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HARGA LEN 
DLM. KOTA : ,,Suara Merdeka” 
»Suara Merdeka” /,,Minggu Ini” 

LUAR KOTA : ,,Suara Merdeka? (dengan materai) 
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Harga Advertensi ,,Suara Merdeka” Rp. 0,95 per mm.-kolom. 
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Tn Sala Tap pendaratan Pep Inggris-P eranfjis terhadap || ba delegasi Yndonesia Menteri Pertanian Eni Karim sebagai kan merdeka selama hidup ! dan ditandaskannja bahwa resolusi bersama In P : $ terletak antara Weert dan : aa : : pa i i iak 1 perundingan “atas dasar internasionalis isers-Perantjis jg. | aoermond, sedangkan 5 orang| Ketua Komperensi. Kemudian dibawah pimpinan ketua jang kita”, suatu konperensi bukan in aa ANN Nana Satu asionalisasi Terusan Suez sama se- | Matuku lain ja dipindahkan ke- | baru sidang memilih utusan Inggeris Menteri Pertanian Malaya telektuil2 dan pemimpin Kropah 4 kali tidak akan HP jelesaikan masalah Terusan Suez. Tudjuan resolusi Inggris-Pe- | kamp di Wieringer meer. . bun Kaka Mena Isi ni 2 Mtoriteri Negan y jang terdengar dari Afrika Sela rantjis tadi tu 1 lain, dan djauh sekali daripada tudjuan2 PBB, kata Shepilov. Shepi- | Tindakan ini diambil sebagai Pee Ne : Pn mewanba: NIA PU ur tan di Blocmfontein telah ber- lov mem ukkan para menteri luar negeri Inggris dan Perantjis (Selwyn Lloyd dan akibat kesukaran? jang ditimbul- 2 Na ai ninggalin kk daa HAN Pn Ma 3 
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jang positif daripada  masala | Shepilov kemudian menjatakan 
Suez, atas dasar jang adil, danfbahwa sidang DP. K. ini harus 
tidak pula menghendaki supajalmentjurahkan seluruh tenaganja 
melalui Dewan Keamanan dapat 
tertjapai kemadjuan jg sungguh2 
dalam penjelesaian suatu masa-| 
lah jang mengganggu kita semua 
nja, kata Shepilov. : 

Seterusnja menlu URSS menja, 

luntuk berunding  setjara . kon- 
Struktif “dan bermanfaat. Sidan 
harus berusaha membentuk badan 
jang sesempurna-sempurnanja utk 
melakukan .perundingan — dengan 
'Mesir atas dasar kesamaan dera 
djat, dan sesudah itu berusaha 
membentuk badan jg sebaik2nja 
untuk mendjamin kebebasan pela 
jaran melalui Terusan Suez, atas 
dasar kombinasi jg tepat antara 
kepentingan2 negara2 Mesir jang 
berdaulat dan kepentingan2 para 
pemakai Terusan. 

. Shepilov mengemukakan bhw 
anna tsb. dibawah ini biza d' 
djadika, dasar bagi suatu perse 
tudjuan antar. Mesir dan pema 
kai2 Terusan Suez. 

l. Kebebasan pelajaran melalui 
Terusan Suez bagi “kapal2 da 
|gang dan kapal2 perang segala 
negara, atas dasar kesamaan de 
'radjat dalam hal bea2 navigasi 
dan perdagangan. 

2. Mesir, jg mendjalankan 

takan bahwa resolusi Inggris-Pe- 
rantjis tu hanja mengutuk Mesir 
belaka, tidak mengandung hal? 
jang konstruktif dan tidak bisa 
diterima baik dalam Dewan Ke- 
amanan. Ban "SAS 

Shepitan Sai AN ea Baba 3 'epliov engutip tadjuk ren 
tjana harian London Daily Ex 
press" tgl. 24 September jang 
berbunji: ,,Kita djangan salah 
paham. Diadjukannja masalah 
Suez kepada PBB itu adalah 
suatu prosedure, bukan - beleid 
politik”. Naa 

Ini berarti, kata Shepilov, bhw 
kalangan2 jang berkuasa di Ing 
gris dan Perantjis rupa2nja hen-| 
dak, memberikan djawaban tsb. 
dibawah ini kepada tuntutan? 
mendesak dari umum guna menje 

'hak2 daulatnja, hak2nja sebagai 
pemilik dan pengurus Terusan 
Suez, harus mendjamin kebeba 
san pelajaran  sepenuhnja mela 
lui terusan itu: lesaikan masalah Suez setjara mendjamin ke 

damai: ,,Kamu telah mendesak 
kami untuk madju ke Dewan Kel 
amanan. Ini sudah kami djalan- 
kan. Tapi sebagaimana kami li- 
hat sendiri, ' Dewan Keamanan 
tiada berdaja, tidak bisa berbuat 
apa2. Berunding - dengan Mesirjsi Terusan Suez. 
tidak ada gunanja. Kita akan me! 3. Segala pihak dalam perse'u 
lakukan tindakan2 lain. Mesir Gjuan ini harus berusaha bahwa 

amanan terusan serta bingun2- 
annja, mendjamin pemeliharaan 
nia, menjempurnakan keadaan 
terusan itu untuk memperbesar 
kapasitetnja: pada waktu2' ter- 
atur Mesir harus memberikan Ia 
poran2 mengenai djalannja funk-   

bea Tea Mena aan antam keadaan” agar Na Te Tag, napun juga — tidak akan Kan dengan demikiat, kata ' melakukan perbuatan2 je dapat Shepilov, pendapat umum sedang melanggar — kekebala a dipersiapkan untuk mengutuk Me'| Suez atau Hemat “ aa 
| Cui 2 An z 2 j i 11K2 K sa: -A dan sesudah itu Inggris dan kan2 miteri kepada bangunana-| Perantjis akan merasa bebas utk nja: Terusan Suez tidak “bala bertindak terhadap Mesir. “Tapifmendiadi “medan “ permusuhan approach sematjam ini mengan-jatau dikenakan blokade. dung akibat? jang sz erba- Pembenukan  kerdiasama nga. lan Tana Taka daa antara Mesir dan pemskai? Te- api! aa Suez dalam bentuk2 ig pa 
Approach Inggris-Perantjis ini 

tidak akan melantjarkan usaha 
penjelesaian masalah Suez, me- 
lainkan akan sangat merongrongi| 
kekuasaan PBB, akan membahaja 

Tugas .,Panitia D.K. je 
punja kekuasaan.” 

Skhepilov menjarankan supaja 
dibentuk sebuah ,,Panitya  De- 

negara2 tsb. tadi sadjalah jang 
tjadi anggota panitya itu, ,,walau 
pun menurut pandangan  Sovjet 
susunan ini adalah jang paling 
baik. 

la menjarankan bahwa  pani- 
ya tadi boleh terdiri dari 8 ne- 
gara, jaitu negara2 tsb. tadi di- 
ambah dengan misalnja Jugosla 
wia dan Iran atau Indonesia dan 
Swedia. 

Jan: terpenting ialah bahwa 
komposisi panitya ini sedemikian 
rupa hingga seimbang  susunan- 
nja, hingga djangan sampai ter- 
djadi bahwa satu pandangan sa- 

|djak diadakannja peraturan untuk 
masak sendiri. Internering tsb. | 
berdasarkan undang2 orang asing 
1918 jang menentukan antaral 
lain, bahwa jang bersangkutan da| 
bat menjatakan keberatannja dil 
Pengadilan di Den Haag. 
Pengusiran terhadap mereka 

tidak dapat didjalankan, karenaf 
hal jang demikian itu hanja da-| 
pat didjalankan terhadap  mere- 
Ika jang dengan resmi diidjinkan| 
masuk ke Nederland. Untuk mel 
mulangkan mereka ke Indonesia 
djuga tidak dapat, karena 'me- 
nurut putusan pengadilan dalam 
1951, dilarang untuk memulang-   ija jang diwakili. 

|. Panitya ini bertugas mem- 
berikan laporan kepada Dewan 
Keamanan, pada suatu saat jang 
zxan ditetapkan oleh Dewan, me 
ngenai hasil2 perundingan untuk 
mendapatkan satu dasar jang ak 
septabel bagi persetudjuan me 
ngenai penjelesaian — masalah 
Suez. 

2. Bisa djuga panitya ini di- 
perintahkan menjusun ' sebuah 
konvensi baru jang  mendjamin 
kebebasan pelajaran melalui Te- 
rusan Suez, untuk. menggantikan 
Konvensi Istambul 1888. Konven 
si jang baru ini akan sesuai den. 
zaman kita, dengan kepentingan? 
Mesir dan kepentingan pemakai2 
Terusan Suez, 

3. Panitya ini seterusnja dapat 
ditugaskan untuk mempersiapkan 
sebuah 'konperensi internasional 
iang luas, untuk mempertimbang 
kan din menjetudjui konvensi ba 

Menon Bawa 

kan orang2 Indonesia bekas ten 
tara KNIL ke Republik Indone- 
sia, djika hal itu bertentangan 
dengan kehendak jang bersang- 
kutan. (Antara). 

  

ru, mendjamin kebebasan peia 
jaran diterusan Suez. . 

Achirnja Shepilov mengatakan 

bahwa apabila Dewan Keamanan 
ambil penjelesaian jang positif | 
maka szkan bertambah kukuhlah 
gengsi dan kekuasaan PBB da- 
lam pandangan umum dunia. 

Ini bukan sadja akan memper 
kuat perdamaian di Timur Te: 
ngah, tetapi djuga akan  merupa 
kan djawaban bagi kepentingan? 
azasi segala negara, termasuk 

djuga Inggris & Perantjis. . 
Waktu Shepilov mengachiri pi- 

datonia, orang2 jang berkumpu' 
diberanda untuk umum bertepuk- 
tangan.. (Antara-UP). 

Nasser Mau Bentuk 
Front Ekonomi A.-A. 

Guna Menga Tindakan2 Barat — 
: Usul Kompromi ! 

PRESIDEN MESIR Djamal Abdul Nasser malam Selas: 
mengandjurkan supaja dibentuk suatu front ekonomi Asia/ | 
Afrika guna mengalahkan komplotan2 Barat terhadap ekono- 
mi Kita. Dikatakannja, ia tak dapat mengerti mengapa menter. 
Taar negeri Amerika Serikat John Fester Dulles mengadakan 

demikian keadaan ini belum di 

»ak menjetudjui pula rentjana 
agenda terdiri dari 13 pasal jang 
diusulkan oleh pihak direksi djen 
ueral FAO dengan -sedikit tam- 
bahan jang diadjukan oleh India, 

Penyaionan ketua  diadjukan 
oleh Direktur FAO urusan Asia 
Yan Timur Djauh W.H. Cum- 
ing jang memimpin sidang se- 
belum ketua terpilih. : 
“Seterusnja working paper jg 

dikemukakan pada sidang regio- 
nal FAO ke-3 di Bandung, me- 
njatakan, “bahwa keadaan per- 
kembangan bahan. - makanan/ ha 
sil pertanian di Timur Djauh me 
nampakkan kemadjuan, sekalipun 

pat mengimbangi penambahan 
djumlah penduduk jg tjepat. 

Berdasarkan pada perhitungan 
angka indeks dari hasil2 pertani 
an dan perkembunga, penduduk 
di Asia dan Timur Djauh den. 
mengambil dasar angka 100 dari 
tahun 1934 hingga tahun 1938, 
maka pada tahun 1955/56 ini 
angka2 indeks sementara menun 
djukkan, bahwa untuk hasil? 
pertanian IY9, bahan makanan 
119, hasil bukan bahan makanan 
116, sedang indeks untuk pendu 
duk adalah 129. 

tiap harinja untuk Sailan pada 
tahun 1954 ialah 1940 (tahun 
1952 — 1.880), India th. 1954/ 
1955 ialah 1.850 (tahun 1951/ 
1952 1.590), Djepang tahun 
1954/1955 ialah 2.060 (tahun 
1951/1952 1.970), Pakistan 
tahun 1953/1954 “ialah 2.180 
(tahun 1951/1952 2.010). 

Untuk Indonesia dan negara2 
lainnja anggota FAO jang belum 
disebutkan angka2 konsumsi ka- 
lori dan proteinnja working pa- 
per tsb. tidak menjebutkan. ' D: 
njatakan pula bahwa kini sedang 
diadakan penjelidikan didaerah2 
negara anggota FAO ketjuali di 
Djepang, mengenai konsumsi ka- 
lori dan protein itu. 1 

Perobahan dalam keadaan 
penawaran dan permin- 

taan, 1 
Harga2 hasil pertanian didalam 

negeri masing2 anggota FAO, di 
njatakan masih tetap tertekan 
karena permintaan jang kian ber 
tambah “akan barang2 tersebut. 
Dibanjak negara harga beras te 
lah menurun dalam tahun 1955 

dibanding dengan tahun2 sebe- 
lumnja.  Sebaliknja di Indonesia 

2000 tama dari 50 negara telah 
karno. Tampak dalam gambar 

»PERINTAT KSAD pad 
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Malam resepsi jang diadakan oleh perdana menteri R.R.T. Chou 
En Lai berkenaan dengan perajaan hari nasional Tiongkok 
1 Oktober pada tgl. 30 September dan dihadliri oleh lebih 

tgl. 
dari 

pula dihadliri oleh presiden Soe- 
presiden Soekarno dan presiden 

R.R,T, Mao Tse Tung sedang memberikan toast untuk kesedjah- 
teraan rakjatnja masing-masing. 

Tidak Meliputi Daerah 
tTerritorium III'Sadja 

Perintah:K.S.A.D. Untuk Memeriksa Per- 
wira2 Jang ,Tersongkut Kegiatan? Politik 
Ditudjukan “Kesegenap A.D. — Seluruhnja 

Ada 10 Perwira Jang Ditahan ? 
tgl. 4 Oktober untuk mendja- 

Isuk perhitungan RRT. 

Perhitungan : 
e kenaikan harga beras itu disebab 

kan karena rusaknja panen dim 
negeri, dan di Taiwan serta Ko 
rea Selatan kenaikan harga be- 

angka2 indeks ini tidak terma- 

Dari hasil2' perianian jo me 
nundjukkan terutama 

lankan tindakan2 pemeriksaar /torhadap diri anggota2 Angka- 

tin Darat jang tersangkut ds'am kegiatan2 politik bukan sa- 

dja ditadjukan atau meliputi (aerah Territoriim Jfi (Siliwangi), 

  

T kenaikan 
ialah beras, gandum, guli, teh 
jute. sisal.dan karet. Patut dike 
tahui kemadjuan tsb. adalah ke 
madjuan 'rata2, jg disimpulkan 
dari angka2 priduksi dari berba 
gai negara di Asia dan Timur 
Djauh tidak termasuk  diperhi 
tungkan RRT, Berdasarka, in- 
deks tahun 1934-1938 — 100, 
indeks sementara tahun 1955/ 
1956 untuk -beras adalah 116. 
gandum 120. gula 118, teh 119, 
inte 110, Fm. 105, karet 105, 

sedang luduk 107. 
“Ng era s. 

Sebagai. negara peng-impor be 
ras jang terutata- working paper tu-menja , “dalah 1g: 
Sailan dan. Malalya, negara jang 
menghasilkan beras tetapi djuga 
masih mengimpor ialah — India, 
Indonesia, Pakistan dan Filipina, 
sedang negara? peng-ekspor be- 
ras ialah Birma,  Muang Thai 
dan Taiwan. 

Untuk negara2 peng-impor be 
ras itu jang kebutuhan impornis 

  

   
   

ras itu disebabkan karena ke- 
sulitan2 dalam sektor keuangan. 

Di India penurunan harga be 
ras itu disebabkan karena peme 
rintah ikut serta menetapkan dan 
mengawasi harga gandum, beras 
dan bahan makanan lainnja jang 
dimulai sedjak pertengahan per- 
tama tahun 1955. 

Di Djepang harga umum ter- 
masuk harga bahan makanan te: 
lah turun dibanding dgn sebelum! 
tahun 1955, dan “harga bahan 
makanan “dipasar gelap djuga 
Imendjadi turun karena - adanja 

Dari sumber lain wartawan 
Antara” mendapat kabar, bah- 

wa sedjalan dengan perintah 

KSAD tsb. dewasa ini sudah di 
Gjalarkan tindakan2 penahanan 

etas diri beberapa Perwira Ang 

katan Darat jang dituduh  ter- 

ngkut dalam perbuatan2 k 

rupsi. Demikian dewasa ini s 

Gang dilaksanakan tiridakan2 pe 
langkah? pemerintah untuk me meriksaan2 terhadap sedjumlah 

"mudahkan supply Bahan maka-famasota Aneh an Darat jang ci 

san pada masjarakat. trluh . mendj.lenkan kegiatan? 

Demikian antara lain isi dari| POlitik. 
working paper jang pada hari 
Selasa kemaren diperbintjangkan| -Noot redaksi SM.: Sementara 
dalam sidang FAO di Bandung.|itu menurut siaran radio Inggeris 

(Antara). BBC Selasa sore kemaren, kabar 
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an 

tetapi meliputi pula seluruh” anggota Angkatan Darat”. De- 

mikian pendjelasan @Gjuru-bifjara Angkatan Darat Let. Kok. 
Pirngad: kepada pers hari Selasa kemarin. 

nja ditahan seluruhnja 10 orang 
perwira). 

Sementara itu KSAD Nasution 
serta Kolonel Kretarto dan Let 
Kol. Achmad Jani pada tgl. 8 Ok 
tober jbl. telah berangkat ke Su 
rabaja, dimana dilakukan rapat 
antara Staf Umum Angkatan Da 
rat dengan Panglima Terr. IV 
(Djawa Tengah), Terr. V (Dj: 
wa Timur), Terr. Vif (Sulawe 
si) serta Panglima Komando Dae 
rah Pengamanan Sulawesi Sela: 
tan dan Tenggara. Dalam rapa: 
itu antara lain dibitjarakan soa 
status DPST dalam rangka  ke- 
organisasian dan soal hubungan 
kerdja dengan Territorium2 jang 
memberikan — tenaga bantuannja 
kepada DPST. Djuga disusun 
rentjana penukaran dari pasukan2 J p 

    

kan perdamaian dan keamanan. 
Dan Inggris dan Perantjis harus 
memikul tanggung djawab berat 
atas keadaan jang mungkin akan|   wan Keamanan. jang mempunjai 

kekuasaan”, jang misalnja 

diri dari Mesir, Inggris, India, Pe 
rantiis, URSS dan AS. Diterang-| 

ter-i 

kegiatan2 dalam sengketa Suez. Dulles berbitjara tentang pe- 
njelesaian persengketaan tadi setjara damai, lalu kita lihat dis 
menelorkan konperensi London dan ja hendak memainkan 
peranan semafjam itu lagi, kata Nasser. 

Sertambah ialah India dan Indo- 
nesia, pertambahan ini tampak 
sedjak tahun 1946 dan 1952. 
Impor jang dilakukan oleh India 
tu ditudjukan pertama2 untuk 

Akibat Dju 
jang bertugas operasi didaerah 
Sulawesi Selatan dan Tenggara, 
demikian pula tentang renijana 
menukar anggota2 Angkatan Da 
rat jang sudah terlalu lama ber- 

rurawat Jg 
kannia hahwa URSS tidak berke 
ras kenals dah "menuntut supaja 

Lodge »Terkediut" 

Pidato Shepilov 
“BELUM PERNAH, djuga waktu Perang Dingin masih 

seaktif-aktifnja, ada seorang pembitjara jang menjerang Ame- 
rika Serikat dari sebanjak djurusan jang semuanja tidak dapat 
dibenarkan dan fjurang serta tidak beralasan — seperti apa 
jang dilakukan Tuan Shepilov (menteri luar negeri Sovict) da- 
lam sidarg Dewan Keamanan Senin jbl.” ,,Sajang bahwa Tuan 
Shepilov membawa-bawa perang dingin kedalam perundingan2 
sepelik masalah Terusan Suez. Marilah kita berharap bahwa 
rasa keadilan Tuan itu achirnja akan menang”. Demikianlah 
keluhan Henry Cabot Lodge Jr, wakil Amerika Serikat dim. 
PBB, mengenai pidato menteri luar negeri URSS dim. sidang 

Perantjis Jakin Akan 
Ada Kompromi 

Suez Sebenarnja Sudah Tak Ada ? 
KALANGAN2 DIPLOMASI Perantjis.dan suratkabar2 

di Paris menduga bahwa krisis Terusan Suez'akan diselesaikan 
dengan djalan sesuatu kompromi dimasa depan jg sudat dekat. 
Demikianlah tulis wartawan k.b. Inggris ,,Reuter” di Paris, 
Harold King, Senin kemaren dulu. Mendjelang sidang2 raha- 
sia Dewan Keamanan mengenai masalah Suez dimulai, harian 
»le Monde” jang berpengaruh itu menulis: Angin pendamaian 
jang kentjang sedang berhembus dalam PBB”. 
Dugaan pihak Perantjis bahwarantjis dengam hati jz elisah 

masalah Suez akan berachir Na an nat ren- 
kompromi, dasarnja adalah sua-tjana persekutuan uri, antara 
tu keterangan jg diterima dari Mesir dan: Syria. Diplomasi Pe- 

ndi Tantjis di 'Timur Tengah ialah : 
menjokong sepenuhnja Israel. 

timbul. - Demikianlah peringatan 
Shepilov. Tg 5 
     

    

  

  

     

  

      

    

  

   

New York bahwa John 
Dulles kini mengadakan p 

    

    

    

  

ngan rahasia Kena yet ri as 

Ka hmud — pikir diplormat2 Perantji 1 Aenuru | ka Tt ' Ori . Jis, per- 

Na 1 toa au Las kembangan krisis Terusan Suez 

luar negeri Inggris Seh ovd Memperbesar » ,,antjaman Arab 
bersedia - mengadakan peri ndi terhadap Kehidupan Israel,” dan 
ngan rahasia dengan Fawzi. Da PN ewtnan Mesir- 
lam pada itu menlu Per Syrid itu aka merupakan lang- 

  

Pineau belum membajangkan 
inginannja apakah ia akan me Pelaksanaan antjaman itu”. 
ngikuti djedjak kedua orang re ' 
kannja tadi. 

Pendapat priv€e F 
plomasi Perantjis ia! 
Krisis Suez tinggal 
masih ada, krisisnja 
dikatakan selesai. 
pendapat bahwa 
2195 bulan jg sudah 
mendjak Mesir  menas 
kan . dan sedjak Inggris 
Perantjis  meluntjurkan protes 
singat keras, adalah sudah te: 
lu lama hingga kemungkinan u 
tuk mempergunakan ' 

  

     

ekeras 
lawan Mesir sudah lenjap. 

Kata seorang diplomat Pera 
tiga Lang 
  

In 

     

  

    

       

    
      

           

    
     oal pemakaian kekerasan      

      

  

   

  

   

   
   
    

  

h pertama jg kongkrit kearah 
De- 

mikianlah tulis wartawan Reuter 
arold King. (Antara-Reuter)     

     
   
   

    

Keamanan 
aman 3 hari ini), 

rdja diterusan Suez. ada 

|srang sebelum nasionalisasi itu. 

MENJAMBUNG pidato men- 
teri luar negeri Mesir Dr. Mah 
mud Fawzi dalam sidang Dewan 

(harap batja berita 
seterusnja 

|diterangkannja bhw. djumlah pan 

du pelajaran jang sekarang ai 

dibandingkan dengan 205 

i djumlah pandu pelajaran 

ekarang ini, jang 80 orang 
dari pandu2 pelajaran 

Mesir, 24 Junani, 14 Djer 

7 Italia, 5 Norwegia, 11 Ju 
10 Amerika Serikat, 

rk, Ii Polandia, 2 Swe 

Menon membawa .usul 
kompromi? 

Lebih landjut dari London di 
kabarkan, bahwa menteri negara 
India, Krishna Menon, malam 
Selasa telah meninggalkan Lon- 
don menudju New York dengan 
membawa rentjana untuk djadi 
perantara - dalam menjelesaikan 
masalah Suez. 
Menon jang baru datang dari 

Kairo pada malam sebelumnja! 
kabarnja membawa sebuah ren- 
tjana kompromi dengan memben 
tuk suatu badan arbitrase. 

Senen paginja Menon telah be 
runding dengan beberapa menteri 
Inggris, diantaranja menteri ne- 
gara urusan luar negeri Anthony 
Nutting, menteri pertahanan Sir 
Walter Mongkton dan Lord Sa 
lisbury. Kabarnja ia telah mem- 
beritahukan kepada mereka ten- 
tang rundingan jang telah diada 
kannja dengan presiden Nasser 
di Kairo. 

Kundjungan Menon ke London 
itu adalah jang kedua kalinja 
dalam waktu seminggu. Kabarnja 
setelah sampai di New York, di 
mana sedang diadakan sidanc 
Dewan Keamanan, Menon Selasa 

| paginja terus berunding dengan 
menteri luar negeri Inggris, Sel 
wyn Lloyd. 
Menurut kalangan jang menge 

tahui di Kairo rentjana kompro- 
mi India menghendaki pembentu 
kan sebuah badan arbitrase di 
bawah kekuasaan PBB, jg akan 
menjelesaikan persengketaan Te- 
rusan Suez. Mesir dan anggota2 
dari Perhimpunan Pemakai2 Te 
rusan Suez jang baru dibentuk 
akan ikut serta dalam badan 
arbitrase tersebut. 

Bukan sabotase, 
mesin rusak. 

Mengenai larangan terhadap 
para wartawan untuk memasuki 
instalasi2 di daerah kekuasaan 
Terusan Suez selama. seminggu. 
|harian Journal d' Egypt, menulis. 

bahwa mesin rusak dari salah 
satu kapal jang berlajar melalui 
Terusan Suez. telah dikabarkan 
oleh beberapa rekannja itu  se- 
bagai suatu komplotan, jang ber 

tapi     

maksud mensabot pelajaran 
lalui saluran tersebut. 

Kolonel Yunis, wakil ketua 
dan pemimpin umum dari kekua 
saan Terusan Suez telah menjang 
kalnja. Dan tak ada perbuatan? 
sabotase di Terusan tsb., semua 
pandu2 pelajaran adalah sangat 
taat, tulis harian tsb. 

Kemudian seorang pembesar 
pemerintah Mesir malam Selasa 
telah katakan, bahwa ia selan- 
djutnja akan mendjawab semua 
pertanjaan2 jang diadjukan oleh 
para wartawan asing sekitar pe 
kerdjaan di Terusan Suez. 

(Antara-UP). 

Arudji Beri 
- Laporan, 
Putusan PSII Mengenai 

Joint Statemeat Di 
Moskow Mungkin Di- 
putuskan Nanti Malam 
DEWAN Partai PSII hari Se- 

nen malam jbl. telah mengada- 
kan rapat dan dalam kesempatan 
itu Arudji Kartawinata membe- 
rikan laporan tentang perdjala- 
nannja selama ini keluar negeri 
sebagai anggauta rombongan Pre 
siden. Laporan itu djuga meli- 
puti soal2 jang bertalian dengan 
penandatanganan joint statement 
jang dikelularkan di MVioskow. 

Selandjutnja dapat dikabarkan, 
bahwa rapat PSIL pada malin 
itu belum mengambil kesimpulan 
mengenai laporan tsb. dan me- 
ngenai joint statement itu mung 
kin baru akan bisa diputuskan 
dalam rapat PSII jang diadatan 
Rebo malam ranti. Perlu ditari- 
bahkan, bahwa dalam rapat Se- 
nin malam itu Wakil Presiden 
Dewan Eksekutip Moh. Siafei 
dan K. Hadji Sapari telah mem- 
berikan laporan kepada  Arudji 
Presiden Dewan Eksekutin ten- 
tang adania angcauta2 PSI! jang 
memisahkan diri dari PSI! seri 
pemetjatan2 jang dilakukan oleh 
Dewan Partai. Demikian berita 
jg didapat dari sekretariat PSIT 

(Antara) 

me 

"Fawzi Kemukakan Bukti' Bahwa 
Mesir Sanggup Mengurus Suez 

dia, 2 Belanda, 16 Sovjet, 2 Rujtjis seakan-akan larangan Mesir 
mania, 1 Afrika Selatan dan 1 
orang Hongaria. 

Dan sekarang satu kenjataan 
jang kukuh: Dalam 73 hari se- 
mendjak “SCC dinasionalisasikan, 
3.000 buah kapal telah dibimbing 
melalui  'Terusan Suez dengan! 
aman, effisien dan pada waktu- 

.nja, Demikian Dr. Mahmud Fawi 
si 

T i 

— Mi Sabri, wakil ketua delegasi 
Mesir  keperdebatan — mengenai 

masalah Terusan Suez dalam De 
wan Keamanan, Senen kemaren 
dulu membantah tuduhan2 Peran 

terhadap kapal2 Israel untuk me 
nempuh Terusan Suez itu merupa 
kan pelanggaran Konvensi 1888, 
jang mendjamin kebebasan pela- 
jaran melalui terusan itu. 

Dalam  konperensi pers tadi 
Sabri menerangkan bahwa Mesir 
dan Israel masih dalam keadaan 
berperang (jg ada sekarang ialah 
persetudjuan perletakan sendjata, 
belum perdjandjian perdamaian). 
Tidak masuk akal-lah andaikata 

untuk melaldi,"" 

  

memenuhi stocknja. Malaya tiar 
tahunnja mengimpor 14 hingga 
24 dari diumlah seluruh kon- 
sumsi berasnja. Filipina jg hing- 
ga sekarang belum dapat meme- 
nuhi konsumsi berasnja dari ha- 
sil dalam negerinja,  sebaliknja 
hasil sesudah perang djauh me- 
lebihi dari sebelum perang. Pa- 
kistan jang membutuhkan impor 
beras itu, ternjata panenannja 
diwaktu achir2 ini djelek. 

Sailan jg berharap dapat men 
tjukupi kebutuhan berasnia dari 
hasil dalam neserinja sendiri. te 
tapi hingga kini sek "ak 14 
sampai Vo-nja masih “4 Lim 
por. Di Djepang paste un2 
achir2 ini kekurangan Nas, te 
tapi dapat diimbangi dengan ha 
siI2 bahan makanan lainnja jg 
terniata besar, 

Menurut indeks supply beras 
per capita untuk mesing negara 
dengan. mengambil angka 100 
pada tahun 1934-1938 sebagai 
dasar, maka untuk tahun 1955 
ig lalu bagi negara2 masing2 
adalah sebagai berikut: (dengan 
disertai perbandingan angka in- 
deks tahun 1954): Birma 105 

Berbuat ,,/Teledor" 
Mata Keliru Diberi Okct Jodium 

ISTERI KEP. DESA Djohunut di Wonogiri baru2 ini 
telah datang di Balai Pengobatan Paranggupito Ketiamatan 
Giritontro untuk berobat karena matanja sakit. Oleh pera'm- 
—in Balai Pergobatan tsb. disurahnja seorang keperiinisannia 

untuk mengobatinja. Tetapi entah karena apa orang jang di 
pertjaja itu telah mengambil jodiam tinctuur lalu diteteskan 

pada mata sinenderita. Belum lagi selesai mencobati, wa 

tersebut djatuh tertelangkup karena kesakitan. Wanita 
segera dibawa kedokter di Wonogiri untuk diperiksa, dan ter- 

njata mata sebelah kiri wanita tersebut sudah terlandjur rusak, 

sedang mata kanannja dalam keadaan jang membahajakan, 
hingga perlu mendapat perawatan dirumat sakit. Seland'ninis 
akibat kesalahan tersebut kini Balai Pengobatan Paranggupito 

tersebut dinjatakan ditutup sedang pegawainja dischors sampai 
ada perintah dari pihak atasan. (Antara). 

   

    

   

  

S0 

    
| (109)... Muang Thai 117 201 
Ta'yen. 175 14199), “India 92 
(98). Indonesia 85 (90) Pakistan 
93 (196). Filinina 106 (100, 
Diepans 97 (95) Sailan 91 (86) 
dan Malaya 74 (70. 

Konsumsi kalori dan 
Protein. 

Maneepsi Lancimer kafari dan 

protein dari beberapa negara 
pian FAO dinjatakan bartam- 
ah. 

RRT Akan Pi- 
lih KaretIndon 
ADA KEMUNGKINAN besar 

bahwa perdagangan karet dengan 
Tiongkok akan berpindah tangan 
(dari Sailan ke Malaya dan Indo 
nesia. Hal itu disebahkan oleh 
tingginia harga karet Sa'lan. De 
mikian menarut delegasi Sailan 
jang baru  sadja kembali dari 
Tiongkok. Sir Claude Ccrea, ko 
misaris tinggi Sailan di London 
jang baru2 ini kembali dari per- 
djalanannja ke Uni Sovjet dan 
Tiongkok, menerangkan — bahwa 
masuknja Malaya dan Indonesia 
dim pasaran Tiongkok merugikan 
kedudukan Sailan, 

Din'atakan selandjutnja,  bah- 
| va Tiongkok sedang merantjang- 
kan pembangunan sedjumlah be- 
sar paberik ban dan karena itu 
memerlukan banjak karet.  Se- 
hentara itu wakil2 perkebunan2 
karet di Sailan menerangkan, me 

reka tidak terkedjut” ketika 
mendengar pengumuman Lon- 

don bahwa sebuah maskapai ka 
tet sintetis ' internasional, jang 
didirikan oleh 4 perusahaan pa- 
berik ban besar telah menambah 
modalnja dari 100.000 poundstzr 
Ing mendjadi 4 djuta pnd.  Dite 
SN 1 wakil2 itu bahwa 

selian karet alam “ai 
n Uni Sovjet masih 

t$ (Antara-UP), 

  

  
    

      

   

     

    
DALAM MENGEMUKAKAN pen 

djelasannja mengenai rentjana at 
lima tahun pemerintah, jang di- 
.kemukakan didalam nota keuang 
an jang baru2 ini disampaikan 
pada parlemen, pemerintah menja 
jtakan bahwa tudjuan dari pada bertudjuan mendorong dan mem- 
pembangunan. 5 tahun itu ialah | pertinggi kegiatan, dilapangan 
untuk mendorong dan memper- | ekonomi untuk mempertinggi ke 
tinggi kegiatan dilapangan ekono jmakmuran rakjat dengan memper 
mi untuk mempertinggi kemak-| gunakan segala tenaga rakjat dan 
muran rakjat, dan djuga “untuk segala kekajaan bumi, air. dan 
mendorong dan mempertinggi kejalam atas dasar kekeluargaan, di 
giatan dilapangan sosial untuk lapangan sosial untuk memper- 
memperkembangkan ketjerdasan kembangkan ketjerdasan rakjat 
yakjat, kebudajaan, rasa kebang- dalam hal pengetahuan, kebuda- 
saan dan kesehatannja. Seperti di jaan, rasa kebangsaan dan pula 
ketahui rentjana pembangunan 5 untuk mempertinggi kesehatan- 
tahun itu meliputi sektor? peme nja. 
rintah, partikelir dan masjarakat 
desa, 

bangunan negara dengan membu 
sendiri projek2 . pembangunan 

sberdasarkan terutama tenaga2 jg 
ada pada, masjarakat desa itu. 

Tudjuan. 
Rentjana pembangunan 5 tahun 

Tjara2 melaksanakannja. 
Dikatakan, bahwa keadaan per 

ekonomian pada waktu ini masih 
Dengan sektor pemerintah me- sulit. Anggaran negara masih sa 

nurut pendjelasan itu dimaksud- 'dja menghadapi defisit jang tidak 
kan, segala lapangan jang hing- .ketjil. Keamanan dibeberapa dae 
ga sekarang ini dikerdjakan oleh |rah belum sebagaimana mestinja 
pemerintah “dan pula usaha2 lain sehingga rakjat tidak dapat be- 
jang dianggap perlu dikerdjakan jkerdja tenang untuk menambah 
oleh pemerintah karena sangat Tduktin ja walaupun ada ha- 
vitalnja (umpamanja tenaga lis- 'srat jang sebenarnja tjukup be- 
trik) atau karena ternjata, bah- 'sar. 
wa pihak partikulir tidak mung- Rentjana pembangunan 5 tahun 
kin mengerdjakannja, sebab pro 1956—1969 terutama ditekankan pa 
jeknja terlalu besar, sedangkan 'da lapangan perekonomian. Per- 

tugas diluar daerahnja jang ,akan 
didjalankan berangsur-angsur. 

(Antara). 

WAKTU BERLAKUNJA B.P.E. 

ti-Bukti Pendorong Ekspor oleh 
LAAPLN diumumkan, bhw mulai 
1 Oktober 1956 segala BPEH jang 
belum terpakai, baik BPE bentuk 
lama maupun BPE bentuk baru, 
jang teiah dikeluarkan atau akan 
dikeluarkan sebelum tanggal 1 No 
pember 1956, (akan) beriaku sam- 
pai tgl. 1 Maret 1957. 

Bukti2 Pendorong Ekspor jang   dikeluarkan pada atau setelah tgl 
1 Nopember 1956, akan brlaku un 
tuk 4 bulan, terhitung dari tang- 

'gal dikeluarkanja BPE tersebut. 
Demikian pimpinan Lembaga 
Alat2 Pembajaran Luar Negeri. 

“Plan Pembangunan 5 Tahun Terutama Di 
Tudjukan Dilapangan Perekonomian 

nja guna tudjuan jang njata, dan 
pengeluaran harus dibatasi pada 
jang sungguh penting dan perlu 
sadja. Selandjutnja perlu diusaha 
kan efficiency pemerintahan. Pun 
perusahaan2 pemerintah haruslah 
“dapat membiajai keperluannja sen 
diri. 
Sebaliknja pembajaran terhadap 

Idjasa2 pemerintah haruslah diang 
'gap sebagai suatu sikap baik dan 
kewadjiban tiap2 warganegara jg 
imerdeka dan djanganlah  diang- 
'gap sebagai suatu beban jang se 
Idapat mungkin dihindari. 
| Demikianlah dapat diharapkan, 
bahwa keseimbangan anggaran ne 
gara dapat ditjapai. 

Pembiajaan rentjana pem- 
bangunan. 

Rentjana pembangunan djangka 
pandjang, djika diharapkan akan 
terlaksanarja, tidak boleh dikena 
kan pembatasan jang mungkin 
merupakan suatu. keharusan kare 
na keadaan keuangan negara. Gu 
na melaksanakan rentjana djang 
ka pandjang memang sebaik2inja 
harus ada anggaran belandja jg 
sehat dan seimbang, akan tetapi 
usaha menjehatkan dan mengim- 
bangkan anggaran negara aja- 
nganlah sampai mempengaruhi pe 

Mengenai waktu berlakunja Buk |.. 

bagi ekonomi negara projek2 jg 
mengenainja (misalnja: paberik 
semen atau paberik rabuk) perlu 
setjepat mungkin dilaksanakan. 
Pembangunan dalam sektor pe- 

merintah ini merupakan semua 
usaha2 seperti: pembikinan kebun 
pertjobaan, pemeliharaan hutan2, 
pembikinan dan/atau pemelihara- 
an djalan2 dan djembatan2, mem 
buat djaring2 telpon, pembikinan 
pelabuhan2 dan sebagainja, jang 
memungkinkan perkembangan usa 
ha partikulir. 
Dengan sektor partikulir, dimak 

sudkan seluruh usaha2 mengenai 
projek2 besar" (misalnja: pertam- 
bangan) maupun projek ketjil 
atau sedang, jang merupakan pe 
rusahaan jang diselenggarakan 
baik oleh perseorangan maupun 
dalam bermatjam-matjam  tjorak 
koperasi, termasuk koperasi 
atas inisiatif dan resiko sendiri. 
Adapun Sektor. Masjarakat De 

sa, meskipun dapat djuga dinama 
kan partikulir dalam arti bukan 
pemerintah, pada azasnja ada ber 
lainan dengan — sektor partikulir 
tersebut terdahulu berhubung dg 
peranan penting masjarakat desa, 
Maksud pembangunan masjarakat 
desa ialah memberi bimbingan 
dan dorongan kepada masjarakat 
desa untuk ikut serta dalam pem 

itambahan penghasilan nasional 
'karena rentjana itu diharapkan 
akan memungkinkan  terlaksana- 
nja pembangunan 5 tahun kedua 
1(1961—1965) “dim ,lapangan sosial. 
| Sementara ini belum dapat di 
perhitungkan berapa besarnja 
djumlah jang harus diinyestasi- 
kan “untuk mentjapai kenaikan 
penghasilan nasional. Akan teta 
pi jang. terpenting ialah supaja 
dalam beberapa sektor jang dapat 
kita kuasai terdapat kemadjuan 
jang njata. 

Dasar 
nomi. 

Untuk pembangunan ekonomi 
dan mempertinggi tingkat peng- 
hidupan sesuatu negara perlu di 
usahakan adanja keseimbangan 
antara penerimaan dan pengeluar 
an pemerintah, 
Anggaran negara belum seim- 

bang. Suatu anggaran negara jg 
seimbang tidak akan tertjapai dji 
ka tidak ada usaha terus-menerus 
dari pihak pemerintah maupun 
dari rakjat. Berhubung dengan 
itu keadaan perdagangan luar ne 
geri perlu sekali diperbaiki, se- 
hingga memberikan manfaat jg 
njata. Sumber2 penerimaan hega 
ra, diantaranja padjak2 harus di ruhan, disusun dengan memperha 
selenggarakan se-efficien3-nja tikan koordinasi jang perlu ada 
agar didapat hasil jang sebenar2antara masing2 usaha pemerintah, 

ngeluaran berhubung dengan ren 
tjana pembangunan djangka pan 
djang. Oleh karena itu keadaan 
sekarang ini hanja memungkin- 
kan suatu rentjana pembangunan 
ekonomi “dalam sektor umum", 
jaitu dilapangan dimana pemerin 
tah dapat mempergunakan sum- 
ber2 keuangannja sendiri dan 
sumber2 jang pemerintah dapat 
mengontrol setjara langsung atau 
tidak langsung atas sumber2 tsb. 
Dibawah pengawasan pemerintah 
pula, kepada pengusaha2 partiku 
lir diberikan kesempatan akan 
menanam modal, dengan kekua- 
tannja sendiri atau dengan pindja 
man atau subsidi dari bank2 atau 
badan? perkreditan lainnja. 
Disamping sumbangan pemerin- 

tah (pemerintah pusat dan/atau 
pemerintah2 daerah) terhadap ke 
giatan penanaman modal termak- 
sud disini, maka tabungan parti 
kulir perlu dikerahkan pula dan 
disalurkan dalam bentuk pindja- 
man kepada usaha? jang produk 
tip, , 

pembangunan eko- 

Perbedaan, 
Perbedaan dengan masa jang 

sudah2 ialah: usaha2 pembangun 
nan ini merupakan suatu keselu- 
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rintah Inggris di ncgeri tsb. 
Lebih kurang 400 orang wakil 

dan penindjau2 telah menghadiri 
konperensi tsb. selama seminggu: 
tang berachir dengan mendjandji 
kan lagu kebangsaan Afrika 
»Nkosi Sikilele Afrika” (Fuhan 
memberkahi Afrika)... Ka 

Dalam sebuah resolusi pan- 

Jiang lebar konperensi tsb. me-. 
njatakan, bahw# politik diskri- 
minasi p@merintah merupakan 
,antjaman jang berbahaja terha 

dap hubungan2 ras di Afrika Se 
latan. sini 
Konperensi menjerukan  kepa 

da segenap organisasi nasional su 
baja mgmobilisasi seluruh rakjat 
tanpa memandang ras, warna dan 
agama untuk membentuk sebuah 
front persatuan terhadap “diskri 
minasi". : 
Konperensi djuga menjerukan 

liambilnja langkah2 positif “uns 
tuk melenjapkan “pembedaan2 

warna “kulit dalam hubungan2 g0 
longan dan politik alternatif ter 
Sadap diskriminasi. 

Resolusi tsb. telah memakan . 
snam halaman ditik penuh daa 
memerlukan sebuah panitia 14 tu 

orang untuk menjusun rantjang 

annja selama dua hari. ig 

Resolusi itu menjerukan kepa- 
da geredja2 supaja mengambil si 
kap tegas dan njata terhadap dis 
kriminasi ..dalam mempertahan- 

kan nilai2 “Keristen dan manusia 
ang kini telah  diindjake” 
(Reuter). aa 

a 

Menteri luar negeri Irak Ab- 
dul Hadi dengan tandas telah 
membantah di Damaskus hari 
Senin malam bahwa Irak “telah 
mengadjukan sjarat2 tertentu t 
tang bantuan keuangan dan 
ter kepada Jordania. z : 

Pertemuan telah dilenesungkan 

antara Abdul Hadi denga Duta 
Irak untuk Syria Abdul Djali 
El Rawi. Kedua fihak met 

kan bahwa berita2 itu sa e 

kali palsu. Et Rawi mengatakan 
bahwa berita2 itu dimaksu 
untk menimbulkan perpetj 

diantara negara2 Arab guna 

pertingan kaum Zionis. 

RUU Pem. 

  

Akan Dibitjarakan D. 
P. R. Besuk Sen 
DUA BUAH renfjana 

jang akan mendapat pri 
4 1 Mulai 

  

“dan 
akan datang, telah ditorima oleh 
Parlemen. Kedua rentjana 00 
dang2 itu ialah, pertama, rem 
na undang? tentang ,, Pembentuk 
an daerah2 otonom Propinsi 
mantan-Barat, Kalimsutussely. 
tan dan Kalimantan-Timu: 
kedua, rentjana andang2 
»Pembentukan dzerah ot 
Propinsi Atieh dan Perub ta 
Peraturan Pembentukan Prop 

3 

  

  
Sumatera Utara”, 

E uaK 

Lagi pula usaha2 ini merup: 
kan usaha2 djangka pandjang, “jg 
penjelenggaraannja akan terdja- 
min. PANAS NG 

Ditegaskan, bahwa dalam masa 
jang lampau 'banjak usaha2 pem 
bangunan telah dikerdjakan oleh 
pemerintah. Dan pada waktu hi 
pun beberapa Kementeriir' se- 
dang mengerdjakan dan. menjele 
saikan usaha2 ' pembangunannja, 
jang tidak termasuk dalam  daf 
tar projek2 pembangunan rentja- 
na lima tahun. Projekt2 ini sudah 
barang tentu harus diselesaikan, 
sehingga dalam satu dua “tahun 
lagi projak2 itu tidak akan 'ter- 
bala lagi dalam anggaran belan- 
ja. 1 

    
Tentang modal. 

Jang Galam rentjana lima  ta- 
hun dianggap sebagai projek2 
pembangunan ialah hanja projek2 
jang setjara konkrit menghasil- 
kan barang sesuatu. Pengertian 
ini adalah berlainan dan terlepas 
dari pengertian ,,modai”, jang di 
pakai dalam anggaran belandja, 
»Modal” dalam anggaran helan- 
dja berarti semua barang2,. jang 
akan bertahan ber-tahun? lama. 
nja. Demikianlah - suatu gedung: 
Kementerian atau Djawatan ter 
masuk modal" Sedangkan ' dili 
hat dari hasil jang konkrit tidak 
Gapat dianggap sebagai suatu pro 
jek pembangunan, Lain halnja 
dengan andaikata paberik semen, 
jang sudah barang tentu djuga - 
merupakan suatu barang ,,modal” 
dalam arti, bahwa paberik itu ber 
tahan ber'tahun2 lamanja, tetapi 
dalam hal ini jang penting ialah, 
bahwa paberik itu ada “merupa 
kan suatu projek pembangunan ' 
dalam arti memprodusir dan dgn 
tjara deraikian menambah produk 
si nasional. 
Rentjana lima tahu 

bahwa ada kalanja pengeluaran 
modal”, jang tidak termasuk 
projek pembangunan Sangat pen 
ting, seperti untuk asrama untuk 
tentara atau polisi — sebagai po A kok fikiran akan tetap diusahakan 
selandjutnja, akan tetapi penge- 
luaran modal jang tidak merupa 
kan usaha pembangunan sebagai- 
mana dimaksudkan dalam rentja ' na lima tahun akan sangat diha 
tasi. Memang dapat diakui, bah |wa keadaan ruangan kerdja utk ipegawai negeri memerlukan per- |baikan, akan tetapi, dilihat aari 
jsudut kepentingan hegara, tidak 
dapat disangkal kiranja, bahwa 
'kepada projok2 pembangunan ig rieel harus diber i 
'utama, (Antara) 

n mengakui,   
ikan prioriteit ig 
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He NA Ag hk 
16-10-1956,     

  

     

    

   

    

petindju Malaya kalah di Djakarta. 
&— lawan ks, Kroatia dan ks. Djerman Timur. (laporan 

eksklusip dengan gambar2). | 
— Final-test renang dan angkatbesi untuk Melbourne. 

kbota di Belgia mulai madju. 
— Varia dunia puteri. - 

Poto-air di Djawa-Timur (tour regu polo-air dari Makasar). 
— Teknik bulutangkis dan renang. : 

- Berita dalam dan. Tuar negeri disertai gambar2 jang meriah 
paka “menarik - Ai ab in $ 
16 'Fjatatkan nama Sdr. sebagai langganan. “Kirin” Rp. 15,— sekali 

gus untuk dua bulan langganan. 
5 5 1 , BADAN PENERBIT NASIONAL 
NAK, ' Tromolpos 77, Diakarta. 

: 0.4. (Matranian-Raya. 50). 

    

   
     

   

       

   

   

  

    
    
   
   

  

    

DIDIUAL READY STOCK den. harga E.Z. 

| Spedamotor ,D.K.W.” 
th Auto Union Rt. 125 

| AIF Chroom model Th. 1956. 

Rt Toko SELECTA 
| “Fjojudan 143 Solo 

2! (Kidul Klenteng) 

    

    

      
   

  

   

  

  

    

    

   
    
  MEA Pe RR PR PLUKBRBKLMKL LA, t 

i 

an 
ernjataan 

'jokrowirjono, tinggal di Kamp. Sewu 50 Solo, saja 1 sebagai bekas Bendahara I dari Koopetasi Batik "BAYAR 
| di Solo pada tahun 1952/1953. Dengan ini saja menjatakan 

- bahwa sebagai mana keterangan atau pendjelasan dari Pe- ea jang termuat di Madjalah Batari Th. 1 No.12 
 - Agustus 1956, pada halaman 14 No.17 hal Kastekort 
| R2: 43:58254 jang mana 

  

   

     

   

  

   
   

    

   

      

   

      

sR adalah mendjadi kewadjiban bagi 

23 anja, dan jang selandjutnj engurus diterangkan: 
. "Karena Sdr. Tjokrowirjono tidak menetapi apa jang telah IN disanggupkan, maka persoalannja belum dapat diselesaikan”. 

2 keterangan Pengurus seperti tersebut diatas itu saja 
c benar sama sekali, karena setelah saja 

djabatan sebagai Bendahara, soal penuntutan 

  

   

  

    

   

     

  

“ISelandjutnja diterangkan, 

|Imerugikan masjarakat itu 
“tergantung pula 

     

      
      

  

agi untuk mengurusinja. 
jang ber tingan mendapat tahu 

Hormat saja, 

    

    

  

3 : . Tambah 10”5 untuk porto. 

  

     

    
    

  

      

  

    
P3 CHUSUS UNTUK UMAT MASEHI. 

'Lagu2 sudah dikenal dan selalu digunakan dal i Kar ne Onboma dan RRI, guna dalam Kebaktian2 

Pendapatan pendjualan 100” dipergunakan untuk PEMBANGU- 
NAN GEDUNG S.R. PANTEKOSTA MAGELANG. 

: Oh. TE KONG YANG : 
2 Kemiriredjo 8 — Magelang. 

dja Obat Kesehatan Badan 

    

    

  

    

    

    

     

    

      
    

  

      

    

    

       
      

in 4 ia 
Dea mana mendanai. 

a 

  

AR nebak R 

iranol 
     

   

  

.Virunol extra, rong' tumugung sembuhkan : Segala inatjain pe “ajukit seperti: Buah pinggang, Djantung berdebar2. sakit ura Vi Hhelirdkada ONSE TAN nggang, Djantung berdebar2. sakit urat2 
. Ini pil menambah darah dan Semangat   

     

   

   
   

  

      

.absKerdja, Baik “untuk orang jang “bekerdja berat2, bekerdja di- 
jai suka spo n Pn lemah. Mati angin. Alasan 

n lekas tjape, makanan tidak hantjur, sering ma- 
L. rah2, kepala pusing, muka putjat, kaki tangan dingin, sering se- 

. Semutan, mata kurang terang, penjakit pikiran (zenuw) tidak bisa 
tidur dalam tidur sering takvt2, sakit pinggang, kurang makan 
dan se ta”, ada, untuk situ “kita bikin: PIL VI- 

/ 1007, berhasil. Marga 1 botol Rp. 29.— 
tang mandiar Radium viranol Tonic 

Rp. 305. Pil Gembira 0, 

  

      
   

  

     

  | mi Dinga ada sed'a Ian? « 
£ r 

        

     
        

    
        

       

       

  

   

    

    

  

, pen Rp455. MP PEN Aw Rp Ioi 
Pil Viramin untuk penjakit Ben daa Rp 25 

0 MP Wanita untuk wanita tua Vo. Rp. 300 
ve tee Salep Ajantik, menghilangkan hitaovan dimuka, panu, kukul, dje- 

rawat No. 1. .., P.20 5 No 2 0 Pa KP TO 
5 gkan.noda2 bitam ik. 

ream, membikin bagus badan,..... 
jm rambut, tanggung tidak luntur 

2 Pe esa» TI RB.. 20, 
“No Hair Power. me aa Na ama De Rp, Mim Minjak pandjangkan Ip. NOjata, Minjak Telinga Ora 

a Salp wasir (am . Salp Bczeem untuk 
atal. Pil Diabetes (sakit gula) 

MA ee Rap TP utas       
    

  

          
    

    
    

  

   

ah ongk. kirim 159. 
, 4941 — Bandung | TABIB" MA 40 Tip. : 

disemiia Toko-toko Obat TIONGHOA |. “Obat-obat bisa 
diseluruh nesi 
Agen-ages 
Universal Stores, 8 

6: 

            

. Sermararig, Toko Obat Eng  Tay 
Toko Obat Ngo Hok Tong, Gang 

at Shanghai, Pasar Djohar 42, 
on-aloon 15, Kudus: Toko Baldjun, 

Pekalongan, Zindabad Hotise, Nonongan 
. Sosrowidjajan No. 5 Jogjakarta, 

oboro 93, Jogjakarta: “Toko Obat: Eng 
Toko Obat Tek An “Tong, Petjiran 

“An Tijon, Petjinas 66, Jogja: Toko 
iban 75. Jogja: Toko Obat Hok. An. 
Toko Obat Berlio. Dj. Pasuketan' 77 

Io Tong, Dit: Pasuketati 91, Tjirebdn. 
he, Dil Karanggetas 217, Tiirebon: 

il. Keplekan Kidul 218, Pekalonganj 
asuketan 60. Tiirebon: Toke 
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Semarang Toka Obat Thian | 

  

     

  

    

          
     
    

    

  

el 
tersebut dibagian 

Je ln jaa apat a2 jang 
angkut Ou 1 
nurut keterangan 
kaan itu karena kentja 
tadi dikemudikan oleh sop: 
Sesampainja p seb 
tika seorang numpang | 
turun, sopir tersebut tak ber! 

sil menghentikan bis Ih 

  

       
    

  

     

   

  

    
      

   

      

   

  

    
    

      

   

  

   
   
     

   

    

   

    

  

    
   
   

  

      
   

min kepad 
Ogan: “RA: GApaO baru pernjata alam sur Jampang Jk, Sama: lor. Menurut konsitusi PKI fa 

p2 anggota jang mau "mendapat luka? 5 

: keluar setjara normal harus me 
ka3 | Jang. kemut 

diangkut ke R.S. Elizabeth 
| menerima pertolongan2. 

2 ORANG PENTJURI DAPAT 
DIBEKUK BATANG LE- 

— MERNJA. 
(Hari Senin malam Selasa kira? 

#dj. 02,00 malam N.V. Tongam Tra 
ding Coy (Perusahaan Kaju) di 
djl, Kalibaru Semg. telah kema- 
Isukan 2 orang pentjuri. Pentjuri 
“tersebut setelah berhasil memasu 

gp er “ap dan s An beritakan besi seberat 5 Kg. Sesaat itu itakan 3 Bh 
oleh Pan Mata ane kebetu- seekor serangga Ka Mn 
lan mengetahui kedjadian terse- umum dinamakan mn 2 Wang 
but segera dibekuk batang leher- dung Kedjaksaan Tentar Kebun 
nja, dan kemudian 2 orang pen mudian diserahkan Jet sat 
tjuri itu terus diserahkan kepada Binatang Tegalwareng Semg. ber 
jang berwajib. bih landjut dari seorang yana 3 
SSKDN TETAP MENUNGGU pengetahuan mengenai Nk 
KOMANDO DARI PRESIDIUM jat dan telah menjaksikan 2g 

5 UNTUK BERAKSI. ga itu sdr... Kadarisman ae PN 
Dari kalangan SSKDN di Sema dibjo mendjelaskan kepa: Ni Na 

rang didapat keterangan, bahwa bahwa serangga raksasa it Ba 
pada tgl. 1 Okt. j.l. PB. SSKDN lah termasuk djenis Pn - 
telah mengadakan perundingan sar (Malacostraca aa aa 
dengan PM I Mr. Roem untuk namanja lazim diseb Es ag 3 
memperdjuangkan tuntutan SS Kelapa - atau Ketam | Nana Ya 

KDN jang sebagaimana diketahui termasuk hama Yelapa, (PE 
menghendaki kenaikan pangkat supitnja jang amat k a 
setingkat setjara “integral. Bagai melobangi buah njiur: “1 2 
mana hasil2 dari pada perunding memakan 'isinja. Sea 3 Na 
an tadi tidak diketahui djelas. ia suka makan buah?an dan aa 

bahwa tang2 ketjil jang telah pan ! 'i- 
aksi SSKDN jang dikatakan tidak natang itu tidak hidup na 

akan air, tapi merangkak di tanah, 

dari keputusan bersembunji antara batu2 | au 
sidang Presidium di Djakarta jg dilobang2 tanah dan Tan 
akan dilangsungkan dari tgl. 12 njiur. Jang banjak terdapa ka 

Is/a 15 Oktober 1956. Dalam si- tang tsb. jakni png anda a 
dang vera akan dibitjarakan luku dan dipulau Christmas. 
djawaban2 Pemerintah.  Sebagai- 5 : Dn 

Imana diketahui, batas waktu aksi' DPRDP Mn at 

SSKDN adalah tgl. 17 Oktober Nan HA 
11956. Dalam da itu perlu ditam | : 2:3 2 
bahkan pula, “bahwa Ren Pal Ye 8/10 bertempat diruang LA 
SSKDN telah ditundjuk Surjowir dang DPR Propinsi ae 38 
jono, pegawai tinggi pada Kemen ngah di djalan buang 33  n 
terian Dalam Negeri sebagai ke RD Peralihan Propinsi Djawa Te 
tua Komando Aksi Pusat, sedang ngah melangsungkan sidang pi e 
kan Wali Kota Semarang Hadisu N0 dibawah pimpinan ketua Su- 
beno Sosrowerdojo tetap mendja rarijo-Sastrodiprodjo. Sidang js 
di Koordinator Aksi SSKDN di dihadliri oleh 55 anggauta dari 
Djawa Tengah. ' djumlah 60 anggautanja tsb mem 

partai dan partailah jang akan 
mempertimbangkannja. 
Demikian pendjelasan sekreta- 

riat CC PKI tersebut. 

  

  KEPITING KELAPA. 
BenaNa Ka jl. pernah kita 

| tentang -tertangkapnja 

  Dalam da itu perlu diingat- bitjarakan 4 matjam atjara jang 
kan, Betuna Cabieear Dismhe antara lain -terdiri: ' menindjau 
dalam perdjuangan SSKDN itu Kembali peraturan Sa 

3 membe ipernah” mengutarakan endapat- pembentukan seksi2, 
nja, bahwa “Nektaa Nina Men panitya permusjawaratan, panen 
nakan. kekuasaannja pada batas sjahan tentang pembagian peker- 
kemungkinan untuk memperdju- Ijaan anggauta2 DPDP Propinsi 
angkan .tuntutan SSKDN itu. Djawa Tengah, usul permintaan 
PENGLUASAN DAN PENDAPA- hak menguasai atas beberapa ta- 
TAN UANG UTK SEMBAHJANG nah utk keperluan bangunan2 res 

REBUTAN TIONG DJIOE. mi, dan usul utk mengadakan per 
Fihak Panitia Sembahjang Re- aturan Propinsi tentang pengam- 

butan dan Tiong Djioe mengabar bilan barang2 pelikan. 2 ba 
ikan, bahwa pendapatan uang der Sidang babak pertama jang 

si Tabui Ipi 

a- |kerdjasama dalam lapang kehu- 
elas | dajaan antara RI. URSS dan 

dan Kem. Negara Urusan Vete- 

ijkenegara URSS. 

bagi 10 orang peladjar Indone- 

agadjukan permintaan  kepadal 

lalu j 

     

3 

: Beladjar | 

Ke Rusia | 
10 e uda Indonesia 
AkanBerangkatAchir | 

   
    
   

  

gi 

SESUAI dengan. persetudjuan 

berapa negara Eropa Timur |' 
lainnja, kini oleh Kem. PP & K 

Te aan seleksi 
un menentukan - ang pe- 
Tadjar tamatan SMA Disita B 

KA KP un ini dapa era tkan | jean. 
kene S8.“ Untuk tahu Apaugan 
ini URSS menjediakan bea-siswa | “Selandjutnja dikatakan, bahwa 

|Jalam waktu sebulan atau dua jg 
akan datang-oleh G.K.S. akan su 
dah dapat dikeluarkan pedoman 
bekerdja bagi Angkatan Perang. 
Jang pasti, katanja, pada permu 
laan tahun 1957 sudah dapat ,di 

'traceekan” langkah2 jang akan 
dilakukan oleh Angkatan Pe- 
rang. 

Sia untuk beladjar dim lapangan 
teknik. Demikian keterangan jg 
(diterima ,,Antara” dari Kemen- 
terian Negara Urusan Veteran. 

Seterusnja ' menurut Rentjana 
Colombo, bagi Indonesia disedia 
kan beasiswa untuk 90 orang pe 
ladjar untuk beladjar diberbagai 
djurusan di Australia dan Selan- 
ala Baru. Dari rombongan ini 
Kem. Negara Urusan Veteran 
telah menjediakan 22 orang pe 
ladjar veteran, jp kini telah di 
tempatkan ditraining centre Pun 
tjak, menunggu keberangkatan 
nja. Semula oleh Kem. PP & K 
disediakan tempat untuk 24 
orang peladjar veteran. Tetapi 

eneng an andaan biasa tugas? Angkatan Pe 
orang lagi ternjata tidak dapat '21g adalah menghadapi (kalau 
memenuhi sjarat kesehatan. jada)) serangan2 dari' luar. 

Atas pertanjaan apa2 jg pada 
pokoknja akan ditjantumkan da 
lam pedoman kerdja itu, ia kata 
kan, bahwa dalam keadaan seka 
Irang ini Angkatan Perang masih 
harus melakukan tugas2 keama 
nan, sedang sebenarnja dalam ke 

  

j1 Angi 
|Akan Dikeluarkan Pada Permulaan 
(Untuk Didjadikan- Dasar Konsolidasi Kedalam—Pen- 
—. djelasan Sekretaris G.K.S, Kolonel Suprapto 

SEKRETARIS GABUNGAN Kepala2 Staf Angkatan Perang (G.K.S.), Kolonel Suprapto 
| dalam pertjakapan dengan pers hari Senin mengatakan, bahwa selama 2 tahun jang lalu 
pekerdjaan2 jang semestinja mendjadi tugas G.K.S. terbengkalai, dan kini setelah G.K.S. 

| dapat mengadakan rapat2nja setjara “teratur, pekerdjaan itu mulai tersusun. Dikatakan, bah- 
wa selama ini belum pernah ada“ program jang djelas bagi Angkatan Perang, kini dasar2- 
'nja sedang diletakkan oleh G.K.S. bagi tiapangkatan untuk 

  

   atan P 

dilakukan oleh Angkatan Perang 
itu kelihatannja soal biasa, tapi 
sebenarnja harus mendjadi ,,prin 
cipieele ultspraak.” Dalam pedo 
man kerdja mengenai tugas2 kea 
manan itu akan ditentukan setja 
ra umum tjara menghadapi pe- 
njelesaian keamanan itu, sedang 
untuk pelaksanaan dalam de- 
tailsnja harus diadakan instruk- 
si2 lagi. : 

Konsolidasi kedalam, 

Atas pertanjaan tentang soal 
pembangunan dalam Angkatan 
Perang itu dikatakan, bahwa hal 
itu sebenarnja belum selesai di- 
kerdjakan. Menurut Suprapto ka 
rena sebagian besar dari waktu, 
materiil dan personil masih harus 
ditjurahkan dalam melakukan tu- 
gas-tugas keamanan, maka  ba-   Peladjsr2 ini akan menerus: Disamping itu dalam pedoman 

kan peladiaran keberbagai diuru/kerdja tersebut akan dinjatakan 
san, 15 orang beladjar kedjuru (pula soal2 jang bertalian dengan 
san teknik, dan lainnja kedjuru pembangunan, antary lain menge 
- bank, pendidikan perguruan Ha organisasi. apa AA Ha 2 : 
aa paka Bean nga Menurut Kolonel Suprapto, (Antara). soal tugas2 keamanan jang harus 

  

Kehidupan Pengusaha 
Batik Solo Terantjam ? 

Akibat Adavnja Persturan ,,Pindjaman Wa- 
djib” Untuk YVapatkan Pembagian Mori 

KALANGAN PENGUSAHA batik di Solo jang tidak 
menujadi anggota sesuatu koperasi batik, kini dengan tjemas 
menghadapi pelaksanaan Peraturan Menteri Perekonomian 
tigi. 30-58-1956 No. 10718/M tentang ,,pindjam-wadjib” jang 
d.kenakan pada pembagian mori bagi pengusaha2 batik jang 

tidak tergabung pada sesuatu koperasi batik, jaitu pengusaha2 
batk jg hanja mendjadi langganan pembeli mori pada GKBI. 
Peraturan tsb. menetapkan bah 

|wa untuk pembagian cambrics 
(mori) oleh Gabungan Koperasi 
Batik Indonesia -(GKBI) berlaku 
simpanan wadjib, baik buat ang 
gota maupun bukan-anggota GK 

Utk Menerop
ong 

Sa - Satelit 

    6 Ana Liat to 
maan untuk sembahjang rebutan mulai djam 10.00 sampai liwa 
dan sembahjang Tiong Djise di ngah hari masih  membitjarakan 
Klenteng Besar masing? dapat atjara jang pertama jalah menin 
Rp. 6.072 dan Rp. '3.833,50 “atau djau kembali peraturan tata-ter- 
ajumlah seluruhnja Rp. 9.905,50. tip. Dapat ena an F Le 
Pengluaran untuk sembahjangan Ketua DPRDP Propinsi Djawa Te 
itu masing2 ada Rp. 15.159,50 dan ngah Surarijo-Sastrodiprodjo, ber 
Rp. 3. 316,50 atau djumlah seluruh hubung ketentuan utk menuang- 

inja Rp. 18.476,—. Panitia menang Kan seluruh tenaganja pada DPR 
igung kerugian Rp. 8.570,50 jang DP Propinsi, mulai 1/10 ia dino- 
masing2 . 8000,— dipikul oleh naktipkan sebagai tugas meme- 
(Hulotju Kwan Swan Hwa dan gang djabatan Bupati Kepala Dae 
Rp. 5.570,50 oleh. Tjialotju The rah Kabupaten Purworedio. aa 
| Kiem Bawan. Sebagai  gantinja Perti diketahui, Surarijo-Sastrodi- 
|Tjialotju terpilih Tan Ging Hoen Prodjo adalah anggauta DPRDP 
Idi Djl. Mataram dan Hulotju Oej Propinsi Djawa Tengah wakil da- 
|Piet 'Liang, Kapuran Semarang, Ti PNI, jang kemudian terpilih 
GELANG MAS MILIK SIAPA? sebagai ketua Dewan tsb. Semen 
Pada tgl. 2 Oktober 1956 jbl. di Ta ara pengpai wakil menga 

IK -Djohar . 2 DPDP adalah Sumario jang pula 
Tora aa Pan ae dari PNI. Anggauta DPDP Pro- 
model rante” jang telah diketemu Dinsi Djawa Tengah tsb. terdiri 5 
|kan oleh sdr. Achmad. Selandjut- Orang dan 4 orang lainnja jalah 
'nja barang itu telah diserahkan Sutarto Wirohandojo dari Masju- 

    

   

Idi Kantor Polisi Seksi III Kali- Wi, Sukarno dari PKI, Haddy Su | 
isari Semg. Kepada siapa jg me- janto dari NU dan Nj. Musriah- | rasa "memiliki Haro tsb Ba ber Siswadi dari PNI. (Antara). ihubungan dgn Kantor tsb diatas | PARA BIDAN MENINDJAU dgn membawa bukti2 seperlunja. Pada tgl. 27/10 jang akan da- JINTJIN KAWIN ,,01 tang 50 Bidan dari Djawa Tengah 

NIO” DISITA. mengadakan  penindjauan 
Fihak Polisi Seksi I Semg. te |Sbjek2 pertanian, 

Mah berhasil mensita sebuah tjin |Kehewanan di Djawa Tengah. Pe 'tjin kawin seberat 3,400 gram da jrindjauan tsb diselenggarakan lam mana ada tertulis nama ,Oh (leh PPMR  (Panitya Perbaikan 

iHian Nio”. Menurut keterangan 
orang jang mendjualnja, ba- 
rang tadi telah diketemukan 10 
i bulan jang lampau di Kalisari 
Semarang, tetapi kehilangan ter 
'sebut tidak dilaporkan kepada 
|tihak jang berwadjib: Diharap 
ktihak jang bersangkutan suka 
|datang di Seksi I untuk mengam 
bil tjintjin tsb. dengan ketera- 
rangan2 setjukupnja. 

PEMBENTUKAN RUKUN 

  

Tengah, jang antara lain mengun 
djungi Balai Bibit Tarubudaja di 

Banjubiru. 

selenggarakan penindjauan sema- 
tjam jang dilakukan oleh 
orang Bidan dari daerah2 diselu 
ruh Indonesia - jang belakangan 
ini sedang mengikuti latihan dan 
kursus menambah pengetahuan di 
Jogjakarta... 0 : TETANGGA. sa das 

Pada achir bulan jang lampau: atu 3 gag na 
penduduk di djl. Sujudono (Le- KETJURANGAN. 
mahgempal) Kel. Bulustalan “th 
membentuk R.T. Adapun susun- 
an pengurusnja ialah ketua Anas 
Husein, wK. ketua. Koo 'Tiong 
Gwan dengan dibantu orang lain. 

MATI MENDADAK. 1 
Baru2 ini di Djl. Lampersari 

sebelah Utara Geredja telah dike 
temukan seorang laki2 jang me-' 
ninggal dunia dengan tidak ada 
tanda2 jang mentjurigakan. Mej SMP DAN SGB AL-IRSJAD. . Oleh Guru2 Negeri dan Siswa? 
nurut keterangan, mata MEP B-I Semarang kini dibuka dan di Nae ea Un nan dara apana” orbaharut Ir aki SNP” Dan 
nya t Nan Taman dengan tiba2' ia (sgp Al-Irsjad Semarang dan mu aeuh Gan aon Kane na lai menerima murid baru untuk : 4 esa Ikelas IT dan kelas II. Pendafta- dunia. Pada “badannja telah dike ran dapat dilakukan di SGB Al. temukan sebuah amplop pembung Irsjad Kp. Melaju No..121 djam 
kus obat dan uang sedjumlah Rp 3.00 17.00 Dangunkang: 
53,— dan tertulis nama "Harsan”, (18 ea aan ya Selandjutni 5 ikimm Gg. Oherne djam 17,00 19,00 jetrda korban terus ONE (ain Toko, Buku Dak. Bota Ala ke RSUP Semg. untuk pemerik- Tata 

| Menjambung berita kemarin ten 
tang terdjadinja ketjurangan?2 di 
(PTT, lebih djauh untuk mentje- 

kan pula, bahwa ketjurangan2 
tadi telah terdjadi di Kantor Tel 
pon/Telegrap Semarang jang kini 
masih didalam pengusutan fihak 
Kepolisian Seksi I. : 

saan lebih djauh. Barat Semarang. Lebih djelas ha 
UTJAPAN SELAMAT SOBSI PA rab, batja iklannja jang dimuat 

Sana ms Tan FE |. KONPERENSI PARTAI 
Bertepatan dengan hari Angka- KATHOLIK.   tan Perang tgl. 5 Oktober 1956, "4 Nan oat an ea ana Ta 

Naa Sa Sobsi Dia Oktober ja.d. akan melangsung- Panglima Ter a Inn Da kan konperensi di Semarang, ber goro “dl Sesie, Jane seloiiiot Ha tempat digedung SGAK Randusa raha an 3 au ba SOP 'ri.. Menurut keterangan, konperen SE Dino ba 3 Si ini akan dihadliri oleh Lk. 70 an Mes Atas MO Anesenta ugan” Sari wilajah Djawa Te- Fata Fong pa dea selamat hari ngah, dan atjaranja a.l. pembaha na” ag NE Pe- “uan  komisariat, mendjelang pe- Ga SBKP en Ngada milihan umum DPR Daerah, ser Dots Dewet emaan Tae Tn ba-serbi DPR Peralihan sekarang Panglima Mera J pada ini dll. Panitya penjelenggara kon KIRIM KAW AT PADA KEPALA perensi diketuai oleh sar. Windu DJWT. KEPENDJARA AN Kara Se si Widjajakusu 

.Pada tgl. 8 Okt. '56 DPD. SB. PERKARA Panen ANA FU- 
Pai an har Be Tengah tlh Hari Sabtu jbi: Pengadilan Ne Kenanaja “1 ag Pe Ae Kor geri Semarang dibawah pimpinan bt z Onarta Jang Mak Hakim Arifit telah memeriksa per par tete Na segera dilaksanakan karanja 48 orang jang dituduh an ena PN soal membangun rumah tanpa idzin di 
Ei para pegawai kepengjeraani " Pa Bag ta Hi EN, Ru- : : 5 mah Sa ala Keslamatan Semg. Sa LP an gan di an OR Na aan jang hasi: kanuyai 1 » dalam sidang tersebut mengakui PE enug eg -Ad ka apr Penga tuduhan tersebut dan minta Sepah 8 Oktober (hari und ian ja sidang diundur, karena mere Pngadilan Nanah 2 ga ka hendak mengadjukan seorang pindah dari djl Berim Aa : pembela, Jang tidak hadlir dalam 
43 ke djl Dfarantan ng 19. Ha sidang itu, Jaitu "22 otang telah 5 Ghatadal Pa Ma- didjatuhi hukuman denda masing2 Kata La Latin jang berkes Rp: 25, atad kalau tidak diba Na aan Ae AU jar 5 hari masuk pendjara. Se- HARGA EMAS. belum putusan tersebut didjatuh Chnans ntk ..Snarn Merdeka" kan, lebih dahulu Hakim mende SEMARANG, $ Oktober "5g: | sngarkan aksi utama, jaitu Ketua. og kenali djual 3 Ta Ha, 46.50 | Jajasan R. S8. Mata Bala Keslama Delhi Mn RP" 8:20 tan, Kemudian sidang 
22. karat: djual 
Dea "ben aaN 

    
2 diundur 

untuk dilandjutkan pada tgl. 13 
Oktober j.a.d. 

KONSERT POLISI. 
Corps Musik Kepolisian Negara 

Djawa Tengah besok tgl. 11 Okto 
ber akan mengadakan konsert 
untuk umum bertempat di Kupel 
Yaman Merdeka dekat Tugu Mu- 

-da Semg. Konsert jang akan mem 
| perdengarkan lagu2 jang merdu, 
. dipimpin oleh Adjunct Insp. Poli- 

si klas I J. Salamony, dan dimu 
lai djam 18.00 s/d 19.00. Sesudah 

    Rp. 45,50 

1,50 
     

  

     

  

    # ih 

      

itu, dilangsungkan taptu, 

pada | 
perikanan dan ' 

Makanan Rakjat) Propinsi Djawa'! 

Ungaran dan Perikanan Darat di: "— 

Pada tgl. 5/10 jl. djuga telah di | 

25 | 

gah. salah paham perlu dikabar- 

Buatan AS-Rusia 
| PARA AHLI ruang angkasa 
'Inggris bermaksud untuk mengi- 
'kuti (meneropong) satelii2 buat- 
jan dari Amerika dan Sovjet Un: 
'jang akan terbang melalui Ing 
gris di ruang angkasa selama th. 
Mceofisik Inicrnasicnal 1957 
11958 jad. 
| kenbasa.. untuk. meneropong 
tadi telah dibuat oleh Perhimpu- 
nan Antar-planit Inggris, jang 
'akan menggunakan alat” penero 

Ibeng (observatory) ketjil di Har 
Irogate, Yorkshire, guna ' merg- 

tikuti bulan2 buatan manusia itu. 

Kenneth W. Gatland, anggota 
dari dewan perhimpunan tadi ka 
takan alat peneropong tadi akan 
merupakan jang pertama untuk 
maksud sematjam itu di Eropa. 
Perhimpunan jang ada di Aus- 

jtralia djuga akan diminta untuk 
'mengikutinja. (Antara-Reuter). ' 

        

  

SIARAN RADIO R. I. 
SEMARANG, Il Oktober '56: 

|, Djam 06:25 Pusparagam Indone 
sia. 07,10 Gamelan Degung. 07.30 
Suara Katna Benny, Darti dli. 
13,15 Orkes Cosmopolitan, 13,45 
Njanjian Eddy Fisher. 14,10 War 
na warni Siang. 17,00 Dongeng- 
an kanak2. 17,30 Peladjaran dan 
Sastera. 18,15: - Hiburan Sendja. 
18,30 Ruang. ALRI. 18,45 Hiburan 
Sendja (landjutan). 19,30 Hidang 
an Orkes Hawaii Se-Irama, 20,36 
Rajuan Malam. 21,00 Mimbar Is- 
lam. 21,15 Dari dan untuk Pen 

E.| Orang pengusaha-sedang itu mo , Sada dikira-kirakan rata? 

BI sebesar Rp. 17,50 tiap pisnja. 
'Simpanan-wadjib dari anggota2: 
GKBI akan dipergunakan untuk 
melaksanakan - projek2 jg diren 
tianakan oleh GKBI dan ig men 
dapat persetudjuan dari Kemen- 
terian Perekonomian, sedang 
simpan-wadjib dari bukan-angge 
ta GKBI (jg selandjutnja disebur 
"pindjaman-wadjib”) akan didja- 
dikan pindjaman jg akan diper 
gunakan untuk keperluan per 
bangunan projek2 perindustrian 
Io akan ditentukan oleh Menteri 
Perekonomian. 

Kalangan, itu. menjatakan, bah 
wa diadakannja peraturan sema 
tiam itu bagi para anggota GK 
BI dapat dimengerti, karena me 
reka nantinja akan ikut memili 
ki projek2 jg akan dibangu,, itu. 
Akan tetapi bagi pengusaha? 
bukan anggota GKBI peraiurar 
"pindjaman-wadjib” itu diras: 
kan sebagai suatu paksaan pada 
chususnja, dan dalam peliksana 
annja dapat mengantjam. kehidu 
pan perusahaan2 batik. sertz 
memperberat rakjat pada umum 
2 karena harga batik lebih mz 
al. : 
Sebagai tjontoh antara ain di 

kemukakan, bahwa seorang, pe 
ngusaha sedang, ig menerim: pembagian cambrics 50 pis tiap pembagian, akan harus memb» jar pindjaman-wadjib 50 x Rp. 
17 5 Rp. 875 —, Karena se bulannja ada 4 kali pembagian. 
m3ka ia -harus membajar pindja 

| man-wadjib 4 x Rp. 875— — Rp. 3.500— sebulan. Karens se 

).000,— maka d po-8 bulan a dalam tem 

njak hal-hal dalam pembangunan 
itu jang masih belum dapat dila- 
kukan. Tapi dalam keadaan se- 
'perti sekarang ini iang penting 
ialah meletakkan landasan dasar- 
nja, jaitu konsolidasi kedalam. 
Mengenai hal ini persoalannja da 
lam masing2 angkatan tidak 
sama. Dalam Angkatan Darat 
terutama konsolidasi itu harus di 
mulai dalam penjelesaian masalah 
(personil, sedang untuk Angkatan 
Laut dan Udara mengenai mate- 
riil, 

Harus djelas arahnja. 

Lebih djauh dikatakan, bahwa 
kesulitan jang terutama dirasa: 
kan, ialah karen, sampai seka 
rang belum ada politik pertaha 
nan jang tegas dari Pemerintah. 
Kalau politik pertahanan itu su 
dah ada, maka bisa djelas pula 
arah dan tudjuan pembangunar 
Angkatan Perang jang harus di 
takukan. 2 

Memang meskipun belum sem 
purna, kita sudah mempunjai un 
dang2 no. 29 tahun 1954 menge 
Dai pertahanan negara, tapi un- 
dang? itu keijuali mentjantum- 
kan, bahwa pertahanan kits me 
nganut sistim pertahanan rakjat 
banja- mengatur soal2 peralatan 
soal2 jang bertalian dengan kedu 
dukan. pradjurit dan sebagainia. 
Soal2 jang bertalian dengar, po- 
litik pertahanan tidak sda. dan 
memang semestinja tidak ditjan 
tumkan disitu. 

Selandjutnja dikatakan, kalau 
politik pertahanan itu sudah de 
ngan djelas ditetapkan oleh Pc 
merintah, maka pembangunan 
Angkatan Peranc dapat disesuni- 
kan dengan tudjuar, itu, dan da 
pat ditetapkan rentjana djangka 
pandjang d:n pendek misalnja 
rentjana 5 tahu, atau 10 tahun, 
meskipun pelaksanaannja mung- 
kin menunggu selesainja tugas 
keamanan. 

Mengensi kerdiasama antara 
ketiga angkatan itu dikatakan. 
bahwa dalam hal2 jang harus di 
kerdjakan bersama, telah dapat 
diadakan koordinasi dengan baik. 
Dalam hal tugas keamanan di 

dar2t intinja adalah Angkatan 
Darat sedang Angkatan Laut dan 
Udara sebagai pembantu dan ss 
baliknia mengenai tugas keama 
nan dilaut, intinja #dalah Angka 
tan Laut sedangkan kedua angka 
tan lainnja sebagai pembantu2. 

Selandjutnia untuk menjelesai- 
kan pekerdiaan2, G.K.S. setjara 
periodiek terus-menerus. menga 
dakan pertemuan 2 kali dalam   sadja modalnja itu 

labis dan mau tidak mau harus menutup perusahaannia. . Semunckinan kedua adalah, ka rena pasar batik: dengan perhi- tungan baru itu sukar dinaikkan, 
meka Paann para pengusaha batik ak: In terpaksa mendjual mo 

rinja dari pada mengerdjakannja mendiadi batik, atau sebagian sa (dia jang -dikerdjakan sedang lain 
untuk "menutup keru 

ina didjual,: 
2lan. Dengan “tiara demikian itu, 

akan habis 
ia   dengar. 22,15 Dari dan untuk Pen 

dengar (landjutan). 23,30 Penutup. 

SURAKARTA, 11 Oktober '56: 
Djam 06.10 Genderan pagi. 07,20 

Genderan pagi andjutan). 13,10 
Rhapsodie. 13,40 
14,10 O. K. Puspa Harapan. 17,00 
Dunia Anak2. 17,40 Varia Djawa 
Tengah. 17,50 Ruangan pemuda 

pemudi. 18,15 Pengadjian. 18,30 
Seni Karawitan. 19,30  Lagu2 
Arab. 19,45 Mimbar Islam. 20,30 
Imbauan Malam. 20,45 Sandiwara 
Tjekak. 21,20 Orkes Bunga Ma- 
war. 22,15 Orkes Gambus. 23,00 
Penutup. 

JOGAKARTA, 11 Oktober '56: 
Djam 06.10 Instrumentalia Ba- 

rat. 06.35 Njanjian Pagi. 07,20 
Kesenian Makassar. 07,30 Rajuan 
Pagi. 07,45 Herijati, Sam Saimun 
dan Nien. 13,10 H. Pamuda 
Maluku. 13,45 Orkes Geraido. 
14,10 Siang Riang. 17,00 Orkes 
Tunas Kasih. 11,50 Pengadjian. 
18,15 Untuk Keselamatan Umum. 
18,30 O. K. Mustika. 19,40 Nja- 
njian Seriosa. 20.15 Gema Malam. 
20,30 Siapa 'Tahu...... ? 21,15 Mim 
bar Islam. 21,30 Motjopat “diseling 
Siteran. 22,15 Motjopat diseling 
Siteran (landjutan). 23,30 Penutup. 

IDJAKARTA, 11 Oktober '56: 
Djam 06.10 Orkes Bajaian ' Sa- 

jang. 07,10 Pesisir Andalas. 13,10 
Njanjian Bersama. 14,10 Seni Sun 
da Studio Bandung. 17,00 Seni 
Djawa Studio Semarang. 18,30 
Variete Mahasiswa. 19,30 @uintet 
Saulius. 20,40 Soloist. 21,15 Tjian 
djuran Pantja Suara. 22,15 Orkes 
Kr. Kesuma. 23,00 Penutup. 

TJIREBON, 11 Oktober '56: 
Diam 06.10 Regionald Dixon. 

06.35 Njanjian Biduanita2 Jogja- 
karta. 07,10  O. K. Irama Masa. 
07,40 Orkes Tjandra. 13,10 Rober 
to Inglez. 13,40 Njanjian Herijati 
dan Corjati. 14,10 Radio Orkes 
Surakarta. 17,00 Peladjaran Nja- 
nji. 17,30 Siaran A. P, 18,15 Lagu? 
Maluku. 18,385 Channe dengan Pia 
no. 19,20 Orkes Udjung Pang- 
gung. 19,30 Mimbar Islam. 20,30 
Ketjapi Tunggal. 21,15 Ruangan 
ILP.M. 21,30-0. M. Dana Seloka. 
22,15 O. 'K. Sangkuriang. 23,00 
Penutup. 

  
  

5 RUMAH DI BAKAR. 
Dari  Indramaju . dikabarkan, 

bahwa 5 buah rumah penduduk 
Tandjakan, — diantaranja ” rumah 
lurah desa tersebut (termasuk “ke' 
tjamatan Krangkeng, distrik "Ka 
rangampel, Indramaju) telah di- 
bakar oleh gerombolan  bersen- 

2 pengusaha? 

Disco Varia. ! 

  

       

m”ka terang bahwa bimbingan ke arah bonafiditeit lenjap, bahkan sehaliknja akan mendjadikan 
bonafid mendjadi (penrusaha2. avonturier. 

Berhubung peraturan 
man-wadiib” itu sudah mulai ber JAKU pad» pembagian ke-10 bu- “1 September iang lalu, maka dalam Waktu tang singkat oleh kalanoan pengusahasbukan ang 
rots GKBI itu akan diselengga rakan suatu konperensi diantara Prmensaha Batik: Langganan Pem hati Mori Seluruh Indonesia, un tuk membahas Peraturan Men- teri Perekonomian tsb. 
Menurut keterangan  Hadisu- 

broto, salah seorang anggota Pa- 
nitia Penjelenggara Konperensi 
tsb. kepada ,,Antara”, konperen 
Si tsb. akan diadakan setjepat 
mungkin dan direntjanakan pada 
pertengahan bulan Oktober ini 
diuga. Menurut Hadisubroto, -ki- 
.m telah diadakan feeling dianta 
ra para Pengusaha Batik Lang- 
genan Pembeli Mori dari berba 
gai tempat, dan mereka umum: 
nja menghendaki agar Peraturan Menteri "Perekonomian tsb. sei 
I-kas2nja ditindjau kembali, sebe 

»pindja- 

sem'nggu. 
Dissmpinc itu setiap minggv 

sekali pada hari Senin diuga di 
adaka, pertemuan periodiek ant, 
ra Menteri Pertshanan. Sekreta 
ris Dienderal dan ketiga Kepala 
Staf itu untuk menentukan setia 

erang 
Tahun 1957 — 

melakukan tugasnja disegala 

ra umum beleid pertahanan jang 
harus dilakukan. 
Djuga mengenai penggunaan 

persediaan alat jang dapat dipro 
dusir sendiri oleh salah satu ang 
katan, seperti mesiu dan lain2. 
telah ad. koordinasi: Demikian 
antara lain diterangkan oleh Ko- 
lonel Suprapto mengenai peker- 
djaan2 jang sedang dilakukan 
oleh G.K.S. (Antara) 

Bahajakan 
Djepang 

“Komentar ,,Pravda” 
Mengenai Adanja Pang 
kalan2 A. S. Disana 
HARIAN Sovjet Uni ,,Prav- 

da” hari Saptu menulis, bahwa 
pangkalan2 militer Amerika Se- 
vikat di Djepang merupakan ba- 
haja besar terhadap kedaulatan 
nasional Djepang. Karangan tadi 
jg ditulis oleh Filippov, dengan 
kepala ,,Surat dari Djepang” di 
muat dalam ,,Pravda” 5 hari se- 
belum kundjungan P.M. Djepang 
Hatoyama guna  merundingkan 
berdjandjian perdamaian antara 
Djepang/Sovjet, 11 tahun sete- 
lah berachirnja perang dunis 
ke-2. 1 

Flippov jang sebagaian besar 
serdjalanannja di Djepang meng 
gunakan pesawat udara katakan, 
bahwa bahaja Amerika tadi tak 
hanja di Okinawa, tapi dimana2 

sadja jang telah  dikundjunginja 
di Djepang. Ia telah mendengar 

pula keluhan2 rakjat  Djepang 
mengenai perbuatan?  pasukan2 

Amerika disana. Dan tiap orang 

Djepang jang djudjur mengerti, 
bahwa pangkalan2 militer AS. 
di Djepang itu-.merupakan baha- 
ja besar thd. kedaulatan nasio- 
nalnja serta kepentingan perda- 

maian, tulis harian tadi kemudi 
an. (Antara-Reuter).   

f 
| Bulutangkis, Tgl. 6 Okto 
ber jl. dilapangan bulutangkis 
IPB ,IKS”. Semarang dilangsung- 
kan pertandingan bulutangkis an- 
|tara IKS lawan Trio jang ber- 
achir 7—2 utk kemenangan IKS 
,nspeksi Keuangan Smp). 

Ta
i 

  

| LANGSING. 
Dr. Stanley - Gilder, seorang 

dokter dari Kanada punja anali- 
sa, katanja wanita2 jan bertjerai 

|atau jang tidak kawin, bisa djadi 
lebih langsing daripada wanita2 

jang bersuami, Pangan” 

Mudah2-an sadja, den-aju Sir- 

pong jang sedjak dulu selalu ini- 

pikan ingin berbadan langsing 
nemu giring agar Sir-peng “dja- 
ngan milang-miling tjari tanding 

jang lentjir kuning, tidak sampai 
praktekkan saran dokter itu dan 
minta tierai. Sebab kalau sampai 
demikian, hwaduuhhh, jang tang- 
gung akan lebih2 djadi langsing 
adalah Sir-pong sendiri... 

  

  

     
SEPAKBOLA SEGI TIGA DI 

STADION SEMARANG. 
Sebagaimana dikabarkan, tel. 

135 14 dan 15 Okt. 1956 dilapang 

an .Stadion Semarang akan dise- 
lenggarakan pertandingan Feel 

tiga jang tergolong besar Selama 
ini, karena pada hari? itu akan 
bertanding djago2 dari PSSI Dja 
wa Timur, Djawa Tengah dan 

Djawa Barat. Bagaimana Pasang 
an-pasangan dari pada kesebela- 

san2 itu sampai kini belum dida 
pat kabar, karena hal itu “biasa 

nja ditetapkan pada waktu pertan 

dingan kurang beberapa menit. 

Tetapi dalam pada itu dapat di 

tuturkan, bahwa pemaii ari 
PSSI Djatim adalah Bien, 
|Karsimin, San Liong, Kukuh, Ing 
Nam, J. Sahetapy, A. Ferdinan- 
dus (Captain), Ting Gan, Sunar 
jo (dari Surabaja), Surjadi, Bam 
bang, Sjafi'i, Dawaii, Sumarman, 
Imanwan, Paidjo (dari Malang), 
Siauw Tjiang (Lumadjang), Aria 
dji (Kediri). 

Kes. PSSI Djateng mungkin 
terdiri dari keeper Djana r to : 
back: Suprapto, Sutarto, haifs: 
Kasmuri, Marjoso, Sutedjo (atau 
seorang pemain dari Jogja): for- 
wards: Jusron, Danu, Darmadi, 
Kian An dan Sumadi, Kesebela- 
san Djawa Barat kabarnja akan 
dibentuk setjara demokrasi, Jaitu 
terdiri dari pemain? kota? ketjil 
dan tidak begitu dititik beratkan 
kepada kota2 besar. 

DUNIA OLAHRAGA SINGKAT. 
Sepakbola. Dengan Ane 

lahkan kes. Chung Hua 3-2 P 
hari Saptu jbl. di Djakarta, Mi 
kes. Bintang Timur telah memp 
kuat kedudukannja dalam pere- 
butan kedjuaraan Persidja 
kini tetap berada di atas denz 
tjatatan 8 kali main, menang 6 ka 
li dan 2 kali kalah. Sa 

Kes. Dynamo Praha-jang kini 
sedang mengadakan tour di Afri- 
ka Selatan telah menang 1—4 da 

   

   

  

ri kes. bekas pemain2 prof. Ing 
geris jang kini berada di Johan 
nesburg. Halftime 4—0. : 

Kes. Inggeris dalam pertandi- 
ngan internasional jang dilang- 
sungkan di Belfast hari Saptu jl. 
telah main seri 1—1 melawan kes. 
Irlandia. 

  
  

    

                 
Pe 

aa aw enam 

WONOGIRI 
| KERDJA BAKTI. 
'— Mendjelang peringatan hari Ang 
katan Perang baru2 ini oleh PDM 
Wonogiri telah diadakan gerakan 
kerdja bakti jang diikuti oleh se 
genap anggota tentara, polisi, pe 
gawai, anak2 sekolah dan masja 
rakat Tionghoa, Kerdja bakti tsb 
berupa membuat saluran air dari 
kelurahan Gumiwang sampai ke 
kelurahan Ngungking. 

  

HAMPIR DISEMUA KETJAMA- 
TAN KAB. WONOGIRI TELAH 
ADA SEKOLAH? LANDJUTAN 

PARTIKULIR. 

| Untuk menampung anak2 lulus- 
an udjian-masuk Sekolah Landju 
tan jang tidak . mendapat tempat 
di Sekolah2- Negeri, maka atas 
usaha pihak partikulir, kini ham 
pir seluruh Ketjamatan dalam wi 
lajah Kab. Wonogiri telah mem 
punjai Sekolah2 Landjutan Parti- 
kulir, 

Jang baru? ini telah dibuka 
dengan resmi adalah SMP Baital 
di Nguntoronadi. Pada sekolah 
tersebut telah terdaftar 82 orang 
anak, semuanja lulus dalam udji 
an-masuk Sekolah Landjutan te- 
tapi tidak bisa mendapatkan tem 
pat di Sekolah Negeri. 

  

Seperti pernah kita 
Semarang pada tg. 5 dan 6 Oktober telah dilangsungkan seminar 
pers oleh Dale B. Stafford seorang Publisher Editor "Daily News” 

kabarkan, 

di Greenville Amerika Serikat 

kaannja. Tgl. 6 Oktober siang 

Stafford menudju ke Jogja: Dale 
atas bantuan "Asian Foundation”,   lum nasi mendjadi bubur, (Ant.) 

  

bertempat di Balai Wartawan 

jang diikuti oleh anggauta2 staf 
Direksi, Administrasi dan Redaksi surat2 kabar di Semarang dan 
Jogja, djuga dihadliri oleh sedjumlah wartawan dan peminat? lain 
dari beberapa instansi. Dalam gambar tampak Dale B. Stafford 
(duduk ditengah) dan jang berdiri disebelahnja jalah Ketua PWI 
Semarang sdr, Walujosedjati sedang mengutjapkan pidato pembu 

Dale B. Stafford mengundjungi 
"Suara Merdeka” dan beramah tamah dengan Direksi dan Redak 
si "Suara Merdeka”, Malam harinja Stafford di djamu oleh PWI 
Semg. bertempat di Balai Wartawan, dan pagi harinja tgl, 7 Okt, 

B. Stafford datang di Indonesia 
dan seminar tsh, diusahakan 

oleh Lembaga Pers, Kempen dan PWI Pusat, 

    

HARIAN tentara Sovjet "Kras 
naya Zvezda" hari Minggu . jl, 
wengatakan bahwa angkatan pe- 
rang  Djepang jang terbentuk 
kembali sesudah Perang Dunia II 
itu tidak ada sangkut pautnja dengan kepentingan Djepang.” 

| Djepang: jang sekarang 'itu hanja 
(merupakan tambahan sadja bagi 
pasukan2 A.S. di Timur Djauh, 
Tindakan2 untuk mempersen- 

jatai kembali Djepang itu dila-         djata. Kerugian ditaksir sebesar 

“Rp, 38.000,—, (Antara, 
   

      

    

   

    

   
ukannja pertama dan terutama 

untuk kepentingan . politik AS. 
    

  

kan AS-Tulis ,, 

Menurut harian tadi, pasukan? | 

tidak mempunjai sifat nasional : 

A.S. mentjoba mempergunakan 
Djepang sebagai sumber tenaga 
manusia bagi petualangan2 mili- 
ternja, dan A.S. bertekad bulat 
untuk tetap menempatkan angka- 
tan perang Djepang dibawah ke- 
kuasaannja sepenuhnja. 

Harian tadi mengemukakan bah 
wa tentara Djepang jg sekarang 

Tentara Djepang sama sekali ter- 
gantung dari komando Amerika 
dan pengiriman alat2  sendjata 
dari A.S./ dengan kata-kata lain, 

angkatan perang Djepang hanja 
  

  

dikalangan rakjat Djepang. 

A.P. Djepang Hanja nEmbel'" Pasu- 
Krasnaya Zvezda" 

merupakan  embel2 sadja dari 
pasukan2 A.S. di Timur Djauh. 

Dikemukakan bahwa sepertiga 
dari pasukan2 Djepang dipusat- 
kan di Hokkaido, batu lontjatan 
jang paling dekat dengan perba- 
tasan URSS”. Seterusnja ,,kala- 
ngan2 reaksioner” Djepang ditu- 
duh mau menelan sadia” isapan 
djempol propaganda Amerika jg 
menggembar-gemborkan — ,,bahaja 
dari utara” (dari URSS) dan 
mentjoba menimbulkan permusu- 
han terhadap tetangga2 Djepang 

(Antara-Reuter), 
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PEKALONGAN 
29.000 PENDUDUK TERANTJAM 

BAHAJA — KELAPARAN. 
Menurut angka2 jang dapat 

kumpulkan, dalam waktu jang 
achir2 ini didaerah Karesidenan 
Pekalongan tertjatat adanja 29.371 
djiwa penduduk jang terantjam 
bahaja kelaparan. Mereka itu ada 
lah 6.660 djiwa dari daerah Ka 
bupaten Pekalongan, 2.500 didae 
rah Pemalang, 15.000 orang di 
Brebes, 211 orang dikota Pekalo 
ngan dan 5.000 orang jang ada 
didaerah Kabupaten Tegal. : 
Untuk menghindari dari bahaja 

bahaja jang tidak diinginkan, 
oleh pihak jang berwadjib telah 
diusahakan — untuk mendapatkan 
bantuan2 dan pembagian bahan 
makanan dengan harga rendah. 
Dan untuk itu oleh jang berwa 
djib di kabupaten Tegal telah 
diadjukan permintaan persediaan 
beras sebanjak 20.000 -kg. 
PEMALANG (Antara). 

OR RAPAT AO 

GEDUNG BIOSKOOP BARU, 
Di Randudongke! daerah kawe 

danan jang masih termasuk ling 
kungan Kabupaten Pemalang, ki 
ni sedang dibangun gedung bi- 
oskoop baru jang didalam bebe 
rapa bulan lagi akan selesai di 
bangun. Melihat keadaan jang ki 
ni telah sebagian sellesai, akan 
merupakan gedung jang ter 
besar dan terindah dari seluruh 
gedung bioskoop didaerah Kare 
sidenan Pekalongan. Karena di- 
daerah Randudongkal tidak ada 
aliran listrik, maka bioskoop ter 
sebut mempergunakan  agegraat. 
SN Na PEN Na MAAN SN TT 

TJIREBON 
12.000 KG BERAS AKAN DISE- 

LUNDUPKAN. 1 
Diterima berita, bahwa oleh pi 

hak Polisi di Tjirebon baru? ini 
telah dilakukan pembeslahan be- 
ras sebanjak 12.000 kg. Beras tsb 
disita dari atas gerbong kereta- 
api di setasiun Tjirebon, jang me 
nurut keterangan akan dikirim ke 
Djawa Barat setjara selundupan. 
Seperti diketahui dalam surat ki 
riman barang (vrachtbrief) dite- 
rangkan, bahwa barang jang diki 
rim itu terdiri djagung merah se 
banjak 12.000. kg. Ternjata setelah 
diselidiki semuanja bukan berupa 
djagung, melainkan beras. 
Beras tersebut dapat diketahui 

oleh pihak pegawai kereta api se 
waktu gerbong jang dimuati be- 
ras itu menderita kerusakan ka- 
rena putus peernja. Jang kemu- 
dian dilaporkan kepada pihak ke 
polisian. Untuk pengusutan lebih 
djauh oleh Polisi Tjirebon soal 
tersebut “diserahkan kepada Kepo 
lisan Semarang. Sebagai diketa- 
hui, beraS tersebut adalah atas 
kiriman dari seorang penduduk 
kampung Mlaten dalam daerah ko 
ta Semarang. Dan untuk pertang 
sungan djawabnja, telah dipang 
gil menghadap jang berwadjib. 

(Antara). 
BIRO PEMBERANTASAN KO- 

RUPSI DI. PALIMANAN. 
Di Palimanan sebuah kota kawe 

danan di Kab. Tjirebon, kini te- 
lah berdiri sebuah organisasi Bi 
ro Pemberantasan Korupsi dan 
pembelaan hak? rakjat dipimpin 
oleh S. Malizzym. Organisasi ini 
didirikan dengan maksud mem 
bentuk masjarakat jang adil. mak 
mur, berkesusilaan dan demokra 
tis, bebas dari ketakutan dan be 
bas dari kedjahatan. Dalam ang 
garan dasarnja antara lain di- 
tjantumkan ketentuan ingin me 
laksanakan fatsal? dari Declaration 
of Human Right dibumi Indone 

sia | dengan  djalan ” membantu 
alat2 kekuasaan  negare dalam 
mendjalankan tug ja dengan 
djudjur serta ichlas dan membela 
hak2 rakjat jang tertindas dgn. 
tjara dan apapun ajuga. didalam 
batas2 hukum jang berlaku. 

Dapat dikabarkan pula bahwa 
organisasi ini tidak mengharap 
kan sumbangan materi tapi 

sekali ' sumbangan 
sekitar ter 

kedjahatan “atau perko- 
terhadap hak2 rakjat. Ala- 

dari biro Hu ia 

Semplo 200 Palimanan 
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Mesir 
  

(Mtentjanat) 1 'Nasser 
Untuk Selesaikan 

f 

Panitia Perundingan 
ISebagai Satu2nja Djalan Untuk Se 
Ikan. Masalah SA Tolak Usul In 
Dan Perantjis -—Pernjataan Fawzi Di D. 

Usulkan Pembentukan 
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(“Lebih 5 
| »Surat : “Darah” 
Ribuan Permintaan 
Utk Ikut Bela Mesir 

Tentara Mesir telah menerima 

Tj          
      Pandangan PM Al 

| IN Emansipasi Politik " 
" Dari 3 

Ld 
epat 

MEmunsipasi'Ekonomi 
i Mengenai Perkem- 

bangon Di Asia Semasa 10 Tahun Ini - | 

  

  

      

agressi”, demikianlah diberitakan 

Suez $| DALAM SIDANG kedua Dewan Keamanan PBB ten- an aa 2 sang . Konp. Fao Dibuka Di Bandung 
SUMBER2 jang, berdekatan |tang masalah Terusan Suez dibawah-pimpinan menteri luarme- JI suruh ludri geri untuk "ikut-serta | , KONPERENSI REGIONAL FAO untuk Asia dan Timur 

dengan Badan Kekuasaan Teru- | seri Perantjis Christian Pinieau pada hari Senen di New York, | membela Mesir terhadap setiap | Djauh jang ke-IHI pada hari Senin sore telah dibuka dengan san Suez mengatakan bahwa ren 
tjana Presiden Nasser untuk me 
ngurus Terusan Suez bergantung 
kepada 3 hal: 1. Pengawasan da 
lam keseluruhannja atas pimpi- 

menteri luar negeri Mesir Mahmud Fawzi menjatakan menen- 
tang resolusi Inggris-Perantjis jang telah diadjukan dalam si- 
dang pertama dewan tsb. mengenai masalah Terusan Suez pada 
bari Djum'at jbl. 19 

Gemiklantah diberitakan| resmi digedung Merdeka Bandung dengan dihadiri oleh 85 
da aa Sean” utusan dan penindjau dari 17 negara dan beberapa organisasi 
Saudi: dial Bait Ha dan badan internasional. Pembukaan diresmikan oleh Perdana 
orang2 sukarela itu sendiri, tulis | Menteri Ali Sastroamidjojo dengan suatu pidato sambutan:     nan Terusan : 2 hai : : Lan Se Ab Idi £ 2 : i d nda ditangmae Ba x Pena .. Menurut Fe PASS supaja meninggalkan . pekerdjaan harian tsb, lebih djauh, dan surat|/ ... 4. diterima oleh daerah” Asia “danjs ada ditangan Mesi Ha erbasai tin. wotuk Wandapat penjalnaiaa mereka itu. 2 Ha “Datar memmibinna Ta abi siun! Sidang pembukaan ini dihadiri, Afrika melalui organisasi inter 

mengadakan kontrak dengan Me 
Sir untuk memelihara dan men 
ruk terusan. 3. Kongsi2 minja 
Barat jang besar akan diundang 
utk melaksanakan projek2 guna 
menjempurnakan dan memper- 
dalam Terusan Suez. 3 

Berita AFP. dari ,Kairo jang | 
mengutip 'statistik2 djawatan pe-. 

  

setjara damai bagi a 
rusan Suez ialah membentuk sua 

Itu -panitia” perundingan atas da- 
sar jang tjukup luas dan membe 
rikan kepada panitia ini sebagai 
pedoman. suatu rangkaian azas 
iang dapat diterima oleh semua 
negara termasuk azas mendja- 
min kebebasan pelajaran” di- Te   bian Mesir mengatakan. Senen 

ibl., bahwa angka? tsb. tadi meng | 
gambarkan betapa negara? Eropa 
Barat sangat tergantung dari Te- 

rusan Suez guna mendatangkan 
persediaan minjak- tanah mereka, | 

Dalam tahun 1955-1956, 8490 

rusan “Suez. ” 
Seperti. telah diwartakan reso 

lusi Inggris dan Perantjis tsb. me 

minta supaja Dewan Keamanan | Konvensi tahun 1888. Fawzi me- 
meNeROpA Wen? jang menghen 
daki diadakannja pengawasan in 

Gari hasil2 minjak tanah jang di |-ernasionalwatas “Terusan “Suez, 
pakai di Perantjis-itu harus dif 
datangkan melalui Terusan Suez. 
Untuk Inggris, angka ini sebesar 
56”o, dan seterusnja untuk Italia 
4140,” Belgia 3096, - Nederland: 
3590, Djerman Barat 1396. 

Eden Tawar- 

lan “supaja “Dewan “ Keamanan 

' Fawzi kemudian mengatakan 
bahwa Mesir dalam menasionali- 
'sasi kongsi Suez Canal Company 
'hanja mendjalankan sebagai ne- 
gara jang merdeka dan berdaulat. 
Menurut Fawzi PBB telah me-| 
ngakui pentingnja hak mengada- 
kan 'nasionalisasi. Ia menambah- 
kan bahwa dengan menasionali- 
sasi kongsi tsb. jang tunduk pada 
undang2 Mesir, Mesir sama se- 
kali tak melanggar penentuan? 

negaskan bahwa hubungan anta- 
ra pemerintah Mesir dan kongsi 
itu bukan dan tak dapat merupa- 
kan suatu hubungan jang tunduk 

Ipemakai Terusan Suez jang diben 

pada hukum, internasional. Ang- 
gapan bahwa konsesi jang diberi 
kan kepada kongsi tsb. dan kon- 
vensi tahun 1888 pegang-meme- 
gang, adalah sama sekali tidak 
benar, demikian Fawzi. Ia me- 
ngatakan selandjutnja hendaknja 

'mendesak Mesir mengadakan ker 
dja-ssama, dengan  perhimpunan 

tuk oleh negara2 Barat dalam 
| menunggu penjelesaian terachir 
dalam perundingannja dengan 
negara2 Barat. 

Djakarta, Damaskus, Teheran, pula oleh pembesar2 pemerintah 
Madrid, Baghdad, Chartum, Ro- pusat dan setempat, diantaranja 

ma, Ottawa, Kalkutta dan Niko- Menteri Negara Urusan Peren- 
sia. Semua permintaan itu kini tjanaan Ir. Djuanda, Gubernur 
sedang dipertimbangkan, tulis ha- Djawa Barat, Panglima TT. III 
rian itu, dan Walikota Bandung. Hadir 

Larang wartawan2 dari... pula pembesar2 FAO baik dari 
Lebih djauh UP dari Port Said markas besarnja di Eropah mau 

mengabarkan “bahwa Mesir hari pun dari kantor regionalnja di 
Senen melarang semua wartawan Bangkok dan perwakilannja di In 
Pan instalasi2 Badan Kekuasaan donesia dan wakil2 dari Ecafe 
erusan Suez Mesir. dan UNTA 
Larangan itu dikeluarkan sete " 23 

lah dimuat berita dalam pers, Dalam sidang pembukaan ini 
Mesir bahwa seorang kapten berbitjara pula W.H. Cummings, 
tanker Inggris dengan sengadja Direktur FAO urusan Timur dja 
melakukan usaha? sabot diteru- uh, jang menjatakan terimakasih 
|san Suez. FAO kepada pemerintah Indone 

Direktur Badan tsb., Mahmud sia atas segala bantuannja jang 
Fawzi, dengan keras menjangkal memungkinkan penjelenggraan 
berita itu pada hari Senen. konperensi di Bandung ini. Wa- 

(Antara-Reuter). /kij Inggris, Menteri Pertanian 
Z Malaya Abdul Aziz Ishak, mem 

Akan Membe- : 

  

  

berikan sambutan “pula atas na- 

nasonal atau persetudjuan2 bila 
teral. Dikatakan, bahwa diterus 
kannja dan diperluasnja bantuan 
sematjam itu akan mempertjepat 
djalannja usaha2 . pembangunan 
dan perkembangan. . Diakuinja, 
bahwa kemadjua, dari daerah2   “.. Peking Mengayubagya: Bung Karno... 
  terkebelakang pertama2  tergan- 

|tung dari usaha jang akan ditem 
puh oleh rakjat2 dari daerah2 
sendiri. 
Banjak negara didaerah ini ma 

sih terbelakang, terutama seba- 
gai akibat dari masa jang lampau 
sewaktu struktuur ekonomi disu 
sun terutama untuk kepentingan 
orang lain. Baru dalam masa 10 
tahun belakangan sadja Asia da 
pat memusatkan tenaga dan fiki 
rannja kepada kebutuhan rakjat 
sendiri dengan setjara berangsur2 
mengganti susunan ekonomi kolo 
nial dengan susunan ekonomi na 
sional. Proses ini adalah suatu 
proses jang lama terutama sekali 
dalam usaha menguasai pengeta- 
huan tehnik. Sudah barang tentu 
akan ditjapai kemadjuan2, akan | 
tetapi dalam banjak hal djalannja 
masih terlalu lambat. 

hangat ketika presiden Soekarno dengan diteman 9 
didalam sebuah sedan terbuka melalui salah satu djalan di'ibu-kota RRT .itu.. 

Presiden Disambut Dgn 

Tampak penduduk Peking jang berdiri berderet-deret disepandjang djalan. memberikan sambutan 
mani oleh .presiden .RRT Mao Tse Tung dgn berdiri 

Tembakan Meriam:21X 
Misi Parlementer Indonesia Mempererat Persa- 

habatan' Indonesia — RRT 
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- . 1 : 5 e f 2 Ana 1 5 ma para delegasi. Demikian djul| Pada umumnja harus. diakui, 

kaniD asa? bra. TndiwanZ tegpentng. Pang an REI 1 1 k K kiri P : ga Menteri Negara Urusan Per bahwa emansipasi politik. dari da , 

pe Oa PRIA Gepeng Mak Kapat memba-| 1 HO EKITI &-iltanian Laos, Nouphat Chounra|grah Asia berjalan lebih, tiepat PRESIDEN SUKARNO dihormati dengan tembakan meriam 21 kali ketika mengun- 
Utk P ertemuk ni Arab- “akad ana Han Dean oo hajakan perdamaian dan keama- Golongan Kiri Partai mani, jang pada pokoknja menja 'Oleh sebab itu perlu diusahakan djungi pangkalan Angkatan Laut di Lisun Senin sore. Ber-bagai2 kapal Angkatan Laut berla- 

5 tsb. mengemukakan sebagai tudju 
Israel — 'an-tudjuan terpenting jang harus 

MENURUT harian Inggris | ditjapai ialah : 
»Times” hari Senen, perdana men| - 1. - Pembentukan suatu” sistim 
teri Irag Nuri as-Said telah mMe|kerdjasama antara badan Mesir 

takan harapannja, agar konperen nja kerdjasama baik dalam hubu 
ngan negara2 Asia sendiri mau 
pun dalam rangka jang lebih luas. 
Demikian P.M. Ali. 

buh dipelabuhan ketika Presiden naik keatas dua buah kapal. Para perwira dan bawahannja 
berdiri-tegak disepandjang geladak untuk memberi hormat kepada Presiden. Lagu2 kebang- £ 
saan Indonesia dan Tiongkok diperdengarkan dan kemudian Presiden memeriksa barisan ke- 2 
hormatan- dengan ditemani oleh Marsekal Tjen Ji dan komindin pangkalan. Kepada 

nan internasional seperti dikata- 
kan oleh Inggris dan: Perantjis. 

Wakil2 Inggeris dan Peranijis 
telah mentjoba memberi kesan 
kepada Dewan Keamanan bahwa 

aa
. 

  

si berdjalan lantjar dan berhasil Buruh Inggris Mulai 
baik. Muntjul 

KONPERENSI tahunan Partai 
Mengenai maksud 

regional FAO di regional FAO ini, dikatakan, bhw 
$ 5 konperensi 

Konperensi   

  

undangan jang disampaikan ke 

sistim pada Mesir untuk turut mengha 
diri konpernesi London baru-ba 
ru ini, merupaka, suatu ultima 

makai terusan tsb. 
2. Pembentukan suatu 

bagi bea dan .tjukai jg mendja- 

bangan jang tjepat bagi Angkatan menjaksikan betapa giatnja peme 
5 NP rintah dan rakjat RRT bekerdja 

untuk pembangunan? nasional. Di 

dah sampai jang tinggi, jg meng- Benggalor, India, 
hendaki perobahan susunan pim-|1953. 
pinan partai tsb. Hal sematjam 

ngatakan . dalam sebuah tanja-| jang mengurus pelajaran di Teru Mesir menolak mengadakan pe-j Buruh Inggris selama 5 hari jang|Bandung ini adalah konperensi Konperensi ini memberikan kesem u agung Indonesia ini disampaikan sebuah model kapal oleh para perwira Angkatan F1 djawab, bahwa kini sudah tiba En t able 1 3 Pat 1 PL an g : K : 5 patan untuk memusatkan perha| tam at 6 santnja salak melanlkkn saka oa SU Cengan para” Pena rundingan. Tetapi jang ditolak)telah berachir Djum'at jbl. di/|regional untuk Asia dan Timur tian pada kebutuhan? dan kepen Laut dan bawahannja sehabis inspeksi itu. 1s 

lagi, guna menfjapai penjelesaian terusan itu dengan memperhatikan | oleh Mesir bukanlah perundingf Blackpool telah diliputi oleh arus  Djauh "jang ketiga, jang pertama tingin2 jang chusus dari daerah2 , | 
anfara Arab dan Jahudi di Timur | Penuh kedaulatan dan hak-hak Jan tetapi pendiktean. Demikian|jang tiada tertahan lagi dari para diadakan di Singgapura dlm th. Dug Dengan Lalam Dal Dalam. buku tamu, Presiden Liu Shao-chi. Selama di RRT itu, 1 Teneak, " daa klik Tien Mesir dan kepentingan para pe-| Fawzi la mengemukakan “bahw: anggota2-nja mulai dari jg ren-'2951, jang kedua diadakan di dari separoh djumlah penduduk menulis, mengharapkan perkem- menurut Kusnan, missinja telah f 

G Mr. Sartono 

Diprotes 

rong supaja Israel mau berunding 
dengan negara2 Arab. 

Sementara itu perdana menteri 

dalam 'tahun dunia. Kenjataan ini menurut P. 
M. Ali, minta perhatian penuh Luat Tiongkok. 

Lebih: dari 10.000 orang me- ak
 : dari FAO. Dalam hubungan ini 

Pidato P.M. Ali Sastro Tas ran diingatkannja, menu- 

Sa NN an Kari Camat ad an Na mega Ker an beban En an Pa San Dg Sean njambut dilapangan. terbang Ket ap Oa Pena Pe aan kan asa2 erint: nggris | Ss Tee 3 cai atu konperensi tetapi asana Kkonpe 1 selama Dalam ato embukaannja, pyar ini, Gi-daeran sia Ka 3 5 : NG si J pemi 2g Ki Pinguin perdlakak pada bukan sua p i p p IA daan” Taman Dihuh bebagai suati Oleh ke. Ketua Sak ka Presiden dan rombongan Se figunan? industri setjara besar- 5 hari-nja dari pada statement? 
politik serta resolusi2-nia, demiki 
an tulis wartawan ”Hsin Hua” 
dari London. 

Komite Pekerdja nasional Par- 
tai tsb. jang hingga kini dikua- 
sai oleh golongan kanan mengha 
lang2-i semua usaha jang meng 
hendaki adanja politik sosialis jg 

5 : suatu pemeriksaan. 
lajak dari pendapatan terusan Fawzi kemudian mengatakan, 
untuk disediakan chusus bagi perlbahwa pernjataan2 PM Inggeris 
baikan terusan. Eden. PM Perantjis Mollet dan 

Selandjutnja Fawzi mengemuka| PM Australia Menzies  teniang 
kan bahwa pelajaran melalui Te- | kemungkinan menggunakan .ke- 
rusan Suez dapat berdjalan terus |kerasan dalam pertikaian Ter u- 
dengan teratur dan effisien sa-|san Suez jang disertai oleh gera 

: o|kan2 militer terus menerus dan 
ngat, “walapun. Inggtis: dam .Pe tindakan2 ekonomi terhadap Me 

guna mentjapai perdamaian Israel 
Arab. 

Pidatonja ini menimbulkan ba 
njak ketjaman2 keras di Israel ber 
dasarkan alasan bahwa suatu ta- 
palbatas kompromi bagi Israel, 
jakni jang ditarik antara tapal- 
batas dewasa ini dan tapalbatas2 
seperti “diusulkan dalam resolusi 
PBB tahun 1947 akan meliputif 

M. amidjoi gi- : , 
Tae Pa oa 11019 Bt 3 keseluruhan produksi pertanian 
5 Sia Tapak En silk 2 ya belum dapat mengimbangi taraf 

a-sua jang Gi asilkan oleh Kon meningkatnja djumlah penduduk. 
perensi Bandung, jaitu sila jane| Diingatkannja pula, menurut 
ke-9 jang berisi pernjataan untuk (bahan lain jang diumumkan FAO, 
memadjukan kepentingan bersa-|Sjumlah kalori dan protein setiap 

ma dan kerdjasama dan menghu|harinja ada dalam taraf jang ren dalam sidang pleno terbuka par gd: Taji aa 2 3 i Tali€n. bungkannia dengan pen dapat pa dah sekali untuk daerah terse 
La Bk 1 but atau jan aling rendah kallemen hari Senen pagi, telah 

nitia ekonomi  Konperensi Ban-liau dibandagkne Ka daerah? | mengadjukan surat protes terha-! 
dung. bahwa masalah jang pokok |lainnja. Kenjataan ini, menurut dap ketua parlemen Sartono. ber . 

nen pagi- tiba di Daerah Lisun- 
Talitn (Dairen). Sebelum kepang 
kalan Angkatan Laut Lisun itu 

Mr. MOH. DALJONO, wakil tamu2 Indonesia itu lebih dulu 
ketua seksi luar negeri parlemen nengadakan kundjungan keliling 

besaran. 

Dikabarkan, bahwa dua orang 
dari missi Kusnan ini kini sedang 
mengadakan kundjungan di Ko- 
rea Utara. (Antara) t 

. z 

Demikian Hsinhua. Ternak | 
Missi parlementer Kus-|. 4 

si Luar Negeri 

P
A
 
a
n
   

  Hi : 1 2 La :: lebih militan bagi partai tsb., t: i 2 : : 5 i 5 i “penjerahan2 daerah jang penting | (2 1UIS melakukan Baar Ea sir sungguh mengedjutkan dunia 5: i tak “dadat aa an dari negara2 Asia — Afrika. ia|P-M. Ali, adalah suatu keadaan yubhung ketua” parlemen tidak | nan pererat hubungan. - 2 ! artinja. bot. Fawzi menerangkan DanWal dan menggontjangkan kepertjaja NKAt dari sebuah sangan akan lah penggunaan sumber2 NU ae Tanpa Ma Tenan mengizinkan seksi luar negeri” Sementara itt ketua missi par- 
Sementara ini dikabarkan oleh |findakan2 sabot dari Inggris danjan dunia akan kesediaan genera menghendaki ad-nja Maa hag mi mereka setjara lebih penuh daerah? ini dilimpahi oleh alam (parlemen menindjau kementerian lementer Indonesia ke Peking Reuter dari London bahwa per- |Perantjis-itu ialah tak mau mem-|si kita bagi azas2 dan peraturan sematjam itu, Itu tadi dapat di dan ea effisien dengan maksud dengan banjak sumber? jang daltuar neveri dalam masa reses ig Rahendro Kusnan, dalam perdja-' G | 

dana menteri Eden sudah sem- bajar bea pelajaran kepada Ba- | kelakuan internasional jang | se- gambarkan dengan terpilihnia Be mean rap Ag Moana pendapatan pat bermanfaat" bukan sadja utk (baru lalu, 2 lanannja pulang menerangkan ke, , «    S demikian daerah ini akan tetapi untuk se 
memperbaiki teraf hidup rakiat,luruh ummat manusia. 
dri daerah2 tsb. Dtlam “. Daerah ini didiami oleh rakjat2 
Ki “esa : : jang radjin jang oleh kemalangan itu “ditegaskannja.. bahwa Konve emalangan sebagai akibat kedja 

dan Kekuasaan Terusan Suezf demikian -tinggi. seperti termk- 
sudah dirumah lagi setelah di- |Mesir dan mengandjurkan kepada|tub dalam Piagam PBB : 
opname beberapa hari lamanja. 'orang2 Perantjis dan Inggris pan-/ Fawzi mengenakan j Paya 

j (Antara-Reuter). du pelajaran di Terusan . Suez'| Misi Jang en manga ea Ta Mp 

pada Reuter di Hongkong, bah- 
wa missinja telah berusaha untuk. 
mengadakan hubungan persahaba 
tan jang lebih erat dengan RRT'4 

Dalam masa reses jg baru lalu 
seksi luar negeri parlemen telah 
mengadjukan permintaan kepada 
ketua parlemen. untuk menindjau 

buh dari penjakitnja dan. kini yan (dari sajap kiri) sbg perben- 
daharaan Partai Buruh. Bebera 
pa pemimpin sajap-kanan partai 
dapat mengharapkan kemenang 

  
BERITA terlambat dari Banju 

dono mewartakan, bahwa se- 

  

ke Kairo hanja 3 rensi Bandung tidak hanja me- Jdian2 masa jang 1 lah j z usul2 tentang pengawasa, ,inter| mn Bevan dalam pemilihan tadi, jpeandiurkan kerdiasama dianta Imenajadi Mode 2 maan ae kementerian luar negeri, tetapi "Menurut Kusnan, hubungan per- Ini ANN Na Sa - 
nasional atas Terusan Suez  dan|tapi tak ada dari mereka jang| necara2 neseri. s»dia. melainkan mempergunakan haknja atas sumfditolak oleh ketua parlemen. Sahabatan antara kedua negara: Metanu Ban “ncibotatk sen 
tidak membitjarakan “usul2 Jain- Men anta bahwa kemeneng:|-mengakui “djusa bantuan jane? Menang kekajaan itu. itu“akan terus dipererat sesuai ekor ih jang Jaana Naa 

nja. an Itu akan mendapat sambutan v ai Nanas ena oa” BL em Ketua parlemen Sartono sendiri| dengan semangat dan  resolusil » |jang demikian hangat dan meriah 
nia didalam, maupun diluar kon- 
perensi. , 

Tentang pembelian sendjata jg 
dilakuka, oleh Mesir di negara2 
blok Sovjet dan jang telah dike 

Konperensi Asia-Afrika jg telah/ Selasa jl. biri2 itu telah me- 
diadakan di Bandung tahun jang Jahirkan 3 aa Bt Panam 
lalu. Missi parlementer Kusnan nja djantan. Dua dari anak- 

dalam sidang pleno parlemen hari 
Senin telah menjatakan bersedia 
mengadakan sidang tersendiri un- 

rang ini dimana ekonomi nasio- 
nal sedang mengambil bentuknja 
tjelah antara taraf hidup dari rak 

nja tak -hanja mengganti -satu 
orang dengan lain jang sadja, ta- 

    

Tampak Menteri 
batu pertama dari 

DI BANDUNG — 
Negara Ir. Djuanda ketika baru2 ini meletakkan 
i gedung "Rayon-project Biro Pe- 

rantjang Negara” di djalan Tamansari Bandung. 
  

Untuk Selesaikan 
& P Ka aki & 3 $ ea i : 5 : lapar  berbondong-bondong ber-|kan jang lalu diseluruh Peran- 3 Sain dana Batik Oke ta mes tai Pepe in ari Aa Pan Mena 
A8 , tu | Ks A D 4 di Inggris mengingat pernjataan-| dial : Ana an beta an ukisan P peladjarinja dgn seksama, dimana 'banjak orang2 tersangkut:/Tapi baru tiga hari ia disana, iste 
Sa “ . g imbi ya Idjalan kaki sepandjang dus tjis, mereka serentak  menut: ur- 5 : PE Po et KUN ena bi : - 5 £ : s1 4 H3 : er a “ r an 5 — 2 Pa Ps las mil, menempuh lumpur ke pintunja, dan mogok. Dan peme Tuduhan jang didakwakan kepada kedua orang tersebut ber-|rinja Uang | Mana itu Iagi 

Lord Monair dan statement pe Versailles | untuk menjeret rintah membalas dengan tindak kisar sekitar pemakaian uang negara, jaitu jang diterima oleh prana jo 

  

Akan” Diadakan Suatu ,,Meeting of 
Minds“ Antara Pemerintah Dan Pers 
—.— Kata Menteri Penerangan 

MINGGU PETANG Menteri Penerangan Sudibjo mene- |kan pembatalan sekonjong2 tanpa 

mukakan oleh menteri luar nege 
ri Inggeris Selwyn Lloyd kepada 
Dewan Keamanan sebagai tinda 
kan besar pertama jang menje- 
babkar timbulnja pertikaian. Faw 

tah Inggeris dan negara2 Barat 
lainnia telah menolak mendjual 
sendjata kepada Mesir djuga, ha 
nja dalam djumlah minimal jang 
dibutuhkan oleh Mesir bagi per 

saran segala matjam agresi ber- 
sendjata dan penghinaan, seper 
ti terbukti dengan adenja banjak 
perkara jang harus dibitjarakan 
dan dikutuk oleh Dewan Keama 
nan tanpa disamping itu dapat 
mengadakan tindakan praktis gu 
na mengachiri keadaa, jang tak 
dapat dibiarkan itu. 

Fawzi kemudisn mengemuka- 
kan bahwa politik jang didjalan 
kan oleh pemerintah Inggris ti- 
dak disokong oleh pihak oposisi 

'mimpin pihak oposisi di Austrz 
lis Herbert Evatt. 

2 
Pembatalan pindjaman 
utk bendungan Aswan. 

Selandjutnja Fawzi mengemuka 

pemberitahuan lebih dulu kepada 

zi menerangkan bahwa pemering 

  Sebentar setelah terpilihnis P- c pi mengganti satu politik den. 
vpn io katakan, bahwa maksud . F nolitik .tano lain. 

Rakjat Peranjjis 
2Geger- Minta /Roti 

Roti Di Perantjis 

jat2 Asia disatu pihak dan taraf 
hidup dari negara2 jang telah ma 
dju, telah mendjadi makin lebar. 
Ini berbahaja karena membang- 
kitkan perasaan2 diperlakukan ti 
dak adil jang melebihi perasaan? 
tjemburu, jang bagaimanapun dju 
ga harus dikendalikan, demikian 
Ali. Dalam pada itu ditegaskan- 
nja, bahwa perasaan2 ini adalah 
djauh berlainan daripada kom- 
pleks kurang harga diri dari dja 

ekonomi. 
Itulah sebabnja mengapa seka 

rang ini adalah urgent sekali utk   MESKIPUN BANGSA-BANGSA" ain didunia dapat pula 
merasakan enaknja, tapi tidak ada orang jang begitu tjinta kepa 
Ga rofinja seperti orang-orang Perantjis. Bagi mereka roti jang 
pandjang dan berkerak wangi, jang dinamakannja baguette, 
bukan sadja enak dimakan serta sangat menjehatkan badan, tapi 
djuga sematjam barang dagangan jang punja arti politik. 

Para pemilik paberik roti tidak 
menghiraukan “pertimbangan-per- 
timbangan umum begini, dan pe 

Pada suatu hari jang gelap di- 

tahun 1789, sewaktu wanita2 jg. 

'dja Lodewijk XVI dari tachtanja 
'pekik2 — perdjuangannja ialah: 

'Kotil Roti! Roti!”. 

Dan wanita itu bertambah ma 
rah mendengar utjapan Permai- 

suri Marie Antoinette: .,Suruh 

an-tindakan- keras.  Dibeberapa 
kota provinsi tukang-tukang ro 
ti jang mogok itu diantjam akan 
an serdadu. Di Paris po 
ISI $ 
pir sepertiga dari paberik roti jg 

keamanan menduduki ham- ' 

mempersempit tjelah diantara ta 
:raf-taraf hidup itu dan untuk me 
lenjapkan ketidak-madjuan dan 
dengan demikian menghilangkan 
pula perasaan2 diperlakukan ti- 
dak adil itu. Untungnja hal ini 
masih disadari djuga dinegara- 
negara jang telah madju sekali. 
Demikian pokok2 pidato P. M. 

  

& ba! : Dig RRT 

sendiri sebagai seorang ,,terdak- 

ini, jang terdiri dari 23 anggota 
parlemen dan dua orang sekreta- 
ris telah mendjalankan  kundju- 
ngan selama tiga minggu di RRT: 
atas undangan ketua Panitia Te-i 
tap Kongres Rakjat Nasional, 

tuk membitjarakan protes dari 
mr. Daljono itu, dimana Sartono 

wa” dari protes tadi duduk sbg 
anggota parlemen dalam sidang 
jang akan diadakan itu. 

Rahasia Matinja So: 
  

up 2 : f. ' pir iLie! HokiThay,. 
Wagimin Bunuh:Diri ' Karena" TerlalusBa- 

njak : Mengetahui" Masalah Korupsi 
Madjikaennja: 

R. R. M. HARAHAP, djaksa pada kedjaksaan istimewa 

Djakarta, jang akan mendjadi penuntut umum dalam pemerik- 
saan perkara Lie Hok Thay dan Piet de Ouelju menerangkan, 
bhw perkara tersebut merupakan suatu perkara 'jang harus di-   Diduga Sudah Beru- 

mur 2000 Tehun ' 
SEBUAH regu jang sedang 

ongkos2 pertjetakan surat2 pemilihan umum. jang lalu dan 
penggelapan uang djutaan rupiah dgn mempergunakan 'sufat2 

biri2 itu keadaannja biasa, akan 
tetapi jang se-ekor lainnja tidak 
mempunjai kepala dan bagian 
depan dari badan. Jang ada ha- 
nja bagian belakang dari badan- 
nja dengan due ekor kaki-bela- 
kang. Menurut berita itu, sampai 
Selasa malam jang lalu anak 
biri2 jang hanja mempunjai ba- 
gian-belakang itu masih hidup. 1. ta Pan 3 2 j man pendjadjahan. Kita adalah tahanan diri, Akibatnja ialah me Gara2 Pemogokan Pengusaha2 sama deramatnag, akan tetapi ti x " nurut Fawzi Mesir mendjadi sa dak ada persamaan dalam arti sem 5 & 

B5 
DI RENO Amerika Serikat, 

isteri dari Marvin Wheeler diden 
da 10 dollar, karena kebanjakan 
minum dan mabuk didjalan raja. 
Untuk pembajar denda itu uang 

eeler kurang setengah' dollar. 
Olehnja ditjuri sebuah tombol 
pintu dikantor polisi itu, dan di 
djualnja setengah dollar. Isterinja 
dibebaskan 
Karena melakukan pentjurian 

ketjil, - Wheeler dipendjarakan. 

Pertjetakan Negara dari Panitya Pemilihan Indonesia guna : & 

| DI SAIGON, seorang bekas 
mahasiswa dalam Anthropologi   tanda penerimaan palsu. ilmu binnatang2 purba, Frederic 

(X    

  

  
lan trem di Salemba Raya, ketika Wickert, ingin mengutjapkan pu 

mereka. makan singkong!” Dan 

pekan jang lalu Perdana Mente- 
4.200 banjaknja, dan menjuruh 
pemiliknja menjalakan api tung 

mempeladjari latarbelakang suku 
bangsa Chuang dipropinsi Kwang Dalam hubungan ini, menurut sebuah trem kota berdjalan dgn djian atas kepandaian memasak 

dari keki jang memasak didapur rangkan kepada pers di Surabaja, bahwa ia akan berusaha 
menjelesaikan setjara damai pertentangan” antara Pemerin- 
tah deagan pers disekitar masalah Peraturan KSAD No. PKM/ 

si (RRT) telah menemukan luki- apa jang telah dipelajari oleh tjepatnja ditempat tersebut. |” dari koki jang tnj san-lukisan dari zaman kira-kira djaksa Harahap, ternjata diketa Atas pertanjaan, kapan per- Haya Pe ta 2.600 tahun jl. di atas batu2 jg (hui apa seabanja Wagimin, supir|kara tersebut akan diserahkan ke Eaate Tapi Pa Hp 
terdjal berdiri ditepi sebuah su- (jie Hok, Thay, melakukan bunuh|pada pengadilan untuk kemudian 

kunja. Djika tilak mau akan di 
hukum pendjar, setahun atau 
Pe. denda jang sangat be- 
rat. 

ri Sosialis Guy Moilet dan kabi 
netnja gelisah ketika pekik2 ma- 

rah menuntut roti bergema dise- 

Mesir mengenai pindjaman jang 
telah didjandjikan bagi pembua- 
tan bendungan tinggi Aswan. 

   
   

6vi/9/1956 jang dikeluarkan tanggal 14 September jang lalu. |” Fawsi men Tesla luruh Perantjis. Kala . : : i ibuti di ep Pn 3 no. pandangnja dekat-dekat, .ternjata 4 , : gemukakan bahwa 5. Una Meskipun Pemerintah P ci ngai. Lukisan2 tadi meliputi dja| ::.: | dapat menetapkan h da F $ ana 3138 Jasganl 3 # 3. 4 4 , 3 K mulai timbul be... 1 7 eran : an 2 Idiri, jaitu karena Wagiminlah jg dapat menetapkan hari sidangnja, 2 Umak keperluan itu akan diusahakan dapatnja kedua belah pembatalan itu disertai oleh Pl gt menga 1 ah sewaktu Wis telah mendjalankan tindakan| Yak sedjauh 20 km. ditepi sungai disuruh oleh Lie Hok Thay, men|djaksa R.R.M: Harahap mendja Dus Deo bak ea " & 

fiiak (Pemerintah dan pers) dipertemukan dalam suatu ,,mee- 
ting oi minds”. 

Atas pertanjaan lebih landjut, 
Menteri Sudibjo menerangkan, 
bhw ia tidak pertjaja akan ada-| 
nja suatu ,,aksi” dari fihak pers) 
guna memperkuat  tuntutan2nja 
supaja Peraturan KSAD itu di- 
Ijabut. Menteri Sudibjo tidak ber 
sedia memberikan keterangan le 
bih Jandjut, tentang dapat atau 
tidaknja Peraturan KSAD itu di-| 
tjabut, Sementara itu ” Menteri 
menerangkan, bahwa olehnja te 
lah diadakan beberapa pertemu 
an untuk  menjelesaikan per 
soalan itu tapi dalam pada itu 
Menteri Sudibjo tudak menerang| 
'kan sampai dimana hasil2nja. 

Diterangkannja, bhw kemente 
riannja dalam hubungan ini mem 
punjai tugas untuk mengusaha- 
kan dan mempertahankan tertjip 
tania hubungan2 jang baik anta 
r3 Pemerintah/KSAD dengan fi 
hak pers. i ae 1 

Kata Menteri Sudibjo kemudi 
an, ,penjelesaian setjara damai, 
sebagian besar bergantung kepa! 
da fihak pers sendiri”. 

Kebebasan serta objekti- 
viteit pers menurut Men 
teri Penerangan. 

Mengenai kebebasan dan objek 
tivitet pemberitaan pers, Menteri 
Sudibjo menerangkan, bahwa se 
suatu pemberitaan jang menjebut 
njebut nama seseorang, baik pri 
badi maupun funksionil. dalam 
sangkutan sesuatu perkara jang 
belum terang, adalah merupakan 
pemberitaan jang tidak objektif. 

Kata Menteri antar, lain, apa 
bil, fihak resmi belum membe- 
rikan keterangan tentang perkara 

tsb. berhubung fihak resmi (Pe- 
merintah) sendiri masih merasa 
perlu meneliti mana jang boleh 
diumumkan dan mana jang ti- 
dak, maka pers tidak boleh mem 
beritakan semau-maunja dan pers 
sendiri tidak perlu meras, terke 
kang kebebasannia apabila ada 
larangan untuk memberitakan ka| 
bar2 jane mesih belum terang se 
matjam itu, Tetapi atas pertanja 
an selandjutnja Menteri menerang 
kan, bahwa. seharusnja prinsip 
kebebasan tetap dipertahankan 
oleh pers. sekalipun  misalnja 
oleh suratkabar iang  mendjadi 
.terompet partai”. Demikian an 
fara lain ketersngan Menteri Pe 
nerangan Sudibjo kepada pers di   

| Definisi Kaja Dam Miskin Di Rusia 
RADIO MOSKOW mengata- 

kan malam Senin j., bahwa se- 
seorang warganegara Sovjet tidak| 
mengatakan bahwa seorang itu 
kaja karena gadjinja lebih tinggi 
daripada apa jang diterima oleh 
orang tersebut pertama tadi. 

  

  

jang berkepala "1 
djawab sure 

aja apaka 
ing2 kaja dan ot 
Kata penjiar, seorang bisa dise- 

but kaja, kalau ia banjak harta 

iilbag”, penjiar 

      

  

    
    

Snrabaia 

kampanje djahat jang bertudjuan: 
mendjatuhkan nama baik ekono-! 
mi Mesir. 

Menurut Fawzi djika Mesir 

tindakan keras, tapi masih ada .000 pemilik paberik roti di L 63 pe pa berdjuta-djuta orang Perantjis kg 
a 

Perantjis menetapkan, bahwa i-4 
zin jang diberikan Pemerintah tidak mendapat baguette. 
untuk mendjual rotinja 45 france frena kehilangan akal setengah da   mendjadi anggota Dewan Keama 

nan PBB maka Mesir akan mem- 
veto rentjana resolusi Inggris-Pe- 
rantjis itu, 

Sovjet djuga mengusul- 
kan pembentukan pani- 

p tia perundingan. 
UP selandjutnja mewartakan 

bahwa menteri luar negeri Uni 
Sovjet Dmitri Shepilov ig dalam 
sidang Dewan Keamanan PBB 
itu berbitjara sesudah Fawzi meng 
usulkan pembentukan suatu pani 
tia perundingan untuk menjusun 
suatu perdjandjian baru jang men 
djamin kebebasan pelajaran me- 
lalui Terusan Suez. 

Menurut usul Shepilov hendak 
nja mendjadi anggota panitia tsb. 
Mesir, Inggris, India, Perantiis, 
Uni Soviet, A.S., Jugoslavia, Swe 
den dan Iran atau Indonesia. 

Sementara itu menurut berita2 
jang belum diperkukuh kebena- 
rannja, Badan Kekuasaan Teru- 
san Suez telah menjampaikan 
dokumen2 kepada Mahmud Faw 
zi, jang membuktikan adanja per 
tjobaan2 pihak Inggris dan Pe- 
ranfijis untuk mengganggu pelaja 
ran melalui Terusan Suez. 

untuk tisp satu pon, tidak mem fri mereka ada jang pergi ke- 

berinja keuntungan jang memu-fwarung-warung untuk membeli 

jaskan, Para pemilik paberik ro-biscotte (biskuit), walaupun 
ti tersebut meminta supaja mere ktidak akan begitu mengenjangkan   ka diperkenankan menaikkan Iseperti roti. bajangkan keagungan jang primi mendjadi seksi utama dalam per 
harga 1 franc untuk tiap satul Di Paris Takilaki dan wanital tif. Na NN Plan kara ini, 
on. i 1 : GK : 5 La 

8 Satu2nja kelonggaran jang day jang lapar dan marah pada me-' Ghih. Teks. Kay arimekan Wagimin selain supir mendjadi lempari djendela2 toko roti dgn ialah batu bata. Dikota Cauterets di- 
pat diberikan Pemerintah 
berupa satu kompromi, jakni tju' s 
kai terigu diturunkan, dan dgn.|pegunungan  Pyrenos, walikota 
demikian para pemilik. paberik|Charles Fourtine telah putus asa 

mendengarkan maki-makian jang 
dilemparkan oleh rakjat jg marah 
kepadanja, jang berpendapat bah 
wa adalah suatu tugas walikota 
utk menjediakan roti bagi rakjat 
iaja. Fourtino  tjepat memandjat 
fiang listrik dan membunuh diri- 
nja dgn memegang kabel jg ber- 
tekanan-tinggi 100.000 volt. 

Hati tawar dan tungku 
panas. 

Dengan membelakangi kotak 
uangnja, kebanjakan pemilik pa- 
berik roti dgn tabahnja mengha- 
dapi gabungan serangan dari pe- 
merintah, para pembeli dan pers. 

Sehari sesudah dimulai pemo- 
gokan di Paris, ketua sindikat 
Pemilik Paberik Roti mengada- 

roti dapat menarik keuntungan 
kira2 setengah frane tiap satu 
pon roti. 2 

Pemerintah Mollet mempunjai 
alasan kuat untuk menolak tun 

| tutan supaja harga roti  dinaik 
' kan. Satu dari masalah2 jang be 
|rat menekan Perantjis dari seat 
perang berschir ialah inflasi ig. 
meradialela. Tahun iang lalu. 
misaln'a, kaum ibu Perantiis nu 
sing kepalania. karena belandia 
untnk bahan mkanan harus di- 
tambah 30X lagi. , 
Dan Pemer'ntah kuatir, kalau 

harga roti dibiarkan nsik, seba 
gai reaksinia semua orang jang 
perlu makan tiap hari akan me 
nuntut subaia gadiinia d'tambah 
pula dsn diika diverturu'kan m 
ka inflasi itu bukan merangkal   (Antara-UP). Tani. melainkan melanfat-lantiat kan rapat umum anggota, - dan 

jang terdjal itu, dan menggambar | CPU : 
am Ban orang Taha pa- |tjari orang jg sanggup membuat 
kaiannja seperti peradjurit purba |(Kwitansi2 palsu berdjumlah lebih 
kala, g 2 binatang jang me |dari sedjuta rupiah. 
njerupai andjing serta alat2 mu-|  Kwitansi2 palsu itu “ditanda- 
sik kuno. tangi oleh seorang bernama Dj. 

Gambar2 ini digoreskan dgn. jang kini telah berada dalam ta 
garis2 jang kasar tapi tetap, mem hanan jang berwadjib dan akan 

pula orang kepertjijaan Lie Hok 
Thay, jamg banjak mengetahui 

njusun barisan dalam suatu per|tindakan2 madjikannja. Sebagai 
tempuran, mana pernah dikabarkan, tidak 
.Bangsa Chuang berdjumlah 6|lama setelah terdjadi penangka 

djuta djiwa lebih, merupakan |pan2 terhadap Lie Hok  Thay 
Ra, minoritet terbesar di R./dan Piet de Ouelju, supir Lie -T. Daerah mereka merupakan Hok ' Tbay: bernama. Wagimin, 
suatu chou otonom dengan wila ii iah jang meliputi bawa “Tao telah melakukan bunuh diri dgn 

menggambarkan perajain - sesu- 
dah suku Chuang purbakala me 

wab belum dapat ditentukan, ka' 
rena berita atjara perkara ini jg 
tebalnja lebih dari 10 sentimeter 
harus: dipeladjari lebih dula dgn: 
seksama dan mendalam. J5 

rai. Lebih 

sing dari pada wanita2 jang   Kwangsi. (Antara-Hsin Hua) djalan mendjatuhkan diri didja 
Sa ME en Li aan A NAN 

  

'$ t 

| KOMITE Penggerak Seni Ang 
katan Perang di Djakarta pada 
Minggu malam jbl. telah menga- 
dakan pertundjukan kesenian jg 
seluruhnja. dimainkan oleh  ang- 
gauta2. Angkatan Perang. Hasil 
bersih dari pertundjukan ini di- 
serahkan utk amal. Menurut 

gi tsb. diatas tanah jg sudah di 
sediakan di Djl. Bukit Besar. — 
Untuk membela tuntutan buruh 
jang bekerdja pada suatu anemer 
besar dari SVPM Sungai Gerong | 
Foster Wheeler Corp. pada Saptu 
pagi jl. buruh jang tergabung da 
lam Perbum jang bekerdja pada 

  

   

sipil, Saptu-siang telah diresmi- 
“ Pompa" kan pembukaan : Galon 

Tambang Minjak Sumatera Utara 
jang pertama di Glugur Medan, 
jaitu jang. ditempatkan disetasiun 
otobis djalan Labuan. nga 
ngari pita “dilakukan oleh Njonja 
Walikota Medan, — Kini berita sa mengusulkan supaja mereka mem 

buat sedikit roti, untuk dibagi- 
bagikan oleh polisi. Diantara 

perhitungan Biro Perantjang Ne- 
gara bag. pembangunan pertamba 
ngan, hasil produksi tambang ba 
tubara Bukitasam setelah dimo- 

anemer tsb. telah melakukan ak 
Si mogok duduk selama 4 djam 
— Sedjak tgl. 27 Sept. sampai 
berita ini dikirimkan, oleh pihak 

jang dari. luar .negeri. enteri 
Luar Negeri Jordania, Awni Ab 
dulhadi, hari Minggu jbl. bertolak 

hendak makan, diamati-amatinia 
makanan jang dihidangkan, ter- 
njata lagi bahwa jang ditaruh 
dimedja adalah kuah daging an 
djing. (Time Antara) '- 

Wanita” Jang Bertje- 
Langsing 

SEORANG DOKTER di Toronto menerangkat' bahwa 
wanita jang tidak kawin dan jang bertjerai adalah lebih lang- 

mempunjai suami. Dokter ita 
adalah Dr. Stanley Gilder, redaktur madjalah ilmu kedokteran 
Kanada, jang selandjutnja mengatakan bahwa jang paling lang 
sing adalah wanita jang bertjerai. Tetapi ia tidak mengandjur- 
kan supaja wanita bertjerai sadja untuk memperoleh badan 

jang langsing. (Antara-Reuter). $ 
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Empat orang Menteri dalam Kabi 
net Djerman Barat dibawah pim 
pinan PM Konrad Adenauer, ha 
ri Saptu jl. telah mengundurkan 
diri. Apa sebabinja belum dika- 
barkar. — Dalam pertemuan an- 
tara Presiden Tito dan Nikita 
Khrushchev serta pemimpin2 Sov 
jet lainnja diserpenandjung Krim 
dalam minggu jl. telah dirunding 
kan perbedaan2 pandangan anta- 

hadirin ada seorang jang berse- dernisir, akan berlipat dua kali jang berwadjib di Samarinda di 
meninggalkan Jordania utk  me-|ra kedua belah fihak dilapangan 
ngadakan kundjungan keliling ibu 'ideologi. — Mesir telah menjata- 

| Imenemukan tjara2 untuk memper 
Dalam siaran Kent Inggris| besar produktivitet-kerdjanja, dan 

naman modal jang besar. Orang 
sematjam ini menurut  penjiar 
tidak ada di Sovjet, " walaupun 
pendapatan di URSS itu tidak 
rata. 

Seorang pekerdja jg giat dapat 

dengan demikian " pendapatannja 
barangkali lebih besar dari sang 

al pemimpin pabrik.” | 
Seorang petani kolektif jang! 

|dah tentu akan menerima penda-   
    

  
  

MN 

  
Ipatan jang lebih besar daripadat kehidupan 5, modern, : mempunjai 

apa jang dibutuhkan oleh keluar- 
ganja, dan kelebihan panennja itu 
bisa ia djual. Tapi mereka tidak 
bisa memasukkan ini 

|sil pekerdjaan, dan tidak. bisa 
| pula mempunjai lebih dari satu 
unit flat dikota dan sebuah ru- 
mah didesa. 
“Pendapatan extra ini oleh sang 

warganegara Sovjet dipakai utk 
apa? tanja penjiar. Djawabnja : 

mengalami panen jang baik, suc| mereka lebih besar kemampuan-! minan sosial penuh dan semuanja 
nja untuk menikmatkan comfort2 

2 

kedalam 
sumber pendapatan jg bukan ha-| 

| pakaian jang pantas, 

   
  

ru: ,Biar mereka makan sing- 
kong.” 

Tapi pada achir minggu itu, 
hati para pemilik paberik roti 
mulai dingin dan api ditungkunja 
mulai dipasang, dan telah panas. 
Ketika hendak menghentikan pe- 
mogokan itu di Paris, djurubitja- 
ra Sindikat pemilik Paberik Ro- 
ti mengatakan: ,,Kami pikir, bah 
wa penduduk Paris jang mung- 
kin sanggup sedikit kesusahan, 
tidak pantas dibiarkan menderita 

hobby jang lebih banjak makan 
kun seperti mengumpulkan ini 
atau itu, dan untuk beli makan 

Sebaliknja, orang2 jang terma- 
suk golongan pendapatan lebih 
ketjil, tidak bisa memelihara hob- 
by jang lebih mahal atau makan 
makanan2 jang lebih eriak. ,,Tapi 
menurut pendapat saja,” kata pe 
njiar, orang ini tidak bisa dikata 
kan “miskin,”  Dikemukakannja 
bahwa orang2 ini mendapat dja-   bisa beli makanan jang sehat dan| kekurangan roti terus-menerus, 

(Time). 

      

kalau dibanding dgn hasil tahun 
il Tahun jl. tambang tsb. meng 
hasilkan 552.128,8 ton batubara. — 
Dalam setengah tahun pertama 
1956 sektor pertambangan "menga 
lami kenaikan dalam produksi mi 
njak tanah kasar, batubara dan 
mangan, dan kemrosotan dalam 
produksi bidji timah. Sektor per 
industrian menampakkan kenaik- 
an dalam djumlah impor bahan2 
industri. Demikian laporan Bank 
Indonesia. — Sebuah Panitya pen 
dirian gedung Perguruan Tinggi 
Sjakiakirti telah dibentuk di” pas 
lembang, diketuai oleh Dr. M. 
Isa, dan akan bergerak terutama 
dalam pengumpulan uang dan per 
udjudan gedung Perguruan Tingy 

y 

larang meninggalkan pelabuhan 
kapal ,,Doris” jang memakai beri 
dera kebangsaan Panama, karena 
kapal itu masuk pelabuhan Sama 
rinda tanpa izin Sjahbandar Pu- 
Sat atau lain2 surat jang resmi 
untuk diperbolehkan memasuki wi 
lajah Indonesia. Diberbagai 
| tempat rakjat di Sulawesi Tengah 
dan Sluawesi Utara memperingat 
kan, bahwa daerahnja akan ka- 
tjau djika Pemerintah Pusat ti- 
dak memberikan perhatian terha 
dap perbaikan alat2 perhubungan. 

| Demikian kata “Ismail Napu "ang 
Igsuta Parlemen jang baru2 ini 
menindjau daerah Sulawesi. 
(Dengan dihadliri oleh para unda- 
(ngan dan kalangan pemerintahan 

   

kota2 negara2 Arab na' melan 
djutkan — perundingan tentang 
koordinasi politik dan militer 
menghadapi agresi. Israfl. — Se- 
rombongan delegasi partai komu- 
Inis Italia terdiri dari 9 orang pa 
da hari Saptu telah sdmpai di 
Belgrado ibukota Jugoslavia. Me 
reka “bermaksud .menindjau . per- 
kembangan. serta kemadjuan2 is 
itertjapai oleh. Jugoslavia, . Da 
lam peraturan pemerintah Colom 
bia tentang programma siaran ra- 
dio dan televisi “al. ditjantum- 
kan, bhw. utk permaihan2. drama 
jang bersifat komersiil, 2074 pe- 
main2nja harus warganegara Co- 
jlombia, 2595 penjiaran musik ha- 
rus musik Colombia populer, - 

kan dirinja mendjundjung tinggi 
konvesi 1888 jang mendjamin ke 
bebasan pelajaran melalui Terusan 
Suez, . Dalam  menasionalisaikan 
Suez. Canal Company, Mesir men 
djalankan hak daulatnja dan ti- 
dak melanggar satupun djuga per 
setudjuan internasional. Pe- 
djoang2 Cyprus hari Minggu jbl. 
"telah menjerbu sebuah patroli ten 
tara Inggeris dekat Limi. Seorang 
Serdadu tewas, seorang lagi luka? 
parah. — Tgl. 15 Oktober 'j.a.d. 
di ibkota Rumanusia akan dimu- 
lai perundingan antara Rumania 
dan Amerika Serikat untuk mem 
perbaiki hubungan ekonomi dan 
kebudajaan antara kedua negara 

ltsb, 

»      
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Kantong nasi diserbu oleh kelapaj 

Irad. atau Habis makan tidak mengaj 
soh dahulu, kedjadian Maaknja ta'kul 
at kedjadian penjakit ini susah di 
sembuhkan, Lekas pakai obat ini. 
menolong penjakit maak jang lama 

walaupun jang baru,aer asam banjak 

LG “3 abis makan tidak bisah turun, perut| 
09 melembung dil, 

ock 3 A r ound 

| Setatu didjuripai batuk masuk 
dalem kalangan berbahaja. kedjang 

sebab kuman?nja merebak da 
dihinggapi olehkuman?, ini 

.tjepat pulanmerebak dalam | 
anggauta Pakailah obat ini, ke |. 

| Badan manusia gunanja darat 
bersi, bilamana darahnja kotor 

    
    

  

    

  

       

      
    

  

DENGAN BANGGA TELAH, "1 

1 : 
MEMASUKI MINGGU: " ) ana — 

aan “(PEMBERITAHUAN Siro Tehniek 

sc  | OA 223 TA 
n "Aanemer Installatie Listrik — Mesin2 Diesel hara, Il Ma 11 BURA KARYA JOGJAKARTA SURABAIA an ti Telts 714 on ai Tar Ta. tempat: Bantu ah PMi KANTOR SURAKARTA MULAI TGL. 1 OCTOBER 196 Ti NDAH DARI T ik banana pe. Po ASAR LEG KEL Dal MANA NOBER 1956 TELAH PINDAH DARI TAMBAK SEGARAN 86 

  
Anal gamma maan 

   
   

    

  

   

    

      

  

    

  

   

          

  

Ia k , :9 (MUKA GEREDJA). Hormat, Aa Tugu 2 : (eRemadja” BAM us DIHARAP PARA LANGGANAN MAKLUM. Ts Si WTLIS. 

MITOLIN:TABLETS. | GoLEs Fo 

  
         

      
   

ANN X.X—& KN : SE NT SENAYAN PTE EA 

PERNJATAAN TERIMA KASIm 
Terima kasih kami utjapkan kepada segenap pamili dan handaitaulan, jang telah me- 

ingirim bungah, bingkisan dil, serta memerlukan datang untuk turut merajahkan hari kawin- ' nja puteri kami: i jau 

.. The Soe Lan dengn G0 Tong Kien 
Bila ada kelalaian? jang kami tidak sengadja hendaknja supaja dimaafkan, 

Hormat kami, 

Nj. THE KOEI LIEM 

dengan keluarga 
. KAKEK CE KANE KA AKA KA KKR Knee nnnaknatakaat | 

  

    

        

   

  

   
     

         
      

"GRAND” 5. 
(ini malam y 

DI DJUAL DARI PERSEDIA'AN (READY STOCK) DGN HARGA DI BAWAH E.Z. 
Sepeda-Motor, Sepeda-Motor Model 1956 (Widescreen) 

GREAT ROCK N ROLL MOvg ad Losman's Vigosen Tablets ........... iv. Rp. 15—j| Triumph Tiger 100, 
ta B'. Obat ini menambahkan darah, terutama memberi Ak 

TRBK" Se Te Oo (17 th) 
EXTRA: SABAN SORE di. 3.00! 
    

    
     

    

    
    
   

   

   
     

         

      

  

   

   

500 cc., 2 cylinder, kopklep, 34 P.K., swinging arm-rear sus ension. KAN Senave Baru. Sangat berguna bagi rang Lelaki Victora Bergmeister, Pa 7 jang badan lemah dan jakit. :se)b) Losman's Emmenagogue Tablets ........ 13 AN 8 Kan na Li 
| Obat pendapat baru untuk Ofitag Perernpamn, da: 350 cc., 2 cylinder, kopklep, 22 P.K., dengan zadel pandjang, tang bulan tidak tentu, darah mengumpet, (Ini $ harga LEE ON aan 0 E 2 EN ANAK BN mn Bg Rp. 20.000,— rasa esa kurang Saja muka putjat, kepala pu- Vi ci oria Swin g sing dan pinggang linu pegal. 

2 C1 Losmamr's Leucorrhoea Tablets ............. IR 
i inging i 

Pe sekali buat perempuan sakit keputihan M2 aa 0 big ag na Eh Ba 000. -. 

Okta 
3 BArgA AA NA an PE Tea Pp. 12.000,— HD Losmams Syphilis Tablets ............. 1 15,— DAPAT DI-LIHAT d da “di Berguna sekali buat membersihkan darah kotor, ea Pa tai Pe AN Ana    431, Lasmam's Santal Cystol Wo 2 Lena Sa NO Geng PPS N. V. RAmMADJ AJA “ a, Pr Tn ———'! osman's Chocolate Laxative Pil per bungkus Rp. 0,75 

Men Pap Ie 
INI MALAM PENGHABISAN : Pil arus-urus mandjar untuk bersihkan perut, 

SEMARANG. 
"ORION” 5-7 9- (M7 th)|0 Tosman's Hemorrhaids Pil... Rp. 15— 3 ye aon, La “ CinemaScope Araat mustadjab bagi ambei atau wasir baru dan 

  

  
  

  

    

  

  

  

  

    
     

     
                 

         

disebabkan darahnja tidak mentju 

kupi meliwati dalem uratnja, atau 

selalu mendjedjak tempat jang ba 

sah, dihinggapi penjakit ini, bukan 

sadja kakinja bengkak, seluruh ang 

gauta badan lumpuh dan lemah, 

Obat ini berulang? menolong ps 

njakit ini 

The Clock —REX 

  

  
        

     

    

   

   
     
     

     

  

   

    
   
     

     
     
    
   

    

   

      

    

        

  

He mn Ne Na 3 Rp. S—j "TIPPA”" BABY Tebal tjuma 5 cm. enting sekali pake pita me- : Bs Kumar DAAG Tana n. penjakit Pilek, Batuk, Perut, Ula-hati rah, hitam dan blanco untuk steencil. Rp. 2.800.— Vimmi Bf an lain-lain. 

  
Film India Tekst Indo 7d Losmam's Lai 0 AA Rp. 2,59 Selainnja mesin-mesin diatas, kami masih banjak sekali rupa2 INI MAL aa PENGHABISAN : So aa untuk segala sakit kulit, Exeem, luka merk terkenal, wagen pendek dan pandjang. 

"ROXY” 5- 7x 9x (17 th) 
Ray Corrigan - W. Desmond |ry Kosman's Powder . 

|£PAINTED STALLION” IL | Obat sakit kepala, Untuk sakit gigi, demam, in- 
| (Mulai Besok malam Seri IN). fluenza dil.   BODJONG 32 — TELF, 1751 — SEMAR & PT Be da hn Ia Ta 3 Alangkah sedih dan susah h   

      

    

  

      

  

sii ana : malas, tulang2 sakit (sexuele E 2 F f8From M-G-M! 'zwakte) 3 ds. VITANOL PILL. 
"6 1 COLOR and tanggung dapat kembali tenaga 

    
Harga Rp. 20,— per pak. 

          
    

  

  - Kisah dramatis tentang pemuda mahasiswa Amerika di Perantjis 

      
    
  

  

  

  

  
    
    NASIR KHAN, JABEEN, 

| 

ea aa am yw —— IKURSUS BAHASA INGGERIS Lasman's Colasian Tablet 0. Rp. 15.5 MESIN D £ 3 Dendjaran dengan surat (schrif- Antiurkan riak, legakan napas, hilangkan segala L Ka 8 ta 1. Buku peladjaran dikirim 
sabuk . S 8 : ea y. an Minggu (4 kali sebulan). Losman'a Nenenip PI oo Ui 2000 Rp. IS,— 8. “ 3 ran SA an pa Mag Da Pena 

- g Lana 5 f - 41 mei stim jan £ aa buat mengobati otak lemah pikiran tidak e 1 achin es : An, zonder hg Kn - 
tenf 

- ini ters ah icti Lesmam's Anti Pollufion Tablets .............. Rp. 15— |, v “ | mewa Agan bea tai sap 2 Obat adjaib hilangkan bongsiat. ”ADDO X” 341 cap, 10/11 p.cr.Balans Rp..10.250:— kota2 sampai desa? karena na 
. Losmar's. Deafness Pil ..... BEE Para Na Rp. 15—| “ADDO X” 41 ». 10/11 » . 9750:— | menuhi hasrat umum. Praktis — Obat adjaib buat menjembuhkan telinga tuli. ”ADDO X” 40 ». 9/10 »T &750.— |Sistimatis. Locman's Rheumatie Pil... Ne Manan - Rp 15— "ROKLI” S.21 , 10/11 p.cr.Balans ,, 8970.  |Segeralah berlangganan agar da. "3 Titi. Untuk sakit tulang entjok dll. sakit rhenmatiek. "ROKLI”. SIS, 9/10 » 9250.— | (hat turut berlomba dalam zaman 2 3 il Im) Losmam's Bioodtonic Tablet ........... Kenanga | Rp. 15— Diuga bisa dapat mesin hitung merk ROKLI, MULTO, THALES knadjoan | Ben 2 Mengandurg Vitamin A, B, C. Untuk orang sakit : dan lain-lain merk bikinan Djerman. Nanga ba aa 5,— sebu- SEO Ra LE Petaka CIALIS bara sembuh badan lemah muka putjat makan 

“Pj Pee pada: FGRIS” ATAS OT W| | Sidak emak i MESIN TIK Tromol pos 66 AN UMUM | | Nasir Khan OOTERA"|” Losman's Nier & Blaas Tablet ..... Teng ana Rp. 15,— : E T Surabaja.  Jabeen Mustadjab sembuh sakit Pinggang, begindiel lemah, VOSS Portable Rp, 3.200.— pake tas ruitsluiting, . 000 Film India Tekst Indon. |. djalanan kenijing berasa sakit dl. $ Voss 5 » 3:500:— idem pakai Tab, Par Sa AK 1 Losmans Antarid Poreder DA KA Aru Rp. 5—| VOSS Semi Standard Rp. 4.050.— idem 12” Aa Da aa aban Dan Bap on Daat, FakiP” Ula Hati, "kelebihag Baki malana 1 #ATPINA" Portable Rp. 3.200.— 2 2 BA Mega nan ha SP tidak bantjur. ”"ALPINA” Semi Standard 13” Rp. 4.250.— pakai Tab, INDRA" 4.30-7.00-9.30 of Losmamrs Perermint 

  

"ROXY” BESOK MALAM PREMIERE 500700900 A7th) TX (CLEANSING CREAM membersihkan paras muka 

  

   

  

    

            

       

  

Penjakit kaki bengkak, biri? d.LI. 

Lelaki dan wanita bersama 

memakai obat ini, Istimewa se 

perti tjeritahan buku Samkok 
kekuatannja. ' 

| Liwatin lima kalangan jang. kuat 

Berwadjib amen tidak bisa ditjegah:| Mp 

t 

3.09 - 5.00 - 7.00 - 9.09 (u. 17 th) 
  

Dapat Dipesan : i LA 

A. GMC-pickup (1/2 ton) model E-101 
LEVERING PEBRUARI/MARET 1957 
L/C SUDAH DIBUKA 

B.-GMC-truck (3 ton) model E-353 
LEVERING MEI 1957 

C.- CHEVROLET Superior Bus Bodies 
model 6702 untuk 36 Orang 

LEVERING PEBRUARI/MARET 1957 

PENUTUPAN PESENAN TG. 20 OKTOBER 1956 
Keterangan soal tsb. diatas 
didapat pada kantor kami, 

Hormat, 

N.V. National Motor Coy 
BODJONG 95-97 '— SEMARANG. 

  

        
  

Pakailah Erasmic Bril- 
liantine diwaktu pagi, 

Nistjaja sampai malam 
rambut Tuan terap rapi 

dan menarik. Lagi pula 

Erasmic sedap baunja dan $ 
tidak membuat rambut 

djadi lekar, 

  
  

        BANTULAH Sa em P. M. ii. S-M.P. dan S.C.B. Al-Irsjad 
Bg. SIANG utk. Anak2 dan Bg. MALAM utk. Pegawai. 
MENERIMA MURID KI. I dan IT uang pangkal Rp. 5,—. 
Pendaf.: 1. S.G.B. Al-irsiad, Kp, Melaju No. W15 dj. 1317. 

2, S.R. Bangunhardjo, Gg. 'Oherne, dj. 17—19. 
3. Toko Buku PAK RUS, Alun2 Barat Semarang. 

: Pimpinan NOTOSAPUTRO 

  

TURUTLAH !!! MENDAFTARKANLAH !!! 

PAR wool - Towo MALTA "CC PHARMA "Wes Balapan-SpedaBermotor 
@BROMFIETS RACES) 

7 : im s atinja lelaki itu jang tida mempunjai Tanggal 16 October 1956 
: BPI M PENGHA . | Harga? tersebut diatas adalah harga per botol. Untuk luar kota MEN EHH AS AR (tenaga laki". Mereka merasa bahwa Man semakin ai 2 “1 
SAGALAN Ha 2 Bea aa (13 PPN tmbah ongkos kirim per botol Rp. 2,50. an : makin kurang (atau hampir hilang sama sekali. Oleh karena ke- & t a d i on Semarang 
"201. Ma Han Pakek” Maa makna ana sai Sa un : kuatan laki" itu bersangkut pula dengan kesehatan anggauta" Main PP TAK IN EN Na ana ARANG. NAMA : an Lara On ng urat LA, Pa ag Hadiah ke I Sebuah BROMFIETS Baru) 3 aan ea 2 ak LL AN LL RAL LM LM LM SAMA. : dj 5 age dai aj La To Mn “rias ae ag 3.» Ii ” RADIO (Baru) 

2 —————— “ag — : MY Sean apaan 2 : v Ijantung ber-debar", lemah, sakit pinggang, pendek napas, kem. PED 2219 X? 0 IN MALAM 4 INI MALAM “”G BAND” Hot Ro) Ie MARp: Ato TA an ANA Pas en se perut. Kita sediakan PIL. SEXANOL jang ditanggung man- PENA ep ena Sat Jeng, Utonal etil gi 5 D.M.B. | NGHAB. 45 715 9.15 j4 Rp. 7-— Trekkl. & ongk. vri Pa jur un tj LE id bm 2 Haa , 
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#: zharukan dari HAN SU-YIN, dokter 
r darah Bropa dengan seorang War- 

1 beristeri!!! 
ng terkenal sebagai pengarang "A Many- 

, dan terkenal di HONGKONG dan 
9 dokter wanita jang mengabdikan 
kepada masjarakat, kini dapat Tuan 
idupnja dengan wadjah Jennifer Jones 
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| tubuhnja tjukup kuat buat me- 
Sive see see.e. Ih Tapi tugas dan perang 

kup kedjam menggugurkan tjinta-nja....        
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KNOW CACTUS HASN'T 
EHOWN UP WITH THE 
LEAD STEER/ 
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i boleh. mem- Sementara itu. 
biarkan aa Tn — Menunduklah, Thor! Orang- orang jang bersembunji dibalik 
bahwa Caoctus belum djiuga reruntuhan itu tentu bermaksud. membuatmu mendjadi bergedel, 
menampakkan diri dengan kalau tidak djangan dipanggil saja Cactus Kid! 
lembu pilihan itul (demikian 
fikir Rogers). 
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