiwa ini 

Mr. Senoadji menerangkan, bah- 
wa orang itu jang bernama L.O. 

K: sesungguhnja adalah . salah 
seorang jang mendjadi pembeli 

barang2 lelangan itu. Penahanan 
atas diri orang tsb. dilakukan ka 
rena ada petundjuk2 kuat pade 
pihak berwadiib, bahwa uang jg 

dipakai L.O.K. untuk membeli 
barang2 lelangan itu, berasal da 
ri Kas Kantor Lelang sendiri, jig. 
diperoleh L.O.K. sebagai hasil 
skerdjasamas antara ia dengan 
kedua pimpinan kantor lelang 
itu. 

Ada instruksi tak boleh 
kredit. 

Diterangkan, bahwa. dalam soa' 
pelaksanaan pendjualan barang” 
milik pemerintah itu, sesungguh- 
nja sudah ada instruksi jang po- 
koknja melarang pendjualan ba- 
rang2 itu setjara kredit. Dalam 
perbuatan seperti jang disinjalir 
diatas, ternjata bahwa pendiualan 
barang? itu sebagian dilakukan 

setjara memberikan kredit. 
Kedjaksaan Agung dewasa in' 

masih terus melakukan pengusu 
tan sekitar soal ini, untuk kemu 
dian — djika terdapat tjukup ba 
han2nja — mengambil tindakan? 
lebih djauh, jakni mensita be- 
irang2 berharga jang telah dibeli 
kedua pegawai tsb. dari uang ha 
sil ketjurangan2. Demikian  Ke- 
pala Diawatan Reserse Pusat. 
Mr. Senoadii. (Antara). 

P.S. S.I. ha- 

  

  nan dengan hukum, akan 
disapu bersih”. 3 

Ketua menteri Lim Yew Hock 

pers itu mengulangi peringatan- 
nja, bahwa tiap2 aksi jang ber- 
tentangan dengan hukum ,,tidak 
akan dibiarkan” dan ,,akan di- 
sayu bersih”. 

Lebih djauh Reuter memberita 
kan, bahwa pada hari Senen itu   Terikat Hutang 

MENURUT harian »Pemba- 
ngunan” Pontianak, baru2 tadi 
seorang Lurah Kampung Teluk 
Batang,  Ketjamatan Simpang 
Hilir, Ketapang, Kalimantan Ba- 
rat telah menggadaikan sebuah 
Mesdjid kepada seorang  peda- 
gang, karena Lurah tsb. mempu- 
njai hutang sebesar Rp. 911,50. 

  
sana akan bersembahjang Dium- 
'at, barulah diketahui bahwa 
Mesdjid itu telah dipunjai oleh 
seseorang, karena dimuka Mes- 
djid itu ada tertulis nama orang 
itu. 
Alangkah terkedjutnja pula um 

mat Islam jg akan bersembah- 
jang pada hari itu, setelah men 

dengar bahwa Mesdjid tsb. telah 
digadaikan oleh Lurah Kampung 
sb. 
Atas 

oz
 

kebidjaksanaan Tjamust. 
maka pada hari itu djuga um- 
mat Islam dapat bersembahjang 
Djum'at di Mesdjid itu, sementa 
t. itu kabarnja penduduk Kam- 
pung tetap tidak dapat menerima   peristiwa ini kepada orang2 ata ”kebidjaksanaan” Lurah jg meng 

sannja. -Demikian laporan terselgadaikan Mesdjid itu, demikianfi 

but tadi, (Antara-Reuter). ”Pembangunan' ikuntidak ak. 

Pada waktu ummat Islam di | 

di pabrik2 besar, termasuk pa- 
brik2 kepunjaan Inggris, Australia 
dan Amerika dan di industri2 be 
sar seperti ,,Far East Ltd.”, Dun 
lop, Firestone dan kongsi karet 
“Michelin”, di pabrik2 kepunjaan 
orang2 Tionghoa, pabrik2 sago 
dan karet, pabrik2 limon, telah 
terdjadi pemogokan selama satu 
djam. Demikian Reuter. (Ant.) 

Manouvre Seato Disadakan Djuga Dilaut Djawa 
SUATU STATEMENT jang 

dikeluarkan oleh angkatan udara 

menurut rentjana mulai diadakan 
pada hari Selasa kemaren, akan 
meliputi daerah2 Laut Djawa, 
Laut Tiongkok dan Hongkong, 
demikian dikabarkan oleh Reu- 
ter dari Singapura. 

Statement tersebut — dimaksud- 
kan sebagai djawaban atas suatu 
statement jang dikeluarkan oleh 
pihak Amerika Serikat minggu 
jang lalu jaitu bahwa manoevre2 

diadakan di Laut     
  

Lembaga Kebudsjsar Indonesia | 
» Kon Batavisaseh Ganooischep 
van Kundan er Watanackannan" 
  

& 

jg djuga- hadlir pada konperensi 

- Iah 4. — 1 
»ANTARA"” Amsterdam me- 

ngabarkan, bahwa kesebelasan 
25SI dalam pertandingan kedua 
(1 Djerman Timur jang diada- 
kan pada hari Minggu ig lalu di 
Dresden telah mendgrita kekam 
lahan 1—4 dari kesebelasan 
sEinheit Club.” 
Sebagaimana diketahui, dalam 

Me pertama jang diada 

Fhomaitz, kesebelasan PSSI te- 
lah dikalahkan dengan 1—3 oleh 
kesebelasan nasional Djerman 

7 mur. 
Menurut  rentjana, pertandi- 

ngan ferachir dalam tour ke Ero 
pa Timur akan dimainkan olek 
kesebel:san PSST noda. ol. IK/6   
Djawa. 

Seperti telah dikabarkan, se- 
Inggris di Timur Djauh  padalmua negara Seato, ketjuali Pe: 
hari Senen menegaskan, bahwaj rantjis, akan mengambil bagian 
latihan perang2an Seato, jang| dalam latihan perang2an itu, ja 

itu Australia, New Zealand, Pa 
kistan, Filipina, 'Muang Thai, 
Inggris . dan — Amerika Serikat. 
Manoevre2 ini akan berlangsung 
selama sebulan. Kesatuan2 ang- 
katan udara Inggris di Timur 
Djauh, jang meliputi pesawat? 
pemburu pantjar gas, pesawat2 
pembom bermotor 4 ,,Lincoln” 
dan pesawat2 terbang air ,,Sun 
derland” akan memasuki gelang 
gang manoevre pada hari Kemis   

an pada tgl. 20-9 jang lalu di |. 

Tata-Tertib 

Konstituante 
SELASA siang kemaren Pani- 

tya “ata-tertib wonstituante- ber- 
sdang disalah satu ruangan Par- 
iemen untuk melandjuikan pem- 
biijaraan2 mengenai rumusan 
tata-tertib  sidang2 Konstituante 
kelak, a.l. tata-tertib pemilihan 
Ketua Konstituante. Menurut ke 
terangan2 jang diperoleh ,,Anta- 
ra”, soal jang dihadapi Panitya 
Tata-Tertib Konstituante itu ia- 
lah masalah suara terbanjaxs 
untuk mengambil sesuatu kepu 
fusan. : 3 

Ketentuan 2/3 suara seiurul 
sidang nampaknja dipertahankar: 
oleh sebagian besar suara anp 
gauta2 Pantiya Tata-teriib Kor 
stituante itu. 

Salah seorang 
tya tsb. menganggap keten uc 
2/3 suara seluruh ' anggauta2 
Konstituante untuk mengambil 
sesuatu keputusan dalam sicang 

anggauta Par 

Konstituan'e kelak itu adalil 
”interessant”, karena ini berarti 
suatu dorongan untuk menga- 
djurkan kompromi2 guna men- 
tjapai sesuatu keputusan prinsi- 
viil. (Antara). 

Radhakrishnan 
Hari Ini Ditung: 
gu Di Djakarta 
MULAI hari Rabu ini, masja 

rakat Indonesia akan berkenalan 
dengan seorang pemimpin India 
terkemuka. Seperti dikabarkan, 
Rabu sore ditunggu kedatangan- 
nja di Djakarta Wakil Presiden 
India Dr. Sarvapalle Radhakrish 
nan jang akan mendjadi tamu 
negara Indonesia selama 5 hari. 
Dr. Radhakrishnan adalah sc- 
orang ahli kenggaraan India, 
djuga terkenal seorang ahli fil- 
safat. Ia dilahirkan pada tgl. 5 
September 1888 dari suatu ke- 
luarga Hindu orthodox di Tiru- 
tani India-Selatan. 

Setelah terkenal sebagai se- 
orang tokoh internasional Radha 
krishnan ditundjuk sebagai ang- 
gauta komisi untuk kerdjasama 
ilmu pengetahuan dari Liga Bang 
sa-Bangsa dalam th. 1931. Pada 
th. 1947 ia diangkat mendjadi 
DPutabesar India di Moskow dan 
dalam th. 1952 fa dipilih men- 
djadi Wakil Presiden India. Da 

  

Persaingan ini akan dimulai 
dengan resmi dalam pameran 
perdagangan di Bangkok (7-21 
Desember 56), dimana akan di 
pamerkan barang2 buatan RRI, 
Djepang dan Taiwan jo hendak 
didjual kepad, Asia Tenggara. 

seorang pembesar sementeriar 
perekonomian KMT mengatakar. 
bahwa Djepang dan Taiwan bei 
maksud mendesak  kedudukar 
RRT di pasar2 Asia: Tenggar 
uengan djalan menjadjikan ba- 

rang2 jg mutunja lebih tinggi 
Tapi mereka akui bahwa bag 
pemerintah Taiwan adalah ama 
berat perdjoangan ini: perdag 
ngan. dengan Asia Tenggara d 
wasa ini hania merupkan bag 
an ketjil sadja dari export Tai- 
wan. 
Menurut pembesar2 tadi, ofen 

sif perdagangan ini akan dilaki 
kan melalui du, tingkat: 

1. .Memperkenalka, — barang” 
buatan - Taiwan kepada raki: 
Asia Tenggara, dalam pameran 
1 Bangkok dan Singapura. 

2. Mengadakan perundingan 
dengan pemerintah2 Asia Tenc 
'ara untuk memeti'hkan soal 
beatiukai dan peraturan impor 
lain2nja. 
Mengenai angka2  produks' 

Taiwan dikemukakan b-hwa h 
sil industri textil dalam tahu 
1946 berdiumlah 1,1 diuta yard 
sekarang 200-djuta yard. Sepeda 
tahun 1952 sebaniak 3675 bus! 
setahun. tahun ' ini d'haranka: 
mentiapai 55.000 buah: mesir 
diahit 1946 2245 buah. tahun in 
diharapkan 60.000 hush. 
Dalam thun 1955 pendapata: 

Taiwan dari export melivu' 
S 140.000.000, import $ 200 

tang adanja pesan Presiden. 

(Antara). 

“Bisja Plan 
Pemb. 5 Th. 
Dinaikkan Mendjadi 

13 Miljard | 
DALAM pidatonja dalam si- 

dang pleno konperensi Kemente- 
rian Perhubungan se-Sumatra, 
Menteri Perhubungan 'S. Tedja- 
sukmana katakan bahwa setelah 
amandemen2 dikemukakan pada ' 
kabinet, pembeajaan untuk ren- 
jana 5 tahun sektor pemerintah 
dinaikkan dari Rp. 11,4 miljard: 
mendjadi Rp. 13 miljard jg di 
mulai tahun 1956—1960. 

Pelaksanaan dari pembeajaan 
itu, sangat erat hubungannja de- 
ngan perkembangan ekonomi 
dan keuangan pada tahun2 ren- 
fjana itu, dan diharapkan agar " 
pada tahun2 tsb. keadaan rupiah 
tidak makin memburuk dan tidak 
mendjurus pada bahaja inflasi. 
Pembeajaan sebesar Rp. 13 mil - 

jard itu digunakan semata2 utk. 
belandja modal, sedang beiandja 
barang dan belandja pegawai ter 
masuk dalam anggaran belandja 
pemerintah biasa. 
Chusus dalam rangka pembea 

jaan rentjana Kementerian  Per- 
hubungan untuk Sumatera tahun 
1956, beajanja ditentukan seba- 

njak Rp. 85.555.157,—.: Terma- 

suk untuk beaja DKA sebanjak:. 
Rp. 50 djuta, PTT Rp. 4 djuta, 
pelabuhan Rp. 15 djuta, pener- 

bangan sipil Rp. 8 djuta, lalu Iin 
tas darat Rp. 1 djuta, meteorolo- 
gie Rp. 708 ribu, dan Djawatan 
Pengawasan Pelajaran Rp..6 dju 
ta. Sebagian dari rentjana ini su   

000.000. (Antara—UP). 

Pegawai? 

Akan 

Negeri 

territorium2 

Instruksi tsb. adalah berkena- 
an dengan adanja rentjana pengu 
rangan' pegawai2 sipil di Angka 
tan Darat. 

Selandjutnja oleh KSAD diha-   lam djabatannja ini ia mendjadi 
Ketua Rajya Sabha atau Madje 
Is Tinggi.  Radhakrishnan ter- 
-enal sebagai seorang pemimpin 
India jang hidup sederhana. Hob 
bynja menulis dan membatja. 

(Antara). 

  

ini di Prsha melawan  Yssebela 
san nasional “Tjekoslowakia. 

kedatangannja kembali di Indone   ya 'pada tgl. 2/10 jg akan da 
tang. (Antara). 

jang akan datang dan akan terus 
mengambil bagian sampai tang- 
gal 3 Oktober jang akan datang. 

Kesatuan2 angkatan udara Com 
monwealth jang  berpangkalan 
didarat ini kelak akan diperkuat 
dengan ikut sertanja  kesatuan2 
udara dari angkatan Jaut Austra 
lia, angkatan udara Muang Thai 
dan angkatan udara Amerika Se 
rikat. 

Sebaliknja kesatuan2 angkatan 
laut akan datang dari semua ne 
gara Seato jg mengambil bagian 
dalam manocuvre2 ini. 

Kesatuan2 dari angkatan udara 
Muang Thai akan mendapat 2   

Kesebelasan PSSI itu ditunggu| 

  rapkan agar seluruh persiapan2 
untuk melaksanakan reni'iana pe 
nguranga, pegawai2 sipil A. D. 
itu sudih selesai  seziambat?nja 
achir bulan Desember 1956 jad., 
sehingga pada permulaan tahun 
1957 pelaksanaannja sudah da- 
pat dimulai. 
Diterangkan lebih landjut, bah 

wa hingga sekarang di  Djawa 
Timur chususnja belum tampak 
akan adanja kesukaran2 untuk da 
pat melaksanakan pengurangan 
pegawai2 sipil pada A.D.. hania 
sadja harus menunggu lebih da 

ihulu instruksi KSAD tentang tja 
-ra2 penampungannia, — Diharan- 

(kesempatan untuk melakukan se 
rangan2nja terhadap armada tes 
sebut, dan pada tanggal 8 Ok- 
tober jang akan datang semua 
kesatuan angkatan udara jg ber 
pangkalan dikapal-kapal — induk 
dari angkatan laut Australia 

  

dah berdjalan. (Antara). 

Sipil AD 
Dikurangi : 

Pegowoi2 Jg” Dirasionalisir Tak Sama Ke- 
dudukannja Dgn Golongan Pe gawai2 

Lainnja 
KETERANGAN?2 jang diperoleh ,,Antara” menjatakan, bhw 

baru2 ini KSAD A.H. Nasution telah menginstruksikan kepada 
supaja semua rentjana formasi pegawai2 sipil di 

Angkatan Darat jang baru, sedapat mungkin tgl. 15 September ik 
sudah dimasukkan kepada SUAD (Staf Umum Angkatan Darat). 

kan dalam masa singkat ini in 
struksi penampungan itu 'akan 
sudah dikeluarkan. f 
Menurut keterangan2 jang di- 

peroleh Antara lebih djauh, pega 
wai2 sipil di A.D. sesudah dira 
sionalisasikan  nantinja, — tidak 
akan disamakan golongannja de 
ngan golongan pegawai2 negeri, 
walaupun gadjinja tetap akan ci 
atur menurut PGPN. Diterang- 
kannja, bahwa berbeda dengan 
pegawai2 negeri, maka. pegawai 
sipil di A.Di“tSb. harus tunduk 
kepada 2. hukifm, jaitu hukum si 
pil dan hukum militer? demikian 
"pula dalam urusin keuangan, pe 
gawai2 sipil di A.D. itu harus 
mengenal comptable sipil dan 
comptable militer, 

Pengurangan pegawai2 sipil A. 
D. tsb. direntjanakan dengan dja 
lan a.L: 1. pegawai2 jang sudah 
dipensiun tetopi  dipekerdjakan 
kembali berhubung tenaganja ma 
sih, dibutuhkan, harus woberhen- 

tikan, 2. pegawai2 jang sudah 
landjut usianja dan sudah meme 
nuhi sjarat2nja harus dipensiung 
3. menghentikan penerimaan pe 
awai2 sipil baru sedjak tgl. 1 
jjuli 1956 jl: 4. penjederhana 

an pertanggungan-diawab dalam   akan mengadakan aksi penerba- 
ngan diatas kota Bangkok, ibu- 
kota Muang Thai. 

| Latihan perang2an ini akan 
Iberachir pada tanggal 25 Okto- 
(ber jang akan datang. Demikian 
IReuter, (Antara). 

| Noot Red.: Mengenai hal ini! 
harap lihat djuga berita dihala- 
man 3 

  

pekerdjaan, jakni apabila ad, 2 
pekerdjaan atau lebih jang per- 
tanggungan-djawabnja dapat “di- 
pegang oleh seorang pediabat per 
tenggungan-djawab itu tidak akan 
dibebankan kepada lebih dari se 
orang, pedjabat, 5. mempertim- 
bangkan lagi segi2  ketjakapan, 
kesehatan dan lain2nja. 
Demikian Antara memperoleh 

keterangan2, (Antara) 

Selesaikan Suez | 
'Tanpa'Kekerasan 
Negara Pengikut Konp. Bandung | 
ATAS PERTANJAAN pers mengenai pesan P.M. Ali 

-Sastroamidjojo kepada P.M. Hatoyama, Djurubitjara. Kemen. 
terian Luar Negeri, Arnold Mononutu mendjawab, bahwa 
sebenarnja pesan itu tidak sadja disampaikan kepada P.M. 
Djepang, melainkan disampaikan djuga oleh P.M. Ali Sastro 

amidjojo kepada semua kepala2 pemerintah dari negara2 

sa
i 
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   DITJARI 
DENGAN SEGERA OLEH PERUSAHAAN NASIONAL 

Satu Secretaresse 
JANG DAPAT BERSTENOGRAFI DALAM BA- 
HASA2 INDONESIA, INGGRIS dan BELANDA. 

Satu Typiste 
JANG BERPENGALAMAN, 

Surat? supaja dialamatkan pada: No.7/3671 iklan ini. 

    

   
ADJA DIDJUAL £ - PERSEDI | B 1 

Lengkap dengan djalan Lama dar didlan Baru. (tu Rp.'3 50, Pantas dipasang ditiap2 Kantor? dan Perusahaan? tuan. Ditjetak 
dengan tinta berwarna. TU : 

Buku Petundjuk Touris dan Alamat Dagang Djawa Tengah 
1956. tanggung lengkap dan : ng bagai para Pengusaha 

Ke age Ii Pp. 25,— 

ongkos kirim tambah 10”, — Dapat beli pada: 
TOKO BUKU & PENERBIT "'BAKOENOEN” 

K Bedjong 116 — Semarang. 
Segala Buku Peladjaran dan Pengetahuan? dapat dipesan dan 
mintalah keterangan2. Asal ditulis nama penerbit dan pengarangnja. 

na 

  

      

MATA PBLADJARAN 
Diantara 101 matjam pakaian mbdel Barat dan Timur, dipeladjar- 
kan pula ISTIMEWA KEMEDJA DENGAN KRAAG JANG 
KERAS DAN 10090 MELEKAT. ........... 
Beladjarlah di : 

Sekolah : Kleermaker 
Kelengan Tengah No. 686 Semarang. 

Didirikan tahun 1946 dan terkenal dimana-mana. 
Uang beladjar Rp. 30,— sebulan. 
Lama beladjar menurut ketjakapannja. Alat dan bahan beladjar 
ditanggung sekolahan. , K 
INTERNAAT, IN DE KOST disediakan. 

TT TA 2 2 1 1 TU AL LA AL UI 

  

Service selaiu terdjamin 
1 

RADIO SEGALA MATJAM 
SEPEDA MOTOR NORTON & A.J.S. 

MENERIMA REPARATIE 

RADIO & SEPEDA MOTOR. 

N. V. ELECFRON 
Isi. Gadfah Mada 39 Telf. 734 Semarang. 

“ 
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| Lebih menguntungkan, 

djika tuan membeli pisau 

Blue Gillette. Lebih tadjam 
dan lebih awet dipakai. Paling 

. tadjam, djika dipakai dengan alat 

pentjukur Gillette. Hg 

         
SLANKAAN ha : Nan | nila menurut route komersiil bia 
aa aa MR EK AED EK SANG UML aE ABE ENAM ENAK 

ASTHMA CURE ISTIMEWA 

Untuk sembuhkan penjakit Bengek, Batuk Kering atau Basah, 
Pendek Nafas (Benauwheid) Keluarkan -Riak Rp. 15,— 
BARYLTIN, Minjak Rambut guna menumbuhkan pandjangkan 
ramout, dan berentikan rontoknja rambut (djatuh). Harga Rp. 10,— 
NO HAIR CREAM UNTUK MENGHILANGKAN RAMBUT 

» Yo Harga Rp. 10,— 
.DC HAIRDYE Tjelup rambut untuk membikin hitam rambut di- 
tanggung tidak luntur. 2. Harga Rp. 10,— 
ATOM HAIRDYE Tjelup rambut putih djadi hitam 3 Grams 
Rp. 10,—, 5 Grams Rp.15—, 10 Grams Rp:25,— 
CLEANSING CREAM membersihkan paras muka (make-up) 

     
   
    

  

     

    
   
    

      

    

  

     
     

    

   

   

   
   
    

    

     
    

    
   
   

   
   

    

     

     

      
     

   

    

   

  

    

jang susah dihilangkan dengan sabun Rp. 10,— 
SPROSSENCREME untuk sprossen tanda2 hitam atau bekas dje- 
rawat dii. ta aj Harga Rp. 10,— 

NO-HAIR PUDER untuk menghilangkan rambut Rp. 5,— 
Dapat beli di.tiap Toko Obat diseluruh Indonesia. 
Pesanan luar harus tambah 1596 ongkos kirim... 
SEXALIN UNTUK  WANITA- DATANG. BULAN TIDAK 
TJOTJOK “Rn Rp: 20,— 
POTENSOL OBAT KUAT ISTIMEWA Rp: 30,— 

: DC POMADE:  Mengkuatkan 

akar2 dan kelendjar2, tjegah 
rontoknja rambut. Bikin pan- 
djang dan hitam rambut putih. 
Gampang dipakai. 

AGEN BESAR: 
ACHMAD KARIM 

Toko Umum 

Pinta Besi 10 Djakarta. 

Dapat beli di tiap toko obat li 

mana-mana : 
Pesanan luar kota tambah 1544. 

DC "PHARMA LTD.” 

Bandung — Djakarta 
Dapat beli diseluruh Indonesia. 

    

   
       

    

      
   “tanggung djawab Pemerintah Pu 

  

ni SAAT LA ML 

'Tembaki Kapal Djer- 

“Sabtu jbl. ketika mentjari perlin 

isi pers tsb. 

Rp. 25.— 

Roda DPRDP Propinsi 
— . Mulai Berdjalan Setelah :Dilantik Terus Pilih Ketua Da 

| #auta2 DPD—Bupati Parworedjo Ketua 
DPRD PERALIHAN Propinsi 

telah dilantik oleh Sekdjen 
marmai 
ini 
Semarang, 

kemudian oleh Sekretaris DPRD 
Pa keputusan dan nama? dari 

g. 
“Mr. Sumarman dalam pidato 
pelantikannja a.l. menerangkan, 
bahwa DPRD Peralihan Propinsi 
jang dibatasi usianja itu tidak 
(kurang pentingnja dalam mengha 
.dapi kewadjiban jang mendjadi 
ibebannja, terutama dalam daerah 
propinsi Djawa Tengah jg telah 
menguasai beberapa “dinas dan 
djawatan jang tadinja mendjadi 

“sat. Kata Mr. Sumarman, suatu 
kewadjiban jang segera dihadapi 
oleh Dewan ini jalah untuk menje 
lenggarakan pemilihan anggauta2 
IDPRD jang akan datang jang 
'rus diselesaikan dalam waktu jg 
telah ditentukan. Sekajen Kem. 
Dalam Negeri itu pun dalam ka 
ta sambutannja djuga menjatakan 
penghargaan pada bekas anggau 
ta2 DPRDS jang lama jang telah 
memberikan djasa?nja sampai ter: 
bentuknja DPRD Peralihan ini. 
Sesudah pidato pelantikan itu 

oleh Gubernur Djawa Tengah se 
laku Kepala Daerah lalu ditun- 
djuk seorang anggauta jang ter 
tua, jakni Prodjosudarpo jang 
berusia 56 tahun (PNI) untuk me 
megang djabatan Ketua Sementa 
ra, sebelum diadakan pemilihan 
Ketua, 

Seperti diketahui, DPRD Per- 
akhan propinsi Djawa Tengah 
terdiri dari 60 angauta jakni 21 
anggauta dari PNI, 16 dari PKI, 
13 dari NU, 6 dari Masjumi, dan 
masing2 seorang dari Partai Bu 
ruh, Partai Katholik, PSII dan 
PRN. Nama? anggauta itu seba 
gaimana pernah kita kabarkan 
baru2 ini. P 

Ketua? dan DPD. 
Setelah upatjara selesai da 

siang hari itu DPRD Peralihan 
propinsi terus melangsungkan si 
dang dibawah pimpinan Ketua 
Sementara Prodjosudarpo, dengan 
atjara pemilihan Ketua dan Wa 
kil2 Ketua. Adapun jang terpilih 
untuk mendjabat Ketua DPRD 
Peralihan Djawa Tengah jalah 
Surarjo Sastrodiprodjo dari PNI. 
Untuk djabatan Wakil Ketuz I 
dan II, telah terpilih masing? Is 
kandar Tjokrowinoto (NU) dan 
ISambul Djokosarwono (PKI) 

Selandjntnja pada malam hari- 
nja sidang diteruskan untuk me 
milih anggauta2 DPD Peralihan 
propinsi Djawa Tengah, dan ber 
hasil memilih 5 orang anggauta 
DPD jakni: Sumarjo (PND), Nj. 
Musriah Siswadi (PNI), Sukarno 
(PKD, Hadisujanto (NU) dan Su 
tarto Wirohandojo (Masjumi). 

Sedikit riwajat Ketua. 
Sementara itu dapat ditambah- 

kan, bahwa Ketua DPRD Perali 
han jang terpilih itu jakni Surar 
jo Sastrodiprodjo adalah Bupati 
Purworedjo, dan berusia 54 'ta- 
hun. Ia dilahirkan di Djuana pa 
da th. 1902, dan setelah lulus da 
ri OSVIA terus bekerdja' dilapa 
ngan kepamong-pradjaan. Pada 
aktu clash ke II dalam djaman 
revolusi ia ikut bergerilja. Ia 
mendjabat Bupati Purworedjo se 
djak th. 1949. 

Meriam2 KMT 
» Mata 'Gelap«?   man Dan Pesawat 

BOAC 
| NACHODA kapal niaga Djer- 
(man-Barat "Monika”, Edgar Di- 
rala, mengatakan di. Hongkong 
pada hari Senen, bahwa jang 
menembaki kapalnja pada hari 

dungan terhadap taufan ”Gilda” 
didekat pelabuhan RRT Amoy 
ialah meriam? pantai dipulau Ta! 

Djawa T 
em enterian Tn 

selaku wakil Menteri Dalam Negeri. 
ertempat diruangan sidang DPR 

dan dihadliri oleh pedjabat2? Pamong 
|luruh Djawa Tengah, kepala? dj awatan niveau prepinsi dll. Guber 
“nur Djawa Tengah setel meng utjapkan 

yan negerinja 
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Dan'Ang- 

Negeri an Su | 

Upatjara pelantikan 
Plate Bean Nan 

» Pradja dari se 

pada tgl. 24 Sept. | 
Negeri 

Propinsi 

pidato pembukaannja, 
Siswadi Djojosurono dibatjakan 
para anggauta DPRD Peralihan 

Fonds Setia : 

Kawan? Buruh 
Internasional 
Mulai Dibitjarakan 

Oleh WFTU Di Sofia 

| SIDANG jang ke-13 dari biro 
cksekutif Gabungan Sarekat Bu- 
rah Sedunia (WFTU) jang "be: 
1uai oleh Giuseppe di Vittorio 
telah diadakan pada tgl. 22 Sep 
cember di Sofia. Sidang ini mem 
bitjarakan masalah2 jang berhu- 
bungan dengan persiapan2 dari 
sOnute eksekutif jang ke-iZ dan 
sidang jang ke-8 dewan umum 
GSS. Biro eksekutif itu mengan- 

anggota DPDS diberi perlakuan 
jang seadilsadiinja, terutama dgn 

Minta Pengbargaan 
Thd. Djasa2oja 

“LIMA orang bekas 
Dewan Pemerintah Daerah S.- 
mentara (DPDS) kabupsien Ma: 
gelang telah mengirimkan mosi 
jang menuntut kepada. Menteri 
Jalan Negeri agar para bekas 

pemberian usg kehormatan un- 
uk bulan September 1956 dan 
ditambah dengan pemberian 3 
bulan uang kehormatan sebagai 
penghargaan 
nja. 

Dalam hubungan ini diterang| 
kan pula, supaja bekas anggota 
DPDS diperlakukan seperti bes 
kas anggota Parlemen sementara 
ataupun bekas Menteri (djangan 
dibeda-bedakan) hanja sadja di 
selaraskan dengan besar-ketjilnja 
tugas kewadjiban jang dibeban- 
kannja. i 
Mosi tersebut diam ! setelah 

memperhatikan, bahwa  pelanti- 
kan DPRD Peralina., kabupaten 
Magelang dengan sengadja didja- 
tuhkan pada tanggal 14 Septem-   djaurkan masalah2 berikut untuk 

dupertimbangkan oleh dewan 
amum jang akan bersidang. 

1. Usaha2 jg berkenaan dgn. 
tuntutan kaum buruh akan dja- 
minan ekonomi dan sosial jg me 
muaskan dan kemadjuar dari ke 
kuatan? baru jg dapat dipakai 
untuk mentjapai persatuan dika 
langan gerakan sarekat buruh se 
dunia. Laporan mengenai masa- 
alah ini akan disampaikan oleh 
sekretaris djenderal GSS, Louis 
Saillant. 

2. Gerakan sarekat buruh di 
negeri2 jg telah menang atau ma 
sih berdjuang untuk kemerdeka- 

i dan setia kawan 
dari rakjat2 pekerdja didalam 
perdjuangan melawan kolonialis 
me. Laporan mengenai atjara Ini 
akan disampaikan oleh wakil 
presiden GSS. Abdullah Diallo. 
sekretaris djendral federasi sare 
kat buruh Afrika Barat Peran: 

tjis. : : 
"3 Fonds setiakawan buruh in 
ternasional. Laporan ini akan di 
tampaikan oleh Raphael Avil. 
sekretaris djendral sarekat buruh 
pengangkutan, dok din perika- 
nan Internasional. 5 

4. Penjelenggaraan dan organi 
sasi daripada konggres  GSS jg 
keempat. Pelapornja ialah Gui- 
seppe Casaded, sekretaris GSS. 
Biro eksekutif tadi djuga membi 
jarakan tentang masaalah pem: 
lihan sekretaris2 dari GSS. 

: (Antara—UP). 

BARANG? JANG DITAHAN DI 
KANTOR POLISI SEKSI II 

DJOMBLANG. 
Dari Kantor Polisi Seksi. II 

minta dikabarkan, bahwa di Kan 
tor Seksi II kini telah menahan 
barang2 temuan jang berupa: Su 
rat gadai dan Sepeda laki2 merk 
New Hudson No. 18841 jang tlh 
diketemukan di Djl. Hiri oleh 
TKH. Barang? tersebut masih di 
tahan di Seksi II Djomblang, ke 
pada siapa jang merasa mempu- 
njai barang tersebut bisa berhu 
bungan di Kantor tersebut diatas 
dengan membawa surat2 seperlu 
nja. 

TENTARA AKAN SISIHKAN 
UANG GADJINJA. 

Mulai 1 Oktober jang akan da 
tang, segenap anggota Divisi Di- 
nonegoro akan mulai mengumpul 
kan uang dengan djalan memo- 
tongnja dari gadjinja masing2, 
Hasilnja akan diserahkan kepada 
.Jajasan Dharma Bhakti Rakjat” 

  

ber 1956, jang berarsi jula bah- 
wa sedjak dilar.tiknja DPRD Per 
alihan, DPDS kabupaten  Mage 
lang telah dibubarkan. Tindakan 
tsb. berarti menghindari pemba- 
jaran uang kehormatan kepada 
para bekas anggota DPDS untuk 
bulan September 1956 ini, kare 
na selaras dengan PP No. 41 ta- 
hun 1952 pasal 5 ajat (2) huruf b 
penghentian sebelun, pertengahan 
bulan mengakibatkan tidak diba 
jarkannja uang kehormatan utk. 
bulan itu. Tembusan mosi  terse- 

  

DS 'Magelang| 

anggota | 

terhadap djasa2-| 

    

Tuntutan Be-| Pemerintah. Tet 
IkasAnggUPR| 

nempuh Djalan 
Dalam Memperdjoangkan Kembalinja Wilajah Irian 
«Barat — Propinsi Irian Barat Djadi”Kenjataan — 

Gubernur Zainal Abidin Sjah Dilantik 
PADA HARI MINGGU ta nggal 23 September 1956 j.b.L, 

Gubernur Kepala Daerah Propinsi Irian Barat, Zainal Abidin Sia 
Eropinsi Irian Barat. Pelantikan 
disaxsikan oleh Menteri Pener: 

dibentuk dengan status otonom. 
uraikan 

Mengenai peristiwa jang pen- 
ting selandjutnja uraian Kemen- 
terian Penerangan menerangkan, 
bahwa pembentukan Propinsi Ir: 
an Barat adalah pelaksanaan da 
ri program Pemerintah menge- 
nai Irian Barat, jang berbuaji: 

a. Meneruskan perdjoangan un 
tuk mewudjudkan kekuasaan de 
facto Republik Indonesia atas 
trian Barat bersandarkan kekua 
saan rakjat din kekuatan2 anti 
kolonialisme didunia internasio- 

nal. 4 SN 2 
b. Membentuk propinsi Irian 

Barat. 
Demikianlah program Peme- 

rintah jang disetudjui penuh oleh 

Dewan Perwakilan Rakjat. Pem 
bentukannja didahului dgn Un-/ 
dang2 No. 15 tahun 1956 ten- 
tang Pembentukan Daerah Oto- 
nom Propinsi Irian Barat, jang| 

disiahkan pada tang: ! 16 Agus 

tus 1956. 
Pelantikan Kepala Daerah Pro 

pinsi Irian Barat sebagai suatu 
kenjataan pembentukan propinsi 
tsb., kita tjatat sebagai peristiwa! 
bersedjarah dalam claim nasional     but disampingkan kepada Presi- 

den, Perdana Menteri, 
men, Menteri Keuangan 
lain2nja. (Antara). 

dan 

Parle-' 

mengenai Irian Barat, jang ber- 
tepatan pula dengan setengah: 

tahun usia Kabinet Ali Sastro- 
amidjojo ke-II sekarang. 

  

propins: Djawa Tengah 150.060 

Seperti diketahui utk  pembeli- 
an padi didaerah propinsi Djawa 
Tengah tahun 1956 ini, pemerin 
tah menjediakan uang pembelian 
sebesar Rp. 138.407.283,39. Da 

ri djatah jang banjaknja 150. 
000 ton, sampai achir bulan jg 
lalu baru masuk 46.290.042 ton. 
Menurut keterangan2 jang di- 

dapat ,,Antara” pemerintah dim 
hal melaksanakan pembelian pa 
di untuk keperluan bahan maka 
nan dalam negeri, seperti jang 
sudah didjalankan itu, memakai 
tjara2 jang merupakan perkawi- 
nan tjara2 pemerintah jHindia Be 
landa dgn tjara2 pem h Dje 
pang. Kegandjilan sering terdjadj 
karena uang persediaan utk mem 
beli padi dipegang dan- dikuasai   guna selandjutnja diperuntukkan 

membantu penderita dan pemban   Tan jang diduduki oleh serdadu? 
Kuomintang. 

Dirala kemudian mengemuka- bersama oleh Panglima Divisi Di 
kan bhw ketika tembakan2 dari 
'pulau Tai Tan jg terletak dide- 
kat pantai Tiongkok mulai ter- 
dengar, bendera Djerman Barat 
segera dikibarkan dikapal ,,Mo-! 
nika” dan bendera itu tentu tamj 
pak terang bagi serdadu2 Kuo- 
mintang dipulau tsb. karena tem 
bakan2 itu terdjadi pada tengah 
hari dalam tjuatja terang. Ketika 

meriam2 KMT mulai melepaskan 
tembakan2 kapal ,,Monika” ha- 
nja dua mil dari Tai Tan dan 

semua tembakan ditudjukan ter 
hadap ruangan bagi anak-buah 
dgn adanja maksud membunuh 

mereka. Pihak KMT tak membe 
ri sesuatu peringatan pada hal 

mereka sebelum melepaskan tem 
bakan2 sudah berdjam2 melihat 

kapal ,,Monika”. 50 sampai 80 

peluru meriam2 KMT telah dja 
tuh disekitar kapal ,,Monika“ 

dan disamping itu masih ada ba 
njak peluru jg djatuh agak dja- 

uh dari ..Monika”. Demikian ke 

terangan Dirala dalam konperen 

Kongsi Inggris ,,BOAC” se- 
mentara itu mengumumkan di 

Hongkong pada hari Senen bah 
wa sebuah pesawatnja  penum- 
pang type ,,Argonaut” dalam pe 
nerbangan dari Hongkong ke Ma 

Ss pada hari Sabtu petang jl. te 
lah menghadapi tembakan2 me- 
riam anti serangan udars dari 

kapal2 AS atau Kuomintang di- 
sebelah Barat Daja pulau Tai- 
wan. 

Pesawat tsb. tak kena, tembak 
an-tembakan itu dan djuga tak 
ada bukti hahwa pesawat tsb. 
adalah sasaran meriam2 kapal2| 
itu. . 

Reuter selandjutnja mewarta- 
kan bahwa menurut pengumu- 
man departemen penerbangan si 
pil di Hongkong pesawat tsb. 
tak mendapatskerusakan dan di 
antara penumpang2nja tak ada 
jang mendjadi korban tembakan 
tembakan tsb. (Antara) 

DEMONSTRASI MESIN DJAHIT 
”PFAFF” TYPE 230-260. 

Hari Selasa pagi dimulai dari 
ajam 9.00 bertempat di Radio 
Success djl. Duwet No. IA Semg 
telah diadakan Demonstratie Me- 
sin Djahit merk "Pfaff” type 
230-260 jang automatic bikinan 
fabriek Sewing Machine Factory 
Kaiserslautern Djerman Barat. 
Demonstratie tersebut telah diper 
tundjukkan oleh sdr. Burhanudin 
jang baru  sadja kembali dari 
Djerman untuk mempeladjarinja 
mesin2 tersebut selama 1 tahun. 
Setelah ia kembali ia mempertun 
djukkan bagaimana tjara mesin 
itu dipergunakannja, jang mana 
mesin itu setjara automatic bisa 
dipergunakan ena membawa 
hasil jang banjak. Dibanding dg 
mesin2 biasa ketjepatan mesin tsb 
5 kalinja dengan ketjepatan 1500 
teken. Menurut keterangan jang 
kita peroleh dari Niti Amihardjo, 
mesin2 jang telah diterimanja 
dari dealernja baru 10 buah jg 
kini telah dibelinja dari orang2. 
Selandjutnja ia katakan harga 
mesin djahit itu Rp. 8550,— De 

tu alat negara seperti OPR dan 
lain-lain. 
JDBR belum lama ini dibentuk 

ponegoro, Gubernur Djawa Te- 
ngah dan kepolisian Djawa 'Te-: 
ngah. Sebagai modal pertama tih 
terkumpul uang sebanjak Rp. 
1.000,—. 
Pengumpulan uang dari anggo 

ta2 Divisi Diponegoro tersebut 
dilakukan setiap bulan dengan ke 
tentuan sebagai berikut : 

Dari pangkat Pradjurit sampai 
Kopral Rp. 1,—: Bintara Rp. 2,50: 
Perwira Pertama Rp. 4,— dan 
Perwira Menengah Rp. 5,—. 

ATAS KERTANJAAN pers 
PKM/vbi/9/1956 Gan rcausi f 

aturan tersebut dari sudut pasal 
kan: ,,Setiap orang berhak atas 
ngeluarkan pendapat”. 

menjangkal, bahwa  di-minggu2 
belakangan ini dibeberapa kala 
ngan pers dan wartawan ada ten 
dens2 jang tidak sehat, jang ti- 
dak sadja menurunkan nilai ke 
wartawanan umum di Indonesia. 
melainkan pula  membahajakan 
sedikit banjak: “a) pengakuan 
dan penghormatan jang tak bo 
leh tiada terhadap hak2 serta ke 
bebasan2 orang lain”, dan b) 
.Sjarat2 jang adil untuk ketente 
raman, kesusilaan dan kesedjah 
teraan dalam suatu -masjarakat 
jang demokratis”, (lihat pasal 33 
UUDS) 
Dengan pasal 33 UUDS ini se 

bagai dasar, maka peraturan K. 
S.A.D. itu dikeluarkan,  supaja 
pemerintah dapat bertindak se- 
ara tjepat dan tepat untuk me 
ngembalikan selekas mungkin ke 
adaan biasa-normal suatu masja 
rakat jang demokratis, 

Sesudah dikeluarkannja peratu 
ran KSAD itu, maka  ternjata, 
bahwa segera ada tendens keper- 
baikan dalam kewartawanan itu, 

Hal ini sama sekali tidak ber- 
arti, bahwa pemerintah hendak 
mengekang pers dan wartawan. 

Sebaliknja diharap dari pihak 
»ers, sebagai salah satu fungsi 
jang penting didalam suatu nega- 
'a jang demokratis, supaja terus 
Sa pekerdjaannja dengan 
TAK 

Dengan "melakukan pekerdja- 
mn dengan baik” diartikan: bebas 
untuk mengeluarkan pendapat, 
melakukan kritik2, dan sebagai- 
aja, akan tetapi selalu atas feiten 
jang benar ! 

Menurut faham kami sjarat ini 
tiada berat utk para wartawan jg 
sekerdja dgn teliti dan sesuai de 
agan etik kode kehormatan PWI 
Msncen'i peraturan KSAD itu, 
maka tidak dapat disangkal, bah 
wa peraturan KSAD itu bisa   monstratie tersebut akan diseleng 

garakan sampai tgl. 28 Sept. '56 
jang dimulai dari djam 9.090 — 
10,30 dan sore hari dari djam 
16,390 — 18,00, 

mempuniai pengaruh jang djauh 
sekali didalam pekerdiaan pers 

kita sehari2, dan sebaiknja per- 
latursan KSAD itu selekasnja di 

Pers Tetap Bebas 
Keluarkan Kritik? 

Djurubitjara Kem. Pen. Anggap Bahwa 
Peraturan KSAD fidak Berarti Penge- 

kangan Pada Pers Dan Wartawan 

Tiad.. seorangpun jang dapat 

oleh JUBM sehingga permintaan 
juang untuk membeli padi didae 
Irah, tidak dapat diterima dengan 
'tjepat. 

| Pembelian padi oleh JUBM 
itu menimbulkan kesan, bhw pe- 

'kerdjaan tidak ekonomis, tidak 
praktis dan djalannja berbelit2. 
S-b gai tjontoh antaia lain dapat 

dikemukakan bahwa pamong- 
pradja kerap kali dihadapkan pa 
da kerdaan2 jang tidak selalu 

tjotjok dgn ketsrangan2 jang di 
sampaikan kepada rakjat dan 

mengenai peraturan KSAD No. 
erhadapnja dari berbagai pihak, 

djurubitjara kementerian penerangan mengatakan sbb.: Kebanja- 
kan dari reaksi2 terhadap peraturan KSAD itu hanja melihat per- 

19 U.U.D.S. kita jang mengata- 
kebebasan mempunjai dan me- 

Hari. Rebo Ini 
Bung Karno 
Ke RRT 

PRESIDEN Soekarno dari In- 
donesia dalam rangka — kundju- 
ngan resmi kenegara Tjekoslova- 
kia hari Senen telah meninggal 
kan ibukota Praha menudju Brno, 
salah satu pusat industri negeri 
ita, demikian Radio Praha. Di 
kota itu Soekarno mengundjungi 
pameran besar mesin2 industri, 

Seperti diketahui Soekarno dan 
rombongannja mulai kundjungan 
resminja sedjak hari, Saptu jl. 
dan akan mengachiri pada hari 
Rebo ini. Kemudian Soekarno 

a93 melandjutkan kundjungan- 

nja ke RRT dimana'ia akan tiba 
pada tanggal 29 September jad. 
Setelah ' mengundjungi negeri 
Tiongkok ini ia akan kembali Ia 
gi ke Djakarta dimana ia akan 
tiba pada tanggal 16 Oktober 
ad. Dapat ditambahkan bahwa 
presiden Indonesia itu telah me 
ninggalkan tanah air pada tang: 
sal 26 Asustus jl. dan mengada 
kan kundjungan diluarnegeri se- 
lama 50 hari. 

Sebab' Tak Lantjar- » 
nja Pembelian Padi": 

| bunan. 

wakill instansi2 sipil/militer dan partai2 serta organisasi2 
itu, maka daerah Propinsi Irian Barat sudah mendjadi kenjataan, 
Gipilih (tidore, karena dapat memenuhi keperluan2 praktis jang dim 
upandung axti historisch dan mudah pula perhbubungannja dengan pusat, 

tersebut dilakukan oleh Menteri 
angan Soedibjo, Menteri Negara 

Demikian siaran Pemerintah 
Kementerian Penerangan. a 

Pembatalan perdjandjian-per- 
djandjian KMB mempunjai arti 
jang penting dalam rangka per 
djoangan pembebasan Irian Ba- 
rat, karena dengan pembatalan 

itu, maka tidak ada rintangan? 
lagi utk melaksanakan tjita2 ki- 

ta, dan melangkah madju mem 

bentuk Propinsi Otonom Irian 
Barat. 
Karena Propinsi Irian Barat se 

karang sudah mendjadi kenjata 
an, patutlah rakjat Indonesia me 
ajambutnja dengan gembira dan 

penuh semangat perdjoangan. 

Suatu Pemerintahan Irian, Ba- 
rat sudah. lama mendjadi tuntu- 

tan rakjat. Kita masih ingat 
kongres perdjoangan Irian Barat 
seberapa tahun jg lalu, jang me 

mutuskan supaja Pemerintah se- 

gera membentuk suatu Pemerin 
tah Irian Barat. Djuga Kongres 

Rakjat sedjak berdirinja mende- 
sak jang serupa. 
Baru sesudah pemilihan umum 

jg pertama dinegara kita, tun- 
tutan itu dapat terlaksanak. 

Tibalah waktunja sekarang, un 
tuk memusatkan perhatian kita 
bersam, kepada Propinsi Irian 
Barat, sebagai modal untuk me 
Nan perdjoangan nasional 
kita. 

Propinsi Irian Barat jang baru   
3 

J 

3: 

Guberaur Djawa Tengah Akan Adakan Su: 
atu Panitia Chusus Utk Menjelidikinja »ssi.. 

UNTUK MELAKSANAKAN DJATAH pembelian padi 
pemeriatan calam iahun 1957 js. akan datang ditetapkan utk. ' 

ton. Oleh Gubernur Mangunna 
20ro sedang dipertimbangkan untuk mengadakan panitia ang 
ket pembelian padi pemerintah jang diberi tugas mendjalankan 
penjelidikan kedaerah2, apa sebab2nja pembelian padi peme- 
rntah dalam tahun 1956 ini tidak lantjar. 

: 2 5 
sukar utk segera dibereskan. Mi- : 
saInja timbunan padi jang begitu 

oanjak ditempat  penggilangan2: 

beras sampai'rusak, sukarnja men 

dapat beras dari JUBM untuk 
rakjat dim masa patjeklik dan 
.ain2. Hal ini disebabkan karena 

beleid untuk mengatur menggi- 
ing padi, mengeluarkan dan 
nembagi?kan beras itu dipegang 

Gieh JUBM sendiri, sedang pi- 
hak pamong-pradja tidak boleh 

surut tjampur tangan. Perminta- 
an pengeluaran beras injeksi un 

.uk daerah jang rakjatnja terse' 

ang bandjir dan hongeroedeem 
pernah terdjadi tidak menpat per 
natian jang memuaskan dari pi- 
nak JUBM, sekalipun mengenai 
Lal itu sudah ada instruksi bersa- 
La4 Gari Menteri Dalam Negeri, 

menteri Perekonomian, Menteri 
Pertanian, Kesehatan dan Sosial. 
. Menurut pengumuman JUBM 
Djawa Tengah igl. 28 Djuli 50 
No. Secr./4149/56 antara lain 
ditetapkan, bahwa pengambilan 
'beras injeksi oleh siamvergun- 
hinghouders jg mempunjai stam- 
vergunning untuk: 1 sampai de- 
ngan 10 ton, 11 sampai 24 ton, 
25 sampai 45 ton dan 46 ton ke 
atas hanja diperbolehkan meng 
ambil paling banjak 2, 3, 4, dan 
5 ton. Pembatasan pengambilan 
beras injeksi itu, menurut ketera | 
ngan dihubungkan dengan dja 
rak djauhnja tempat tinggal pe 
mohon dan gudang veem penim 

Kenjataannja, sebagian 
besar stamvergunninghouders ha 
nja dapat mengambil paling ba 
njak 2 ton, tidak  mentjukupi 
muatan angkutan 1 truck. Hal 
ini dipandang dari sudut ekono 
mil, merugikan rakjat. Umpama 
nja pad, waktu patjeklik pendu 
duk daerah Kedu membutuhkan 
beras injeksi, diharuskan meng 
ambil beras dari Semarang, Tji 
latjap dan Tegal, pada hal di 
daerah itu sendiri terdapat bebe 
rapa buah penggilingan beras. 
Berhubung dengan itu, maka p 
hak. pamong-pradja tidak dapat 
melihat effisiensi dan keman- 
faatan JUBM dalam soal pembe 
lian padi, persediaan dan pemba 
gian bahan makanan didalam 
negeri, 

Tindakan JUBM jang tidak 
memuaskan itu, terutama menge 
nadi pembelian padi pemerintah 
dan tjara2 pembagian beras, ig. 
sudah lama selalu tidak ada per 
baikan. Dalam hubungan ini ds 
lam tahun 1955 jang lalu JUBM 
telah menderita kerugian sebesar 
Rp. 90 djuta. ? 
Mengingat akan kedudukan pa 

mong-pradja sebagai suatu djawa 
tan pemerintah dan memegang 
beranar penting dalam sozl psm 
belian padi, maka sekarang ini 
sudah saatnja untuk menindiau 
kembali kedudukan dan soalnia 
JUBM dalam hubungannja dgn. 
pengumpulan, persediaa, dan 
pmbelian bahan makanan dalam 

dibentuk - itu  mempunjai dua 
fungsi penting: pertam, jalah tu 
gas biasa seperti usaha2 kesedjah 
teraan rakjat, pendidikan, dan se 
bagainja, dan kedua bersifat per 
dioangan untuk segera mengem 
b-likan Irian Barat kedalam wi 
laiah kekuasaan Republik Indo- 

' Tetap tempuh djalan 
damai. 

Walaupun demikian, kita tidak 
pernah mempergunakan kekerasan 
dalam memperdjoangkan kembali- 
nja wilajah Irian Barat. Pemerin- 
tah Indonesia tetap menempuh 
/djalan damai, karena tidak meng 
hendaki kerusuhan dunia karena- 
nja, walaupun Belanda dengan 
terang2-an memasukkan  (meng- 
anexeer) Irian-Barat sebagai wi. 
lajahnja, tanpa persetudjuan dan 
sepengetahuan Indonesia. 

Dalam pada itu, Belanda terus 
menerus memperkuat pertahanan 
militernja di Irian Barat, Menurut 
laporan achir2 ini, diustra berte- 
patan dengan kesibukan - kita 
membentuk Propinsi Irian Barat, 
Belanda menggiatkan patroli mi- 
liternja dilaut dan di-udara, sam- 
pai berdekatan sekali dengan ke- 
pulauan2 termasuk Republik In- 
donesia. Keadaan ini tidak meng 

terus-menerus Belanda uik merm- 
pertahankan kolonialismenja di 
Irian Barat. 

Ke-forum PBB. 
Disamping kegiatan Pemerintah 

didalam negeri dengan pembentu- 

rintah tidak melepaskan pendirian 
untuk membawa lagi persoalan 
Irian-Barat ke-forum PBB, sesuai 
dengan perdjoangan berdasarkan 
kekuatan2 anti kolonialisme di 
dunia internasional. Kabinet dlm 
sidangnja pada tanggal 18 bulan 
ini telah memutuskan untuk mem 
bawa persoalan Irian Barat ke 
sidang umum PBB pada kira-kira 
achir tahun ini. 

Pemerintah akan  memadjukan 
persoalan Irian-Barat ke PBB itu, 
didasarkan kepada keputusan2 jg 
ditetapkan oleh Konperensi 
gara2 Asia-Afrika di Bandung. 
Dan jang kemudian masalahnja 
diteruskan dalam lingkungan ang 
gota-anggota negara Asia-Afrika 
di PBB. Harapan2 kita ialah, bah- 

3 Orang Tewas 
Akibat Demon- 

strasi Lapar 
PRESIDEN Hernan Siles meng 

umumkan ,,negara dalam ke- 
adaan bahaja” di Bolivia pada 
hari Minggu untuk menindas ke- 
ributan2 jang ditimbulkan oleh 
rakjat lapar jang mengadakan 
demonstrasi pada hari Sabtu ma 
lam, dimana paling sedikit tisa 
Orang tewas dan beberapa men 
dapat luka2, sedang lebih kurang 
1000 orang demonstran bersendia 
ta senapan dengan kemarahan 
menjerbu kota La paz untuk me 
motres kekurangan bahan maka 
nan jang menimpa kota tsb. 

: Para demonstran itu menemba- 
ki kantor dari surat kabar "La 
Nacion” dan setasiun radio “Illi- 
mani” sebelum polisi dan buruh 
pabrik bersendjata jg setia kepa- 
da pemerintah datang utk. meng- 
hentikan keributan2 tsb. Mereka 
merampok rumah dari' Oscar 

  

  negeri. (Antara) 
PERKUMPULAN TJATUR 

”GAJA KUDA" 
Pada tgi. 17 Aug. jl. para peng   

  

tarik, supaja perkembangan pers 
kita tidak terhalang. Tetapi" pe- 
merintah baru dapat memikirkan 
tentang pentjabutan, djika ada 
(jaminan seperti terletak didalam 
pasal 33 UUDS kita, Untuk se 
mentara kami menundjuk kepa 
Ga pernjataan bekas menteri pe- 
nerangan Moh. Natsir, bhw ,,un- 
derstanding” 
dan pers harus ada, Hal ini ada 
lah penting sekali. Demikian ke 
terangan djurubitjara Kementeri 
an Penerangan, , 

  antara pemerintah | p, 

gemar tjatur Kantor Gubernur Semarang telah dibentuk berienm pulan tjatur bernama ,Gaja a' dengan diketuai sdr. Toerha di, wk. ketua sdr. Tb. Djoema ni, Sekretariat sdr, Soewarno, ben en P3 an Djodhy, 
sar. To j i sdr. L. Harijanda Pe Pan 

DARI ESSEN (Djerman Ba- 
rat) dimana sedang diselenggara 
kan Pameran Internasional Kepo- 
lisian diwartakan, bahwa stand 
Indonesia mendapat perhatian be- 
sar sekali, Tiap hari stand tsb. 
dikundjungi ribuan orang, sedang 
ratusan orang menjampaikan per 
tanjaan2 beraneka-warna. 

Hal-hal jang dipamerkan dlm 
stand Indonesia meliputi organi- 
sasi Polisi Negara, tugas kewa- 
djibannja seperti misalnja Polisi 
erairan beserta Seksi Udaranja, 

Mobile Brigade, Polisi Lalulin. 
tas, Korps Musik, Laboratorium 
Polisi, perkembangan dan sedja-       rah singkat dari polisi dan tidak 

(Undaga de Ia Vega, pemimpin 
partai sosialis oposisi dan markas 
besar partai tersebut di La Paz, 
dan menghantjurkan perabot ru- 
mah tangga di kedua tempat tsb. 

Pemerintah Bolivia mengumum 
kan, bahwa tiga orang polisi te- 
lah terbunuh dan empat” orang 
menderita luka2. (Antara-UP) 

T
i
 

massa setempat. 

SEN sn malam melalui R.R.L. jang di 

herankan kita, mengingat kegiatan, 

kan Propinsi Irian-Barat, Peme-' 

Ne-: 

ap Me- PR    
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“ Damai : 

telah dilangsungkan pelantikan 
h, di Tidore, ibukota sementara 
Dalam Negeri Mr. Soenarjo, dan 
Urusan Umum H. Roesli, serta 

Dengan pelantikan 
Ibukotanja untuk sementara 
inta cleh perdjoangan, ' me- 

Propinsi Irian Barat itu 

wa negara2 Asia-Afrika 
konsekwen menentang masalah 
kolonialisme, akan tetap  menjo- 
kong tuntutan Indonesia menge- 
nai Irian-Barat di PBB. Karena 
soal Irian-Barat jang kita  per- 
djoangkan sekarang adalah masa- 
lah kolonialisme Belanda didae- 
rah tersebut. 

Kemudian  negara2 Amerika 
Latin di PBB banjak menjokong 
Han an Indonesi, dalam sidang 

Kai itu, perdjalanan Kepala 
Negara kita Presiden Soekarno 

jang 

    

& Dn ro 

MAN OM Ca 

  

             

SAMA-SAMA 

Kol, Sudirman, komandan Dae 

rah Pertempuran Sulawesi Sela- 

tan dan Tenggara, baru? ini ber- 

kata, akan pulang kembali, kalau 

rakiat Sulawesi sendiri tidak ikut 

aktip membrantas pengatjauan. 

Sir-pong sih bisa memahami 

utjapan bung Dirman ini. Me- 

mang sih, dalam hal? jang isti- 

mewa, harus ada kerdja-sama dari 

kedua fihak. 
Djangan jang satu sampai 

"menggeh-menggeh” kepajahan, 

sedang jang lain tiuma ketawa? 

sadja. sambil garuk2 kepala, ... 

Ini bisa bikin lemes cangguh ! ! 

Sir-pong. 

(sport | 
REGU UNIE SOVJET SUDAH 

PASTI MENGGONDOL KE- 

DJUARAAN OLYMI JADE 

TJATUR KE-XII. UL 

Tentang landjutan peran n 

babak finale dalam Ona, P 

Tjatur ke-XII jang PANANR Th 

langsung di Moskow, lebih jau n 

AFP mengabarkan, bahwa Te 

Unie Soviet Ig Pt dang djadakhn i ronde ke-10 jan : 

Bea ai Saptu jang lalu telah 

berhasil mengump Ikan laa 

lah 28 bidji kemenangan “dengan 

demikian sudah dapat dipastika 

. 

  ke negara2 Amerika dan Eropa 
Barat, din kenegara2  Eropa2 
Timur sekarang, telah banjak 
menanamkan. pengertian lebih 
mendalam tentang claim Indone 

rapkan, bahwa negara? tsb. pun 
ad. dipihak Indonesia, dalam per 
soalan Irian Barat di PBB nanti: 
Demikian antar, lain urairn Ke 
menterian Penerangan “ dalam 
siaran Pemerintah Senin malam 
(Antara)   
  

| AnekaDjateng 

REMBANG 
MASDJID PENINGGALAN SU- 
NAN BONANG DIPERBAIKI. 
Dari Rembang dikabarkan, 

bahwa oleh suatu Panitya jang 
baru2 ini dibentuk, telah diren- 
tjanakan untuk memperbaiki mas 
djid Bonang jang terletak didae- 
rah Lasem. Masdjid tsb, adalah 
termasuk bangunan jang berke- 
ramat dan merupakan peningga- 
lan dari Sunan Bonang. Untuk 
memperbaiki masdjid tsb. dibu- 
tuhkan pbeaja Ik. Rp. -100.000,— 
Jang uangnja dikumpulkan dari 
sokongan sukarela dari para ta- 
mu dan Umat Islam jang mena 
ruh minat. Kini pekerdjaan per 
baikan telah “dimulai. Dan dim. 
rangka pekerdjaan jang permula 
an telah dikeluarkan keuangan 
sebesar Rp. 12.000,— 

AHLI TELEPATI SUTRISNO 
MENGADAKAN PERTUN- 

DJUKAN AMAL. : 
Pemuda Sutrisno jang sebagai 

diketahui mempunjai kepandai 
an dan keahlian dalam ilmu tele 
pati, hipnotis dan magnitis de- 
wasa ini mengadakan pertun- 
djukan2 kepandaiannja didaerah 
Rembang, dan sebagian hasil- 
nja diserahkan sebagai amal kec 
pada Jajasan Gedung Rakjat dan 
Panitya Pendiri Stadion Rem- 
bang. : : 
Pertundjukan2nja selain untuk 

umum djuga pada murid2 seko- 
lah jang berupa pertundjukan 
mengendarai jeep dan sepeda mo 
tor dengan mata tertutup serta 
beraneka warna pertundjukan su 
lap. Dan daitam pertundjukannja 
jang diadakan di "Lasem telah 
mendapat perhatian hangat dari 
kalangan masjarakat. 

BLORA 
, HASIL  PERSIDANGAN- 

| DPRD-P KAB.” 
Sebagai diketahui 

gauta2 DPRD-P xabupaten Blo 
ra dilantik baru2 ini oleh Resi- 
den Pati atas nama Gupernur 
Djawa Tengah, maka lalu menga 
dakan sidangnja jang pertama, 
Sidang tersebut telah berhasil 
memilih seorang anggauta jang 
tertua ialah 1 MN se 
bagai Ketua mentara. 

Taja pada itu kursi2 DPRD- 
P Kab. Blora jang oleh Pemerin 
tah telah ditetapkan  sebanjak 
28 kursi, dan kursi2 tersebut te- 
lah diduduki masing2 oleh PNI- 
10 kursi, PKI- 10 kursi, NU-4, 
Masjumi -2 kursi, Katholik-1 kur 
si, dan Party Buruh -1 kursi. 
Pada sidang jang kedua tgl. 

20 s/d 22/9-jl.. telah berhatsil pu 
la memilih Sar. Hadisupanan 
(PNI) sebagai Ketua  DPRD-P 
dan DPD-P masing2 sdr. Murjo 
no (PNI), Sukardono (PNI), D 
Supardi (PKI), Tasripin (PKI), 
dan Moch. Soimuri (NU), se- 
dangkan Wakil Ketua DPRD-P 
karena hasil suara jang dipero- 
leh itu tidak mejakinkan maka 
persoalannja di pertangguhkan 
sampai waktu jang akan datang. 
Disamping itu sidang telah 

berhatsil pula membentuk . Pani 
tya Penjusun Atjara Tata Ter- 
tip Sidang DPRD-P Kab. Blo- 
ra, jang terdiri Ketua2 Fraksi 
PNI, PKI, NU, Masjumi, dan ti 
ga anggauta DPRD-P. dan pem 
bentukan Seksi2 akan dilakukan 
pada sidang jang akan datang. 

TJILAT JAP 
HUTAN BOKOL MENGHASIL- 
KAN BAHAN KOREK API. 
Diperoleh berita, bahwa dae- 

rah hutan Bokol (Tjilatjap) meru 
pakan satu2nja hutan didaerah 
Tjilatjap jang menghasilkan dan 
menanam kaju, ,,djabon” jang 
berguna bagi bahan pembikinan 
korek api. Didaerah hutan itu 
terdapat tanaman kaju djabon 
seluas 854 ha, jang belakangan 
ini telah mendapat pesanan2 ha 
silnja antara lain dari pabrik ko 
rek api di Djakarta, jang setiap 
bulannja membutuhkan 200 m3. Te: 
tapi berhubung sukarnja urusan 
angkutan, selama 6 bulan jang 
pertama tahun ini, pihak Kehu- 
tanan hanja dapat memberikan 
sebanjak 668,101m3 seharga Rp. 
62.934,91. 

Seperti diketahui, hutan Bokol 
tsb. terletak didaerah Kubang-: 
kangkung wilajah - Kawunganten, 
jang selalu mendjadi sasaran 
gerombolan bersendjata. Tetapi 
hutan Bokol tsb. selamat dari: 
gangguan pengrusakan. Sebalik 
nja daerah hutan Rawa Timur 
dan Rawa Barat jang letaknja 
tidak djauh dari hutan Bokol be 
lakangan ini mendjadi sasaran 
pentjurian2 kaju bakar dan penje: 
robotan tanah. 

    

dilupakan pula sebuah peta be- Wakil-Kepala Lalu-lintas' Djakar 
sar Indonesia jang menundjukkan ta Raya. Menarik perhatian pula 
setjara visueel kebudajaan 
kekajaan alam Indonesia. 

dan 
Lam- 

bang filsafat Polisi Negara "Tri 
Brata” terbentang ditengah-tengah 
stand, gambar dan tulisan emas 
atas dasar beludru hitam, 

Setiap hari sedikitnja seribu 
buah brosur dibagi-bagikan  te- 
tapi permintaan lebih “ banjak, 
Sebuah maket besar lalu-lintas jg 
menundjukkan tjara memetjahkan 
keruwetan lalu-lintas di Djakarta | 
menarik perhatian para pengun- 
Tjung: pendjelasan diberikan oleh 
Komisaris Polisi I Drs. Soemadji, 

bagian jang menundjukkan sedja- 
rah, dan perkembangan Polisi 
Negara, sedari djaman kolonial, 
melintasi revolusi dan perang kos 
lonial sampai pada peresmian 
pemberian pandji2 oleh Kepala 
Negara kepada Kepala Kepolisi- 
an Negara. 

Delegasi Polisi Negara ke Pa- 
meran Internasional ini dipimpin 
oleh Komisaris Polisi I Drs. 'Soe- 
marsono, Kepala Bagian Public 
Relations. Penerangan2  ternjata 
tidak terbatas pada soal2 kepoli- 

Sia atas Irian Barat itu. Kita ha! 

setelah ang-' 

x keluar sebagai djuara. 

Matan Yugoslavia Dana 
pg 

ingan ronde ke- 19 

Sea tempat edua dgn 

djumlah 2312 bidji kem nangan. 

Menurut rentjana, pertandinga
n 

ronde ke-lt, jang merupakan per 

tandingan Kena tera Gimain 

& ada hari Minggu JW.” 

UNA OLABRAGA SINGKAT. 

Atletik, Atlit Maridjo dari 

Jogja dalam perlombaan invitasi 

PASI: terachir jang dilangsung- 

"'kan hari Minggu jbl. di Djakar- 

| asil mentjapai lontjatan Se 

Pedan m, dan melalui sjarat 

minimum KOI 1.92 m...Rekor In- 

donesia atas nama Okamona Ja- 

lah 1.96.m., hingga dengan demi- 

kian kedua orang atlit tsb. akan 

dikirim ke Melbourne. Dalam per 

tandingan tsb. 3 rekor Indonesia 

itelah ditumbangkan, jaitu H. H. 

|Fabanjo dengan. tjatatan waktu 

'97.3 dat. dalam perlombaan 200 m. 

Rekor Indonesia tertjatat 27,5 dt. 

atas nama Floor Laesa Sjarat mi 

nimum KOI 25.3dt. Nomer esta- 

'fette 4 X 100m. puteri ditjapai 
oleh ,,Tjinderawasih” jang terdi- 

ri dari pelari2 Sriganten, Pudjias 

tuti, M. Peilouw, H. H. Fabanjo 

dgn tjatatan waktu 58.7 dt. jang 

berarti memperbaiki rekoffindone 

sia 54 dt. Sjarat KOI 47.5Wit. Dju 

ga regu laki2 jg terdiri dari pe- 

« Kusnandar, G    lari2 Pan 4 : sei 
dan Dasuki apat memper 

rekor Indonesia... 4 X 100m. de- 

ngan mentjatat waktu 43.5 dt. Da 

lam Asian Game mentjatat waktu 

43.6 dt., sedang sjarat KOI 41.8 

at. J. Timisela jang mempunjai 
jarapan dalam nomer lari 400m. 
Jan 800m. ternjata terhalang da- 
tang karena kesehatannja tergang 
gu, sedangkan atlit Dasuki: (Me- 
dan) karena kurang segar badan 
nja hanja mentjapai tempo i1.2 

|at. dalam nomer lari: 100 m.. Peme 
inang perlombaan 100m. lari ada- 
'lah Gosal dari Surabaja dengan 
Imentjatat waktu 10.8 dt. Rekor In 
donesia atas nama Dasuki adalah 

'10.6 dt., sedang sjarat KOI 10,7-dt. 

RADIO 
SIARAN RADIY R. 1. 

SEMARANG, 27 Sept. 1956: 

Djam 06.25 Hidangan beberapa 
Orkes. 07,10 Njanjian Fr. Parker. 
07,45 Orkes Purba. 1315 O. K. 
Puspa Kemala/Irama Baru all. 
14,10 O. M. Bukit Siguntang. 17,00 
Dongengan kanak2. 17,30 Peladja 
ran dan Sastra. 18,00 Pengadjian 
18,15 Diambang Petang. 18,30 
Ruang ALRI. 18,45 Diambang Pe 
itang Landjutan). 19,30 Suara M. 
'Sjah. 19,40 Imbauan Malam. 20,30 
(Rumpahkan Ki Dalang. 21,00 Mim 
ipar Islam. 21,15 Dari dan untuk 

  
- 

Pendengar. 22,15 Dari dan untuk 
Pendengar (landjutan). 23,30 Pe 
nutup. 
SURAKARTA, 27 Sept. 1956: 
Djam 66,10 Genderan pagi. 07,20 

Genderan pagi (landjutan). 13,15 
Aneka warna Konsert. 13,30 Mu 
sik Swing. 14,10 O.K. Irama Gem 
bira,. 17,00 Dunia Kanak2. 17,40 
Varia Djawa Tengah. 17,50 Ruang 
an pemuda pemudi. 13,15 Penga- 
djian. 18,30 Irama Indonesia. 
19,30 Imbauan Malam. 19,45 Mim 
bar Islam. 20,30 Irama  Seriosa. 
21,15 Motjopat Putri diseling gen 
deran. 22,15 Motjopat Putri dise 
ling Genderan (landjutan). 23,30 
Penutup. 
JOGJAKARTA, 27 Sept. 1956: 
Djam.- 06.10 Gending2 Dolanan. 

06.35 Rumba Gembira. 06.45 Adi 
dan Kartini. 07,20 Eddy Arnold 
dengan gitarnja. 07,390 Penjegar 

.pagi. 13,10: Tembang Tjiandjuran. 
13,45 Orkes Mantovani. 1410 O. 
M.. Tjempaka. 17,00 Soran Sore, 
17,55 Pengadjian. 18,15 Untuk Ke 
selamatan 'Umum. 18,30 Lagu2 

“ Tjiptaan Harry Singgih dan Su 
dharnoto. 19,40 Puspa Remadja. 

"20.15 Suara Julia, 20,30. Siaran 
TIANG noda ? 21,15 Mimbar Islam. 
21,30 Gema Lautan Teduh. 22,15 
Hiburan Malam. 23,00 Penutup. 

DJAKARTA, 27 Sept. 1956: 
Djam 06.10 O. H. Teruna. 07,10 

Orkes Sesando Timor. 13,15 Senon 
dang Siprok. 13,30 Trio Sam Sa- 
imun. 14,10 Ketjapi Modern. 17,30 
O.H. Suara Maluku. 18,30 Varie 
te Pemuda. 19,30 @Guintet Saulius. 
21,15 Tjiandjuran Rantja Suara. 
22,15 Orkes Kr. Kesuma. 23,00 
Penutup. 

TJIREBON, 27 Sept. 1956: 
' Djam 06.10 Njanjian Sam Sai- 
mun. 07,40 Orkes Boston Prome 
nade. 12,03 Siang Riang. 12,30 
Orkes Studio Djakarta, 13,30 
Penghantar Santapan Siang. 14,10 
Orkes Kr. M. Sagi. 17,00 Peladja 
ran Dn Djawa. 17,380 Siar- 
an A.P. 18, Orkes Kr. Dewasa. 
19,30 Monalisa Orkes. 20,30 Pilih 
an Pendengar. 21,15 Wajang Tja 
tur. 22,15 Wajang Tjatur (landju 
tan). 24,00 Penutup. 

  

TJIREBON 
|PESTA NADRAN. 

1 
t 

|| Pada tanggal 29 dan 30 Sept. 
j.a.d. di Gebangilir daerah kab. 
Tjirebon bagian Timur akan di 
langsungkan pesta nadran atau 
sedekah. laut,-jang diadakan setja 
ra. tradisionil setiap tahunnja 
oleh nelajan2 didaerah itu. Pes- 
ta nadran ini akan diramaikan 
oleh berbagai pertundjukan kese 
nian rakjat dan akan mentjapai 
puntjaknja pada tanggal 30 Sept. 
malam, dimana pesta nadran ini 
akan berlangsung semalam  sun- 
tuk. Untuk, tahun, ini pesta na- 
dran ini diselenggarakan oleh ko 
perasi Perikanan: Indonesia Pa- 
belah Gebangiilir. 

| 

Rakjat Djerman Kagumi Polisi Negara Kita 
safat dan dasar pegangan beker- 
dja ' kepolisian membutuhkan pen 
djelasan jang chusus, terutama 
menarik perhatiannja para pega- 
wai polisi Djerman. Diatas stand 
mendjulang lembang negara Bhi- 
nekka Tunggal Ika. 

Atas pertanjaan diterangkan 
oleh Drs. Soemarsono, bahwa 
ikut sertanja Polisi Negara dalam 
pameran internasional ini adalah 
untuk pertama kalinja. Anggota? 
lainnja adalah Adjun Komisaris 
Polisi Soetarjo, mahasiswa PTIK 
dan Inspektur Polisi I Soekarno   sian sadja, Tri Brata sebagai fil- 
dari Public Relations Kepolisian 
Negara, (Antara)  
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. Inggris-Prantjis: Punja Ren- 
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mengarahkan larasr 
Thomas jang menarik 

CPM Panggil 
Pulang Lubis 
Dan iiosihan 

MOCHTAR LUBIS dan Ro- 
sihan Anwar, i dari 
"Indonesia| Raya” . dan "Pedo- 
man”, jg kini bersama wartawan2 
Indonesia lainnja sedang mengun- 
djungi pertemuan wartawan? In- 
donesia dan Belanda dibawah 
pimpinan LP. di Zurich, telah 
mendapat panggilan dari CPM 
untuk pulang kembali ke Indone- 
Sia. 

Berhubungan dengan panggilan 
tu kedua wartawan tsb. minta 
diumumkan sbb.: ,.Kami berdua 
sesudah menjelesaikan tugas ka 
mi diluar negeri ini, selekasnja 
akan kembali ke Indonesia. Orang 
di Djakarta tak usah kewatir, 
bahwa kami tak akan kembali 
ke Indonesia. Kami bukan Is- 

ckag”. 

mengenai perte 
dapat dikabar- 

nin pertemu 
f Indonesia 

dan Belanda itu telah.dimulai di 
bawah pim seorang warta- 
wan harian nemarken Berlins 
ke Tidende. Dari pihak Indone 
Sia telah ditang pula dari Am- 
sterdam wartawan Antara Mas 
hud, sedang pihak Belanda di- 
tambah dengan wartawan? Mr. 

Sementar, itu 
muannja sendig): 
kan, bahwa : 
2n antara Warta 

    

    

  

at ak 28 

tjana Rahasia ? 
tukan Tindakan Sendiri Tanpa Per- 

setudjuan Amerika ? | 
TIBANJA EDEN dan Lloyd di Paris hari Rebo jang akan 

| datang, menurut kalangan diplomatik, merupakan babak baru. Galam krisis Terusan Suez. Menurut desas-desus jang tersiar, Inggeris dan Peranfjis akan menentukan tindakan tanpa persetu- @djuan penuh Amerika Serikat san soal itu selesai diserahkan pada Dewan Keamanan PBB. Selain itu djuga ada desas-desus bahwa Inggeris dan Perantjis mempunjai rentjana rahasia me- 
(Pngenai tindakan jang hendak diambilnja. 3 

!| Desas-desus ini tentu sadja ti- 
lak dibenarkan setjara resmi. Kefla 4 “utk didj Imenterian " Tuar negeri Perantjis Wikan dasar penjelesaian itu. 

1 a bersedia mengatakan, bah 
|wa persiapan militernja tidak di 

ndorkan. 
Dalam Perundingan di Paris itu 
uga Inggeris “dan  Perantjis 

ikan menentukan djuga sikapnja 
“4 Dewan Keamanan bila soal 
“bee den sungguh2 diperdebat- 
an. Sidang Dewan Keamanan 

hari Rabu, menurut dugaan, ha- 
aja merupakan suatu formalitet. 
Perdebatan jang sungguh2 akan 
kerdjadi dalam bulan Oktober: bi 
“Perantjis mendapatkan giliran 

mengetuai Dewan Keamanan. De 

dur dgn para Wartawan 

Mesir “apakah 

lui Dewan Keamanan PBB. 

Paris tadi. 

  

luar negeri Mesir Mahmud 
Maksud initiatif Inggris (Fawzi. 
dan Perantjis. 

. UP - selandjutnja — mewartakan Anggapan pemerintah 
Perantjis, 

"Reuter” kemudian - mewarta- 
kan bahwa menurut pernjataan 
kaum: diplomat di Paris pada 
malam Senen pemerintah Peran- 
tjis menganggap diadakannja si- 
dang Dewan Keamanan PBB 
akan memudahkan tertjapainja 
penjelesaian ' masalah Terusan 
Suez. 

Para diplomat itu memperingat 
kan bahwa pernjataan jang telah 
dikeluarkan di London pada hari 
Djum'at jl. mengemukakan bah- 
wa pernjataan 18 negara dalam 
Konperensi London jang pertama 
masih merupakan suatu dasar jg 
dapat. diterima bagi penjelesaian 
pertikaian Terusan Suez setjara 
damai. Menurut para diplomat 
ini sikap Perantjis terhadap per: 
himpunan pemakai Terusan Suez 
tidak berobah, Perhimpunan itu 
menurut para diplomat tsb. mem- 

bahwa djuru bitjara kementerian 
|uar negeri Inggris pada hari Se 
nen mengumumkan di London 
|oahwa Inggris. akan meminta De 
.yan Keamanan PBB supaja mem 
berkukuh rentjana Dulles jang 
isli dan jang menghendaki pe- 
ngawasan internasional atas Te- 
Tusan Suez dgn mendapat duku 
ngan 18 negara. 
| Djuru bitjxra ini -selandjutnja 
menerangkan bhw harapan Ing- 
»ris dan Perantjis mengambil ini 
tiatif '”mengadjukan. masalah Te- 
rusan Suez kepda Dewan Kea- 
manan PBB jalah mendapatkan 
penjelesaian bagi masalah itu. Ia 
mengatakan djuga bahma Ingeri 
akan mengusulkan rentjana asli 
Dulles jang disetudjui oleh 18 
negara dalam Konperensi London 
ig pertama tentang masalah Te- 

  

PL LL en an 5 3 5 Aa eneng beri kemungkinan2 praktis dan 
tanah air belakangan ini, telah |Siadjukannja masalah Terusan menjusun sebuah ikrar bersama |Suez kepada Dewan Keamanan tepat pada waktu pesawat ter- 
bang melintasi garis chatulistiwa. 
Ikrar bersama itu berbunji seba 
gai berikut : $ 
Kami 7 orang warlawan Indo- 

nesia, dalam perdjalanan meliwa 
ti garis chatulistiwa,” bersama ini 
dengan tekad jang “bulat bersepa 
kat menentang bersama-sama se 
tiap pertjobaan dari pihak mana 
pun untuk mengekang kemerde- 
kaan pers di Indonesia, karena 
kemerdekaan pers itu adalah sa 
lah satu hak azasi manusia Indo 
nesia merdeka, jang telah ditebus 
dengan darah dan djiwa patriot2 
Indonesia dalam -evolusi menudju 

PBB hanja mempertegas kemung 
kinan2 itu. 1 

Reaksi Mesir. 
Seorang pembesar Mesir dalam 

pada itu mengatakan di Kairo 
pada malam Senen bahwa Mesir 
sebagai anggota PBB tak enggan 
diadakannja pembitjaraan masa- 
lah Terusan Suez dalam Dewan 
Keamanan PBB. Pembesar itu 
menolak memberi komentar terha 
dap pengaduan jang termaktub     Dr. Rooy dari NRC dan Dr. Die 

mer, wakil ketua federasi warta 
wan Belanda. isi 

Kami wartawan Indonesia ' 
diatas chatulistiwa. ! 

Dalam pada itu 7 orang warta: 
wan Indonesia ketika sedang ber 
ada dalam pesawat terbang tang 
gal 20 September menudju Eropa 
dari Djakarta, sambil melajang- 
kan pikiran kepada keadaan di 

Madrid Djadi Kota 
Jg »Tidak Bersuara“ 
Menuter & Berteriak Dilarang Polisi 

DJALAN-DJALAN 
sunji, semendjak 

- bunjian tuter auto. Dan 

Polisi Madrid menjatakan ke- 
herannja melihat patuhnja sopir- 
sopir menuruti larangan itu, se- 
dang selama ini tangan mereka 
tidak "berhentinja menekan klak 
son, 

Seorang sopir taksi menerang- 
kan, bahwa ia telah memutuskan 
kontaktnja dgn tuter, supaja dja- 
ngan tergoda lagi untuk membu 
njikan tuternja. Dan djika terte- 
kan djuga olehnja tombol tuter 
itu, bunjinja tidak akan ada lagi. 

. Dengan adanja Ilarangan ini 
auto2 djarang jang berlari ken 
jang, dan orang2 jang berdjalan 

kaki sangat senang dgn keadaan 
baru ini, sebab mereka tidak 

   Pa
 

akan dikagetkan lagi oleh tuter, 
dan tidak usah lagi melontjat 

  

s je 

Dr. I.L. HARRISON di Niles, 
Michigan (Amerika Serikat) 
mendapat gelar docfcr 50 tahun 
jang lalu, mengatakan bahwa se 
karang umur manusia Jebih-pan- 
djang daripada duta, 
lebih sehat, tapi masih mendjadi 
pertanjaan apakah hatinja lebih |g 
senang”. PAN aka pas 

»Ditahun 1906 pukul rata tiap 
orang dapat mengharapkan ber- 
umur 47 tahun, tapi kini dengan 
madjunja ilmu kedokteran, dapa 
diharapkan tiap orang berumur 
68 sampai 1 tahun”, . Ibil 

,Tapi makin pandjang . umur 
manusia makin banjak waktunja |d 
untuk menjusahkan hatinja me- | 
mikirkan kesehatan “ badannja 
anu susah oleh kekuatiran Jain- aan rip 
lain” (OP. 

SEORANG wanita di Selandial dal 
Baru telah menerima 
surat jang ditaruh 

dua, sebelum ia tewas di Italia. 
Penembak meriam, 

tol itu dari sebuah kapal ig 

J. Palmer, di Waipu, 
Auckland, 

Reynolds, seorang 
umur 13 tahun, 
kira2 tudjuh mil 

dah ditulis anaknja, (Reuter), 

2 raja dipusat kota Madrid Jaka 4 A3 

kampanje jang 

telah mengikuti teladan Madrid, 
dahului Madrid beberapa bulan sebelumnja. 

Indonesia merdeka. Ikrar itu di dalam surat Inggris dan P' eranfjis tanda-tangani bersama tepat pada 
waktu garis chatulistiwa dilinta 

oleh Rosihan Anwar dari Pe 
doman, B.M. Diah dari Merdeka, Sementara itu seoran jur Adammalik dari "Antara". Mob, g P5. Mura Supardi dari Ikatan Perusahaan (Difjara resmi di Kairo mengumum 
Persuratkabar Nasional,  Suardi Ikan pada hari Senen bahwa men Tasrif dari Abadi, Wonoffito dari Iteri luar negeri Mesir Mahmud Kedaulatan Rakjat, dan Mochtar Fawzy pada malam Selasa ter- Lubis dari Indonesia Pan aa bang Ke New York untuk Tan 

“Imimpin delegasi Mesir dalam 
sidang Dewan Keamanan PBB jg 
akan membitjarakan krisis Teru- 
san Suez pada hari Rebo jad. 

Djuga didapat kabar bahwa 
wing commander Aly Sabry, ke- 
pala biro politik kepresidenan 
Mesir, mungkin akan  mendjadi 
anggota delegasi Mesir tsb. 
Dalam pada itu Sek. djen. Li 

ga Arab, Hasuna, malam Senin 
mengatakan, bahwa resolusi2 jg 
diambil dengan suara bulat oleh 
panitia politik liga itu dalam 
minggu jang lalu telah memper 
lihatkan bahwa negara2 Liga 
Arab bersatu padu dalam soal 
Terusan Suez. 

PBB pada hari Minggu ibl. 

Fan 

(Spanjol) mulai 
-baru ini terhadap pem- 
hendak memberantas ke- 

tepat kepinggir djalan  takut|, Dalam keterangannja kepada 
akan digiling auto jang berlari 
tjepat. 
Kampanje pemberantasan kebi 

Singan ini tidak terbatas pada 
larangan membunjikan tuter sa- 
dja, tapi orang2 jang terlalu 
keras menjetel radionja djuga da 
pat dihukum denda: 

Pedagang lotre dilarang 
berteriak. 

suna mengatakan djuga  bihwa 
krisis dewasa ini ' memperlihat- 
kan keputusan Barat untuk me 
ngadjukan Israe! terhadap negara 
negara Arab dan berusaha mem 
perthankan imperialisme Peran- 
tjis di Aldjazairia. 
Menurut  Hasuna, pendapat 

umum dunia telah mulai meng- 
hargai pendirian Mesir dan meng 
hukum politik imperialis jang me 
lakukan provokasi dan tekanan 
ekonomi terhadap negara2 Arab. 
Ditambahkannja, bahwa pertemu 
an2 kepala negara2 Arab di Sau 
di Arabia, Irak, Syria dan Liba 
non akan membikin negara-nega 
Ta Arab bersiap sedia untuk 

Bahkan pedagang2 lotre — or 
ganisasi orang2 buta  mendjual 
lotrenja tiap hari dikota-kota be- 
sar di Spanjol — telah diminta 
supaja djangan terlalu lantang 
meneriakkan barang  dagangan- 

  

  

Babak Baru Dim Krisis Suez- Akan Ten- 

cusan Suez, dan jang telah dito 
lak keras oleh Mesir utk didja- 

Djuru bitjara tsb. dalam pada 
itu menjatakan tak bersedia me 
ngadakan diskusi tentang prose- | 

jang aadir ketika ia memberi pengu- 
mumannja tsb. Ia djuga tak mau 
mendjawab pertanjaan jang dike 
mukakan oleh seorang wartawan 

Inggris bersedia 
merundingkan penjelesaian masa! 
ah' Terusan Suez dengan mela- 

Menurut djuru bitjara tsb. se 
dikit kemungkinan bahwa men- 
ri luar negeri Inggris Selwyn 
Lloyd akan mengadakan pembi-| 
Ujaraan langsung dengan menteri 

  

| Oleh 

  

   

lalu D.N. Aidit Sekretaris   se. 

    

  

   
   

  

   
   

   

"katakan oleh Aidit. bahwa 

Aidit memastikan 
'tano keras oleh rakjat, 
hertentangan dengan isi dan se 
.mangat pembatalan KMB. 

Giperdjuangkan oleh fraksi 
politik PKI sekarang. 

Tambang minjak Suma- 
1 tra-Utara. 

Antar. lain mengenai  Tam- 
bang Minjak Sumatery Utara di 

ada 
waktu sekarang ada 3 nanlinan 
jaitu pertama dikembalikan kepa 
da BPM, kedua didjadikan kepu 
njaan NIAM dan ketiga dinasio 
nalisasi. Soal ini akan dibitjara 
kan dalam sidang2 Parlemen jg 

'hakan datang, maka sangat pen- 
ting bagi rakjat untuk: mengeta 
hui adanja -berbagai 

Bak 
pendirian 

pertama 

diten- 
karens 

Mengenai pendirian 
akan 

Mengenai pendirian kedua, ka 
rena tidak mengerti apa sebenar 

ag Inia NIAM, baniak orang terper 

    — DUA KEISTIMEWAAN — 

hari Senen maka Somoza mende- 

buhrja. , 

Sabtu jl. telah diadakan pertjoba- 
an membunuh presiden tsb. da- 
lam suatu resepsi di Leon. Ia di 
tembak dan karena itu lengannja 
patah. Pembunuhnja 

Dua gadis tjantik jang tersenjum 
gembira diatas ini mempunjai 
alasan2-nja masing2 untuk menja 
takan kegirangannja, Jg kiri ada- 
lah miss Anne Stuart Ariail, se- 
orang gadis umur 19 tahun, jang 
mendapat hadiah karena kemer- 
duan suaranja. Sedang sebelah 
kanan adalah miss Joan Colleen 
Beckett, seorang gadis umur 18 
tahun, jang mendapat gelar ”Miss 
California” karena ketjantikannja. 
Dewasa ini di pelbagai tempat di 
Amerika memang sedang giat di 
lakukan perlombaan? ketjantikan, 
untuk menentukan siapa gadis jg 
tertjantik diseluruh Amerika Se- 

rikat. ” 

Pres. Somoza 
Lumpuh :$ 

 Dirinja 
KEADAAN kesehatan presiden 

Menurut 

rita lumpuh total belah kiri tu- 

Seperti diketahui pada malam 

Inggris, 

Latihan Perang 
Seato Di L. Djawa 
Achirnja Diteruskan 

Djuga 
KAPAL2 PERANG negara2 

ISEATO pada hari Senen berla- 
jar menudju suatu tempat berkum 
pul di Laut Djawa untuk siap 
mulai mengadakan latihan perang 
setjara besar2-an jang akan ber- 
langsung selama satu bulan, de- 
mikian diumumkan di Singapura. 
Dalam | 
negara2 SEATO ini 
udara akan djuga mempunjai pe- 
ran penting. 

latihan perang di laut 
angkatan 

Pesawat2 terbang -dari type 
pantjar-gas pemburu sampai pem bana Diki 50m bermesin empat akan diadju|orang2 jang sengadja membikin kan melawan kapal2 perang. Pe| Pemerintah tidak stabil dan de Si ngan demikian tidak bis, melak 

“ Isanakan 
'tu| bulat sudah disetudjuj oleh par »Lin- lemen. 

zawat2 terbang jang akan turut 

serta dalam latihan perang 
Akibat Tembakan Atas: ah pesawat2 .pembom 

son”, pesawat2 terbang air ,,Sun 

Jerland”, pesawat2 

.dan “ angkatan udara 

udara A.S.   
kemudian   akibat tindakan2 pendjaga2 pre- 

siden itu menemui adjalnja pada 

kepada ketua Dewan An aan 

ti - . - » 

lai beratnja keadaan penjakit itu. dokternja ke Jicaragua 

RUU Perkawinan 
njak labungannja 

kantorberita Timur Tengah, Hal 

menerangkan, bahwa 

dgn terwudjudnja Undang2 
nanti dapatlah 
akan kesempurnaan susunan ma-|   

kekuatan polisi kotapradja 

nja, 
Sekarang lebih dari 500 orang 

anggota polisi jang mendapat 
latihan untuk menambah djumlah 

Ma- 
drid jang kini 1.546 banjaknja, 
supaja dapat diketahui lekas sia- 
pa-siapa jang melanggar peratu- 
ran baru ini. 

Anggota2 polisi jg berpakaian 
Ipreman akan berkeliling kota de- 

menghadapi segala kemungkinan. 
Demikian Hasuna. 

menjambut dgn gembira. 
Kalangan pembesar India di 

New Delhi sementara itu menja 
takan pada malam Senen menjam 
but dengan gembira putusan Ing 
gris dan Perantjis mengadjukan 
kepada Dewan Keamanan PBB 
masalah Terusan Suez. 

Dianggap di New Delhi bhw. 

Kalangan pembesar India |teri mengharapkan supaja 

badannja hind 

seputjuk4 Oh, Tuhan, Anugerahilah 
oleh anak) 

laki2nja didalam sebuah botol, 
dan dilemovarkannja kelaut dari 
kapalnja dalam Perang Dunia ke 

Morris 
Nelson Palmer mendjatuhkan bol 

ngangkut pasukan Serikat, dide- 
kat pulau Norfolk, 800 mil dari 
tempat kediaman ibunja, Njonja 

didekat 

Botol ita didjumpai oleh Jean 
anak ber- 

ditepi pantai 
1 dari Waipu. 

Surat tersebut diterima oleh Njo 
nja Palmer tiga belas tahun sesu 

ngan sepeda-motor untuk dapat| ' . 2 
mengedjar tiap orang jang tanpa Pa Serta Tn Ten 
KN an eankap, teternjas mendjadi berkurang dan setiap P2 bera Th h Lea ek - (perkembangan jang menundjuk- ti sep aja aan ketielakaan 2 kan keinginan negara? Barat utk 7 A Kg Teng 3: 5 : don #melandjutkan mengadakan perun da PA aan Ta aa Pan dingan masalah Terusan Suez se- 3 pa 23 : -|tjara damai merupakan suatu mama A2 te Pa hari renda penuh harapan baik. | | Dan pos2 polisi Aap ingsir kis. P.M. merangkap menteri luar 
ta, pada tiap djalan masuk keko | ger 5 Kan ati Hana ta menjerahkan kepada pelan- | menjalakan “dalam pada itu : tiong2 jang dataiie dengan mo- Kopenhagen hari Minggu bahwa Tbil, “surat? sebara, dalam baha Sesudah perundingan di London 
Sa asing jang meminta mereka 

tuternja 

id: Madrid 
| disimpulkan dengan sing- 
an chidmat oleh sebuah ha 

Inggris dan Perantjis memutus- 
kan mengadjukan masalah Teru 
san  Suez 

amaran PBR Hanson mengata- 
kan Skandinavia akan mengans- 

Katholik di Madrid, Ya", Igap putusan negara? tsb. sebagai alam satu “kepala  beritania: sangat memuaskan mengingat pu 
ka-|tusan itu adalah djustru iang di mi Kesunjian”, (Reuter) kehendaki oleh negara2 Skandina 

4 f 5 via. (Antara-Reuter). 

jangan membunjikan 
selama didalam kota: 
Kehendak penduduk 

telah 
kat 
rian   
  

baru2 ini dapat diharapkan bhw 

kepada Dewan Ke-   

saat itu djuga. 
Dalam pada itu para 

ngat pelik sekali djika dilakukan dengan mengadjukan konsep jang 
pem h ' 3 aneh, jaitu 

dokter Seperti diketahui presiden Eisen |ter. Merei 
ahan. 

dak dapat dengan segera menihouwer telah mengirimkan para Idimana 
untuk 

ter jang merawat itu selan- menolong djiwanja Somoza. 
sa- (Antara-UP) 

  

ngan Masalah Hakam 
Vonnis Pengadilan Agama ,Tentang :Per- 
kawinan Harus ?gkai Sanctie —: Kata 

Ment. Kehakiman Mr. Muljatno 

Barat itu kepada pemerintah. Antara lain delegasi itu telah men- 

Menteri Agama 5 
Rentjana 

Undang2 Perkawinan kini masih. 

Undang2 tsb dan banjak sekali 
sangkut-pautnja dgn hukum, ma-j 

kepada! 
sidang kabinet untuk terus: di-! 
adjukan kepada Parlemen. 

Menteri itu menjatakan, bahwa 
itu 

lebih diharap 

sjarakat dan terutama utk mem: 
perlindungi kaum wanita. Men-' 

Un-| 
dang2 Perkawinan itu segera 
terwudjud dan sedapat mungkin' 
dibitjarakan dalam sidang Parle 
men sesudah pembitjaraan me- 
ngen?i rentjana Undang2 Anti 
Korupsi. 

Mengenai putusan BP4 supaja 
badan itu segera diakui dan di- 
sahkan serta diberi subsidi oleh 
pemerintah, Menteri Agama me 
njanggupi akan memberikan ban 
tuannja dan akan mengusahakan 
supaja selekas mungkin dapat 
subsidi. 

Vonnis pengadilan Aga- 
ma tentang perkawinan, 

Menteri Kehakiman Prof. Mr. 
Muljatno, jang djuga menjanggup 
kan akan membantu dan mendo 
rong segera terwudjudnja Un- 
dang2 Perkawinan, menjarankan 
supaja ada perdjuangan utk ke- 
pentingan Pengadilan? ' Agama. 
Instansi ini sekarang masih diang 
gap belum memuaskan masjara- 
kat karena putusan2nja tidak pa 
kai sanctie jang tjukup. 

Diharapkannja supaja dengan 
melalui sesuatu Undang2 Penga 
dilan Agama itu mendapat seba 

    

42 Djuta 
mur Teranfjaw Bahaja 
BERHUBUNGAN dgn krisis 

bahan makanan untuk penduduk 
Pakistan Timur, “Reuter” mewar 
takan hari Minggu, bahwa Pa- 
kistan Timur jang berpenduduk 
12.000.000 orang itu kini masih 
terantjam bahaja kelaparan. Me- 
nurut rentjana menteri urusan 
bahan makanan Pakistan Timur 
beserta pemerintah federal Pakis- 
tan akan mengadakan konperensi 
nja pada 26 September j.a.d. ini 

: untuk membitjarakan — rentjana2 
untuk mendapatkan tjadangan be 

Pakistan Timur dan  tjadangan 
gandum sedjumlah jang sama un- 
tuk Pakistan ,Barat. Dikabarkan 
selandjutnja bahwa menurut men- 
teri urusan bahan makanan Fede- 
ral Pakistan, ketika hari Djum'at 
ibl. missi resmi telah dikirim ke 
irma dan Bangkok untuk mem- 

ti beras sebanjak mungkin dan   Pendudak Pakistan Ti. 

ras sebanjak 500.000 ton untuk 
ia berharapan hendaknja 

Kelaparan 
segera mengirimkannja ke 'Pakis- 

pat diperkuat dengan  sanctie2 
sehingga ditaati oleh masjarakat 

ada padanja. Karena pentingnja  sepenuhnja. 

Mengenai putusan2 Pengadilan 
Agama jang tidak bersanctie itu 

ka Menteri akan menjusun lebih' dapat disebut tjontoh seperti pu 
dahulu amendemen2 dan kemu- 
dian akan disampaikan 

tusan mengenai nafkah iddah. 
Djika tanpa sanctie, maka sang 
laki jang telah mentjeraikan iste 

(rinja itu bisa menghindarkan, diri 
dari kewadjibannja utk memberi 
nafkah kepada bekas isterinja itu 
dimasa iddah.. 
Mengenai bentuk BP4, Mente- 

Aidit: »Awas Konsep! — 

Diktaktur Militers | 
PKI'Menginginkan Supaja Kabinet ARI 
Sekc .Ini Tidak Sering 

rang2 Jg Ingin D: 
DALAM RAPAT umum P.K.I: jang dihadliri puluhan ribu 

orang dilapangan Tamansari, Djakarta, 
Djenderal CC PKI telah memberikan 

pertanggungan-djawabnja sebagai anggota Parlemen. Aidit .men- 
djelaskan kepada pendengar2nja tentang apa jang sudah dan akan 
Tea Sapa PKI dalam Parlemen dan 

bhw NIAM 
dische Aardolie Maatschappij) di 
lirikan dgn akte tgl. 14 Desem 
oer 1921, dgn 604 saham Pe 
merintah Hindia Belanda 
504 saham BPM seluruhnja ber 
ljumlah 15 - djuta gulden. ta 
rasi exploitasi dan pendjualan di 
lakukan oleh BPM, djumlah bu 
tuh NIAM dalam 
berdjumlah lebih 2.000 dan se- 
muanja kepunjaan BPM. NIAM 
'formilnja adalah perusahaan tjam 
puran antara R.I. (dulu Hindia 
Belanda) dgn BPM, tetapi pada 
hakekatnja — kata Aidit — ada 
lah kedok BPM utk mudah men 
dapat konsesi2 dan fasilitet2 da 
ri negara. 

satunja djalan jang sesuai 
semangat pembatalan persetudju- 
in KMB jalah supaja Tambang 
Minjak Sumatera Utara didjadi- 
can sepenuhnja kepunjaan Repu 
lik Indonesia. Kemungkinan su 
lah ada untuk mengerdjakan Tam 
bang Minjak Sumatera Utara le 
vih baik dgn didapatnja bantuan 
kredit dari luar negeri. 

sekarang Aidit menerangkan, bah 
wa PKI menginginkan supaja pe 
merintah Ali Sastroamidjojo ke 
dua sekarang tidak sering digo- 
jangkan oleh 
orang jang ingin mendjadi Men 
teri dan 
laksanakan 
ga disetudjui oleh PKI 
un PKI tidak duduk didalam sn 

nja. 

pantjar-gas|Me-rong2 kabinet sampai berak, 

Min stabilitet dan 
Muang Thai . beserta angkatan |kati keadilan. Kabinet demikian 

ialah kabinet jang 
Latihan perang ini akan diada|Perwakilan berimbang. 

kan di Laut Djawa, Laut Tiong 
kok Selatan, Teluk Siam dan rou 
te pelajaran antata Bangkok dan 
Hongkong sampai tgl. 25 Okto- Aidit, bahwa 
ber jad. (Antara-Reuter). jang mau 

doh, belum ma untuk demo- 
krasi dan Aa gran nikita 

dari kaum  djenderal, 
2 kombinasi berbagai kekuatan, Bas kata mereka, jaitu kekuatan mas- am. - Isa Islam, kekuatan sosialis dan 1 nasionalis-kanan, kekuatan CO. pemuda non-partai, kekuatan Ang —.. 3 Ikatan Perang ditambah dengan kekuatan D.I. - T,LI, dari 

gunung, maka dapatlah ditjipta- kan diktatur militer, T 

nundjukkan telah 
tjobaan2 17 Oktober 1952, 
Djuni 1955 dan 13 Agustus ba- PIHAK PEMERINTAH pusast telah menjatakan kegembi- |'u-baru ini sebagai bukti salah- 

raannja akan adanja Badan Penasehat Perkawinan dan Penjelesaian aa Kn konsep tsb. | Kekuatan 
Pertjeraian (BP4) jang berusaha untuk memberantas krisis achlak, La ratis di Indonesia 
demikian keterangan Arhatha ketua umum BP4 Djawa Barat jg. Ian Men lagi, 1 

i i 1 j an nasionalis dengan sebuah delegasi telah menjampaikan resolusi BP4 Djawa bagian 2 Matan 

djumpai Menteri Agama, Menteri Kehakiman, Menteri Negara | 15: dalam pemilihan umum 
Urusan Perantjang Negara, Ketua Parlemen. 5 2 1 

Rentana UU. jerka who gian dari kekuasaan Pengadilan (Perang memilih PKI dan partai? : : 5 Na demokratis lainnja, kat nis2 da- Taha Haa an G1 aa K. H, Iljas Negeri, sehingga vonnis2nja Semuanja ini adalah djaminan, 
bahwa tiap2 usaha utk: mendiri 
kan  diktatur militer, kekuasaan 
jang akan memungkinkan korup 
si lebih besar daripada sekarang 
karena tidak akan 
dari rakjat, 
tangan keras dari rakjat Indone 
sia, Setjara pengalaman dan se- 
tiara teori dapat dibuktikan, bah 
wa konsep diktatur militer untuk 
Indonesia tidak wadjar. 

lebih 8096 anggota2 Angkatan 

    

  

  

   

 Di-gojangkan 
jadi Nan | 

Minggu malam jang baru 

tentang 

taja dan tjenderung utk meneri 
nanja, kata Aidit. Diterangkan, 

(Nederlande  In- 

  
dan 

plo 

tahun 1954 

Aidit menjimpulkan, bhw satu 
dgn 

Nasionalisasi Suez Canal Com 
pany oleh Mesir pada 'achir2 bu 
lan Djuli jl. itu telah membang 
kitkan gelombang raksasa nasio 
nalisme diseluruh Dunia Arab, 
1g. menenggelamkan dalam2 kere 
takan jang tadinja terdapat dian 
tara dan didalam negara2 Arab 
sendiri, 
Menurut wartawan UP, musuh 

musuh Nasser jang djumlahnja 
banjak itu di Dunia Arab dan 
orang2 Arab jang bersimpati de 
ngan negara2 Barat, sekarang 
terpaksa berdiam diri atau mala 
han menjatakan menjokong Me- 
sir. Peristiwa jang sangat mena 
rik perhatian raga ini, ia- 

Tentang keadaan pemerintah 

ambisi beberapa 

agar dengan teguh me 
programnja jang dju 

» Wwalau- 

PKI menjajangkan perbuatan 

lah keputusan Irag WMtuk menjo 
kong Nasser. 

Kalau Nuri as-Said an- 

daikan tak sokong Mesir 
Perdana menteri Irag Nuri as- 

Said bertentangan dengan Nas- 
ser, semendjak as-Said memasuk 

programnja jang setjara 

Djika perbuatan orang? jang   at krisisnja kabinet sekaran ” awat2 j » 1 & k Nicaragua, Anastasio Somoza, Pn eat AN PKI mengadjak partai2 dan set) kari negaranja kedalam Pakt ih Ka atirkan Der ERA aan Pan Ith ruh rakjat supaja menuntut ter Baghdad, suatu persekutuan mi 
mas an” rumahsakit | Mustralia dari Commonwealt bentuknja kabinet jang mendja-| liter jang ditjiptakan oleh Ba- 

lebih mende'rat dar menghubungkan Ingge- 
TIS, Turki, Pakistan dan Iran. 
Amerika Serikat ,.hampir djadi 
anggota” pakt ini, sebagai penin 
djau. 

Tapi di Baghdad, dalam pertja 
kapan2 dengan ,.orang biasa” da 
pat ditarik kesimpulan jang dj 
las bahwa Nuri as-Said harus bi- 
djaksana, kalau is ingin tetap me 
megang kekuasaa, di Irag: ka- 
jau ia tidak menjokong Mesir, 
pasti djatuh pemerintahnja. -De: 
mikianlah tulis Harold Guard. 
Keadaan demikian ini tampak 

pula di Jordania, Syria, Liba- 
non, dan didaerah2 protektorat 
Inggris seperti Adan Wwilajah2 
sheikh dipesisir Teluk Persi. 

Nasser menurut panda- 
ngan massa di negeri2 
Arab. 

Harold Guard seterusnja me- 
nulis bahwa seperti misalnja pe 
merintahan Nuri as-Said di Irag 
memerintah setjara otoriter, ma 
ka demikian pula halnja dinega 

29l ra2 Arab lainnja, dimana pihak2 
jang berkuasa hingga kini dapat 

. menahan kemauan rakjat. Tapi 
kalangan2 jang berkuas, - seka- 
rang lebih menjadari betapa ex 
plosif kekuatan rakjat mereka. 

Massa rakjat tidak mempunjai 
gambaran jang djelas mengenai 
apa jang diingininja, tapi mere 
ka semuanja marah terhadap pe 
merintahan2 jang korup dar ka 
langan2 jang berkuas, jang hanja 
mementingkan kepentingan diri 
sendiri sadja. 

Perasaan ini mendjadj lebih 
djelas sesudah di Mesir Nasser 
semakin tegas tindakan2nja, ter 
hadap apa jang menimbulkan ke 
marahan massa. Popularitet Nas 
ser ..berani menarik ekor si- 
nga” (Barat), tapi kareng ia di- 
pandang sebagai seorang pahla- 
wan jang telah menggulingkan 
perbentengan politikus2 jang ha 
nja mementingkan kantong sen- 
diri sadja. 

Gerakan kebangsaan di 
protektorat Inggris. 

Seterusnja Harold Guard me 
njebut nama-nama tokoh nasio 
nalis jang timbul diberbagai ne 
geri Arab, terutama  didaerah- 
daerah jang merupakan daerah 

  berdasarkan 

Awas konsep diktatur 
militer, 

harus waspada, kata 
ada setengah orang 

menjalahgunakan keti- k-stabilan pemerintah sekarang 

Rakjat 

konsep diktatur mili. 
mengadjukan teori 

dikatakannja rakjat 5 

karena itu harus 

gan  fangan-besi 
Dengan 

para 

Mengenai konsep tsb Aidit me 
gagalnja per- 

2 

bukan 
massa Islam 

se- 
demokra- 

1. 

Aidit. 

ada kontrol 
akan mendapat ten 

Pernjataan Bersama In- 
donesia - Sovjet, 

Inilah konvoi kapal jang pertama melalui 
oleh Mualim2 Laut 

narikjjEkor 
Tindakan Mesir Timbulkan Gelombang Na- 

sionalisme Didunia Arab 
WARTAWAN KANTORBERITA AMERIKA United 

Press Harold Guard sesudah mengadakan 3 perdjalanan jang 
luas dinegeri2 Timur Tengah achir2 ini, 
mengatakan bahwa djawaban jang diberikan oleh massa rakjat 
Arab kepada presiden Mesir Djamal Abdul Nasser dalam ma 
salah Suez, membajangkan sampai berapa dalamnja sudah geng 
si negaraZ Barat telah djatuh di Timur Tengah. 

dan 

  
mi lak 
nuhnja oleh Nasser, 

kan menurut bakatnja 
sesuai dgn surat KSAD jang sa- 
ja terima, demikian Ibnu Hadjar. 

sjahku jang menjampingi 
Hadjar menerangkan, bahwa su Kalimantan Tennggara dan seba rat KSAD itu a.l. 
lah, apabila Ibnu Hadjar kem 
bali kepangkuan Republik Indo- 
nesia, maka 

anak buahnja tidak diadakan tun 
tutan dan seluruh anak buahnja   

  

- 

  
  

Suez Canaal jg dipimpin 
Mesir, 

Pres. Nasser-Pahla- 
wan: Jg, Berani ,,Me- 

wa 

  

Singa" 

malam Minggu jd. 

protektorat Inggrss, jang semua 
nja dengan tegas: menjatakan se 
tudju dengan tindakan tindakan 
Nasser. 

Di Adan terdapat Muhammad 
Salim Ali Abud dan tangan-ka 
nannja, Mustafa. Di Bahrein: se 
orang bekas wartawan bernama 
A4. Rahman al Bakhry, ketua da 
ri sebuah pemerintahan bajangan 
jang telah berdjandji akan  me- 
ngikuti djedjak Nasser, 

Di Arabis Selatan, terdapat 
misalnja Imam Oman (har#p dja 
ngan dikatjaukan dengan sultan 
Maskat & Oman), jang telah be 
rontak lawan .sultan jang berdi- 
ri dipihak Inggris dan kemudian 
diusir dari wilajah Oman oleh 
pasukan2 jang dipimpin oleh op 
sir2 Inggris. i 

Seterusnja diprotektorat Adan 
.colony”  Adan, dimana 

-pembesar2 Inggris sampai tja- 
pe membantah tuduhan2 penin 
dasan kolonial”. Mereka tak da 
pat berbuat ssuatu apa waktu su 
ratkabar pemimpin nasionalis 
Abud ,.al Bath” menulis bahwa 
Nasser ,.memimpin seluruh Du- 
Dis Arab”. Mustofa Rehat, ta- 
ngan-kanan Abud. mengatakan 
kepada wartawan Horald Guard, 
bahw. ..setiap tindakan jang ka 

ukan, akan disokong sepe 
pemimpin kami”. 5 

Diluar batas daerah2 protekto 
rat Inggris, misalnja di keradja 
an Yaman: negara ini telah me 
niup lebih tinggi lagi api nasio 
halisme jang menjala diprotek- 
torat2 Inggris, waktu 
dengan bangga menjatakan bah 
wa Yaman berdiri dipihak Me- 
sir 

radjanja 

1 Hadjar 

Pesan 'Priba 
“PM Ali P 

Kepada PMfHatoya/” 
Mengenai Penjelesal 

Suez . 

KONSULAT Indonesia di TX 
kyo membenarkan adanja pel 
sanan pribadi Perdana Menteri 
Ali Sastroamidjojo kepada Per- 
dana Menteri Djepang Ichiro Ha 
toyama, Pesanan tsb. mengharap 
kan adanja kerdjasama antara 
bangsa2 Asia untuk mengusaha- 
kan ,,penjelesaian setjara damar 
terhadap masalah Terusan Suez. 
Menurut konsulat itu, seputjuk 
Surat jang pendek telah disampai 
kan oleh Konsul Djenderal Indo 
nesia Iskandar Ishak kepada : 
P.M. Hatoyama. Iskandar Ishak 
bersama2 dengan konsul Sukir- 
man telah menemui P.M, Hato- 
yama dikediamannja. Kg 

Sekretaris P.M. Hatoyama me | 
ngatakan, bahwa naskah surat. itu 
tidak dapat diumumkan.  Demi- 
kian Reuter mengabarkan dari 
Tokyo. (Antara), Pe aLadb. 

“Pesan istimewa priba- 
di” Presiden - Sukarno | 
kepada PM, Djepang. 

Sebelumnja perdana ' mentert 
Djepang, Ichiro Hatoyama, hari 
Saptu menerima "pesan istimewa 
pribadi” dari Presiden Sukarno, 
demikian dikatakan oleh sumber? 
pemerintah, menurut U.P. ' dari 
Tokyo. 

Apa isi mBota tersebut oleh 
sumber2 itu tidak didjelaskan. 

Nota tsb. telah diberikan 
pada P.M. Hatoyama oleh Kon- 

Diduga nota tsb. mengenai tun 
tutan pengganti kerugian perang 
Djepang kepada Indonesia. 

(Antara) | 

INDON. DIBERIKAN OTORL- 
SASI PEMBELIAN KAPAS '" 

AMERIKA. 1 
Djawatan Pertanisn AS hari 

Djum'at jl. mengumumkan pem 
berian suatu otorisasi untuk In 
donesia guna pembelian kapas 
Amerika dalam mata uang Indo 
nesia safhpai seharga $ 11.5 dju 
ta. Dalam djumlah tsb. telah ter 
masuk ongkos2 pengangkutan. 
Menurut persetudjuan tsb, Indo- 
nesia akan menukar kapas itu de 
ngan tekstil dan benang tenun 
dari Djepang. .Importir2 Die- 
pang dengan demikian langsung 
akan mengadakan kontrak pem- 
belian kapas tersebut di Amerika 
Serikat untuk langsung dikirim 
ke Djepang. Perdjandjian itu me 
liputi kira2 79.509 bal kapas. 

FEE Nan annke ra 

Tetangganja, Saudi Arabia: ne- 
gara ini mempunjai pemerintah 
an jang stabil, karena tidak ada 
oposisi. Hari2 ini Saudi Arabia 
mendjadi tuan ruah bagi kon | 
perensi antara radja Su'ud dan 
presiden2 Mesir dan Syria. Sebe 
lum itu, antara radja Su'ud dan 
radia Irag Faisal II, dengan kata2 
lain antara kepala? kedua keluar 
ga radja Sw'udi dan  Hashimi,   atau: tanda2 pertama daripada 
penjembuhan luka2 sengketa “jg. 
sudah 40 tahun lamanja memi 
sahkan kedua negara ini satu 
sama lain. (Antara-UP). 

Sedia Di. 
tempatkan Di-mana' : 

Asal Utk Kebahagiaan Negara—Thd Anak Buahnja Tak Akan Diadakan Tuntutan? 
IBNU HADJAR dan 129 anak buahnja Senen pagi telah tiba Sipelabuhan Bandjarmasin dengan menumpang kapal Nurage dari Kota Baru, ibukota kabupaten Kota Baru, Kalimantan Tenggara. Bersama Ibun Hadjar ikut pula penguasa militer overste Hadji Hasan Basry dan beberapa perwira lainnja jang dijemput Ibnu Hadjar. Atas pertanjaan ,, Antara” Ibnu Hadjar terangkan, bhw ia bersedia ditempatkan dimana sadja oleh. pemerintah asal untuk kebahagiaan negara. 

Anak buah «saja akan disalur 
masing2, 

Dalam hubungan ini Dardian- 
Ibnu 

maksudnjas ia 

terhadapnja dan 

akan disalurkan menurut bakat- 
nja masing2. 

Dapat diterangkan, - beberapa 
pertanjaan jang diadjukan Anta- 

ra oleh Ibnu Hadjar dipersilah 
kannja meneruskan kepada Dar 
MEP PPP 

membuka Objek pertanian 

diansjahku utk mendjawabnja. 
Pertanjaan tentang banjaknja be 
kas anggota KRIT oleh Dardian siahku didjawab antara 10 20.000 djiwa. 

Sebagian mendjadi petani di 

giannja akan diusahakan agar 

di 
Hulu Sungai. 

Senin pagi Ibnu Hadjar dgn 
disertai penguasa militer berang 
kat ke Kandangan Hulu Sungai 
Selatan. Dari Kandangan akan 
terus menudju Ambutan utk men 
djumpai anak buahnja disana. 

Dapat ditambahkan, bahwa se 
bagian anak buah Ibnu Hadjar 
ada jang berdjalan kaki dari La 
sung ke Hulu Sungai dan seba- 
giannja akan diangkut dengan 

Ike! 

sol Djenderal Iskandar Ishak" 8: 

Mengenai pernjataan bersama 
Indonesia - Sovjet Aidit menjata- 
kan, bahwa hal itu tidak ada 
ME oakan karena isinja : sesuai dengan program pemerin- Na Jana an tah sendiri jang sudah diterima sja dala hai “loleh parlemen dan sesuai dengan Ketua Parlemen Mr" Sartona putusan2 Konperensi Bandung. menganggap penting adanja BP4(Pernjataan bersama ini adalah demikian terutama berhubung de Salah satu usaha untuk mengim- ngan adanja krisis ahlak seka-|bangi politik luar negeri Indone- i Sia jang selama 'ini lebih banjak 

ri Kehakiman menjarankan supa 
ja badan itu didjadikan suatu ja- 
jasan. 

kaunja dan kemudian 

Jo Gereele? Sadja!! 
PUNTUNG ROKOK. 

BELAKANGAN INI makin banjak kita lihat anak2 ketjil jg 
berkeliaran mengumpulkan puntung2 rokoks untuk di-ambil temba- 

didjadikan rokok lagi oleh 
rokok gelap”. Tentu sadja rokok jang dibuat dari tembakau pun- 
tung jang sudah kotor demikian ini bisa mengganggu kesehatan. 
Itulah sebabnja., bahwa pernah fihak polisi mengambil tindakan, 

kapal ke Bandjarmasin. 

Andjuran Ibnu Hadjar 
kepada penduduk, 

Sebelum meninggalkan Kota 
Baru hari Minggu sore, ditengah. 
tengah penduduk Kota Baru Ibnu 
Hadjar dan Dardiansjahku, me: 
ngadakan pidato perpisahan di 
pelabuhan, jang pada pokoknja 
mengandjurkan agar seluruh rak. 

“"pengusaha2 

ri. Sebaliknja kaum wanita Indo 
nesia masih menggantungkan di 
ri kepada kaum pri, dan banjak 
jang tidak menjadari kedudukan 
nja jang tinggi itu dalam hukum. 

Mr. Sartono mengandjurkan 
supaja fraksi2 Islam dalam' Par 
lemen chususnja segera aktif 
mendorong pemerintah 
membitjarakan Rentjana Undang 
Undang Perkawinan itu. 

Akan dimasukkan dalam 

. ngunan 5 Tahun? 
Menteri Negara 

engan Menteri Agama untuk 
melihat kemungkinan dimasukkan   tan, Dildar Ahmad, menteri tsb., 

selandjutnja menerangkan bahwa 

ini dan jg akan datang keadaan 
sedih ini dapat diatasi, dan djika 
menurut perhitungan memang de 
mikian, maka bulan ' Nopember 
keadaan bahan makanan Pakis- 
tan akan lebih baik. 

(Antara-Reuter) 

rangka pembangunan 

kepada BP4 itu akan diberikan 
setjara langsung atau tidak-lang- 

Demikian keterangan 
BP4 Djawa Barat Arhatha  se- 
kembalinja dari Djakarta, (Ant.) 

Sovjet Uni. 

i dan kepandaian, sel ingga 
bisa mendjamin hidupnja sendi- 

rang ini. Sesuatu badan penase 
hat dalam perkawinan memang |tjondong ke Barat. Tentang pro- perlu. Menurut pendapat Mr. 
Sartono, dalam beberapa hal ke 
dudukan wanita Indonesi, sebe- 
marnja sudah lebih tinggi daripa 
da kedudukan wanita umpama- 
nja di Swiss. 
Hak pilih wanita di Indonesia 

sama den hak pilih kaum la 
ki2, jang tidak kits dapati di 
Swiss. Tapi kaum wanita di 
Swiss atau negara Eropah Jain 
nja mempunjai kelebihan pendi- 
dikan 

menangkapi beberapa 
sedur djuga tidak sepantasnja di 
ributkan karena membikin per- 
njataan bersama adalah hak Men 
teri Selama masih sedjalan dengan 
politik pemerintah, Selain dari 
pada itu, keadaan tidak memung 
kinkan “melalui prosedur waktu 
pandjang berhubung rombongan 
Presiden tidak lama berada di 

Demikian antara lain ketera- 
ngan2 Aidit dirapat umum Ming- 
gu malam. (Antara)   
  

     
mandan2 dari seluruh pangkalan? 
udara di Indonesia dibawal 
pinan KSAU 

rangka Rentjana Pemba Bea yg 
imumannja mengenai ini dinjata- ' Ir. Djuanda kan Pn : perkembangan AURI : tah menghenda, menjanggupkan akan kerdja-sama Anggaran Belandja den pengin 

d annja setjara effisien. 
La Terr. 

nja persoalan perkawinan setjara rangkan, dasar2 penghidupan kedalam Ren 18 sebagai kesatuan, kini dalam $ $ keadaan ,,liggende positie' bulan ' tjana 5 Tahun tsb., jakni dalam tidak bertugas operatif. 
rochaniah Ngak inan itu ba bergerak KA “ssmaniah, a t daerahnja melakukan dharma-ba dan djasmaniah. Apakah bantuan tinja misalnja ikut serta memper 

hatikan keamanan, 
: Aa Pe nun ananA s asih akan dibitjarakannja, Menteri Perhubungan dan Direk. ah An haban tur Diendrat Bap 

batu pertama gedung kantor til-! 
pon Bukittinggi, 

  

SESUDAH diadakan rapat Ko- akan dibangunkan bertingkat 
dua. — Hanja tiga, buah berita 

pim-| dari dalam negeri ang patut di ng membitjarakan |sajangkan kalau dibuang, dan ki »Rentjana kerdjaini berita sajang dari luar nege- AURI, maka dalam pengu ri. — Sampai sekarang dalam ssk 
Belanda sedikit sekali terdapat ko 
mentar atas pertemuan jang pe- 
kan depan ini akan diadakan an- 
tara wartawan2 Indonesia dan 
Belanda di Zurich atas usaha In- 
ternational Press Institute. Mak- 
sud pertemuan ini utk memper- 
baiki perhubungan pers antara ke 
dua negeri. — Hari Saptu jl. bu 
ruh pertjetakan ssk dan buruh? 
pertjetakan2 lainnja di Amster- 
dam mengadakan pertemuan utk 
membitjarakan dan memutuskan 
sebuah tuntutan supaja sebelum 
tgl. 28 Sept. nanti kepada buruh 

, sudah diberikan kenaikan upah 
pada tanggal dgn 60. —- Peledakan sendjata j.a.d, akan meletakkan ' atom Inggeris di Maralinga jang 

menurut rentjana akan dilakukan 
tsb. Minggu pagi jbl, telah ditunda 

  

perbaikan sistim 

— Kepala 
V Brawidjaja mene 

bahwa Kdo. Res. Inf. 

dan 
Tetapi 

sosial ekonomi 
daerah. 

Sept, 

Gedung 

  

pengumpul2 puntung rokok ini, 
djuga beberapa "pengusaha rokok gelap” demikian itu jg dibawa 
kemuka hakim, tetapi kenjataannja, kini pengumpul2 puntung rokok 
demikian tadi masih meradjalela. 
pembrantasan hal tersebut kepada tindakan fihak jang berwadjib 
sadja akan kurang hasilnja bila tak diimbangi oleh tindakan ma- 
sjarakat penghisap rokok sendiri. 
rokok, kita djangan membuang begitu sadja tiap-tiap puntung tadi, 
tetapi terlebih dahulu mengindjaknja hingga hantjur sama 
Supaja tak dapat di-pungut kembali 
rokok jang tak sehat itu. Dengan perbuatan ketjil ini, 
sung dapat mengurangi beredarnja rokok2 tak sehat, jang berarti 
djuga ikut mendjaga kesehatan kita sendiri. 

   

lagi. Tanggal berapa sendjata itu 
akan diledakkan 
kan. — Atas permintaan pemerin 
tah Polandia, 
Uni Sovjet akan memberikan ban 
tuan ekonomi kepada negara ta- 
di. — Mahkamah Agung Tunisia 
telah mendjatuhkan hukuman ma 
ti atas diri 3 orang Tunisia jang 
dipersilahkan mendjadi biang ke 
ladi pembunuhan pada bl, 
5 
NA Buzain dari partai 

Destour dikota Sfax. — Dutabesar 
keliling Junani 
'malam Minggu jbl telah tiba di 
Kairo, sebagai bagian dari 
gramnja utk mengundjungi nega 
ra2 Arab. 
ini jalah utk memperkokoh hubu 
ngan kebudajaan antara 
dan dunia Arab. 
Company Saptu 
bahwa pandu2 pelajaran jang te- 
lah 
rusan Suez itu akan ditawarkan 

dan ada 

Saja rasa, menjandarkan tjara 

Sebaiknja sehabis menghisap 

sekali, 
dan kemudian di-djadikan lagi 

kita lang- 

Ki Bloko Suto. 
  

"tidak diumum- 

maka pemerintah 

Maret 
atas diri anggauta Parlemen 

Neo 

Basil Papadakis 

pro- 

Maksud kundjungan? 

Junani 
— Suez Canal 

jl. mengatakan, : 

  

  

kpd Perhimpunan Pemakai 
untuk dipakai lagi 
wah perintah perhimpunan tadi. — Marice Patg direktur eksekutif UNICEF pada hari Saptu mengan djurkan disediakannja djumlah se 
besar 3 djuta dollar utk Asia. ter utama utk membiajai 
kesehatan anak2 di Indonesia din India, — Presiden Bisenhower di 
duga pada kira2 
lan depan akan berobat lagi. Da mikian kata 
Hagerty pada 3 Direktur theater Bolshoi- di Mos- 
kow jang dinantikan kedatangan nja di London, 
Moskow malam Minggu 
kan, bhw 
nja provokasi? jang dilakukan de 
ngan tak mendapat hukuman dan tak adanja langkah? jang diambil 
utk menghentikan provokasi2   dipanggil kembali dari Te- 

  

jat. ikut membangun menurut 
bakat masing2. Bekas anggota 
KRJT jang taati panggilan, akan 
ikut membangun menurut bakat 
dan  kesanggupannja masing2. 
Peristiwa jg lalu hendaknja kita 
lupakan dan marilah kita buka 
kembali sedjarah baru, jaitu se- 
djarah pembangunan guna kema- 
djuan dan kedjajaan negara kita, 
demikian a.l. pokok pidato Ibnu 
'Hadjar dan Dardiansjahku sesaat 
sebelum meninggalkan Kota Baru 
Minggu sore, (Antara)     

      

n Suez 
disana diha-. 

kampanje 

pertengahan bu 

djurubitjara James 
hari Saptu ji. 

dimuka radid 
mengata 

»berhubung dgn ada 

ter 
sebut”, maka rombongan tidak da pat datang di London, Inggeris, 

BEDA  iA  



aan 

Utjapan: Terima Kasih 

| | 

nan 

Dengen djalan ini kami menghaturkan banjak terima kasih kepada: Tuan2, Njonjah2, Nonah2, segenap Pamilie dan Instansi2 Pemerintah, jang telah ambil perhatian dan perlukan dateng untuk menjaksikan, memberikan utjapan selamet, memberikan bantuan berupa Tena- ga dan fikiran, mengatur tata tertib, sehingga keamanan ialu lintas dan lain2nja dapat ter- atur dengen baik. Sumbangan barang? berupa LIAN, UANG, KARANGAN BUNGA dll. Pada waktu dirajakan hari pesta Pernikahannja Putera kami jang pertama : 

Ong Sik Kien 
dengen 

    

Oei Tc Lien 
Jang telah dilangsungkan pada tg. 22 September 1956 di Semarang. 
Harap dimaafkan, bila dalam penjambutan atau perlajanan terdapat segala sesuatu jang kurang sampurna atau kurang memuaskan. : 

f Hormat kami, 

Ong Tjwie Tien 
dengan NJONJAH. 

2 

Turut mengutjapkan terima kasih : 
| ONG SIK KIEN   
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D9 . 0.3 A dengan Njonjah. 2 nga RINSO jang istimewa! 
ee wa aa aan DE 93 — AGENDA SEMARANG Tg Rinso dengan Solium 

en ak ka ga || PERTANDINGAN mengandung busa hi- ”Rex” - "Orion” 4 912 — Ana : : : : : Ob nara» Bniak Menhan GOLES, tenaganja pasti bertambah lipat-ganda. mane IN ENGLAND dup— busa jang mem : 
2 mekanika nm 

i sinar baru kepada Tak aa GRAND” 5. 75 9 (17 th), Obat GOLES untuk lelaki mengandung bahan? jg terpilih minerale dan tetumbuhan jang beri Pp #l 2 Tan alis EXTKA: SABAN SORE dj. 3.00 dapat melantjarkan terutama pertumbuhan anggauta Manusia, pembikinannja didasarkan atas pe- semua tjutjian T 2313013 MINS 
(Kartu Bebas tak berlaku) F njelidikan2 jang paling teliti oleh Factory London, jang terkenal di Dunia. Obat ini mentjepat Naa, Y 8 Men mi Cisema bombai berhasil menambah darah, membantu anggauta2 jang kerdja, bahan jg lama djadi baru. Obat 9 Ka Aa 3 GOLES ini membangunkan Fikiran jg telah lemah, memperbesarkan tenaga jang sudah kendor, S5 TANNAAA 5 memperkuatkan pinggang jang sering pegal, obat ini, djuga menjembuhkan penjakit2 seperti o $ Ea Dereana an Mn Ding mini ro0ef berikut: menghilangkan Kepala Pusing, memperkuatkan tubuh-tubuh, males kerdja, lekas ma- 5 Pee TP KA aka 1 rah, rambut rontok, kurang nafsu makan, dan ta'bisa tidur, suka marah, lekas tjapai, Fikiran ta” p 3 3 A R tenang, Otak urat sjaraf dan tulang2 dan memperkuatkan djantung, kekuatan obat GOLES ini 

masuk dengan langsung kedalam bagian anggauta jang pentingnja, untuk sakit baru sembuh, rig : : 5 A lebih mandjur dengan segera kembali kesehatan seperti kembali biasa adanja. Sering memakan 3 - JANG DISELENGGARAKAN OLEH obat GOLES KIDNEYING TABLETS, dan bersama Suami Isteri memakai Obat Goles, Kekua- 
tan dan Kesehatan, dapat tetap terpelihara hingga usia landjut, hidup pun senantiasa dan ber- : gembira. (Made in London) 

n G Kaum Wanita jang ingin tetap tinggal tjantik dan awet muda, selalu dipudja-pudja, pakailah : 
3 . « 

mag aa Radja Obat GOLES SISTERING TABLETS na Ha aan | SEMARANG 
h-bersih tanpa susah ajah Hn , P 5 istimewa mustadjab dapat menghilangkan penjakit-penjakit, dan memulihkan badan kurus dan tjutj an puti Pp Pp Kini atas permintaan chalajak ramai, Kepang antara Kn an Ta BO AYAH Benoa sehat serta kuat dan. #nemnunja An ng i 

aa 1 , , Tr jang mekar. Wanita-wanita jang selalu erpenjakitan, urus "DEK" Teo Tao Ona AT Mn SEINTAK BASKETBALL GIRIS$ TEAM lemah, gemuk-lemah karena gemuk kurang darah, kurang bagan makan, singabaa sakit, KEPA- KARNA (W idescreen) kontra LA PUSING, SUKA MABUK, DATANG BULAN TA' TENTU, PERUT MULES, SUKA Untuk REGU2 BASKETBALL di DJAWA TENGAH MARAH, SEHABISNJA datang bulan sering penjakit lemes lemah, wadjah muka bersemu ku- Pusaka Tunggal dari : ntus : 2 : : ning, karena dimasa dalam kandungan atau sehabisnja dilahirkan tidak dapat tjukup pemeli- PEMELIHARAAN KULIT Bi diperpandjang 1 malam (26/9/”56) : baraannja dll. Lekas memakai obat: GOLES SISTERING TABLETS, tidak berapa hari mem- $$ A F rst Wi mn 2 , buktikan dengan segera kemandjurannja Obat ini bekerdja dalam 24 djam. Obat ini, diusaha rr. AF OC Cr Cc Mm IKA L I N Tanggal 26/9/”56 (Rebo) mulai djam 7 malam, di la- kan oleh: (Made in England). - : pangan HUA CHUNG, DJALAN MATARAM 405 Sema- : 
Bedok dan Zalf rang. 

| 
. 22 2 . 

P : Dipudjik leh dokter? jang kenamaan, 2 ERA, TEMPAT PENDJUALAN KARTJIS MASUK : Goles Lupuliner Tablets antaranja: |” 2 K G MEN Dab en : : 7 - 3 1 , , R. i i i r is 
: Tonny 2OR$ di loket HUA CHUNG (Djl. Mataram 405). (Memperbesar Mutiara) nga amen ee 01 igo INI DAN BESOK MALAM: Ini adalah sedjenis obat mustadjab untuk menjembuhkan penjakit tidak paten Bandung/ April 1950). 5 TEUK” Bo Ae Oon 417 te) Haa bisa tidur. Tjobalah makan obat GOLES LUPULINER TABIEIS Dr. R. S. Purwodihardjo (Kepala Djawa- Steve Pitch - Jovch Holden - lantas dibuktikan, pokoknja hatinja mendjadi tetap, tubuh mendjadi kuat SEMBOEHKAN LOEKA3 tan Kesehatan Rakjat Daerah Ba- | Kiz: Tanpen — Kim Chonev BARU TERIMA: menentremkan pikiran, bikin kuat buah pinggang. Biarpun penjakit ma KIN HALOES njumas/Juli — 1948). : FG "THE WEREWOLE” 1 e t sih baru atau lama, dapat disembuhkan dan tanggung tidak kembah Ingi Bi am Dr. R. man, pala, Fs agrea 2 

— Umum urwoKkerto Tan Rs Uu ta : Dr. R. Soedarsono (Kepala Rumah-Sakit- $ INI DAN BESOK MALAM : | mma . LEL sJuliet No.9 : ig @1. Umum: di Ban 1G 1953), 
"ORION” 4457-9.15 (17 eh) ES Goles Brainer Pills (Obat Otak) 3 Ten Ja (anna Tata A in Ss 8 HoLurwoog : 1 ke 4 ape : 2 ga an g/ Maret — . 
Ki 15 ah seng 2 p "RA Sae HOLLYWOOD FASHION Manusia OTAK-lah jang terpenting sekali, ialah penerbit segala pikiran 

Dr. Endot M, Achja, Djakarta/Aug. — | “THE EDDY DUCHIN STORY Gan djuga penjimpan ingatan Kepintaran atau kebodohan Sesuatu orang 
1950. Bi (Color by Technicolor) ISSUE. ilu sangat bersangkutan dengan ota knja. Kian t otaknja kian bi- Dr. R. Subjakto, Chirurg,  Purwokerto/ Nana ja mendjadi dan kian tadjam pikirannj: 
Juli — 1949. TOKO BUKU -“GOLES BRAINER PILLS” diperbuat dari ramuan" obat jang paling Dr. Lie Pok Ki Bogor/Juni - 1952, INI MALAM PENGHABISAN : | baik untuk menjehatkan otak, menambahkan kepintaran dan pikiran, Ir, N. D.R. Schonlimn Kanala Labo- ROYAL” 5-7- 9. (17 th) i « 6 serta menguatkan ingatan. Djika dibiasakan m n obat ini otak se- ratory of Technical Hygiene, Ban- “4 Orio u s Gantiasa sehat, dan segala penjakit disebabkan oleh kelemahan otak Bisa dapat-pada : dung/Juni — 1943). Judy Garland - Robt. Walker 99 dak akan timbul lagi , : Bana Prof. Dr. R. Gi . : ti Vincente Minnelli in : : Pan. VAN GORKOM — BAVOSTA — of. Dr. R. Gispen (wd. Directeur dari 5 "THE CLOCK”" BAL Ta Tai k 1 GUNTZEL & SCHUMACHER Da PA da "anta $ Maa Hem mann an 1 3 — Tel. 

Oa . g IN DAN BESOK MATAM, : Goles Love-Friend |Obat Gosok | sm aan | "GRIS” 445-7-00 (17 th) Semarang 235 Tan Ea 1 : , KEKE KKKKKKKKKKAKA KKKAAKAA KAK Ke kenek Mahipal . Malasinha - Kamal ( , Jbat 1ni terbikin dari kwaliteit jang sudah terpilih. Gunanja buat lelaki mengembalikan kekua Pilar Tadia "RIYASAT” an jang habis sakit, badan belumlah Bea Naa atau Saudari jang telah hilanz Tekest Tad, Disediakan (Ready Stock): | Sssstun dibantu oleh obatini agar tan Aas beat MAMA AA Seban Kebenaaa Pen INI MALAM PENGHABISAN : PIPA TEMBAGA MERAH SEGALA UKURAN TOKO OBAT FIE MIN YOK FONG, Gang Warung 10. INDRA” 515-715-9.15 ALAT2 KRUL UDJUNG PIPA (Flaring tools) “sent: HWAY AN TONG Gang Warung — No... 3 € (S.u.) ALAT2 PEMOTONG PIPA (Tube cutters) ENG TAY Ho Djalan Pekodjaa ,, 191 SEMARANG Geeta Bali 1 GRRR” ALAT2 PEMBENGKOK PIPA (Tube benders) NGO HOK TONG Gang Pinggir (or K. Kapoor Mena pEALA KOELKAST (Adapters & wrenches) 
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