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LEMBAGA Min yk ja 

Amerika (IPA) menjata 
Sabtu bahwa kemampuan. kek 
tan Amerika Serikat untuk mem- 
perluas kapasitet minjaknja telah 
berakibat ' memperlunak  krisis| 

Tahun 1952 

« 

Lek anding Dengan 

   
  

| DALAM NOTA keuangan pemerintah jang diadjukan | 
baru2 ini pada parlemen, pemerintah menjatakan beberapa 
pertimbangan mengenai kebidjaksanaan apa jang diambil pe- 
merintah untuk menetapkan anggaran tahun 1956 ita. Ter- | 
utama kebidjaksanaan tersebut ditudjukan untuk menekan 
segan anggaran, jang seperti diketahui telah terdjadi sedjak | liter « aa 14 tahun jang lalu, jang akibat inflatoirnja hanja sebagian ke- Se Tag Fa Nan tjil sadja dapat dilunakkan dengan menjusut persediaan devisen 

kin diperitikan: "Da. kebutuhan?) #fau (jara fainnja telah menjebabkan pengurangan daja heli 

terusan Sues. 2 
Dalam suratnja kepada anggo 

ta2nja IPA mengatakan bahwa 
penjelidikan2 jang telah  dilaku- 
kan oleh departemen - 1 nege| 
rinja dan Dewan Pena Mi- 
njak Militer dengan resmi telah 

          

    

     

  

Diatas gambar. dari wakil-wakil Indonesia dalam konperensi bahan 
makanan di Tokio jang diselenggarakan oleh FAO-WHO. Dari 

didalam negeri ataupun guna 
membantu kepada negara? seku- 
tunja. IPA mengatakan bahwa 
sebagai hasil penjelidikan resmi 
Hugh Stewart Direktur Kantor 
Minjak dan Gas didepartemen 
dalam negeri IPA telah melapor 
kan bahwa AS dapat menambah 

rapiah, demikian menurut nota 

Nota2 ' keuangan pemerintah 
untuk tahun 1956 itu berisi 7 
bab, jang antaranja mengetengah 
kan anggaran negara tahun '56, 
penerimaan negara 1956, pembia- 
jaan anggaran “tahun 1956, ren 

oleh Menteri Keuangan Mr. Jusuf Wibisono. 
keuangan jang ditanda-tangani 

Penerimaan TPI ini menurut 
rentjananja “pada tahun 1956 
akan dinaikkan dari djumlah pe 
nerimaannja pada tahun 1955 
dengan Rp. 3,1 miljard. Sedang 
bea dan tjukai akan dinaikkan 

produksi-minjak mentahnja  dgnltjana pembangunan 5 tahun, ke 
2.225.000 barrel. i terangan2? tentang keuangan dan 

»Penerangan initah jang diba-| moneter, dan kebidjaksanaan 
wa oleh Dulles menteri luar negejekonomi dan keuangan. 
ri AS ke London jang telahh Dinjatakan bahwa pengeluaran 
menghilangkan demam perang|negara dalam tahun 1956- ber- 
dan mengakibatkan suasana jang|djumlah Rp. 20 miljard dihadap- 
agak lebih tenang sebelum kitalkan pada pendapatan negara jg 
mendjadi suatu fihak dalam pe-Iberdjumlah Rp. 18,2 miljard, ka 
perangan guna membiarkan teru rena terdapat defisit sedjumlah 
san Suez tetap terbuka”, kata Rp. 1,8 miljard. Deficit sedjum- 
IPA jang 'achirnja mengatakan lah ini disebabkan semata? oleh 
bahwa ,,itu adalah situasi janglanggaran dinas modal. 
menguntungkan bagi AS dan sel Sifat dari pengeluaran itu, di- 
luruh dunia meredeka”, ,,tetapi|tudjukan sesuai dengan langkah 
karena hal itu kita kini tidak dil penghematan jang dilakukan pe 
hadapkag: kepada alternatif sua-|merintah dalam tahun 1956, se- 
tu peperangan guna memperoleh|lain dengan menekan pengelua- 
persediaan minjak jang diperlu-|ran jang berlebih lebihan, djuga 

mempertinggi effisiensi pemerin- kan”.  (Antara—UP). 
5 3 2 tahan, sehingga kemudian akan 

ana an ME- dapat meminta biaja jang tidak 
sebegitu besar seperti sekarang: 

Sedang mengenai sifat dari 
pendapatan negara jang diran- 
tjangkan itu, terutama  didasar- 
kan atas usaha menambah pa- 
djak langsung serta  bertambah- 
nja penerimaan bea dan tjukai 
serta TPI (Tambah Pembajarar 
Impor). 

Kg NRP AAL Sg ARYA 

  

Berhubung dengan keterangan 
Siauw Giok Tjhan di Medan me- 
ngenai djumlah anggauta Baperki 
dari Sabang sampai ke Flores 
adalah. 14.000 orang, maka Baper- 
ki Pusat di Djakarta memberi 
pendjelasan, bhw djumlah anggau 
ta organisasi tsb bukanlah 14.0000 
orang, melainkan 46.050-.0rang. De 
mikian pendjelasan Baperki kepa- 
da ,,Antara”. $ 

PPI 

  
Semaun Akan Pulang 

Bulan Ini Ke Indonesia 

DALAM konperensi pers jang diadakan Senin siang ke- 
maren Wakil Ketua ,,Panitya Semaun” Pusat, Sudibyo menga- 
takan bahwa menurut surat Semaun tgl. 17 September 1956 
ia akan berangkat dari Moskow pulang ke Indonesia dalam 
bulan Oktober ini. Sudibyo mengatakan, bahwa terlepas dari 
pada aliran apapun jang dianut Semaun, ia adalah tokoh na- 
sional jang besar bagi tanah air. Oleh karenania kepadanja 
selajaknja diberikan penghargaan atas djasanja jang lampau, 
demikian dikatakan. Menurut pembitjara, Panitya berpendirian 
bahwa usaha2 pengembalian Semaun dalam masjarakat Indo- 
nesia harus semata2 dititik-beratkan pada dasar jang sutji 
murni jang tidak mengharapkan sesuatu apa dari diri Semaua 
dan sekali2 tidak ada maksud lain jang merupakan rintangan 
bagi kebebasan bergerak setelah ia kembali ke Indonesia. Pa- 
nitya Pusat diketuai oleh Prof. Prijono. Difafapkan Panitya 
ini akan meluas diseluruh wilajah Indonesias (Antara). 

Bung Hatta Akan Me- 
ngundjungiR. R. T. 

Menerima Baik Undangan Pemerintah 
Tiongkok — Bung Karno Undang Se- 
orang Bintang Film RRT Ke Indonesia 
WARTAWAN ,,ANTARA” jang mengikuti rombongan 

Presiden mengawatkan dari Tjangtjun, bahwa wakil Presiden 
Mohammad Hatta telah menerima baik. undangan Tiongkok 
untuk mengundjungi negeri itu. Kundjungan tersebut akan 
dilakukan tahun depan, setelah beliau meletakkan djabatannja 
sebagai Wakil Presiden. Berita, bahwa bung Hatta menerima 
baik undangan itu diterima dengan gembira oleh para pembe- 
sar Tiongkok ketika Presiden Sukarno masi berada di Peking. 

Ka : Djamuan makan utk para 
Presiden Sukarno mengun- 2 : seniman Bali. 
dang pula seorang aktris. Dalam pada itu Walikota Peng 

Sementara itu Minggu beban ja Minggu malam mengadakan 
Presiden Indonesia Sukarno 26 djamuan makan untuk para seni- 

ngundjungi studio film di Tjang-|man Bali jang tidak lama lagi 
tjun dimana beliau melihat pem-'akan mengundjungi berbagai2 ko 
buatan film ,,Liu jiao. Erh".ita di Tiongkok. Demikian dika- 
Film itu didasarkan atas sebuah, barkan' leh Hsinhua. 3 
tjeritera opera Hopei tentang se-j) Walikota berkata: ,,Kami  me- 

njambut para seniman Bali seper 
ti menjambut sanak-saudara sen 

.diri, sebab Kita hidup dalam ke- 
adaan jg sama dan mempunjai tji 
ta2 jang sama'. : 

Saleh Umar, ketua Missi Kese- 
nian Bali, mengatakan 
jat Tiongkok sedang membangun 
tembok besar perdamaian dan 

orang gadis tani jang berdjuang 
utk mentjapai perkawinan jang 
bahagia. 
,Saudara kelihatannja masih 

muda sekali, tetapi permainan sau 
dari baik sekali”, tata Presiden 
kepada Sin Feng-sia, jang me- 
mainkan peran wanita utama. Pe 
mimpin Indonesia ini mengun- 
dang aktris itu utk mengundjungi 
Indonesia. 3 ek ' T 
Kemudian Presiden  menjaksi- 

kan kesibukan distudio itu bersa- 
ma-sama dgn pemimpin studio 
dan Sin Feng-sia. San 
Presiden Sukarno mentjeritakan 

kepada mereka bhw ia gemar se 
kali melihat film dan mengharap | 
supaja studio itu kelak akan me- 
ngirimkan beberapa buah film 
kepadanja. 
Hsinhua. 

pandjangnja daripada 
besar jang lama. Kundjungan se- 
himan2 Bali adalah utk menam 

bok besar:baru ini”. 

karangannja sendiri 

jen. v 
kan berlangsung, 

kan pertundjukan (Antara). 

dengan Rp. 950 djuta dari pada 
.pendapatanmnja ditahun 1955. Se 
perti diketahui pendapatan TPI 
pada tahun 1955 berdjumlah Rp. 
1,9 miljard sedang pendapatan 
bea dan tjukai pada tahun 1955 
berdjumlah Rp. 3,6 miljard. Dja 
di pendapatan TPI dan bea-tju 
kai pada tahun 1956 direntjana- 
kan masing2 sebesar Rp. 5 mil 
jard dan Rp. 4,5 miljard. 

Pembiajaan rentjana 5 ta- 
hun dan anggaran belan- 
dja. P 

Sektor dalam rentjana pemba- 
ngunan 5 tahun jang ada hubung 
annja langsung dengan anggaran 
belandja negara ialah sektor peme 
rintah. Dalam nota keuangan ter 
sebut masih disebutkan . bahwa 
sektor pemerintah ini dalam ren 
tjana 5 tahun akan menelan bia 
ja sebesar Rp.-11,4 miljard se- 
dangkan menurut rentjana jang 
ada sekarang untuk sektor in 
irentjanakan sedjumlah Rp. 12,5 

miljard. 

Dalam angka Rp: 11,4 miljard 
itu termasuk kebutuhan devisen 
sedjumlah $ 400 djuta (US doi 
lar). : 

Rentjana 5 tahun tersebut, di 
njataran, untuk srktor pemerin 

(tah ditudjukan nada pembangun 

Lahsidng.sermbang, dengan maksud 
(bahwa. suatu sektor tidak akan) 
diberi tekanan jang berlebih le-   

bhw rak 

persahabatan jang berlipat-ganda 
1 tembok 

bihan dari pada sektor lain. 
— Didalam menghadapi keadaan 
dimana infrastruktuur negara di 
segala lapangan djauh dari ber 
kembang, maka akan diusahakan 
suatu perkembangan jang seim- 
bang. : 

Dengan memperbandingkan Ia 
pangan apa jang kurang menda 
pat perhatian dalam masa jang 
lampau, maka kini diusahakan 
agar lapangan tersebut memper- 
oleh. perhatian. Didasarkan atasl: 
hal inilah, maka allokasi2 untuk 
lapangan usaha pemerintah itu 
akan dibiajai. 

Djumlah uang. 
Dalam waktu 4 tahun djumlah 

uang meningkat dengan Rp. 7,6 
miljard, atau sampai dua kali li- 
pat. Ini berarti, bahwa dalam 
keadaan jang 'sama daja beli ru 
piah dari-1 Djanuari 1952 sam- 
pai 1 Dianuari 1956 berkurang 
dengan 60Y5. Walaupun keada- 
an jang mempengaruhinja, seper 
ti produksi, persediaan barang2, 
tabungan dan sebagainja pada 1 
Djanuari 1952 pada hakekatnja 
tidak sama dengan keadaan pada 
1 Djanuari 1956, kemunduran da 
ja beli rupiah dari 1 Djanuari 
1952 sampai 1 Djanuari 1956 dg 
605 tidaklah dapat dikatakan 
tidak benar, 

Rasanja disini tidaklah pada 
tempatnja mempersoalkan berapa 
kah sebenarnja kemunduran daja 
beli rupiah  semendjak tahun 
1952, tetapi haruslah diingat, bah 
wa kemunduran daja beli selama 
4 tahun dalam tingkatan seku- 
rang2nja 505 berarti suatu fak 
tor jang sangat menghalang-hala 
ngi pembangunan negara kita. 

Akibatnja mempengaruhi buruk 
semua lapisan kehidupan ekono- 
mi. 

  
Kesimpulan. 

Defisit2 anggaran selama 4 
tahun jang lalu jang akibat2-nja 
inflatoir hanja sebagian  ketjil 
sadja dapat dilunakkan dengan 
menjusut persediaan devisen atau 
tjara lainnja, menjebabkan pe- 
ngurangan daja beli rupiah jang 
tidak sedikit.   

bah sebuah-»bata ketjil pada tem 

Ia membatjakan sebuah sadjak nmumnja menjukarkan 
dan menjam 

aikannja. kepada Walikota Peng 
Pada waktu djamuan ma- 

para seniman 

Demikian menurut Indonesia dan Tiongkok mengada 

Kenaikan2 ini  menjebabkan 
keraikan upah dan kenaikan 
harga pokok didalam negeri. Ke 
naikan harga pokok itu pada 

perusa- 
(haan2 ekspor, oleh karena me- 

menginterview Nasser di Kairo. 

Iisasikan setelah. pentjabutan Ba aa pada 
bali tawaran2“untuk' memindjam: Mn aa 
kan uang guna membangun ber 
dungan Aswan. Penghasilan dari 

  

gelombang2 pemogokan jang hen 

ruh Italia jang menentang poli- 
tik ckonominija. 

jakan mengadakan 

4eclah mengumumkan pula untuk 

Inaiknja ongkos hidup sehari-hari. 

kiri kekanan adalah: Dr. Poerwosoedarmo, direktur bahan maka- 
nan di Djakarta, Hasmosoewignjo dari Semarang dan dr. Soediro. 
Konperensi ini dihadliri oleh 10 negara. : 

. Mesir Akan : Makin 
Mendekati Russia 

Karena Sanksi-Sanksi Ekonomi 
Negara-Negara Barat-Kata Nasser 
KARENA SANKSI ekonomi negara2 Barat jg dilakukan 

sedjak nasionalisasi terusan Suez Mesir makin mendekati Uni 
Sovjet, kata Presiden Mesir Gamal Abdul Nasser hari Minggu. 
Siaiemen ini menimbulkan peringatan dari Menteri luar neger, 
Inggris Selwyn Lloyd bahwa 
srisiko2 jang sangat berat” djika dia mengikuti arah jang ma- 
kin bersahabat dengan Uni Sovjct. TN 
Interview film dengan Nasser 

dan Lloyd ini (oleh UP disebut 
"The Two Deaders", Red.) tih 
dilakukan oleh Edward R. Mur- 
rows 'dalam pertundjukan televisi 
,See it Now” pada Columbia 
Broadcasting”. Murrow pertama2 

Presiden Mesir - mengatakan 
bahwa dia tidak bermaksud me- 
nutup Terusan Suez bagi kapal2 
Inggris atau meninggikan bea. 
Dikatakannja, “bahwa terusan 
Suez — telah - dinasicnalisasikan 
agar Mesir merdeka  sepenuhnja 
dari lambang kebentjian dan ko 
lonialisme dan itu adalah pendu 
dukan Inggris. Nasser mengata- 
kan bahwa terusan itu dinasiona 

  

ARENA Bai t 

(Gelomb ng'! 
Pemogokan 
IsDi Italia 
Menentang Politik 

EkonomiPemerintah 
PEMERINTAH PM Antonio 

Segni dari Italia kini menghadapi 

Gak dilantjarkan oleh pihak bu- 

Buruh djawatan kereta api, 
pos, tilgrap serta para pendjual 
saham Italia telah memutuskan 
untuk mengadakan pemogokan 
masing2 pada achir bulan ini gu 
na memperkokoh tuntutan me- 
reka. 

Buruh kereta-api 
menurut putusannja Djum'at 

serta PTT 
H. 

pemogokan 
bersama selama 48 djam tg. 15 
dan 16 Oktober guna memper- 
kuat tuntutan perbaikan upah 
mereka. Hari Saptu jbl. persatu- 
an pendjual effek nasional italia 

ikut serta dalam gelombang pe- 
mogokan tsb. achir bulan ini. 
Pada tg. 31 Oktober jad. semua 
ransaksi mengenai effek akan 
cihentikan sebagai protes terha- 
dap undang2 baru2 ini, bahwa 
semua effek harus ditjatat untuk 
dikenakan padjak. (Antara) 

rupiah sampai pada tingkatan jg 
agak djauh dari kurs resmi, me 
nimbulkan pertanjaan dlm. be- 
berapa kalangan, apakah tidak 
perlu diadakan devaluasi. 

Pemerintah berpendapat  bah- 
wa tidak perlu dan tidak lajak 
diadakan devaluasi, sebab deva- 
luasi menggelisahkan kehidupan 
ekonomi, menimbulkan akibat2 
jang djiauh konsekwensinja dan 
tak dapat diperhitungkan somu- 
la. Diantaranja dapat menambah 

Sekalipun pada suatu masa 
soal devaluasi sudah mendesak- 
kan keharusannja, " pelaksanaan 
nja hanja dapat dipertanggung 
djawabkan, djika sebab2 jane 
mengakibatkan devaluasi sudah 
dilenjapkan. Sebab penting dari 

      

   

  

    
  

  

Makanan 

  

  

  

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

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

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

BTJERAN : ,SGara Merdeka” Rp. 0,75. »Minggu Ini” Rp. 1,— 
  

  

  

Bahan | K.S.A.D. Perintah 
“.. Tangkap:Beberapa 

Mesir akan dihadapkan pada 

bea terusan akan digunakan utk 
membiajai bendungan itu dan 
projek2 lainnja, katanja. 

Murrow bertanja apakah Nas 
ser berpendapat akan meminta 
bantuan ekonomi lagi dari 
apabila sengketa Suez telah dise 
lesaikan dengan damai.  Nasser 
mendjawab ,saja tidak berpenda 
pat akan meminta bantuan itu 
setelah apa jang telah terdjadi”. 
»Kami tidak akan meminta ban- 
tuan sama sekali setelah kita di 
sakiti oleh statemen jang telah 
dikeluarkan”, katanja. Adapun 
jang dimaksud Nasser ialah beri 
ta2 koran jang telah dibatjanje 
bahwa AS telah memutuskan utk 
tidak memberikan  pindjaman 

Mesir karena Mesir 
3 “buruk 'untuk| 

dapat membajar kembali hutang- 
nja. 

Nasser kemudian ditanja apa- 
kah Mesir akan makin lebih men 
“dekati Uni Sovjet apabila Inggris 
dan Perantjis makin memperbe- 
sar sanksi ekonomi. ,,Tidak ada 
pilihan lain”, katanja. ,,Kami ti- 
dak akan terus menahan kapas 

Beberapa tangan 
6 

: ms “Auggautasg Tentara 
Jang Tersangkut Dalam Korupsi — Djuga 
Diambil Tindakan? Krijgstuchtelijk Thd. 

Tentora Jeng Ikut 
giatan Politik 

DJURUBITJARA Angkatan Darat Let. Kol. Pirngad 
Senin siang kemarin menerangkan, bahwa dengan surat kepu. 
tusan pada tgl. 4 Oktober KSAD menetapkan Panitia ad hoc 

aga sewa 

  

145 anggota. 

meskipun ada baniak anggota 

Situasi Internasional| 
Gawat,Dan Genting 
Pidato Mr. SartonoPada Pembu- 
kaan Masa Sidang Ke-3 Parlemen | 

» MASA SIDANG PARLEMEN sesudah reses selama satu 
setengah bulan telah dibuka oleh ketua Mr. Sartono hari Senin 

kemaren djam 10.45 dengan sidang pleno jang dihadiri oleh 
Sidang pembukaan ini mentjapai 

  
Gguorum 

jang tidak hadir dan sedang 
berada dalam perdjalanan penindjauan ke Sovjet Unie dan 
RRT. Pemerintah diwakili oleh wakil Perdana Menteri II jang bertugas atas nama KSAD untuk mengadakan pemerik- 

saan dalam rangka hukum dibidang administratief krijgstuchte- 
Ljk dan strafrechtelijk terhadap anggauta Angkatan Darat jg. 
telah dipandang tersangkut dalam kegiatan2 politik. Dalam 
hubungan ini dengan surat perintah no. 536/16 th. 1955, KS 
AD telah memerintahkan kepada Pedjabat Panglima Terr. Hi 
untuk melakukan pemeriksaan dan mengambil tindakan dalam 
bidang krijgstuchtelijk dan administratief terhadap anggauta 

Iiham Chalid dan hampir segenap Menteri. - 
Pada pembukaan sidang Parle'kap delegasi Indonesia didalam 

men bari Senen kemaren ketua konperensi Langen 3 ppda naa 
bParlemen Mr, Sartono mengu Agustus j.l. tida isa ain ari 

. 3 Le pada mempertahankan  sekuatnja 
tjapkan pidato pembukaan dgn. hak Mesir untuk -menasionalisasi 
teriebih dahulu mengemukakan |Terusan Suez dan membela ke- 
beberapa persoalan mengenai si- pentingan Mesir dalam sengketa 
tuasi internasignal dan keadaan,»Suez” itu. Demikian Mr. Sar 
didalam negeri. tono, 

z : Keadaan didalam negeri. 
Kemudian ketua Parlemen ms Didalam negeri, kitapun masih 

“dal ini terdorong oleh rasa tidak 

djiwanja. 

ASI: 

Djuga KSAD telah mengeluar 
kan perintah penangkapan atas 
diri beberapa orang — anggauta 
Angkatan Darat jang tersangkut 
ualam peristiwa korupsi, Let. 
Xol. Pirngadi atas pertanjaan 
menerangkan, bahwa pada wak- | 
u jang terachir ini tampak ada- 
nja gedjala2 dalam bagian 'ketiil 
INI jang setjara aktif mengada- 
can usaha2 bertudjuan politik. 

»uas terhadap keadaan sekarang 
dan djuga diduga karena kuatir 
atas perbuatannja sendiri atau 
oleh karena rasa tanggung dja- 
vab jang besar terhadap perdiua 
psan atau lain? gelombang dim 

  

Ketua X W&. 
Ketua (Kon- 

sfituante 
Mr. SUBAGIO Wakil Ketua 

Sub Paniftya Tata Tertib Panitya 
Negara Persiapan Kenstituante 
mieneranckan pada hari Senen ke 
maren, bahwa sub panitya tse. 
rienerima baik renfjana prosedur 
pelantikan Ketua dan Wakil: 
Ketua Konstituante jang akan d: 
bawa kerapat pieno Panitya Ne- 
gara tsb. Selandiutnja diterang- 
kan oleh Mr. Subagio, bahwa 
rapat Panitya Negara itu akar 
diadakan hari Rebo besok. Me- 
rgenai tata-tertib diterangkannja 
belum ada penjelesatan. (Antara 

Lala Lintas 
Suez Sibuk 

96 Kapal Melalui Te- 
rusan Tersebut 

BADAN Terusan Suez Mesir 
telah membikin rekor pada achir 

    kami di Mesir tanpa mendjual- 
nja, kami akan mendjualnja ke 
Uni Sovjet”. ,,Saja berpendapat 
mendjual kapas itu ke Uni Sov- 
jet akanmendjadi lebih baik bagi 
kami dan karenanja kami berteri 
ma kasih", kata Nasser. 

Akan hadapi risico 
sangat berat. 

Dalam interviewnja Loyd me- 
ngatakan bahwa tidak disangsi-i 
kan lagi sanksi ekonomi akan! 
menjebabkan Nasser makin men- 
dekati ,,kenegara2 dibelakang ti 
rai besi”. ,/Tetapi itu adalah sua 
tu arah tindakan jang dilakukan 
nja dan saja berpendapat hal itu 
akan membawa pertanggungan 
djawab jang sangat berat risiko 
jang sangat besar bagi masa de 
pan Mesir”. Lloyd katakan bah 
wa Nasser mulai ada dibawah 
pengaruh Sovjet setelah dibuat 
persetudjuan djual beli sendjata 
dalam musim gugur jl. "Saja 
berpendapat, kemudian dia (Nas 
ser) makin lebih ada - dibawah 
penguasaan Sovjet daripada jang 
telah dipikirkannja atau barang 
kali jang telah  diharapkannja”, 
kata Lloyd. 

Lloyd selandjutnja mengatakan 
sudah tidak  disangsikan lagi 
bahwa apa jang telah terdjadi 
telak menambah pengaruh komu 
nis di Mesir dan di Timur Te- 

jang 

minggu jbl. ketika 96 kapal 
iringan menudju ke-utara telah 
tiba di Port Said pada hari Sabtu 
malam. 

Djumlah ita merupakan djum 
lah paling tinggi dergan raia2 
waktu tiap kapal 11, djam jg 
merupakan waktu jg mendekati 
waktu terfjepat. 

Sementara itu komandan pela 
buhan Cape Town Afrika Sela 
tan menerangkan kepada United 
Press bahwa 96 buah kapal jg 
tidak melalui terusan Suez kare 
na mengalami krisis telah sing 
cah di Cape "Town sedjak terusan 

itu dinasionalisasikan pada 26 
Djuli. 

Roderick M. Macdonald, ko 
mandan itu, mengatakan bahwa 
kap:12 itu telah dilajani tanpa 
sesuatu perubahan para pekerdja 
an pelabuhan. 

Seorang wakil dari kongsi mi 
njak jg terkemuka - mengatakan 
bahwa 112 buah kapal telah me 
ngisi bahan bakar di Cape Town 
dalam bulan September kira2 60 
lebih daripada biasania. Bahan 
bakar dapat diperoleh banjak di 
pelabuhan itu, katanja. 

(Antara—Reuter). 

  

  

nisme guna melakukan infiltrasi 
dan subversi dan dalam arti itu 
apa jg telah terdjadi telah mem 
verlemah dunia merdeka”, demi 
kian Lloyd jang 'achirnia menga 
takan ,.sudah tidak siak lagi tin 
dakan Nasser telah lebih mem-   ngah”. ,,Saja berpendapat hal itu 

akan "mempermudah bagi komu- 

yang terdjadi di Atjeh.     reka tidak dapat memperhitung 
kan kenaikan itu kepada si-pem- 
beli bahan2-nja. 5 

Kemunduran daja beli 

  

dari 

kemunduran daja beli rupiah ada 
lah defisit2 anggaran dalam 
tahun2 jang lampau. (Antara) 

Ada Komplotan Guru2 Utk Mentjemarkan Nama 
BERKENAAN DENGAN be 

rita jang termuat dalam ,,Suara 
Merdeka“ 'baru2 ini ' mengenai 
»Heboh dikalangan SMP Blora”, 

Berita seperti: banjak murid2 

  

maka Kepala Sekolah Menengah 
Pertama Negeri Blora sdr. Sutar 
dji telah menjampaikan keterang 
an tertulis kepada Redaksi ,,Sua- 
ra Merdeka”, sebagai reaksi atas 
terita jang telah termuat tadi. 
Dalam keterangannja itu a.l. di- 
katakan, bahwa diantara  guru2 
(MP Negeri Blora ada suatu 
komplotan untuk mentjemarkan 
nama baik Kepala SMP.  Ada- 
pun surat sdr. Sutardji 
nja adalah ebb.: | 

Dalam surat kab: 
pada tgl. 1 Oktober 
kami membatja sebua 
torkepala ,,Heboh dik: 
M.P. Blora“ berita mana 4 : Ha 
di pembantu Sdr, dari 

ini antara ' 

   
   
   

     

   

    

jang nilainja tinggi ditolak dan 

sidak sedikit murid2 jang nilainja 
rendah diterima, perlu kami leng 

kapi dengan keterangan sbb.: 

Selainnja nilai masih ada fac- 

tor2 jang perlu mendjadi pertim 

bangan, factor2 mana tidak ku- 

rang pentingnja dari pada nilai2 

jang hanja tiga buah djumlahnia 

itu, seperti: ' 

a. Factor “umur atau index- 

umur jang diandjurkan oleh In- 

tpeksi SMP Djawa Tengah seba 

itlgai pedoman jang tidak resmi. | 

| b. Factor kelakuan dan nilaiZ/: 

apport kelas tertinggi. 

c. 'Kendaan dan kedudukan 

lorang2 tua/wali2 murid. 
   An, “ Selainnja factor2 tsb: diatas| P 

Kepala S. M. P. Blora? 
kami sendiri mepetapkan norm 
jang telah dua kali ini kami dja 
iankan ialah: Dari tiap2 Sekolah 
Rakjat diseluruh Kabupaten B!o- 
ra kami sediakan beberapa tem 
pat, sehingga SMP Negeri Blora 
jang hanja satu djumlahnja tu 
tidak dimonopoli oleh - orang2 
kota sadja. 

Tentang 'berita, bahwa  fihak 
lInspeksi dalam — rapat guru 
'memberi saran2 dan perintah un 
tuk menindjau kembali penerima 
an murid2 itu, kurang benar, 

perintah tetapi — andju-'! 
perlu dan 

  

    
   

      

  

Itu 2 minggu dapat dibentuk -se- 
buah panitya, 4   
  

   
h seluruh guru2 dalam wak setjukup2nja pada Izin 

desak kami untuk melaksanakan 
andjuran itu sampai saat ini, pun 
beberapa orang guru jang menim 
buikan heboh itu sendiri setjara 
terang-terangan tidak  memper- 
ingatkan atau mendesak kami ten 
tang hal penindjauan kembali itu. 

Periu disini kami tambahkan, 
bahwa diantara guru2 SMP Ne- 
geri Blora ada suatu komplotan 
untuk mentjemarkan nama baik 

Kepala SMP. Komplotan ini seka 
rang setelah gagal usahanja utk, 
mendjatuhkan Kepala  Sekolah- 
nja menaburkan bisa diantara 
murid2 jang dikiranja akan pet- 
tjaja pada omongannja jang 
“a-guru itu. 

    

     

  

      

demikian ket 
dji, Kep 

  

Berdasarkan statistik setengah 
resmi akibat penjelundupan2 di 
Atjeh sadja sedjak tahun 1954 
s/d 1956 tertjatat Rp. 113.756. 
190,— kerugian berupa devisen 
dan bea jang diderita negara. 

Menurut laporan itu, statistik 

penjelundupan di Atjeh dalam ta 
hun 1954, 1955 dan 1956 ham- 

pir 5070 terdjadi dikeresidenan 
Atjeh sadja, sedangkan selebihnja 
terdjadi di dua keresidenan lain- 
nja, jaitu Sumatera Timur dan 
Tapanuli. Dari djumiah jg 5045 
itu hampir 3/4 terdjadi di Suma 
tera Timur, sedangkan di Tapa- 

nuli hampir tidak ada penjelun- 
dupan terketjuali di Pangururan 

ibu pulau Samosir itu pun tak 
sampai V4 nja. Demikian kete- 
rangan tsb.   

disetudjui ini djika perlu akan kami uraikan djauh didapat keterangan, bahwa 
waktu, kebanjakan dari djumlah penjelun 

: itu adalah dari dalam ke- 
f sedangkan dari luar Tha 

@nesia tidak seberapa, 

Negara Dirugikan Lebih 
Rp. 216 Djuta 

Akibat Penjelundupan2 Di Sumatera Utara 
SEBESAR Rp. 216.129.415,51, begitulah djumlah keru 

gian regara berupa devisen dan bea akibat penjelundupan2 
jang terdjadi di Sumatera Utara sedjak tahun 1954 sampai se- 
karang, demikian menurut suatu tjatatan jang diperoleh di Me 
dan dari pembesar jang mengetahui. Dari Gjamlah ini termasuk 
sepzroh dari kerugian jang dialami negara akibat penjelundupan 

Mengenai penjelundupan2 jang 
Tentang komplotan jang uniek terdjadi di Sumatera Utara, lebih 

permudah memenuhi tugas2 ko- 
munisme”..  (Antara-UP) 

Barang2 jang diselundupkan ke 
luar negeri adalah sbb.: 

Di Atjeh: karet dan - minjak 
nilam jang ditukar dgn barang? 
luxe setjara barter gelap. 

Di Sumatera Timur: karet, mi 
n'sk nilam, kopi, dan batik. Se- 
mua penjelundupan2 tsb menurut 
keterungan2 tadi dilakukan oleh 

Terr. INI jang ikut serta dalam kegiatan2 politik. 
Usaha aktif tsb. antara lain 

berupa mengadakan permufaka- 
tan2 jang bersifat dan bertudju- 
an politik. Usaha itu tidak dapat 
dipertanggung djawabkan seba- 
gai anggauta tentara, karena hal! 
itu bertentangan dengan sumpah 
Pradjurit dan hukum negara kita. 

njampaikan laporan tentano pe 
kerdjaan2 Parleme, dalam masa 
sidang ke-II jl. dan pekerdjaan2 
jg dihadapi sekarang, a.l. me 
ngenar banjaknja djumlah ra- 
pat2 dalam sidang jl, hasil2 pe 
kerdjaan disekitar  perundang- 
undangan. pekerdjaan bahagian2 
dan seksi2, penindjauan2 dan ke 

Dinjatakan bahwa telah direntja 
nakan perbaikan nasib Pradjurit 
dengan memulai mendirikan 
Asrama2 setjara luas. Djurubitja 

adaan keanggotaan Parlemen pa 
da masa sidang tahun ini. 

Keadaan internasional dewa   1 3 EN 2 sa ini. 

ra Angkatan Darat tsb. mene- yr. Sartono menjatakan, bahwa 
rangkan, bahwa Pimpinan Angk. situasi internasional dewasa ini 
Darat djuga mempertimbangkan tampak gawat dan genting, a.l. 
untuk sedapat mungkin memper- Panen Dee, masalah, di 
MEN AY SG Una » : antaranja masala ldjazair, Cy- 
gunakan Leg kader TNI di prus dan Terusan Suez belum 
masing: daerah guna MEMPEr- dapat diselesaikan setjara damai. 
kuat pertahanan dan pembangu- " r Dilain pihak, kata Mr. Sartono, 
nan didaerah2 itu dan agar ber- keadaan dalam negeri menundjuk 

angsur2 kader TNI ikut serta aa na masalah2 besar jang 
— rr 2 .43 elum ipetjahkan dan adanja 

membangun positip dan aktip kesukaran2 jang masih harus di- dilapangan sosial ekonomi dalam atasi. : 
rangka pertahanan rakjat dan Dalam sidang jang lampau per 
perang wilajah. Dalam hal -ini golakan digelanggang internasio- 
didjaga pula persatuan dan ke al terutama kali berpusat pada 

perdjuangan rakjat2 Asia-Afrika 
utk mentjapai atau  menjempurna 
kan kemerdekaannja. 

Rakjat Alajazair tetap ber- 
-djuang utk bertegak sebagai bang 
sa jang bebas dan berdaulat. Me- 
sir telah menghapuskan sisa ko- 
lonialisme dinegerinja dgn mena- 
sionalisir Terusan Suez. . Dengan 
sendirinja atas dasar keadilan sim 
pati kita berada dipihak Mesir. 
Dengan sendirinja. pula maka si- 

satuan dari negara seluruhnia. 
Rentjana Resimen2 Induk berda- 
sarkan kebutuhan pertahanan 
akan mempergunakan rotensi 
daerah2 setjara konstruktif se- 
dang keutuhan dan kesatuan ne- 
gara didjamin penuh oleh adania 
satu korps Perwira2 Nasional jg 
bertugas diseluruh Tanah Air. 

(Antara 

Djaksa Agung Sibuk 
Memeriksa Perkara Ekspor 20.000 Ton 

Kopra Jang Tanpa Izin — Seluruhnja 
Seharga Rp. 20 Djuta 

: DJAKSA- AGUNG Suprapto atas pertanjaan2 ,,Antara” 
sekitar didengarnta keterangan2 4 orhig tokoh dari daerah" 
Sulawesi Utara dan Sangir Talaud, menerangkan Senin siang 

kemaren, bahwa pemeriksaan terhadap perscalan ini masih 

belum selesai dan 4 orang pedjabat pemerintah tsb. sewaktu2 

masih harus menjediakan diri guna dimintai keterangan2 lebih 

Jandjat djika hal itu ternjata 
4 Orang pedjabat jg didengar 

keterangan2-nja sedjak hari Dju- 
maat jbl. dan kemudian dilan- 
djutkan lagi pada hari Sabtu, 
seperti telah dikabarkan, masinz 
masing ialah A.R. Warouw ike 
pala daerah Minahasa), H. R. 
Ticoalu (Bupati pada kantor Re- 
siden Koordinator Sulawesi Uta 
ra), G.K. Montolalu (wakil Wa- 
likota Menado) dan Drs. R: H. 
Lalisang (acting kepala daerah 
Sangir Talaud). Pendengaran ke 
teragnan2 terhadap diri 4 pedja 
bat dari daerah Sulawesi Utara 
berkisar pada soal ekspor 20.009 
lon kopra dari daerah Sulawesi 
beberapa waktu j.l. jg dilakukan 
dengan tiada seizin pusat, sedang 
kan acting kepala daerah Sangir 
Talaud, didengar  keterangan2- 
nja sekitar soal uang ',Jajasan 
Kopra”/Jajasan Kelapa Sangir 
Talaud sebesar lebih dari Rp. 1. 
000.000,— jang persoalannja sc- 
Gang berada dalam pensusutan 
Kedjaksaan Agung. 

Mendjawab ' pertanjaan selan- 
djutnja Djaksa Agung menerang 
kan, bahwa sampai sebegitu 
djauh, persoalan ekspor 20.000 
ton kopra dari Sulawesi Utara 
dan keuangan kopra Sangir Ta- 
laud jg sedang ada dalam pengu 
sutan itu, masing2 berdiri sendi 
ri. Ketjuali terhadzp diri keem 
pat orang tsb. diatas, dalam usa 
ha pengusutan jg dilakukan ter 
hadap persoalan2 ini, pihak Ke 
djaksaan Agung mungkin skan 
mendengarkan pula keterangan2 
dari lain2 orang. Demikian Djak 
sa Agung Suprapto. 

Mempunjai harga L.k. 
Rp. 20.009.009.— 

Dalam hubungan persoalan di 
atas, wartawan ,,Antara” selan- 
djutnja mendapat keterangan, 
bahwa kopra sebanjak 20.000 ton 
jang di-ekspor dengan tiada se- 
izin pusat keluar negeri dari 
daerah Sulawesi Utara itu, selu- 
ruhnia mempunjai harga” Lk. 
Rp. 20.000.000.— 
. Pengangkutan kopra sebanjak 
itu keluar negeri, dilakukan ds- 
ngan kapal2 asing, antarania ix 
terachir kapal ,.Susanne-Skow”, 
sedangkan N.V. jg menijelengga- 
rakan atau mempunjai huhuncan 
dengan ekspor kopra.tersebut a.l. 
talah N.V. ,,Kema”. 20.000 Ton 
Izin jang al. ditanda-tangani 
kopra itu di-ekspor dengan surat 
oleh 4 pedjabat didaerah Sula- 
wesi. Utara itu seperti dischut- 
kan diatas. 

Sebagaimana diketahui, - soal! 
kopra didaerah, Sulawesi Utara 
itu beberapa waktu j.l. telah me- 
himbulkan suara2 ,,heboh” baik 
didaerah maupun dikalangan 
orang2 dipusat.   orang2 Tionghoa. 

Kabar terachir jang dineroleh 

Drama Kebajoran Baru 
lakukan Dengan Maksud2 Tertentu 
KEPALA Reserse Kriminil Ke 

polisian Djakarta Raya Pemban- 
tu Komisaris Besar Saud, atas 
pertanjaan2 menerangkan kepada 
“Antara”, bahwa ada tanda2 jg 
menundjukkan,. bahwa pembunu- 
han kedjam jang  terdjadi didae- 
rah Kebajoran atas diri seorang 
wanita dan 4 orang  anaknja 
pada minggu jl, dilakukan oleh 
orang2 jang melaksanakannja dgn 
sengadja atau diniat lebih dahulu 
serta dengan suatu maksud ter- 

| tenta, 

Pembunuhan didaerah Kebajo- 
ran itu, oleh PKB Saud dianggap j 
merupakan suatu kedjadian .,luar 
biasa” jang pernah dialami polisi 
Djakarta selama ini. 

Sampai sekarang setelah per- 
istiwa pembunuhan itu terdjadi 
kira2 6 hari jl., polisi masih be 
lum berhasil membikin — terang 
latar-belakang daripada  peristi- 
wa kedjam itu atau menangkap 
pembunuh2nja. 

Kesibukan ' pengusutan 
dap persoalan ini 

terha 

Itah Pusat. 

masih terus bunuhan gelap, 

diperiukan. 

Minta Peng- 
hargaan 

Desakan Bekas Ang: 
gauta2 DPRDS Demak 
DALAM suratnja jang ditanda 

tangani bersama baru2 ini, 16 
orang bekas anggauta DPRDS/ 
DPDS Kabupaten Demak telak 
menjampaikan tuntutan kepada 
Menteri Dalam Negeri agar me- 
reka seperti halnja bekas anggau 
ta Parlemen sementara. ataupun 
Menteri bisa mendapatkan peng- 
hargaan. Misalnja, dengan djalan 
me:aberikan uang pesangon Sse- 
besar Rp. 1000,— kepada ang. 
gauta DPRDS jang mempunja 
masa kerdja satu masa DPRDS, 
dan 1 bulan honorarium kepada 
anggauta? DPDS tiap tahun ma- 
sa kerdja dalam keanggautaan 
dewan itu. Penghargaan jang se 
demikian itu hendaknja - djuga 
berlaku bagi ketua DPR dan/ 
atau wakil ketua DPRD ig men- 
djalankan tugas ketvua DPRD. 
Dikatakan dalam surat tsb. bah 

wa anggauta2 dewan itu selama 

6 tahun telah bersusah-pajah me 
negakkan roda pemerintahan 
Daerah tetapi karena tidak ada- 
nja keseragaman penghargaan da 

ri pemerintah terhadap mereka 
maka dimena2 lalu timbul hal2 

jang tidak seragam pula, sekedar 

untuk menghargai diri sendiri mi 
salnja: dengan mengadakan pe 

nindjauan keluar daerah jang 

menghadapi tugas utk menjempur 
nakan kedaulatan negara. Kita 
telah membatalkan perdjandjian 
Konperensi Medja Bundar dan se 
karang kita sedang mendjalankan 
tindakan2 penghapusan dan pe- 
nampungan daripada akibat2 per 
djandjian KMB itu. 
Didalam perdjuangan utk pem 

bebasan Irian Barat kita telah me 
njelenggarakan usaha2 jang nja- 
ta, jaitu pembentukan - propinsi 
Irian Barat dan pengangkatan gu 
bernusnja. 

Perlawatan Presiden keluar 
negeri besar artinja, 

Menilik keperluan utk ikut me- 
mupuk perdamaian antara bang- 
sa2 dan utk mempererat tali per 
sahabatan antara Indonesia dgn 
negara2 lain serta utk memperke 
halkan tjita2 rakjat Indonesia ke 
pada dunia luar, maka besarlah 
arti kundjungan Presiden kita ke 
Amerika Serikat dan Kanada, ke- 
negara2 Eropah Barat dan Timur 
tah ke Republik Rakjat Tiong- 
kok. Sa 
Dengan alasan jang sama, fa- 

ka atas undangan Ketua Panitia 
Tetap Kongres Rakjat Nasional 
Republik Rakjat Tiongkok, Ketua 
Dewan Perwakilan- Rakjat heser- 
ta para anggota -I. J. Kasimo, 
Siauw Giok Tjhan, Mr. A. M. 
Tambunan dan TI G.G. Subamia te. 
lah mengadakan kundjungan ke: 
R.R.T. dalam bulan Agustus jg 
lalu. an 

Demikia, pula DPR telah me 
menuhi “undangan dari Ketua 
Dewan Uni dan Ketua Dewan 
Bangsa2 Soviet Tertinggi Uni 
Republik2 Sovjet Sosialis, para 
Ketua Parlemen Polandia, Tjeko 
slowakia, Rumania da, Lebanon 
dengan mengirimkan delegasi 
Parlemen jg terdiri dari 19 orang 
anggota dan dua orang  sekerta 
ris dibaw:h pimpinan Mr. Hardi 
kenegara2 tsb. Delegasi telah be 
rangkat pada tgl. 10 September 
ig. lalu. da,.,ditunggu kembalinja 
pada- tgl. 4 Nopember jg akan 
datang. - - 

Atas undangan Ketua Panitya 
Tetap Kongres Rakjat Nasional 
RRT, maka pada tgl. 8 Septem 
ber berangkatlah pula Misi Par 
lemen ke Tiongkok jg terdiri 
dari "23 orang anggota beserta 
Gua Orang sekertaris dibawah 
pimpinan Rahendro Kusn:n, 

| Selandjutnja diantara 40 Ran- 
jangan Undang2 jg masih kita 
hadapi sekarang, kata Mr. Sarto 
no, terdapat beberapa R.U.U. jg 
penting, diantaranja RUU perse 
tudjuan perdjandjian dwikewarga 
negara dengan RRT, RUU perse 
tuajuan perdjandjian dengan Dje 
pang mengenai pengangkatan ka 
pal2 tenggelam, RUU  Padjak 
Daerah, RUU Pokok Pemerinta 
han Daerah dan RUU Penana 
man Modal. Asing. j 
Diterangkan bahwa didalam 

djumlah 40 RUU itu termasuk 
RUU dari kabinet2 jg lampau 
jg telah dioper oleh kabinet se 
karang. 
Setelah I-poran tentang peker- 

djaan perundang-undangan, Mr, 
Sartono kemukakan laporan ten 
lang usul mosi, resolusi dan in- 
terpelasi jg telah  diadjukan da 
lam masa sidang jg lampau, 
Setelah ketua Mr. Sartono me 

igutjapkan pidato pembukaan, 
sidang dilandjutkan dengan pem 
kitiaraan mengenai usul  Mente 
ri Dalam Negeri Mr. Soenarjo 
jang meminta supaja Parlemen 
memberikan prioriteit pada pem 
bitjaraan RUU tentang pemben 
tukan propinsi otonomi Atjeh 
dan pembagian Kalimantan men 
djadi tiga propinsi. Usul. Men 
teri Dalam Negri telah disetu- 
djui dengan aklamasi oleh sidang 
hari Senen kemaren. 

Menteri Dalam Negeri Mr, 
Soenarjo menjatakan, bahwa tea”     berbentuk dharmawisata dimana 

dipergunakan keuangan daerah 
jang berpuluhribu rupiah besar 
nja, mengeluarkan uang dari dae 

irah sebagai pesangon kepada pa- 
'1 bekas anggauta DPRDS Rp. 
1600,” tiap orang dan anggauta 
PPDS Rp. 3.500,— seorang, dll. 

Bagi daerah Demak, demikian 
maksud isi surat tsb., jang pe- 

nuh  mempunjai rasa tanggung 
.djawab keuangan/pengeluaran 

' daerah tidak mengeluarkan sama 
Isekali bagi hal2 sematjam  di- 
'atas. Dan oleh karenanja,  hen 
'aknja soal itu mendapatkan per 
katian seadil2nja dari Pemerin- 

    

'Senin siang kemaren  menjata- 
Ikan, bahwa pada hari Senin 
kemaren Kedjaksaan Agung me- 
landjutkan mendengarkan — kete- 
rangan2 dari acting kepala dac- 
tah Sangir Talaud, Drs. L. H. 
Lalisang. (Antara) 

Memang Di- 

,tampak dilakukan, dan sampai 
'hari Senin kemarin, diketahui 
telah 5 malam terus-menerus poli 
si dibawah pimpinan Kepala Res 
Krim. melakukan ' pemeriksaan 
atas diri orang2 jang diperlukan 
keterangan2nja sampai ' mendje- 
lang pagi hari. 

Diperoleh keterangan, bahwa 2 
dari 4 anak ketjil jang. dibunuh 
itu, berasal dari suami wanita 
Siti jang pertama: suami jang da 
hulu itu djuga mati akibat pem 

(Antara).   

(keadaan mendesak, 

berikan prioriteit pada 

tang kedua RUU itu pemerintah 
telah mengadakan pembitjaraan 
dengan Panitia Permusjawaratan 
Parlemen dan kedua RUU itu 
sudah disampaikan kepada Par 
lemen sedang amanatnja (Presi- 
den) akan menjusul. : 
Dikatakannja, bahwa 

pemerintah bermaksud 
ruratkan kedua RUU itu karena 

jaitu  'kare- 
na adanja undang2 pemilihan 
DPRD-Peralihan dan RUU pemi 
lihan anggota DPRD. Kedua un 
dang2 ini baru dapat didjalankan 
di Djawa sedang daerah diluar 
Djawa belum, karena  daerah2 
itu 'belum berbatuk sebagai pro 
pinsi otonom. Mengenai kabupa 
ten Sumatera Tengah dan. Suma 
tera Selatan pembentukannja di- 
lakukan dengan undang? darurat 
supaja daerah2 imr bisa menge- 
njam kedua undang2 tsb. 

Setelah itu ketua Mr. Sartono 
kemusdisn memberi kesempatan 
kepada para anggota untuk me- 

niatakan — pendapatnja tentang 
usul Menteri Dalam Negeri itu, 
dan sidang memutuskan menje 
tudjui usul tsb. jaitu untuk mem 

pembitja 
raan mengenai kedua RUU tu.» 
Dengan disetudjuinja usul Mente 
ri Dalam Negeri itu, maka atjara 
sidang2 Parlemen dalam minggu 
pertama dan kedua mengalami 
beberapa perubahan. RUU ten- 
tang pembentukan propinsi Atjeh 
dan RUU tentang pembagian 
Kalimantan mendjadi 3 propinsi 

semula 
menda- 

itu akan dibitjarskan mulai hari 
Senen tanggal 15 jang akan da- 
tang langsung oleh rapat? pleno 
dengan tidak melalui babagian?, 
(Antara), 

..
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para pemegang Mn 

- 

  

5. Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris baru, | 

saham ataw wakilnja memerlukan menghadliri ra- 

Pengurus Besar P.G.R4. 

ttd. 

SOEDJONO, 

Ketua. 1: 
   
   

    
     

     

   
   

   
      

    

“Diedarkan oleh N. V. 

"1 lembar 
2 Gan an 

» 

10 

Sri Paduka 
| Dengan hadiah Utama 
|. 1 hadiah Mobil Sedan ,,OPEL KAPITEN” 

2 hadiah Speda Motor. 

2 hadiah Subeng Berlia 
2 hadiah Speda Kombang , METHEOOR” 

Lain? hadiah seharga 

Sultan 

Tinggal melajani pembeli: 
erpos termasuk 

Rp: 7,50 

2 33 

  

7 

  

» 1 1 

P Dara 

djuga. 

     

  

tetap nenjediakan/menjele 
dengan hadiah utamanja 

BANDJARMASIN : 
Tjioe Seng Poen, 

N.V. BANK MASJARAKAT JOGJAKARTA djuga masih 
anak Undian Uang Ketjil 

2 i 1 p- 12'500,— Penarikan setiap 
bulan 2 kali (tgl. 1S dan 30) boleh tjoba mulai sekarang 

N V. Rank Masjarakat J osjakarta 

Saham jang 
“3 

IBNOETADJI, 

V. BANK MASJARAKAT 
JOGJAKARTA. 

Untuk : Jajasan ,,/G.E.L.O.R.LA,” Jogjakarta. 
Jang diketuai oleh : 

Hamengku Buwono IX. 

BSA 259 cc 
“& Rp. 20.000,— — ,, 

n a Rp. 10.0090,— 

a Rp. 8.006,— 

     ang para pemegang saham Nv. 
akiln 1 untuk menghadliri Rapat 
diselenggarakan bertepatan dengan 

ngan Konggres P,G.Rd. Bandung. 

  

stan Direksi tahun 1954/1955. 
a tahun 1954/1955, 

beberapa pasal dari Akte-Pendirian. 
MR 

atja "Harapan Masa” terserlia dikantor P.B. dan "Harapan 
September 1956 dan dapat diperiksa pada 

: “- 2 

— Djakarta, 1 Oktober 1956. 

tags” N.V- »larapan Masa” 
- 

ttd, 

LL LL LL TM LL LA LL SL LL 

AN BARANG 
| : .000, - 

Rp. 209.000,— 

5 40.000,— 
» 20.000,— 

| | » 165690,— 
» 124.000,— 

  

Djunmlah 
In etjeran : 

biaja2 kirim: 

Peadjuai: 
“Ngabean 84 Jogjakarta 

Besar Selacuh ladunesia 

Rp. 400.000,— 

JOGJAKARTA : 
Ii. Tan Giok Biauw, 

Pontjowinatan 5. 

SURABAJA : 
1. Tan Tjoen Yiwat, 

Dil. Boklan 2. 

MALANG : 
1. Firma ,,MATARAM”, 

Dil. Welirang 24. 

DJEMBER : 
1. Oen Biauw Wee, 

Widjajakusauma 14. 

MEDAN : 
1. Tsung Sin, 

Pusat Pasar 19. 

  

kim Saleh dan Djaksa Achmad 
| Tjokrokusumo. Dalam sidang tsb. 

R. SOERJONO, 

'oleh Lembaga Penjelenggara Pe 

nan Achmad 

  

  

| Kaum Pensiunan Di 
Semarang Gelisah 

(Mengapa Ada Jg Pens'unnja Matlet ? — 
: orupsi Ataukah Kelalaian? - 

didapat keterangan bahwa pada sementara kaum pensiunan ditempat 
ini terdapat kegelisahan berhubung dengan tidak diketahui apa 
|sebab2nja penerimaan uang pensiunnja mendadak matjet.  Diurus 
kepada. Kas Negeri jang biasanja membajarnja tidak memperoleh 
keterangan jang pasti djustru kantor ini ha sekedar membajar 
kan apa jang diterima dari Dana 

Kabar Kota 

  

ini han 
siun di Bandung. 

Sedangkan kalau mereka harus 
mengurus kepada — Dana' Pensiun 

i berarti, banjak uang terbu- 
ng ! Diantara mereka jang ,,ma 

: s0 Itjet" uang pensiunnja -itu terda 
MENGAKU. POLISI EKONOMI. |pat bekas Bupati tetapi ada pula 
Hari Saptu jbl. sidang Penga- jjang bekas pegawai negeri renda 

dilan Negeri Semg. telah wene- jhan jang uang pensiunannja, rata? 
ruskan pemeriksaannja mengenai |Rp. 150,— sebulan. 
perkara 2 orang terdakwa “jang Tai Ine 
telah melakukan pemerasan dgn| Rasa gelisah Serupa itu menu- 
djalan mengaku Polisi Ekonomi |rut laporan jang diterima KKP 
dengan maksud untuk memper- |tersebut djuga diderita oleh mere 
oleh keuntungan dirinja sendiri. |ka jang ada didaerah Tjilatjap. 
Bidang tersebut dipimpin oleh Ha |: 

    

   
   

   

    

  

     

T
g
 

      

eberapa kaum pensiunan disana 
elama 5 sampai 8 bulan pernah 
mendapatkan uang pensiunnja ku | 
rang dari biasanja dan ada pula 
jang setjara ,,bergelombang”. Mi/| 
salnja begini: Pensiunan A. bu- 
lan ini terima seperti biasa. Lain 
Ibulan tidak tetapi lain bulan lagi 
terima. Kemudian B. jang tidak 
terima dan sesudah lain bulan B 
ini terima lalu ganti CO. jang tidak 
menerimanja. Demikian selandjut 
Inja. 

dua orang terdakwa jaitu OHB 
dan SB dituduh bahwa pada bu 
lan September tahun 1955 di Kp. 
Karangwulan Semg. melakukan 
pemerasan dengan maksud untuk 
kepentingan dirinja sendiri dan 
dengan mengaku seolah2 mendja 
di Polisi Ekonomi telah membu- 
djuk LTP untuk memberikan 2 
blik kaleng susu Camelpo. Selan, 
djutnja kedua orang terdakwa 
tersebut telah membudjuk pula 
seorang bernama TSS untuk mem 
berikan sedjumlah uang Rp. 10. 

Dimana letak kesalahan kese- 
muanja itu pihak KKP sendiri be 
lum mengetahui. Tetapi jang pas 

000,—. Oleh TSS telah diserahkan (ti. soalnja telah disampaikan ke- 
uang Rp. 300,— karena ia mera jpada beberapa pendjabat jang 
sa ketakutan. Menurut tuduhan jbersangkutan antaranja Djaksa 
dalam mendjalankan aksi tersebut 
kedua orang itu selalu mempergu 
ndkan nama sebagai anggauta Po 
lisi Ekonomi. Kemudian — Hakim 
setelah mendengarkan “keterangan 
keterangan terdakwa jang selalu 
menjangkal, maka sidang masih 
akan dilandjutkan pada bulan 
Nopember j.a.d: 

gung jang minta perhatian dan 
dimana perlu dapat diambil tin- 
dakan sebagaimana mestinja. 

(Antara). 

  

Ketjurangan Di 
FTI Semarang 

5 Orang Ditahan Polisi 
KINI diluaran tersiar berita 

desas-desus, bahwa dikalangan 
PTT di Semarang telah terdjadi 
ketjurangan dibagian peralatan. 

KEPALA L.P.P.I. BERKUMPUL. 

Pada hari Saptu dikantor Ins- 
'peksi Djawatan Prindustrian Dja 
jiwa tengah Semarang telah ber- 
langsung konperensi dinas kepa- | 
la-kepala Lembaga penjelenggara 
Perusahaan? Industri2 (LPPI) se 
Djawatengah chusus untuk  me- 
Injatukan pendapat dalam menga- 
|tur. tata-usaha Dero onngaa Ka : 

Dalam hubungan dengan mi .. £ : 

tara” mendapat keterangan bah- ae" Lean yana tadi Bari 

wa di Djawatengah ini terdapat a Seksi atas pertanjaan? 

beberapa matjam perusahaan in (wartawan kita dinjatakan, bahwa 

duk seperti di Diuwiring Sya Ipada achir bulan "jang lampau 
Tr sahaan pajung. - 4 5 5 3 

sih pn Wates Kreeja) perusa- telah dapat ditangkap 7 orang 3g 
haan sabut kelapa, Djati Kudus (tersangka telah melakukan kedja 
perusahaan tekstil dan penjamak |hatan dengan mendjual ban-ban 
Ikulit di Mertojudan dekat Mage | 4, alat jang berasal dari gi dan 

lang. Perusahaan2 tsb. diatur pr 
oleh B.T.N. atau B.ILN. jang tja | S-A:A- 
ra mengatur tata-usaha berbeda2. : : 2 

Belakangan usaha2 tsb. diurus| Meskipun fihak Polisi sudah me 
nerima pengakuan dari jang ter 
tuduh, tetapi PTT sendiri belum 
memberi laporannja. " 
| Baru setelah fihak Seksi 1 
nemberitahukan tentang ditang- 
kapnja beberapa orang itu jang 
mengakui melakukan kedjahatan 
tsb. telah ada lapbran jamg me- 
ngatakan, bahwa barang2 jang 
bilang itu seharga Ik. Rp. 27.742 
04. Bagaimana kedjahatan  tad) 
dilakukan, fihak jang bersangkut 

  
rusahaan2 Industrie jang berpu- 
sat di Djakarta dibawah pimpi- 

. Sunartadirdja — dan 
berada dalam lingkungan Direk- 
toraat Perindustrian. Berhubung 
@dimasukkannja perusahaan2 - tsb. 
kedalam LPPI maka tjara menga 
tur administrasinjapun harus ,,sa 
tu” pula. 

BEBERAPA KAPAL KERUK 
TELAH BEKERDJA. 

Dikabarkan bahwa beberapa 
hari jang lewat. dengan disaksi- 

7 s jabat2 3 : 
Ba Maa Tekanan - an itu belum bersedia menerang 
karanganjar beberapa km. sebe- |kannja, karena soal tersebut kini 
lah. barat Semarang telah didja- 
lankan sebuah kapal keruk un- 
tuk ,,mengeruk” saluran2 air di 
situ jang sudah mendjadi dang- 
kak Kapal tsb. beratnja 5 ton dan ' 
tiap djam dapat mengeruk tanah 
disita sebanjak labih kurang 20 m3 
Adapun ongkosnja tiap 1 m3 ta- 
nah jang dikeruk Rp. 1,10 se- 
dangkan kalau itu diganti dengan 
tenaga manusia -sedikitnja Rp. 
5,— Ditambahkan bahwa -saluran2 

masih dalam ' taraf pengusutan 
Dalam pada itu diketahui pula 
bahwa sampai kini ada 3 buah 
ban terhitung 2 buah ban baru 
jg dapat disita dan  beberaps 
alat2 lainnja. Dua orang telah 
dibebaskan, tetapi 5 orang lain- 
nja masih tetap ditahan, diantara 
nja terdapat pegawai dan pendja 

jang dikeruk ini air jang - ga malam 
5 it jurus “Kk 2 L . 4 PENA HE ega aa Per tapea SI Lam kalangan mengatakan, 

nja Djawatan Perikanan Darat (bahwa besar kemungkinannja, 
bahwa dalam pengusutan2 sciaa- 
djutnja akan terbongkar pula 

Djawa Tengah. Selain Djawa 
Tengah kapal keruk serupa itu 
djuga telah dimiliki oleh Djawa 
Barat dan Djawa Timur dalam 
rangka bantuan dari I.A.C. 

TTL ALL EA Th 

ini belum diketahz: djelas. 

PIRUKUNAN WARGO HARDO 
PUSORO SEMG. 

F a . Oleh warga2 kawruh kebathin- 
Chusus utk ,,Suara Mor oka an Hardo Pusoro di Semg. baru2 
CM - jini telah dibentuk perhimpunan 

Au Takan "ifagi Tn hi 46! "Pirukunan Wargo Hardo Pusoro 

HARGA EMAS.   
    

   

djual . Rp, 45— Semarang” dengan pengurus sbb: 
22 karat: djual . 1 Rp. 43,— Ketua S. Mangunatmodjo, penu- 

beli Lena. Rp. 41,— US 'S. Djojodirdjo, ' bendahara: 
: Marjosudarmo, dan beberapa pem 

- bantu. Sebagai penasehat ditetap 
kan R. M. Oerip Mangunsupro- 
ijo. Pada pertemuan tadi dipu- 
tuskan, bahwa semua warga2 H. 
P. jang bertempat tinggal di Se 
marang dan sekitarnja dianggap 
iengan sendirinja mendjadi ang- 

  

  
  

gauta, dan pada tiap2 igl. 14 bu 
lan Djawa diadakan pertemuan 

1 "Patbelasan” di  Dji.- Siliwangi 
ah ttd. 22 Semarang. Alamat sekretariat 
IK O TEE di Halmahera 1/24 Semarang. 

  

      

  

TI: 

DARI PIHAK sekretariaat Kesatuan Kaum Pensiunan Semarang 

lain2 ketjurangan jang sementara. 

  

    

      

   
    

    

  

   

    

baru dilantik. — 

usul interpelasi jang diadjukan 

Interpelasi ini terpaksa 

terhadap pertanjaan 
tertulis jang pernah “diadjukan 
oleh seorang anggota parlemen. 
Pertanjaan tertulis ini diminta 
pendjelasan pemerintah  berhu- 
sung dengan Rapat Dewan Men 

8 Agustus jang lalu dimana 
itentukan daftar tjalon wakil2 
olongan keturunan Eropah jang 
aamanja telah disiarkan oleh ber 
yagai- surat2 kabar. 
Diterangkan, bahwa Baperki 

neminta kepada pemerintah un- 
tuk menindjau kembali pengang- 
ketan terhadap wakil minoriteit 
oleh pemerintah dalam parlemen, 
sengangkatan mana  hendaknja 

dilakukan menurut undang? no. 
7/1953 pasal 136. 

Perbedaan warga negara, 
Mendjawab pertanjaan ,,Anta- 

ra” tentang adanja idee menge- 
nai perbedaan. warga negara 
aseli dan warga negara tidak ase 
8 Siauw Giok Tiban katakan, 

bhw tjara perbedaan ini tlh me 
metjah persatuan dan membaha. 
iakan negara kita jang kita diri- 
kan ber-sama2 “sedjak 17 Agus: 
tus 1945. Menurut hukum, pem 
hedaan warca 'negara ini telah 
men'alahi undang2 dan bertenta 
ngan dgn dasar negara kita jang 
demokratis. Sebenarnja, “demiki- 
an Siauw, idee tentang pembeda 
an warda negara ini lebih baniak 
didasarkan kepada ana dana dina 
makan ,,co” dan ,,non”. Dalam 
hal ini. hendaknia dianganlah d: 

   

  

      

wi 2 

  

Team Bedrijfs- 
Diagnose 

1Untuk Memperboiki 
Perusahaan? Di 

Rondung 

UNTUK dapat meningkatkan 
effecicncy dan produktiviteit per 
industrian di. Djawa Barat maka 
sekarang telah dibentak sebuah 
»team” jang terdiri atas para 
pegawai pelbagai djawatan jang 
ahli dalam vak-vaknja piasimp2 
untuk mengadakan —,,bedrijis- 
ihagnose” pada perusahaan2. 
Lea bcurijisdiagnose itu ig 

dipimpin cich seorang ahli dari 
Dyawaian - Ferindusirian Pusat 
mendapat tugas untuk mengada 
wan pemeriksaan setjara integraal 
'dan mendalam berdasarkan il- 
lajah icrhadap pelbagai perusa- 
(ara Indusiri. 

Menurut rentjana, segi2 jang 

:kan Sitihsjau itu ialah menge- 
nai produktiviteit buruh, hubung 
an kerdja, perdagangannja, peng- 

gunaan alat2, management, or- 

zanisasi | perusahaan,  methode 
kerdja, dsb, 

Dengan djalan demikian, diha 
rapkan akan dapat  dikonstatir 
keadaan seluruh, perusahaan, ke 
vaikanZnja, kekurangan?nja dari 
berusahaan industri tsb. 
Dalam taraf pertama penjeli- 

dikan itu akan Gidjalankan pada 
Derusahaan2 industri jang mem- 
punjat ulat2 modern. “Tudjuan 
Stem dalah untuk meningkat 

tan hasil produksi dengan mutu 

ctinggi2nja dari “harga seren- 
ah2nja. 
Dapat ditambahkan, bahwa 
smbentukan team  bedrijfsdiag- 

  
  

  

“alinja diadakan di Indone- 

2. (Antara). 
  

BERITA ORGANISASI. 
— Dikampung Djanenglor (Mla 

tihardjo) telah diadakan penggan 
tian pengurus RT dengan susun- 
an sbb. : Ketua Murman Ismail, 
penulis Djajusman — Hadisuwirjo, 
bendahara  Alip, dan beberapa 
pembantu. 
“— RT Kp. Lemahgempal VI/B 
telah mengadakan reorganisasi pe 
ngurus dengan hasil sbb.: ketua 
S. Martoseputro dan Kliman sbg. 
wakilnja. Penulis: Kasbani, ben 
dahara Sidik dan beberapa pem 
bantu. 
LIMA KAMBING DIGIRING 

KEKANTOR POLISI. 
Lima ekor kambing jang berke 

liaran didaerah Pelabuhan Semg, 
pada hari Septu telah digiring 
kekantor Kepolisian Seksi I di 
Purwodinatan Semarang. Lima 
Ckor kambing itu belum diketahui 
siapa pemiliknja, dan bagi siapa 
jang merasa memilikinja bisa ber 
hubungan dengan kantor kepoli- 
sian tersebut.       

S.B.P.P. MULAI ADAKAN AKSI 
GELOMBANG 

Pada tg. 6 dar 6 Okt. oleh 
SBPP (Serikat Buruh Pelabuhan 
Pelajaran) tjabang Semarang tih 
diadakan aksi terhadap SSPV 
(Semarangsehe Stoomboot & Prau 
wenveer). Aksi tersebut bersifat 
aksi bergelombang jang diikuti 
oleh 550 buruh bagian  sIeephoot, 
bagian perahu dan dok “selama 
dua djam. Dan aksi tersehut. chu 
sus “ditudjukan untuk. membela 
tuntutan 

1 

— "TERUNA SENI” — 
Djum'at sore bertempat dihalaman Istana Merdeka Djakarta oleh 
Wakil Presiden Drs.Hatta telah dilantik dan diambil sumpahnja 27 
orang "Teruna Seni”, Dalam pelantikan ini hadir al. Perdana Men- 
teri Ali Sastroamidjojo ,KSAD A.H. Nasution, KSAL, Para Menteri, 
Perwira2 Tinggi AD, Wali Kota Sudiro, dan Atase2 Militer Negeri2 
Asing di Indonesia, Gambar: Wk. Presiden Hatta, PM Ali dan 
KSAD sedang berdjabatan tangan kepada para "Teruna Seni 

Djangan Lihat Mata A- 
RB 2 . au Hidung 
Perbedaan, Warganegara ,,Asli“ Dan ,,Tidak 
Asli“ Bahajakan Negara Kita — Kata Siauw . 

Giok Tjhan 
|. SIAUW GIOK TJHAN Ketua Umum ,,Baperki” Pusat, | 
Jalam konperensi-persnja di Medan pada hari Djum'at j.l. 
telah memberikan pendjelasan2 tentang putusan konperensi 
Baperki jang dilangsungkan di Medan dari tg. 4 s/d 6 Ok- 
tober. Dikatakannja, bahwa komperensi itu telah mensjahkan 

cengan soal pengangkatan wakil golongan ketjil. 

di-lihat rupa seseorang 
adjukan berhubung dengan tiadanja, hidungnja, namanja, sehing- 
nja perhatian selajaknja dari pe- ga memisahkan dia. Ditindjau da 

.merintah - 

“kongres tsb., jaitu menempuh dja 

demikian dalah jang perta! 

222 8 
jang 

Gambar "Antara”, 

nja Sadja 

»Dwi Naga R 

ME ee ara 

1 

  

200 Tahun Jogja 

  

sa Tunggal" 
USIA KOTA JOGJAKARTA genap dua ratus tahun, ha 

ri Minggn 7 Oktober diperingati dikota Jogja dengan suatu re- 
sepsi dibangsal Kepatihan, jang selain dihadiri oleh Wakil Pre 
'siden Moh. Hatta, P. M. Ali Sastroamidjojo, Wakil P. M. Moh, 
|Rum, Menteri Dalam Negeri Sunarjo dan beberapa Menteri 

lainnja serta pembesar2 seterapat, djuga oleh beberapa anggota 
korps diplomatik, avtara lain dari Uni Sovjet, Amerika Serikat, 
RRT, Djerman Timur dan tamu2 lainnja jang memenuhi bang 

sal jang Juas itu. Seluruh kota 
dalam suasana gembira. 

Perhitungan genap 200 tahun 
itu didasarkan pada tjatatan se- 

Idjarah, bahwa pada tahun ,,Dwi 
Naga Rasa Tunggal” atau 1682 
(menurut perhitungan  Djawa), 
atau tahun Masehi 1756 (7 Ok- 
tober), jaitu kira2 setahun sesu- 

dah  terdjadinja  ,,perdjandjian 
'Gianti”, Pangeran Mangkubumi 

jang tellah melakukan perlawa- 

Inan terhadap Belanda, pihak da 
Iri tempat pertapaannja di Am- 
barketawang ke Parpingan atau 

(Bringan jang kemudian mendjadi   
kepada pemerintah berhubung 

itu, mata- 

ri sudut politik, perbedaan itu 
tidak mesti ada, karena kita sa- 
ma-sama mengenal dan mendiri- 
kan Negara Republik Indonesia 
pada 17-8-45 jg lalu. 

Kita adalah warga negara Re- 

Ngajogjakarta atau Jogjakarta, 
Pangeran Mangkubumi mendjadi 

Sultan Hamengkubuwana ke-I. 

Dalam resepsi tersebut berbitja 
ra berturutturut ketua panitia, 

Walikota Sudarisman Purwokusu 
mo, (jang dalam 1esepsi ini dari 

Kepala Daerah Istimewa Jogja- 
karta mendapat hadiah kalung 
Walikota berupa rantai dgn lam 
bang Jogjakarta), wakil DPD, 
Menteri Dalam Negeri Sunarjo, 
P. M. Ali Sastroamidjojo dan Wa 
kil Presiden: Moh. Hatta. 

Dalam rangka memperingati ko 
ta Jogjakarta genap 200 tahun ini 

hari Saptu” dilakukan pembuka- 
an kebun binatang ,,Gembiro Lo 
ko” dan hari Minggu ini gedung 
pertemuan ,,Sasono Hinggil Dwi   publik Indonesia jang memper- 

ijuangkan dan mempertahankan | 

kedaulatan negara. Mengapa pu, 

a untuk warga negara Republik 
Indonesia itu mesti diadakan per 
bedean antara aseli "an tidak 
aselli. 

,Kami”, demikian Siauw selan- 
djutnja, ,.tidak pernah berangga- 

nan bahwa kami warga negara 

tidak aseli. Kami adalah orang 

Indonesia dan negara kami ialah 
Republik Indonesia. Mengandjur 
kan perbedaan adalah  berten- 
tangan dengan hak azasi dan kec 

merdekaan”, kata Siauw lagi. 

    

Pemulihan keamanan. 
Mengenai pertanjaan, bagaima 

nakah sikap. Baperki tentang ke 
putusan Kongres Mahasiswa Pe 
muda Peladjar Masjarakat Atjeh 
baru2 ini di Medan dimana dipu 
tuskan supaja pemerintah menem 
»uh djalan musjawarat dgn pem 
Serontak, Siauw djelaskan, Ba- 
perki sendiri dalam hal ini tidak 
mempunjai sikap. Tapi, Baperki 
selamanja menjokong setiap usa 

'ha kearah pemulihan keamanan. 
|Apa jang telah diputuskan oleh 

  
lan musjawarah, demikian Siauw, 
bisa dilakukan djika gerombolan 
itu terlebih dahulu menjerah ke- 
pada pemerintah. Penjerahan itu 
harus berdasarkan pengakuan 
adanja satu negara Rep. Indone 

isia, 'bukan lain2, dan kalau hen- 
|dak dilakukan merundingan 'sete- 
lah penjerahan, hal itu dapat sa- 
dja didjalankan. 

Ditambahkannja, bhw Baperki 
akan  mempeladjari keputusan 
Kongres MPPMA tsb lebih dja- 
uh lagi. 6 

Atas pertanjaan Siauw, djelas 
kan, bahwa Baperki sampai de 
wasa ini telah mempunjai 170 tja 
bong mulai dari Sabang sampai 
“2 Fiores dan anggotanja ber- 
jumlah. 14.000 Orang. 
Usaha Baperki untuk mempo 

pulerkan bahasa Indonesia dika 
langan bangsa Tionghoa, menu- 
rut Siauw Giok Tjhan, telah ber- 
djalan dan sebagai langkah per 
tama telah didirikan  sekolah2. 
Mendjawab pertanjaan  kurang- 
aja perhatian masjarakat Tiong- 
hoa terhadap sekolah? Indonesia 
untuk orang2 Tionghoa, Siauw te 

Abad” dan sorenja pembukaan 
perluasan saluran air minum di 
'Tjandi “didjalan ke Kaliurang, di 

samping diadakannja berbagai ma 
tiam perlombaan. Sebagaimana 
diketahui, sedjak tanggal 7. Sep- 

tember hingga 17 Oktober dalam 
hubungan ini diadakan pula Pe- 
kan Raya dimana ikut serta pu 
la berbagai perwakilan asing de- 

ngan membuka stand2nja. 

Dalam pidatonja Walikota Su- 
darisman Purwokusumo mengu 

raikam arti Jogjakarta dalam se- 

djarah perlawanan terhadap Be- 

landa baik didjaman VOC mau 
pun sedjak - adanja pergerakan 

modern: baik sebagai daerah tim 

bulnja perlawsnan Diponegoro, 

Sentot Prawiredirdjo dan Kiai 

Modio maupun sebagai tempat 

lahirnja gerakan2 seperti Budi 

Utomo, 'Muhammadijah, Taman 
Siswa dan sebagainia, dan jang 

dalam djaman revolusi mendapat 
kehormatan. mendjadi ibukota 

Republik Indonesia dan kota 
revolusi. 

Selain itu mendjadi pula pusat 
sebudajaan dan kini koty Uni- 
versitas Gadjah Mada. Dalam pa 
d, itu ia bantah anggapan, bah 
wa peringatan 200 tahun kota 
Jogjakarta ini berbahu  feodal 
atau provincialisme, dan  kata- 
kan, bahwa lepas dari sentimen? 
politik. sudah sepatutnjalih  Io- 
kaal patriotisme dikobarkan. Da 
lam pada itu baik P.M. Ali mau 
pun Wakil Presiden Moh. Hatta 
menekankan pidatonja pada ke 
harusan kita melihat kedepan, 
melihat pentingnja  pembangu- 
nan untuk masa depan, dengan 
mengambil pengalaman atau se 
djarah sebagai peladiaran. 

Berhubung dengan perajaan Jog 
'akarta genap 200 tahun mela- 
'ui radio Suara Amerika” Ming 
'u malam Ni. Roosevelt dan pre 
iden Colombia University meng 
itjapkan selamat dan kata2 sam 
sutan. Sebagai diketahui, Nj. Roo 
evelt pernah berkundjung di In 
Jonesia, sedang Colombia Univer 
sity adalah universitas ig telah 
memberikan ' gelar kehormatan 
Toktor dalam ilmu hukum kepa- 
da Presiden Sukarno ketika ber 
kundjung di Amerika Serikat   rangkan, ,saja jang keran meng 

apa sekolah dibawah  pengawa: 
an Pengadjaran Asing”. 

Peraturan Import. 
Siauw sebagai anggota parle- 

men, mendjawab pertanjaan me- 
ngenai peraturan jang dikeluar 
kan baru2 ini tentang import, 
dimana beberapa barang2 lima seper- 

ti singlet, motorfiets,  kereta- 
angin, dibebaskan, — mengatakan 
bhw' peraturan tsb akan mengura 
ngi proteksi oleh pemerintah ter- 
hadap industri2 nasional dalam 
negeri. Karena kurangnja protek- 
si jang diberikan, produksi peru 
sahaan akan menurun dan akibat 
nja buruh2 terpaksa dilepaskan 

adaan ini bukan tidak “mungkin 
ada hubungannja dgn keamanan 
karena bajaknja pengangguran. 

Bitjara mengenai idee Assaat, 
dgn tegas Siauw katakan, bahwa 
Baperki menentang idee pemisa- 
han tsb. Dan idee itu berbahaia 
sekali bagi persatuan bangsa, de- 
mikian Siauw mengachiri ketera 
.ngannja. 

Seperti diberitakan, beradanja 
Siauw Giok Tihan kini di Me- 
dan adalah dalam hubungan 
menghadiri konperensi pleno Ba- 

dan timbullah pengangguran. Ke-IS 

(Antara) 

Potsonelie. 
PI AIA 

  

    
RESEPSI UTK MISI PARLE- 

MEN INDONESIA Di 
MOSKOW. 

Oleh perwakilan Indonesia di 
Moskow Djum'at malam telah di 
adakan resepsi untuk kehormatan 
misi parlementer Indonesia jang 
kini sedang berkundjung di Uni 
Sovjet. Pada resepsi itu hadir 

Koditsa, wakil ketua Sovjet 
Tertinggi, P. Globanov, ketua de 
wan uni, dan V. T. Laish, ketua 
ea bangsa2, dll. Demikian 

KROMBONGAN 6 ORANG WANI- 
TA INDONESIA KE 

SHANGHAI. 

Rombongan 6 orang wanita In- 
donesia jang kini sedang berkun 
dajung di Tiongkok, hari Saptu 
meninggalkan Peking menudju 
Shanghai. Sebagai diketahui, rom 
bongan wanita tsb. dipimpin oleh 
Nj. Ruslan Abdulgani dan sebe- 
lum berangkat, rombongan Djum 
'atmalam disambut dalam perte-   berki Pusat jang berlangsung mu 

lai 4 Oktober sampai 7 Oktober, ' 
(Antara). 

PRESIDEN Sukarno jang hari 
Minggu ibl. tiba dari Shenyang 
di Chanchun, dikota itu mengun- , 

djungi "kota paberik mobil jang 
pertama | dari RRT, demikian! 
"Hsinhua”. 

Kota-paberik ini terletak diba- 
gian luar kota Chanchun, jang 
3 tahun jang lalu, jaitu pada tgl. 
15 Djuli 1953, ketika pekerdjaan 
pembangunan dimulai, tidak ada! 

|apa-apanja,  ketjuali | runtuhan2! 

  
SBPP tentang pakatan' Jari sebuah paberik tentara Dje- 

kerdja dan gratifikasi th. 1955, 4 pang. Paberik mobil jang besar itu, 

muan perpisahan jang diselengga 
rakan oleh wk. ketua. dari Wede- 
rasi Wanita Demokratik seluruh 
Tiongkok. Demikian Hsinhua. 

ini selesai dibangunkan dalam 
waktu kurang dari 3 tahun, dan 
kini telah menghasilkan mobil2. 

Presiden Sukarno hari ini telah 
menjaksikan selesainja mobil jg 
ke-335. Jang telah diperiksanja ia- 
lah dari ruangan2 tempat peker- 

Jogja merajakan peristiwa ini 

Irian Timur Akan 
Djadi Negara Ba 

gian Ke-7? 
Dari Benua Australia— 
Saran Ment.. Hasluck 
MENTERI urusan territoria 

Australia, Paul Hasluck, menga- 
takan Sabtu jbl. bahwa hendak- 
aja territorium Papua (bagian 
selatan Irian Timur) dan New 
Guinea (bagian utara Irian Ti- 
mur) kelak didjadikan negara 
bagian Australia jang ke-7. 

Tapi keputusan 'terachir me- 
ugenai masa depan Papua dan 
New Guinea akan dilakukan oleh 
rakjat kedua daerah ini sendiri, 

kata Hasluck. 
Hasluck mengemukakan bahwa 

kita sekarang tidak menghadapi 

keadaan jg statis, jg tak berubah 

rubah, melainkan keadaan "jg 

sangat tjepat berobah”. 5 
Tapi padas sgat jnd sama sekali 

belum dapat. dikatakan 
Papua l 
akan mendjadimegara 

ke-7, kata menteri. 

bahwa 
dah New£I Guinea betul 

bagian   
"SIARAN, RADIO R. I. 

SEMARANG, 10 Oktober '56: 
Djam 06,25. @uickstop. 06.30 Ra 

juan pagi: 07:20):-0:- H. Suara Is- 
tana. 07.30 Irama Krontjong. 13,15 
Kwintet. Sjaiful Bahri. 13,50 Ra- 
juan Suprapti. 114,10. Vertaumte, 
Melodien. -17:00r1 Taman Kusuma, 
17,80 Rajuan Petang. 18,15 Dari 
Lautan Teduh. 18,30 Ruang DPD 
AD. 18,45 Dari. Lautan Teduh 
(landjutan). 19,30 Tepatkah.... ? 
20,30 Krontjong Malam. 21,00 San 
tapan Rochani. 21,15 Gending2 
Semarangan. 22,15 Suntiswaran di 
seling Motjopat. 23,00 Penutup. 
SURAKARTA, 10 Oktober 56: 
Djam 06,10 Sidney Thompson. 

06,30 Irama Krontjong. 07,20 La- 
gu2 Bali. 07,30 . Lagu2 Maluku. 
07,45 Isman dan kawan2nja. 13,10 
Klenengan dari Puro. 14,10 Kle- 
nengan dari Pure (landjutan). 
17,00 Dunia anak2. 17,40 Varia 
Djawa Tengah. 17,50 Irama Indo 
nesia. 18,15 Ruangan A.P. 19,30 
Imbauan Malam. 19,45 Kontak 
dgn Pendengar. 20,30 -Sonata. 
20.45 Mimbar Penerangan. 21,20 
Klenengan Manasuka. 22,15. Kle 
nengan Manasuka (landjutan. 
24.00 Penutup. 
JOGJAKARTA, 10 Oktober "56: 
Djam 06.10 Bonangan pagi. 06.35 

Genderan pagi. .07,10 Genderan 
pagi. (landjutan). 13,10 Buah Tjip 
taan Ismail Mz. 14.10 Krontjong 
Siang. 17.00 Taman Kepanduan. 
17,40 O.. M. Tjempaka. 18:15 Ba- 
rat Terkenal. 18,30 Peladjaran 
Lagu Djawa. 19,40 Puspa Rema- 
dja. 20.15 Gesekan Biola. -20,39 
Seni Suara Djawa. 21,15 Ruangan 
Djapendi. 21,30 Malam Manasuka.   2215 Malam Manasuka (landjutan) 
23,00 Penutup. 
IDJAKARTA, 10 Oktober "56: 
| Djam 06.10 Irama Trio. 07,10 
Seni Djawa Studio Djakarta. 13,10 
Sinondang Sipirok.- 14,10 Ketjapi 
Modern. 17,00 Maya Serodia. 18,30 
Orkes Dupa Nirmala. 19.30 Canadi 
an Concert. 21,00 Lembaran Wa 
nita. 2215 O. M. Bukit Sigun- 
tang. 23.00 Penutup. 
TJIREBON, 10 Oktober "56: 
Djam 06.10 Suara Pagi. 06.35 

Komponis 'dati" 'Pjiptaannja. 07,10 
Hawaiian Maluku: 07,40 Gamelan 
Kraton Kanoman. 13,10 Joe Loss. 
13,40 Orkes, Puspa..,Kemala. 14.10 
Djenaka Sunda. 11,00 Dongengan 
untuk kanak2.” 17,20 Njanjian 
anak2. '17,30 'Siarah AL. P. 18,15 
Dunia Olah Raga:i18.30 Trio Tapa 
nuli. 1920 Maerngket - Merpati. 
19,30 Orkes Serodja,. 20,15 Tjipta 
an Richard Strauss. 21,15 Game- 
lan Sederhan4. 22.15 “Gamelan Se- 
derhana ' (landjttari)!' 23,00 Penu 
tup. - FE. NGSO 
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MAGELANG» MAGELANG 
PABERIK SINGLET MEMPER- 

20 BUAH MESIN 

RADJUT. : 
Oleh pengusaha nasional. di Ma- 

GUNAKAN 

gelang kini sedang diusahakan 
berdirinja paberik singlet (pabe- 
rik kaos) dgn miodal pertama 
Rp. 2/5 djuta. Persiapan tentang 
berdirinja paberik singlet itu, me 
nurut pihak jang bersangkutan su 
dah selesai dikerdjakan. “Tenaga 
achli buat sementara waktu akan 
didatangkan dari Surabaja.  Me- 
nurut rentjana paberik singlet 
tsb akan mempergunakan 20 buah 
mesin radjut, dan utk daerah Ke 
du adalah jang pertama kalinja 
didirikan oleh bangsa Indonesia, 
Setelah paberik itu dilaksanakan 
diharapkan akan dapat membantu 
kebutuhan bahan pakaian didalam 
negeri. 
Dalam pada itu, 

pemerintah setempat wartawan 
kita memperoleh keterangan, bah 
wa sebelum permintaan idjin utk 
mendirikan paberik singlet tsb 
dimadjukan, oleh kalangan peda- 
gang di Semarang .dari pihak pe- 
merintah sudah diberikan idjin 
lebih dulu, akan tetapi berhubung 
kesulitan tempat dan aliran lis- 
trik, kemudian perusahaan tsb. 
dipindahkan didaerah Semarang. 
Maka dgn permintaan jang diusa 
hakan oleh pengusaha nasional jg 
belakangan ini, daerah Kedu akan 
mempunjai sebuah paberik singlet 

dari kalangan 

sesuai dgn rentjana pemerintah 
dalam memperkembangkan in- 
@dustrialisasi. 

20 buah mesin radjut tsb dewa- 
sa ini sudah dipesankan dari Inar 
negeri, kapan datangnja belum 
diketahui, karena masih menung- 
gu idjin dari Kementerian Per- 
ekonomian Djakarta. 

Presiden Sukarno Lihat Pabrik 
Mobil RRT Jang Pertama 

Dalam "kota paberik mobil 
pertama” ini ketjuali paberiknja 
sendiri jang terdiri dari gedung2 
besar, terdapat djuga perkampu- 
ngan buruh “terdiri dari lebih 
seratus rumah bertingkat tiga atau 

empat, dengan toko2- keperluan 
dja-pekerdja mengetjor badja, re | sehari-hari, toko2 buku, restoran? 
lalui ruangan2 lain jang meliputi | 
seluruh proses pembuatan, sam: 
pai keruangan terachir jg meng: 
hasilkan mobil jang telah selegai 

    

Pemerintah, - bank, kantor pos, 
sekolah2 baik buat orang2 dewa- 
sa. maupun untuk anak2, biblio- 
theek, tempat2 penitipan anak 

ik dan sebagainja. (Antara) 
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PARTAI APA? 
Darmansiah, kepala Djwt. In- 

speksi Perdagangan Djawa Ti- 
mur, mengaku benar terima uang 
suap. Tapi katanja perbuatan itu 
Idilakukan atas instruksi partainja, 
Uang digunakan untuk keperluan 
Ikampanje pemilihan umum. 

Kerabat Sir-pong tanja: Lhoo 
bung, itu berita Antara” kok 
kurang djelas:- Tak diterangkan 
Darmansjah itu anggauta partai 
apa? 

Djawab Sir-pong: Memang se- 
ngadja nama partainja tak dise- 
but. Eh, nanti bisa didakwa... 
insinuasi, Bisa dituntut. 
mau tania nama partainja, Sir- 
pong bisa djawab tegas. Darman- 
sjah adalah anggauta Partai Ko- 
rupsi, dan dia anggauta (Ke) 
Bagian Kursi, 

Hidup Partai!!!!! 

Sir-pong. 

sport | 
— . asn 
ROMBONGAN OLYMPIADE 

INDONESIA KE MELBOURNE 
TERDIRI DARI 35 ORANG. 
Menurut pengumuman K0. 

dengan “memegang teguh pada 

ssjarat2 minimum", maka kini su 

dah dapat dipastikan, bahwa In 
Gdonesia akan mengirim regu se- 
pakbola dan atletik ke Melbourne. 
Regu sepakbola akan terdiri dari 
seorang pemimpin regu, Ssekreta- 
ris, pembantu, coach (Tony Pa 
cagnic) dan 20 orang 

Kalau 

    

    
pemain jg 

masih akan ditetapkan lagi. Regu 
atletik jang akan ikut adalah pe 
lontjat tinggi putera Okamona 
dan Maridjo dengan susunannja 
pemimpin regu Lt. Kol Soehardi, 
Coach Lts.. Askar Djundjunan, se 
orang assistent tehnik Bill Miller. 
Sebagai inti rombongan kedua 
regu itu adalah Maladi (pemimpin 
rombongan), Jumarsono (sekreta- 
ris/bendahari), S. E. Osman (off. 
tehnik), Dr. Eri Soedewo, nj. Soe 
kamto (ahli makanan), Kendaro 
(masseur). Dengan demikian rom 
bongan Olympiade Indonesia ter 
diri dari 35 orang. Selain itu 
akan menudju pula ke Melbourne 
untuk menghadliri rapat2 Komite 
Olympiade Internasional dan ra- 
pat2 Asian Games Federation ke- 
tua umum KOI Sri Paku Alam 
Ian angg. Asian Games Federa- 
tion Dr. Halim. Ada kemungkinan 
besar, bahwa sebagai wakil Peme 
rintah akan pergi pula Mente 
PP dan K dan Wali Kota Djakar 
ta Raya. Jang. belakangan ini 
berhubung dengan niat PB. KOI 
untuk mengadakan Asian Games 
IV Djakarta dalam th. 1962. Tgl. 
17 Nopember 1956 rombongan In 
donesia akan menudju ke Mel- 
Ibourne dengan GIA, sedang 
untuk melakukan persiapan2 
perlunja akan berangkat lebih .c 
hulu Let. Kol. Soehardi, S$ 5. 
Osman dan nj. Sukamto. 

iKongres Penjiar 
lalam 

Akan Dilangsungkan 
| Di Medon Besuk 

26 Oktober 
MENURUT Komisaris wilajah 

G.P. Ansor Sumaiera Tengah, 
Grganisasi tersebut telah ditun- 
ijuk oleh Panitia Kongres Penjiar 
islam dan sajembara Al Ouran 
s2 Indonesia di Medan, untuk mc 
milih utusan2 jang akan dikirim 
kan kekongres tersebut jang akan 
Gilangsungkan di Medan dari tgl. 
26 Oktober s/d 2 Nonember. 
Kongres tersebut akan menrbahas 
persoalan nasib agama Islam dan 

nia serta merumuskan per- 
baikan? dituasa datang jang akan 
disampaikan kepada umat Islam 
dan pemerintah Republik Indo- 
nesia. 

Selandjutnja akan -dibitjarakan 
dan dikumpulkan pendapat2 me- 

ngenai retaknja kesatuan bangsa 
Indonesia serta ditjari djalan ke- 
luar dari hal tsb., dan - dirumus- 
kan tuntutan pemuda Islam ke 
pada sidang-sidang Dewan Kon- 
stituante. 

Tudjuan pembatjaan Al Our- 
an ialah untuk mengembalikan 

perhatian umat Isiam kepada ki 
tab sutiinja, agar dapat mendjadi 

pegangan bersama dan hakim dji 
ka ada perselisihan paham dian- 
tara kaum Muslimin. 

Utusan jang dimaksud terdiri 

dari pemuda, mahasiswa dan pe 
muka2 Islam. (Antara). 
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JOGJA 
SEMINAR SEDJARAH DAN 
BAHASA AKAN DIADA- 

KAN DI JOGJA. 
Dgn bertempat digedung Nega- 

ra, Menteri PPK Sarino baru? ini 
telah mengadakan pertemuan dgn 
Senat Mahaguru Universitas Ga- 
ajah Mada, jang dihadiri djuga 
oleh Prof. Dr. Prijono, Prof. Pur- 
botjaroko dan Prof. Dr. Sukam- 
to dari Universitas Indonesia. 
Dalam pertemuan tsb dibitjara- 

kan mengenai persiapan? akan di 
adakannja seminar sedjarah dan 
bahasa jg akan diadakan di Jogja 
karta (waktunja “ belum ditentu- 
Kan). 
Menurut Menteri Sarino  mak- 

sud seminar jang akan diadakan 
itu ialah utk mentjari bahan2 dan 
ketentuan2 mengenai perkemba- 
ngan sedjarah dan bahasa diseko- 
lah2 baik sekolah2 rendah, mene- 
ngah maupun sekolah tinggi. 

TJILATJAP 
arena 

PENERANGAN DAN DEMON- 
STRASI MAKANAN 

SEHAT, 
Pada tdnggal 14 s/d 22/10 jang 

akan datang, oleh PPMR (Panitya 
Perbaikan Makanan Rakjat) dae- 

Irah Tjilatjap akan diadakan pe- 
jnerangan keliling dan demonstra- 
Si makanan2x sehat di 4 Kaweda- 
nan daerah “Itu. 
Diantara demonstrasi tsb mem- 

beri tjonto tjara2 pembikinan ma 
kanan dari singkong dan bebera- 
ba Susunan makanan jang bergu 
na bagi tubuh manusia jang. ber 
isi protein dan zad2 jang memper 
kaja kesehatan, 

TJIREBON 
RANTING2 BP4 TERBENTUK. 
Sedjak tgl. 1 Oktober jl. BP4 

(Badan Penasehat Perkawinan 
dan Penjelesaian Pertjeraian) Ka 
bupaten Madjalengka telah selesai 
membentuk ranting2nja disetiap 
ketjamatan dalam kabupaten itu. 
Anggota2nja pengurus jang du- 
duk dalam BP4 ketjamatan itu 
terdiri wakil? party dan organi- 
sasi, baik jang berazaskan ketu- 
hanan maupun tidak, 

SUNTIKAN?2 TJATJAR 
| TUK NELAJAN. 
Berhubung dewasa ini sedang 

berdjangkit penjakit tjatjar dian 
tara para nelajan dan orang2 pe 
rahu jang datang dari luar dja 
wa dipelabuhan Tjirebon, maka 
Diw. Kesehatan Tjirebon mulai 
butan..ini mengadakan gerakan 
pembrantasan penjakit itu dengan 
suntikan9 anti tjatjar. Suntikan 
suntikan ini dimaksudkan untuk 
mentjegah mendjalarnja  penja- 
kit ikut “kepada penduduk kota 
Tjirebon lainnja dan diadakan se 
tiap bari mulai pukul 13 siang, 
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2 Truck Adu 
Kekuatan 

  

  

   

    

   Sebab pembunuh: 
lah Bra nda Uh esudah me BNN an 

an - melemparkan | Yruc| -135 tampak kedalam sungai melaporkan | rita luka2 ringan 
dirinja pada polisi. (berat, 
S. dan Tjik M. sebelum terdja | — di dram,, ini diketahui oleh se- 
mentar, orang jang dekat dgn. | 
anak2 ini, mempunjai hubungan | 
jang akrab satu sama  lainnja. 
Pada achir2 ini, kabarnja S. te- 
lah Owongrang oleh rasa tjembu 
ru, jang berdasarkan pada ketju 
rigaan gadisnja itu ,.bermain ma 
ta” dengan ,,budjang” lain. 

Seorang achli pendidik di Pen 
dopo melihat kedjadian ini seba 
cai suatu gediala daripad, aki- 
bat terlalu banaknja anak2 mem 
batja buku2 tjabul dan sensasi 
jang sekarang banjak tersebar. 

(Antara) 

Tito 

Garam Magelang jang 

  

Pendjara 

Tsb. £ 

| kan, maka anggota Parlemen 
telah memadjukan pertanjaan 
rikut : 

  

Berhasil 
Bela Politiknja 

KARTFAWAN United Press 
.C. Thaler an dari 

London hari Ba me- 
nurut ,laporan2 diplomasi” jang 
diterima di London dari apa jg 
disebutnja ,,belakang Tirai Besi”, 
pembitjaraan Tito-Khrushchev di 

sematjam kompromi: Tito berha- 

2 T bagi maa ng a ito” bi via, 
Khrushchev mendapat djandji 
dari Tito, bahwa ia akan men- 

antara Jugoslavia 
Demokrasi Rakjat. 

Jugoslawia kabarnja melakukan 

Didalam Kamp? tawanan S.O. 
dan S.O.B. “di Ambarawa terda- 
pat lebih kurang dua ratus orang 
lebih, orang tawanan jang sudah 
harus dibebaskan. Keterangan ig 
kami peroleh menjatakan, bah- 
wa orang2 tawanan itu sudah ha 
rus dibebaskan, tetapi oleh kare- 
na daerah asal mereka tidak ' 
mau menerima mereka, maka ter: 
paksa menahan mereka dalam ! 
pendjara. ! 

Berdasar ini, kami ingin berta 
nja kepada Pemerintah, sebagai | 
berikut: 

nh I. Berapakah banjaknja djum- 
dan negara2 jah warganegara jang serupa ini 

nasibnja diseluruh Indonesia? 
HH. Apakah Pemerintah tidak! 

£ Ta : sependapat dgn penanja, bahwa ' peran sebagai ,,kuntji” dalam PO menahan orang2 dgn tidak ber litik ini, dan oleh URSS Jugo-| Na yang so mgn pengamanan slawia dipandang sebagai ,,pintu ' : : : ke Laut Tengah”, jang dim ta- Mengandjurkan Ssupaja  negara2 
hun ini sangat diperhatikan oleh Fropa Timur lainnja djuga men- 
Sovjet, terutama semendjak ma- Sjalankan ideologi “Komunisme 
salah Terusan Suez timbul. Tito. Demikianlah tulis pemim- 

Tapi diduga bhw URSS tidak Pin k.b. AS UP di London, 
Fr K. C. Thaler (Antara). 

Penting bagi Mereka 
' Lgu 3 Jang Ingin DjadiTuan/, 

| Njonja RumahDiudara: 
Pendidikan: Steword Dan Stewardess'GIA 

—Tamatan SMP Bisa Diterima 
SEBAGAI EXPERIMENT untuk mendidik steward dan 

stewardess, maka GIA sekarang menempatkan 4 orang tjalon 
steward dan 5S orang tjalon siewardess dalam hotel Homana 
Bandung uniuk mengikuti peladjaran service, ilmu pelajanan, 
menjusun menu, beladjar bergaul. Para tjalon stewardl(ess) itu 
telah memulai peladjarannja pada tg. 1 Oktober jbl. dan pada 
tg. 15 Oktober akan mengachiri peladjaran praktek itu utk. 
diganti oleh rombongan tjalon steward(ess) baru lagi. 

Steward(ess) bukan pe- 
lajan,. tapi tuan dan 
njonja rumah di-udara. 

Mengenai “funksi  steward(ess) 
diterangkan, bahwa diantara pu- 
blik Indonesia “masih ada salah 
paham. Stewardtess) itu bukan 
'pelajan dalam. pengertian  djo- 
ngos atau babu, melainkan air- 
host atau'air:hostess artinja tuan 
atau njonja rumah diudara. Dja 
di mereka harus berbuat dan ber 
tindak supaja para ,,tamu” jaitu 
para penumpang:senang seperti 
State rumahnja sendiri. i 

Air-hostess itu tak punja hari 

  
  

   

Dalam pertemuan dgn pers dil: 
Bandung, kepala bagian penera- 
ngan dan kepala bagian pendidik 
GIA menerangkan, bhw usaha 
itu merupakan experiment karena 
biasanja para tjalon steward(ess) 
itu mula2 mendapat pendidikan 
teori dan baru kemudian prak- 
tek. Sekarang praktek dan teori 
itu bergandengan. 

GIA memilih hotel Homann, 
oleh karena hotel itu dipandang 
jang terkemuka di Indonesi 2 aan 

diatas menundjukkan betapa hebatnja tabr bu 
dua truck jang terdjadi diperempatan djalan Kaw akan antara 
redjo pada tgl. 4 Okt. jl. Kedua truck mp vedanan Purwo- 

  

   

masing2 milik Djwt. 6 i bernomor AA-735 dan milik P.T. “Fona” Tjilatjap jg bernomor R-1815 dengan memuat drum2 minjak tmbh, 
Pat miring, png Pa Marlan mende- Ka. 1 seorang pekerdja truck tsb. Akibat ketjelakaan ini kedua truck tsb, 

menderita luka2 
mendapat kerusakan2. 

“Terpaksa 
  

Terus Ditahan Dalam 
Ambarawa 

Ratusan Orang Dalam Pendjara Tak'Ke- tentuan Statusnja — Sjarif Usman Tanjakan 
epada Pemerintah 

BERHUBUNG dengan banjaknja warganegara Republik Indonesia, jang ditahan, pada hal mereka sudah harus dibebas 
Seksi Pertahanan Sjarif Usman 
kepada Pemerintah sebagai be 

dasar hukum, berarti memper- 
kosa hak asasi manusia? Bukan 
kah tjita2 kemerdekaan kita, un 
tuk melindungi hak asasi manu 
sia? Bukankah tjara penahanan 
serupa ini, hanja didapati dine- 
gara diktatur sadja, dimana hu 
kum keadilan tidak berkuasa? 

II. Diika orang2 itu tidak di 
terima olleh daerah asal mereka, 
maka kami ingin mendapat ke- 
(terangan, siapakah jang tidak mau 
menerima mereka? Apa tidak 
mungkinkah dibelakang ini, ber 
main  sentiment pertentangan? 
Pertentangan partai, golongan 
atau pribadi? 

IV. Apakah ketidak sediaan 
segolongan ketjil manusia ditem 
p?t asal mereka, sudah tjukup 
untuk menahan mereka dalam 
pendjara? Apakah ini mempunjai 
dasar hukum, sesuai dgn hukum 
jg berlaku dalam negara kita? 

      

   

   
   
   

        

   
   

  

   

” 

pada Parlemen. 
F takan, bhw Panitia Per- 
Imusjawaratan bermaksud - mem- 
pertjepat prosedure pembitjaraan 
mengenai hal itu dgn tidak usah 

elallui rapat bagian2 jang lang 
sung mengadjukannja pada rapat 
pleno. Tanpa meliwati rapat2 ba. 
gian berarii penghematan waktu 
banjak sekali. Tapi hal itu tidak 
lakan bisa dilakukan kalau peme 
rintah sendiri bellum menjampai| 
kan RUU itu pada Parllemen, de 
mikian Mr. Sartono. 5 
Menurut Mr. Sartono, kalau 

hari Saptu atau selambat2nja ha 
ri Senen nanti RUU itu telah 
diterima Parlemen, maka dalam 
minggu pertama hal itu bisa dil 
sampaikan pada anggauta2 ' dan 
dalam minggu kedua telah bisa 
Jibitjarakan. 

Djadi adalah tidak benar, ka- 
lau seolah-olah Parlemen selalu 
lambat dalam pekerdjaannja, ka 
rena soalnja tidak hanja tergan 
tung pada Parlemen sendiri, me- 
lainkan djuga pada tjepat tidak- 
nja vekerdjaan pemerintah, demi 

  

Parlemea Setudju 

tama,— Pengeluaran Beberapa Un-! 
dang2 Darurat Pun Dapat Diterima 

KETUA PARLEMEN Mr. Sartono atas pertanjaan ,,An 
tara” tentang pemberian prioritet Parlemen untuk mendahulu 
kan pembitjaraan mengenai pembentukan daerah2 otonomi pro 

isi, katakan, bahwa memang telah ada »understanding” me 
Jagenai hal ita antara pemerintah dengan Panitia Permusjawa 
ratan Pariemen, tapi sampai hari Sabtu siang pemerintah be- 
lum lagi menjampaikan RUU pembentukan daerah2 otonomi 

| RUU'Pembentukan 
. Otonomi. 

Es Ps, 1 . 3 

(Propinsi 
"Beri Prioritet (er 

  

. Menurut Mr. Sartono, dikala- 
ngan Parlemen sendiri ada mak- 
sud “untuk memberikan djuga 
.prioritet dalam membitjarakan 
hal itu, tapi hal itupun belum 
bisa dikerdjakan selama nota ke- 
uangan itu belum diterima. 

Soal2 jang disetud'ui pa 
nitia permusjawaratan, 

Atas pertanjaan tentang perse- 
tudjuan Panitia Permusjawaratan 
tentang maksud pemerintah utk 

Sartono katakan, bahwa memang 
sebagian besar anggauta Panitia 
'Permusjawaratan telah menjetu- 
djui maksud pemerintah untuk 
mengeluarkan undang2 — darurat 

  

mengeluarkan undang2 - darurat,| 

  

'ha Uatak 
Sulawesi 

| Antaranja Akan Di 
bangunkan Djalan 
Makasar - Menado 
BIAJA jang disediakan Peme- 

rintah untuk perbaikan djalan2, 
djembatan2 dsb. - dalam rangka 
renijana S tahun di Propinsi Su- 
lawesi seluruhnja meliputi djam 
lah Rp. 81.530.369. Ini termasuk 
pembukaan djalan2 raya dari Ma 
kasar ke Menado sepandjang 
2300 km., pembangunan2 djem- 
batan dsb. f 

Pertandingan aspal diButon di 
harapkan, pada achir rentjana 5 

   
240.000 ton, jakni 20 X Ilipat 
produksinja jg sekarang. Sedang 
dalam lapangan produksi perta- 
nian, pemerintah merentjanakan 
supaja dapat diadakan penana- 
(man padi dua kali setahunnja se 

hingga bisa menghasilkan 225.000 
ton beras setahunnja. 
Demikian antara 

penting keterangan E. D. Dengan 

Kepala Dinas Kantor Pekerdja 
an Umum Propinsi Sulawesi da 
lam suatu konperensi pers hari 
Djum'at jbl, mengenai rentjana 5 
tahun pembangunan di Sulawesi   "mengenai beberapa hal jaitu, un- 

dang-undang darurat mengenai 
agraria (UUD no. 1/1956), UUD 
mengenai kedudukan keuangan 
anggauta konstituante, UUD me- 
'ngenai perobahan UU pemilihan 
umum, jang memungkinkan kon- 
stituante bersidang 
djumlah 400 tjalon anggauta di 
sahkan oleh Panitia Surat2 Ke- 
pertjajaan, dan-UU darurat utk   kian Mr. Sartono. 

Seperti diketahui kabinet dalam 
sidangnja baru2 ini telah memu- 
tuskan untuk membentuk daerah 
otonomi propinsi Atjeh, Kali- 
mantan Selatan, Kalimantan Ti- 
mur dan Barat dengan UU. bia 
sa, jang dengan persetudjuan 
Panitia Permusjawaratan. Pembi- 
tjaraannja akan dilakukan dalam 
minggu ke-2 sesudah Parlemen 
bersidang. 
. Nota keuangan rentjana 

A.B. 1956 belum di- 
terima. 

Atas pertanjaan mengenai na- 
sib Rentjana Anggaran Belandja 
1956, Mr. Sartono katakan, bhw 
setjara berangsur-angsur Rentja- 
na Anggaran Belandja 1956, ke- 
tjuali beberapa bagian, hampir se 
luruhnja telah disampaikan pada 
Parlemen. Tapi disamping itu 
nota keuangannja sendiri jang sa 
ngat diperlukan dalam membitja 
rakan rentjana anggaran belandja 
itu djuga belum diterima oleh 
Parlemen. 

sOscar” Das   V. Diika memang ad, dasar 
hukumnja. untuk tidak mengem 
balikan mereka kedaereh asal. 

Inja maka apakah Pemerintah ti 
dengar, 'penania. « dak sependapat 

bahwa orange tawan”n iang ha- 
rus bebas itu seharusnja dipin- 
dahkan dan dimerdekakan ditem 
pat lain ditanah sir kita Indone 
sia? Ongkos pindah dan ongtas 
hiduo untuk sementara menda- 
nat Janangan hidup baru didja- 
mw oleh nesara? 
VI. Lenckah anakah iang akan 

dombil oleh Pemerintah untuk memerdekakan warganepar., ig. 
divendiarakan dengan tidak ber 
deser hukum ita? x 

VI. Rersediakah Pemerintah 
memberikan keterangan apabila- 
kah Pemer'ntsh hendak mensam 
bil lanekah untuk memerdeka- 
kan mereka?, (Antara) 5 

Amerika & Kusia 
Belum” Ace 

Mengenai " Djaminan 
/ Atom 
AMERIKA Serikat dan Uni So 

vjet tidak berhasil menfjapai per 
setudjuan mengenai djaminan2 
untuk mentjegah bahan2 atom 
untuk maksud2 damai diperguna 
kan untuk keperluan militer, de- 
mikian hari Sabtu diumumkan 
oleh kementerian luar negeri AS 
sewaktu memberitakan pertuka- 
ran nota antara Washington dan 
Moskow. Makusd tudjuan djami 

  

  memperlihatkan service kelas uta 
ma dan bersifaf internasional. 

Diterangkan, bahwa deradjat 
sesuatu perusahaan penerbangan 
biasanja oleh publik diukur me- 

libur jang tetap: ''tiap bulannja 
ia terbang 80 djam dan sesudah | 
bekerdja 2—3 hari berturut2 ia 
mendapat istirahat 1 hari. 
“Selain ia harus pandai bergaul, 

nan itu adalah untuk mentjegah 
plutonium, hasil tambahan dari 
reaktor atom, dipakai utk mem- 
buat sendjata2 atom. 

5 i : D ebuah nota kepada nurut baik-buruk service  ste- sopan-santun (hal jang diharap- Ke tebegk 15 Agustus Nas ward(ess). Ikan pula dari para pehanan, lalu, Amerika Serikat telah me- 
: : Iselalu siap beri pertolongan ke ngusulkan supaja negara jang 

iarat2. sri lama- |: tanda - memberikan bantuan atom kepada Siar rat2, Maan pada penumpang, Leo teng Go - negara2 jang tidak 'mempunjai an oo ndidikan “damika seorang air-hostess Ih be- Storm, — mengadakan pertemuan 
Pan Males (ae Kepada para penumpang. saran pnampiserakan, jaminan? sn $ a ara pe - guna entje, 2 Untuk mendiadi stewardfess) (ST CP # . sud2 damai dipakai untuk keper GIA, sjarat2-nja belum begitu 

berat,  artinja harus beridjazah 
SMP, berumur paling sedikit 20 
tahun, belum kawin (untuk ste- 
wardess), menguasai bahasa Indo 
nesia dan Inegris, berbadan se- 
hat. Disamping itu masih ada 
norma2 lainnja jang barus di- 

Sebagai tjontoh — dikemukakan 

peristiwa jg dialami oleh sebuah 
pesawat amphibbie Catalina pa- 

da tahun 1953. Pesawat itu keti 

ka hendak mendarat di Tan- 
djungpinang mendapat ketjelaka- 
an sehingga rodanja tidak dapat 
dipakai dan kulit lambungnja 
robek. Karena itu pesawat tsb. 
terpaksa harus mendarat diair, 
walau dengan kulit lambung ro 
bek pun. Penumpang sudah ham 
pir panik. tapi untung stewar- 

Idess Emmay Suwarno jo pada 
waktu itu mengikuti pesawrt tsb 
tabah hati dan berhasil mene- 
nangkan para penumpang itu se 
hingga pesawat mendarat dgn. 
selamat. 

Tjontoh Iainnja terdjadi pada 
bulan Agustus jl. Pesawat ter 
bang Convair jg datang dari Me 
dan, ketika hendak turun di Ke, 
majoran ternjata matjet roda 2 

penuhi. 

Betapa besarnia animo untuk 
pekerdjaan itu terniata dari 700 
a 890 orang pelimar. Saniak di 
antaranja jane timatan “ SMA, 
bahkan pernah duduk dalam sua 
tu fakultas. SIA 

Para pelamar itu harus menem 
puh udjian. pengetahuan umum 
tm dalam Dalan Ag diteliti pula 
pagaimana  Jagak-lagunja, — dan 
pemeriksaan badan.”   

Lamanja pendidikan 3 bulan, 
jaitu 2 bulan teori (pengetahuan dun nja, artinja roda itu tidak 
Sea sTA, soal YATA dan kaga keluar, sehingga ter 
ICAO," luan tentang pesa harus diperbaiki dulu diudara. 
wat terbang, penyetahuan pela- Sambil terbang keliling kl. 154 

     

      

  

  

janan.  peraturan2 keamanan, djam djurumesin udara berusah: 
urusan penumpang/ dan barang, ketah anflik memperbaikinja. Pa 
urusan pabean ' immigrasi, ra penumpang sudah tjemas, tapi 
pertolongan pertama pada ketje berkat ketabahan hati airhostess 
lakaan, ilmu bumi, pengetahuan — pada waktu itu E. Thiele — 
umum, make-up dan bahasa Ing- keadra, suasana 
rris), 34 bulan terbang dan 74 mendiadi tenang, sehingga achir 
bulan pendidikan dihotel. nja bisa mendarat pula dengan 

    

  

       
selamat. (Antara). 
  

en ilgilan pimpinan partainja dalam 
ekarno| hubungan dengan pernjataan-ber- 

So-|sama Indonesia - Uni Sovjet. Te- 
i mengenai pernjataan-bersa- 

se ia tidak bersedia 
elasan2.  Dite- 

, bahwa hari Senin 
n memberikan lapo| 

da pimpinan partainja, 

engenai joint-statement 

menimbulkan berbagai 

        

   

  

    
    

   

dengan pesawat GIA 
.kok. au Te    

  

     

    
      

      

        
      

     

  

    
   

luan militer. 
Dalam djawabannja tanggal 24 

September jang lalu pemerintah 
Uni Sovjet sebaliknja telah menja 
rankan supaja soal djaminan itu 
dibitjarakan dalam perundingan 
di badan iternasional atom utk 
maksud2 damai. 

Dalam djawaban itu selandjut- 
nja dikatakan, bahwa Uni Sovjet 
tidak  berkeberatan dengan usul 
AS untuk membitjarakan soal dja 
minan2 tersebut. Tetapi diminta- 
nja soal itu ditunda sehingga ba 

gpat ,,Adik”j 
Buat Film2 Jang Tak 
Berbehasa Inggris 
ACADEMY of Motion  Pic- 

lures, Arts and Sciences” dengan 
suara bulat telah menjetudjui un 
tuk mentjiptakan Hadiah  ,,Os- 
car” baru, jaitu chusus bagi film 
jang terbaik jano tidak berbaha 
sa Inggris. Sampai sekarang, 
film terbaik dari golonga, ini 

menambah djumlah anggauta Pa- 
nitia- Pemeriksaan, berhubung 
banjaknja anggauta jang melawat 
keluar negeri. 

Demikian Mr. Sartono. (Ant.) 

Inginkan Dje- 
pang Jang Netra! 
Program Baru Par- 
tai Sosialis Djepang 
WARTAWAN kantorberita Ing 

gris Reuter mewartakan dari To 
Kyo hari Minggu, bahwa — ter 
dorong oleh keienangan2 dalam 
pemilihan umum di Djepang be- 
berapa waktu janz lalu — Partai 
Sesialis Djepang tak lama lagi 
hendak membentangkan sebuah 
politik jang akan mendjadikan 
Djepang suatu negara netral jang 
mempunjai tentara jang ketfjil 
sadja. 

setelah se-. 

(Antara). 

Tanpa hak2 ini, penghidupan 
bangsa Melaju jang merupakan 
12,590 dari djumlah penduduk 
Singapura, tidak akan dapat ter 
djamin, kata Abdul Hamid. 

Seterusnja dalam rapat partai 
ni ia menerangkan bahwa par- 
tainja (UMNO, Organisasi Persa 
tuan Kebangsaan Melaju) akan 
memintakan hak2 istimewa ba 
ci bangsa Melaju di Singapura, 
apabila pemerintah Singapura 
merundingkan masa depan kon- 
stitusionil pulau ini denga, ke- 
menterian djadjahan Inggris. 

Seperti diketahui, UMNO du 
duk dalam pemerintah koalisi       Partai Sosialis menghendaki su 

paja 2 matjam industri dgn se! 
gera dinasionalisasikan, dan  7| 
buah lagi ditempatkan dibawah 
kekuasaan pemerintah dalam pe 
laksanaan sebuah program sosia | 
lisasi jang akan memakan tem- 
po 10 “tahun, : : 

Partai Konservatif, jakni par- 
tai pemerintahan Djepang, mera 
Sa gelisah menghadapi kemadiu 
an-kemadjuan partai Sosialis. Ka: 
biner Hatoyam, .ditjengooh oleh 
kebanjakan media di  Djepang, 
suratkabar, film, madj tele 
aa Ta terutama Mapan NP Na 
itik luar negeri dan perunding 
an Djkbane- Sani 8 : 

Partai Sosialis Djepang telah | 
    

Ipetundjuk. dewan ,.Academy” jg. 

dan jang pertama menerima film 
Perantjis ,.Monsieur Vincent” ta 
hun 1948. Ketua Academy”, 
George Seaton, ” menerangkan 
bahwa sjaratnja bagi film2 bu- 
kan bahasa Inggris untuk dapat 
menerima ,,Oscar Baru” itu — 
disamping mutu-seninja —  ia- 
lah: diedarkan antara Januari 
dan 3 November den, dipertum 
djukkan dibioskop bagi umum 
dimana2, dengan penonton jang 
bajar kartjis. (Antara-Reuter) 

Sekarang ditiap kabupaten di 
dalam daerah propinsi Djawa 
Barat telah dibentuk "Panitya2 
Aksi” dari SSKDN. Dal:m kota 
besar dan. kabupaten Bandung 
Panitya Aksi itu akan dibentuk 
tgl. 9 Oktober. 
. Seperti diketahui, Panitya Aksi 
itu akan mendjalankan tindakan? 
Untuk melaksanakan tuntutan 
Kongres SSKDN di Jogja (bulan 
Djuni jl.) mengenai herwaarde- 
ring dan status pamongpradja 
lan pegawai2 dalam lingkungan 
Kementerian Dalam Negeri. 

Sensur Photo D 
Vietnam Selatan 
PEMERINTAH Vietnam Sela 

tan bari Minggu mengumumkan 
peraturan2 baru untuk mengada- 
kan pengawasan terhadap pe- 
motret2 asing serta djuru2 ka- 
mera televisi dan semua filim, ha 
rus diperlihatkan dulu kepada 
(kementerian penerangan Vietnam 
selatan, sebelam dibawa keluar 
negeri. 
Dalam keterangannja.- salah se 

orang “pedjabat kementerian ter 
sebut menjatakan bhw pemerintah 
Vietnam Selatan ingin mentjari 
siapa2 kawan, katanja. Lebih dja 
uh didjelalskan bahwa” kepada 
legasi2nja diluar' negeri telah di 
instruksikan — untuk mengawasi 

gambar2 tentang/dari ' Vietnam   dan internasional atom utk mak 
sud2 damai selesai dibentuk. ” 

(Antara-UP) 
yng ngan gan gan ge 

Mesir Larang Penerbi- 

dan “melaporkan adanja siaran2 
jang tidak enak utk Vietnam Se- 
latsan (Antara-UP). 

EN AAA 

? Jg ,Njeliweng« tan Jg ,Njeleweng 
DIUMUMKAN DI KAIRO hari Minggu bahwa kemen 

terian sosial dan perburuhan Mesir sedang mempertimbangkan 
terpaksa | rentjana2 untuk mendirikan biro »Pentjegah Penerbitan2 jang 

Menjeleweng” (deviation). Panitya Adat-kebiasaan kementerian 

tadi telah meripersiapkan rentjana2 jang menjatakan bahwa 

| jang termasuk pererbitan2 ,,jang menjeleweng” ialah: 1. Segala 
sesuatu jang menjinggung kepertjajaan keagamaan. 2. Segala 
sesuatu jang mengobarkan nafsu sex, 3. Tjeritera2 kedjahatan 

penumpang2| jang tak punja tudjuan. 4. Segala sesuatu jang dapat merong 
tongi nilai2 achlak. 5. Penerbitan2 bersifat fitnah terhadap or 

reaksi didalam negeri itu. 
Menutut Arudji Kartawinata se 

landjutnja, selain dengan Uni 
Sovjet telah “pula dikeluarkan 
joint-statement dengan Yugosla- 
via jang tidak menjebut soal-soal 
pakt militer. Demikian pula dgn 
“Tjekos ia dikeluarkan press- 
statement jang isinja dititik-berat 
kan kepada soal2  kebudajaan. 
Dengan RRT tidak dikeluarkan 
statement, Demikian Arudji Kar- 

  

| ganisasi2 dan golongan2 ...... (kawat rusak). Antara. 

tawinata Dipanggil Pulang Kembali 
tawinata. 
Mendjawab pertanjaan diterang 

kannja, bahwa dari sudut umum 
rombongan Presiden mendapat 
kesan jang baik sekali dari ne- 
gara2 jang telah dikundjungi. 

Seperti diketahui, Presiden Soe 
karno dan tombongannja dewasa 
ini sedang ada di RRT, dan di 
tunggu kedatangannja kembali ke 
Indonesia sesudah — pertengahan 

diberi Hadiah Kehormatan, ana 

berkedudukan di Hollywood itu: | 

mengumumkan sebua' rentjana | 
politik baru, jang akan dipakai j 
dalam persiapan mendjelang pe-! 

' 

, 
| ' 
i 

ISRAEL TELAH menolak 

Kesibukan di Jordania. 
Berhubung dgn hal sikap boi 

kot Israei terhadap Komisi Gen 
tjatan  Sendjata  Jordania 
Israel, maka reuter dari Amman 

selandjutnja mewartakan bahwa 
panglima Legiun Arab pada staf 
umum hari Saptu itu mengadakan 
pertemuan selama 2 djam “dgn 
menteri luar ' negeri Jordania. 
Awni Abdulhadi. Dikabarkan bah 
wa mereka membitjarakan per 
kembangan terachir situasi Jor- 
dania — Israel. Menlu Jordania 
selandjutnja mengadakan  per'e 

. Banjak Pembo- 
ro1g2 Tukang! 

Pemborong Harus Me- 
miliki , Keuangan, Ke- 
ahliaa & Kepertjajaan 
BANJAK pemborong2 nasio- 

nail jang selam tidak mempunjai 
keuangan jang tjukup, djuga 
tidak memenuhi sjarat2 -laingja 
selaku pemborong untuk memba- 
ngun gedung2 dan sebagainja 
menurut kebutuhan negara. Bab- 
kan banjak djuga pemborong2 
»tukang tjatut” jang perbuatan- 
nja benar2 merugikan pemerin- 
tah. Semua kenjataan2 inilah ig 
menjebabkan pihak DPU propin- 
si Sulawesi dalam memilih 
borong2 guna pembangunan be- 
iBar-benar hati2. Demikian a.l. 
|E. D. Dengah Kepala Djawatan 
| Pekerdjaan Umum propinsi Sula 
|wesi dalam suata konperensi 
pers hari Sabiu bertempat dirua- 
ngan Djaw. Pekerdjaan Umum 
propinsi Sulawesi. 

Konperensi ini diadakan ber 
hubung dengan adania  demon- 

strasi pemborong2 nasional di 
kota Makasar pada tg. 4/10 ig. 
lalu, menuntut ditariknja E.D. 
Dengah dari tugasnja sekarang 

karena ia dianggap menindas pem 
borong2 nasional. 

Menurut Dengah, dalam  me- 

lakukan tugas selaku pemborong 

  
dari bangunan-bangunan — peme 

tintah, harus dimilliki 3 sjarat 
pokok, jakni keachlian, kesang- 
gupan kewangan dan  kepertjaja 

Lan. Ketiga sjarat pokok ini me 
rupakan tuntutan jang harus di 

penuhi guna menduduki tempat 

selaku pemborong. Untuk me- 

pihak Djawatan Pekerdjaan bia 

pada mereka jang mengaku pem 
borong. Mengenai kesanggupan 
keuangan, dapat diringankan de 
ngan bantuan djika memang ter 
njata bahwa sjarat2 lainnja di   bulan Oktober ini, (Antara) 

      
penuhi, antara lain ketjakapan. 
(Antara). 4 

pem- Idi 

nilai apakah sjarat2 ini dipenuhi, 

sanja mengadakan pertjobman ke: 

Singapura jang sekarang ini. Ke 
tua menteri S'pura, Lim Yew 
Hock, mengataka, bahwa ia ber 
maksud mulai berunding de- 

  

Rp 6'/, Dju- | 

tahun djuga dapat menghasilkan 

: Ipesannja ataukah mengchianati- 
lain pokok2 

PRESIDEN NASSER hari 

Dalalm interviunja dgn bekas 

Anggota Junta Militer Mesir, Kha 
'ed Mohieddin, kini redaktor ha 
rian sore Kairo jg baru terbit, 
jakmi ,,Alimissa” presiden Nasser 

mengatakan ,,soal jang kita ha- 

dapi dewasa ini , ialah apakah 
PBB akan mendjundjung tinggi 

nja seperti halnja dgn Liga Bang 
sa-Bangsa dahulu kala, ' apakah 
PBB hanja merupakan suatu alat 
mainan sadja ditangan bangsa2 

imperialis jg mentjemoohkan ke- 
sadaran internasional dan jang 
berusaha mempergunakan PBB   

Pendaduk Melayu Spj 
Diberi Hak' Istimewa 
Apabila Kelak Singapura Sudah Merdeka 

—Saran Ment. 
GOLONGAN PENDUDUK Melaju di Singapura hendak 

aja mempunjai hak2 istimewa apabila Singapura sudah berpx 
merintahan sendiri. Demikianlah kata Entjik Abdul Hamid 
bin Hadji Djuni'at, menteri Singapura urusan pemerintahan se 
terapat, tanah dan perumahan, pada hari Minggu ini. 

Abdul Hamid 

»Dawn” Pikat 
Blok Arab 

mempersoalkan sengketa terusan Suez. 
PBB atau akan memenangkan kehorm 

hal ini tergantung kepada pemetjahan 
kan dalam suatu interviu mendjelang menteri luarnegeri M 
djawab pidatoZnja menteri luarnegeri Inggris, S. 
Pineau, dalam sidang Dewan Keamanan. Seperti diketaltui fihak Barat itu mengusulkan supa 
ja djalan lalulintas air ini diinternasionalisasi kan. 

Nasser-. Nasib PBB 
| Kini Sedang|Di-udji 
Kedok .Kelitjikan Inggris- Perantjis 'Untuk Adudomba 
Blok Arab Terbuka —Eden Sakit Krn. Masalah Suez 

Minggu menjatakan bahwa nasib PBB kini sedang diudji din 

untuk melaksanakan aspirasi? 
agxesif mereka guna mengawasi 
dan menguasai negeri2 ketjil”, 

Nasser menamakan menginter 
nasionalisasikan terusan Suez djus 
tru nama lain utk menguasainja, 
jaitu pendjadjahan kolektif”, 

Kedok kelitjikan Inggris- 
Perantjis, 

Presiden Mesir Djamal Abdul 
Nasser dalam tanja-djawab pada 
hari Minggu seterusnja mengata- 
Ikan bahwa pendapat” umum du- 
nia telah membuka kedok keli- 
tjikan Inggris dan Perantjis me- 
ngenai Terusan Suez. 

Dan pula, p@ndapat umum di 
Inggris dan Perantjis sendiri se- 
karang sudah mengetahui duduk 
perkara jang sebenarnja daripada 
sengketa ini. 

Nasser seterusnja  menjatakan 
bahwa negara2 imperialis menge 
rahkan segala kekuatan mereka 
untuk menimbulkan perpetjahan 
dikalangan negara2 Arab. 

Politik adu-domba jang selalu 
dipergunakan ' oleh kaum impe- 
rialis untuk memperbudak' bangsa 
Arab telah dialahkan, waktu pen 
dapat umum Arab  menginsjafi 
betul2 adanja komplot imperialis 
ini. 

Seterusnja ia mengatakan bah 
wa apa jang ditjoba oleh negara? 
|imperialis ialah menjebarkan be- 
nih2 perpetjahan, ketakutan dan 
kegemparan didalam kalangan   

Pakt Bagdad | 

HARIAN jang terbesar di Pa- | 
kistan, "Dawn” (suara Liga Mus- | 
linin Pakistan), hari Sabtu jbl. 
mendesak supaja Mesir dan ne- 
gara2 Arab lainnja menggabung- 
kan diri dalam Pakt Baghdad, 
ialah persekutuan militer jang di 
usahakan oleh negara2 Barat, 
»untuk merupakan satu negara 
Islam.” 

Kalau negara2 Arab itu semua   ngan Inggris bulan April tahun 
depan. (Antara-Reuter) 

Yr appa 

milihan umum berikutnja, dalam 
mana mereka mengadjukan usul2 
positif jang lebih banjak daripada 
dimasa jang lampau. 

Kalau keinginan Sosialis ini di 
kabulkan, maka- Djepang hanja 
akan punja pasukan darat seba- 
njak kira-kira 30.000 orang. 

Seterusnja Sosialis menghenda- 
ki: Djepang- berpolitik netral, 
pakt keamanan Djepang-A.S. di 
batalkan, dan segala pasukan 
AS. ditarik kembali dari Dje- 
pang. 

Kep. Staf Israel Pimpin 
Serbuan Ke Jordania 

lagi undangan untuk mengada 
kan sidang darurat dari Komisi Gentjatan Sendjata Jordania- 
Israel ketika bari Sabtu jang dimaksudkan untuk membitjara 
kan masalah serangan hari Kamis didjalan antara Sodom — 
Boershoba, dimana 5 orang Israel menemui adjalnja. Kemen 
terian luar negeri Israel menerangkan bahwa Israel memboi 
kot Komisi tersebut, karena sidang2nja takguna. 

,muan agn radja Hussein dari 
Jordania. Sedang sementara itu 
Wakil menteri luar negeri Jorda 
mia menerima kundjungan duta- 
besar2 Inggris dan Prantjis, jang 
menurut dugaan djuga membitja 
rakan persoalan2 boikot Israel. 
Sementara itu badan PBB jang 

bertugas menilik pelaksanaan per 
letakan sendjata di Palestina me 
nerangkan hari Minggu jbl.. me 
ngapa badan ini telah  menjo- 

misi-tjampuran  Jordania-Israel, 
jang mengutuk serangan bersen 
djata Israel terhadap  Jordania 
bulan jl. 
Diterangka" bahwa  pasukan2 

Israel jang melakukan serangan 
dan penjerbuan ke Jordania itu 
bertindak bukannja untuk. mem 
pertahanka, diri. 
. Menurut dugaan, pendjelasan 
ini diberikan sebagai reaksi ter- 
hadap kritik pers Israel terhadap 
sikap badan PBB itu. 

Kata badan PBB tadi, . duga 
an Sea-kan2 satu pihak boleh se 
tjara sah melakukan aksi mili 
ter, apabila sebelum itu telah ter 
djadi insiden2. adalah bertenta- 
ngan dengan sjarat2 penghentian 
tembak-menembak - sebagaimana 
tertjantum dalam persetudjuan2 
perletakan sendjata.” 

Kepala Staf Israel sendi- 
ri jang memimpin pe- 
njerbuan, 

Seterusnja kalangan2 jig patut 
ipertjaja mengatakan di Darus- 

salam bagian Israel hari Minggu, 
bahwa jg memimpin penjerbuan 
terhadap wilajah Jordania dalam 
bulan jang lalu itu adalah kepala 
staf tentara Israel, Djenderal 
Moshe Dayan, 

Diterangkan bahwa Dayan 
hampir sadja kena petjahan pe- 
luru meriam, Menurut sumber 
keterangan tadi, P.M, merangkap 
menteri pertahanan Israel David 
ben Gurion telah mendamprat 
djenderal Dayan, karena ia telah 
mempertaruhkan djiwanja dalam 
serangan serampangan tadi, 

(Antara-UIP) 

dung Rayon Project Biro Peran- 
Ibang Negara” diletakkan dengan 
resmi, didjalan Ganega (dekat 
Fakultas Tehnik) Bandung, Me- 
nurut keterangan, gedung tsb, 
akan merupakan 2 bangunan jg 
bertingkat. Selain dari pada itu 
djuga didjalan Hegarmanah akan 
didirikan 6 buah flat untuk para 
expert dari Biro Perantjang Ne- 
gara tersebut. Pembangunan  ge- 
dung2 dan flat-flat tsb. direntja- 
nakan akan memakan biaja Rp, 5   

M
a
a
 

kong sebuah keputusan dari kol 

nja djadi anggota Pakt Baghdad, 
kata harian tadi, maka badansitu 
dengan segera bisa  didjadikan 
satu ,,negara Islam” jg kuat. : 

Harian Pakistan tadi menja 
rankan langkah ini dalam sebuah 
tadjuk rentjana jg mengutuk pa 
ra pemimpin negara2 Arab, ka 
rena mereka mau mendengarkan 
nasehat PM India. Nehru.. Da 
lam hal ini, “Dawn” dengar pe 
dasnja mengritik radja Saudi 
Arabia. Dikataka, bahwa para 
pemimpin Arab ”pitjik” politik 
nja, dan bahwa hal ini merugi 
kan diri mereka sendiri. 2 

Seterusnja harian tadi mengri 
tik persetudjuan2 bantu-memban 
tu antara negara2 Arab apabila 
Israel mengobarkan agresi. Djan 
dji2 bantuan ini, kata "Dawn”. 
"hanja omong kosong jg tragis 
sadja”. Seterusnja -dikatakan bah 
wa tak ada sesuatu negara Arab, 
atau negara2. Arab bersama-sa 
mapun, jg dapat menahan Israel. 

Kemudiar, harian Pakistan ini 
mentjela keras apa js disebutnja 
"nasionalisme jg irihati dan Ara- 
bisme jg tidak effektif” dan di 
serukan supaja ini diganti dgn. 
pembentukan ”satu negara Is- 
lam jg kuat” — dengan  djalan 
ikut serta dalam persekutuan mi! 
liter jg dibentuk atas usah, ne 
gara2. Barat (AS & Inggris) jg 
disebut Pakt Baghdad. Seperti 

Supaja Suka”'Masukj 

semendjak Perang Dunis IT. 

terdjadi 2 peristiwa penting: 

Tiongkok dalam tahun 1949. 

bangsa Arab, dengan tudjuan un- 
tuk menguasai kembali dan meng 
hisap lagi bangsa Arab. 
Mengenai nasionalisme Arab, 

Nasser mengatakan bahwa bang 
kitnja nasionalisme Arab meru 
pakan peristiwa sedjarah jang 
penting. Bangsa Arab. jang tadi 
nja bertahun-tahun lamanja men 
djadi lemah karena perbedaan2 
antara satu sama lainnja, jang di 
sebabkan oleh persaingan2. seka 
rang mempunjai satu kejakinan 

kekuatan mereka hanja dapat 
timbul dari nasionalisme mere- 
ka dan nasionalisme ini terben- 
tang mulai dari samudera Atlan 
tik sampai keteluk Parsi. 

Nasser mengemukakan bahwa 
minggu jl. ia telah membatja se 
buah hesil venjelidikan menge 
nai peristiwa? terpenting didunia 

Menurut hasil  penindjauan 
ini, sedjak perang dunis II telah 

1. Sukses daripada revolusi 

2. Realisasi nasionalisme Arab 

Selandjuinja dikatakan oleh presiden Mesir ini bahwa 
atan du nia atau akan lumpuh seperti Liga Bangsa2 da 
sengketa terusan Suez, Pernjataan Nasser ini dikemuka 

esir, Mahmud Fawzy, akan men 
Lloyd, dan menteri luarnegeri Prantjis, Ch. 

  

Seterusnja Nasser menuduh, 
bahwa negars, Israel itu dibentuk 
untuk menghapus nasionalisme 

Arab. ' 

Sementar,, itu PM Inggris Sir 
Anthony Eden dewasa ini se- 
dang sakit, menggigil  kedingi- 
nan, masuk angi, keras. Tak la 
ma sebelum Hari Natal 1955 ia 
menderita penjakit sematiarh' ini 
pula. September 1955 ig diserang 
influenza, Tahun 1954 begitu 
pula. Tahun 1953 ia mendjalani 
pembedahan di Amerika. 

Semendjak Presiden ' Nuasser 
menasiondlisasikan Suez  Canal 
Company 26 Djuli 1956 (Nasser 
terus sehat wal-afiat), Eden ber- 
djam-djam terus-menerus  beker- 
dja, dan ia mendjadi singat le 
lah dan keadgannja tegang. Bu 
lan jl. ia terpaksa membatalkan 
fjutinja dipulau Malta. 

Dulles 
Fawzy ? 

Sementara itu pada hari Senen 
lilangsungkan 2 sidang Dewan 

Keamanan dan dgn ini dihatap 

kan perdebatan umum mengenai 

soal terusan Suez itu akan dapat 
diachiri. 

pidato setelah 

de e- Andaikata hal ini terdjadi, 
mikian wartawan Reuter selan 

tjutnja, maka besar kemungki- 

nannja sidang Dewan Keamanan 

akan menerima baik saran Ing 
gris jang telah diadjukan itu, 

jakni Dewan Keamanan menga 

dakan sidang tak resmi pada “ha 
ri Selasa dimana Mesir, demiki- 
an diharapkan, akan mengadju- 

kan usul2 balasannja apabila 
ada. Menurut para penindjau Ji 
duga ada persetudjuan umum di 
kalangan para , anggota Dewan 

Keamanan bhw sidang rahasia 
Dewan Keamanan meru a 

ra jg sangat besar mengandung 

rapan supaja fihak2 jang 
tangan pendapat itu me 
pembitjaraan2 setjiara b 
benar2. Diduga bhw Dui 
berbitjara hari Senen 

Fawzy. Seperti diketahui di N 
liamstown hari Saptu Dulles 
ngatakan bahwa terusan Si 
dak boleh diawasi oleh s 
gara sadja dan bhw d ' du 

nia. telah timbul desakan? ker 

supaja. dalam usaha .menj 
kan soal terusan Suez djans 
lah dipakai kekerasan sendjata. 

      

    

      

      

   

   

    

ta
 

    

  dalam tahun 1946. 

KALANGAN HUKUM 

orang terdakwa jang sekarang 

belum ditetapkan bilamana. 
Perkara2 jang sekarang sedang   diketahui, Pakistan adalah ang 

gota Pakt Baghdad, (Antara). 

Meski Industri- 
nja Pulih 

Tapi 90 Djuta” Rakjat 
Djepang Hadapi Ba- 

njak Kesulitan 
KEMENTERIAN kesedjahtera 

an Djepang hari Sabtu memper- 
ingatkan bhw sebagian besar dari 
penduduk Djepang jang berdjum 
lah 90 djata djiwa ita dalam ke 
adaan sulit, walaupun industri? 
Diepang sudah pulih kembali 
Gjika ditindjan dari sudut ekono 
mi. Taraf hidup memang telah 
meningkat — tapi hanja terbatas 
Sampai golongan2 tertentu sadja. 

  

1, 1.900.000 orang Djepang meneri 
ma tundjangan dari pemerin- 
tah. Djumlah mereka hampir ti- 
dak berobah, tapi biaja untuk 
menolong mereka semakin naik. 

“9.172.000 orang lagi termasuk 
golongan jang pendapatannja 

n
 

sangat rendah, hampir perlu 
mendapat tundjangan. 

3. 740.000 anak dipelihara diru- 
mah2 piatu: 740.000 anak lagi 
tidak punja rumah. 

4. Ada, 700.000 keluarga jang ter 
diri dari ibu jg sudah mendja- 
di djanda dan anak2. 

5. Sedjak Perang Dunia II ada 
5.362 orang Djepang jang hi- 
lang diluar negeri, diantaranja 
17.018 orang jang hilang di 
URSS, 39.565 di Tiongkok,   2.823 di Korea. 
Buku putih tadi seterusnja me- k 

ngatakan bahwa masalah kepen- 
dudukan merupakan ,,beban jang 
tetap atas kemadjuan ekonomi” 
dan menekan taraf hidup Dje- 
pang. 
Walaupun pendapatan nasional 

telah meningkat mendjadi 113 da 
lam tahun 1955, . dengan dasar 
1935 — 100, namun perbaikan ini 
terdapatnja dimasjarakat2 tani. 
Ini mendjadi bukti betapa rendah 
nja taraf hidup dikalangan tani 
sebelum Perang Dunia II dan bu 
kannja betapa besar kenaikan ta- 

diusut adalah hanja jg mengenai 
22 orang terdakwa. Dr. Joachim 
Manowice, djaksa dalam perkara 
jang diusut hari Sabtu jbl., tak 
hendak  memperlukan  berita2 
tadi. Tapi dikatakannja bahwa ia 
hari Senin tgl. 8 Oktober mung- 
kin akan memberikan suatu pen- 
djelasan. 

Dalam sidang hari Sabtu jbl., 
salah seorang terdakwa bernama 
Roman Bulczynori, usia 19 ta- 
hun, bekas kondektur trem, me- 
nerangkan bahwa ia pada hari 
terdjadi kerusuhan itu ikut dalam 
satu gerombolan jang menjerbu 
kedalam gedung Dewan Kota 
Poznan. Didalam, ia melihat, ke- 
tua Dewan-kota Poznan sedang 
minta pertolongan melalui tele- 
pon kepada perdana menteri Cy- 
rankiewicz di Warsawa, 
Terdakwa mengaku bersalah, 

telah serta menjerang 2 pos po- 
lisi dan melutjuti sendjata' polisi, 
menjerbu sebuah gudang sendjata, 
mentjuri sendjata, ' menghentikan 
trem. 

»Generasi jg sekarang 
ig bertanggung djawab!” 

Salah seorang pembela, penga 
tjara Stanislaw Moymowski, Ke- 
mis j.l. berseru dalam sidang 
bahwa ,,saudara2 hakim sekalian, 
saudara2-lah jang bertanggung 
djawab atas pemuda2 (terdakwa) 
ini, kita semuanjalah ig bertang- 
gung djawab, karena generasi 
kitalah jang membesarkan mere- 

a ” 

Moymowski mengatakan bah- 
wa peristiwa kedjahatan2 - oleh 
kaum pemuda (hooliganism) di 
Polandia tidak bisa. dipisahkan 
dari masa silam negeri Polandia, 
masa silam jang tragis jang ba- 
njak mengalami 
darah. 

Pemuda Polandia zaman seka- 
rang, dimasa kanak2-nja hidup 
dalam suasana kamp2  konsen-   raf hidup pada umumnja (Antara- 

Wuih 

Pembikinan gedung2 besar da- 
lam kota Bandung, menurut ren- 
tjana masih banjak lagi. 

Antara lain jg akan didirikan 
itu ialah bangunan2 jg bertalian 
(dengan Sekolah Guru Pendidikan 
“Tehnik, jakni sebuah bangunan 
werkplaatsen dan bangsal2 tem- 
pat beladjar theori didjalan Dr, 
Radjiman, sebuah asrama dan 10 
buah gedung tempat tinggal para 
gurubesar didjalan Sangkuriang. 
Pembikinan jang akan dimulai | 

  

trasi dan kebuasan peperangan 
Tidak mengherankanlah bahwa 

" Bandung Bangunkan Gedung? 
Baru Harga Djutaan Rupiah 

BATU PERTAMA untuk ,,Ge djuta, tahun ini pula ditaksir akan me- 
makan ongkos 7,5 djutas Penje- 
lenggaraan pembikinan  gedung2 
ini adalah melalui Kementerian 
P. P. K. dan mendapat bantuan 
dari Ford Foundation. j 

Selain dari itu kini djuga su 
dah selesai direntjanakan untuk 
membikin apa jg disebut "'hotel- 
school” Djuga ini adalah rentja 
na Kementerian P,P.K. . Diduga 
bahwa “hotel-school” ini akan 
berdiri didjalan Dago, (Antara) 

pertumpahan | 

Pe 
Sebagian Besar Ter- 
dakwa' Poznan Bebas? 
Kedjahotan2' Pemuda Di”Foznan Adaleh 

Pengaruh Perang Dimasa Ketjilnja 
di Poznan menurut wartawan 

Reuter menerangkan Sabtu jbl., bahwa kebanjakan dari 154 
masih ditahan bertalian dengan 

masalah kerusuhan di Pozuan tgl. 28 Djuni j.L, mungkin tidak 
akan dibawa kemuka pengadilan. Kata kalangan tadi, para 
pengatjara telah diberitahu bahwa perkara2 jang menurut 
yentjana akan didengar pada tgl. 15 Oktober dan sesudahnja, 
tidak akan dilangsungkan pada tanggal2 itu, dan hinsoa kini “33 

mereka tidak mengandung rasa 
hormat terhadap orang sese- 
orang, keluarga atau apapun 
djuga. 

Moralitet tidak bisa ditjamkan 
dengan dekrit, melainkan hanja 
apabila diperlihatkan 
dan sadja. Demikianlah pengatja 
ra Maykowski, salah seorang 
pembela bagi 3 orang pemuda 
jg didakwa membunuh. seorang 
kopral kepolisian keamanan ma- 
sjarakat, waktu kerusuhan di 
Poznan. : 

4 orang terdakwa dalam 
peristiwa Poznan didja- 
tubi hukuman? pendjara 

Seterusnja Pengadilan Polandia 
di Poznan hari Sabtu jl. telah 
mendjatuhkan hukuman2 jg per- 
tama sedjak pemeriksaan orang2 
tahanan jang tersangkut dalam 
kerusuhan2 28 Djuni dimulai. 4 
orang telah didjatuhi hukuman? 
pendjara antara 2 dan 4 tahun, 
dan mereka semuanja adalah be- 
kas orang hukuman. Mereka di 
persalahkan ' mentjuri  barang2 
dari toko barang loakan Ha 
hari terdjadinja kerusuhan di 
Poznan. Umur mereka masing2 
28, 27, 33 dan 19. Tiga orang 
diantara mereka didjatuhi hukt- 
man 4 tahun pendjara. Dua dari 
4 orang ini pada waktu meletks 
kerusuhan2 sedang meringkuk da 
lam rumah-pendjara, jg kemudidn 
diserbu oleh kaum perusuh. 

Djaksa mengatakari dimuka si- 
'dang pengadilan bahwa rumdh 
pendjara itu telah diserang dan 
diserbu, karena beberapa dianta- 
ra penjerang2 itu mendengar de- 
sas-desus bahwa pekerdja2 beng- 
kel kereta-api "Zispo” telah di 
tangkap. 
Pembela ke-empat orang tadi 

mengatakan bahwa mereka tentu 
nja tidak akan melakukan pen- 
tjurian2, seandainja keadaan di 
Polandia baik. (Antara-UP) 

  

DJAM MALAM DIKOTA NI: 
COSIA SEKTOR JUNANI 

DITJABUT, 
Djam malam jang dikenakan 

atas kota Nicosia sektor  Junani 
sedjak minggu jl. setelah terdjadi 
nja pembunuhan atas diri dua 
orang polisi Inggeris dikota tsb. 
pagi hari Sabtu telah  ditjabut, 
demikian dikabarkan olleh  Reu- 
ter. 

Djam malam tsb. telah berlaku 
selama lebih dari 7 hari dengan 
hanja memberi kesempatan satu 
atau dua djam seharinja bagi pen 
duduk disektor tsb. utk membeli 
bahan makanan. Dikabarkan, 
bhw djam malam itu adalah jang 
terlama dan terkeras jang pernah   ibu dialami oleh kota Nicosia, 
kota pulau Cyprus, 
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“AGENDA TBTAP, 
Djam untuk pesan tempat Lux” - "Grand? “4 NvId 

“Orion” 19. "R ex” 3 

   

  

      

hg Me , n 5 (una PSSI, 

  

  

   

  

Re . (Djawa-Barat) (Diawa-Tengah) | dan dajatahan Juan PRODENT ER! 3g 3 " 3 : Na. y & f h 
£ 

2 A | Tg: 14-10-1563 PSS. PSSI. akan tjukup 
2100 | (Djawa Patath (Djawa- Timur) membuat gigi seputih / | 22 - 2 | Th GA k 

. ! ol R stari pa 0 P Ss. P.s.S.. den ea, : mutiara 

YTER. ET Br . WDiawa-Tengah) (Pjaws-Tunga) 5 : Setiap kali sehabis makan, Mn | SAKSIKANLAH !!! SAKSIKANLAH!!! | P tl t Nee Tulol dangan “andVicdorErnea “HW | Pemain2 Kesebelasan Nasional Kita, jang baru sadja datang Oo LO PRODENT — 2. —— dari Luar Negeri, seperti: WITARSA, ADE, RUKMA, DANU, | .. 3 Men $ H “1 | LIE KIAN AN, SIDHI, PAIDJO, dinja. SE 5, Membikin hawa mulut "REK" See Ini Ii MU Bulik “2 SE TE “xx . mendjadi harum dan tak EXTRA: SABAN SORE dj. 3.00 | Harga Tempat: Pendjualan dimuka: : 99, RX . : | k : (Widescreen) | Tribune asa Inna Rp. 15,— $'1. A, Gaos, Pasar-Djohar, ENG tertinggal suatu kotoran $ adan na Tribane: Ketfjil ..... s, 1Ok— Semarang, | Sa 2 THE AIRST GREAT ME AON Inepan Linear TG Tara R2, Tools DI Podioina ” memberi djaminan KWALITEIT 
Li | Anggota A.P./Polisi dgn ber- Semarang. 

| pakaian seragam dan Anggota $ 3. American Salon, Pekodjan, dan HARGA TETAP MURAH. 
| RS. LS, melalui. perkumpulan- . Semarang. aman jl nja masing2 24 harga untuk $ 4. Sdr. Girun, d/a J.U.B.M. 
 Tribune Ketjil, Aap Bodjong 118, Smg. Kl 

Pensi yi Senak ata 
Ke Besar : 

di STADION SEMARANG djam 16.00 3 

    

Makanlah tiap hari 
OUAKER OATS Pp SS... 

    
  

  

  

  

  

    
| Dapat beli pada : 

Pusat Pendjual 

$ 6 

Anyar Pa NN Sean 

INI MA PA   ABIS $ 
"G RIS” (13 th.) 

Agen?: Toko "SHANGHAI", 

—. 

SN : | OBAT KUAT UNTUK LAKI-LAKI 

»UNIVERSAL STORES” 

Bodjong 6-B Semarang. 

Toko Obat "SINGAPORE" 
| Toko HINDY, Kp. Melaju 62 1 
! Toko "SINAR BAROE”, Djl. Station No. 5 Purwodadi. | 

Rumah Obat TEK AN TONG, Petjinan 81 Jogja. 
Toko Obat ENG NJAN HO, Petjinan 75 Jogja. 
Toko Obat HOK AN, Djl. Raya 114, Magelang. A 
ZINDA BAD HOUSE, Nonongan 77, Solo. 

9 S. H. HAMDULAZIS, Keprabon Wetan 23 Soto. 

    

2: E &T2Z.1-135-6. 

. 

»Berbuatlah 

OL mn 

   
    

Pasar Djohar Semarang: 
11 1 » 

seperti saja 

untuk e 
  

  

  

SUDAH TERBIT, SEDANG HANGAT . HANGAT 
»Vaerah Otonomi” 

menambah 

      

          

   

  

    

    

INI DAN BESOK MALAM: 
"ORION” 55 7: 9- (17 th) 

  
    

HOKI 
Ray Corrigan - Will. Desmond 
PAINTED STALLION 

  

  

"ROYAL" 4.00-6.30-9.— 
2.117 th.) 

"IN DRA”  430-7.00-9.30 
Nimmi $ ” y » 

D. Kumar DAAG 
(Eilm India YTekst Indon.) 7 

"DJAGALAN” 5:7-0- (13 th.) 
Cho Man Hua - Pao Fang 

"THAO WEN” 

TINGKAT TERBAWAH 

Kem. Dalam Negeri bg. Otonomi. 

:karangan: Mr. M. NASROEN, Gubernur diperbantukan pada 
ketjantikan ?"     

Harga : Rp. 16,50 (termasuk ongkos kirim) 

3 Ts3— UT) 

f Untuk Djakarta : 
Pesanan pada : 

Rp. 15,— 
N. V. BERINGIN TRADING COX 
Dialan Hajam Wuruk 8, Diak. 

N.B. Toko Buku mendapat rabat istimewa. 

  

  

INI & BESOK 
MALAM 

"ORION” 

5.66 - 7.40 - 9.00 
tantek 17 th.) 
(CinemaScope)   

  

GLENN 

FORD - BORGNINE - STENGEM   
  

dan berbau sendjata ! 

"REX” INI MALAM 

    

   

    

s SE AND si 5 
IA Kana 2 
HANNY JOHNSTON (- 
peta mnanaaaa TA OX 

    

    ROCK aa 
Sensatie terbesar dalam dunia 

  

Tiga tokoh bintang terkenal dalam sebuah film jang penuh gelora 

Extra: SABAN SORE djam 3.60 
D.M.B. 5097009.60 (17th) 

(WIDESCREEN) 

nd 

musik dan tari-tarian!!! 
ROLL 

    

SUATU Kisau IX 

PERT!INTAAN 

DAN KESETIA- 
   CS 

ul 
AN JANG SE- | age 

TULUSNJA DA- 

RI 2 ORANG 

MUDA DARI 2 N 

MATJAM KE- 

BANGSAAN !   
Di-film-kan selu- 

rrhnia di...... 

BINGKONG ! 

Film CINEMASCOPE TERREFSAR ! 

bat Na wa Pa 2 

es JA LOVE THAT DEFIED-““. 
CI 7 La 5.000 YEARS OFi 

Cinema SCOPE orak MENEV KING JOHN PATRICA 

Ha Pa 

  

          

    

   

     

s5$7 TRADITION! “ 
“I—rtw wu. 

AI   

   YO Century Fox oeear 

| WILLIAM JENNIFER 
KOLDEN - JONES 

  
sewa rn 

(Segera "Grand”/” Orion”) 

  

SROKYW INI BALAM PREMIERE S.007.699.06 (17th) 
RAY CORRIGAN 
WILL. PESMOND PAINTED STALLIONS" 

Sebuah film Wild-West jang penuh dengan perkelahian seru ! 

"DJAGALAN” INI MALAM PREMIERE 5.00 7.00 9.09 (13 th) 

  

Cho Man Yiua sa 3 Film Tiongkok 
Pao Fang aan o : Meet paling baru 

PLUX” INI MALAM D.M.B. ”"GRAND” 
5.45 7.15 9.15 5.90 7.00 9.60 

    

   
Saksikanlah bagaimana seorang 
dirinja dengan mendjual suara. 
melepaskan diri dengan tjinta 

BERBARENG (17th) 
MGMs N 

G in COLOR and 

Anne Suit Steve 

BAXTER -FORREST 
one Maurice Victor 3 Si 

RENANT -TEYNAC and FRANCEN 
  

pembunuh jang menjembunjikan 
AN AA SA dan bagaimana ia 

pemuda jang tak mengenal siapa- 

  

di kah-dia!!! : 
Lena 

  #GRIS” BESOK MALAM PREMIERE aas 700015 (IT ih) 

M
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NAZIR HUSSAIN dan, 
OMPARAKSH pe

rm
an
a 

P 
Aan di 

Tana "Tol 

2 are Pe memtt? 

  

Sebuah film India terbaru mengisahkan seorang jang berbuat dja- 
hat, achirnja tentu menemui adjalnja ! , 
Penuh perkelahian jang seru dise 
giurkan! : 

  
lingi lagu2 dan tari2an jang meng 

Undangan 
Para Pemegang sero dari N.V. 

U.K.R. SEDIO-MULIO Bujaran 
Demak diminta sama mendatangi 
rapat tahunan para pemegang 
sero jang akan diadakan besuk 
pada hari Ahat tanggal 28 Okto- 

(ber 1956 mulai djam 10 pagi ber- 
itempat dikantor direksi di Buja-| 
:ran Demak. 
Atjaranja: 

1.. Mengesahkan notulen tahun 
jang lalu. 

2. verslag pekerdjaan selama ta- 

  

203   

Dan OK neh ria CK kamar jakin 

akan utjapannja! Ia senantiasa memakai sabun 

itu, adalah sabun pilihan 

bintang? pilem! 

(Is 

    
Fu 

jang murni, djadi sabun jang paling halus: 

sabun wangi LUX. Sabun wangi LUX 

jang putih, murni, halus dan harum 

  

“ 

0 dari 10 bintang” pilem memakai LUX. 

  hun 1955, 
3. mengesahkan neratia dan per- 

hitungan untung rugi 1955. || 
4. pemindahan kedudukan N.V, 

dan direksinja, 

5. pemilihan pengurus baru. . 
6. lain-lain, 

Daftar neratja dan perhitungan 

SAKIT BAARMOEDER, 
Maandstoornissen, bitjaralah 

dengan tak ragu? pada: 
NJONJA GOUW sendiri. 

Depok 20 Tilp. 791.   
  

untung rugi th. 1955 dapat dipe- 
riksa oleh para pemegang sero 
di kantor direksi, 1 
Bujaran, 8 Oktober 1956. 

BANTULAH 
DIREKSI, “PM L 

KAWIN? 
PENGANTIN BARU JANG INGIN DIABADIKAN dapat 

meminta bantuan pada kami dengan tarief jang bersaingan. 
Photopress ,,SIGUNTANG” 
Bodjong 99A Semarang. 

  
  

SL LL PL TE TA 2 TU Tt ML Kh 

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

TIDAK 

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

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

ACHMAD KARIM 
Toko Umum 
Pintu Besi 10 Djakarta. 

untuk 

Dapat beli di tiap toko obat di- 
mana-mana : 
Pesanan luar kota tambah 1545. 

DC ”PHARMA LTD” 
BANDUNG Sa Da at 0... DIAKARTA 

DAPAT BELI DISELURUH INDONESIA. 
LA Wa DT “Ta “Ta DT“ A “We “Wa “an “an “as “0 “Aa “aU “ha. 

  

  
Type Perti. SEMARANG” Idzin No. 3498/111/A/171 

Matjam? 

MOTORFIETS.. dan 

Ieirbebebeetemita 

”ROYAL” 4.00 6.30 9.00 

    
| : 

V DILIP KUMAR   
  

Sen 

penuh dengan lagu2 dan 
jang menggiurkan ! 

RoyRogers 
No: 42     

ONDERDIL 

BROMEIETS 

Radio Canada 
KRANGGAN TIMUR 35 

SEMARANG. 
Na 

Mm NAAPa MTMA M Tr CAN“. AKN Nan. memaan 

INI MALAM D.M.B. 

”INDRA”  430-700-930 — 

    

   
      

  

   
   

“USHA KIRON.. LALITA PAWAR 
Wen i "Nag 

Film jang memberi peladjaran.. I- 

  

An ta TAN 

  

  

     

  

        

        

    

       
      

  

        

  

    

Djanganlah membeli 
tapal gigi” dengan 
sembarangan ..... 
tapi mintalah, 

   
   

Tube sangat besar Rp. 3,50 

Tube biasa Rp. 2,50   
   

     

  

HIDJAU 

(Chtorophyl) 

Tube sangat besar 
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OBAT BAI 

JOEN 

  
  
  

Indonesia 150 x 54 

   
      

      

untuk rambut berkilap 

dan kesehatan kulit kepala... 
38 SUN 

@ BRYLCREEM memelihara supaja rambut - 
dan kulit kepala sehat dan bersih aj 
mentjegah kelemumur dan keringnja V 

  

7 

7th) | 

9.30 

    RICHARD BOONE ,”x! 
WILLIAM LESLE ““S 

Kisah peperangan   
Dalam IKLAN 
jang berbunji : 

seharusnja: 
KINI TELAH ADA 

tari2an 

HOLD IT, BENSON! 
WHAT ARE YOU 
POING ON MY 

    
maa ungu dulu, Benson! 
jang engkau kerdjakan didaerah 
saja ini 3 

— Eh — Djanganllah tergesa-ge 
sa marah, Rogers! 

INI MALAM PENGHABISAN! 
“GRIS” 5.007.00 9.00 (13th) 

     
t 5 jang maha 

dahsjat di Samudera Pasifik 

HR LK Um 

PEMBETULAN 
Sekolah Keahlian Tehnik Ekonomi tg. 28-9-56 

Kini telah ada & 2750 Penganggur lulusan STP-STN 

£ 27500 PENGANGGUR 
LULUSAN S.T.P. — ST.N, 
3 Pimpinan | S.K.T.E. 

"AAA ML. A8 ML 8 ML 0 Ta ML LO LO IL ML “Lt. 

Apa “3 Saja sedang 

      

     

  

     

  

      

  

      

rambut. sap 

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

    

@ BRYLCREEM adalah cr@me jang murni. 
dan bermutu — lain sekali dati 
brilliantin dan minjak. 

@ BRYLCREEM adalah obat rambut jang' 
sempurna, terpudji karena rambut 
rapi, terpudji karena kulit kepalasehat.. 

BRYLCREEM 
untuk rambut rapi dan sehat 
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“ALL Le LL, MM 8S. R A HAT A O ccultist 
SETERAN 109 — SEMARANG. 

Djika Tuan/Njonja tahu apakah akan terdjadi di kemudian hari 
tentulah -banjak HALANGAN2 dan KESUKERAN2 bisa dapat 
disingkirkan, si 
Periksakanlah djika kau hendak memetjahkan kesulitan? hal peng- 
hidupan. Segala hal dirahasiakan, 

Djam Bitjara: Pagi 9— 12 
Sore 5—7 

           

   

    

YOU MEAN /LLEGAL, DON'T 
YOU? HE MIGHT RUIN Your 
PLANS TO FORCE US 
CATTLEMEN TO BUY UP YOUR 
PAN ea AT SKV-HIGH 

& 

YOVRE LAND 
YOUNE GOT NSPO/LERS, BENSON! US ALL WKONG, | But Were OUT- 
ROGERS! WE'RE | SMARTING Yov 
URANILIM BY MOVING OUR 

? HERPS To 

HA! HA! 
MCLEAN! WE HAP AN ARGU- 
MENT AT CAMP! I WAS 
AFRAIP HE MIGHT DO 
SOMETHING--UH-- 

   
   

        

  

    

— Ha, Hal Engkau 
- mentjari —  Maksudmu, jang tidak telah Ears McLean! Kita mem- sah, bukan? Mungkin dia mendakwa kita keliru seka punjai  perdjandjian untuk akan menghantjurkan rentja li, Rogers! Kitg adalah pen datang diperkemahan itu! namu untuk memaksa kita tari uranium belaka! Saja takut mungkin dia para peternak. membeli su- — Engkau adalah perusak2 akan mengerdjakap sesuatu rat idjin untuk Membuat tanah, Benson! Tetapi kita «eh - jang tidak dipi pertambanganmu itu dengan lebih pandai dari engkau se kirkan lebih dulu! harga setinggi langit! kalian ialah. dengan meng- 

iring ternak kit, kedaerah 
ain? 
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