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luarkan seruan" supana : 

nang tanggung-diawab 
tiba dimedja r si kita 
”"Commissie voor . 
Raad yan Kerken in Nederiand” 
probleem yan het Nederlandse 

Sebagai kesimpulan Taporan tsb 
dikemukakannja pendapat, bah- 
wa ,,kepentingan2 orde di Paci- 
»€ Tenggara jang meliputi, sega 
la-galanja, dan kepentingan peng | 
angkatan deradjat Irian Barat ic 
terbelakang itu, meletakkan ke-| 
wadjiban jang tidak dapat di- Isi 
elakkan pada bangsa Belanda un | 
tuk dgn tiada henti2-nja mentjari $ 
djalan keluar “dari kesukaran? jc | 
dihadapi sekarang”. 

Dalam laporan itu tidak dike- 
mukakannja bagaimana seharus- 
nja jalan keluar itu, malah di- 
katakamnj”: ,,Kami tidak tahu, | 
apakah ada kemungkinan untuk 
keluar dari djalan ruwet jang te 

   

   

    

   

mengenai »Nieuw-Guinea als 
volk”. 

nesia dlm masalah Irian Barat 
B. Latarbelakang internasional 
daripada sengketa tsb: dan C.| 

kemukakan kedua pihak dalam 
sengketa itu. 

Kesimpulan. 
Kemudian dikemukakannja 
pulan sbb.: 

1, Keadaan pada waktu ini me 

meratjuni perhubungan Nederland 
dengan Indonesia dengan tidak 
ada perlunja: 

b. sebab ia makin mendesak 
Nederland dalam kedudukan jang 
makin sulit dalam perhubungan 
kenegaraan PBB: 

ikirk: Edan Sek 
2 | mengenai soal? “Ikan Na maka kini 

1 sebuah , bulletin berisi laporan dari 
'Zaken van de Occumenische | 

'Pokok2 alasan terpenting jg di- 

SMG., SELASA 24 DJULI 1956 
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men dan menurut renfjana akan 

1 tu aan sbb: 

Pan kata Raksa- 
sa AS BaruDiPoint 
Cubi: Pilipina 

ke (Bisa Dipakai Wan bars 
' Atom Terbesar 

" PANGKALAN penerbangan 
jangkatan laut Amerika Serikat 
di Tandjung Cubi disemenan- | 
Idjung Bataan jang bersedjarah/ 
itu akan diresmikan pada hari 
Rabu j.a.d, Demikianlah diumum 
kan di Tokyo hari Minggu j.l. 
Pangkalan Tandjung Cubi diper 
lengkapi dengan dasan terbang | 
idari beton jang pan agnja 8.000   lah ditimbulkan oleh debat me-| 2», Haruslah ditjarikan  djalan ngenai kedaulatan jang  tidal (keluar, jang : 

menguntungkan antara Neder-| a, men hilangkan  kesuka land dan Indonesia itu, dan dari - ber 
   

    

rasa tjuriga-mentjurigai jg adal, 
pada kedua pihak” 

Dalam laporan jang 23 hala- 
man tebalnja itu mula2 dikemu- 
kakannja sebagai bahan: A. Se-| 
djarah sengketa Nederland-Indo- 

Mutasi Pengawas  /»: 
kepentingan rakjat, 

jaja atau bagian terbesar: 

meliharaan hal2 jang mendjadi 

Kami tidak tahu — demikian 

kaki dan dapat melajani 
tersebut pada angka 1, seluruh- pesawat pembom Amerika Seri- 

kat jang paling besar, dan apa 
b. menempatkan Irian Barat da bila sudah selesai, pan n ini 

im suasana internasional jg lebih memakan biaja $ 80.000.000, 
tenang: satu dan lain tentu sadja 
(harus disertai djaminan2 kuat ten 
tang tidak akan dikuranginja pe- 

dari rentjana 

pesawat 

Menurut kalangan angkatan 
laut AS, bangunan militer pen- 
ting ini akan merupakan bagian 

pertahanan SEA- 

Es ngundurkan" Diri: 
' Segera Setelah Konstituante Dilantik 

3 telah menjampanan surat kepada 
(setua Parlemen jang maksud 2 

r .en Hatta akan mengundurkan diri sebagai 
5 esiden segera sesudah Konstituante dilantik. Surat itu hari 

| senen kemarin dibatjakan kepada 

In Resmi 
Akan Me- 

Fi 

  

  

memberitahukan dengan resmi 

Panitya Permusjawaratan Parie 
dibatjakan kepada sidang pleno 

#arlemen pada hari Senen rel, 39 Djuli j.a.d. Surat Wakil Presiden 

Kepada Ketua DPR di  Dja- 
karta. Bersama ini saja memberi 
tahukan dengan hormat, 
sekarang setelah DPR jang di- 
pilih rakjat mulai bekerdja dan 
Konstituante menurut pilihan rak 
jar sudah tersusun, sudah 

bahwa 

tiba 
2D waktunja bagi saja untuk meng- 

undurkan - diri sebagai - Wakil 
Presiden. Segera sesudah  Kon- 
itituante dilantik saja akan me 
letakkan djabatan itu  setjara 

resmi. Saat itu saja pilih karena 
Sesuai dengan penerimaan saja 
lulu waktu diminta  mendjad! 
Wakil Presiden kembali, . jang 
menurut dugaan saja diwaktu #u, 
djabatan sementara ini tidak akan 
lebih. lama dari setahun dua ta- 
hun. Demikian bunji lengkap Su 
rat Wakil Presiden kepada Ke- 
tua Parlemen. Surat itu tertang- 
gal 20 Djuli 1956 dan tembusan: 
nja disampaikan kepada Presi- 
len dan Dewan Menteri. (Ant.). 

Iaonesis Ingin 

  

     

     

UMUM — ANGGAUTA S.P.5. 

|... BER 
TAN Sast 

HUBUNG DENGAN 
Oam'dinjo Tao      & 

ar.na has   adja. 
Saja akan bergembira, demiki- 

in PM. Ali menambahkan, dji- 
"a hasil Pertemuan Brioni itu 

lakan berarti hidupnja ' azas2 

Konp W.U.S. Asia 
Tengger. Dimulai 
PENDJABAT presiden Pakis 

tan, Abdul Wahab Khan, Sap 
tu AL telah membuka konperen. 
si W.U.S, (Worlds Union 0 
Students) daerah Asia Tenggar: 
di Karachi dalam mana hadir 
utusan2 dan penindjau2 dari Pz 
kistan, India, Djepang, Vietnam 
Selatan, Muang Thai, Ceylon, 
Malaya dan Birma. Atas undare 
an istimewa, hadir pula seorang 
penindjau dari A.S, dan Neon 
dari Canada. 
Abdul Wahab Khan mengata- 

kan dalam pidatonja bahwa kon- 
perensi ini. hendaknja berusaha: 
memetjahkan masalah2 jang men 
desak, jang dihadapi oleh para 
siswa di Asia Tenggara. Hen- 
Taknia pendidikan minitik berat- 

(arang sedang berada ditenga 
tanjaan Wartawan ,Suara Merdeka” menerangkan . sbb: 

Ina diketahui 

  

    

kan 9 “KABTIA 

  legar 
hasil Pertemuan Bri       

  Saja 

Konf. Asia-Afrika seperti" Dasa 
Sila” djuga dalam alam. fikiran | : 
politik di Eropah. 

P.M. Ali berpendapat, bahwa 
sebaiknja niat mengadakan Per 
temuan Brioni itu didahului oleh 
konsultasi diantara 5 Negara Ko 
lombo.. Dalam hubungan ini 
P.M. Ali menerangkan, bahwa se 
belum diadakannja Pertemuan 
Srioni itu sebenarnja ia telah 
nenjarankan untuk menambah- 

kan Mesir sebagai negara ars| 
zota daripada Konperensi 7 Ne 
rara Kolombo. 

Demikian komentar P.M. Ali 
Sastroamidjoio atas hasil2 perun' 
lingan jang dilangsungkan oleh 
P.M. India Nehru. Presiden Me. 
sir Djamal Abdul Nasser dan 
Presiden Yugoslavia Tito dipu- 
lau Brioni baru2 ini. Sebagai ha 
sil perundingan2 tsb sebagaima- 

telah dikeluarkan 
sebuah komunike jang a.l. menje | 
rukan supaja segala embargo 
atas perdagangan dihentikan, su- 
paja Aldjazairia diberi kemerde-   kan pengabdian kepada tanah- 

air sendiri dan umat manusia va 

kaan, masalah Djerman diselesaif 
kan melalui perundingan jg bersi 

TAHUN KE VI No. 130. 

'ja jang tjukup presentabel untuk 
TO. Untuk membuat ,,naval air Kedjaksaan | 

DJAKSA AGUNG Muda 
Abaul Muntakb Moro mengerang 
kan kepada ,,Antara” bahwa ke 
Ljuali pengawas K Dja 
wa Barat jang telah bea 
Cari Kedudukannja jartu Djaksa 
Tinggi  Sunarjo, dalam waktu 
singsat ini djuga akan dilaki 
pemindahan kedudukan dari 
djumiah pengawas Kediaksaa 
laimnnja di berbagai daerah Sara 
nja 4 orang pengawas Kedjaksa 
an dari Medan, Padang, Kali- 
mantan dan Makasar. 

Dika.akan bahwa pergeseran 
tsb. merupakan mutasi routine 

jang tidak bersangkut paut dgn. 
sesuatu peristiwa jang terdjadi di 

ata 

sesuatu daerah. Dikatakan selang! 
dju.nja bahwa dagar pergeseran 
tsb. sudah Jamanja pedjabat2 itu 
berada disuatu daerah - sehingga 
dipandang ada baiknja 
tahui pekerdjaan2 jang eri 
rak Iain dari “pada “jang dilaku- 
kan selama ini ditempatnja itu. 
Selain dari kalangan Pa 
Kedjaksaany/ 221p Kn Haa 
tjana diatas, dju laku. | 

ri $ aa 
sekarang, sedjurnlah| 

Djaksa diberbagai daerah. De- 

menge- | 

semata dari Republik Indonesia, 

    

   

     

  

Idonesia dengan segala kerugian | 

semua rasa itu dan rasa lain2 ha 

jalah, jang pemetjahannja  perta- 

gungdjawab, dan Belanda pulalah 

dikatakannja — apakah ada ke- 
mungkinan untuk keluar dari dja 
lan ruwet jang telah ditimbulkan 
oleh debat mengenai kedaulatan 
'jang tidak menguntungkan anta- 
ra Nederland dan Indonesia itu, 
dan dari rasa tjuriga-mentjurigai 

jang ada pada kedua pihak. Ke- 
kewatiran golongan2 penduduk 

“Irian Barat terhadap kekuasaan 

  
kekewatiran beberapa pedjabat 
zending dan missie akan kurang | 
aja penghargaan dan perhatian 
terhadap pekerdjaan mereka dari 
Ipihak Republik Indonesia,” rasa 
takut orang2 Indonesia dan ba- 
ic jak lainnja terhadap kolonialis- 
ne, kegelisahan terhadap makin 
ebarnja perpisahan atau permu 
uhan antara Nederland dan In-j 

dan bahaja jang menjertainja — 

ruslah mendorong bangsa kita 
(Belanda) untuk melihat Irian Ba 
rat — berbeda daripada jang su- 
dah-sudah — sebagai suatui' mas 

fna:tama Belandalah jang bertang   jang mungkin sekali harus meng- 

  mikian Djaksa Agung Muda. 
(An-ara). 

PERANG SAUDARA 
'RRT/KMT. 

Pesawat2 penggempur. .KMT 

nja dalam - pertempuran 
pada hari Saptu disebelah utara 
pulau Matsu, 
kan oleh djurubitjara 
udara hari Minggu. 
tempuran itu 4 pesawat iet .Sa-| 
bre” dan 4 thunder-jet KMT te- 
lah ambil bagian. 

Pertimbangkan 

Djody Dim Partai| 

PRN dalam minggu ini akan me 
ngadakan sidangnja berhubung 
dengan situasi baru dalam partij 
tersebut sana," Ha 
an Presiden entang permin 
grasi dari pada Mr, Djody. La 

  

Gengan ah dilain pena- 
5 bulan 

kelirsiyan bahwa rapat jg akan 

ng penggempur jet RRT Mig 
7 dan merusakkan 2 buah lain 

“udara 

demikian dikata- 
angkatan 

Dalam per- 

DPP P,R.N.Akan   
| Kedudukan'Mr.' 

Tidak Akan Bitjarakan 
Soal Keluar Tidaknja Mu- 
hammadijahDariMasjami 

BAGIAN Aa NGAN panitia penerima muktamar Mu- 
hammadijah jang ke-33 di Palembang, mengabarkan, bahwa muk 

Itamar ini tidak akan membitjarakan, apakah Muhammadijah akan 
keluar dari Masjumi atau tetap berada didalamnja. Hal ini djelas 
tidak disebut2 dalam daftar atjara muktamar. Dikatakan, bahwa 
mengenai hubungan antara Muhammadijah dengan Masjumi telah 
Gibitjarakan dalam Tanwir Madjelis dari Muhammadijah setjara 
chusus pada 31 Mei s/d 3 Djuni jl. di Kaliurang. 

Madjelis ini telah mengambil 
keputusan, bahwa Pan 

PIMPIN. Pusat jah akan tetap Muhammadija 
Pan aa £ | menurut  chittah jang telah 

keputus-| 

ape era 

  

Hai kalangan Dewan Pimpin 
Pusat PRN tersebut, didapat 

mar ke-33 Muhammadijah 
menurut keterangan 

nerangan panitia adalah 
berikut: 

lam, membentuk masjarakat 

jitentukan. sedangkan mengenai 
soal2 politik akan disalurkan me 
lalui Masjumi. 
madijah jang ingin berpraktek po 
litik sementara itu  diandjurkan 

masuk" partai Masjumi. 

Anggota Muham 

mukta 
itu, 

bagian pe 
sebagai 

Mengenai atjara resmi 

1. Membitjarakan 
Is 

ratakan dengan dataran sama se 
kali. 
kalan angkatan laut diteluk Subic, 
djuga dipulau Luzon, bangun2an 
baru ini akan memberikan Ameri 
ka Serikat salah satu komplek 
angkatan laut jang terbesar dise 
belah barat Pearl Harbor. Pem-| 
buatan pangkalan ini sudah 5 
tahun lamanja dikerdjakan, 
hingga kini belum lagi selesai. 
Pidato terpenting dalam upatjara 
peresmiannja pada hari Rabu jad.| 4 
akan diutjapkan oleh laksamana Isir, demikian dikatakan oleh die 
Radford, ketua gabungan kepala 
staf A.S. 

ambil inisiatif dilapangan interna njug” 
Isional. Demikian laporan tersebut. rundingan itu sebagai ,,pembitja- 

(Antara) raan2 tidak resmi”. 

Kongres Muhammadijah 

da'wah Is-! 

lam jang sebenarnja, “langkah2 
kedepan Muhammadijah. Selan 
djutnja akan diberikan laporan2 
pekerdjaan jang lalu, meminta 
sengesahan keputusan  Madjelis 

Tanwir, pemilihan pengurus pu 

diadakan itu ialah untuk membil| 
tjarakan sekitar kedudukan Mr. 
Djody dalam PRN. Atas pertanja 
an, apakah jang dimaksud itu ia 
lah pertimbangan tentang masih 
atau tidak lagi ,,aanvaardbaar”- 

stasion” ini, sebuah bukit jang 
tingginja 1.200 kaki telah disama 

Digabungkan dengan pang- 

dan 

(U.P.). 

TITO DAN MIKOYAN TE- 

LAH MENGACHIRI PEM- 
BITJARAAN2 TIDAK 

' RESMINJA. 
Presiden Jugoslavia Tito dan 

demikian " menurut | 
»Ta- 

jang menggambarkan pe- 

nan, disekitar hak milik dan 
pengesahan dalil2 dalam Kitab 
Iman. Tentang hukum Islam, 
mengenai Kepanduan puteri, ma 
salah kitab nikah, tuntutan sho 

lat Djuma'ah, kemudian sekitar 
penggantian pengurus Madjelis 
Tardjih itu sendiri. 

3. Bagian pemuda dari Muham 
madijah akan membitjarakan Ia 
poran2 disekitar pekerdjaan pim 
pinan pusat bagian pemuda, lang 
kah2 kedepan dan pendjelasan2 
kedepan dan pendielasan2 diseki 
tar go'idah dan chittah pemuda, 
semudian pemilihan pengurus. 

4. Bagian "Aisjiah akan mem- 
bitjarakan soal2 Kongres Wanita 
Indonesia, kongres susila, gedung 
pesantren 'aisjiah. Bagaimana me 
njuburkan djiwa Aisjiah dalam 
masjarakat, sekitar buku rumah 
tangga bahagia dan memilih pe-   ngurus. 

5. Bagian Hizul Wathon (pada 

Tetap” Hubungan 
Baik Dgn Mesir 
Ditariknja Bantuan As- 
wan?Melalu (Krn Ala- 

san2 Ekonomi 

DUTA Besar Inggris Sir Hum 
phrey Trayelyan telah menekan 
xzan keinginan Inggr.s utk. meri 
pertahankan hubangannja sebaik 
mungkin dengan Mesir dala 
pembifjaraan2 pada achir Ming- 
30 mi dengan Dr.  Mahmond 
'awzy Menieri Luar Negeri Ivie 

rubitjara kedutaan besar Inggris 
hari Minggu. 

Trevelyan telah menindjau kem: 

bali hubungan Inggris-Mesir ber tuan 

hubung dengan keputusan 
jsris-AS minggu jl. untuk menarik 
Kembali 

kan bantuan keuangan untuk prof 
Aneka Mikoyan wakil perdana |: 
menteri Uni Sovjet 
Minggu telah mengachiri perun- 
|dingan2nja jang berlangsung sela | 
ma 2 hari di Brioni jang pokok 
pembitjaraannja sama ' sekali di- 
rahasiakan, 

kantor berita Yugoslavia 

Ing- 

tawarannja  memberi- 

iek bendungan Aswan. Trevelyan 

pada hari (telah ms endjelaskan "kepada Faw 
zi bahwa keputusan Inggris itu 
adalah semata? berdasarkan pa- 
da alasan2 ekonomi dan tidak- |5isa “diabaikan. 
lah berarti bahwa Inggris tidak 

lagi menaruh perhatian ' dalam 
rentjana sungai Nil itu. 
Dalam waktu 6 djam setelah 

pertemuan Fawzy-Trevelyan ini 
Duta Besar Sovjet di Mesir Ev- 
geny Kisselev telah berkundjung 
kepada Presiden Nasser untuk 
mengadakan pembitjaraan2 jang 
oleh djurubitjara kedutaan besar 
Sovjet. dilukiskan sebagai ,,mem- 
bitjarakan persoalan2 penting”. 
Penindjau2 diplomatik di Kairo 
serpendapat bhw Duta Besar 
Sovjet telah mendjelaskan kem 
sali kesediaan pemerintahnja un- 
tuk memberikan bantuan ekono- 
mi guna mempertjepat program 
ndustrialisasi Mesir tetapi tidak 
mengeluarkan pernjataan ' apa2 
tentang projek bendungan Aswan. 
(Reuter) 

"ea 

Nederland telah gagal, dan ia S 
kembali mandatnja kepada Ratu 

sudah Partai Katholik (KVP) me 

Semetara itu dapat ditarik ke- 
simpulan dari komentar2 pers 
Belanda, bahwa salah satu sebab 
erpenting maka Romme (KVP) 
menolak program jang disusun 

fat damai, supaia RRT diterima 
mendjadi anggota PBB, memner- 
kuat kerdiasama internasional se 
bagaimana disetudiui oleh Kon 
perensi Asia-Afrika, supaia mena 
hentikan segala perledakan - sen- 
diata pnenghantiur besar2an dan 
mengadakan kerdiasama interna- 
sional dalam pemakaian tenaga? 
atom utk (keperluan « damai. 

da umumnja. Seterusnja ia me- 

ngutjapkan selamat atas usul 
WUS untuk mendirikan sebuah 
asrama internasional di Karachi. 
Dikatakannja bahwa asrama itu 

akan memenuhi kebutuhan jang 
sudah lama 'terasa di Karachi, 
bagi mahasiswa? jang datang da 
ri luar negeri, (Reuter). 

  

Teknik' Russia! Kepa- 
da Luar Blok Sovjet | 
Telah Membandingi Atau iMelebihi Ban: 

ka: Kata Senator Mansfield 
   

      

geri senat, kalang dalam usaha2 ekonomi Soviet selama 13 
bulan jl. ini »mempurjai akibat2 jg. mendalam” pada politik AS. 

skekeliruan besar" apabila AS 
meninggalkan (melepaskan)” prc 
gram pemberian bantuan ekono 
minja ataupun mentjoba mem 
bandingi tiap2 tawaran bantuan 
Sovjet kepada negara2 lain. 

Seterusnja Mansfield a.l. me- 
ngatakan bahwa propaganda Sov 
jet di Asia Tenggara telah men- 

kan dirinja utk melatih pekerdja: 
indonesia dalam pembuatan ba 
rang2 keramik dan mendjalankar 
sabrik karet. Tahun 'itu djugz 
Rumania menawarkan  bantuar 
Ialam pembuatan sebuah pabri! 
semen, membuka sumber minja! 
baru. dan mengerdjakan deposit. 
mineral. 

dipakai oleh seorang radja, 
ka sekarang telah diputuskan un 

dan sepreinja. 

terus dikirim-an ketempat2 jang 
akan dikundjungi pula oleh radja 
S 
kin tidak, sehingga  ditempat2 
tainpun harus dibikinkan tempat 

Bantuan Ekonomi Dan idur menurut ukuran itu kalau 
: tidak ada... 

DIMASA DEKAT J.A.D. PO- 

RANGI ANGK. PERANGNJA. 

SENAT AS. (Demokrat) Mike Mansfield mengatakan har. | “ow hari Minggu bahwa Polari 

Minggu LN ekonomi dan teknik Sovjet kepada ne | “3 akan mengurangi angkatan 
i2 luar | sekaran membandingi atau melebih: ban. Ans a dimasa dekat jad.- Di 
dari A - Kata Mansfield, anggota seksi juur ne annia, bahwa “pengurangan 

foba membuka djalan bagi ta- 
waran2 bantuan teknik dan eko 
nomi dari Sovjet, “dgn  djalar 
memburuk-burukkan nama bar 
tuan A.S. bagi Asia Tenggara. 

Mansfield mengatakan bahwa 
tawaran2 bantuan kepada nega- 
fa-negara seperti Indonesia, Ma- 
laya, Ceylon, Pakistan dan Kam 
bodja mula2 diadjukan oleh apa 
jang disebutnja ,,satelit2 . Sovjet 
jang sudah lebih madju perin- 
dustriannja”, seperti Tjekoslowa- 
kia. beberapa tahun jl. Dikata- 

  
Dr.Drees Gagal DimUsa 
hanjaBentuk KabinetBld 
Soal Irian Barat Jang Belum Mendapat 

Persesuaian Dgn Romms Sebobkan 
Drees Gagul 

USAHA DR. WILLEM Drees untuk membentuk kabinet baru 
enin pagi kemarin menjerahkan 
Juliana. Demikianlah diwartakan 

oleh ,,Antara” dari Amsterdam. Drees melakukan langkah ini se 
njatakan kepadanja, bahwa pro- 

| gram pemerintahnja tidak dapat diterima baik, dan Drees tidak 
bersedia mengadakan perobahan2 didalamnja. Dengan demikian 
maka usaha Drees untuk membentuk kabinet Belanda definitif 

gagal. 

Hongaria dan Polandia telah 
menawarkan bantuan untuk men 
dirikan setasion2 pembangkit te- 
naga hydrolistrik dan diesel ser 
ta kredit untuk perlengkapan in- 
dustri dan kapal2, 

Djerman Timur dalam tahun 
1955 telah memberikan kredit se 
besar $ 7.000.000 kepada Indone 
Sia untuk mendirikan sebuah pa- 
brik gula dan bagi pembiajaan 50 
ahli teknik dari Djerman Timur. 

Uni Sovjet sendiri memperoleh 
kemenangan penting dilapangan 
aopaganda dalam perang ekono 
(mi ini”, jaitu dengan paviljunnja 
dipekan-raja internasional 1955 di 
Djakarta. URSS memamerkan ba 
(rang-barangnja tanpa perlawanan 
dari Amerika Serikat: sesudah 
pekan raja berachir, paviljun Sov 
jet dihadiahkan kepada Indone- 
sia. 

Tapi move jang terpenting ter 
djadinja April jl., waktu URSS 
mengumumkan bahwa negara 
ini telah mengadjukan usul jang 
kongkrit mengenai bantuan eko 
nomi kepada pemerintah Indone 
sia, 

Laporan Mansfield tadi menga 
takan bahwa rentjana2 ini be- 
'um lagi diumumkan. 

  rika ialah untuk 

Negata2 Am 
min perdamaian dan keamanan 
dibenua tsb. merupakan sebuah 
tiontoh daripada apa jang dapat 

y sebagai Ketua 
PRN, kalangan tersebut 

belia bersedia memberi ketera- 
ngan lebih landjut. (Ratara).   

  

DIDALAM SIARAN DKRO, 
jaitu suatu Dewan Pertimbangan 
antar-geredja mengenai soal2 ra- 
dio, maka Ketua Synode Neder- 
landse Hervormde Kerk domine 
Le Rue dan anggauta Dewan 
Zending domine Mac Kay telah 
diinterview tentang seruannja me 

ngenai — penejelesaian masalah 
Irian Barat. Seperti diketahui 
Synode Hervormde Kerk telah 
mengadakan seruan kepada peng 
ikut2nja, agar Nederland  berse-! 
dia melepaskan tuntutan2nja utk. 
memerintah Irian Barat sendiri- 
an dan harus mengizinkan untuk ' 
mengadakan penjelesaian menge- 
nadi pemerintahan didaerah “tsb. 
sedemikian rupa dengan rakjat2   
didunia, sehingga baik kepenting bahwa hal itu memang aa 

- H- 

itu 
setiap | 

bahwa' orang Irian jang akan menjata- 

an rakjat Irian Barat maupun ke 
pen politik dapat  terdjamin 
Ke Seruan tsb. berdasar 
kan atas pertimbangan, 

sat untuk tahun 1956 

perkembangan 
Irian Barat telah menimbulkan ke 
tegangan2 jang menguatirkan an 
tara rakjat Belanda dan rakjat In 
donesia. Dan karena Nederland- 
se Hervormde Kerk terikat kuat 
dengan geredja2 di Indonesia dan 
Irian Barat, maka hall itu tidak 
dapat dibiarkan begitu sadja. De 

sampai 
1959. 

2. Madjelis Tardjih akan mem 
bitjarakan pula masalah perburu 

Sekitar Seruan Synode Neder- 
mndse Hervormde Kerk 

soal2 - mengenai 

mikian antara lain seruan Syno: 
de Nederlandse Hervormde Kerk 
tempo hari. 

tsb. 

Gere- 

Didalam interview radio 

atas pertanjaan mengapa 
dja2 Zending jang bekerdja 
Irian Barat tidak dimintai 
timbangannja sebelumnja, 
domine Mac Kay menerangkan, 

dia, karena mengenai soal 
bungan dengan Irian Barat 
setiap orang dan pasti 

Muhammadijah) akan membitj: Wrees ialah karena Drees tidak 

Belum AdaKepas 
tian Tentang, Da 
tangnja Nj Soong 

kan bantuan2 kongkrit kepada 
Ceylon. Hubungan Sovjet — 
Pakistan agak suram karena Pa 
|tistan diadi anggota Pakt Bagh- 

Blok Sovjet belum menawar- ditjapai dilapangan 
nal dengan kerdjasama jang se- 
sungguhnja diantara negara2 jg 

berdaulat. 

di 
per- 

maka 

rakan buku go'idah HW, menin (bersedia menuruti ' kehendak | 
djau djalannja organisasi dan ke 
uangan , menindjau  soal2 
pandu laut dan pandu udara, 

kan, bahwa keadaan ini tidak 
dapat dipertahankan, oleh peme 
rintah Belanda akan 
sebagai revolusioner, 

Dinjatakan  selandjutnja, bah- 
wa 17 orang Irian jang menjata- 

kan protes terhadap seruan sy- 
node tsb. adalah semuanja orang2 
Irian jang bekerdja sebagai pe- 
gawai pemerintah Belanda disa 
(1a. Orang2 Irian Kristen jang be 
kerdja pada Zending tellah meno 
|'ak untuk menandatangani  pro- 
tes tsb. dan setelah seorang do- 
mine Irign Romanju melepaskan 
kritik2 kepada orang2 jang ikut 

dianggap | 

KVP mengenai masalah Irian Ba 
at. KVP menghendaki supaja da 
'am program itu ,,dengan sedje- 

las-djelasnja”” ditegaskan bahwa 
Nederland tidak bersedia menje 
rahkan ”hak2  kedaulatannja" 
atas Irian Barat. 
Disamping itu masih ada soal2 

dalam negeri, misalnja soal pem 
binaan  hak-milik (“bezitsvor- 
ming”). 

Kearah pembentukan ,,za- 
ken kabinet? 

Sekarang banjak orang mendu 
ga bahwa tugas pembentukan ka 
binet itu akan diserahkan kepa- 
da Romme, tapi sedikit jg men- 
duga bhw KVP akan berhasil. 
Menurut dugaan, — kemungkinan 

me akan diangkat seorang ' ,,in: 
formateur” jang bertugas menje- 
lidiki apakah ada kemungkinan 
utk mendamaikan pendirian? 
KVP dan PvdA. Ketjuali itu su- 
dah timbul fikiran2 utk memben     

menandatangani protes tsb. maka 

beberapa orang dari mereka ka, 

ni telah mentjabut penandatanga ' 
nan' itu, | 

Demikian Domine Mac Kav| 
menurut ,,Antara”' Amsterdam.   

tuk sebuah ,,zakenkabinet”. Ka- 
Jlangan politik berpendapat bah 
wa hampir tidak mungkin terben 

tuk sebuah kabinet tanpa PvdA. 
|dan tanpa KVP ,kiranja tidak 
' mungkin" , stiiet Wwaarschiinlijk”. 

Demikianlah berita ,,Antara” 
dari Amsterdam. 

pa 

terbesar ialah bhw sesudah Rom 

Pe AR aa 

indonesia jang baru2 ini ta: 
da, karena Ni. Soong setibanja 
di Kunming dim perdjalanan me 
nudju ke Indonesia, mendadak 
sakit, 

Di Kementerian Luar Negeri 
tidak ada seorangpun jang dapat 
memberikan keterangan2 menge- 
aai kedatangans Nj. Soong, kare- 
na Menteri, Sekretaris Djenderal 
dan -Djurubitjara Kementerian 
Luar Negeri  semuanja sedang 
verlop keluar kota. Seperti dike 
tahui, menurut rentjana  Nji. 
Soong akan berkundjung ke In- 

mengundjungi Karachi Maret jl. 
Seterusnia URSS telah menzirim 
kan perlengkapan2 industri da 
'am djumlah2 ketjil kepada Pa- 
kistan, dibawah program PBB 
untk hantuan teknis. 
Mei jl. URSS kirim gandum 

INN ton dan beras 20.000 ton 
kepada Pakistan, sebagai hadiah. 

Kegiatan2 ekonomi Sovjet di 
Kambodja mengembang sesudah 
Pangeran Norodom Sihanouk me 
ngundjungi Moskow. URSS ber- 
maksud memberikan bantuan da 
lam pembangunan industri dan 
perusahaan2 lainnja serta melatih   donesia sebagai tamu negara 

dan akan tinggal disini kira2 se 
puluh hari lamanja (Antara). 

PELANTJONG2 PERANTJIS 
DI UNI SOVJET, 

Lebih dari 500 pelantjong Pe- 
rantjis ke Uni Sovjet telah tiba 
di Moskow dari Leningrad dgn 
kereta api pagi hari Minggu, de- 
mikian menurut ,,Tass”. 

ri setelah tiba di Uni Sovjet de 
ngan kapal Polandia ,,Batory”.   

  
sia 

ambega Ke peraga Indone 

KK.on Rate" a tah tua pa ana 
esooan:: yan Kyeate   

  

Mereka 
tinggal di Leningrad selama 3 ha 

  

     

     
   

  

TANAMAN AAA BNAMAAMEN MERE RAN MEA Kas PMR IPIN AAMIR INAPA AN MAKA 
   

Harga Langganan (Bajar Muka) 

Dim. kota Smg. : 

Luar kota Smg. : 

Harga Adv. Rp. 0,95 per mm.skol. 

Rp. 12,70 4 Rp. 0,30 (Materai) — 

Rp. 13,70 .& Rp. 0,30 (Materai) — 

Rp. : 3 1 

Rp. 14,— 

Etjeran 75 sen selembar. 
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PM Ali: Hasil Pertemuan Kann 
|Merupakan Salah Satu Da 
'laksanaan »Semangat Bandung” 
Ali Usulkan! Mesir Supaja Ditan 

“Dari Konperensi tbank 

  

Sebagai Anggauta 
Kolombo 

i antara Nehru, Nasser dan Tito, P.M. 
Kongres PNI. di Semarang, atas per- 
me njetudjui hasil2 pertemuan tsb., 

itu merupakan salahsatu pelaksanaan dari |,Sema ngat' Bandoeng”. Memang reso- 
lus:2 Konperensi Asia-Afrika harus dilaksanakan dan tidak ting gal mendjadi dokumen perhiasan 

Ditjari Tempat 

  

Tidar Gkarap 
12,25 x 2 Meter 
Perlu Untuk 'Radja 

Saudi Arabia 

PARA PEDJABAT pemerin- 
'ah ig bertugas utk mengadakan 

| persiapan menerima radia Saudi 
'Arabia dan rombongannja akan 
iba di Bandung tgl. 9 Agustus 
ad, telah mentjari2 seluruh ko- 
a Bandung utk mendapat sebuah 
empat tidur jg pandjangnja se- 
kurang2nja 2,25 meter atan 2,5 
neter. Tempat tidur itu adalah 
ak radia Swud jang terkenal se 
bagai orang jg sangat tinggi ba- 
Jannja. 

Oleh karena diseluruh kota 
3andung tidak ada tempat tidur 
jepandjang ukuran tsb dan dju- 

ma- 

uk membikin sebuah tempat ti- 
dur demikian, lengkap dgn kasur 

Apakah tempat tidur itu akan 

u'ud, menurut keterangan, mung 

LANDIA LAGI AKAN KU- 

aa rd Ochab' Sekretaris Par 

1 “Peke rdia" Polandia mengata- 

kan.dalam interview Radio Mos 

    

dalah landjutan dari pengu- 

    

  

papina 2 hari ini). 4 

Dalam pasaran mengenai pe- 
njempurnaan organisasi itu anta- 
ranja diusulkan utk membentuk 
Badan Pekerdja Konggres  Par- 
tai jang akan memegang kekua- 
Saan partai selama masa antara 

ikonggres "partai. Dan konggres 
partai merupakan kekuasaan ter 
(tinggi serta menentukan haluan 
politik partai selama masa 4 ta- 

hun. Dalam pada itu djuga di 
usulkan utk membentuk Bada: 
Pelaksana Partai jang membanti 
Dewan Pimpinan Partai dan ter 
diri dari ahli2 diberbagai  iapa 
ngan. Disamping perobahan2 jc 
diusulkan utk pimpinat”  pusa 
djuga daerah2 dikehendaki un 
tuk dilakukan reorganisasi. Un 
tuk penjempurnaan  keseluruhar 
organisasi ini djuga dilakukan pc 
'robahan redaksi dalam Anggarar 
(Dasar dan program perdjoangar 
partai. 

Selandjutnja dalam - prasaran 

mengenai usaha penjempurnaan 

doctrine marhaenisme terbagi da 

'am 3 bagian jakni: 1. lahirnja 

marhaenisme, ideologie mar- 

nisme: mar- 
isme. Penjempurnaan duc- 

trine ini bermaksud untuk mem- 
perluas dan memperdalam isi 
sendjelasan2 mengenai marhaen 

'sme jang disjahkan dalam kong- 

zres PNI ke VI di Surabaja th. 

1952 dan untuk memperbaharu: 

sis'imatik. 
Dalam pada itu dapat  dite- 

rangkan, bahwa dikalangan PNI 

sendiri diakuinja masih - banjak 

inti2 marhaemsme jang belum 

'ielas hingga menimbulkan  ba- 

njak kritik terhadapnja. Penjem- 

ournsan kembali doctrine  mar- 
haenisme ini tidak diartikan mer 
fiiptakan sesuatu jang baru, akan 

  

1 

   

  

3. perdjoangan 

tetapi bersifat penjusunan  kem- 

bali den. menjempurnakan - apa 

'ang telah.ada. 

Konstitusi 
Mengenai sos! konsfituante 

konggres pun telah merista 
pendirian2 -pokok- jang hrs d 
diadikan pegangan dan »edamn   ”nsan2 lebih dahulu dalam ang 

Tatan perang Polandia, “tetapi ftnts, 
Bantuan dari Sovjet itu tidak fkannja bhw sudah dalam “tahur| tia tidak memberikan keterang- 11 

Sungguh suatu $:954 Tjekoslowakia . menawar-| .» 

oleh anggauta? PNY iare dwi 
sebagai anggauta Kenstisrantr 

L manitanhkan rendra An 

it telah d: Plat nat nan 

lebih landjut tentang hal iri. tva js diketuai oleh Mr. Wilona 

  

»Deklarasi 

PARA PRESIDEN dari 19 

Panamas 
Eisenhower Andjurkan' Kerdja-sama Tjara 

Baru Untuk #Kesedjahteraan Dunia 
negara Amerika jang adakan kon 

perensi Pan. — Amerika di Panama dalam sebuah pernjataan ber 

sama jang ditandatangani pada hari Minggu di Panuma City be: 
djandji untuk ,imemberikan sumbangan mereka guna perdamaian 

dunia berdasarkan keadilan da n kebebasan”. Dalam pernjataan 
itu dikatakan, bahwa didunia, dimana nilai2 kebatinan dan perike 
manusiaan terantiam olch kekuatan2 idtaliter, negara2 Amerika 

kaan bangsa2. 

Pernjataan itu mengemukakan 
pokok2 sbb: 

1) tudjuan dari negara2 Ame- 
mengemb 

kan Satu peradaban jang. dapai 
mewudjudkan dan mendjadikan 
efektif konsep kebebasan 'manu 

    1g- 

kepada manusia dan bukan un- 
tak mendjadjahnja. 

2) Realisasi sepenuhnja dari 
tudjuan ini tidak dapat dipisah 
pisahkan 
ckonomi 
Amerika. Karenanja adalah per 
la untuk mempergiat usaha2 na- 
sional dan kerdjasama Amerika 
'untuk memetjahkan $ 
ekonomi dan menaikkan tingkat 
penghidupan rakjat2 di Ameri- 
ka. 

perkembangan 
sosial rakiat2 di 

dari 
dan 

masalah2 

3) Sukses daripada Organisasi 
erika, jang mendja 

internasio- 

4) Sebuah Amerika jang kuat. 

L harus terus merupakan benteng kebebasan manusia dan kemerde 

dengan tidak memandang ras 
atau agama, untuk bekerdja d 
ngan hormat dan kepertjajaar 
bagi hari kemudian. (AFP.). 

Andjuran Ike. 
Lebih landjut dikabarkan, bah 

wa presiden Eisenhower malam 
sia, berdasarkan prinsip, bahwa Senen telah berkonperensi setja 
negara2 adalah untuk mengabdi ra tak resmi dengan presiden Car 

los Castillo Armas dari Guate- 
mala dan presiden Adolfo Ruiz 
Cortinez dari Mexico, tapi apa 
jang dibitjarakan tak diumumkan. 

Dan dalam sidangnja hari Se- 
nin Eisenhower 
kepada presiden2 Amerika lain- 
nja supaja bersama2 dengan dia 
mengadakan kerdjasama ,,djaman 
baru” guna memperbaiki nasib 
rakjat2nja dengan bantuan tenaga 
atom. 

Dalam pidatonja tadi ia men- 
dapat sambutan jang hangat, ke 
tika ia menjarankan supaja di- 
bentuk suatu komisi istimewa ser 
ta diadakan kerdjasama tjarabaru 
guna kesedjahteraan dunia bagian 
Barat dalam waktu damai, Dika 
takannja akan mengangkat sau- 
daranja Dr. Milton Eisenhower, 

bersatu dan makmur hendaknj: jang telah dikenal oleh negara2   lad. Walaupun demikian, wakil diangan hanja memadjukan ke- 
?M URSS Anastas Mikoyan, Sdiahteraha Pakjhtnta sendiri sa Aa una Ta 

SAMPAI hari Senin kemarin |“Wli dilapangan perdagangan dja, akan tetapi djuga harus lih benbigasa ng R3 Hal 
masih belum diperoleh na 'nternasional, telah menawarkan| membantu  mentjiptakan satu Tebitperanga “terbebin.». Dala " 

Bana ban Sn Tan daa sala beng ag Tn 5 Ba an dang tadi akan berbinar” 2 : AR Bean : n dan kemerdekaan g Soong Ching-ling dari sa. “anpa siarat2 pengikat, waktu ia KAN OONA an SemuA #akiat. Orang. (hotenar. 

Usaha. Sempurnakan) 
(Doktrin Marhaenis,. 
 Natasd PNI Sendiri Banjak Jang:: 
Berpendapat Masih'Banjak: Inti2.Mor- 
haenis'Jg:KurangjOjelas — Departemen” 
Sosial-Ekonomi P.N.I. Tidak: Bertugas 

Mentjari Duit 
SIDANG PADA HARI kedua dari konggres PNI di Sema- 

Fang jakni tgi. 23 Djuli telah mendengarkan prasaran2 dari Rh. 
Kuspan mengenai penyempurnaan organisasi, dari Mr. Ali Sastro 
amidjojo mengenai usaha penjempurnaan doctrine marhaenisme 
Gan kemudian mendengarkan laporan Dewan Partai jang diutjap- 
aan oleh Acting Sekdjen Partai Manuabe. Sebagaimana diketahui, 
pada sidang bari pertama, kenggres telah membentuk seksi2 (lihat 

  

Tentang pedoman Penjusunan Un 

dang2 Dasar meliputi hai2 jg me 
nentukan  tudjuan pembentukan 
Undang2 Dasar, tjorak UUD, sja 
sat2 bagi pembuat dan penjusun 
JUD, dan jang terpenting isi da 
ripada Undang? Dasar jang akan 
datang. 
Sementara itu diperoleh ketera 

ngan bhw dalam laporan jang di 
susun oleh Mr. Hardi - dalam 
konggres ini tentang tugas De- 
partment Ekonomi Sosial antara- 
aja dinjatakan bhw departemen 
ini meliputi 3 lapangan, jakni 
lapangan politik ekonomi dan ke 
uangan, politik sosial, dan lapa- 
ngan masalah sosial. Ditegaskan, 
bahwa departemen tersebut bu- 
kannja suatu departemen jg me- 
mikirkan pentjarian nafkah kare 
na lisensi, perkreditan, peridji- 
pan dsb-nja, akan tetapi departe 
men jang akan memilisensi, per- 
kreditan, peridjinan dsb-nja, akan 
tetapi departemen jang akan me 
mikirkan masjarakat dalam kehi- 
dupan politik, kehidupan ekono- 
ni dan kehidupan sosial, hingga 
dgn demikian terdjaminlah ben- 
tuk masjarakat sama rata sama 
bahagia. 

Acnirnja dapat ditambahkan, 
ahwa dalam sidang hari kedua 
ari konggres itu djumlah peser 

a jang hadlir makin bertambah 
'jumlahnja. Sebab peserta2 kong 
gres jang baru itu pada sidang 
ari pertama beMim datang di Se 
marang. Selandjutnja bisa  di- 

kabarkan, bahwa ketika sidang 

paru berlangsung, tiba2 seorang 

itusan dari Pamekasan meneri- 
ma telegram dari keluarganja 

kaahwa anaknja telah meninggal. 
Seketika itu djuga utusan tsb. 
neninggalkan konggres dan pu 
ang kembali ke Pamekasan. Den. 
idanja  kedjadian ini konggres   

mengandjurkan | 

2un,ikut menjatakan bela sung 
a dan memberikan sekedar 

1mbangan. 

Pemberian Otono- 
mi Pd Tibet Oleh 
R.B)T. Akan Di 

tunda? 
REPUBLIK RAKJAT Tiong- 

tok untuk tahun ini telah menun 
da keputusannja akan memberi 
can kekuasaan otonomi kepada 

Tibet, demikian menurat berita2 
ang sampai Kathmanda dari 
ihasa hari Minggu. Tetapi menu 
uut berita? itu Wakil Perdana 
Menteri RRT Chen Ye telah ms 
njetudjui dalam prinsipnja untuk 
memberikan otonomi kepada Ti 
bet dalam suatu sidang dari Pani 
tia Persiapan Otonomi dalam 
Minggu pertama bulan Mei. 

Berita2 itu mengatakan selan- 
djutnja bahwa penundaan itu ada 
lah disebabkan karena penen 
tangan dari kira2 39.290 bhiksu 
Jari biara2 Sora, Gandem dan 
Depung jang telah tidak rian 
menghadiri suatu resepsi bagi 
utusan2 RRT karena mereka te 
lah meminta agar RRT memberi 
kan status kemerdekaan eni ke 
daulatan penuh kepada Tibs 

Up). 

Amerika Akan Un- 
dang Wanita - Wa. 

nita” Sovjet 
Untuk Kundjungi Pa- 

meran Pertanisn 
PAMERAN Pertanian Jowa te 

lah minta kepada kementerian 
luar negeri Amerika Serikat su- 
paja mengundang para petani wa 
nita Sovjet untuk mengundjungi 
sameran pertanian tsb. jang 
akan dibuka tgl. 24 Agustus jad, 

. Sekretaris dari pameran tsb. 
L.B. Cunningham, dalam surat- 
nja hari Saptu kepada kementeri 
an tsb. katakan, bhw para wani- 
ta tsb. dgn demikian akan berke 
sempatan utk lebih baik mengeta 
hui pandangan hidup orang2 
Amerika. Dan telah banjak dele- 
gasi laki2 telah datang di Ame- 
rika Serekat, kata Cunningham,   
tapi akan penting kiranja untuk 
memperlihatkan tjontoh2 penghi- 
dupan Amerika kepada para wa- 
nita Sovjet (UP). 

  

mes” telah menjerukan  supaja 
segera dibuka perundingan pam 
pasan “antara Djepang dan In- 
donesia. Sekarang telah tibalah 
waktunja bagi kedua negara jg 
dulu bermusuhan utk berdjaba- 
tan tangan dan saling tolong-me 
nolong, demikian Japan Times. 
Surat kabar berbahasa Inggeris 

tenaga2 teknik. itu selandjutnja menjatakan bah- 
| Demikianlah laporan  senat(wa' Djepang tak dapat memba- 
| Amerika Serikat tadi, jang di-|jar kepada Indonesia sedjumlah 
umumkan pada hari Minggu 

| Di Bandung telah lahir se- 
buah organisasi baru jakni Ga. 
bungan Importir Nasional Indo- 
nesia (GINI). Tudjuan GINI ia 
lah a.l. utk mengimbangi peme- 
rintah dlm melaksanakan usaha- 
nia, melindungi usaha2 nasional 

-chususnia dan mewudjudkan su- 

ganti kerugian perang  sebanjak 
550 djuta dollar, seperti djumlah 
jang telah dibajarkan kepada Pi 
lipina. Dinjatakan oleh surat ka- 
bar itu bahwa masalah2 ganti 
kerugian perang dgn Birma dan 
Vietnam Selatan masih belum di 
selesaikan djuga, 

Sekarang masalah  pembaja- 
ran ganti kerugian perang kepa-   sunan ekonomi nasional umum- da Indonesia tiba waktunja un- 

ta Japan Times, jang selandjut- | 
aja menjatakan bahwa nampak-' 
aja ada baiknja utk menekankan 
sekali lagi beberapa hal, jang te- 
lah dikatakan sebelumnja. 

Rakjat Djepang sungguh me- 
rasa menjesal atas penderitaan 
dan kekerasan jang dialami oleh 
rakjat Indonesia selama perang 
kedua jang lalu. Rakjat  Dje- 
pang ingin membajar, apa jang 
dapat dibajarkan, tetapi ada ba- 
tasnja pada apa jang dapat diba 
jar, karena Indonesia merupakan 
salah satu diantara negara2 jang 
djuga menuntut pembajaran gan- 
ti kerugian .dari Djepang. Dika 
takan oleh surat kabar itu bah- 
wa bagi rakjat Indonesia mung- 
kin tidak mudah utk memaafkan 
dan melupakan peristiwa2 dima- 
sa lampau, tetapi hampir 11 ta- 
hun telah berlalu  sedjak ber   

  

»Japan Times" Serukan Segera Diada. 
kan Rembugan Pampasan Dgn Indon. 
SURAT KABAR ,Japan Ti-tuk dibitjarakan”, demikian ka-' 'achirnja perang dunia kedua, Ke 

Imudian berkata surat kabar itu 
bahwa sekarang telah tibalah 
waktunja kedua bangsa jg dulu 
bermusuhan berdjabatan tangan 
(dan 2g, tolong-menolong. 

Djepang harus mentjapai se- 
suatu persetudjuan pampasan de 
'ngan Indonesia dalam djiwa pe 
ngakuan” terhadap kesalahan jg 
besar. Wakil2 Djepang didalam 
perundingan2 pampasan dgn In- 
donesia hendaknja dipimpin oleh 
orang2 jang dipertjajai dan disu 
kai oleh Indonesia, demikian di- 
andjurkan oleh Japan Times, jg 
selandjutnja berkata bhw  djika 
Djepang  ber-sungguh2, sudah 
tentu masalah pampasan itu da- 
pat diselesaikan dan kedua ne- 
gara dapat bersahabat sekali las 
gi. Demikian surat kabar sJapan 
Times”, 
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Dengan harmat, 

-Harga Rp. 10,— 

tanggung tidak 

      

   

   
IP. 1 Pertanggungan Djiwa 

| KANTOR PUSAT: 

  

Untuk wilajah Djawa 
SUB AGEN / AGEN). 
Peminat harap berhubungan dengan 

5 KANTOR TJABANG di Semarang 
Dj. Mataram 16 (Gedung Bank Negara). 

3 5 ne i “DI SOLO 

3LIE KAY TIONG 
Logan aan Naa Dam AR” anik Ketjuali SAPTU Sore / MINGGL 156 Ka kena A | BESAR?" S (ar 

Pendidikan 
Pusat: 

Bersama ini kami 
kami, atas perhatian 
claim kami, pada waktu mobil 

Djuga kami membilang terima kasih atas bantuan Tuan2 
pada waktu penjelesaian dengan fihak jang berwadjib. 

. Untuk sembuhkan pe 

  

Semarang, 21 Djuli 1956. 
epala Daerah Kabupaten Semarang : 

  ekretaris, 
DJATTYKUSUMO, Na 

PI 

   
. Ma taram) — Semarang. 
ye Sayan saga I s/d HI A/B 

a Bo Swie No. 
f Semarang, 

— PENGURUS. 

PENARIKAN UNDIAN BARANG 
N KARTINI BODIONEGORO 

“kaki: 01147 
02029 
10807      

   
   

   

    

   

07101 08124 
10239 
03664 03202 
16302 19924 
02222. 45679 
09989 10486 

     

Nasional" 
Djl. Tiang Bendera No. 90 Djakarta-Kota . Tip. Kt. 807. 

   

       

        
        

         

         

     
    
   

  

     

     

    
    
   

—. MODEL TERBARU 

A 

   
Tnvotasiiin bisa “dinlel onduk : 25066 Ol ta 3 Kai Gi c t hm dan Gham 

toneel atau dengan statief. 
HARGA Rp.940— 

. untuk MEMBRAAP AAN-LUIDSPREKER EL 7050 
2 NE 

  

Dil, GADJAH MADA No. 26 EMARANG TILP. 1948 
     
   
    

     

  

    

Dijalan L nOE
TAMA

" 

Dijalan Mataram 4 — Semarang. 
NGETIK Rp. SEBULAN. 

2 baru 

  

      

   

  

a
h
      untuk rombongan PAGI, SORE 

'R. MOEHJIDI / Ketua. 

  

    
    

  

      

  

    
    

     

     

  

Kepada jang terhormat 
FAR EAST INSURANCE COY Ltd. 

. Djalan Raya No. 15 

MAGELANG. 
mengutjapkan kepuasan dan terima kasih 
dan. bantuan Tuan? untuk menjelesaikan 

kami menderita kerusakan. 

Hormat kami, 
. Fa. LIEM TJAY AN 

Djl. Raya No. 2 Telp. 115 
|. MAGELANG. 

1 

SMK EKA MA Ih 
A CURE ISTIMEWA 

njakit: Bengek, Batuk Kering atau Basah, 

  

    

     

      
    

   
    
   
   

Pendek Nafas (Benauwheid) Keluarkan Riak, Rp. 15,— 
BARYLTIN. Minjak Rambut guna menumbuhkan pandjangkan 

rambut, dan berentikan yontoknja rambut (djatuh). Harga Rp. 10,—- 
O HAIR CREAM UNTUK MENGHILANGKAN RAMBUT 

— DC HAIRDYE Tjelup rambut untuk membikin hitam rambut di- 
luntur. Harga Rp. 10,— 

OM HAIRDYE Tielup rambut putih djadi hitam 3 Grams 

  

   

       

  

   

Te 

     

: , 10 Grms Rp. 25,—. 
AM membersihkan paras muka (make-up) 

gkan dengan sabun Rp. 10,— 
3 untuk sprossen tanda2 hitam atau bekas dje- 

» 10,— 
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      599 ongkos kirim. 

  

   
   

  

SEXALIN UNTUK WANITA DATANG BULAN TIDAK 
H3 TON MN eno 0 untu gun ? 
. POTENSOL T KUAT ISTIMEWA Rp. 30. 

  

INDUNG 
DAP 
53 

     AT 

      

    
   

   
   

  

KR 
     

    
   

“DC CREAM tanggung menghi- 
langkan tanda2 hitam djerawat 
kukul dan panu. . 
Beri tjahaja dan membikin tjan- 

|tik paras mukanja. 
Per doos 15,2      

       

         

  

1Rp “15, 
CLEANSING CREAM untuk 
ketjantikan Rp. 10,— 
SPROSSEN CREAM untuk 

  

   
     
   

  

  | menghilan 
muka Rp. 

| AGEN BESAR: 

“ ACHMAD KARIM 
Toko Umum 

. Pintu Besi 10 Djakarta. 
Dapat beli di tiap toko obat di- 
mana-mana?” 1 
Pesanan luar kota tambah 154. 

1 tanda-tanda di- 

  

       
     

  

   
   

    
     

      

C "PHARMA LTD” | 
Man DJAKARTA 

DONESIA. 

gat rusak dan membahajakan. 
da pengumuman lagi DIEMBATAN 
45 DITUTUP untuk SEGA- Au 

2 LA Me 

BRA AN AAN SE RNEBN 2 3 

djam 8,00-12.95 
14 djam 15.00-18.00 

21 Juli 1956. 

SANA SARENS 

Mengumumkan 

Tengah masih dibutuhkan "PERANTARA” 

  

a00 M2 RI AO LOL. 

LN ag OMA AN 2.0 Aa 3 LA Ae 2 TU 0 

.| fib. Semg. dalam rapatnja baru? 

suatu kesatuan, te 

| — ersos 
“itu pulalah konggres ini : 

| dari masjarakat Indonesia, | 

BARU, 

speksi II di Semarang kabarnja 

gerombolan. 

Oleh sebab itu pemasakan lalu 
dipindahkan di Pekalongan jang   'tjar dgn setiap 6 bulan rata-rata 
"memproduksi 22.000 liter terpen 
tijn dan 90.000 ton gondorukem. 

|Kabar Kota | 
BIKIN PABERIK TERPENTIIN 

Oleh Djawatan Kehutanan In- 

sedang direntjanakan untuk mem 
btika paberik terpentijn baru di 
'Dukuhtengah, Bumidjawa (Tegal 
selatan).. Berapa puluh ribu bea 
janja. dan kapan pembangunan di 
'mulai belum diketahui tetapi jang 
terang 'paberik ini dulu telah ada, 
didaerah Bumidjawa itu tetapi 
belakangan habis terbakar oleh 

ihingga kini terus berdjalan lan- 

   
   
   

  

   
   

  

      

   
   

UTK. KEPALA2 
DL YATOR, KOAK 

AP URU DIA NENG, 

    'Agama Daerah, Kepala 
Urusan Agama” Kabupatea/ Ko- ge 

Besar seluruh Djaw. Tengah, 
imaka pada tgl. 13s/d 16 Dju 
'li 1956 bertempat di Gedung Ja 

telah diadakan latihan berturut2 
selama 4 hari. Adapun mata pe 
|ladjaran jang diberikan  jalah, 
Theologie, manusis dan agama, 
Umu mistik, Tasawuf, Budisme 
Hinduisme, dan politik  bele:d. 
Adapun jang memberi psladja- 
ran Ki Musalmachfudh d2n K. 
Hadisiswojo..dari Djawatan Pene 
rangan Agama Pusat, sdr. Sunar 
io dan K. Abd. Karim . Tasrif 
dari Kantor Penerangan Agama 

dihadapi PNI. Kerena | 

STAF PENA Si 
» Dalam usana mempertinggi pe 
'ngetahuan bagi pedjabai2 xepa- Ala ngan Kantor 

ta Besar dan Kepala2 Siaf Pene 
rangan Agama Kabupaten/Kota 

jasan PHI Kranggan Semarang 

Kedua matjam barang tsb. seba- 
gaimana diketahui dihasilkan dari 
tanaman pinus-merkusii jang di- 
dalam wilajah inspeksi itu kini 
terdapat tanaman seluas Lk. 10. 

Prop, Djateng dan sdr. Darno, 
una Ne dari Bima Uru- 

san Agama F . Ujateng. 
»IKAT” DAN 'AJASAN 

TERR, IV, 

000 hektar. (Antara). 

PEKAN BUKU, 
Oleh Taman Pustaka Kristen 

besok pada  tanggal-23 sampai 
dengan 28 Djuli 1956 bertempat 
di Gedung Balai Pertemuan Kris 
ten Bodjong 51 Semarang, pagi 
pada djam 8—12 dan sore pada 
djam 16—19, akan diadakan ,,Pe 
kan Buku”. Jang akan dipamer- 
kan jalah Buku2 Kristen, antara 
lain Kitab2 Sutji dalam bermatjam 
matjam bahasa, Buku2 Umum, de 
ngan selingan alat2 tulis-menulis, 
Yextiel hasil pertemuan Rumah 
Perawatan Salib Putih dan lain? 

| 

asjhur seperti Vincent van Gogh, 
lukisan - Harry van Kruiningen 

alan dalam Pekan Buku akan di- 
pergunakan “untuk amal: 

'NGAN PRES. SUKARNO. 

.Idatangsidi Semarang tanggal 28 

sepsi “#€hutipan “kongres” P.N.I 

dari masjarakat Semarang, teru- na tam4 dari kalangan Pemuda Der f 5 e 

nanang s 

sasi ini/ftlh. dikerahkan sebanjak . m.. Aneka Djawa 

500 orang pengendara sepeda jg.” “| : 

Lmokrat Semarang. Oleh Organi- 

akan turut serta menjambut ke- 
datangati presiden di Kalibanteno 

i ke Tugu Muda, Bodjons. 

PANITIA PUSAT 17 AGUS - 
TUS 1956 KOTA PESAR 

KOTA SMG. 

Dari Panitia Pusat 17 Asgus- 
tus 1956 Kota Besar Semarang 
minta dikabarkan, sedjak tg: 19 
Djuli 1956 Kantor Sekretariat 
Panitia 17 Agustus 1956 ' Kota 
Besar Semarang jang semula ber 
tempat di Pendopo Kantor Ket'a 
matan Semarang Timur Dj. 
Mataram, kini mulai : 
Agustus 1956 Kantor - Panitia 
isb.. akan dipindahkan ke  Ge- 
dung GRIS Bodjong Semarang. 

PANITYA 17 AGUSTUS DI 
SEMARANG. 

— R.T. Mlate, Trenggulun te 
lah terbentuk panitia 17 Agus- 

itus 1956 dengan susunan pengu 
'rus sbb.: Ketua HI Sdr. Djars- 
| man dan Sdr. Moch. Noch, Pe 
|nulis Sdr. Christiono dan Sdr. 
iSlamet: Bendahara" Sdr. . The 
| Tiauw Kien. 5 x 
$.. — Serikat Buruh Listrik dan 
| Gas telah membentuk panitia 17 

| Agustus 1956 jang terdiri sbb.: 
| Ketua Kehormatan Sdr. O. OCeta 
ne: Ketua I-HI Sdr. Supardjo 
dan Abdullah Badawi, Penulis 
II Sdr. Soekirman dan -Sdr. 
Bambang Sutardjo, Bendahara 
Sdr.. Soediojo dan beberapa pem 
bantu2 lainnja, 5 
— Di Kelurahan Kembangpaes 

telah terbentuk paniti, 17 Agus 
tus 1956 dengan pelindungnja 
Sdr. Munari (Lurah). Ketua II 
Sdr. Soedirdjo dan Sdr. Rodjali, 
Penulis Sdr. H. Sri, Bendahara 
Sdr, Kasan. 

— Di Kp. Trengguli IV Kelu 
rahan Kr. Kidul Semarang telah 
membentuk panitia. 17 Agustus 
'56 sbb.: Ketua I-II Sdr. A. Ta- 
man dan Sdr. Soepardi, Penera 
ngan Sdr. Ach. Dafiet dan bebe 
rapa pembantu2 lainnja. 
— Panitia 17 Agustus 1956 

kelurahan Bodjong Semarang se 
bagai berikut: Ketua JII Sdr. 
Lurah dan, Sdr. RS. Reksokusu- 
mo, Penulis Sdr. R.  Rochajat: 
Bendara Sdr. Ramelan. 
— Di Kp. Progo/Pemali kom 

plek telah terbentuk panitia 17 
Agustus 1956 sbb.: Ketua Hi 
Sdr. Soekarmin dan, Sdr. Rosat: | 

| Penulis Sdr. Marsudhi B, Benda 
gar, Sdr. Soepardi. Prasodjo dan 
keterarin 'pembantu2 -lainnja. 

| — Sjarekat Islam Angk. Pandn 

   

        

  

  

“int berhasil membentuk pengu 
rus baru jg diketuai sdr. Harry 
Moeljadi. Sebagai komisaris tja- 
hano sdr. R, Moerhadhy.   

nja. Djuga akan dipamerkan luki 
san lukisan dari Pelukis2 jang ter 

dan lain2nja. Pendapatan pendju 

500 ORANG PEMUDA DEMG & dan para | 
KRAT SAMBUT KEDATA4# “si Diponegoro beserta keluar: 

“& Presiden Soekarno jang “akan D 

4 Djuli Imi, ubtuk menghadiri -re- 

kakap -mendapat sambutan hangat 

  

tot Sati 

TJIREBON 

Iban djiwa. 

Tg. 19/7 dengan mengambil 
tempat di ruang atas Markas Di 

Ivisi Diponegoro, oleh Panglima 
Terr. IV. Kol. Moch. Bachrun te 

ilah dilakukan upatjara pelantik- 
yan kepada para anggauta2 Pani- 
tya Perumusan Anggaran Dasar 
dan Anggaran Rumah “Tangga 
Sementara ,IKAT” (Ikatan Ke- 
luarga Anggauta Tentara) 
anggauta2 dari Jajasan Terr. IV. 
Panitya Perumusan »IKAT” 
Terr. IV tsb. terdiri 22 orang, an 
tara lain terdiri beberapa Perwi- 
ra dan Bentara, dan dari kala- 

  
ngan isteri Tentara jang diketuai! 
oleh Let, Kol. Dr. Suhardi. Da 
lam kata2 sSambutannja antara 
lain Penglima ' mengharapkan, 
afar | supaja - dengan  adanja 
»IKAT"” dan Jajasan Terr. IV. 
tersebut dapat diusahakan tertjip 
tanja djiwa tunggal” jang kekal 
dan sedjahtera bagi para anggau 
ta dan para bekas anggauta Di- 

ganja. Dapat ditambahkan bahwa 

ialah: Kebudajaan - dianta ja Menata. Pendidikan, an 
Osia ia. Ekonomi — .mengusaha- 
an Koperasi: Bantuan 

usaha Bea Siswa. 
Sosial dan 

Pun wUkRERTO 
Damai Dan pa 

HETIJELAKAAN “OT 
MENGERIKAN. 

Pad, tgl. 4 Djuli 1956 kira2 
diam 7 pagi sebuah otobis ,,G. 
Putera” telah “ mengalami ketje 
lakan didesa Buntu Ketj. Banju 
inas. Gtobis. tsb, mendjalankan 
dinas trajek antara Purwokerto 
Sumbong, dengan membawa pe 
numpang Ik. 20 orang termasuk 
Sopir, kondektur dan pembantu. 
Sebab2 ketielakaan itu belum da 
1 dipastikan, oleh karena pa- 

a waktu itu hudjan sangat de- 
rasnja. Menurut “keterangan da 
ri salah seorang jang dapat di- 

a ka sedang 
berdjala, ladju. sekonjong2 bis 
tsb. terguling ke sawah, terbalik 

pertjaja, ketika bis itu 

dan kemudian terbakar. Dengan 
susah pajah orang? jang berada 
dalam bis tsb sukar akar, keluar, 
disebabkan djendela2 telah tertu 
tup. Akibat dari pada kstjelaka 
an tsb. 4 orang mati seketika 
itu djuga dan seorang lainnja 
meninggal pula setelah dirawat 
di Rumah Sakit. Selain itu 10 
Orang menderita luka2 berat dan 
ringan jang selandjutnja terus 
dikirim ke rumah sakit. Bis tsb. 
hanja tinggal rangka?nia sadja 
jang masih kelihatan, hingga su 
kar untuk mengusut sebab2nja 
ketjelakaan tadi, 

PER OLINE GO 
PEKAN TABUNGAN UTK. 
BANGUN GEDUNG. 

Bertalian dengan peringatan 
Hari Koperasi baru2 ini, oleh ko 
perasi2 primer . jang tergabung 
dalam ' Koordinasi Koperasi Pe- 
gawai Negeri Kab. Purbolinggo 
diselenggarakan Pekan Tabungan 
Koperasi diantara para anggauta- 
nja, jang menurut perkiraan akan 
mentjapai hasil kira2 Rp..30.600. 
Uang « 'ini: menurut keputusan 
akan dipergunakan untuk mem- 
bangun gedung guna toko dar 
kantor koperasi. 

    

PRAHU TENGGELAM. 

Baru2 ini pada pagi hari se 
buah perahu majang milik Pak 
Kasani penduduk, desa Gebang 
Ifir Ketjamatan Babakan Kab. 
Tiirebon, telah tenggelam akibat 
ari terserang angin besar jg me 

uimpa perahu tsb. Kerugian aki- 
bat dari ketjelakaan tsb. ditaksir 
sebanjak Rp. 8.500,— dan dalam 
peristiwa 'ini tidak terdapat kor- 

dani 

engenai lapangan “usaha “Ikat” 

BIS 3G. | 

PLUMBON DIRIKAN 5.R. 

Baru? ini didesa Marikangen 
ketjamatan Plumbon Kab. Tjire 
bor telah dilangsungkan upatjara 
perletakan batu “pertama . untuk 

pembangunan sebuah gedung Se 
«olah Rakjat 6th. Perletakan 
batu pertama ' telah. dilakukan 
oleh Wedana Plumbon,. dengan 

  
      

HARGA EMAS. 
Chusus “Suara Merdeka” 

Semarang, 23 Djuli 1956, 
1 ta disaksikan oleh tjamat dan wa- 

AN Naa Ta EN Ra - Ikil2 dari Djawatan serta rakjat 
40 kesal diaat Pa Ae R 42.50 setempat. Beaja untuk pembangu 

Pn Ou Kp3 RU an sebuah gedung S.R. 6 tahun 
beli .....ii Rp, 40.50 itu. ditaksir akan menelan uang 

  

   
   
   

  

      

    

   
    
    
     

       
   

    
     
   

  

    
   

    
     

  

    

    

dihadliri oleh 226 tjabang dari 

kaan, Jang duduk dikursi adalah 

. Suwirjo   
PENINDJAU2 DILUAR 

Umum baru, sebagai pengganti 

keutuhan kabinet Ali jang seka 
Hakekatnja, para utusan2 se- 

'tjara tidak resmi  djuga sudah 
bisa ditanja siapa-siapa jg akan 
mereka pilih. Sekalipun kongres 
akan memilih ketua umum itu 
baru pada hari Sabtu j.a.d. seba 
gai atjara jang terachir. 

Tiga nama disebut2 seba 
gai tjalon utama, 

Dalam pertjakapan 'kita bebe 
rapa tokoh P.N.I., ternjata ada 
tiga nama jang disebut2.” Jakni 
ada jang menghendkai Ki Sarmidi 
Mangunsarkoro, Mr. Wilopo dan 
Suwirjo. : : 

Pada sesudah dimulainja kon- 
gres, persoalan siapa jang akan 
mendjadi ketua umum itu telah 
merupakan bentuk jang konkreet. 

  

    

    
    
    

  

Kesibukan2 dibelakang lajar|dihubungkan lagi bhw ada par- 
memang tampak djelas sekali,Itai besar (jang sekarang kerdja- 
bahwa untuk ketuasi mMum  itulsama dengan PNI dalam kabi- 
BN seorang, jang mem- Inet) jang sukar bisa menerima 
Pan aeno sayang pak Mangunsarkoro, hal - mana 
bagaimanapun djugafmereka. si |(enata pada tiap2 ada pemben 
dak bisa melepaskai r begitu su- Ha era IG JApal 
dja terhadap PNI se 
(1927. Dilain fihak @ 
bahwa untuk ketua 4 
|tukan 'adanja f 

ngan Tjabang-fiabang, tau 4 L 

       
pagan istilah 
namanja. po, 

Tengah 

Ea 

SIAPA BERUNTUNG ? 
Dengan disaksikan oleh bapak 

Patih Soendaroe, wakil2 Kenoli 
san DPKN Karesidenan dah Ka 
bupaten, Djawatar Sosial. Kabu 
paten Bodjonegoro pada tel. 
20 Djuli jl. digedung Balai Per 
temuan Umum telah dilakukan 
penarikan Undian berhadiah ba: 
rang dari Jajasan Kartini Bodio 
negoro. Undian tersebut diberi- 
kan dengan tjuma2 oleh toko 
Pantjasila kepada para pembeli 
jang berbelandja- sampai djumlah 
Rp: 355 : 

Dari ' direksi stoko Pantjasila 
sdr. Tjiang Lien Tjay diperoleh 

lembar undian tersebut telah ha 

kan dapat dilihat pada iklan jang 
termuat hari ini. aa 

TERA ULANGAN. 
Oleh Djawatan Metrologi Jun 

kantor ketjamatan kota Bodjone 
g0ro telah dimulai ulangan tera 
dengan tanda G untuk tahun 
1956/1957. Kepada para pemilik 

(sempatan untuk men-terakan sim 
pai nanti tgl. 28 bulan ini antara 
diam 08.00 sampai dengan pukui 
11.00. t 
iiij).laje S 

KEMBANG 
DENDA BERAT BAGI PE- 

DAGANG BERAS, 

baru2 ini mendjatuhkan  huku- 

tidak mempunjai 
njimpanan beras 
sebut diatas. Selain hukuman ta 

“Idi, Tiam Hap Tong masih di 
tuntut untuk kembalikan " uang 
keuntungan kepada jang berwa- 
djib sebesar Rp. 2.500. 1 
ketahui bahwa terdakwa diuga 
termasuk salah seorang penguasa 
penggilingan padi di kota 3: 
sem.. (Antara) 

DR. RAMELAN BERANGKAT 
KENEGERI BELANDA. 

Minggu pagi jbl. dengan dian- 
tarkan oleh para keluarga - dan 
sahabatnja, telah berangkat me- 
ninggalkan Kudus Dr. Ramelan 
dengan isteri dan, seorang tjutjus 

nja jang berusia 2 tahun. Mere- 
ka menudju ke Djakarta untuk, 
terus  kenegeri Belanda untuk 
keperluan operasi berat atas pe- 
hjakit jang diderita Dr. Ramelan 
Selama dia dinegeri Belanda itu 
untuk Ik. 7 bulan lamanja, seba 
gai penggantinja di Kudus jalah 
Dr. Marzuki dari Ambarawa 
anggauta DPD prop. Djawa Te- 

segala lalpangan terutama dalam       Untuk harga emas — Djakarta, | sehanjak Rp, 40.000. 
Medan dan Surabaja, hari ai ka senticoakan 
mi tidak menerima tjatatannja, dalam tahun ini djuga, 

dan di 
akan dapat selesai'dan pengurus dari. berbagai orga 

nisasi sosial, 

lapangan sosial. Ja Ketua PMI 

Itot Mangkupradja Disarankan Agar Dite- 

   
Djawa Tengah & Barat 
Ace Tjalonkan Sawirjo 
Untuk”Djabatan“,Ketua Umum?PNI—Ga- 

marang telah diresmikan dengan capa: kundjungan dari tjabang2nja jang memiliki 4913 suara atau 

gara Hadisubeno Sosrowerdojo ja 

anggap, bahwa atjara konggres tersebut jang dianggap paling penting adalah pemilihan 

  

DEtari Minggu tgl, 22 Djuli 1956. Kongres PNI ke VIII seluruh Indonesia digedung Kesenian Se- 

481 #jabang. Peresmian ita dilakukan oleh Ketua Panitia Penjeleng 
»g tampak pada gambar ini, sedang mengutjapkan pidato pembu 
anggauta2 Dewan Partai PN. ' (Photo: “Suara Merdeka at 
  

PNI pada hari pertama hari 

Selain pembentukan  seksi-sek 
si tsb., dalam Minggu — malam 
oleh Dewan2 Daerah Djawa Te 
ngah, Djawa Barat dan Djawa 
Timur pun telah diadakan pem- 
bitjaraan2 mengenai soal kedu- 
dukan Ketu, Umum Partai. Me 
nurat keterangan2 jang dapat 
dikumpu!kan oleh wartawan ki- 
ta dari lobby Gedung Rakjat, 
Ccalam pertemuan Minggu ma- 
lam antara fihak Djawa Tengah 
dan Djawa Barat sudah ditjapai 
bersesuaian faham mengenai tia 
lon djabatan Ketua Umum, ia- 
lah sdr. Suwirjo dari Djakarta. 
Memang semula fihak — Djawa 
Barat mentjalonkan mr. Wilopo. 
tetapi setelah diadakan tukar fi- 
kiran, ditjapailah understanding 
iang baik dengan Djawa Tengah 
hingga melahirkar satu penda- 
pat tadi. 

Hanja dengan fihak Djawa 
Timur masih belum ada persz- 

   
    

    

   

  Kans Besar Untuk 

— Djadi Ketua Umum PNI? 
3 Sjarat Berat“Jang Harus Dipenuhi Oleh' Tiap Kandidat : 

Ketua Umum 
KONGGRES P.N.I, jang sedang berlangsung di Semarang ting 

etua 

suaian faham jang bulat, karena 
kabar2nja fihak Djawa Timur 
menghendaki pentja'onan Ki Ma 
ngunsarkoro.. Seterusnja dapat 
dikabarkan, bahwa menurut pen 
dengaran2 jang sampai pada ki- 
ta, 3 nam» jang santer disebut2 
sebagai tjalon Ketua Umum Par 
tai, menggantika, kedudukan al 
marhum Sidik Djojosukarto, ia 
lah Ki Mangunsarkoro, Mr. Wi- 

rima Kembali Dalam DPP PNI 
MESKIPUN MENURUT rentjana atjara sidang Kongres 
pad: 1 Minggu sore hanja akan diper 

vintjangkan soal pembentukan seksi2, jang bagi orang Jua- 
Isa tak akan begitu penting artinja, namun ternjata kemu . 
dian, bahwa selain sidang hari pertama tadi, pun ada mene 
iorkan beberapa .,surprises” jg menarik. 

kabarnja antara kalangan pim 
pinan PNI Djawa Tengah dan 
Djawa Barat 4 diadakan 
pembitjaraan chusus tentang di 
ri Gatot Mangkupradja. Oleh 
fihak Djawa Tengah kabarnja 
telah disarankan, agar Gatot 
Mangkupradja diterima kemba 
H sebagai anggauta Dewan 
Pimninan Partai. 

Meskipun semula fihak Djawa 

Barat agak berkeberatan meneri- 
ma saran Djawa Tengah ini, te- 
tapi setelah diadakan pembitjara 
an jang mendalam, -dapat djuga 
menjetudjui usul tadi, tetapi de- 
ngan sjarat, agar Gatot Mangku. 
pradja sendirilah jang mengadju- 

kan surat tertulis untuk — masuk 
kembali dalam PNI. Dalam mem 
perkuat usulnja, fihak Djawa Te 
ngah kabarnja telah mengemuka 

kan saran, bahwa bila | Djawa 
Barat tidak dapat menerima Ga- 

-ot Mangkupradja sebagai wak:i- 
nja di DPP, maka Djawa Tengak 

suka mengemukakan Gatot ini 
sebagai wakil Djawa Tengah. Se- 
bagaimana diketahui, beberapa 

waktu jl. Gatot Mangkupradja 
telah mengundurkan diri dari 
PNI Djawa Barat (Bandung) dan   lopo dan Pak Suwirjo. Adanja 

bersesuaian faham antara Djawa 
aktif dalam Gerakan Pantjasila. 

Seksi2. 

dalam kabinet, Perhitungan jang 

almarhum Sidik Djojosukarto, Soal tersebut dianggap jang pen- 

se 
rang ini, 

ting oleh fihak Isar, karena siapa Ketua Umumnja akan bisa diukur sampai kemana eratnja ker 
dja-sama antara PNJ, dengan NU, dan Masjumi sebagai partai terbesar jang sekarang duduk 

, demikian ini sampai dianggapakan mendjadi ukuran mengenai 
t 

Tengah dan Djawa Barat, apala 
gi kalau nanti ditambah dengan 
Diawa Timur ini mengenai so 
tsb. dianggap  mempunjai 
penting, karena djustru di 
ga propinsi inilah PNI me 

Mengenai sidang hari pertama 

aluntuk. pembentukan seksi2 terse- 
arti but lebih djauh dapat dikabar- 
keti-kan, bahwa setelah bersidang 

mpu hingga djauh: malam,  achirnja 
bang. Sjarat lainnja lagi jang di-ynjai pengharapan untuk dipilih. 
perlukan ialah figuur jang diha| Sebab, djika nanti ternjata bah 
rapkan bisa diterima oleh par- ya golongan jang memilih Ma- 
tai2 jang sekarang bekerdja-sa- ngunsarkoro dan Mr. Willopo 

i Idemikian ini sebenarnja harus su 

diang katikan pedato pak Mangun pa- 
delda waktu pembukaan konggres, 
-Ijang dgn djelas mengatakan bah 

1 Orantg2 ig 
-tja- 

Ka 

B "ae 

  

ui 

keterangan bhw djumlah 16.009 

bis dibagikan. Hatsil dari penari | 

bertempat diruangan depan dari 

datjin, timbangan masih ada ke 

Pengadilan Negeri di Rembang 

man dend, sebesar Rp. 10.000.- 
Idengan ditambah hukuman per- 
tiobaan 1 bulan pendjara dalam 
pertiobaan 1 tahun terhadap peda "U 
gang beras bernama Tjam Hok Diakarta Raya 
Tong. Ia dipersalahkan telah men mengulangi pengumumannja supa djual beras tuton sebanjak 7 ton ja penduduk dan anggota Ang- kepad,, orang lain, jang ternjata ketan Perang mentaati 

Surat izin pe- man2 
sedjumlah ter ngenai soal tsb. 

ngah. Seperti diketahui, Dr. Ra-j 
melan di Kudus telah terkenal di 

ma dalam kabinet. Dalam hal 
ini tentu sadja NU “dan Masju 
mi merupakan bahan pertimba 
ngan, : 

Mana daripada 3 tokoh jang 
nantinja oleh konggres dianggap 
memenuhi sjarat, akan ternjata 
pada rapat hari Sabtu jad. 

Apakah Mangunsarkoro de 
kat dga kiri? 

Orang jang suka pada speku- 
lasi menganggap, bhw sebenar- 
aja Mangunsarkoro  mempunjai 
kans terpilih. Tetapi masih di- 
sangsikan, karena dianggap pak 
Mangun terlalu tjondong kekiri. 

Kekuatiran “atau kesangsian itu 

'' Memang, kekuatiran jang. se-   'Idah 'mendjadi tipis, djika diper- 

wa ada perbedaan antara Mar- 
haenisme dan Marxisme dan Le- 
ninisme.. Tetapi rupa-rupanja” so- 
al lama itu belum bisa dihapus- 
kan dgn sebuah pedato. 

Suwirjo mempunjai kans 
besar. 

Sekalipun lebih sedikit orang 
menjebut2 nama Suwirjo (seka- 

sama kuatnja, dengan sendirinja 
hasil daripada kompromie itu 
akan djatuh pada Suwirjo, jang 
oleh sementara kalangan diang- 
gap sebagai tokoh jang dapat 
'mentjerminkan aliran2 jang ni- 
dup dim. partai PNI. Disamping 

Suwirjo, akan duduk selaku wa- 
kil ketua adalah Mangunsarkoro 
dan Mr. Wilopo. 

Komposisi jang demikian itu 
dianggap akan memberi faedah 
bagi pertumbuhan PNI. didalam 
kedudukannja jang akan menentu 
kan tjorak politik di Indonesia. 

Pengawetandusu 
Segar Tjara Baru 

M. JATIM, pemimpin pabrik 
susu kental ,,Tonameli” di Ban- 
dung telah menemukan bahan 
pengawet susu segar. Dengan 
bahan pengawetnja itu susu sc- 
gar, tanpa dipanaskan atau didi- 
nginkan, mendapat daja tahan 
dua kali lebih lama daripada 
biasa, sedang susunan susu se- 
gar itu tidak mendjadi rusak, 
bertahan terhadap bakteri. Da: 
lam keterangannja kepada » AN: 
tara,” M, Jatim menguraikan, 
bahwa pertjobaannja untuk men 
dapatkan bahan pengawet itu   rang direktur Bank Industrie 

Negara), namun ia merupakan 
tokoh jang lebih banjak mempu 

| Aksi Buruh 
Kereta Api 

Akan Dilantjarkan An- 
| tara 27-30 Juli 
KOMANDO AKSI SBKA 

menetapkan, bahwa aksi2 bu- 
run kercta-api akan dilantjar- 
kan antara tanggal 27 dan 30 
Djuli 1950. Aksi2 ini akan me- 
jagambi berbagai bentuk sam- 
pai pemogokan. 

Apabila terhadap aksi2 protes 
tersebut dilakukan  tindakan2 
'antidemokrasi atau pembalasan, 

“Ibaik berupa penjalah-gunaan PP. 
8/52 dan PP. 11/52 rhaupun 
dalam bentuk2 lain. maka akan 
diadakan perlawanan — dengan 
aksi2 jang lebih erat. 

(do Aksi SBKA, jang djuga meng 
"harapkan kepada chalajak ramai 
akan pengertian jang" se-baik2nja 

api supaja memelihara disiplin 
dan kewaspadaan terhadap sesua 
tu provokasi jang mungkin. 
'PERSOALAN. LIE HOK TAY 
|DAN NJOO TIK HIN DITA- 

  
| NGAN JG BERWADNB. 
Komwundan Militer Kota Besar 

Djakarta Raya mengumumkan, | 
bhw persoalan Lie Hok Tay dan | 
Njoo Tik Hin telah ada pada ta 
ngan jang berwadjib. Dalam hal 

merasa perlu 

pengumu 
jang telah dikeluarkan me 

SRAGEN 

  

PEMBELIAN PADI AGAK 
KURANG LANTJAR, : 

Menurut keterangan dari Pe- 
merintah Kabupaten Sragen Uru 
San Pembelian Padi, dalam bu- 
Ian Mei — Djuni jl.. padi jang 
dapat dibeli oleh Pemerintah ba 

iru ada 1420 ton dengan harga 
Rp. 1526.492,— atau rata2 Rp. 
107,59 tiap kwintal. Djatah un 
tuk Kabupaten Sragen seluruh- 
nja ads 4500 to, dengan harga 
Ik.. Rp. 5.947.000,— dan harus 
ditutup pada achir bulan Septem 
ber 1956, dari itu dalam tiga bu 
lan jad. ini harus masuk 3080 
ton padi, Mengingat dalam ta- 
Un ini panenan padi tiap2 dac 

rah dalam Kabupaten Sragen 
berlain-lainan Wwaktunja, sehing- 
ga pemasukan pembelia,. padi 
pemerintah agak mengalami ke 
rendetan, mungkin djatah jang 
sudah ditentukan itu akan tidak 
terpenuhi pada Wwaktunja 
49 ORANG MENINGGAL DI 

IRIAN AKIBAT : 
BANDJIR, 

Lebih dari 40 orang telah te- 
was dalam bandjir jang terdjadi 
di Iran pada achir minggu ini, 
demikian menurut taksiran para 
pembesar di Teheran hari Ming-     gu, 

Gan kepada kaum buruh kereta- | 

  

Korupsi 

  

ini Komando Militer Kota Besar | 

ngan, sesudah Patih M.  Djam- 
djam melakukan pemeriksaan ter 
sebut sampai saat ini oleh JUBM 
Pusat belum diambil 
jang tegas, hanja sedjak tanggal 

diperhentikan sebagai Agentschap 
Bama utk wilajah Tarakan dan 
untuk 

pembahagian beras, maka untuk 
sementara Agentschap Bama di- 
pegang oleh fihak 
setempat 

telah dilakukan selama Ik. 4 
tahun, mula2 di Djakarta an 
kemudian dalam laboratorium 
pabrik susu di Lembang. 

Diterangkannja, bhw menurut 

penjelidikannja, didaerah  Lem- 

bang jang tingginja Ik. 1200 me- 

ter dari permukaan laut, susu 

segar akan dapat bertahan di- 

simpan selama 22 djam dengan 

tidak mengalami kerusakan. Se- 
telah dimasuki bahan pengawet 
jang ditemukannja susu segar itu 
bisa tahan 44 djam. Didaerah jg 

rendah letaknja dan panas iklim 

aja, kata M. Jatim, proses keru- 
sakan susu segar lebih tjepat la- 
gi, susu segar itu mendjadi lekas 
masam. Diharapkannja, spj de- 
poan berhasilnja menemukan ba 
han pengawet susu segar jang 
baru itu akan terbuka djalan ba 
ru bagi perusahaan2 susu segar, 
fang biasanja harus melever su- 
su segar itu ketempat2 jg djauh 
letaknja atau jang pengangkut 

Demikian pernjataan Koman. #unja memakan waktu Jama. # 
'agan tjara pengawetan itu para 

pengusaha tidak usah kuatir su- 
sunja akan lekas mendjadi rusak 
atau masam. Demikian M. Ja- 
tim (Antara). 

1” 

njai keanggautaan jang terbesar 
dari seluruh  djumlah keanggau 
taan PNI. 

Sumoia Gatot duduk da 
am DPP. 

Selain mercenai sana! kednd- 
Kan tialen Ketua Umum ini. 

  

»Ultimatum“ 
GABPI 

Angkat Silas Papare: 
Atau Kita Kembali 

Ke Irian 

KETUA Gerakan Aksi Bersa- 

bang Djawa Timur, J.D. Koro- 
math, menerangkan Sabtu pagi, 
bahwa apabila Silas Papare, ke- 
tua umum GABPI tidak diang- 
kat sebagai gubernur propinsi 
Irian Barat, anggauta2 GABPI 
tang berdjumlah Lk. 1.590 akan 
kembali ke Irian Barat, karena 
mereka merasa, -bahwa apabila 
orang lain diangkat untuk dija- 
hatan tsb., kepentingan mereka 
tidak akan diurus sebagaimana 
nrestinja. 

GABPI telah mengirimkan se- 
buah delegasi kepada menteri da 
lam negeri dan 
umum, untuk menjampaikan ke- 
inginan vaereka. Dari kedua men- 
teri mereka mendapat djawaban, | 
bahwa pemerintah belum meng-' 
ambil sesuatu keputusan mengensi 
soal pengangkatan gubernur pro-! 
pinsi Irian Barat, demikian pula 
mengenai soal penentuan ibuko 
tanja jang permanen. 

Stoker Jg Malang 
Tewas Krn Kepalanja 

Terbentur Pada 
Djembatan 

SEORANG stoker K.A., jang 
tidak disebut namanja telah mati 
seketika ita djuga waktu kepala 
nja kebentur kerangka djemba- 
fan besi diantara Martapura dan 
Baturadja pada hari Rebo, de- 
mikian didapat keterangan dari 
DPKA Sumatra Selatan. Stoker 
tsb. setelah beberapa lama ber- 
ada dalam kereta penumpang 
hendak naik keatas lokomotif. 

Ia tidak mengetahui, bahwa ke 
reta sedang melewati djembatan, 
sehingga waktu  muntjul diatas 
lok, kepalanja itu terbentur pada 
atap djembatan sehingga ia me- 
ninggal pada waktu itu djuga. 
Djenazahnja kemudian dipindah- 
kan ke kereta-api ke Tandjung 
karang, dimana marhum mening- 
galkan isteri dan anak. 

  

Terbesar Di Ka- 
jlimantanfimur,Agen BA- 
MA Gelapkan Rp 5 Djuta 

DARI KALANGAN Kantor Residen Kalimantan Timur Datang. - 
Antara” memperoleh keterangan, bahwa dalam inspeksi jang Tjirebon, 25 Djuli 1956, 

(dilakukan Patih M. Djamdjam ke Tarakan untuk melihat per ! 
kerabangan2 perekonomian didaerah tersebut, telah berhasil raju. 06.40 Permainan accorde- 
pula diurusnja peristiwa korupsi jang dilakukan oleh N. V. on. 07.10 Empat Sekawan. 07.10 

'Ternjat dalam pembukuan se- 
djumlah Rp. 3 djuta sudah di- 
salahgunakan. Djumlah tsb. ter 
njata achir2 ini meningkat men 
djadi Rp. 5 djuta. Menurut be 
rita resmi tsb., penggelapan jg 
dilakukan ini dimulai oleh fihak 
Perdas sedjak pertengahan bulan 
Agustus 1955 jang silam,  se- 
dangkan kantor pusat N.V. Per 
das pada achir tahun 1955 telah 
dipindahkan ke Djakarta. Semen 
tara itu kalangan lain dalam ke 
trangannja pada ,.Antara” me- 
njesalkan sekali lambatnja pengu 
Sutan peristiwa tsb. oleh JUBM 
Pusat, sehingga timbulkan duga 
an-dugaan, bahwa penggelapan 
tsb. bersangkut paut dengan ka 
langan JUBM. 

Lebih djauh diperoleh ketera- 

tindakan? 

| Djuli 1956 N.V. Perdas telah 

mentjegah kekosongan 

Pemerintah 
sambil menunggukan 

iPerdas sebagai Agentschap Bama diwilajah tsb. 

»Wakil Rakjats 
Jang Tjurang 

besar 

kan telah melakukan penipuan 
dan penggelapan terhadap Lk. 
30 orang ' meliputi — diumlah 
Rp. 49.900. lebih. Selain itu 
terdakwa harus membajar ong- : 
kos perkara. 
hukuman 2 tahun 6 bulan. 

Ada ada sadja, 
Seperti pernah dikabarkan, ter 1 

dakwa itu dituduh telah menggu 

ma Pembebasan Irian Barat, tia, 

menteri negara | 

(dang. 

Sabtu didjatuhi hukuman pendja lihan Pendengar. 
ra 2 tahun oleh Pengadilan Ne- Gambus Nurasjabab. 22.10 Or- 
geri Bandung, karena dipersalah kest Monalisa, 

Djaksa menuntut Orang lelaki 

kongres telah menerima pemben 

tukan seksi2 jang terdiri dari 

utusan2 tjabang2 dengan ditam 

bah beberapa anggaut, “ Dewan 

Partai. Adapun anggauta2 De- 

wan Partai jang duduk dalam 
seksi? itu adalah sbb.: duduk da 
lam seksi Penjimpul Laporan De 
wan Partai jalah IBR Ma- 
nuabe dan Sutojo Martodimedjo, 
penjimpul praeadvis panitia re- 
organisasi-partai Rh. Kusnan, Sa 
rino,  Sabilal Rasjad, - Winoto 
Danuasmoro, Nj. L. Sutrasno dan 
Wahjoe Widodo: penjimpul prae- 
advis panitia kontsitusi mr. Su- 
aarjo, nj. Pudjobuntoro dan B: 
Siregar, penjimpul praedvis pani 
tia doktrine  S. Mangunsarkoro 
dan Sajuti, penjimpul pracadvis 
politik luar dan dalam negeri mr. 
Hardi, E.F. Wens, Max Maramis 
dan Lasides penjimpul  praedvis 
politik ekonomi, keuangan dan 
pembatalan KMB mr. Wilopo, 
mr. Subagio Reksodipuro, A.K. 
Gani. mr. Iskag dan Suwirio. 

  SIARAN RADIO R.I, 
Semarang, 25 Djuli 1956. 

Djam 06.25 O. H. Rame Den- 
07.10 , Rajuan Dorothy 

Sguires. 07.30  Kwintet Harry. 
13.15 Orkes Studio Djakarta. 
13.45 Piano Duet. 14.10 Gamelan 
Pantja Suara. 17.00 Taman Ku- 
suma. 17.30 Taman Kanak?. 
18.15 Dari dan untuk Angg. AP. 
18.30 DPAD. 18.45 Dari dan 
untuk Angg. A. P. (landjutan). 
19.30  Tepatkah..... Te 2n3U 
Hidangan Tali Raras. 21.00 Ru- 
djak Uleg Semarangan. 21.15 
Krontjong Merdu. 22.15 O. H. 
Penghibur Hati. 23.00 Penutup. 
Surakarta, 25 Djuli 1956, 

Djam 06.10 Aneka warna In- 
donesia. 06.30 Lagu2  Rumba. 
0645 Hidangan The Five Smith 
Brothers. 07.20 Riang Gembira. 
07.50 Polka Ria. 13.10 Kleneng- 
an dari Puro. 

Tengah. 17.50 Ruangan pemuda 
pemudi. 18.15 Ruangan A. P. 
19.30 Sonata. 19.45 Kontak dgn 
pendengar. 20.30 Hidangan Dhar 
noto Kwartet. 21.15 Klenengan 
Manasuka. 22.15 Klenengan Ma- 
nasuka (lanjutan). 24.00 Penu- 
up. 

Jogjakarta, 25 Djuli 1956, 
Djam 06.10 Bonangan pagi. 

06.35 Genderan pagi. 07.20 Gen- 
deran pagi (landjutan). 13.10 
Wals Abadi, 14.10 Hidangan 
Siang. 17.00 Njanjian Sore. 18.00 
Dwi Ganna, 18,15 Suara Merdu. 
18.30 Peladjaran ' Lagu Djawa. 
19.40 Malam Meraju. 20.20 Frag 
ment Wajang Orang. 21.15 Ru- 
angan Djapendi. 21.30 Malam 
Manasuka. 22.15 Malam Mana- 
suka (landjutan). 23.00 Penutup. 
Djakarta, 25 Djuli 1956, 

Waktu Ditjetak Atjara Belum 

Djam 06.10 Clive Wayne me- 

Empat Sekawan. 07.40 Orkes Li 
simuse dil. 13.10 Maria Zamora 
dkk. 13.40 Kesenian Surabaja. 
14.10 Orkes Radio Surakarta. 
17.00 Pendidikan Budi Pekerti. 
17.30 Siaran A. P. 18.15 Dunia 
Olah Raga. 18.30 Album Puisi ANGGOTA D.P.R.D.S. kota- ja. m Puisi. 

Bandung Wiranta hari 19-20 Ketjapi Wunggal. 20.30 Pi 
21.15 - Orkes 

23.00 Penutup. 
mina 

 MERTUA DIBUNUH 
Fihak Kepolisian setempa. 

#chit2 ini telah menangkap se 
bernama ' Mardjan 

  

dari desa Kedumuljo (Ketj. Su: 
kolilo) Pati. aki 

Dalam soal ini, Mardjan te- 
ah dituduh melakukan pembu- 

“Radici 

14.10 Klenengan' 
dari Puro (landjutan). 17.00 Du « 
nia anak2. 1740 Varia Djawa L 
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fasa tiap pelamar bersedia mem- pun penguburan dari 

danja dan Rp. 200,— untuk gam biasa dengan tidak ada purba- 

menggelapkan uang penduduk dg Wa akibat dibunuh oleh anak me 
djalan djandji akan memberitan Mantunja Mardjan sendiri. Berhu 4 
sebuah rumah prioriteit asal sang 

    

    

       

    

      

   

  

nuhan terhadap- Paridin mertua 
nja sendiri kira2 pada tg, 8/756: 
Sedangkan sebab2nja kini masih 
didalam penjelidikan. Pembunuh 
an tadi diatur oleh Mardjan be 

Kan gitu rupa hingga  tetangga?nja 
rumah jang berdekatan tidak mengerti, 

majat Pari 
berikan uang Rp. 1.000.— kepa din dilakukan seperti kelaziman 

nakan kedudukannja sebagai wa 
kil rakjat dengan menipu pendu- 
duk seolah2 ia berhak dan kompe 
tent untuk memberikan izin kepa 
da siapapun jang membutuh! 
tanah untuk mendirikan 

barnja. Selain daripada itu ia tlh Sengka bahwa Paridin tadi mati 

. « £ bung dengan ifu oleh jang berwa 
gup memberikan uang Rp. 16.000. diib terpaksa diadakan penggali-   adanja pengusah, national jan 

sanggup menggantikannja, (Ant.juntuk ongkos-ongkos. (Antara), 

: : an kembali majat Paridin terse- pat k beli ru : Ia , A3 Nas P untu rumah itu dan 1074 but untuk membuktikan tanda? 
pembunuhan tadi, 
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e perdjuangan 

'4 KSAD telah menerima -Paniti 

— leh. Setelah mengadakan pembi 
| d#jaraan seluas2nja KSAD bi 

2 menjetudjui rentjana usaha mere | baginja untuk memperketjil ar- 
“— ka. Bekas Lasjkar Rakiat jang| ti Muhammadijah dilapangan po 

“bodja dari Radja Kambodja No' 

- goslavia ,,Tanju 

| tusan 

  

     
   
    

  

   

  

     

Tidak A 
ad litik — 
   sai,    

  

   

   

  

   
   

likan Muhammadiiah su 
untuk kels partai 
ada perlunya 

“omi 
ada kerdjusama 

serta menguraikan 
Menteri dan at 

uhanmadijah 1000     

   

      

    

  

    
   

   

   

    

ahun 1923, dan djasa pe 

kat Islam. Ia t 

dihadiri oleh ribuan utusan 
seluruh Indonesia. Dalam 
si malam Rabu i 
kejuali Presiden Si 
Ali Sastroamidiojo dan 
kipan, djuga Wakil | 
an Rum, Menteri Aga 

- Hjas, pemimpin f 
woto Mangkusas . Gu : 
Winarno. dan bat2 sipil 
dan militer setempat lainnja. 

St. . , 

Dalam pidatonja A. R. St. 
Mansjur menguraikan  sedjarah 

u | Se- 

djak didirikannja di Jogja, dan 
dalam hal ini memperingati djasa 
Bapak Muhammadijah K. A. 
Dachlan jang meninggal dunia 

— Tt 

KSAD Setudju 
Penampungan 
Lasjkar Rakjat 

| PENERANGAN Angkatan Da 
rat memberitakan sebagai beri- 

ikut: Beberapa hari jang lalu 

   

    

   

    
   

2? membentuk persatuan tenaga 

    
sia 

    

   Sambutan P.M. Ali, 
“PM. Ali menguraikan apa se- 
babnja Muhammadijah mentjapai 
kemadjuan, sekalipun kemadjuan 
ini tentu belum memuaskan ang- 
'gota2 Muhammadijah sendiri. Di 
'uraikannja usaha2 Muhammadijah 

lapangan agama, wanita, pendidi- 
kan, pemeliharaan anak2 piatu, 
jorang sakit dsb.-nja. Sebab itu 

| Muhammadijah mendapat tempat 
dalam hati rakjat dan dalam per- 
Gjuangan nasional. 

— Diuraikannja bahwa keadaan 
kita sekarang: masih djauh dari- 
pada baik. Kalaw dimasa pendja 
djahan Muhammadijah — merasa 
wadjib bekerdia keras dengan 
memberikan amal berdasarkan pe 
rikemanusiaan, apalagi sekarang. 

2 PM Ali menjatakan, ig ingin me 
« : a | ihat Muhammadijah 1000 kali 

Penampungan bekas Lasjkar Rak . giat bekerdja daripada du 

  
jat jang diketuai oleh Chairul Sa 

      

     
    

Ia tegaskan, Aa dengan 
telehj ini bukanlah mendjadi maksud 

Kersebar sekarang ini dianggap ktik, karena, sebagai anggota is akan memenuh' sjarat2 ke-vete-| fimewa Masjumi, dalam kabinet ranan daism rarcka konsep Un- koalisi sekarang setjara tidak 
dang2 Veteran, supaja dapat ikut Sung organisasi ini turut ser bersatu nanti dergan veteran lain | 12 berpengaruh. 

aja. : 4 Tentang bekas2 anggauta jang | Sambutan Presiden. 
mungkin masih ada meringkuk| Pada permulaannja Bung Kar- 
dalam tahanan2 berdasarkan hu|no menjatakan terima kasih ke| 
kuman dimasa sebelum 1950 kajpada pembitjara. terdahulu, Mul- 
rena melawan Belanda:  dalamji: 
(hal ini pimpinan AD: akan ikut | Pres 

cmperdjuangkan “untuk mem- 
peroleh kebebasan mereka kem- 
bah. (Antara). : 

Maridie Minta 
Kassasi Pd Mah- 
kamah Agung 
BEKAS PER PIN redaksi | dengan rakjat Indonesia saja akan 

barian ,,Bi 2-timur”, Djakar-|ikut membangun Repvblik Indo- 
ta, (dan sek-djen PRN), Maridie/nesia. Ditjeriterakan oleh Presi- 

sumo, hari Senen setjara|den, bahwa diluar negeri ia di 
resmi telah menjampaik per-|sebut ,,Bapak rakjat Indonesia”. 

dji, tetapi tidak terima kasih ke 
padanja dengan menjebutnja dgn 
titel raden. Sebab, kata Bung 
Karno, titel raden “sudah saja 
tjampakkan ditahun 1926, karena 
saja hendak menundjukkan kepa 
da rakjat, bahwa saja ingin ber- 
satu dengan rakjat:Zonder rak- 
jat saja bukan apa-apa: zonder 
rakjat saja manusia biasa, tetapi 

  

    

  

.- 

n Baru Pres.: Sekali 
ahletapMuhammadija 

k“Djadi Partai Po4 jah 1000 Kali Lebih | 

    

    
   

i n His elanda Dulu : 
ADIJAH A.R. St. Mansjur dim 

an Kota Palembang malam: Rebo a. 
U afu partai politik, 

ar dari partai Masjumi. Dr. 

pentingnja arti 
as pama pemerintah 

1000 kali lebih giat dar 
ikan amalnja berdasarkan perikemanusi 

organisasi 'itu | lainnja, 
| K.H. Fadhruddin, 
Mansjur, K. B. Hadi 
enderal Sudirman dil, 

lerangkan, bahwa tudju- 
ammadijah ialah masjara 

t Isla Senada, bahwa 
mmat Islam suka hidup berdam 

- dengan damzi dengan se 

bahwa ti- 
aksudnja utk 

: Muhamsedih sua 
tu partai politik atau mengeluar 
kannja dari Masjumi. Hal ini ma 

Pllah belum pernah dibitjarakan. 
la katakan, bahwa akan melang 
gar kejakinannjalah djika Muham 

jah menjebabkan adanja per 
ahan. Muhammadijah berusa 

nurjkaum Muslimien seluruh Indone 

sedjak didjaman pendjadjahan dil 

   Mu- 
     RY 

resepsi pembukaan mu kfama ar 
. menerangkan, 

Sukiman sebagai wakil 
semua golongan  keara 
perdjalanan Presiden ke- 

Mr. Ali Sastro- 
pada didjaman aa 

    

  

| antara 

dari 

- | Presiden ulangi keter 
K. H.A. Dachlan mengenai 

   

lapangan 
bukan sadja 

form, berusaha 

    

   

   
    

    

   

  

    

(lakukan vergelijkende godsdienst 
studie di Sukamiskin ketika 

Dengan menguraikan djaman 
pionier dalam sedjarah Islam, 
jaitu didjaman Nabi s.a.w., dja- 
man Sajidina Abubakar dan dja- 
man Sajidina Umar, dan terdjadi 
nja perpetjahan ketika Sajidina 
Usman mendjadi chalifah, Bung 
Karno mengadjak supaja ummat 
Islam Indonesia kembali sebagai 
pionier, dengan menjatakan, bah 
wa pekerdjaan kita belum selesai: 
Apa artinja 40 tahun dalam se- 
djarah manusia? Teruskanlah pe- 
kerdjaan tabligh, membangun se 
kolahan2, rumahsakit2, teruskan- 
lah Islam mission dan Isllam re- 
form: Sekali Muhammadijah, te- 
tap" Muhammadijah. Demikian 
Presiden, jang - pada achirnja 
mengandjurkan lagi. diadakannja 
rethinking of Islam (Antara). 

gan 

hammadijah, jang dinamakannja| 
|organisasi dgn maksud tiga war-| 
na: mengadakan tabligh, menga-| 
dakan sekolah2 dan bergerak dil 

sosial. Muhammadijah 
Ika melakukan Islam 

mission, tetapi djuga Islam re-!: 

i : 
ia dipendjarakan oleh Belanda, jg 

I-              
   

  

    

   (Pravda: Dunia Sosialis- 
'me Adalah/Persekutuan 
|JangTidak Bisa Terpe-| 

  

00 fjahkan 
5 'BERKEPALAKAN Persatuan negeri2 bersistim Sosialis jang 

dan Maak kai (tak tergojahkan” tadjuk rentjana Harian Pravda (Uni Soviet) me- F 1 K3 Pata nulis bahwa propagandis2 reaksioner Amerika kini sedang ber- 
Jusaha menimbulkan aka bahwa para pahlawan politik ,,sikap 
kekerasan” sedang duduk bergojang kaki walaupun sementara itu 
ada perkuatan jang tetap dalam politik, ekonomi serta perkokohan 

| Djelaslah bhw mereka dapat 
. menghitung kemadjuan2 jg mem 

“punjai kepentingan internasional 
dasipada kenjataan2. jang menun- 

  

| Atjara Sidang 
: Parlemen : 

MENURUT jafiara sidang2 
parlemen jang disusun oleh Pa- 

iadjukan pada sidang pleno 
Senen tgl. 30-7, ditjantum- 

tumbuh dgn suburnja. Sebagai 
tjontohnja, Christian Science Ma 
nitor, umpamanja tlh meluntjur 
kan suara harapan agar -terdjadi 

Uni Sovjet : 1s) mengembalikan hari PAN DA Ni lainnja ataupun derigan Partai- ja BeEPaRa Islam sedjati. Itulah sebabnja ai al. soal-soal yamg Ta Partai Komunis dinegeri-negeri :2 - Lea 2 maka Sukarno memperdalam pe- Le 317 sari $ inisiatip Kapitalis. Harian itu beranggapan ag Bdak aa ngetahuannja tentang agama, TA Pena Tetpi menes pe-| bhw apa jang dapat menolong 

pjelundupan di Sumatra Utara 
. Sulawesi Utara, Rabu tgl. 
-8 laporan seksi2 tentang pe- 

nolong jang kedua. Demikian 
Pravda selandjutnja, 

diteruskannja ketika ia di Flores|nindjauan mengenai penjelundu-| Berhubungan dgn tulisan Chris dalam pembuangan, dan kemu-|pan: Djum'at tgl. 3-8 kundjungan |tian Science Monitor itu dinjata 
dian lagi ketika di Bengkulu. Madame Soong Ching Ling kejkan lebih djauh oleh  Pravda 
Ketika di Bengkulu itulah jalpada parlemen Selasa tgl. 7-8| bhw berlawanan dgn politik si- mendjadi anggota Muhamma-|R: U. U. pembentukan propinsi| kap kekerasan itu, setiap apa jg 
dijah. Vga RUU pemilihan menolong salah satu anggauta 

kamp sosialis menolong jg lain 
pula, dan karenanja tiadalah per 
tentangan kepentingan didalam- 
nja. Sebab itu pulalah mengapa 

(suatu politik mau memetjah lang 
|kah pertama kearah sistim sosi- 
jalis dunia dan- berusaha menim- 
'bulkan pertentangan kepentingan 
adalah politik petualangan, jang 
kesemua usahanja. tidak dapat 
melajani djalannja..sedjarah. 

Sosialisme adalah perse- 
kutuan, 

Penganut2 imperialisme, jang 
mengukur segala-galanja atas da 

  

DJAKARTA VRACHTEN 
CONFERENTIE AKAN 
NAIKKAN TARIP KA- 

PALNJA LAGI. 
Diperoleh keterangan dari fi- 

hak bersangkutan, bhw semua 
kapal2 jang mendjadi anggota 
'Djakarta Vrachten Conferentie 
akan menaikkan tarip muatan 
kapalnja. Hal ini disebabkan ka- 
rena naiknja ongkos2 exploitatie 
jang terus menerus, demikian di 
katakannja. Semua muatan dari 
Indonesia menudju Eropa, Golf 
van Aden dan Lautan Merah|sarnja sendiri tidak mau mengerti 
mulai tanggal 1 September 1956'akan dasar2 pokok sistim sosialis, 
akan dinaikkan taripnja, Bebera- Mereka ini tidak-dapat atau tidak 

Ipa prosen djumlah kenaikan itu Mau melihat bahwa dalam kenja- 
dari taripnja sediakala belum di taannja sistim dunia dari sosialis- 
peroleh keterangan. me adalah persekutuan jang tak 

  
  

  

Takebe: Saj 

Melindungi 

Rokuzo Takebe, 

M3 & 

  

Pigaluikna Tjara 
Utk: Tjapaij Umur 

162 Tahun 
PADA WAKTU INI di Rambi 

pudji, 12 kilometer dari “kota 
Djember, terdapat seorang ber- 
nama pak Kasi jang mengaku te 
lah berumur 162 tahun, tetapi 
masih kuat berdjalan kaki dan 
gerak badannjapun masih gagah. 
Pendengaran kuping pak Kasi   mohonan kasasinja kepada pihak | Saja bantah anggapan ihi, kata 

Mahkamah Agung Indonesia, se| Bung Karno. Saja bukan ,,bapak 
an rakjat Indonesia,” tetapi ,,anak 
- Irakjat Indonesia.” 

  

Tinggi Indonesia di Djakarta, jg! Presiden katakan, bahwa ia 
ta ee mag appel jang dimadju- 1 telah kenal Muhammadijah sedjak 

40 tahun jang lalu, dan 18 tahun 
png lalu ia mendjadi anggotanja. 

iterangkannja, “bahwa penting 
sekalilah tahun? ketika ia Lk. 40 
tahun jl. tinggal “dirumah alm. 
Tjokroaminoto di Surabaja, jang 
dinamakannja suatu masa jang 
penting bagi pembentukan djiwa- 
Inja, karena disanalah ia berdjum 
pa alm. Agus Salim, Dr. Tjipto 
|Mangunkusumo, Dr.  Douwes 
Dekker,  Suwardi Surjaningrat, 

1 vliet, K. H.A. Dachlan Ba 

kuman pendjara selama 1 bulan, ea BEN NE 
dgn tjatatan bhw ia — atas per|l 3 

Maridie Danukusumo jang di- 
persalahkan telah menghina ang 
gota Parlemen Mr. Jusuf Wibi- 
sono (sekarang Menteri Ke- 
uangan, Red) berhubung dgn tu 
lisan/berita jang termuat dalam 
»Bintang-timur” berkepala: ,,Ra- 
me2 membela Kuomintang, kom 
plotan Kuomintang obral uang 
dan Mr. Jusuf Wibisono  keli- 
hatan loreknja”, oleh Pengadilan 
Negeri Djakarta jang memeriksa 
perkaranja itu telah didjatubi hu   

telah berkurang, matanja diwaktu 
siang masih bisa dipakai melihat, 
tetapi pada malam hari ia sebagai 
orang buta, giginja telah tanggal 
dan rambutnja bertjampur rambut 
putih. 

Pak Kasi menjatakan, bahwa ia 
tidak pernah sakit, pun ia tidak 
pernah berobat kepada dokter 
dan tidak pernah pula memidjit- 
kan tubuhnja kepada dukun. Ka 
lau sakit ia selalu berobat dgn. 
telur jang ditelannja. Pak Kasi 
selandjutnja menerangkan, bahwa 
ia berasal dari Bonang (Tuban). 

Pada waktu Pangeran Dipone 
goro ditangkap 'ia telah berusia 
36 tahun dan telah mempunjai 
seorang anak. 

  setudjuan Kepala-daerah — bo-| 
leh hanja berada dalam pendja- 
ra selama  djam-kerdja,  jakni 
dari djam 8 pagi sampai 14.00.| 
Sesudah waktu itu, ia boleh pu- 
lang kerumah. Atas keputusan 
Pengadilan Negeri itu, Maridie 
jang menganggap hukuman ter- 
sebut terlalu berat, telah - naik 
appel, dimana ia oleh Pengadilan 
Tinggi jang memeriksa perkara 
appel tersebut, diputuskan, me- 
naikkan hukuman terhadap Ma- 

untuk mengadakan penjelidikan 

otkan Dekor ag na | 
Tenda PAN MET hak terpikat: mmbldi, kriting. 

Berhubung dgn keputusan Pel st 
ngadilan Tinggi itu Maridie ki- 
ni setjara resmi  menjampaikan| 
permohonan kasasi kepada Mah 
kamah Agung Indonesia. 

TITO TERIMA BAIK UNDA- 
NGAN UTK. BERKUNDJUNG 

| Menurut Bupati Kepala Daerah, 
Lematang Ulu, . 'Yanah Pasemah 
(Lahat) jang sudah,.pasti hudjan 
tersebut tidak mengandung unsur , 

Iradio-aktief, tapi“ apa sebab air 
hudjan pada hari tersebut mendja 
di kuning masih belum dapat di 

KE KAMBODJA. terangkan. Demikian pula menga 
Presiden Yugoslavia Josef Broz a sampai mengakibatkan bolong 

Tito telah menerima baik unda- |bolongnja badju  mandur Suro 

ngan untuk berkundjung ke Kam tersebut. Ditanjakan apakah air 
kuning itu djatuhnja tidak lang 
sung dari udara, Bupati R. Sukar 

Pa ta Martaatmadja - menerangkan, 
jug” hari Senen.|bahwa memang  djatuh dari 

Undangan itu telah disampaikan slangit”. Djadi bukan akibat ge 
Apr agan 2 anouk |tah pohon dan sebagainja jang 

ketika dia berkundjung O pernah diberitakan, 
slayia baru2 ini, kata na 

  

rodom Suramarit, demikian di 
umumkan oleh Kantor Berita Yu 

      

   
   

      
aa Tanj 

Djuand 
MENTERI NEGZ 

Perentjanaan, Ir. Djuand 
sa pagi telah menghadlir 
routine Seksi lan 
Penerangan DPR. At: 
an-pertanjaan pers 
pengaruh hubungan 
dan ekonomi an 

   

    

     

    
   
     
     

  

    

  

       
       
      

  

hun mendapatkan” kedudukannja 
sebagai undang2, Menteri Djuan- 

|ida katakan, bahwa dalam bulan2 
jang dekat ini oleh kabinet sudah 
dapat diadjukan rantjangannja ke 
pada DPR dan kampanje pene- 
Irangan kepada umum mengenai 

ia pembangunan jang termaktub da- 
im rentjana S.vtahun itu, segera 
antjarkan- sesudah diperoleh 
en light” (idjin) “dari kabinet. 

Menteri Djuanda atas pertanja 
an sekitar berita2 jang mengabar 
kan bahwa Indonesia memadju- 

-|kam permintaan kepada Interna- 
onal '” Monetary, Fund supaja 

memberikan pindjaman — sebesar 
US-$ 50 diuta, mengatakan bah 

bagaimana 
keua 

  

         

  

    
       

. tergantung seluruhnja kepa 
kabinet. tia    

KA   

telah djatuh dikota. Lahat dan dichawatirkan mengandung radio- 
aktif sebagaimana “telatr dikabarkan. Ke-empat orang ini sekarang 
telah kembali keDjakarta dengan membawa bahan2 untuk di 
selidiki lebih landjat-apa jang menjebabkan air hudjan pada tang- 

pang manja 

    

  

   

Hudjan Kuning Di Lahat Be-|: 
lum Diketahui Sebab”. nja 

.4 ORANG AHLI dari Djawatan Meterologie dan Geofisik 
dari Djakarta pada tgl. 17 Djuli jang lalu telah datang ke Lahat 

disekitar ,,hudjan kuning” jang 

Rombongan ahli2 tersebut di- 
pimpin oleh Sutadi. Seperti diketa 
bui sebelum rombongan ini da- 
tang sendiri ke Labat, oleh fihak 
Kepolisian di Palembang bebe- 
rapa bahan telah dikirimkan ke 
Djakarta, jaitu  badju mandur 
Suro jang bolong2 tersebut dan 
sebuah atap sing ig masing2 me- 
nundjukkan bekas2 noda kuning 
dari air hudjan pada tanggal 23 
Djuni “itu. Keterangan jang me- 

: nentang Perang Dan 

»SAJA MENGHARAPKAN bahwa dihari depan saja akan 
Sapat meneruskan aktivitet2 politik saja, tapi jang lain sifatnja, 
yaitu menentang peperangan dan melindungi perdamaian”, kata 

seorang pendjahat perang Djepang jang masa 
'bukumannja selama 20 tahun sebagian dihapuskan oleh peme- 
rintah R.R.T. Dalam pada itu ia menambahkan bahwa ia tidak 
pasti mengetahui apakah keadaan politik di Djepang dewasa ini 
dan apakah keadaan kesehatan badannja akan memperkenankan 
Gia untuk memenuhi #ita2nja itu.” : 

jadi Djojomartono, jang menjebutk:..,i 
iden dengan titel Dr, Ir, Ha-f-. | didhat perang Djepang jang  te- 

Inen telah tiba di Tientsin. 

dinjatakan oleh Rokuzo -bahwa 

dan Rakjat2 jang berbeda, jang 
dipersatukan oleh persamaan tu- 
djuan serta kepentingan, jang 
sistim2 politik dan sosialnja ber- 
sifat sosialis jang sama. 

Pengaruh kongres PKUS 
ke-XX. 

Kongres ke-XX Partai Komu- 
nis Uni Sovjet memberikan ban- 
tuan jang penting pada kemadju 
an fikiran kaum Marxis. Kepu- 
tusan2-nja merupakan stimulasi 
|untuk memetjahkan  persoalan2 
dengan teliti lebih landjut dari 
gerakan klas pekerdja kini. Se- 
ibagai kelandjutan kongres 
fikiran Marxis disemua negeri 
lebih masak akan sistim sosialis, 
mendjadi lebih,kuat dan meluas. 

| eEtulkiik Ying “dibuat” dan 
—. Hukum sedjarah, : 

Sekelompok penghafal — dalili 
Marxis dan djuga tidak menghen 
daki adanja perbaikan dalam se 
gala bentuknja adalah apa jang 
mendjadi tjiri2 semua kampiun 
sosialis. Ini pulalah sebabnja me 
ngapa pemberian tebing kekatjau 
an ideologi dalam: kamp sosialis 
merupakan politik petualangan jg 
akan mendjumpai " kegagalannja. 
Hukum2 jang memimpin perkem 
bangan negeri2 jang mengarungi 
sistim sosialis tidaklah menurut 
kesenangan politisi2 dan ideologis 
ideologis imperialis, tetapi tidak 
ada suara mulut jang mampu me 
ngubahnja. 

terpetjahkan daripada negara2 

a Akan Me- 

Perdamaian 

Rokuzzo : Takebe, seorang pen 

lah didjatuhi hukuman selama 
20 tahun, akan tetapi sebelum 
habis mendjalani masa hukumar 
nja itu telah diampuni oleh pe 
merintah pusat RRT karena ke 
sehatannja terganggu, hari Se- 

Sebelumnja tiba di Tientsin ke 
pada par, wartawa,, dikreta-api 

hal jang pertama jg saja akan 
katakan kepada isteri saja nanti 
di Tientsin jalah bahwa saja ti- 
dak pernah mempunja: harapan 
akan hidup terus dan dapat ber 
temu dengan isteri saja”. 

Kata Rokuzo selandjutnja ,,sa 
ja akan mengatakan kepadanja 
bhw bertemu kembali ini di- 
mungkinkan oleh perawatan jg 
sangat seksama dan baik dari- 
pada fihak Tiongkok”. 
Mendjawab pertanjaan2 para 

wartawan, Rokuzo mengatakan 
»Ssedjak saja selesai beladjar di 
universitas, jaitu difakultas hu- 
kum dan ilmu politik maka saja 
giat dilapangan politik dan saja 
tak mempunjai bakat lain lagi 
untuk, mentjari nafkah. Sebagian 
terbesar dari penghidupan saja, 
saja mendjadi seorang pegawai 

jang mengabdi kepada pepera- 
ngan imperialis”. Demikianlah 
R. Takebe. 

Tak mau berperang lagi 
Utako Takebe, isterinja Roku- 

zo, dalam kapal Djepang "Koan” 
jang akan mengangkut kembali 
ke Djepang para tawanan perang 
jepang jang telah dibebaskan 

oleh pemerintah RRT, mengata- 
kan kepada wartawan 'Hsin Hua' 
bahwa ia "tidak pernah bermim- 
pi akan pergi ke Tokyo bersama 
sama dengan lakinja. Saja hanja 
mengandung harapan akan berte- 
mu dengan suami saja selama 
beberapa hari di RRT.” 

,Saja tak dapat menjatakan 
rasa terima kasih saja dan ke- 
gembiraan saja kepada pemerin- 
tah RRT,” kata Utako, ketika 
kepadanja disampaikan tjara pe- 
rawatan terhadap suaminja di 
RRT. Saja hanja mengetahui 
tentang dibebaskannja suami saja 
melalui radio pada malam Senen 
dikapal "Koan.” 
"Peperangan tidak memberikan 

suatu hal jang baik bagi kita ' 
semua”, kata Utako selandjutnja, 
»kami tidak mau berperang lagi !” 

(Hsin Hua). 

-Senat A.S. pada hari Senen 

Dan Hukum2 jang memimpin 
djalannja sedjarah, jang . sama 
sekali tidak mendiktekan pereng- 
gangan negri2 sosialis utk kese- 
nangan semua musuh2 sosialis- 
me, menundjukkan bhw negeri2 
ini akan makin mendekat dan 
merapat satu dgn jang lain de- 
mikian Pravda seterusnja. 

Menulis tentang perbedaan dja 
lan menudju ke Sosialisme Prav- 
da lebih djauh ' menerangkan 
bhw perbedaan djalan jang di 
tempuh utk menudju kearah so- 
sialisme tidaklah berarti perpetja 
|han. Semua djalan2 itu menudju 
ke hanja satu tudjuan. Kesetiaan 
|pada pandji2 agung internasiona 
lisme proletar serta makin tum 
buhnja kohesi pedjuang2 sosia- 
lisme adalah sjarat penting un- 
tuk mentjapai sukses bersama jg 
mahabesar. 

Keinginan 'penganut2 im- 
perialis, 

Achirnja ditulis. oleh Pravda 
bahwa penganut? reaksi imperia- 
lis sangat ingin untuk menundjuk 
kan bahwa dalam. masjarakat ne 
gara2 sosialis terdapat ketidaksa- 
tuan, Rentjana2 demikian pasti 
akan menemui kegagalannja. Rak 
jat jang sedang membangun kehi 
dupan baru tidak akan mau men 
derita untuk dibawa kearah perpe 
tjahan. Tetapi adalah keliru utk 
tidak mengindahkan manouevre2 
permusuhan. $ 

  
Inilah sebabnja mengapa pem 

bangunan2 sosialisme harus me- 
inolakkan intrig2 musuh dengan 

(penuh tipu. muslihatnja utk mem 
perlembek hubungan persaudara-   njatakan tidak ada unsur radio- 

aktif di Lahat itu oleh Bupati 
Martaatmadja disambut dengan 
lega, mengingat  bahaja2 jang! 
mungkin diakibatkannja pada raki 
jat. (Antara). 

mindjam uang US-$ 50 djuta 
pada I.M.F. itu ialah ditudjukan 
utk. menguatkan kedudukan de- 
'visen, tiada untuk tudjuan chusus 
keperluan pembangunan. Menteri 
Djuanda menegaskan bahwa apa 
bila berhasil, pindjaman ini akan 
digunakan untuk keperluan serba 
ragam (general purposes). 

Atas pertanjaan mengenai ta-| 
waran2 luar negeri jg ditudjukan | 
kepada projek2  Djatiluhur dan' 
Asahan, Menteri membenarkan, ' 
bahwa disamping Djepang djuga 
Amerika Serikat dan Uni Sovjet 
mengemukakan kesediaan2 untuk 
memberikan kredit2-nja. Dikata-   

  

nanRentjana ST 
    

   
'Amerika Serikat melalui Ekspor- 

wa untuk projek2 chu laman2 : 
i pembangunan ' pusat ilangkah2. berikutnja, (An 

: an antara negara2'sosialis. Pem 
Pe ar Sa iban82 sosialisme menolakkan 

: : YANNyA intrif ini dgn lebih memperko- 
terhadap masuknja Republik Rak kohKan hubungan2nja. Persatuan jat Tiongkok kedalam Perserika- 
tan Bangsa2 atau sesuatu badan 
dibawahnja, 

jang tak tergojahkan dari nege- 
ri-negeri membentuk sistim so- 

Isialis dunia, saling bantu antara 
aa perdjuangannja untuk 

kebahagiaan dan kesedjahteraan 
semua "bangsa2 sosialis adalah 
meliputi internasionalisme prole 

tenaga listrik paberik2, rabuk tar. Demikian Pravda (TASS). 
sintetis, cement, aluminium, telah Ba bala 
dipertimbangkan kredit2 djangka | 
pandjang luar negeri. Negara2 pARA TERPILIH UTK KON- 
krediteur disebutnja antara lain STTTUANTE SUPAJA SEGE- 

RA SELESAIKAN SURAT- 
Impor Bank. Menteri Djuanda SURATNJA, 
kemukakan pula Kemana | ppr 
memperpandjang djangka waktu! Menurut pengumuman PPI, 
kredit2 dari negara2 Eropa Barat. sampai tgl. 24 Djuli para terpi 

: lih untuk anggota konstituante jg 
telah datang dikantor PPI utk 
menjelesaikan suratnja baru ada 
8 orang. PPI memperingatkan ke 
pada para terpilih utk anggota 
konstituante jang belum menjele 
saikan surat2nja berhubung dgn 
temponja sudah mendesak, supaja 
segera datang dikantor PPI utk 
menjelesaikan surat2nja ita, 5 

Mengenai pelaksanaan pemba- 
nguman rentjana 5 tahun, Menteri 
Djuanda katakan, bahwa itu se- 
mua tidak dilantjarkan sekaligus, 
tetapi dipilih menurut — tingginja 
prioriteit tiap2 projek, sehingga 
dari situ dapat diperoleh penga- 

untuk dipergunakan dlm 

tara), ' 
1 

     

  
    

  

   ng 

djukkan bhw Uni Sovjet sedang 

| satu antara mereka tak perlu me 

itu,) 

Bukannja Dunia Jang 
Hanja Berwarna! Dua 
Tetapi Indonesia: Inginkan Dunia Jang 

Berwarna Seperti Worna' Pelangi : : Sik 
Kata Ruslan Abd Gani 

DIGEDUNG FAKULTAS 
Surabaja Senen malam 
iang beberapa hari ini sedang 

Hukum Universitas Airlangga 
Menteri Luar Negeri Ruslan Abdulgani 

beristirahat di Surabaja, setjara 
populer memberikan tjeramah sekitar perdjalanan Presiden dan 
Menteri Luar Negeri ke Amerika dan Eropa. Pada pokoknja ia 
menggambarkan, bahwa apa jang ditjapai sampai sekarang dapat 
di-ibaratkan hasil sesuatu team sepakbola pada waktu djedah, 
jaitu suatu stand 5—1. 
Dengan hati2 dan prihatin kita perensi negara Asia-Afrika 

akan menempuh bagian permai- 
nan jang kedua, sesudah djedah, 
dan stand terachir bisa 

bagi kekalahan kita. 
Bukan opportunistis tapi 
bebas aktif. 

Dalam tjeramahnja itu Ruslan 
pertentangan kepentingan antara Abdulgani djuga memberikan dja 

dan negara2 sosialis waban kepada pertanjaan2 pers 

asing maupun sementara pers na- 

sional, terutama dalam  hubu- 

ngan pernjataan Presiden Sukar- 

adalah mendjadi gurunja, dan 
apakah themanja nanti djika mc 
agundjungi Sovjet Uni, RRT dan 
Jugoslavia. Ruslan menjatakan, 
bahwa sikap Indonesia tidak di 
dasarkan pada pertimbangan: 
Opportunistis, tetapi tetap bebas 
dan aktip. Apa jang dinjatakan 

joleh Presiden Sukarno di Ameri- 
ka didepan kongres dan Interna- 
'#onal Pressclub tidak bisa lebih 
'djelas dan tegas lagi tentang pen- 
dirian Indonesia, bahwa kemer- 
'dekaan, tidak dapat dibeli, dgn 
dollar maupun dengan rubel, 

Tentane pernjataan2 di' Ame 
rika dan Eropa bahwa Indonesia 
tidak berwarna, dinjatakan Indo 
nesiag ingin melihat dunia tidak 

putih ataupun merah dan hitam 
sadja, melainkan dalam warn 
seperti pelangi, sebagaimana ha 
nja dunia telah .menundjukkan 
warnanja kepada kita. 

Sedjak beberapa waktu itu du 
nia sudah sedikit berubah dalam 
mengukur. pendirian politik be- 
bas Indonesia. Djika semula ha 
nja ada mertju raksas, jang ber 
hadapan, sebagai pusat-pusat po 
larisasi jang menguasai  djalan 
nja pertjaturan dunia, maka den 
Konperensi AA dan perkemba- 
ngan-perkembangan seterusnja d,, 
lam politik dunia, maka timbul 
lah mersju-mertju baru (dianta 
ranja mertju  .,politik-bebas-ak- 
tip”), dan berlangsunglah proses 
depolarisasi, 

Kepentingan nasional dan 
Len an internasio 

Mengenai politik luar negeri 
Indonesia jang sedjak tahun 1945 
dinjatakan bebas dan aktip, Rus 
lan katakan antara lain bahwa 
ada dua hal jang mengikat poli 
tik luar negeri Indonesia, jaitu 
kepentingan nasional dan pertang 
Gungan-djawab internasional. Te 
tapi bagi Indonesia, demikian 
Ruslan selandjutnja, kepentingan 
Irasional -adalah- lebih penting. 
Dengan politiknja jang bebas dan 
aktip itu, Indonesia ingin menem 
patkan kepentingan  nasionalnja 
pada tempat jang selajaknja da- 
lam pertanggungan-djawab inter- 
nasional tersebut. 

Tudjuan jg dipentingkan dalam 
perdjalanan Presiden  kenegara2 
Barat — terutama ke A.S. — ba- 
ru-baru ini, menurut Ruslan ada 
3 hal, jakni: 1) mengusahakan 
adanja pengertian jg lebih baik 
dari negara2 jang telah dikun- 
Gjungi Presiden Sukarno  terha-| 
Cap pendirian serta politik luar 
negeri Indonesia jang bebas dan 
aktip: 2) mengena politik luar 
negeri Indonesia berkenaan dgn 
soal2 pembatalan KMB serta 
perhubungan antar-negara antara 
Indonesia dan Belanda dan 3) 
berusaha mendudukkan kembali 
persoalan jang menjangkut Jung 
schlaeger. Pokok2 dasar jg diba- 
wa dim perdjalanan Presiden ter 
sebut, menurut Ruslan adalah 3 
hal djuga, jaitu: 1) djiwa kede- 
mokrasian jang ada dalam kon- 

  

Pertempuran Ser 
ru Di Tjibungur 

SAPTU PAGI j.l. telah ber 
kobar pertempuran seru di Tiji- 
'bungur, jaita antara Tjikampek 
dan Purwakarta, antara tentara 
dibantu polisi dan gerombolan 
B.R. jang dipimpin Bebe. Dalam 
pertempuran itu pemimpin  ge- 
rombolan Bebe dan seorang ang 
gauta B.R. bernama Datar ter- 
tembak mati dan 9 orang ang- 
gauta gerombolan dapat tertang- 
kap hidup2, diantaranja ada 
seorang perempuan bernama nji 
Entjoh, jaitu bini Bebe. 

Menurut berita ,,Antara”, Sap 
tu pagi kira2 pukul 07.30 djalan 
besar dibetulan Tjibungur, kira2 
4 km. sebelah selatan Tjikampek 
ditutup oleh polisi dan semua 
kendaraan harus berhenti serta 
para penumpangnja harus turun 
serta mentjari dekking dengan ber 
tiarap. Waktu itu terdjadinja tem 
bak-menembak jang seru.  Sesu- 
dah liwat Lk. 1 djam orang di 
perbolehkan lagi pergi, karena ter 
njata dipihak gerombolan sudah 
ada jang dibinasakan dan jang 
lainnja tertangkap hidup2. Dika- 
barkan, bahwa pihak tentara se 
djak malam2 mengedjar gerombo 
lan itu jang achirnja terdjebak di 
Tjibungur. Diantara anggauta ge 
rombolan B.R. jang tertangkap 
hidup2 tertjatat antara lain nama 
Ojo, Aming, Samsuri, Baron, Nji 
Entjoh dan beberapa orang lagi. 
Sendjata2 api jang disita ialah 
1 bren, 4 houderbak dengan 300 
peluru, 1 lee enfield, 3 mausser 
karabija, 1 sten beserta houder- 
bak dengan 55 peluru, 1 "pistol, 
1 revolver, dan 1 senapan. (Ant)   
  

SEKITAR WADJIB BELADJAR 
UTK SUMATERA TENGAH, ' 
Kepala Inspeksi Pendidikan Gu 

ru Sumatera Tengah H. A, Ra- 
sjid mengenai rentjana wadjib be 
ladjar di Sumatera Tengah mene 
rangkan pada “Antara”, bahwa 
chusus mengenai tenaga guru utk 
mengadjar tjukup dapat disedia 
kan, Tetapi mengenai soal2 lain 
seperti gedung, alat2 dan perhu 
bungan masih disangsikan  ke- 
mungkinannja, sekalipun usaha2 
kearah itu' tetap diusahakan, 

  

no bahwa Jefferson dan Lincoln 

sadja dalam 2 warna, hitam 2 

di 
ana baru2 ini, 2) djiwa ha- 
sil-hasil pemilihan umum di In- 

s 10—1 conesia jang baru lalu dan 3) 
bagi kita, tetapi bisa djuga 5—10 djiwa dari rentjana pembangunan 

S tahun di Indonesia. 

Hasil besar dari kun- 
djungan, 

Dikatakan oleh Ruslan lebih 
landjut, bahwa salah satu hasil 
jang utama dari perdjalanan tsb., 
ialah musnahnja sekaligus ber- 
|djuta2 dollar jang telah dikeluar- 
ikan oleh Belanda untuk mem- 
buruk2-kan nama Republik Indo- 
zesia dimata internasional, Teta- 
pi, kata Ruslan, dalam hubungan 
ni Indonesia baru menjelesaikan 
setengah permainan sadja dan 
kemudian harus menghadapi per- 
mainan selandjutnja jang mungkin 
akan lebih berat, Oleh sebab itu, 
demikian Ruslan, maka Indone- 
sia kini harus lebih hati2, waspa- 
da dan prihatin, 

»Kalau Indonesia baru2 ini te- 
'ah disandjung2 dgn hebat oleh 
bangs,, (orang) lain, maka itu 
pada hakekatnja sama sadja de- 
ngan kita ada ditengah2 baha- 
ja”. Menghadapi tugas2 selandjut 
nja, antara lain kundjungan ke- 
negara Sovjet Uni, RRT dan 
lain2-nja, Ruslan katakan antara 
lain bahwa untuk mentjapai ha 
sil2 jang di idam2kan, haruslah 
ada kekuatan dari dlm negeri sen 

|diri: sebab menurut Ruslan, tan 

pa kekuatan dalam negeri maka 
politik luar negeri jang selama 
ini didjalankan tidak akan ada 
gunanja, politik luar negeri ha- 
Injalah merupakan suatu kompas 
sadja dari tudjuan jang di idam2 
kan. Demikian Menteri Luar Ne 
geri Ruslan Abdulgani. 

' 

| 

  

  

Ini — Pergeseran 

DISAMPING MASALAH2 
dulu, terdapat djuga satu soal p 

tawan ,,Suara Merdeka”. 

datangan Jang 
Lehay 

dja Konp. Panama 
SEORANG PENGUMPUL 

tandatangan bangsa Rusia jg su 
dah nekat pada hari Senin dgn 
bangga mengatakan bahwa ia 
telah membuat ,grand slam” da 
lam pengumpulan tandatangan se 
mua ke-19 presiden negara2 Ame 
rika jang sedang berkonperensi 
di Panama City, meskipun terda 
pat pendjagaan jang paling keras 
dalam sedjarah teman2nja ia ti- 
dak dapat memperlihatkan bukti 
dari pada hasil jang dibanggakan 
nja itu, 

Pendjaga2 diruangan konperen 
si jang tidak berdaja, dengan ter 
tjengang melihat bagaimana Alex 
Plotkinoff, seorang pelarian Rusia 
jang berdiam di Panama City, 
dgn. merangkak menudju medja 
konperensi pada hari Minggu, ke 
tika sedang dilakukan penanda- 
tangan ,,pernjataan Panama”, dan 
dengan mengedarkan sehelai ,,daf 
tar 'atjara konperensi” berhasil 
mengumpulkan tanda tangan dari 
semua presiden jang hadlir, Akan 
tetapi pendjaga2 kemudian berha 
sil melakukan pembalasan. Ketika 
Plotkinoff mentjoba dgn. diam2 
meninggalkan taman hotel El Pa 
nama,, mereka merampas hasil 
susah pajahnja jang berharga itu, 
sehingga ia pergi dgn tangan ko 
song. (UP). 
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Bikin "al 
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Nasser Dgn Sangat: 

Ingin Kembali 

disungai Nil. Ditegaskannja ba 

Seperti diketahui, projek ini a. 
1. meliputi pembuatan bendung 
an jang pandjangnja 6 4 7 km 
dan akan merupakan salah satu 
bendungan jang tertinggi didu- 
nia, sebuah waduk jang akan 
terbentang beberapa ratus km 
pandjangnja, dan sebuah seta- 
Sion pembangkit hydrolistrik jg. 
kuat, serta saluran2 pengairan 
jane akan memperluas daerah 
pertanian Mesir dengan 3076. 
Washington tidak malu2 me- 

ngatakan bahw, perekonomian 
Mesir adalah tidak stabil”, kata 
Nasser. 
Dan djawaban Mesir terha- 

dap udjar Washington itu ialah: 
Biar kamu berkeras kepala da 
lam ras, bentjimu, namun ka- 
mu tidak akan berhasil mengua 
sai kami”, 1 

Ditandaskannja bahwa Mesir 
dengan segala kekuatannja akan 
menentang setiap pertjobaan ne 
gara asing untuk bertjampur ta 
ngan dengan urusan dalam ne- 
eri Mesir, baik dilapangan po 

litik, militer maupun ekonomi. 
Sesudah mengemukakan ang- 

ka2 untuk membuktikan bahwa 
perekonomian Mesir dalam ke- 
adaan sehat, Nasser mengatakan 
bahwa Amerika Serikat, salah 
satu negara besar didunia, men 
dasarkan langkahnja tsb. diatas 
tadi atas ketidak-tahuan menge 
nai kenjataan2 ekonomi Mesir. 

Reaksi Washington ter- 
hadap pernjataan Nasser 

Kalangan2 di ibukota Amerika 
Serikat hari Selasa telah membe- 
rikan komentar terhadap pernja- 
taan presiden Mesir Djamal Ab- 
dul Nasser bahwa bagaimanapun 
djuga, bendungan tinggi an 
akan dibuat djuga. Kata kalangan 
tadi, kata2 Nasser tadi ,,hanja 
Suatu pertjobaan sadja untuk me- 
mulihkan kembali prestise jang 
telah kena pukulan, waktu nega- 
ra-negara Barat menarik kembali 
tawarannja untuk membiajai pro- 
jek itu.” 
Menurut perkiraan ' Washing- 

ton, projek serbaguna Aswan jg 
merupakan projek ,,jang terbesar 
diseluruh dunia dilapangan ini,” 
akan memakan biaja sebesar 
$ 1.300.000.000. Dan ini tidak 
mungkin dapat dibuat tanpa ban- 
tian dari Barat atau URSS, dan 
"Sovjet telah memperlihatkan tan 
la-tanda tidak ingin ikut mem- 
biajainja.” 

Tapi, kata kalangan Amerika 
tadi, Nasser dan  pemerintahnja 
terpaksa mengatakan sesuatu ke 
pada rakjatnja, untuk mengatasi 

Mesir Akan Teruskan 

Dam' Aswan ' 

Amerika — Reaksi Amerika: Nasser Hanja 

PRESIDEN MESIR Djama! Abdul Nasser hari Selasa telah 
menjerang Amerika Serikat dengan sangat pedasnja, 
dengan penarikan kembali tawaran Amerika Serikat 
membiajai pelaksanaan projek serbaguna Bendungan Tinggi Aswan 

akan berdjalan terus dan mendirikan bendungan raksasa ini. 

Pedasnja' Mengetjam 

kanPrestise-nja 

bertalian 
untuk ikut 

hwa walaupun demikian, Mesir 

Ya Vas Lblyu 
Hartono Pinang' Siti 
Kartowisastro Dgn 

9 Tilgram 
Hartono Prodjohabsoro, sekre- 

taris pada kedutaan besar Indone 
sia di Moskow, hari Minggu telah 
menikah dengan Siti Kartowisas 
tro, puteri dari Hermen Kartowi 
sastro, konsul djenderal Indone- 
sia di Singapura, Pernikahan tsb, 
dilakukan dengan upatjara jang 
meriah. Sebelum kedua pemuda- 
pemudi itu mendjadi suami iste- 
ti, antara mereka telah timbul ro 
mance jang dimulai di London 
dan kemudian  dilandjutkan di 
Den Haag, 4 

Kedua pemuda tersebut ber- 
djumpa di London dalam tahun 
1951, ketika Hartono mendjadi 
anggota korps diplomatik Indone 
sia disana dan Siti mendjadi ma 
basiswa-kerdja, 

Tiga tahun kemudian Hartono 
pergi ke Nederland untuk memi- 
nang Siti. Dalam tahun 1955 ke 
dutaan besar Indonesia di Lon- 
don menerima seputjuk kawat da 
ri Moskow, jang antara lain me 
muat perkataan "Ya Vas Lblyu”, 
jang oleh Siti diterdjemahkan se 
bagai "I Love You”. Oleh Siti 
kemudian diumumkan pertuna- 
ngannja dengan Hartono, 

PASUKAN ALISTRALIA TER: 
ACHIR DARI DJEPANG, 

Pasukan Australia jg terachir 
akan meninggalkan Djepang' pa- 
da achir bulan Djanuari, demi- 
kian dikatakan oleh Sir Henry 
Wells Kepala Staf Umum Ten- 
tara Australia di Darwin har' 
Minggu. Letnan  Djendral Sir 
Henry Wells sedang menudju 
London utk menghadiri konperen 
si jang diadakan atas perminta- 
an Sir Gerald Templer Kepala 
Staf Keradjaan Inggris. 

MOTTO NASIONAL A.S, 
DIRUBAH, 

Senat A.S. pada hari Senen tc 
lah menjetudjui suatu undang2 jc 
merubah motto nasional Amerika 
Ferikat mendjadi In God We 
Trust”. Motto jang lama adalah 

Timbulkan Reshuffle Kabinet ? 

Pengumpul Tan- 

Bisa Njelundup 'Dime- 

KBKI TidakPuas Thd.Be-| 
leid Ment. Perburuhan 
Resolusi KBKI Akan Rupakan Soal "|: 
»Ernstig“ Dim Kongres“ PNI Sekarang | 

Sjabilal Rasjad Bisa - 
Ba 

jang sudah dikemukakan terlebih 
enting jang akan dibitjarakan oleh 

Kongres P.N.I ke-VIII sekarang ini, jaitu putusan jang telah di 
ambil oleh Konperensi Pleno Dewan Pimpinan Sentral K.B.K.I. 
di Bandung baru2 ini mengenai ,,tindakan korektif jang harus di 
djalankan oleh D.P. P.N.I.”, demikian suara2 jang didapat war- - 

Putusan tersebut jang merurp-- 

Sabilal Rasjad, menuntut a.l. aga 
tindakan korektif itu dibitjarakai 
dalam Kongres PNI jang sedang 
berlangsung sekarang ini. 

Seperti diketahui, KBKI (Kesa 

terdiri dari anggota2 PNI an 
menurut keterangan, dalam Kon 
gres ini hadlir kl. 30f5 djumlah 
anggota KBKI dari seluruh peser 
ta Kongres. 

KBKI ketjam Sjabilal Ra- 
sjad, 

Dalam resolusi. KBKI itu dinja 
takan a.l. bahwa setelah berdja 
lan kabinet Ali selama kl. 5 bu 
lan ini terdapat tanda2 jang dje- ap 
las, bahwa perkembangan ti ak: 

lah menudju arah jang diharap 
kan, 

ma 0 

bahwa Menteri Perburuhan Sjabt 
lal Rasjad, ketjuali telah melaku 
kari kechilafan2 ketjil jang msih 
dapat diatasi, chususnja di Siima 
tera Utara telah mengambil ber 
turut2 tiga kali keputusan2 jang" 
menempatkan KBKI dalam kedu 
dukan terdesak dan mengakibat- 
kan antjaman kemunduran jang 
hebat. stake 

Oleh karena itu KBKI meng 
harapkan kepada Kongres dapat 
menilai pergolakan kaum buruh 
di Sumatera Utara dalam pro- 
porsi jang sebenarnja dan segera 

mengambil tindakan2 korektif 
untuk 'mentjegah bentjana lebih 
Ujauh dengan mengutamakan per 

pentingan stabiliteit kabinet Ali 
Sastroamidjojo. Demikian pokok ' 
tuntutan KBKI. torrai 

Soal "ernstig”. 
Sampai hari ini belum diketa- 

hui, bilamana soal ini akan dibi- 
tjarakan oleh Kongres, tetapi 
suasana diluar Kongres memper- 

ini oleh pimpinan PNI dianggap 
sebagai soal jang ,,ernstig” seka- . 
li. Sebab tuntutan KBKI itu djika” 
disetudjui oleh Kongres, persoa- 
lannja tidak sadja terbatas dida- 
lam lingkungan PNI sendiri, me- 
lainkan djuga memberikan akibat- 
nja jang djauh keluar. Tn 

an, djika resolusi KBKI itu di- 
setudjui oleh Kongres dan tinda 
kan korektif terhadap Menteri 
Perburuhan itu didjalankan dju 
ga, apakah hal ini tidak menjing 
gung koalisi kabinet sekarang?” 
Lain soalnja, djika tindakan: ko: 
rektif ini tidak sampai merupa 
kan suatu pergesera, personalia 

menjebabkan adanja suatu re 
shuffle dalam kabinet. Sebab be 
lum. dapat kita ramalkan, bagai- 
mang nanti pendirian — partai2: 
pendukung kabinet lainnja bila 
sampai terdjadi pergantian men 
teri ini. 

Tuntutan KBKI ini tidak akan 
mendjadi persoalan PNI sendiri, 
melainkan akan pasti diikuti oleh 
kalangan2 diluar PNI. Sebagaima 
na kita ketahui, tatkala Mr, Ali 
membentuk kabinet beberapa bu 
'an jang lalu, soal djabatan Men- 
teri Perburuhan ini merupakan 
salah satu soal jang sulit peme” 
tjahannja diantara partai2 besar” 

Dan pengangkatan dari Menteri 
Perburuhan Sabilal Rasjad "jahg 
sekarang ini adalah suatu hasil .. 
jang maximal jang dapat ditjapai 
oleh formateur Ali Sastroamidjojo 
pada waktu itu. sos 

Ana 

  

WARTAWAN “Antara” | dari 
Amsterdam mengawatkan bahwa 
Yxxees (Dr.) jang diserahi mem 
'entuk kabinet 
Rebo pagi telah merigembalikan 
nandatnja. AFP dalam hubungan 
ni mengabarkan bahwa pengem 
jalian mandat pembentuk kabinet 

juliana, 
LG 

  

ALDJAZAIRIA TERUS BER.” 
GOLAK, 

menembak mati seorang serdadu 
Perantjis dan menimbulkan luka? 

Ji Zeealda sebuah kota jang le- 
taknja 13 mil sebelah barat daja 
Aldjazair, demikian 
hari Minggu di Aldjazair. Fih ak 

kap kira2 30 orang jang ditutkuh   "Le Plar Bus Unum” (One Out   kekalahannja di 2 front.” (U.P.) Of Many). 
tersangkut segera setelah terdja- 
di insiden itu, 

  

ATAS pertanjaan - bagaimana 
pendapatnja tentang  pernjataari 
Synode Nederlandse Hervormde 
Kerk jang telah mengadakan se- 
ruan kepada pengikut2-nja me- 
ingenai — penjelesaian masalah 
Irian Barat, Ketua Umum Parkin 
do Dr. J. Leimena menerangkan 
kepada “Antara”, bahwa dilihat 
dari keadaan masjarakat Belanda 
itu sendiri jang pada  umumnja 
menutup pintu penjelesaian ma- 
salah Irian Barat, seruan Synode 
Nederlandse  Hervormde  Kerk 
itu adalah suatu keberanian jang 
luar biasa. Seperti diketahui, Sy- 
node Nederlandse  Hervormde 
Kerk telah mengadakan seruan 
kepada pengikut2-nja, agar Nex 
derland bersedia dan harus  me- 
ngizinkan — untuk — mengadakan 
penjelesaian mengenai pemerinta- 
han didaerah tsb. sedemikian 
|rupa dengan rakjat2 didunia, se- 

| hingga baik kepentingan   
    

nian Besar 
Irian Barat maupun  ke-stabilan 
politik dapat terdjamin  sepatut- 
nja. Seruan tsb. berdasarkan per 
timbangan, bahwa perkembangan 
persoalan Irian Barat telah me- 
nimbulkan ketegangan2 jang me- 
nguatirkan antara rakjat Belanda 
dan rakjat Indonesia, 

Atas pertanjaan berhak tidak- 
nja synode ini mengeluarkan se- 
suatu pernjataan jang mempunjai 
sifat politik, didjawab oleh Dr, 
Leimena bahwa synode ini seba- 
gai badan kegeredjaan tidak ada 
hubungan langsung dengan prak- 
tise politik, akan tetapi dalam 
soal2 jang penting dalam segala 
lapangan baik politik, sosial dan 
ekonomi, geredja harus  menge- 
luarkan suaranja dan dalam hal   

rekjatini masalah Irian Barat termasuknielesaia 

  

! 1 
Leimena : Sikap Synode Nederiandse 
Hervormde Kerk Adalah Kehera- 

penting. Sampai dimana penga- 
ruh synode, ini terhadap masja- 
rakat-agama diterangkan, bahwa 3 
setjara langsung pengaruh syno- 
de ini terhadap masjarakat-aga- 
ma memang tidak ada, tapi se- 
tjara tidak langsung pengaruhnja 
terasa betul dalam 
ini, Selandjutnja diter 
wa adanja pernjataa 
suatu kemadjuan dari 
rakjat Belanda dalam melihat per 
soalan masalah Irian Barat, tidak 
lagi seperti jang sudah jang ber- 
fikir, bahwa Irian Barat itu ada 
lah kepunjaan Belanda.  Selan- 
djutnja dapat diberitakan, berke- 
haan dengan seruan synode tsb. 
diatas, Dewan Geredja2 Indone. 
sia (D.G.I.) telah mengeluarkan 
Suatu pernjataan penghargaannja 
atas keberanian Synode Neder- 
landse Hervormde Kerk jg telah 
mengeluarkan 

L 

    

  

kan resolusi jang ditudjukat “ke” 
pada beleid Menteri Perburuhan---- 

kai 

tuan Buruh Keran Mraan 
an 

Lapuran daerah menundjukkan, 

djuangan Marhaenis diatas -kesuw 
Ipentingan perseorangan demi ke- 

lihatkan tanda2, bahwa masalah 

Sekarang timbullah  pertanja 

kursi Perburuhan. hingga mudah 

2 

Djuga diikuti diluar PN, 

seperti dengan Masjumi dan NUL 4. £ 

«3 

Drees Gagal 

Belanda, .hari 

ni diterima oleh Ratu Belanda,..:» 

Hara UAN 

2 pedjuang Aldjazairia telah 

seorang lainnja: pada hari Sapta 

diumutikahtan 

jang berwadjib segera menang- - 
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F LUX Se . (47 

"5 AGAINST THE HOUSE” 
3 "GRI sn 33 Ts ai 23 3 &) 

Et Sofia - A. Hamid Arif 
3 Sumiati - S, Waldy - mi 

"SUKA DU pi 
  

, 

  

   

ts EXTRA : Saban Sore djam 3.60 
- sJenet Leigh - Jack: Leminon: Lk Un F MX, SIS TER (BILBEN! || RUTH ROMAN t 0. CinemaScope-Technicolor. . Ke Hn Sin SAI F Bea em samaan bintang pilem Amerika ae AA MN INDRA" |. Buku bergambar ..,. Rp. 3:50 5.00 - 7.00 - 900 (1: hg KAA OT LEE HN SRRG Lex Barker - Pat. M 1 el 

Lex Barker - ledina "| Bisa “dapat beli disemua "DUEL on the MISSISSIPPP ?? hk Buku: 
(Color by Technicolor) 

INI- MALAM PENGHABISAN : 
"REX" Sela Oe5 Moh 
James Stewart - Art. Kennedy : 
'THE MAN FROM LARAMIE' 

INI MALAM PENGHABISAN: 
"ORION” 5.- 7 95 (13 th) 

Tyrone ' Power - Ann' Biyth 
. Setelah Bersalin 

Michael Renmie “—— “(Celok)| f Harj ”TLL NEVER FORGET YOU” : 2 
ROKI: 3. Ta Snolia nj 
"HAWK of the WILDERNESS" 
"DJAGALAN” 5.-7-9.- (13 th) 
BH Has” Hai Pa ' 

TWO “CHIA “Cum 

  

     

    

      

   
    

      

kesehatan 

tok dan sehat betul. | 
Niohja dapat membuktikan, 
telah Njonja minum : 

Keluaran 

NJONJA MENEER 
Semarang. 

    

   No. 7/3027. 

     

Toko 

| Toko Buku KENG | 
Djl. Mataram 133 — Semarang. | 
SN TA | 
Aa aa aa aa 

Permuda Kembali « 

Seluruh tubuh: berasa lebih ring- 
kas dan enteng, tiahaja muka kes 

« « Hihatan lebih muda. dan gembira, kes hertambah?, daa anak:.. lang mungil itu, mendjadi mon-.|, 
Semua ini 

se- 

(XM (DJAMU HABIS BERSALIN 

   

    

Dapat .beli di Pedamaran 290 ci 

'Seroarang, Telp. 990, dan AGEN 

    

        
"3 

|. Sepedamot ' or 98 ce 
| | Diperlengkapin dengan SACHS-motor, kickstarter, e 
M vork, speedometer, electrische claxon 2. versnelling 

matjam? warna jang menarik. Tea 

” Persediaan terbatas. Dapat: dilihat di showroom 

N. V. HIN 
& 2 RE Lg 

Bodong XP 00: SENNNARA ara.    

  

road HI ah 0 BER 2 RAGA Aoa 
x & 

      

      

   
Eh kata 2 sak   jang terkenal. 

  

  

    

    

   

   

    

Meli | "HAWK OF THE WILDERNESS 
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CAUTAHIDARIP 
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"IRI Smatay 
LAN UEAMP 
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- Sebuah film Indonesia terbaru penuh dir mata dan ketjewa ! Suatu 
tjerita jang benar-benar mengasjikkan ! . 
Diselingi oleh tari?an Gan lagu2 jang menawan hati!. 
  

5.00 7.00 9.09 BERBARENG! (17 th) . 5.00 7.00 9.00 
  

Extra: Saban Sore di. 3.00 di "ORION” / "REX” CinemaScope 
“ (Kartu Bebas untuk ini film tidak berlaku) 

JANE RUSSELL - CORNEL WILDE - (CinemaScope-Technicolor) 

  

Dia memperdaja laki2 untuk kawin.......... kemudian ia mem- 
permainkan fjintanja.......... dan achirnja ia berlari mening- 
PERAN 2 aka setelah kantong si laki2 kosong tak ber- 
bangsat, Pe yeh 5 

  

Kisah jang bergerlora tentang. wanita jang didjadikan umpan utk. 
KE 11 BLN pa Me EpNGUPAK aan jang hanja 

—, laki2: dapat membelinja ! tivi 

MTERE BESAR 5.00 7.00 9.00 (17 th.) 

Lu GUY PAADISON 
CS KIM NOVAK 

   

    

   
   

   

  

r us Mouse), 
      

"| Saksikanlah bagaimana kedjahatah . dan 'sendjata pegang kuasa 
| utama dalam arena perdjudian............ dan wanita jang pe- 

gang peranan dalam mengemudikannja ! Urat 5 
Drama realistis jang paling hangat tentang rumah djudi jang ter- 
kenal dan terkaja 'diduina, ...... slaneu Reno! 

     

2" Ox” INI MALAM PREMIERE 5.007.099.00 (13 th) | 

BRIAN KEITH “ 

model K-98!- s0h 

      

   

      

     

  

    

    
      

     

       

      
       
    

    

putih sekali, djadi ... murni 
“dan halus bagi kulit 

  

  

  

STOPTUNES” || /Oprnct 
Tin | PENGU 
ROLI "Saga 

ROSE  MARIE 
DANNY. BOY 

ILL HALEY : 

    

     3g 

  

MARIA ZAMORA: 
MAMA EL. BAJON 

FOUR ACES: 
LOVE IS A MANY 
SPLENDERED THING, 
IC, : 

| KANTOR PUSAT : 

KANTOR TJABANG: 

Persedia'an terbates: « 

RECORD STORES: 
55 Imambondjol — 

& - Semarang. | 
| Taat aa Sea Sa MA 

Berita korupsi beras J.U.B.M.     
KAMI. 

  

  

  Untuk sementara waktu, 

    tertentu pada temponja!    SK EKEAKKSKKEKNI 
-— 

1. V. PERDASS 
1 ABE BDG | (N. Vs Perusahaan Dagang 

, ana .  Soeroto - Soemoatmodjo) 
Djl. Suari 26 A Semarang 

Djl. Sabang 52 A Djakarta 

Djl. Raya 167 B5 Bandung 

dalam surat? kabar tgl. 23 Djuli 1956 dan berita radio 
TIDAK ADA SANGKUT  PAUTNJA 

Harap jang berkepentingan machlum adanja. 

N.V. PERDASS 
Direktur, 

R. ISKANDAR SOEMOATMODJO 

Sakit perut-Muntahimuntah- Sakit 
pinggang -Sengak urat dan sendi le- | 

1 her-Suara parau: Sakif gigi - letih | 
dan lesu-Kena Abate Kata Na 
kak - Kepukul- Keseleo - Gatal: - 

PERHATIAN. 

diseluruh tempat diberikan selain potongan istimewa 
buat pengambilan sebagai grossier, pun diberikan 
HADIAH 1 lusin untuk pembelian TUNAI dan 
LANGSUNG dari tiap-tiap 10 lusin. 
Mempergunakanlah kesempatan ini jang terbatas dan 

Ta TA 0 LL LK Ta LOL LKS LM. 

FREE KMK SKT KE 

SEXANO 
"I£ PHARMA " 

  MUMAN 
DAPAT DISERAHKAN DARI PERSEDIAAN : 

FARGO AUTOLETTECHASSIS, 
FC3-D6-126 

DIPERLENGKAPI DENGAN 6-OYLINDERMOTOR 
STIR KANAN. — SCHOKBREKER MUKA dan BLAKANG 
VEER MUKA dan' BLAKANG JANG DIPERKUATKAN. 
BAN RESERP. 

Pesanlah sekarang, persedian terbatas. 

oleh N.V. PERDAS (Satu S) Dapat terlihat pada : 

P.T. FUCHS & RENS INDONESIA 
BODJONG 96 — SEMARANG — TELP. 879. 

DENGAN N.V. 

  

MEREK Rata CE 

  

ACHMAD SASTRASAPOETRA 

Pa £ 2 1 3 3 E : YA ? 

Utjapan terima kasih. 2 
: “4 

£ ant k : “ 
Kepada Tuan/Njonja/Nona dan Saudara-saudara sekalian, & 

Ts kami mengutjapkan banjak-banjak terima kasih atas per- 7 
ES "1 hatian / sumbangan materieel maupun tenaga pada hari # 

perkawinan anak kami tgl. 18 Djuli 1956 di bangsal S.G.B. £ 
Negeri I Salatiga. » 

133 

Ora Hormat kami. : 
GI 

Sa Keluarga # 
4 
“4 
“8    "an 4 

"EKA ERA WEE EL BER EEERE KEKE KK EK KBR K SK 

FULPERLAND 
DIESEL ENGINE 

2-3 PK    
ben Tae ta 

Pilek - Batuk 
Kepala pusing 

Mabuk laut «-Entjok 

Lefjet di:       

    

para agen-agen lama/baru 

DJAKARTA: 
Dji. TIHANG BENDERA 99 — TELP. K. 1582 

PRIHADI. TRADING SOC. LTD. |         BANDUNG: 

Dil. ASIA AFRIKA 126 — TELP. 4626 

SEMARANG: 
Djl. PURWODINATAN 50 — TELP. 674. | 

KAKEK EN EA una | 3, . 

Le AL AN AL LL AA PL 0 LS 
KUNDJUNGILAH !!! BANDJIRILAH !!! 

MALAM KESENIAN 
| “TCBHUNG LIEN HOT PLPESMI. 
DIGEDUNG SUKASARI (SEBELAH GEREDJA RANDUSARI) 

Tgl. 27 Djali hari Djemaat diam 19.30 malam 
Dengan bangga mempersembahkan : 

  

CEIRK MMA NAN 

LUX, dipakai oleh 9 dari 10 bintang? pilem. 
mk Ka Sa 

Alangkah sedih dan susah hatinja lelaki itu jang tida mempunjai 
tenaga laki”. Mereka merasa bahwa kekuatan semakin lama se- 
makin kurang atau hampir hilang sama sekali. Oleh karena ke- 
kuatan laki? itu bersangkut pula dengan kesehatan anggauta? 
badan lain seperti otak, djantung, urat sjaraf, buah pinggang, 
perut, maka atjapkali menimbul lain? penjakit seperti, takut?, 
djantung ber-debar?, lemah, sakit pinggang, pendek napas, kem- 
bong perut. Kita sediakan PIL SEXANOL jang ditanggung man-     

. 

SAKIT KEPALA 
MASUK. ANGIN 
SALA 

KURSUS WARTAWAN SURABAJA 

ber-sama" tuan Parada Harahap, Semarang. Kini menerima pe- | ladjar? baru segala bangsa untuk kursus Tertulis angkatan ke-?6. 
kursus Rp. 10,— sebulan. Pen- |   Pel.: Teori dan Praktek. Uang k 

daftaran nama / keterangan kepada ' Kursus Wartawan Surabaja, Kotakpos 167, Surabaja. : : 4 

#DIAGALAN” INI MALAM PREMIERE 5.00 700 9.00 (13 th) i Li Hua S9 NO ep Film. Tiongkok in) WU cr (P3. — Film. Tiongkok je. Han Hei mb i 3A 7 4 C HP te. paling: humor ! 
INI MALAM DM.B. Io... INI MALAM DMB. ROYAL INDRA” "GRAND” 5x 7. Oa (17 th) 5.00-7.00-9.00 (17 th) kxtra: SABAN SORE diam 3.00 

Mada 

(CinemaScope) 

  

        

    

9 /SCARLET... 

FLAME 
OF THE 
SAvOUSI 

   

   

  

TECHNICOLOR    

   

  

rang OS ag 
GK LENNON,) 

AA BEI GARRETT Ah 
21 meaiinon 7 

" CinemaScopE 

A COLUMBIA PICTURE 
df (ingi « YOLa KAM M ng napa & tm upon 
“ Jeng FT Pot Ito robert 

» Ae Ket Un PEMANN Me n 

   

   LEBAK - UC MESaU 
«w» WARREN STEVENS “4 coruwera pitung - aa MAKE 

   

  

  
  

  Saksikanlah keindahan alam su-' Me una 
ngai MissisSippi.......... serta Film musical dan tari2an dalam 
ketjantikan dan kemesraan radja tierita jang paling mesra dengan 
Ni tatawarna jang paling indah! | 

djur untuk segala matjam KELEMAHAN, beri dan menahan 

Tarian”: MAMBO CHERRY PINK DARI SURABAJA 
BOMBAY DARI BANDUNG, TILL WE MEET 
AGAIN. BOGOR, BALLET2 DARI SEMARANG & 
MALANG, diselingi perlombaan menjanji, deklamasi 
sadjak, & LADIES/BOYSBAND CLHPPSMI SEMA- 
RANG, serta aneka shows jang menarik. 

Kartjis dapat dibeli :- Rp. 10,— 
LIDO, BODJONG 23. 

  
Dipimpin S. T. Oei, bekas Wartawan Warta Harian “Sinar Baru” , 

tenaganja. 
Harga Rp. 20,— per pak. 

djangkan rambut, 

“(djatuh) 

rambut ditanggung tida luntur 

sk” 3. Grms. Rp. t0,—: 
d' Rp. 25,— 

bekas djerawat? 

POTENSOL obat kuat istimewa 

(APRODIN untuk plesir 

Djl. TERNATE No. 12 
BANDUNG   

Pemerintah Daerah Kabupaten : 
KENDAL seniaa 

PENGUMUMAN 
Dipermaklumkan dengan hormat kepada chalajak ramai — 

terutama kepada para pengemudi kendaraan baik bermotor mau- 
pun tidak bermotor — bahwa djalan Kabupaten DAMPAL — 
KALIWUNGU wilajah Kawedanan Kaliwungu antara km. 5—6 
untuk tiga bulan lamanja terhitung mulai tanggal 1 Djuli 1956, 
ditutup ' buat - lalu-lintas djalan (doorgaand verkeer) untuk semua 
kendaraan selama tiga bulan, karena djembatan B.C.-13 jang 
terletak dibagian djalan itu “akan dibongkar guna diperbaiki. 

Si " Kendal, 13 Djuli 1956. 
KEPALA DAERAH KABUPATEN KENDAL, 

(R. PRAJITNO PARTODIDJOJO) 

"IGONOCIDAL untuk sakit kentjing, baru atau lama 
|ASTHMA CURE untuk sakit batuk, bengek dan slijsma 

| ISEXALIN untuk wanita jang sakit kotoran tida teratur 
IBARYI.TIN Minjak rambut guna menumbuhkan, pan- 

DC HAIRDYE Tjelup rambut untuk bikin hitam 

ATOM HAIRDYE Tjelup rambut putih djadi hitam 

CLEANSING CREAM membersihkan paras muka 
'.h “(make-up) jg. susah dihilangkan dengan sabun 
SPROSSENCREME untuk sprossen tanda? hitam atau 

NO-HAIR PUDER untuk menghilangkan rambut 

PREGNOL untuk wanita ingin dapat anak 
p. 

DAPAT BELI DITIAP TOKO OBAT DISELURUH 
INDONESIA. — 

Pesanan luar harus tambah 1596 ongkos kirim. 

DC Pharma Ltd. 

Agen Besar: ACHMAD KARIM, Pintu Besi 10, Djakarta. 

AGEN BATA (TAN HWAT SWIE), GADJAHMADA 36. . 
RUMAH MAKAN TJIMAHI, MATARAM. 
AMERICAN SALON, PEKODJAN 83. 

    
Ro, Te Ha RS 2 RO Ra 2 LA SM RA Ta LL La Ru Ra AL LK 

Rp. Aa SA SE SE IA HL LL LN 

dan brentikan rontoknja rambut GEMBIRA RIA — MERIAH — ROMANTIS 
Sena ana Menata pia Cha «sia Rp: 10,— GILANG : FEMILANG — MURAH DAN PUAS!!! 2 PEKAN RAYA SEMARANG 

KE-H TAHUN 1956.” 
5 Grms. Rp. 15 10 Grms. di KEBON, BINATANG Tegalwareng Semarang 

dari tgl. 25: Agst. s/d 15 Sept. 1956. 
HIBURAN2: Tong Setan, Prof. Nicky, Doolhof (Guwa Kiskenda) 

Rp. 10,— sebagai terowongan “perdjuangan” dan ”loye”-tunnel, Kembang- 
api jang»bersinar2,. Concours2 Hawajians/ Krontjong/ Ketjantikan, 

PI SAN SNN Nai na aa Oa Ma ma Rp. 10,— Pertandingan2 Olahraga dan Adu kekuatan, Pameran? Keindahan, 
Rp. 5,— | Draai- dan Raadmolen, Kuda-kudaan dan kapal2an terbang, Ta- 

MN IA an al Ku ana Rp. 30,— | man Kanak2, K.A. keliling, berlajar, dan hiburan? jang sanggup SI aan Rb: Tp mentjutji. mata: dan hati duka. 

STAND2. PENGHIBUR JANG LAIN: Wajang Orang, Ketoprak, 
Sandiwara Bintang Film dan Sri Panggung, Rejog Ponorogo, Ke- 
senian Pasundan jang mengagumkan, Lodruk Marhaen, dil. 
EXPOSISI :. Penerbangan - Pelajaran-K.A., Plan 5 tahun, Hutan 
kita, Kesehatan Rakjat, Perindustrian, Perdagangan & Perekoro- 
mian Umum, Pengadjaran dan Pendidikan Masjasakat, Perikanan 
Darat & Laut, Pertanian, Perumahan Rakjat, Perbaikan Makanan 
dll. jang bersifat mendidik bangsa jang sedang menghadapi per- 

2 tumbuhan hari depan jang gilang ' gemilang. 
TIDAK KETINGGALAN: Rumah2 Makan, Warung2 serta M3, Rahat Kiosk2 dengan tjorak makanan jang serba baru, Specifiek, istimewa 

: dan lezat dengan harga2 jang sesuai dengan lezatnja makanan 
T - B IB serta minuman. 

TERUTAMA Kebon Binatang-nja jang sudah tidak asing lagi Bean Sarah Tatan bagi masjarakat kita diseluruh Indonesia, akan Barnellabk an 2 
beien),  ASTHMA, - KEPUTI- | luruh pengundjung Pekan Raya diwaktu malam. maupun siang, 
HAN, IMPOTENTIE dan lain-| sebagai Taman Firdaus jang romantis dan mengena setiap hati 
lain penjakit. 
Djam bitjara : 

Djl. PINTU AIR No. 24, 
DJAKARTA 

pengundjung, teristimewa para remadja putera dan puteri. 
MULAI MENERIMA STAND, WARUNG, KIOSK, EXPOSISI. 

. Djangan samp4r”ketinggalan dan berebutan. Datanglah segera ke 

9—12 pagi 
5—7 sore 

  

TR Sekretariaat Umum Panitya PEKAN RAYA SEMARANG ke-lI 

ML LS LL Le Ls | tahun 1956. 

DI D U AL . Alamat di Kebon Binatang Tegalwareng (djl..Sriwidjaja) 

J id Semarang. 
Telpon Sm. 1441. 

| 1 Teromolpos No. 130. DODGE truck 34 ton 1956. Sai NN en sm 

DODGE light truck 1 ton 1956 

DODGE pickup l, ton 1956. 
djatn: 08.00 — 14.00 

16.00:— 18.30 

Pendaftaran stand2 palinglambat tgl. 10 Agustus 1956. 
Inilah Pekan Raya saudara, selain sebagai tempat penghibur 

Djam Kerdja : 

Djl. Imam Bondjol (Pontjol) 186   Semarang. saudara, djuga mempunjai sifat jang mendidik bagi masjarakat kita.   “2 Sa LL LL LL AL AL "Ra 2 RA 2 “Ra S2 “SR 2 “M0 “M0 “Aa 0 M2 0 RAI 2 
  

MIL 
MN, 

TAKE VER WGipe 1 
AND KEEP uER 

THERE UN". 1 GET ja 
BACK EKOM THE 

NDROKE Risk, BREezy! 

  

    
    

  

'Roy Rogers 

“No. 67 

Aa C3 

   
  

  

— Lepaskan saja! 
&“ Bawalah dia masuk dan pak 
salah dia untuk tinggal disana 
sampai saja kembali dari tem- 
pai peternakan Drake itu, Bree 
Zy     Type Peri. SEMARANG” ldzin No, 3498/111/A/171 

    

   

   
   

     

   

     

     
     

     

   
     

     

      

YLL FIND OUT IF RoseRs NI MI gicey nee V mey V Son, IP You MAKE PON PATCHES 
AND HIS PALS REALLY S | You SURE AND SEE) RUN KEAINST THAT PINTO, WEILL 
MAVE DONE SOMETHING YOUR TKICK ENTER HIM IN TH' BIG RACE AN 
T9 KEEP DON PATCHES 5        

  

ROM GUITTING IN A RACE! 
WILL WORKE CLEAN UP? 

Han 

           
Sementara itu. 
— Ricky apakah engkau betul2 pertjaja kalau akalmu itu akan 
berhasil! ' 
— Tijobalah, dan buktikan, Roy! 
— Nak, kalau engkau dapat membuat Don Patches itu mau Ia 
ri melawan Pinto itu, saja akan mendaftarkannja kedalam  patju 
an kuda besar itu dan menang! 

— Safa akan  menjelidi- 
ki apakah - Roy Rogers 
dan teman2nja betul2 te 
lah dapat  mengerdjakan 
sesuatu untuk — mentjegah 
supaja Don Patches tidak 

membelot didalam patjuan! 
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