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P.M. INGGRIS, Sir 

pada waktu jang tepat in | 
antara Timur ma 

aja, bahwa 

  

. $ La Dilan siang, mass r: etegan di jut. Da s g is 

Pee ia ikan Oka 'Fimur dan Barat mungkin djuga 

  

  

  

       
   

  

hari Senen Heli daka 
, h “akpat mengadakan rundingan 

  

jar: , apakah: pembatasan2 tertentu dari djumlah ang- 
Batin bersendjata di beberapa daerah akan dapat berguna bagi 
tertjapainja suatu persetudjuan. 

Pada pembukaan 'perdebatanmadjuan menudju kearah memper 
mengenai politik luar negeri Ing satukan Diam kembali. Kedua 

  

  

gris dalam parlemen Eden kata- 
kan, bahwa tiap kemadjuan sema 
tjam itu harus dilaksanakan lang 
kah demi Sg seperti ke- 

1250 Kios 
Gerombolan Kali 
mantan Menjerah | 
SEDJAK  diberikannja bantu- 

an militer di Kalimantan bulan 
Mei jl. sampai tgl. 17 Diuli jbL 
ini telah ada 1.259 anggota ge- 
rombelan 
jang datang memenuhi panggilan 
untuk kembali kedalam masjara- 
kat dengan 30 putjuk sendjata 
api jang diserahkan oleh ang- 
gauta2 pevanbnak tsb. antara- 
nja terdapat 3 sendjata bren. 
Demikian diterangkan | kemaren 

oleh Wakil Penad Kapten Har: | 
sono jang mendasarkan ketera- 
ngan itu sebagai hasil penindjau 
an jang dilakukan baru-baru ini 
oleh missi Let.-Kol. Mursito cs. 
dari MBAD. 

  

(berikut kebbara ta | 

belah pihak harus bekerdja ber- 
|aina2, kata Eden. Ia menjatakan 
demikian, setelah . mengatakan, 
bahwa Uni Eropa Barat sendiri 
telah mengambil tindakan2 untuk 
memperbesar keamanan, Ia dalam 
pada itu mengandjurkan kepada 

Netai Sovjet dan negara2 lain2-nja 
supaja melihat, apakah beberapa 
tindakan tadi tak akan dapat mem 
bantu memperbesar saling keper 
tjaan dan mentjiptakan keadaan2 
jang baik guna menjelenggarakan 
pemilihan umum seluruh Djerman. 

emungkinan  menindjau 
kembali siasat militer, 

Selandjutnja Eden katakan, bah 
'wa Inggris telah mulai mengada 
kan rundingan2 dengan negara2 
serekatnja mengenai kemungkin- 
an menindjau kembali siasat mi 
liternja, tapi sementara itu didje 
laskannja pula menurut pendapat 

jeja Inggris tak akan dapat ber- 
tindak sendiri dalam masalah2 se 
matjam itu. Dipunjainja bom zat- 
jair oleh Amerika Serikat, - Uni 
Sovjet dan dalam singkat ja.d. 
ini nanti djuga Inggris akan se   

Missi itu baru2 ini diutus oleh 
KSAD menindjau Kalimantan da 
lam rangka pemulihan - keama- 
nan “didaerah Kalimantan, jang 
menurut Kapten Harsono,  ter- 
dapat koordinasi jang sangat baik 
antara pihak tentara, ' pamong 
pradia dan polisi ditambah pula 
adanja bentuan para alim ula- 
ma, tokoh? masjarakat dan rak- 

'jat pada umumnja, maka pelak 
sonaan politik keamanan - Peme- 
rintah ternjata berhasil baik dan 
sangat memuaskan. 

Mengenai persoalan sih 
lan KRJTY dierangkan,  walalu- 
pun Pemerintah telah memberi 
Ciaminan kepada mereka tentang) 
penjalurannja untuk kembali ke| 
masjarakat, tapi Gentan. merej| 

    ka ternjata adas 
an jang setjara berkeras Hasan Ta 

dan 
erus melawan. Terhadap . 20-18 : 

longan? jang. ternjata masih tej a ea 

« mau kembali setap 4 
  

tap berkeras-kepala, dalam bu- 
lan Djulli 1956 misalnja, pihakf 
tentara berhasil memukul. pasu 
kan KRJT jang dipimpin. Djum 
ri jang merupakan pasukan. ter 
kuat dari Ibnu Hadjar hingga 
mengakibatkan 200 anggauia ge 
rombolan tewas. 

Pemukulan terhadap kesatuan 
gerombolan tersebut dilakukan di 
Ahuk, Gunung Batu didaerah Pa 
ringin bagian pedalaman Kaliman 
tan. Dalam gerakan operasi TNI 
itu djuga telah diketemukan terri 
torial basis gerombolan di Madam 
pa jang merupakan ,,gudang ma- 
kanan” dimana tersimpan perse- 
diaan untuk Lk. 1 tahun dan ber 
bagai barang hasil rampokan. 

Demikian Kapten Harsono jg 
menambahkan bahwa djuga se- 
luruh daerah territorial gerombo 
lan telah dapat dihantjurkan hing | « 
ga kalau mereka tidak mau meme | 
nuhi seruan Pemerintah mereka 
djuga tidak akan dapat meng- 
adakan gerakan2 jang berarti 
lagi. Tentang diri Ibnu Hadjar 
sendiri Wakil, Kepala Penad te: 
rangkan, bahwa Ibnu Hadjar tlh |: 
menjatakan kesediaannja Untuk | bara 
memenuhi. panggilan penguasa 
militer dan kini sedang mengum |: 
pulkan pasukan?nja. Kapten Har- 
sono selandjutnja terangkan bah 
wa bekas angauta2 geormbolan 
jang bermaksud masuk sekolah/ 
pesantren agama oleh KSAD tIh 
disanggupkan akan didjami dan 
diusahakan sebaik2nja. (Antara) 

Nj. Soong Ta 

  

ia 

Tak 
Djadi Den 
Ba Sa 

Sea 

. MENURUT pe Na 

djungan nj. Soong in 

ngan , Air 
   

    

  ngumuman 1 
telah diberikakakamaNn Papa Maa 1 
oleh duta-besar RRT: an 
Kem. Luar Let ar 
Gg hay 

  

kas Anggauta Te engui 
kan, bahwa usaha Biro Penam 
ngan Bekas Anggauta Tentara 
untuk mengembalikan bekas ang| 
gauta tentara, jang hingga kini | 
pemeliharaannja masih mendjac 

  

|Igera. menjebabkan penindjauan 
kembali siasat militer duz     “be 
lah pihak (Barat dan Timur), 
kata Eden. « 1 

Ketika pemimpin liberal, Cle- 
ment Davies, katakan, bahwa da 
lam keadaan sekarang ini perlu 
bagi Inggris untuk mengurc 
pengluaran2 militernja, Eden me 
nerangkan, bahwa ia tak dapat 
membenarkan pendapat sematjam 
itu, Kemudian dinjatakannja, bah 
wa masalah pertahanan Barat 
akan hanja dapat - diselesaikan 
dalam rangka Nato dengan | perse 

    

ditetapkan oleh Konstituante nan 
ti. 

termasuk sebagai salah seorang 
termasuk sebagai 

  
akan mengadakan sidang 2m 

Pihak PNI jang. taoge: di Dja 
karta tidak menghadiri kongres: 
di Semarang, pun: menerangkan, 
bahwa pada dewasa ini mereka 

rangan kepada pers. 
soal Dwi-Tung | 

gal? 
Dalam pada itu, Dr. H. Alif 

Akbar dari fraksi Masjumi atas 
pertanjaan pers menerangkan pen 
dapatnja pribadi, bahwa dengan 
menda. Drs. Moh. Hatta se- 
bagai Wakil Presiden Indonesia, 
hakekatnja ia tidak lagi akan ter 
ikat oleh djandji “dalam kedu: 

pada "Dwi-Tung alam rang| 
kaian Sukarno— aa, sehingga 
dengan begitu menurut Dr. H. Ali 
Akbar, Drs. Moh. Hatta sebagai 
warganegara biasa akan dapat/ 
melantjarkan keritik2nja terhadap 
Sukarno. 

  
hadap Sukarno, menurut Ali Ak- 
bar, akan memungkinkan timbul 
nja golongan2 jang Pro-Sukurno 
atau pro-Hatta sehingga ' dapat| 
merupakan perpetjahan jang ti- 
dak: akan menguntungkan nega- 

ra. Berpegang pada pendapat ini, 
maka Dr. Ali Akbar. menerang- 
kan, bahwa sebaiknja dipandang 
dari sudut politis-psychologis 
mundurnja Wakil Presiden Moh. 
Hatta ditangguhkan sampai sele- 
sainja pemilihan Presiden Indo- 
nesia menurut ketentuan2 jang 

"Dapat timbulkan perebu- 
tan kursi. 

K. H. Siradjuddin Abbas, ketua 

5 ikan keterangan kep tan 
reka mengenai maksud, Wakil Presiden Moh. Hat 
kan diri sebagai Wakil Presiden, segera sesudah Konstituante 
antik. Pihak N.U. dalam hal ini atas pertanjaan -,,Ar 
menerangkan, bahwa tentang hal tersebut Dewan Pimpinan N.U. 

menindjau Paskontawnja, Pa 

belum mungkin memberikan kete 

dukannja sebagai mepagina, dari- |. 

Keritik2 dari Moh. Hatta ter-l 

  

    
       

   

      

  

   
   

kepada “Dilan 
tidaklah .,,kuat 

Ketua Perti itu ' berpendapat, 
Ibahwa kang maksud Hatta 

n djabatannja se | 
laku: Wakil Presiden itu terdapat | 
suatu background” “jang lebih | 
Imendalam. 

Seperti diketahui, dalam surat 
pemberitahuannja. itu Wakil Pre 
siden Hatta antara lain menjata 
kan, bahwa ketika menerima djal 
batan Wakil Presiden dulu, Hat 
ta menduga, bahwa djabatan se- 
mentara itu tidak akan lebih lama 
dari setahun dua tahun. tg 
Kaku dulu sudah ada dugaan, 

bahwa djabatan sementara itu 

tidak akan lebih lama dari dua 

  

  

   
TAHUN kk vu No, 131. 

  

  

  

Dim. kota Smg. : 

IK: 

Harga Langganan 

uar kota Smg.: 

“ Harga Adv. Rp. 0,95 per mm.-kol. 

Rp. 12,70 4- Rp. 0,30 (Materai) 

Rp. 13,70 4- Rp. 0,30 (Materai) — 

(Bajar Muka) 

Rp. 13,— 

Rp. 14,— 

Etjeran 75 sen selembar. 
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Ka. kadakai dia 

er dan konvensi   memutuskan apaxah dia 

1g akan d 

ni Ox Bea tarigan 

  

atang. 

komentar: 
an anpitan tidak lama se 

ke 'a Tjalon Wa 2 Preside en A. 
Dari Partai Republik | 2 EP atahar Tpag Kkan Dat ang? 

akam tea 
Partai Republik bul. 

lik bagi wakil presiden dalam pemilihan bulan 

KSAD Setudju 

    

   

        

  

lik Dalam Remilih- 

  

  

alon dari Par harus mendj : 
November 

  

  

        

dalam Parlemen serta 
nja berdjumlah S buah, 

Dipilih” Kembali j— 
Dim Kongres Utk Mentjegah A 
KONGRES KE-8 PNI. di 

dan laporan para Menteri P.N.I. 
jang telah dibentuk mulai mengadakan 

para Menteri, prasaran2 
jaita tentang: 

an 

Sem arang Selasa siang telah 
mengenai beleidnja masing2 

rapat2- -nja. Disamping 

Si Rae mid Hn e—nans aman aan 

Suasana Ka P. NI. Banjak | 
Diliputi'Rasa.. Tidak"Puas. Thd 
Beleid Dewan Pimpinan'Partai? 

jang telah disampaikan kepada kongres  seluruh- 
penjempurnaan . erganisasi, doktrin marhaenisme, 

Diduga Hanja Lk. :50/pCt.5Anggauta2 DPP Bisa” 
' "Supaja-(DEP Dipilih" Djuga 

danja Kliek-Systeem 
selesai mendengarkan prasaran2 
dan sedjak Selasa malam seksi2 3 
laporan2 Dewan Partai, Fraksi 

konstitusi 

    
   
    

: belum a oleh. Harold: Stassen 
. i MEieuhower dalam soal 

Iberlatjutan sendjata ” bahwa dia 
akan berusaha agar: Gubernur 

Rentjana Penampung 
an Bekas Tebar 

Rakjat 

    

   

  

pegara, politik dalam-luar negeri dan poliik ckonomi-keuangan. 
| .Djum'at pagi j.aid. seksi2 di. 
harapkan sudah dapat menjampai 
kan laporan2nja jang berupa ke 

Partai jang sebagaiftana dikon- setudjui, — karena memungkinkan 
sfatir oleh. acting Ketua Umum  berlangsungnja nkliek-systeem”', 
Ki S. Mangunsarkoro dalam pi-|dan karenanja dikehendaki supaja " (Christian Hgrter dari Massachu- 

settsi Maan tjalon: dari Partai |. 
Republik bagi . pemilihan wakil 
penahan « sebagai pengganti Nixon. 
Wakil Presiden A.S: Richard Ni 
kon ngatakan bahwa dia akan 
Imenerima-sesuatu keputusan jg, 
dibuat. oleh Presiden dan  Kon- 
vensi Partai Republik. Nixon se 

|tandjutnja mengatakan bhw Her- 
ter telah mendjadi teman. baiknja 
selama 10 tahun dan bahwa dia 
adalah salah seorang jang paling 
tjakap dalam kenegaraan. Dikata 
kannja, bahwa djika konvensi me 

  

   
  

     tahun, mengapa baru sekarang, 
sesudah berdjalan sekian ” lama- 
nja, bsru dimadjukan  perminta 
an berhenti? Demikian tanja K. 
H. Siradjuddin Abbas. 

Ketua Perti itu djuga berpen- | 
kapat, bahwa ketentuan konstitu | 
Sionil jang menentukan ' adanja | 
djabatan Wakil Presiden  disam 
ping Presiden, harus tetap “dipe 
nlihi, dan djusteru untuk inilah 
ia kuatirkan akan'timbul banjak 
kesulitan2, mengingat belum ada 

nja undang2' pemilihan ' Presiden 
arau Wakil Presiden, dan melihat 
pula adanja kenjataan, bahwa pua- 
da saat ini sedang memuntjak 
»hafsu2 perebutan kursi2 bagi 

djabatan2 penting. Tapi, dalam 
pada itu, K.H. Siradjuddin Abbas 
menduga, bahwa maksud ' Hatta 

untuk meletakkan djabatannja itu 
nampaknja sulit untuk ditjegah. 

Pembitjaraan dalam Par 
lemen tepat:   salah serang Bekas wakil ketua II pesan 

pemimpin partai2 politik Islam jg | 
pernah mendesak Wakil Presiden menerangkan atas pertanjaan ,,An 

IMr: AM. Tambunan (Parkindo)   tudjuan dengan semua negara? 
serekat Inggris dan mengadakan 
usaha? Jain : 
merupakan" kesalahan esar, “Gp. 

  

    

Moh. Hatta untuk menangguhkan tara”, bahwa ia menganggap ke 
c n maksud meletakkan djabatannja, | 

dari pada itu akan menerangkan kepada 
bahwa alasan jang disebutkan da|P 

.lam surat 

iputusan Panitia Permusjawaratan 
” Antara”, (Parlemen jang menentuakn, bhw. 

tang sidang pleno Parlemen akan 
membitjarakan pemberitahuan Wa 
kil Presiden Hatta jg bermaksud 

pemberitahuan Hatta 

pada tgl. 30 Djuli jang akan da atas 

-Russia Di-in- 
truksikan! Djangan'Me- 

bakPesawat'Jg'Me- 
tabanan Miklatah Russia 
Untuk Mentjegah Makin Tambahnja Ke- 

. tegangan Internasional 
MARSEKAL SEGEI "RUDENKO ' Kepala “Staf Angkatan 

Udara Uni Soviet mengatakan ' pada hari Senin malam . bahwa 
pesawat Soviet telah menerima instruksi diangan menembak pe- 
sawat2 jang melanggar wilajah Sovjet sesuai dengan keinginan 
Sovjet untuk mentjegah makin bertambahnja ketegangan inter- 

  

   

  

untuk meletakkan 

sa konstituante, z 
atas pertanjaan 

        
   

  

ea 'rena itulah maka Sujono Hadi 
m |noto kini menggantungkan  ke- 

E resmi | dudukannja sebagai tjalon  ang- 

  

   

  

   

   

nasional. Tetapi dia mendielaskan bahwa perintah itu hanjalah 

pelanggaran 
Sovjet dan dalam hal-hal terus terdjadi pelanggaran2 penerbang2 
Soviet tentu yen NN an lain. 

Kedudukan Mr Su 
jono Dalam K onsti 

bersifat sewaktu2 pada 

    

   
      

Tergan ung Pada Kepa 
an2”Kongres”P.N.I, 

Di Semarang 
. SUJONO PADINOTO| 

jang namanja .tertjantum agai 
oran fjalon PNI untuk 

ilihan Djawa Timur 
untuk mendjadi. ang 

Ka aa hari Selasa 
| »Antara” mene- 

rangkan, bahwa kedudukannja da 
lam badan tersebut tergantung | 
pula pada putusan2 iang akan di 
ambil oleh kongres PNI di Se 
marang dewasa ini. . 

Sikap itu menurut Mr. Sujono 
Hadinoto. sesuai. dengan sjarat2 
jang ia sertakan dalam | permin- 
taannja untuk keluar dari PNI 
beberapa waktu berselang, jaitu, 

dju | bahwa ia keluar dari partai tsb. 
karena tidak dapat menjetudjui 

beleid pimpinan partai sekarang 
ii, dan ia bersedia masuk kem 
ili kedalam PNT apabila ia me 
hat adanja perbaikan2 dan kel 

tegasan: -pimpinan PNI. Oleh ka 
  

gota konstituante kepada putu- 
.san2 jang. akan diambil oleh 

udara dekat perbatasan 

Rudenko jang berbitjara. pada 
suatu resepsi jg. diselenggarakan 
di Moskow oleh atase militer Me 
sir Kolonel El 'Tomahy,: mendje- 
laskan kenapa penerbang2 Sovjet 

Tas tidak melepaskan tembakan pada 
—ms pesawat A.S jang dituduh dalam 

nota Sovjet baru2 ini terhadap 
penerbangan diatas wilajah So 
vjet. Marsekal Rudenko mengata 
kan bahwa politik Sovjet dewasa 
ini adalah mentjegah semua hal 
jang makin menambah ketegangan 
internasional. — Itulah  sebabnja 
mengapa pesawat kami tidak di 
perintahkan menembak pesawat2 
jang melanggar udara kami, kata 
nja. 

djabatannja 
pada saat dilantiknja Konstituan 
te nanti, adalah tepat sekali. 
Menurut Mr. Tambunan, kita ti 
dak daapt menahan maksud Wa 
kil Presiden apabila Wakil Pre 
siden Hatta sudah bermaksud me 
letakkan djabatannja, tapi soalnja 
jang masih harus diselesaikan se 
karang ialah bagaimana kedudu- 
kan itu selandjutnja, selama belum 
ada Undang2 Dasar baru hasil 
Pa Konstituante. 

Tambunan membenarkan 
Maa bahwa selama Undang 
Undang Dasar baru belum ada. 
maka selama itu “ pula Undang2 
Dasar sementara kita harus tetap|5 
berlaku, dan dengan demikian ma 
ka ketentuan“ konstitusionil ten 
tang djabatan Wakil Presiden di 
samping Presiden itu masih harus 
dipenuhi. 

Perlunja Parlemen segera mem 
bitjarakan maksud Wakil Presi 
den Hatta untuk meletakkan dja 
batannja itu, menurut Tambunan, 
adalah mengingat dulu pengang- 
katan Wakil Presiden Hatta men 
djadi Wakil Presiden Republik 
Indonesia telah terdjadi atas usul 
Parlemen. 

Beberapa bahan. 
Mengenai kedudukan Wakil 

Presiden dapat diterangkan dgn. 
singkat sebagai berikut: 

Berlainan dengan Undang2 Da 
sar RIS jang tidak mengadakan | 
fanksi Wk. Presiden sebagai alat 
perlengkapan negara, maka Un- 
dang2 Dasar RI Kesatuan pasal 
44 menjebutkan adanja  funksi   Mengenai nota protes Sovjet 

| kepada AS, Rudenko mengakui 
|bahwa penerbang2 Sovjet tidak 
melihat tanda2 AS pada pesa- 
wat2 jang melanggar jang ter- 
bang tinggi sekali. Tetapi mere 
ka mengetahui betul bahwa 1 
adalah pesawat2 bikinan AS j 
dibelli oleh negeri2 lain Oa 
nja AS masih bertanggung dja- 
wab karena mereka tahu kema 
na mereka mendjualnja dan ada 
dimana. Rudenko menolak mem 
beri keterangan apakah  pesa-| 
wat2 jet jang bersajap segi-tiga 
jang dipertundiukkan dalam pa 
meran udara Sovjet baru2 ini di 
bikin setjara besar2-an. (AFP). 
  

ini, Patut diketahui, bahwa pen 
tialonannja untuk mendjadi ang   kongres PNI di Semarang dewasa! 

  

pan untuk menerima bekas ang- 
ta-anggauta tentara tersebut 

ditempat kedudukan badan pelak 
sana projek di Tebing-Tinggi su 

“demikian madjunja, sehingga 

apat dipastikan dalam tahun ini 
uga ,contingent” pertama su 

    

- 

  

  

    

tanggung djawabnja, kedalam mi: an dapat diberangkatkan menu 
sjarakat, maka salah satu djalan | dju ketempat tersebut, 
jang diambil ialah dengan me-| ' 
mira anggauta-anggauta ten| Atas dasar pengertian transmi 
tara tersebut sebagai transmigran | grasi untuk tudjuan tinggal mene 
ke projek ,Djajaloka”. Sepertiltap didaerah baru dengan maksud 
umum mengetahui, projek Djaja ! untuk mentjapai perbaikan tingka 
loka” jg namanja semula ,,Kung-|tan penghidupan, jang pelaksana 
ku”, telah diresmikan pembukaan! annja bisa lebih sempurna bila 
nja oleh Presiden selaku Panglima dilakukan  setjara. perseorangan 
Tertinggi Angkatan Perang Repu dgn sukarela, maka pengiriman 
blik Indonesia, Persiapan-persia- transmigran ke projek ,Djaja- 

    

gota DPR oleh Mr. Sujono Hadi 
'noto sudah ditolak. 

1 Transmigran Ke ,Djaja- lakukan Dim Klompok2 
loka” nanti Na dalam ke-| 
lompok-kelompok, jang terdiri 
dari 20 orang transmigran per-| 
seorangan. Djadi pengiriman dlm | 
bentuk saluran Kompie Transmi | 
grasi, seperti jang didjalankan 
pada waktu jang telah lalu, tidak | 
Jagi dilakukan. Dengan demikian, 

Imaka dari usaha pemulihan bekas 
'anggauta tentara kedalam masja 
rakat diprojek ,,Djajaloka” terse 

dalam rangka pembangunan nega 
ra, jang benar-benar berdasarkan 
sukarela dan bakat perseorangan, 
jang dengan sendirinja akan men 
dapatkan -hasil2 jang sebaik-baik 
nja. Demikian pengumuman itu. 

| (Antara), 

  

'Idiadjukan oleh 10 anggauta da-l: 

but,” akan tersusun suatu tenaga | 

Wk. Presiden sampai terbentuk- 
nja Konstituante. Wk. Presiden 
tersebut diangkat oleh Presiden 
Sukarno dengan surat keputusan 
no. 27/50 tertanggal 16-10-1950 
atas voordracht Parlemen jang 
diputuskan oleh sidang pleno ter 
buka tangal 14-10-1950. 

Pada ketika itu Moh. Hatta di 
tialonkan oleh 113 anggauta Par| 
lemen, K.H. Dewantoro oleh 19 
anggauta,. Sjahrir, Dr. Sukiman, 
Moh. Yamin masing2 oleh dua 
anggauta, Iwa Kusumasumantri, | 
Nerus Ginting Suka dan Burha- 
nuddin masing2 oleh satu ang 

gauta. Karena menurut ketentuan 

hanja tjalon jang paling sedikit 

ipat turut serta didalam: pemili-| 
han, maka hanja ada dua djago 
utk. Wk. Presiden, jaitu Moh. 
Hatta jang ditjalonkan oleh 113 
anggauta dan K.H. ' Dewantoro 
iang .ditjalonkan oleh 19 anggau 
ta.. Kemudian diputuskan oleh 
sidang Parlemen. bahwa Hatta 
terpilih mendjadi Wk. Presiden. 
Prosedure pemilihan 'Wk. Presi- 
den itu disusun oleh suatu pani- 
tia ad hoc jang dibentuk pada tg. 
20/9-1950, terdiri atas  Kasimo 
(sebagai. ketua), Prawoto 
kusasmito (penulis), Mr. 
bunan, Mr. Moh. Yamin, Sidik! 

| Djojosukarto, Mr. Luat Siregar 
|dan Mr. Iwa  Kusumasumantri 
(anggauta). , 

  

Presiden Mesir Djamal Abdul 
Nasser telah terima baik undang 
jan dari Radja Hussein untuk me 
'Ingundjungi Jordania, demikian 
menurut siaran radio Kairo ma- 
lam Selasa. Dikatakan oleh ra- 

Tr | 
am- 

mutuskan an sebagai tjalon 
jg dapat memberikan sumbangan 
paling besar kepada dipilihnja 
kembali Eisenhower dan kepada 
sukses dari politik Eisenhower, 
dia dengan, gembira akan menjo- 
kong pentjalonan Herter. 

Statemen Stassen. 
Pembantu istimewa “ Presiden 

Eisenhower . tentang -perlutjutan 
sendjata “: Harold -Stassen -telah 
membuka perebutan atas tjalon 
wakil presiden dari Partai Repu 
blik “dalam pemilihan bulan No- 
pember jaad. ketika dia meng- 
umufgkan. maksudnja untuk menji 
sihkah Richard Nixon sebagai tja 
lon wakil presiden. 

Dalam statemen tertulis Stassen 
meniatakan bahwa dia akan mem 
perdjuangkan Gubernur Massa- 
chusetts - Christian Herter agar 
mendjadi tjalon untuk mengganti 
kan Nixon. 
Move ini telah sangat meng- 

gemparkan kalangan politik Ame 
rika terutama mengingat 

n, dianggap sebagai. salah 
seorang teman sekerdja-sama is. 

terdek dari. Eisenhower. ..Mo- 
jutnja sama sekali ter | 

dari Presiden, KRisenho- 
galah mengata 25 sda- 

  

   
    

    

  

   

       

  

akan Nanah k " 
tetan mendiadi, tjalon Tata re- 
siden aed 
wer ini didjelaskan kembali be 

lum lama berselang melalui Ge- 
dung Pu:ih bahwa dia tidak. me- 
rubah pendiriannja. 

Reaksi atas 
Stassen 

Sementara itu Leonard Hall 
Ketua Panitia Nasional Partai Re 
publik mengatakan bhw. Stassen 
berhak menjokong seseorang jang 
dia kehendaki, tetapi dia sendiri 
tetap berfikiran bahwa Nixon ha 
rus tetap -djadi. tjalon wakil pre 
siden dari Partai Republik. Peng 
umuman Stassen telah: sangat 
menggontjangkan kalangan? Kon 
gres dimana semua anggota dari 
Partai Republik jang ditanjai pen 
dapatnja pada umumnja memudii2 
kapasitet Herter, tetapi mereka 
tidak mau menjokong move Stas- 

(sen. 

Senator Francis Case dari Da- 
kota Selatan mengatakan bahwa 

menurut pendapatnja Partai Re- 
publik “akan mempertahankan 

Nixon sebagai tjalon wakil pre- 

statemer 

bahwa : 

tjana Panitya Penampungan be- 
kas Lasjkar Rakjat jang diketuai 
oleh Chaerul Saleh supaja bekas 
Lasjkar Rakjat jang "memenuhi 
sjarat2 ke-veteranan dim, rangka 

ap uu Veteran dapat ikut 

nya, ' Pimpinan Angkatan. Darat 
diuga akan ikut memperdjoangkan 
membebaskan bekas2 engan 
Lasjkar Rakjat jang masih dl: 
tahanan2 berdasarkan abon 
dimasa sebelum tahun 1950 kare 
na melawan Belanda. Persetudju |! 
an ditjapai dalam perundingan 
baru2 ini antara KSAD dengan 
Panitya Penampungan bekas Lasj 
|kar Rakjat, Demikian Penerangan 
A.D, (Antara). 

     beajai Aswan '— Ru 
kali Lagi Ketidak-Sediwonnja 

BERHUBUNG DENGAN tulisan dalam ',,New York Times” 
jang mengatakan ,,Turki, Pakistan dan Iran menentang bantuan 

A.S, bagi pembangunan bendungan Aswan,” maka sumber2 Mesir 
“di PBB -hari Senin mengatakan, 

"Sebagaimana diketahui AA. S. 
Iminggu-j.l. telah mengatakan ke 
pada Mesir bahwa ,,dalam kea- 
daan2 jang sekarang ini tidaklah 

“Idapat. dilaksanakan bantuan A.S. 
“untuk serta membiajai pembangu 

Inan bendungan Aswan itu”. De 
mmikian pula statemen jang sama 
seperti itu dikeluarkan di Lon- 
Idon, dalam mana diumumkan, 
bahwa Inggeris pun menarik ta 
waran bantuannja bagi pembia- 
jaan projek itu. Dalam. analisanja 
tentang faktor2 ekonomis dan po 
litis, jang berhubungan dengan 
penarikan tawaran bantuan AS 
itu, Wartawan “New York Ti- 
mes” di Washington — menulis, 
bahwa disamping faktor2 tersebut 
tadi ,,diantara negara2 anggauta 
Pakt Bagdad tadi terdapat faktor 
faktor lain jang menguasai nega 
ra-negara itu”, jaitu bahwa mere 
raka sendiri mengharapkan ban- 
tuan seperti jang ditawarkan AS 
itu, 

Menurut berita2 
PBB, negara2, Pakt- Bagdad tadi 
djuga memprotes terhadap bantu 
an A.S. jang besar bagi negara 
jang tidak hanja netral tetapi ka 
dang2 dengan aktif pula anti A.S 
Sumber2 Mesir dalam pada itv 

mengatakan, bahwa sungguhpun 
Mesir meniadari kalau Irak telat 
lama mendesak A.S. untuk tidak 

di kalangan   iden dalam bulan November Se 
|nator Fveret Dirksen ' mengata- 
kan bahwa pengumuman Stassen 
'tu tidak merubah apa2. Senator 
Frederick  Payne  menzatakan| 

| 
bahwa berhubung dengan. telah | 
adariia penegasan dari  KEisen-| 
hower tentang keinginannja. agar | 
Nixon tetap, mendiadi running- 
ma'e“-nia maka statemen “Stas- 
sen itu merupakan suatu perbua| 

nada Eisenhower. (AFP). 

  

SUBADIO singo DjaDi PER 
GI KE R.R.T, TGL 29/7 JLA.D. 

Ketua fraksi PSI dalam Parle- 
men Subadio memberitahukan ke 
pada kedutaan RRT, bahwa ia | 

Hata Ag turut an rom 
ngan Sartono iang al p 

ke RRT tgl. 20. Diuli Lady Ye 
rena ja masih: menunggu selesai | 
nja pembitjaraan usul interpelasi | 

nja dalam Parlemen. 

  

B.I.N. Butuhkan Tenaga2”AhN- 
Berikan Ikatan2'Dinas| 
“Bagi Para Peladjar ' 
KALANGAN Bank Industeri 

Negara di Surabaja dalam per-| 
tjakapan dengan ,,Antara” sekitar 
perkembangan bank tersebut . de 
wasa ini menerangkan tentang 
besarnja kebutuhan Bank itu akan 
tenaga2 ahli untuk melaksanakan 
tagasnja sebaik2nja, baik jang 
berpendidikan Perguruan Tinggi, 
"maupun 

djuruan menengah dan rendah. 
Untuk memenuhi kebutuhan ta 

di, dan bilamana sewaktu2 tena 
ga jang dibutuhkan itu telah siap, 
oleh Bank Industeri Negara telah 
ditempuh djalan memberikan tun 

  

   

tan jang tidak menguntungkan ke 

pem 
:Ibajaran TPI jang ditetapkan bo 

.luan importir nasional tsb. tadi 

jang berpendidikan ke- | 

rerta dalam pembiaian projek be 
ngunan bendungan Aswan itu 

Untuk Import 
Barang? Modal 
Pembajaran TPI Foleh 

Ditunda 
MENURUT keterangan Men- 

teri Muda Perekonomian F. Um 
bas, dalam rangka pemberian 
bantuan kepada: lapangan: perin- 
dustnan nasional maka Dewan 

eta dan Kementerian Pere 
konomian pada awal bulan Djuli 
telah memutuskan, “bahwa (a) 
'untuk. iniport barang2 modal, ba 
han mentah, dan bahan ' pdno- 
Iong  (kapitaalsgoederan, — grond- | 
en hulstoffen) utk keperluan peru 
|sahaan perindustrian nasional jg 
didjalankan 'setjara Hodent-endgi” 
“melalui importir nasional, 

  

leh ditunda sampai datangnja do 
kumen2 jdng bersangkutan, se- 
dangkan (b) sifat. ,,indent-order” 

harus disahkan oleh  Djawatan 
Per ndustrian. 
Mengenai penambahan golong- 

an barang2 jang dikenakan TPI 
aa dua golongan jakni: go 
longan TPI 254, dan golongan 
(TPI 7574, guna membantu usaha 
industri, tidak lama lagi akan 
diperoleh kepastian lebih landjut. 
Demikian keterangan Menteri Mu 
da Perekonomian F. Umbas dim 
resepsi Kongres Pertjetakan2 Na 
sional Seluruh Indonesia ke-I di 
Bandung. 

Vestigings-wet sedang di- 
siapkan, 

Dalam menjinggung ,,rentjana 
Undang2 Penanaman Modal 
Asing”, Menteri Muda Perekono 
mian menjatakan, bahwa rentjana 

KSAD telah menjetudjui ren- | 

Nes gara2 Pakt Bag hdad 
Je "Mendesak" A.S. Sp j Ta 
rik' Kembali: Bantuannja 
Utk| Bendung 

ik: Dunia 'Ikut2”Menjusul' "Mena 
18Tawarannja” Utk Ikut"'Mem- 

simpulan2 kepada sidang wleno 
kongres untuk, selandjutnja diper 
|debatkan seperlunja dan diambil 
keputusan2. 

Perdebatan? dalam rapat2 
seksi, 

Sepandjang keterangan? 
diperoleh ,,Suara Merdeka” dari 
berbagai utusan, laporan2 mau- 
pun pra-saran2 jang telah disam 
paikan kepada kongres itu akan 
mendjadi bahan perdebatan jano 
tjukup ,.menarik perhatian” dalam 
rapat2 seksi. 

jang 

Hal ini. karena suasana kon- 
gres kali ini banjak diliputi oleh 
rasa tidak puas dari tjabang2 ter 
hadap beleid Dewan (Pimpinan) 

  
an Aswan!? 

ssia Menegaskon Se- 

dato pembukaan kongres. 

Pada peserta kongres pada 
“mumnja merasakan - kurangnja 
dynamica pimpinan partai sela 
ma ini, djustru karena dirasa- 
kan terlalu banjaknja perhatian 
'ang ditjurahkan pada masalah? 
'ang tidak langsung 

kepentingan partai, a.l. 

sbantuan” pada pengusaha? na 

sional, jang berdjalan ' sedemi- 
kian, sehingga tidak sedikit ter- 
djadi praktek2 jang tidak sesuai 

(gn. adjarand Marhaenisme, ka- 

lau tidak dikatakan djustru ber- 
tentangan. 

mengenai 

masalah2 

Rasa tidak puas banjak peser- 

32 kongres itu seringkali  di- 
salurkan dalam sikap mereka jg. 
stidak sympathiek“ terhadap se- 
mentara anggota DPP sekarang, 

misaln'a. berupa sindiran2 " atau- 

pun lainnja jang bersifat cynis. 

Sekalipun demikian, ' nampak 
nja orang pun akan tidak meng 

mmbill keputusan jang ,,stroef" 
terhadap beleid pimpinan partai 
selama ini. Hanja sadja hampir 

dapat dipastikan, bahwa tidak 
sedikit diantara anggota2 DPP 

akan tidak terpilih kembali oleh 
kongres sekarang ini. Orang mat 

lahan memperhitungkan, bahwa 

djumlah maksimal dari anggota? 

DPP PNI sekarang jang mung- 

anggota2 DPP djuga dipilih lang 
sung oleh Kongres sebagaiman 
halnja dengan Ketua. Umum. 

njempurnaan organisasi itupun 
terdapat keinginan pada semen- 
fara utusan untuk mengadjukan 
usul2 amendemen jang memung- 
kinkan funsi' anggota DPP dgn. 
djabatan Menteri, tetapi usul se- 
matjam ini hampir pasti 

ditolak kongres. 
Demikianlah gambaran  sua- 

sana kongres ke-8 PNI jang chu 
sus mengenai perhatian 
terhadap masalah pemilihan Ke- 
tua Umum baru PNI. 

Krisis Ekono- 

"ITindiauan ,,Straits"' 
Times” Mengenai Ada- 

. Kan 

nja Penjelundupan2 
TERLIBATNJA tentara dida- 

lam penielundupan karet 

ra besar2an dari Indonesia ke 
Malaya adalah suatu ,,gedjala ke 

katjauan administrasi jang meru 

pakan salah, satu sebab timbuinja 
krisis ekonomi dan keuangan di 

Indonesia", “demikian tulis “ s.k.   kin terpilih kembali tidaklah   
bahwa peranan anggauta2 Pakt | 

Bagdad dalam hal penarikan tawaran bantuan AS. untuk mem- | 
“biajai pembangunan bendungan raksasa Aswan di sungai Nil itu | 
kini tengah dipeladjari setjara mendalam di Kairo. | 

tetapi heran djuga terhadap ni 
Pakistan dan Iran jg sedemiki 
pula mengikutinja. Sumber2 AS. 
mengatakan, mungkin pemerintah 
y akan merundingkan soal 
itu dgn pemerintahan di Bagdac 
terutama perlu sekali dgn. peme 
rintah Pakistan dan Iran. 

Djuga Bank Dunia Mena 
rik kembali Tawarannja, 

Pembesar2 Bank Dunia di 
Washington mengatakan hari Se 
nin, bahwa tawaran bank ini utk 
ikut membiajai projek bendungan 
tinggi Aswan: (Sadd uTAli) di 
sungai Nil, Mesir, sudah tidak 
berlaku lagi, semendjak AS dan 
Inggris menarik kembali tawaran 
mereka kepada Mesir dalam ming 
gu jl. 
Pembesar2 tadi diminta komen 

tar terhadap sebuah berita dari 
Kairo jang menjatakan - bahwa 
menteri keuangan Mesir Dr. Ab 
dul 'Munim Kaissuny mengata- 
kan hari Senin, bahwa 'ia telah 
menerima surat. dari direktur 
Bank Dunia Eugene Black ter- 
tanggal 9 Djuli j.l. 

Surat dari. Black tadi menjata 

   

kan bahwa Bank Dunia ,,akan 

Membeajai projek bendungan- 

inggi Aswan, kalau sudah da- 

ang saatnja". 

Seorang djurubitjara Bank Du-| 

ya mengatakan bahwa surat ta-/ 

nimbulkan ikatan2 baru“. Dika 
takannja (oleh djurubitjara) bah- 
ya tawaran dari Bank Dunia 
mendjadi. tidak berlaku waktu 

AS dan Inggris menarik emba 
1 tawaran bantuan mereka. 

Sekitar pembangunan pro- 
jek bendungan Aswan. 

Duta Besar Uni Sovjet untuk 
Mesir, Evgeny Kissilev, malam 
Selasa telah  menjangkal berita 
dari sebuah harian Mesir jang 
mengatakan, bahwa ia telah me 
ngatakan kalau Uni Sovjet akan 
ikut serta dalam pembiajaan pem 
bangunan projek bendungan rak- 
sasa Aswan. Berita harian tadi 
pada hari Senin ' mengabarkan, 
|bahwa Kissilev telah inengatakan 
kepada wartawan politik harian 
tersebut dalam sebuah resepsi 
peringatan hari nasional. Polandia 
di kedutaan Polandia di Mesir 
pada malam Senin, kalau ,,Uni 
Sovjet bersedia. akan membantu 
Mesir dalam pembiajaan bendu- 
ngan raksasa Aswan dan tidak 
akan menarik kembali pernjataan 
nja itu apabila Mesir meminta- 
nja,” 

Menurut harian Mesir tadi, 
duta besar Ulni Sovjet tersebut 
mengatakan pada hari Senin, bah 
wa ia hanja mengulangi kembali 
statemen jang dibuat baru2 ini 
oleh menteri luar negeri Uni Sov 
jet, Dmitri Shepilov, dalam mana 
dinjatakan bantuan ekonomi Uni 
Sovjet kepada Mesir, ,,tapi tidak 
menjebutkan 
Aswan”. 

  
(Antara), 

Darat hari Selasa kemarin me 
1 lebih kurang“ merupakan 'ngeluarkan pengumuman  resm 
surat pribadi” dari Black. kelimengenai ,,peristiwa Ir. Han — rat ..pri 2 
bada Kaissuny, dan ,,tidak me| Kapten Dr. Harjono” jang telai 

langan masjarakat, dalam man 
pokoknja diserukan kepada ch 

taati seruan Komandan KMKE 

jang tidak menghormati prinsip 
hukum. 

Kepala Penerangan Angkatan Da 

nerangkan, bahwa persoalan 

sama sekali tidak ditjampuri oleh 
pihak Angkatan: Darat. 
tersebut sepenuhnja diurus oleh 
petugas2 hukum jang mempunjai 
kompetensi mengurus perkara itu. 
Demikian Wakil Kepala Penera 
ngan Angkatan Darat. 

soalan Wakil Direktur Djenderal 

tentang bendunganini belum diperoleh sesuatu ke 

an pan dimana . adanja. 

lebih dari 50465 

Supaja DPP divilih lang 
sung oleh Kongres. " 

dalam rapat 
seksi . penjempurnaan organisasi 
itu akan dibahas pra-saran Kus: 
nan jang al. menetapkan, bhw. 
anagota2 DPP akan dipilih oleh 
Badan Pekerdia Kongres diantara 
anggota2 Badan tsh. Hal ini oleh 
sementara utusan tidak danat di 

Seperti diketahui, (menurunkan djaminan 

,Straits Times” menurut Reuter 

dari Singapura. Selandjutnja ha- 

rian tsb. menjatakan, bahwa pu- 

tusan pemerintah Indonesia utk. 
emas di 

Bank Indonesia sampai 159 ada 
lah tanda2 gangguan lain terha- 
lap ekonomi Indonesia jang le- 
mah jang tergantung pada naik 
turunnja harga hasil2 bumi dipa- 
sar dunia. Demikian ,,Reuter” 

dari Singapura. (dutarat 
  

Rangkaian 
5om2 Atom 

Perfjobaan 
AS Th1956 

“Di Pasifik" Diachiri 
Tapi “ Ini?Bukannja Berarti Bahwa A.S. 

Tidak: Akan”Melakukan 'Pertjobaan2 
Peledakan2 Lagi 

PENGUMUMAN. BERSAMA dari Komisaris T enaga Atom 
AS. dan kementerian luar negeri AS. hari Senin menjatakan, bah 
wa rangkaian pertjobaan2 perledakan hom2 atom di Pasifik dim. 
tahun 1956. ini telah diachrri. 

bem Atom AS. jang terachir dak 
laksanakan pada hari: Minggu pasi j5l. Dikatakan selandjutnja, 5 
bahwa diachirinia rangkaian pertiobaan bam atom 
untuk mengurangi akibat2 debu 
hajakan basi kehidupan didunia 

Angkatan Darat 
Tak Tjampuri 

Peristiwa Ir. Han 
PIHAK Penerangan Angkatan 

menimbulkan reaksi Iis dika 

jajak ramai, agar djangan ber 
tindak sendiri2 . dan agar “meri 

DR .baru2 ini, jg akan mengan 
il tindgkan terhadap siapapur 

Perkaranja tak ditjampuri 
Angkatan Darat. 

Dalam hubungan. ini . Wakil 

rat atas pertanjaan “Antara” me 
"Tr: 

Han — Kapten Dr. Harjono” itu 

Perkara 

Dalam pada itu sampai hari 
Selasa pagi, pihak kepolisian Dja 
karta Raya atas  pertanjaan2 
"Antara", masih belum bersedia 
memberikan sesuatu keterangan 
atau komentarnja mengenai per 

Pertjetakan ' Negara, Lie Hok 
Thay dan Njoo Tik Hien. Seba 
gaimana telah dikabarkan, kedua 
orang itu — menurut keterangan 
Djaksa Agung Muda Abdul Mu 
thalib Moro — telah diserahkan 
dan kini sedang ada dalam peme 
riksaan polisi. Mengenai Ir. Han: 
Swie Tik sendiri, sampai saat   

Bahaja Kanker Lebih Besar 

'tjobaan2 perledakan itu 

Sehagaimana diketahui perledakan 
"m rangkaian tahun 1956 itu di- 

ita adalah " 
radio-aktif jang sangat memba- 
ini. 

dikabar- 

(pengawas 

Dari Faenza, Italia 

kan: Observatorium 

Sementara itu dalam rangka pe 

akan". 

Orang " 

mi” Di Indon.? 

sefja- 

    

     

   

    

    

     

   

  

tjuatja) Bandandi di Faenza (It- ””G- 
Ha) hari Senin mengatakan bhw. 

gelombang2 udara jang diakibat 
kan Oleh pertjobaan perledaks 
jom Atom AS jang terachir di: 
Pasifik baru2 ini telah bergerak . 

mengelilingi udara (atmosfir) di 
sumi kita ini dan telah dapat dit 
jaat di observatorium tsb. Di- 
satakan selandjutnja, bahwa ter 
ajata gelombang2 jang telah da 
sat ditjatat hari Minggu 4. itu 
"ukanlah gelombang?  seismis 
(gempa bumi) jang diakibatkan 
oleh gempa bumi jang telah me 
nimpa India Barat pada malam 
Minggunja.  Gelombang2 udara 
itu adalah diakibatkan oleh per 
tiobaan2 sendjata nuclear AS, jg. 
juga telah dapat ditjatat di Dje 
pang. 

A.S. masih akan ledakan 
sendjata2 nuclear-nja, 

Menjambung - berita tentang 
pengumuman komunike dari Ko- 
misif Tenaga Atom A.S. dan Ke 
menterian Pertahanan A.S. pada X 
hari Senen, dikatakan dalam ko Ke 
munike itu bahwa diachirinja per 
tiobaan2 perledakan bom2 A dan 
H, A.S. dim. rangkaiannja baru2 
ini, di Bikini dan Eniwetok, bu 
kanlah berati pertjobaan2 perle- 
dalam sedjumlah sendjata2 nu- 
clear atau thermo-nuclear dihenti 
kan... Sebagaimana diketahui per 

dimulai 
sedjak permulaan bulan Mei j.l. 

Dikatakannja kemudian oleh 
komunike 4Sb., bhw pertjobaan2 
sendjata nticlear itu telah membe 
rikan bantuannja bagi keamanan 
A.S. serta ,,dunia merdeka”. Dan 
hal itu penting artinja berhubung 
dengan kemadjuan perkembangan 
Nana pertahanan sekarang terha 
dap serangam sendjata nuclear. 

Krn. 

   

|djangan ikatan-dinas kepada ma 
'hasiswa2/peladjar2 dengan keten 
tuan setelah mereka menjelesai- 
kan peladjarannja dipekerdjakan 
pada perusahaan2 atau kantor2 
dalam lingkungan Bank Industeri 
Negara. 

itu telah disetudjui oleh pemerin 
tah dan kini sedang dipersiapkan 
ketentuan2nja dalam suatu "Un- 
dang-Undang Pendirian Perusa- 
haan” (Vestigings-wet). Sudah 
sewadjarnja ketentuan2 dalam 
'vestigingswet- ini akan menghar- 

Untuk itu telah ditetapkan per| gai kedudukan, djasa2 dan keingi 
aturan2 jang berpedoman pada |nan-keinginan sektor perindustri- 

Makanan-KalenganDan Merokok? 
PROFESOR PAUL GYORGY ker. Dikatakannja, bahwa ba- 

dari Philadelphia hari Senin me-|'@182 kimia jang ditambahkan k 1 RK " kepada makanan2 agar makanan 
ngatakan dalam, Kongres Mu itu mempunjat warna jang lebih 

kan. Gyorgy mendjelaskan bahwa 
makin bertambahnja digunakan 
radiasi atom bagi makanan ckan 
dapat berakibat sama. Dia meng     peraturan2 'ikatan-dinas dari Ke- an grafika nasional, kata Mente-   dio Pe tanggal keberangkatan 

nja b   
  

      
   

    

menterian PP dan K, (Antara).ri Muda Perekonomian, (Antara) 

Peniakit Anak2 Internasional di menarik, berbau harum atau le- usulkan dibentuknja suatu  Pani 
Kepenhagen bahwa makin  ba-| bih lezat mungkin akan monje tia istimewa untuk mengadakan 
njaknja konsumsi dari barang2| babkan kanker pada sipematan. kontak dengan Organisasi Keses 
dalam kaleng jang tertentu akan| Praktek ini mungkin lebih ba- hatan Sedunia agar tetap» mem 

njak mengakibatkan kanker dari-' beritahukan tentang soul. tsb. di 
menjebabkan makin . bertambah- 

| pada merokok dia menambah-' atas. (AFP), nja kemungkinan mendapat kan- 

   



  

   

  

    

    
    

   

    

   

   
   

  

     

     

  

     

Bg. C — (baru akan me- 
luluskan tahun ini). 

erdja djam 16.30 — 19.00 
A.K. Djl. Kusumojudan 7 Solo 

     
    

| Pendaftaran: tiap hari 
sa , dis     

              

       

  

   
Agar hasil udjian lebih bagus lagi, maka waktu 
sekolah disiangkan (semula dari djam 16.00 — 21.00) 

       

  

   

a 

  

| Baru Teri      
     

» SPEEDOMETER ,FAKO" untul “ EUIGERVEREN untuk Kreidle 
“  KOPPELINGPLATEN untuk 

| MATJAM2 onderdil untuk Sepeda Kumbang. 
N. V. KALIMEX 
Djl. Pandanaran No. 41 Telf. Sm. 1837 

— SEMARANG. 

  

   

     

    

  

   

      
   
    

    

EL LM LL LL LL LL 

hi : EN 5 € , , £ K3 . : 2 

S.M.A. A.B&C P.LR.I. L. 

« Mulai sekarang menerima pendaftaran baru bagi murid2 
| klas IL, M dan III bag. A, B dan C, 
Pendaftaran dilakukan pada sore hari, mulai djam 14.30 — 

18.00 di S.M.A. P..RJI. 1, Djalan Seraju No. 4 Jogjakarta. 
Haa lang aan: 

| KEPALA SEKOLAH. 
“SA LL MLM LL TU 

  

0000... MASIH MENERIMA MURID: untuk Klas I. 

S.M. P. Masehi Siang I 
Tempat: Djl. Gergadji No. 3 (Gedung Sekolah) 

jarat: Lulus udjian masuk S.LsP. atau Tamat S.R. VI. 
empat pendaftaran : di « 

“S.M.P. MASEHI SIANG PONTJOL 
- Dil. Imam Bondjol 138 djam 8.00 — 13.00 

Uang pangkal Rp. 10—. 
“Sekolah dimulai: 1 AGUSTUS 

KEKAN 3 KAKEK K KKR RK 

PENAWARAN UMUM 
KERTAS H.V.S. 60 gr./per sgm ukuran 65 X 50 cm, 
bekas surat2 suara Pemilitan "Umum untuk tahun 1954 
dikota-kota : Djakarta — Bandung — SEMARANG — 

| Surabaja — Palembang — Bukit Tinggi — Medan — Makas- 
sar — Menado: dan dikota2 : Pontianak — Ambon Kupang 

| dan Singaradja, jang berukuran 50 Xx 30 cm, franco gudang 
| pendjualan di-kota2 tersebut diatas. — 

» 

1956 djam 1.30. 

     

      

      
    

  

     
     

   

   
   

      

    

     

  

    

  

     

E 

| PENAWARAN LANGSUNG KEPADA : 

“NV. , Miranda” 
: 1. SMG, Dil. Bodjong no. 113, Telp. Djohar 2395/2316 
2. DJAKARTA, Djl. Alaydrus no. 76, Telp. 1238 Gambir 

3. DJAKARTA, dil. Blora no. 19, Telp. 2156 Gambir 
4. BANDUNG, Dil. Raya Timur no. 115 

“5. SURABAJA, Dil. Kaliasin no. 67 Telp. 1250 Selatan dan 
6. MEDAN, Djl. Timor no. 4, Telp. 3062. 

' PENGAMBILAN BOLEH SEBAGIAN3, TETAPI PALING   
” 

ah ML ELALAL LL 

da Tap 2 3 Ta 3 3 - . 

Tidak Bukti Uang Kembali 
“1. "AUTO MONTEUR" : Garansi 2 bulan tamat, tidak bukti 

uang kembali. Theorie & Praktek bongkar pasang bermatjam' 

- merk auto. Sudah ratusan ribu jang berdiploma. DIBUKA 
K0 MANTAP Eibka GL 

'—. SATU2NJA SEKOLAH JANG KENAMAAN DAN TERBESAR 
.. DISELURUH INDONESIA. : 

TJABANG2: SOLO, djl. Tjarikan 115. 2. JOGJAKARTA, djl. 
'Ngabean 59. 3. PADANG, djl. Djati 5. 4. BUKIT TINGGI, 

. djl. Panorama 8. 5. BANDUNG, djl. Kabupaten 82. 6. FLO- 
RES, djl. Mesdjid 27. 7. TANDJONG KARANG, djl Lebak 
Budi. 8. BATU RADJA, Lorong Aspal 8. 9. TANDJONG 
“PRIOK, “djl. Enggano 11, 10. SURABAIA, djl. Ardjuno 75. 
PUSAT : Djalan Thamrin, Udjung Djalan Irian RT8 — Djakarta. 

JAJASAN YACOUB'S COLLEGE 
: Djalan Stadion 2 Semarang. 
SLAMET LL LL LL LL 

— Pemerintah Daerah Kabupaten 
KENDAL 

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. 

j 0. Kendal, 13 Djuli 1956. 
KEPALA DAERAH KABUPATEN KENDAL, 

20 CR. PRAJITNO PARTODIDJOJO ) 
"NIH HL LH ML LH MN — 

       

      

     

    

  

     

   
    

      
    

    
     

    

   

    

      

      

   

   
AKTEK LAGI 
upan, peruntungan, Pertjintaan, 

mengobati segala rupa penjakit 
jang ingin punja anak atau jang 
sehatan. Consult Rp. 15,—. 

5 Ho Bore A7 
e .. HOTEL GRAND 

Telf. Smg. 1395 - KAMAR No. 12 - Plampitan Semarang. 

        

Menerangkan segala 
perusahaan, kesela 

ciaal untuk orang 
tidak ingin hamil, 

   
    

  

      ke 
Djam bitjara Siang 9 — 1         

      
A : K "Tungiak 38 duh 2 Tuti 

| BUNG KARNO di AMERIKA 
—. (sebagian colour) 

TIAP HARI MAIN DJAM 

  

        

    

| |semula Mesir berharap akan 
Isekarang malah ja mendjadi 

:|900,— Ternjata taksiran 

t A: jkt Hima Rusia. K 
Idengan harapan akan 

pihak lawan, : 

traceer politik kita 
tingan kita sendiri, 

    
    

" — — Inilah suatu risiko dari liku 
sadja Mesir mendjadi terlalu overmoedi 

| (soal mendatangkan sendjata dari blok R hing 
(menilai faktor2 jang ada pada dirinja dan djuga jang ada pada 

— — £ Terang sekali, bahwa dari kegagalan projek Aswan ini, 
kamipun di Indonesia banjak dapat beladjar, dan dapat men- 

dengan tjara jang aman dan baik untuk keren. , 

  

   

    

udi suksesnja dalan 
hingga kurang teliti 

  

- 

Wali Koki 

ra Jg Men 

Adil Dan 

perhatian besar dari k 

Kabar Kota 

Pembangunan P. 
Bulus Djohar 

Diserahkan Pada J.B. 
Tehnik Djakarta 

BEBERAPA waktu berselang 
diberitakan tentang pertemuan jg 
diadakan Pemerintah  Daer 
Kota Besar Semarang dengan 6 
orang pengusaha jang memasuk 
kan surat tawaran untuk dapat 
mengerdjakan pembangunan pada 
pasar2 Djohar dan Bulu jang ma 
sing2 ditaksir oleh DPU sebesar 
Rp. 3.766.000,— dan Rp. 2.913. 

Jang 
terrendah diberikan oleh Jajasan 
Biro Tehnik Djakarta dengan 
jangka masing2 Kp. 3.785.500,— 
dan Rp. 2.975.000,— Sehingga 
dengan demikian Jajasan 5. 
itu diserahi untuk mengerdjakan 
dua pasar tsb. 

Tawaran jang paling tinggi di- 
adjukan oleh N.V. Biro Karpi, 
jaitu utk. P. Djohar Rp. 6.340. 
000,— dan Bulu Rp. 5.275. 
000,—, suatu hal jang biasa da- 
lam soal tsb. 

Dalam  keterangannja kepada 
fihak Pemerintah Daerah Kota 

Besar Semarang pimpinan Jaja- 

san Biro Tehnik Abikusno Tjo- 
krosujoso menerangkan bahwa 
ia tidak banjak mengambil ke- 

hatkan kepada Pemerintah, bah- 
wa perusahaan Nasional dalam 
kwaliteitnja itu boleh diudji pe 
kerdjaannja. Objek2 pembangu- 
nan di Djakarta milik Pemerin 
tah jang berupa rumah berting- 
kat djuga banjak dikerdjakannja, 
kareng Jajasan Biro Tehnik ingin 
madju dengan keuntungan - tipis 
sekedar untuk membantu pada 
Pemerintah kita dalam lapangan 
pembangunan dan kelak “mung- 
kin dapat mendatangkan mesin2 
utk. betonwerk guna pekerdjaan 
membangun. Demikian al. Abi- 
kusno. 

BATU KATJA DIKETEMU- 
KAN DIDAERAH BODJA. 

Baru2 ini waktu seorang pen- 
duduk di Kedungputjung Tjang- 
kiran Bodja (Semarang) mengga 
li tanah untuk diambil gamping- 
nja ternjata batu gamping itu se 
lain berwarna putih terdapat jg 
berwarna kebiru-biruan, ada jg 
kemerah-merahan bahkan ada jg 
kekuning-kuningan. Luas tanah jg 
terdapat batu gamping sematjam 
itu tidak kurang dari 10 hektar. 

Soalnja belum sampai dilapor- 
kan kepada pihak laboratorium. 
Tetapi salah seorang  anggauta 
dari organisasi Perbuppsi ' jang 
sedikit mempunjai pengalaman 
praktek dalam soal "batu-batu" 
menjatakan, bahwa batu gamping 
sematjam itu kalau "di-olah” bisa 
mendjadi barang jang bening 
warnanja bagaikan katja ,,mika”. 
Oleh sebab pendapat jang sede- 
mikian itu kini Dewan Ranting 
Perbuppsi Bodja sedang kumpul- 
kan tenaga untuk meng-eksploita- 

sinja. Lea 5 
AKAN MENJATANGKAN 

BINTANG? FILM. 
Ketua Jajasan Putera Indone- 

sia, Mas Sukirman, menerangkan 
bahwa kira-kira antara tgl. 7—11 
Agustus j.a.d. Jajasan tsb. akan 
menjelenggarakan suatu  pertun- 
djukan dengan mendatangkan 
bintang2 film dari Djakarta an- 
taranja D. Haris, H. Haris, Neng 
Fatimah dll. Pertundjukan jang 
akan dilakukan digedung Keseni 
an ini al. tari-tarian dan njanji- 
an-njanjian Indonesia dan Mala- 
ya, dagelan dil. Hasil bersih dari 
pertundjukan tsb. jalah utk mo- 

kan tudjuannja menampung djan 
da-djanda piatu bekas pedjuang 
dilapangan pendidikan, sosial dll. 

BELADJAR DI A.S. 
Besok pada tg. 28 Djuli 1956 

akan berangkat ke Amerika Se- 
rikat 7 orang anggauta PII (Pe 
ladiar Islam Indonesia) dianta- 
ranja Sdr. M.S. Ahmad anggau 
ta PII Tjabang Semarang atas 
beaja American Field Service. 
Mereka akan tinggal disana se 
lam. satu tahun, mengikuti pe- 
Jadjaran disalah satu Senior 
High School dan ' tinggal pa-   

  

Matana Jo v0 in 

LO 10 Pagi — 3 Siang — 5.-7-9.- Malam 

    
  da satu keluarga di Amerika. Se 

rikat. 

DjanganGetarThd Sua- 
ggelisahkan 

Pemerintah Akan Melindungi Setiop Pen- 
duduk Dan Menjusun Masjarakat Jang 

5 SEKALIPUN PADA achir2 ini ada gerakan jang dapat meng- 
gelisahkan saudara2 sekalian, tetapi saja tidak ragu2 untuk meng- 
hadliri upatjara peresmian gedung Hoo Hap Hwee Kwan Sema- 
rang pada pagi hari ini jang mengenal pula apa artinja ups and 
downs dalam sedjarah perkumpulan, 
Semarang Hadisubeno Sosrowerdoio 
berkenaan dengan peresmian gedung Hoo Hap di Djagalan Se- 
marang dan hari ulang tahun ke-33 pada hari Senen jg mendapat 

kalangan penduduk Tionghoa. Peresmian ge- 
dung tsb. dilakukan oleh Wali Kota dengan pengguntingan pita. 

erah| Djustru keadaan2 jang - belum 

Luntungan dalam mengerdjakan 2: 
pasar itu. I.B.T. akan "memperli- 

Idjungannja ke RRT., 

dal Jajasan tadi dalam melaksana| 

  

Semarang s5 

Makmur 

demikian al. Wali Kota 
dalam kata sambutannja 

Dalam hubungan kegelisahan 
itu selandjutnja Wali. Kota me- 
njerukan supaja rakjat tetap 
tinggal tenang, tak perlu getar 
Iserta mengadakan reaksi dan per 
tjajalah kepada Jang Maha Esa. 
Pemimpin2 kita dari Bung Karno 
sampai bawahnja mengetahui hal 
itu jang dianggapnja sebagai sua 
tu ,.kinderziekte”, karena keada 
an masjarakat masih belum sem 
purna. 

| memuaskan itulah, demikian Wa 
|li Kota, maka pemimpin2 kita 
Sari Bung Karno sampai bawah 

- 

| mengundjungi Muktamar Muham- | £ 

lal, terdiri wakil P.M. I Moh. 
|Roem dan Menteri: Agama K. H. 

“Idari rakjat Palembang jang ber- | 
djedjal-djedjal 

/ 

' Pres. Sukarno 

  

Tiba Di Palem: 
bang 

EN SUKARNO Senin 
tiba di Palembang utk 

  

madijah jang ke-lIl, Kedatangan | 
Presiden dan rombongannja jang 

    

'Ujas mendapat sambutan hangat 

berdiri disepan- | 
djang djalan. 

Ihammadijah didapat kabar Muk 
Itamar ini djuga akan 
“Neh bebsrapa orang pemuka dal: 

Li kongres Islam sedunia seba |$ 
yan | ai penindiau. PM. Ali dan Men /f 

|nesia bagi kepentingan sekolah2 
| kedokterannja 

|3 orang tsb ke Indonesia da- 

reka akan ada di 

Imembikin laporan sekolah ke- 

penje- Dari kalangan panitia 
lenggar.  Mul tamar ke-III Mu- 

dihadiri 

sri2 lannja diuga diharapkan 
adr dalam Muktamar itu. 

PE ». (Antara) 

3 Prof, Australia 
Cindjau Upiversi-| 

—. tas Indonesia 
UNTUK MEMBANTU meme 

nuhi kebutuhan pemerintah Indo 

  

dokteran: maka 3 profesor 

kedokteran Australia akan pergi 
ke Indonesia hari Selasa tanggal 
24 Djuli ini, demikian menurut 
pengumuman Menteri Luar Nege 
ri Australia Richard Casey hari 
Senen jbl. 3 Prof. tersebut F. J. 
Fenner, Prof, Microbiologi pada 
national University di Canberra, 
'S. Sunderland Prof. Anatomi dan 
(Dekan Fakultas kedokteran Uni- 
Versitas Melbourne dan N. Rob 
'son Prof. Obatans pada Univer- 
sitas Adelaide. 

Menurut Casey kundjungan ke 

lam rangka Colombo plan. Me 
Indonesia se 

fama 3 minggu dan selama itu 
mereka akan menindjau dan 

dokteran dapa Universitas  In- 
donesia terutama sekolah  ke- 
dokteran di Medan, Bukittinggi 
dan Makasar. Demikian Reuter 
dari Canberra. (Antara). . 

Swn. Didjatuhi 
Hukuman 7 

Bulan 
Se pedamotor Dan Sisa 
Uang ,,Hadiah” Disita 
PENGADILAN Negeri Sema- 

rang jang diketuai Hakim Sunar- 
to dalam sidangnja hari Senen jbl. 
dalam melandjutkan pemeriksa- 
an perkara terdakwa Suwarno 

Senin pagi jbl. 

p' bulan jang 

2. Let. Kol, Iskandardinata A.D, 
4 Major Mr, Muhono. 5. Kapten Prajogo A.L. 6. Major 

Wiriadinata AU. 

gn Adanja Komp. A-A 
Bangsa? 5Asia-Atrika Te- 
lahTemuiK 'p 
Prasaran Mr. Ali'Tent 

geri Kita Didepan Kongres PNI 
DALAM PRA-SARANNJA 

ndonesia didepan Kongres P.N.I. hari Senen malam, P.M. Ali 

pertama2 mengingatkan kongres 
negeri jang sudah diputuskan oleh Kongres PN. ke-VI di 
Bandung dan pentingnja arti Konperensi Asia-Afrika. 

adanja Konp. A-A itu bangsa2 Asia Afrika telah menemukan 

kembali kepribadiannja. Didalam P.B.B. groep Asia-Afrika jang 

tadinja lemah diforum internasional, sesudah konp. A-A itu lalu 

diramalkan akan adanja perobaha mendjadi penting, hingga dapat 
besar di PBB. 
PBB lalu tidak hanja akan mem 

perhatikan adanja perang di- 
ngin” antara negara2 blok Barat 
dan blok Timur sadja, tetapi 
djuga akan memperhatikan mas- 
alah utama jang dihadapi oleh ne 
gara2 Asia—Afrika,  antaranja 
mengenai kolonialisme. Dalam 
hal ini pun Indonesia mempunjai 
kepentingannja, karena hingga 
kini Indonesia masih memperdjo 
angkan kembalinja Irian Barat. 

Sikap negara2 Arab. 
Dinegara2 Arab pun terdjadi 

perobahan2 dan kalau dulu blok 
tersebut bertindak sendiri2, maka   Iseorang pegawai Djwt. Perindus ' 

trian Insp, Djawa Tengah di Se- |   nia memeras otak untuk dapat 
mengatur masjarakat jang adil 
dan makmur. Dengan menjing- 
gung tentang kekuasaan2 Jang 
Maha Esa, selandjutnja Wali 
Kota menuturkan tentang bang- 
sa2 jang bertindak kurang adil, 
dimana Indonesia hendak didja 
'djah oleh “Belanda. 'Seharusnja 
“Belanda memimpin Belanda, Me 
sir dipimpin oleh bangsa Mesir, 
demikian pula Inggeris, Ameri 
ka Serikat dan Indonesia oleh 
bangsa Indonesia sendiri. 

Kalau negeri2 itu  mentjam- 
puri kekuasaan negeri lain, hal 
itu dikatakan tidak"adil. Oleh 
karena berkejakinan itulah, maka 
sangsa Indonesia ielah bergolak 

achirnja- mentjetuskan 1e- 
volusinja jang dimulai tgl. 17-8- 
1945 dan tertjapailah kemerde- 
kaannja. 

ng 

Dengan menginsjafi tentang 
masih banjaknja kekurangan-ke- 
kuranga, dalam alam kemerde 
kaan itu, selandjutnja Wali Kota 
mengatakan, bahwa keadilan da 
ri Jang Maha Esa akan menen- 
tukan kehidupan manusia, dima 
na bangs,, Indonesia akan me- 
njusun masjarakat jang adil dan 
makmur. Tetapi dalam pada itu 
Wali Kota ' memperingatkan, 
bahwa untuk mentjapai maksud 
tsb. tentu adg rintangan-rintang 
an jang akan gugur dengan sen 
dirinja djika orang pertjaja keps 
da Ilahi. 

Gerakan2 jang belakangan 
ini disinjalir dikatakan mungkin 
dikendalikan oleh kekuasaan da 
ri luar negeri jang ' maksudnja 
hendak memetfjah belah “antara 
saudara-saudara dan kami,  de- 

nja mengandjurkan supaja Hoo 
Hap jang artinja dubbel bersatu, 
tetap bersatu jang kokoh. Achir 
nja Wali Kota menekankan, bah 
wa beliau sebagai Wali Kota 
akan melindungi buka, sadja-go 
longan aseli, tetapi setiap pendu 
duk, karena tindakan itu meru- 
paka, sumpahnja sebagai bang 
sa Indonesia dan Pemerintahnja. 
Demikian Wali Kot, Semarang 
jang pidatonja mendapat sambu- 
tan hangat dari para hadlirin, ka 
rena Wali Kota Semarang diju- 
ga mengharapkan supaja kata-ka 
tanja itu disalurkan pula kepa- 

tempat lain. 

  

KULIAH ACADEMI METHA- 
PHYSICA. 

Dari Sekretariat Academi Me- 
taphysica diberitahukan, bahwa 
Ikuliah terachir untuk angkatan 
pertama akan diadakan nanti 
pada hari Kemis sore, tgl. 26 
Djuli 1956, djam 20.00 dengan 
atjara: ,/Metaphysica dan rakjat 
RRT” oleh Dr. Parjono Soerjo- 
dipoero, jang kembali dari kun- 

bertempat 
di gedung “Sobokarti”, Djl. Dr. 
Tjipto No. 31 Semarang. Selan- 
diutnja mulai tgl. 1 Agustus 1956 
i-a.d. mulai diadakan  pendafta- 
ran siswa baru, angkatan kedua. 

PERTEMUAN ANTARA 
BOND BETJAK DG. KE- 

POLISIAN SEMG, 

Dari fihak Kepolisian kita 
mendapat kabar, bahwa dari fi- 
hak Kepolisian dar organisasi2 
Betjak dam Bond Betjak di Ko- 
ta Besar Semarang pada hari 
Rebo tanggal 25 Djuli menga- 
dakan pertemuan guna membitja 
rakan masaalah keadaan Organi 
sasi Betjak dan 6 
nja. Oleh fihak Kepolisian akan 
memberi penerangan2 jang ma- 
na sangat diharapkan perlu seka 
li bagi pengendara2 betjak jang 
dewass, ini sangat bertambah ba 
njak djumlahnja. Selain itu akan 
dibitjarakan sodl2 lainnja jang 
berhubungan dengan dinas  pe- 
ngandara2 Betjak. 

  
   

mikian Wali Kota, jo selandjut- 

da penduduk Tionghog ditempat 

perkembangan-| 

marang jang dituduh terima suap ' 
'berhubung dengan abatannja 
telah mendjatuhkan putusan hu- 
'kuman 7 bulan pendjara dipo- 
tong waktu tahanan pada terdak 
wa tersebut. Disamping itu sebu 
lah sepedamotor sisa uang ,,hadi- 

wa sebesar Lk. Rp.15:750,- dian 
taranja berada di tabungan pos 
dan di Jajasan Kas Pembangunan 
Kotabesar 

Seperti diketahui, putusan Ha 
“kim tsb. adalah sesuai dengan 
permintaan Djaks, Murjadi da- 
lam reguisitoirnja beberapa wak 
tu jang lalu. Sedang pembela 
Mr. Abdulmadjid dalam ple 
dooinja waktu itu memintakan 
supaja primair: terdakwa dibe- 
baskan dari segala tuduhan dan 
barang? jang disita segera di- 
kembalikan, karena menganggap 
bahwa kesalahan terdakwa ku- 
rang terang. Patut ditambahkan, 
bahwa terdakwa ditahan mulai 
tgl. 7 September 1955 sampai 
tgl. 28 Pebruari 1956 kemudian 
ditahan diluar sampai sekarang 
ini. Djadi apabila keputusan Ha 
kim tadi diterima maka terdak 
wa masih harus mendjalani hu- 
kuman beberapa minggu lagi 

SIARAN RADIO R. 1, 
Semarang, 26 Djuli 1956, 

Djam “06.25 Pagi Gembira, 
07.10 Hindustani. 07.30 Irama 
langgam & Krontjong. 13.15 Or- 
kes Cosmopolitain. 13.30 Orkes 
Gambus. 14.10 Pusparagam Indo 
'nesia. 17.00 Gending2 Dolanan. 
'17.30 Peladjar dan Sastera. 18.15 
Permainan Piano Tunggal, 18.30 
Dari Lembaga Penambah Pendi- 
dikan Umum. 18.45 Permainan Pi 
ano' Tunggal (landjutan). 19.30 

.R.S. Mengiringi Djaja Suara. 
20.30 Rajuan Malam, 21.00 Mim 
bar Islam, 21.15 Dari dan untuk 
Pendengar. 22.15 Pembatjaan Bu- 
ku. 23.30 Penutup. 2 

  
Radis: 

sekarang tampak se-olah2 mereka 
bersatu, Indonesia jang menganut 
politik bebas dan aktif gembira 
melihat sikap negara2 Arab itu. 

Perobahan besar mengenai si 
tuasi internasional tampak njata 
sesudah berlangsungnja Kongres 
Partai Komunis Rusia baru2 ini, 
jang merobah sendi2 Stalinisme. 
Politik luar negeri Rusia tampak 
|berobah dan perang dingin ke- 

tegangan dunia djadi reda. Tapi 
disamping itu oleh PM Ali pun 
dikemukakan masih adanja kete 
'gangan2 di Eropa Tengah kare 
na Djerman masih dibagi dalam 

j|dua bagian. di Timur Djauh ka 
rena RRT hingga kini belum di- 
terima sebagai anggauta PBB 
dan di Timur Tengah karena ada 

Oa Mesin aanarua 
5 PASAR MALAM. 
Setelah dua tahun di Bodjone 

goro tidak diadakan Pasar Ma- 
lam berhubung dengan kerugian 
Jang diderita pada Pasar Malam 

beberapa waktu j.l., kini oleh Be 
kas Pedjoang telah didapatkan 
idzin. untuk mengadakan Pasar 
Malam di Aloon2. Chabarnja Pa 
sar Malam tahun ini jang akan 
dimulai .pada tgl. 20 Agustus 
akan dibikin lebih besar, lebih 
ramai dengan aneka atraksi jang 
istimewa. 
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TJIREBON 
GOMBONGAN. 

“Baru2 ini “didesa Gombongan 
.Iketjamatan Babakan Kab. Tjire- 
bon telah diserang hudjan lebat 
dan disertai angin besar. Dalam 
laporan jg kami terima dinjata- 
kan, bahwa bentjana alam tsb. 
mengakibatkan 6 buah rumah rak 
jat roboh, dan semua kerugian 
jang diderita meliputi djumlah 
(Rp: 2.540,—, Menurut kabar ter 
achir jang kami terima, dengan 
setjara gotong rojong sebagian 
dari rumah2 jang telah roboh itu 
telah mulai dibangun kembali 
oleh penduduk setempat. 

RAPAT P.G.R.I 
Pada tgl. 27 Djuli 1956 j.a.d., 

P.G.R.I. tjabang Ardjawinangun 
Kabupaten Tjirebon akan meng 
adakan rapat pleno lengkap dgn   

Surakarta, 26 Djuli 1956, 
Djam 06.20 Genderan ' pagi. 

07.20 Genderan pagi (landjutan). 
13.10 Musik Ruangan. 13.40 Nja 
njian Bersama. 1410  Rajuan 
Siang. 17.00 Dunia anak2. 17.40 
Varia Djawa Tengah. 17.50 Sen 
dja mendatang. 18.15 Pengadjian. 
(18.30 Seni Karawitan. 19,30 Im- 
.bauan Malam. 19.45 Mimbar Is- 
jlam. 20.30 Malam Manasuka. 
(21.15 Malam Manasuka (landju- 
itan). 22.15 O. H. Penghibur Hati 
23.00 Penutup. 
Jogjakarta, 26 Djuli 1956. 

Djam 06.10 Bingkisan dari Pri- 
angan. 06.35 Mars Barat. 06.45 
Lagu2 Krontjong. 07.20 Pilihan 
Discotheek. 07.40 "Trio Maraza, 
13.10 Hiburan Siang. 1345 Or- 
kes Dasi Arnaz. 14.10 Gema 
Siang. 17.00 Gelanggang Kanak2. 
17.40 Seni Suara Daerah Kaliman 
tan Selatan, 18.00 Pengadjian. 
18.30 Gema Mahasiswa. 19.40 
Krontjong Malam, 20.15 Hiasan 
Malam. 20.30 Konsert Malam. 
21.15 Mimbar Islam. 21.30 Imbau 
an Carry dkk. 22.10 Malam Ti- 
rakatan. 23.00 Penutup. 
Djakarta, 26 Djuli 1956, 
Waktu Ditjetak Atjara Belum 

Datang. 5 
Tjirebon, 26 Dljuli 1956, 

Djam 06.10 Sendja Djenaka, 
06.40 Orkes Musette, 07.10 Or- 
kes Sapta Nada. 07.40 Hidangan 
Made Tantre, 13.10 Will Glahe 
dil. 1340 Orkes Dupa Nirmala, 
14.10 Tjirebonan. 17,00 Peladjar 
an Njanji: 17.30 Siaran A.P. 18,15 
Lagu2 India. 18.30 Permainan Gi 
tar, 19.30 Finale Bintang Radio   

anggota pengurus, dengan meng 
ambil tempat di sekolah rakjat 
Ardjawinangun III. Adapun mak 
sud menjelenggarakan rapat pleno 
tsb. ialah untuk menjelesaikan 
tugas2nja sekitar pengangkatan 
kepala sekolah rakjat, mutasi 
guru2, pendidikan dan pengadja 
ran. Diberitakan  selandjutnja, 
bhw. selain membitjarakan soal2 
tsb. diatas, para anggota P.G.R.I. 
dalam fapat pleno tsb. akan 
membahas pula sekitar ekonomi 
para guru. 

RUMAH GADAI TJILEDUG 
DIGARONG, - 

Rumah Gadai distrik Tjiledug, 
kabupaten Tjirebon, baru? ini 
telah mendjadi sasaran penggaro 

Pn Kan gerombolan bersendja- 
» sehingga barang2 gadaian se 

harga Lk. Rp. 600,000,— habis 
dilarikan, Demikian berita jang 
diterima ”Antara” dari Tjirebon, 

Menurut berita itu, gerombolan 
sebesar Ik, 100 orang, diantara 

  

— MISI MILITER KE MESIR — 

telah berangkat rombongan Misi Militer Indonesia 

ke Mesir jang terdiri dari 6 orang dan dipimp: in oleh Kolonel Abi- 

man'u, sebagai kundjungan balasan dari Misi Militer pada bebera- 

6 lalu, Mereka adalah: 1. Kolonel Abimaju dari A.D. 

lihatan berkurang karenanja. Ke 

  

3, Let, Kol. Sutarno A.D.   
ribadiarnja 
ang Politik Luar Ne- 

mengenai politik luar negeri 

akan rumusan program luar 

Dengan 

n 

s1 
Inja kinflin antara blok Arab con 
tra Israel. Dan belakangan dju 
ga seolah2 adanja perbedaan fa 
ham antar blok Arab dgn blok 
Barat. 

Pentingnja perdjalanan 
Presiden. 

Dalam hubungan int PM Ali 
oun mengemukakan, betapa pen- 

tingnja arti perdjalanan Presiden 
keluar negeri baru2 ini, jg per- 
nah menjatakan, bahwa berdasar 
kan pengalaman Indonesia, per 
Isatuan bangsa adalah sjarat mut 
lak utk keamanan. Pidato Presi- 
den ig terkenal dgn nama ,,pida 
"0 Heidelberg” itu memberi kesan 
ig baik bagi rakjat Djerman. Dju 
ga pidato Presiden dihadapan 
Kongres Amerika Serikat telah 
imenimbulkan pengertian jg baik 
mengenai politik bebas dan ak- 

i    Ali: Potensi Nasio- 
nal Kita Lebih Kuat 

Walau'fSituasi Dlm (Negeri Belum Begitu 
Baik. Namun Kita Tak Perlu Pessimistis — 
Suara Prof. Sumitro Tentang Penekanan . 
Defisit Hanja Suara Kosong Sadja: Kata Ali 

DIANTARA PEMBITJARAAN2 dalam sidang hari kedua 
Kongres P.N.I. pada hari Senen malam jang paling menarik ialah 
prae-advis jang diutjapkan oleh P.M. Ali Sastroamidjojo mengenai 
politik dalam dan luar negeri serta posisi PNI dalam kedudukan- 
nja selaku pemimpin pemerintahan sekarang. Pra-saran tersebut 
menurut rentjana sedianja baru 

uu 

Dalam kupasannja mengenai 
posisi PNI dalam kabinet seka- 
rang ini, PM Ali Sastroamidjo- 

jo sekali lagi menekankan kepa- 
da segenap anggauta PNI, bah- 
wa sifat kabinet sekarang ini 
adalah koalisi, jang berarti sifat 
kompromi. Dengan  sendirinja 
PNI tak dapat menekankan ke- 
pentingannja sendiri. Harus ada 
kompromi dgn lain2 partai pen- 
dukung kabinet. Hal tersebutlah 
jang kadang2 masih kurang di- 
insjafi oleh anggauta2 PNI di- 
daerah2, dikiranja bhw sebab 

PNI sudah pimpin Kabinet, Jalu 

boleh menang sendiri sadja. Ta 
pi perlu di-ingat, demikian. PM 
Ali seterusnja, bhw disamping ke 
tidak-puasan tadi, pun ada satu 
hal jang menggirangkan. Ialah, 

bhw program Kabinet sekarang 

ini adalah program jg ditjiptakan 
oleh PNI menurut kejakinan PNI 
sendiri dgn disetudjui oleh peser 
ta-peserta kabinet lainnja. Ini 
adalah suatu keuntungan bagi 
PNI jang dalam pada itu pun 
membawa pertanggungan djawab 
jang berat sebagai pemimpin. 

Diantaranja ialah pertanggu- 
ngan djawab akan djandji P.N.L., 
bahwa sesudah pemilihan umum 
ini dinegeri kita akan dapat di 
tjiptakan suatu stabilisasi politik 
didalam negeri, Untuk melaksa- 
nakan hal tsb. memang bukan 
tugas jang ringan, apalagi kalau 

akan diberikan pada hari Selasa 
pagi jbl. tetapi berhubung pagi itu P.M. Ali harus berangkat ke 
Palembang guna menghadliri resepsi pembukaan Kongres Mio- 
hamadijah dikota tersebut, maka terpaksa pra-saran tersebut di- 
adjukan pada Senen malam jang lalu. 

plan keuangan jang didjalankan- 
nja, defisit negara akan dapat.di 
tekan hingga tinggal 1 miljard 
sadja. Hingga' waktu itu timbul- 
lah suara2 jang menggembirakan. 
Tetapi setelah diperintji lebih 
dalam lagi, terbukti bahwa perki 
raan prof. dr, Sumitro itu meleset. 
Suara2 gembira dr, Sumitro ternja 
ta suara kosong dan hanja berisi 
propaganda belaka. Defisit bu- 
kannja dapat ditekan djadi 1 mil- 
jard rupiah, melainkan akan ber- 
tambah dengan 3 miljard lagi, 
hingga djadi Rp. 4 miljard. 

Kini hal tsb. djadi beban pe 
merintah sekarang. Untuk mene 
kan defisit “tsb. mendjadi Rp. 
1,8 miljard, maka terpaksalah 
diadakan penghematan2 dipelba 
gai lapangan. Tapi meskipun si- 
tuasi dim negeri tidak bisa dipan 
dang begitu baik, namun kita 
tak usah pessimistis mengenai- 
nja. Potensi nasional kita kim 
lebih kuat. Keadaan dalam sek 
tor Pertahanan memang banjak 
jang belum memuaskan, antara 
nja dengan adanja  penjelundu- 
pan-penjelundupan dts. Politik 
keamanan kabinet sekarang dikem 
balikan menurut program kabi- 
net Ali-Arifin dulu, demikian P. 
M. Ali jang dalam hal ini pun 
menjebut hal-hal jang menggem 
birakan dengan menjerahnja ba 
njak anggota-anggota — gerombo 
lan bersendjata, hampir di-reali- 
sir. Demikianlah antara, lain ke 
terangan PM Ali Sastroamidfo 
jo mengenai politik Dalam Ne 
geri dan posisi PNI terhadap ka 
binet dewasa inj.   di-ingat, bahwa keadaan dalam 

negeri kita masih menghadapi 
pelbagai kesulitan. Antaranja ke- 
sulitan mengenai keuangan dan 
ekonomi. Produksi masih sangat 
kurangnja. “Terutama produksi 
bahan makanan, jang tak dapat 
mengimbangi tjepatnja 'produksi' 
penduduk di Indonesia. Menurut 
tjatatan2 tiap tahunnja penduduk 
Indonesia bertambah lagi dengar 
1 djuta orang, Untuk mengatasi 
ketidak-scimbangan inilah antara 
aja kini dikerdjakan Plan 5 Ta- 
hun itu, 

Perkiraan Sumitro meleset. 
Lain faktor jang merupakan ke 

sukaran didalam negeri kita ini 
ialah kenjataan, bahwa dinegeri   tif Indonesia. Achirnja PM Ali 

|mengulangi lagi persetudjuannja 

Nehru 'baru2 ini di Brioni. 

kita uang jang beredar terlam 

membuat perkiraan, bhw dengan 

  

    

  

    

   
      

KEBUMEN 
PERESMIAN DESA PERTJO- 

BAAN DJATILUHUR. 
Pada hari Djum'at j.l. oleh Ke 

pala Daerah Kab. Kebumen tlh 
diresmikan desa pertjobaan Djati 
luhur, Ketj. Karanganjar, seba- 
gai pengganti desa pertjobaan 
Karanggedang, jang terpaksa di- 
hentikan karena setelah 5 tahun 
ditjoba tidak dapat memenuhi ke 
inginan pemerintah. Desa Djati- 
luhur itu telah mempunjai Kope 
rasi Badan Pembangunan Masja 
rakat Desa dengan kekajaan: ke 
uangan toko padi Rp. 26.166,75, 
bank kredit Rp. 33.829,— dan 
padi 111,70 kwintal. Ketjuali itu 
telah mempunjai djuga balai pe- 
ngobatan ringan. Untuk desa per 
tjobaan tersebut pemerintah mem 
berikan bantuan uang tiap tahun 
Rp. 10.000, — 

REMBANG 
P.O.M.G. REMBANG 

SOLIDER. 
Sebagaimana pernah dikabar- 

kan bahwa Panitya Aksi Testing 
SGB adjukan resolusi supaja pi- 
hak IPG Daerah V Semarang 
mentjabut peraturan jang menja 
takan bahwa lulusan S.R. untuk 
masuk S.G.B. harus di-test dulu 
untuk mata peladjaran Expressi 
seperti, bernjanji, menggambar, 
bahasa daerah. Hal ini P.O.M.G. 
seluruh Kab. Rembang  solider 
dengan adanja tindakan tsb. dan 
akan tidak memenuhi panggilan 
S.G.B. bila anak2 mereka di-tesi 
dulu. 

DIKETEMUKAN. 
Baru2 ini oleh seorang pendu 

duk desa Tahunan,  ketjamatan 

kan 9 bidji gelang (415 pasang) 
jang menurut sifat dan bentuknja 
termasuk benda kuno. 

Barang2 tsb. oleh pihak pene- 
mu jalah Pak Astroani telah di- 
serahkan ' kepada Kantor Ketja 
matan Sale dimana ia berkata 
bahwa barang2 itu digali didalam 
perkarangannja atas petundjuk 
»Ssebuah impian”. 

Pihak jang berwadjib belum 
dapat menentukan 'apakah ba- 
rang2 tsb. terbikin dari pada 
emas, prunggu ataupun “ logam 
lain. 

KUDUS 
N.U. TJALONKAN 12 ANG- 
GOTA D.P.R.D. PERALIHAN 

KABUPATEN. 
NU Tjabang Kudus baru2 ini 

telah melangsungkan rapat dgn   nja banjak jang bersendjata telah 
berhasil memasuki ibukota dis- 
trik Tjiledug dan menggedor Ru 
mah Gadai, 

Pintu Rumah Gadai itu dirusak 
dan setelah garong2 itu ada di- 
dalam bangunan Rumah Gadai 
tersebut maka 3 buah brandkas 
dibongkar pula sehingga uang 
tunai, mas intan dan barang2 
perhiasan lainnja dari brandkas? 
itu dan djuga kain2 dilarikannja. 

  

Daerah th. 1956, 21.15 Finale 
Bintang Radio (landjutan), 22,10 
Tjelempungan Sekar Kagugah. 
23.00 Penutup. 

para utusan2 NU Anak  Tja- 
bang, Ranting dari seluruh Ka 
bupaten Kudus, dalam rapat ter 
sebut antara lain telah dibahas 
setjara mendalam UU Pemben- 
tukan DPRD-Peraliha, sert., tja 
ra  menghadapinja. Mengenai 
soal tsb. NU 'Tjabang Kudus te 
lah mentjalonkan 12 — anggauta 
untuk duduk dalam DPRD-Per 
Jalihan Kabupaten Kudus jang 
akan, dibentuk nanti. 
Nama tjalon2 dari NU 

'Sbb.: Karsan, Kjahi — Masjhud, 
tsb. 

Sale (Rembang) telah diketemu-' 
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TEGAL 
BURUH S, B, G, BERAKSI. 

Pada tgl. 20 Djuli sedjumlah 
2.200 lebih buruh tebang dari pa 
berik gula di Pangkah (Tegal) 
telah mogok tidak bekerdja, Aksi 
ini adalah kelandjutan aksi gelom 
bang pertama jang telah dimulai 

  

Djuli jbl. untuk memperkuat tun- 
tutan mereka jang telah diadju- 
kan beberapa waktu" berselang. 
Buruh tersebut adalah anggauta 
SBG dan aksi tersebut diatur 
oleh Dewan Tjabang SBG se- 
tempat. 

Adapun tuntutan jang diadju- 
kan tgl. 7 Mei j.l. tetapi hingga 
waktu itu belum mendapat penje 

ma, gratis gula 5 kg. setelah se 
lesai giling, kedua pesangon gi- 
ling bagi buruh tebang 15 hari 
upah dan ketiga, uang makan ba 
gi mandor2 tebang/dampar dan 
buruh dampar supaja Rp. 4,— se 
hari dalam giling. 

Lebih landjut dapat dikabarkan, 
sebagai akibat aksi2 tersebut pa 
berik jang tadinja sudah mulai 
giling untuk tahun ini, pekerdja 
an itu lalu mendjadi tertunda2 
sehingga karenanja tanaman tebu 
seluas 135 h.a. tinggal belum di 
tebang. Belum diketahui sampai 
kapan dan berapa hari aksi ge- 
lombang ke-2 tadi berlangsung. 
(Antara). 

  
MEMBAWA ONAR. 

Berita terlambat dari Tegal 
mewartakan bahwa pada tgl. 19 
Djuli djam 19.00 telah terdjadi 
insiden dipasar malam Tegal se 
hingga  menjebabkan 2 orang 
bandar permainan gelangan men 
dapat luka2 dan diangkut ke ru 
mah sakit. 

2 Malam sebelumnja, seorang 
pemain gelangan karena dianggap 
melanggar aturan2 jg ditentukan 
oleh pihak bandar telah terdjadi 
tjektjok antara bandar dan pe- 
main itu. Bandar kemudian pukul 
pemain itu sehingga achirnja ter 
djadi perkelahian dan permainan2 
lain dipasar malam itu djuga bu 
bar karenanja. 

Pada malam jang tersebut di- 
atas seorang pemain tadi datang 
dengan kawan2nja jang kemudian 
memberi pukulan2 kepada ban 
dar dan pembantunja.  Banjak 
orang jang bermaksud mentjegah 
“mengamuk -nja orang-orang tadi 
tidak berhasil. Karena peristiwa 
tsb. dikabarkan bahwa Pasar Ma 
lam jang mestinja diperpandjang 
temponja sedjak malam itu, di 
bubarkan, 
Menurut kabar tsb. 'selama se 

bulan ada Pasar Malam telah 
terdjadi beberapa kali insiden jg 
rupanja diakibatkan adanja ,,per 
mainan djudi” dalam gelanggang 
Pasar Malam tadi. Jang pertama,   Kjahi Masjkur, H. Rogzjad Ri, 

dho, Noor Badri, M.F, Kortubi, 
Dahlan Noor, Malchan  A.T., 
Minan Zioehri, A. Soleh Sjakur, 
Kjahi Abu Amar,  Djama'ah 
Masjhadi. . 

dipukulinja seorang wartawan 
mingguan ,,Kilat” karena menulis 
santi djudi”,  dischorstja ketua 
panitya Pasar Malam tsb:, dipu 

pau banjak. Memang dimasa ka-! 
terhadap hasil2 perundingan jangbinet B—H jang lalu, menteri ke 
dilakukan oleh Nasser, Tito danuangan prof. dr. Sumitro pernah 

      

pada tgl. 14 sampai dengan 15! 

lesaian mengenai 3 pokok perta|# 

  

ag aer AON” “ma 

Sa NA AE 
BESAR. 

     
Supaja radja Saudi bisa dapat 

akomodasi jg baik, bisa tidur nje- 
njak: maka panitya penjambutan 
di Bandung telah pusing2 tjarikan 
tempat tidur utk baginda jang 
berukuran 2,5 X 2 meter. 

Lidah jg nakal djail serenta 
dengar kabar ini dgn keheran-he- 
ranan terus tanja: Apa jg berasal 
dari sana itu semuania serba 
besarrr, ja ?!! 

SEBANGSA “IS” 

Didepan gedung GRIS Sema- 
irang, tempat dilangsungkan kon- 
gres besar PNI, Sir-pong dengar 
pertjakapan antara seorang utu- 

san kongres dan seorang jg tidak 
dikenal. 
Utusan kongres: ,,Saudara orang 

sosialis ?” 
Djawab: ,,Bukan, pak”. 

Utusan: ,,Kiranja sdr. Masju- 
mis?!” 

Djawab: ,,Djuga tidak, pak”. 
Utusan (dengan muka gembira): 

| »Nah, tentu sadja: saia su- 

! dah bisa tebak. Saudara 
tentu orang Marhaenis !” 

Djawab: ,,Djuga belum, pak!” 
Utusan (dengan penuh kehera- 

| nan: ,,Lantas saudara apa?!” 
Djawab: ,,Pak, saja tjuma djuru 

kuntji . ... GRIS”. 

An 
  

    
RENTJANA PERDJALANAN 

KES. PSSI KE SOVJET 
UNIE DAN KE BEBE- 

RAPA NEGARA 
EROPA, 

Tentang rentjana perlawatan 
kes. PSSI ke Sovjet Unie seba: 
gai kundjungan balasan kes. Lo 
comotiv di Indonesia tahun jang 
lalu, lebih djauh dari pengurus 
PSSI diperoleh kabar, bahwa se 
lain akan berkundjung ke Sovjet 
Unie kes. PSSI djuga akan me 
ngadakan kundjungan ke bebera 
pa negara Eropa lainnja, jaitu 

ike  Jugoslavia,  'Tjekoslowakia 

  
9 BIDJI GELANG PURBA ' pASAR MALAM JG. SELALU dan Turki. 

Rombongan kes. PSSI jg akan 
lmengadakan perlawatan keluar 
negeri nanti akan terdiri dari 18 
orang pemain 7 orang officials, 
termasuk Toni Pogaknic, coach 
PSSI dan Maladi, ketua PSSI 
jang akan memimpin rombongan 
PSSI tersebut. 

Keberangkatan rombongan kes. 
PSSI itu direntjanakan pada tgl. 
6/8 j.a.d. 
Adapun rentjana perdjalanan 

dan pertandingan2 kes. PSSI se- 
Ma RAI adalah sebagai beri- 
ut: 

Tgl. 19/8 lawan kes. Neftja- 
nik di Baku. Tgl. 23/8 lawan 
kes. Kolhozchi di  Ashkabad. 
Tgl. 28/8 lawan kes. Arozhai di 
Alma Ata. Tgl. 29/8 lawan kes, 
Spartak di Frunze, Tgl. 5/9 la- 
wan kes. Locomotive di Mos- 
kow. Tgl. 6/9 menudju ke Bel- 
grado, Jugoslavia. Tgl. 9/9 la- 
wan kes. nasional Jugoslavia di 
Belgrado. Tgl. 12/9 lawan kes, 
Selection di Sagreb. Tgl. 17/9 
menudju ke Praha, Tjekoslowa- 
kia. Tgl. 19/9 bertanding di 
Praha lawannja belum ditentii. 
kan. Tgl. 21/9 menudju ke Kai- 
ro, Turki, Tgl. 23/9 bertanding 
di Kairo lawannja belum diten- 
tukan. Tgl. 25/9 meninggalkan 
Kairo menudju tanah air. 
TINDJU. Djuara tindju kelas 

terbang, Pascual Perez dari Ar- 
gentina tgl. 18 Djuli jl, menda 
pat tawaran $ 30.000 untuk mem 
pertaruhkan gelarnja Hitoshi Mi 
sako Djepang. Djika tawaran itu   kulnja kedua orang pihak bandar 

tersebut diatas, dll, 

diterima, maka pertandingan tsh. 
akan dilangsungkan di Tokio pa 
da bulan September j.a.d, 

      

   



  

   

   

    

   

   

     

          

    

   

      

    

   
   

  

   

    

     

   

     
    

   

   
     

  

    

  

       
. V. NEDERL, 

MEA NANGA, sn 

FLAame 

OF THE 
SAYOUSI 

— TECHNICOLOR 

  

  

ii Bg. PATRA NEON 
sa. WARREN STEVENS & COtumBu mcruRg 
aa PN an EA penpeea 

sIkisah jang paling mesra dan ber 
gelora tentang diri seorang radja 
ajudi. wanita di sepandjang Mis- 
sissippi dgn kemasjhu 
ran dan kedjahatannja jang per- 
nah mempermainkan perdagangan 

Jaja diatas sungai jang terbesar di, 
PENA ba. 

  

  

5 ne yen Ae Suk Lino 
"OUW LEH 1JUA" AV. 
Kuma Sen. jang Cerhebai | 

(5 PERUATIAN EXIRA DI: 

  

BESOK” PREMIERE BESAR 
"GRAND” 5 ia 9.- Oa 
Extra: SAGAN SORE djam 3 

(Kartu-bebas tak Bea 
(Cinemas €e) 

  

  

  

Musim ' Batuk-Pilek. dn 
tunggu sampai kasip! Pakailah 

PUJER BATUK ,,NUMA" 
Tjap GANGSA. 

serbanek dan terbukti ntuk me- 
njembuhkan segala mafjam Ba- 
tak, bagai Anak-anak maupun 
J'ewasa. 

$ Dapat beli dimana2 Toko Obat. 

“,Namapbarm” 
' BODJONG 57a 

N.V. Icimex 
Bodjong 68 — Semarang 

MR KA au 

   

- 

  

Kursus Notaris 
dan 

PENGANTAR ILMU HUKUM 
HUKUM PERDATA 
HUKUM DAGANG 
setjara tulisan. 

| Keterangan2 akan dikirim setelah 
penerimaan prangko Rp. 0,50. 
INSTITUUT "THEMIS” 
Djalan Djawa 39 . Djakarta. 
th KK pa ana aa 

| Sebuah film Hnbira tentang dua 
gadis jang datang ke New York 
“untuk djadi bintang dan penga- 
ang Bj ia 
Film CinemaScope ja ' penuh 
dengan musik dan tari?an dalam 
.tjerita tentang dua gadis jang ter 
“dijepit ditengah2 ratusan" tak. 
Dengan warna jang indah” dan 
Sana dengan nana, Tang, meng 

— giurk an!   

  

       
T Occultist A x HA 

1 Ba Semarang 
Djika Tuan/ nja tahu a His AN terdjadi di kemudian hari 
Dj Ha an eta 2. dan KESUKARAN? bisa dapat 
disingkirkan. 
Periksakanlah Tasika kan hendak memetjahkan kesulitan? halj 

| penghidupan. Segala hal. dirahasiakan. i 
Djam Bitjara : Pat “GD Ie 

7 Sore 5 — 7. 
MEN Pe MG aa EN EN aa as ? Ta LA KL 

  

      
“ 

      

    

   

  

  

TINGGAL INI Ta ESOK MLM TNI MLM. PENGHABISAN: ad 

   
   

  

    

PE RIGT PU Ia 720RION” "GRAND 
445700915 | 4457, 9.15 1 445 7.00 9.15 | 443 700 018 

Ka BERSEDJARAH. ( BERWARNA) 

     
    

     

  

Presiden $ emo 4 a Bar, Serikat Ih 

“ak 

4 LIHAT an : 

Atas persetudjuan kedua pihak L 

MILIH 

In 
(di pelabuhan Semarang denyan 

pegi 3 "Djagalan” | Penuh dengan Ku mays sengit, 
Pa Me " — Iduel disepandjang Mississipis. 
Pres. SOLKARNO G1 Acuan Hassan BIIttik mendapatkan sadis $ Kembali” kelLili, radja djudi, puteri seorang 

"3 - R radja badjak laut tetnaaii tt anak Air | Pacar jg on SEPAK BOLA : nan aan ban 1 
“Stade de Raceim” — PSS. 

2, Tan MEA EL Mia 0 "AU panti 

Aa an aa ia 

.| Kudis, gatal iuka2 Rp. 
Rp::50—. Pi Entjok Linu :! 

| Dbat dikirim sesudah terima uang tambah 

Il too, Pekodjan 10 1, 

(Dji. Kepatihan No: 105). 
1No.- 77, Solo, Toko 

  

     

  

  
  

telah Bertunangan : 

SRI MOERWA 
SASTROHARTO Oo 

MOCH. SALIMIN 

Sen. TARANG 

SALATIGA 

  

Naa Pacific Ta : 
mempermaklumkan kepada para 
senerima muatan. bahwa : 

. “SALATIGA" 
22 Djuli 1956 telah masuk! 

muatan dari Pantai Amerika Ba-| 
rat. : 

Agen: 
N. V. STOOMVAART MAAT- 
SCHAPPIJ ”NEDERLAND”. | 

NN 

Bantulah 

   

pd. Tgl. 22-1956 | 

Kanan | 

Halmahera 33 Semarang. 

        

/ h penyakil kuhlda- N te 
kkam kulildhuga meng. Ih aa — 

keringal, j ngak yang berlimpah - Pe, 
h, sehabis mandi baik scka- | 

, kurap 
Ba kekanan ha Anak ketril ha- 

AN Sae Im 

   
   

   

    

42 dan kering 

        

    

  

  
     

      

     

    

   
    
     
    

       

    

   

      
    
   

    

  

     

    

   
Pena nnnnnn 

| enanu mun ' 

Telah lahir dengan selamat anak 

Sami jang ke-empat : : 

| NOORWAHJONO | 

pada tgl. 22 Juli 1956 di Taman | 

LEGIMO MARGONO.   
P. ML 

gera 3 ng mendnal ta 

ng kosong “3 (tiga) Tempat 

dengan (ukuran 30 Xx 25m. 

1 (satu) 

Kesemuanj 

jang sangai $ 
Bersedia & uga mi ri 
djual Ya Gie men 5 

”   

  

AA   

Ike terangan seluruhiya dapat diminta pada djam 16.00 — 18.00 di 
N S TN, 9 (Kompleks Seteran Baung) aa ig TAMA 

  

     

  

Tana Obat ia Dalan 

19 reranoE 
Firanol. exira Swong tan 
Ma Semar: Buah pinggang, 

nja, obat (brains). 
Dak 'Baik untuk Orang jang 

  

   

» njakit : badan lekas tjape, 

idur dalam tidur sering takut2, 
ian to gt 

    ing 

pecenan 

Pil Viramin untuk 
Pil Wanita untuk wanita tua 

rawat No.1 

Ng, ae Suktana Fi 

Salp wasir (ambeien) ....ocum..w 

ohh eka Kk 

TABIB 

diseluruh Indonesia. 

Agen-agen: : 

Universal Stores, Bo Sa SB, Sem 

Pinggir 1, Semaran 8. Tgk 
Semarang: Toko Habpy TN 

Toko Junior, Dji. Malioboro 93, Jogj 
''Tay Hoo, Petjinan 58, Jogja: Toko SN An Tong, 

Y 181, Jogja, Toko Obat Thay 
Obat Eng Njan Ho, Petjinan 75,       

          

    

Dj. Raja 114, Magelang: 

Toko Obat : Thian Tek Tong, 

Obat Thian Ho Tong, Djl 
at ,,Bng Djieh Hoo,” Pekodjan 

  

  

DITUNGGU : Ta sa. 
GR FS” 

Suatu 1 tjerita jang | ben 2 

4457, 90 9.15 (47 th. y: 
$ Film India 

Tekst Indon.' 

  

9.00 (13 th) 
SERL IV - | | PEH IYOA" (empat) 

ng sudah. tak asing ! 
     

  

   

     

   

  

   
    
     

   

  

indah MN penakut" jas tok meninggal dunia 'ber-abad2 
rana ke pa kemudian hidup bergaul dengan manusia penghuni 

  

  

   

      
      
     
     

     

   

  

    

DITUNGGU DI 

g Nat Mo, Djl. Pe 117, ea 

   

  

| aa 
ukuran 10 x 25m, Ketiga Teibat ini dapat 

1 (satu) tempat tanah “Kosong ber- ukuran 

terletak dalam kota Semarang ditepi djalan besar 
botj jok .SeKali untuk Perusahaan atau bangunan. 

1 Sewa rumah gedung maupun 

1ggung Sup 

Ini pil met 

lor dat jang suka sport dan badan lemah: 
makanan .tidak hantjur,, sering ma- dh2, Kepuia pusing, muka putjat, 1 gmutan, mata kurang terang, Pai 

angat bekerdja ta' ada, unt , 
1 10026. sa aa ti lot 

Pp IN Minjak ne 
penjakit keputihan . 

Salep Tjantik, megan Kamp Pi) dimbka, panu, kukul, di 
p. “2. NO: 

#lossom face Cream, .menghilangkan ka hitam 
igure Cream, membikin bagus badan 

. 30,—. Pujer bikin hitam rambut, dn ggan tidak 
2 gram |... Naga - Rp. 10,— dan 5 gram 
No Hair Powder, menghilangkan rambut “ 
Minjak pandjangkan rambut, tahan rontok 
Minjak Telinga, kurang mendengar 

MAWN Tamblong 40 Tilp. 4941: | Obat-obat bisa didapat beli disemua Toko-toko Obat TTONGHOA 

an Toko Obat » pat 

bnaioon Ts, Kudus: Toko Baldjun, 
dna 'Zindabad House, Nonongan | 

lo, TN Sosrowidjajan No. 5 Jogjakarta, 

An Tjon, Petjinan 66, NS 

Toko Obat ia Djl. Pasuketan 77, 
Toko Obat Eng Ho Tong, 

0 Dil rangge 
Toko Obat, Tay Tjoen Hoo, Djl. Kepieki 
Toko 

  

"RE K7 TINGGAL SEDIKIT MALAM Soo -5.007 j EXTRA: :HONAN SORE djam 3.00 

SALAH 

berdjadjar. Masing? dengan 
didjadikan satu   16 xX 18m. 

20 x 50m. 

Segala matjarm pe 

Djantung Maan Sakit urat: 
darah. dan Semangat 

bekerdja 'berat2, bekerdja di 
Mati angin. Alasan 

tangan di 

     

   

ingin, Sering se- 

  

k Na ki 

“an uneha naa Ghe ag.» aa 

Tun ur 

Rp: Ra ! Rp. 2015. 
PRA Lara H Rp: 10, 

Rp. 10,—. Salp Eczeem untuk 
TO—," Pil Diabetes (sakit gula) ' 

SE ATB 25 
Ongk. kirim 1596: 
— Bandung 

     

  

   
: Toko Obat Eng Iay 

“Obat Ngo Hok Tong, Gang 
Shanghai, « Pasar Djohar 42. 

Toko Oa: Eng 
an 

oka 
Jogja, Toko Obat Hok An 

1. Pasuketan g1, Tjirebon: $ 
Pkn Tjirebon, . 

Kidut 218, Pekalon, 
uketan 60, Tjirebon, Toko 

85, Semarang: Toko Obat Thian 

  

009.00 “7 th) 

  

  

anna ena 

   ng u Xt 

     

jang achiri didah Lara 
.Ian « dibuat . dengan | tatawarn 

adha jata pegang kuasa utama d dalam arena 
dan wanita jang pegang peranan dala 

  

| ardeat 23 2 24 JULI 

) BUNG KARNO di AMERIKA 
(sebagian colour) 

TIAP HARI MAIN DJAM 
10 ap sa Sang — S7.» 9. Malam 

     

   
e jang Bea dalam se- 

' CinemaScope !   

3 

Ai Djkap kotatiaik “nona Hen 

kontan uam one ente: .—   Idea Nan 3498/111/A/171 

  

“Tarif jang semurah itu hanja terdapat pada : 

tung berdebar2. 
» Buat itu kita bikin ALLAHOO IUM TONIC Pnb anggung 

100 pCt. berhasil. g 
Kn KERDJA Maret per Dabel en enean ne Sa sa. Rp. 30,— 

4 biasa. Powder Adiaib adalah sei obat Eczeem, Kadas, Kudis 

Pikiran GRI tidak bisa ag 
inggang, 8, kur: 

“Rp. 10, —. — 

| Harga per doos Rp. 20,— 

Semua Agen” harga sama. 
Depot Obat AA, G 
pore” dan Toko Obat 
yersal Stores, 

marang: Toko Jilani, Dji. 
| Beaute ,,Ladis”, 

pandjang, Sumatra-Tengahs 
Riadi 73c, Solo, Muh. Bin Ab 
Pasar Yundjungan 
Samarinda: 
Toko MURNI, Slamet 
Solo. 

MSN 
meng | 

| ma Ta ML 0 La LL Le m0 Ta Ta 0 R0 La Tn AI LL LM LL 

Didjual dari persedia'an dengan harga E. Z. 
SEPEDAH-MOTOR2 MERK : 

  

TIA TIGER 100 Cyl. 2 500 cc 4 takt '56 34 PK, 
| TERRIER CI IN pe 8 PK. 

GILIRA Aan PP ga 75 PK. 
VICTORI A' BERGMEISTER CO, Na na 2 Pi 
VICTORIA SWING bhi 200 ee Ih TI, 12 P.K. 

Ii SEDIA DJUGA: 

BAN LUAR-DALEM ukuran 3.25: xX19 
2 3 3.00 xX 19 

sepedah merk Lindetevis Holland 
Accu. SEPEDAH MOTOR 2 volt merk Bosch (Germany) 

- Boliden (Swedia) 

N, V. 'RAMADJAJA 
PERODIAN 78 — Tilp. 1611 — SEMARANG. 

MR RA RK - 

PI Pt 

1» 1 

    
SN An AA RA AK LN 

.. cm 

  

  

  

  

  

30 Sem : 
| Ongkos AFDRUK PASFOTO dengan kertas linen 'hanja kami | 
| hitung Rp. 0,50. 

"notaprem »Siguntang” 
Bodjong 99 A — SEMARANG. 

KEKAKKNNI CKKKKKAN “, 

HEALTH IS BEAUTY 
A MODERN GOCELSE FO 
RATUNJA SEGALA OBAT K 

IALAH: 
ALLAHOO RADIUM TONIC PIL 
Extra Strong. — Tanggung sem- 

  

Pinggang, Djantung, Urat-sjaraf otak 
(Brain), Lemah-badan. Ini pil menam 
bah darah, sumsum dan manik, baik 
buat orang jang bekerdja dikantor 
Alasan penjakit: Badan lekas tjapai 
makan tak hanijur, sering marah2, 
Kepala pusing, Entjok, Linu2, muka 
putjat, Kaki-tangan dingin sering semut. 
semutan, Mata kurang terang, penjaki 
pikiran (senewen), sakit pinggang, djan 

  

, POWDER ADJAILB” 
Ng Eczeem, kadas, kudis adalah 

penjakit kulit jang berbahaja 
dan dapat merusak seluruh 
badan kita. Pakailah seialu 
»Powder Adjaib”. Obat im 
luar biasa mandjurnja. Da: 
lam tempo jang sesingkat2- 
nja segala matjam penjakit 
Eczeem, Kadas, Kudis jang 

sampai seakar-akarnja. Sega 
la matjam Eczeem, Kadas, 
Panu, Kudis dll. jg telah lama 
tidak bisa sembuh dengan 
matjam2 obat jang lain. Insja 
Allah dgn Powder Adjaih 
akan baik kembali seperti 

MOHAMAD SADIK JOHRIE . 
DJL, TEUKU UMAR La ka so1o 

  

jang terbaik. Tidak ada bandingannja diseluruh Aa Tangguns 
i 100 pCt. Harga 1 botol Rp. 25.-— Bisa kirim seluruh | 

Indonesia tambab: angan kirim 10 pCt. 
'Ratonja segala Semir Ramibut 

“DIAMOND HAr DY: 
Harga per botol besar aa ——. 

  

Harga per botol ketjil Rp. 10.— 
Semir ini adalah pendapatan baru isu 
mewa, ini semir jalah tidak panas. Das 

g tidak luntur. Garansi 160. pc 
NN SONG, diseturuh, Duris Tidak ada 

  

  

  

  
          

    
a njasinat gi 

Kanan SADIK DIOHRI |7i 
EPRABON-KULON.IS/D. soo. f9 

SEMIR RAMBUT HITAM 
Harga perpak Rp. 7,50 

  

“Pil kuat isti- 
mewa untuk 
orang laki2 
jang kurang 

tenaga. Ba- 
: dan lemah. 

Me Lemah sjah- 
| wat (impo- 

tentie, Sexue- 
le Zwakte). 

(Sexual Weakness, Lost Man- 

jang sangat ber Ai Kn Kena Perggeraaa Se- Fr 1 kam. Penjakit ini timbul kar ja seal Gioreah diwak tu mudanja "2. 

ALLA ZOR PIL KERAS 

M
A
N
 

P
O
W
E
R
 

PI
LL
 

Y 
S
P
E
C
I
A
L
Y
 
F
O
R
 
MA
N 

  

  
2 Rp-3o- $ 

mang 

“hood, Nervousn «dalah penjakit jo Paid Bh 

Dari itu kita sedia Obat 
per doos Rp. 30.— 

WORLD KNOWN 
| PROF. M.S. COLLER 

D SADIK JOHRI 
Kulon) — Solo. 

mbah ongkos 1096. Kirim uang 

MANUFACTURED BY: 

sa AGENIS: mM 
Teuku Umar 15/D (Keprabon 

Bisa kirim seluruh Indonesia, $ 
lebih dulu. 

Toko Obat »Singa- 

Ea HO AN at OK AN”, A. Mohamed Yasin, Djl. Ke pati: 
Nang ng Te Nan 4, Se Dji. Srambatan 20, Solo: Taka Ta 2 . Toko. Obat ELGECO, djl. Siamet 

dullah Rumah Makan Asia Asia India, | Toko Noor, Dji. Raja 78 Madiun: B. PIAR, Stand no. 81 - 82 Surabajas Toko New India, Rumah Makan Pakistan. Perak 5456, Surabaja. Rijadi 54 - — Muh, Amin, Tjokronegaran 93, 

Pinggir 9, Semarangs T. 
Shanghai, Pasar Djo) 

Bodjong 6 B, Semarang: Toko Raja 114 Magelang: K. 
23, Pekalongan, Pooran 

Karanggetas, Tjirebon: 

ss | 
KAKAK KEKERASAN 

oUhran segala penjakit seperti : Buah 

“ berbahaja dapat disapu bersih | 

        

            
      

  

     

   
   

  

Gigi bagus: gigi jang 

putih seperti mutiara: 

dan ketawa berseri”... 

berkat PRODENT 

tapal gigi jang 
paling baik! 

Yube sangat besar 

    

“
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i
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dengan memakai 
ban sepeda 

GOODYEAR 

4 

u 

' 
B 

    

  

“
n
b
 

aa
 

P
E
R
M
A
N
E
N
 

        

selamanja pakai 
ban dalam 

GOODYEAR 

  
ha 
k P: 

t 
h 
! 

NB 

   Populer diseluruh Dunia 

Kantor? Tjabang, Pedagang-pedagang dan Distributir-distributtr 
di-seluruh Indonesia.   TEA naa   

  

  Pai 
TB Aa 

Roy Rogers 

No. 65 

  
     Ditiamhai peternakan k 

Ea Saja tahu 
O' Doole 
— Ka keliru, Carlson! 

  MN pi 

ODPOOLEY'S HORSE HASNT A CHANCE |) YoU'RE 
TO BEAT WHITEYIN TH 

HANDICAP MISS LACEY! 1 SHOULD CARLSON! 
KNOW--T' SOLD HIM TO O'pooLey! Pa 

   

   an biara C — Kuda O'Dooley itu tidak me mpunjai kuvapai, lahkan Whitey dalam patjuan ig diadakan di Mineral City, nona 
maka itu saja djual kuda itu kepada 

ISA @VITTER! WILLIE& YOUNG FRIEND RICKY 
I SOLD HN TO FIGUKED A WAY TO MAKE DON 

PATCHES KUN AGAINST STNER 
HORSES--AND HE TOLD ME 1 

- Tn 1 

DON PAT: 2 
THAT'S WH 
ODOOLEY/      

    

    
   

E MINERAL CITY / WRONG, 

  

  

   

  

  
      —— Don Patches adalah ku 

da pembelot! Maka itu lalu 
saja djual kepada  @'Doo- 
ley! 

1 — Teman Willie jang masih mu untuk menga- da si Ricky itu telah dapat me- 
nemukan suatu tjara untuk me- 
latih supaja Don Patches muu 
lari melawan kuda-kud, lainnja 

dan dia telah mentjerite 
rakan kepada saja TA 
snadunaan



    
     

          

    

  

    

    

    

   
   
   

      

    

  

   

  

   

“3 Dan oleh karena tg. 
60 diharap sudah: 

untuk ikut menjaksikan 
SG nasional, maka tenti 
4 pa hari jg. terluang 
5 diisi, Jakni untuk 

| hegara2 mana lagi belum 
» E pasiian,, sebab sebenarnja jai 

f 

      

— mengundang Presiden : 
disepa njak sekali negara2 

  

    

   

bisa diharapkan ada 
" Jaitu bahwa jang d 
orang2. jang benar2 bel 
akan bermanfaat bagi 

Djangan ada jg. sa 
. jang hilang paspornja, 

tinggalan djam, jang me ! 
dan main-toko alias  shoppine2 
sadja. Biasanja memang 
kalau sudah 3 minggu meningg 
kan rumah lalu .,djadi u £ 

MA na 

Kalau begitu kesian itu Dr. | 
Auw jang harus mendjaga  kese 
hatan. Bapak Presiden terpaksa 

  

tidak dihargai. Bukan repot rcv- 
rusin Bapak, tapi repot nguresin 
rombongan jang gampang ma- 
rah. Terlalu. 

-djungannia Dr. Sun Yat Sen!     
    

  

   

     anggauta rombongan 
- nja itutidak djadi. Sajang. Sebe 

3 nerima tamu agung ini sebagai 
F. keluarganja sendiri, maka ren 
| Hananja akan diterima di Istana 

| Negara sebarai tempat pengina 
Ba pann'a. Rentiana “perdjalanan su'g 
|. Jah disusun baik sampai . mema', 30 kan waktu seluruhnja 10 hari.! | Mestinja akan diku      
   

    
   

  

     
7 'dato2 remi, dl 5 

sm 2 atasi. 011 - 

“inna pentil SN:    

     

  

   
   

  

   

.ra tabibnja lebih baik 
   

  

    

  

   

  

s'den untuk memberitahuka 
Pntusan itu. Sekat lagi sajang. 'ras. 
Tetapi meskipun tidak Ta 

    
   

. moga ini hanja untuk sementara. | 

“serera sembuh, bertambah sehat 

- hagiaan. 

  

     

    

“- lembang, kembali Djakarta 
: 25 Djuli. Kemudian tg. 28 E 
"ke Semarang. Maka baru tg. 29 

    

     

       
    
   

& Kalau pria itu 
zhak | mengawini 

adi kebanggaan kalau se 
wanita bersepeda membon 

Suaminja. .... 

AH BIASA sekali, kalau 
. tertentu itu mempunjai 

n tertentu pula. Begi- 
dim hal seni. Misalnja pe- 

| Suara ataupun 

penjanji solo (sendirian) banjak 

Gedung Kesenian di 'Bodj , 
diatas jang 

VII diselengga 

       
    

      

   

   
      
    
    

     

      

    

   
    

   

    

   

    

     

  

    

  

    

  

   

    

         1 | kin dapat 

  

habis dibangun adalah tempat, dimana 
rakan. Gambar diba 

besar kongres PNI ke VIHI diikuti oleh 
seluruh Indonesia, : 

| (Photo: "Suara Merdeka”) 

wah menundjukkan 
dabai 

“para pemimpin Sos 
upaja Jugosla 

memperburuk 
Barat, ' malah 

  

ia harus mem- 
mengatakan 

hw Barat tidak usah chawatir    

    

  terangkannja bah 
uar negeri jang hing 

kini didjalankan oleh negara- 
embawa keuntungan2 ' dan 

merupakan sumbangan bagi ner- 
'unakan ketegangan internasio- 
nak Di takan ' “bhw Jugosla- 

bersahabat dgn 
dipihak Jugosla- 

la anasir2 jg mung- 
mengganggu persaha- 

via tidak      

|batan ini. 
ar| | Keadaan di Uni Soviet. 

Atas pertarjaan, bagaimana 
betapa |kesan2 jang diperolehnja waktu 
P.N.L jmengusdjungi Uni Sovjet achir 

'achir ini, Tito mendjawab bah 
wa suasana baru di URSS se 

'hingga rakjat Soviet merasa se       erdapat di Tarutung, 
dil. Di Surakarta 

. namanja Ngadiradja 
dari mana banjak dihasilkan se- 

niwati  penari-penjanji 
(tandak). Di Madura ad 

ga. Jakni didesa Tobella, 17 km 
dari Sumenep. Desa itu istimewa | 

seniwati2 seperti 
bagi Surakarta ta: 

tadi. Malahan disana orang le- 
bih suka mempunjai anak wani-' 

jta, supaja kelak bisa mendjadi M1 
1. rseniwati. 

SUDAH TERANG hahwa kun) “ 

aja 
semua“ dan “gampang darah |" 

    

    bekerdja untuk anggota2  rom-i'! 
bongan lain seperti ,.kuli dan 

Asal tjeritanja begini. 
Sumenep sedjak 

Sultan ti Mauri 
NAN SNN dahulu hubu- 
Ching Ling) dgn. ngannja rapat dgn Kraton Sura- 

karta dan Isiana 
sa Na na ss ran Solo. Dari Solo selalu men 
15 « harnja Presiden ingin sekali me dapat ,,kiriman” 

: seniwati, 

dan penjanji2 sekalian. 

Mangkunaga- 

bedaja srimpi | 

waktu didjaman 
ahulu itu adalah seorang Pange 
an Sumenep jg tergila2 pada se 

ejorang .kiriman” dari Solo tadi 
Bo- 'dan wanita itu lalu ditjulik dan 

: “'Su- disembunjikan di - Tobella. . Se-: 
an, Peldjak situlah Tobella mulai tmela- 

| Sekali 'hirkan seniwati2 istimewa.... 

        

       

  

iwati jang siidah kawin, ber, 
i, harus tidak lagi mendja- 

| pekerdjaannja sebagai se 
h difandjutkan . oleh 

a ak, kalau. punja anak 

RRT..malah.gudah sampai « 
“batasan Negaranja. Tetapi men |suami, 
dadek sakit dan atas nasehat palankan 

   
    

      
 
 
    

  

  xa disana dipegang ke- (besar : 
Dan Bb sea tia 'donesia (PSSI) melawan kesebe 

sekali menarik garis perba- lasan LOKOMOTIV di Mos- al : |kow. Ja, memang Lokomotiv jg 
'bertanding nanti didepan Presi- 

Bukan kesebelasan 

| IK sem antara seni dan agama. 
Semoga Nj. Dr. Sun Yat Sen Bagus sekali. 

| den masih lama dapat ikut memi: SAJA NAMAKAN »Warta- 
| bimbing rakjat dan Negaranja ke/ Yan Presiden” kepada rekan? jg 

arah kesempurnaan dan Ab Sean pena 
TE — Imang Bung Karno terlalu tjinta 

GUNTUR DAN ADIK2NJA pada Wartawan, sebab penger- 
sudah amat dirindukan oleh: 

| Fjang di Blitar. Padahal Presiden! Wartawan ad: 5 

ha , ada masjarakat. Nah un- 
nglah bila kabar ini benar, ia 

nnja — definisinja — seorang 
artawan adalah abdi masjara 

ali jua 

Djumlah anggots central co 
mite telah ditambah seorang, ja 
itu ahli fysika  nuclear rof. 
Frederic Joliot-Curie. 

Onggres menjetudjui add. re 
solusi2 tsb. dibawah ini: 

1. Menjokong sepenuhnja CC 

SSS SSS SOSIS 

lah bhw jg akan mengikuti per 
djalanan Presiden ke Rusia dil 

sebelah Eropa Timur! 
a duapuluh orang. Dua 

uluh Wartawan dala Tadi 
Tentunja tidak — hanja Warta- 
wan-Wartawan Ibu Kota jang 

n mendapat kesempatan, teta 
ga Wartawan2 besar da- 

PP daRaBAl an | 

Sedang bagi para Wartawan Ir 
itu ketjuali akan dapat mempa- 
parkan sendiri pengalaman per- 
djalanannja itu nanti, djuga' akan 
dapat mengikuti pertandingan 

Kesebelasan. Nasional In- 

WAP anyaa Bln una 

'Sovjet jang.akan dikirim ke Mel 
bourne, sebab mereka sekarang 
ini sudah masuk asrama. Tidak 
boleh bertanding lagi, tetapi la- 
tihan keras terus. Pertandingan 
PSSI di Sovjet semuanja 5 kali 
di 5 tempat. Kabarnja sebelum 
meninggalkan Indonesia, nanti 
kira2 tg. 7 Agustus nanti,”rom- 
bongan PSSI ini terlebih dahulu 
akan.memohon restu pangestu 
pada Kepala Negara kita. 

  

(ra putera dan puterinja, 
| akan terus menudju Blit 
£- ga sekalian untuk ber 

dari Ibunda, jakni bahwa 

| Djuli dari Semarang bersama pa 

    

     

    

     

    

   

  

    
     

     

     

  

       
    
    

     
    
   
   

   

  

    

   

      

  

   
   

  

   

      

    
gaib 

k seni dan budajanja, “ada 
arena pria dan wanita”. Dim. 

, semuanja sadja terma 
  

bahwa sedjak dahulu wanita di| 
jadjah pria, meskipun hidup maj 

   

k lutut tak berdaja  se- 

itu sedjarah pria wanita tak 
kan henti2nja. A j3 f 

— Wanita ini sedjak dahulu djuga |: 

| nodya”, ,,belahan njawa”, 

dai menjimpan wadi iha- | 

    

    

     
   
   

   
    

    
   
    

     
     

     

   
   
     

      
   

   
      

  

   

  

but puteri, harus mendjaga kelu 
huran keindahan dan kebersihan 

i maka disebut wanodya, h 
s dapat mendja 
tia dan taat zonder batas pz 

  

   

  

se 1 
guru lelakinja' maka FN   

    

  

elahan njawa.. In 
SEBALIKNJA p 

haju itu tidak semi 
milih suami, lelaki. 

FE mag Irak 

man dulu seorang putri -elalu p 
'mengadakan sajembara. Pilihan | 
puteri adalah tentu seorang ksa- 

ia, kuat sehat dan tabah meng-f 

“isteri dan tiakap mendjaga kehorj 

ibilah lelaki didjaman “dat 

(atou isteri. 

ntah lebih baik entah mundar 
k 

ng.   
ia ada kalanja sang pria le 

ikitpun. Jakni...... disudut ker kalau Mil 
“Eng wanita, Ini tepat.  Berbukti. Ba 

Selama bumi berputar, . selama'karisre politik Rakosi sudah sam 
“keachirannja”. Menurut 

p penindjau Barat 
Mikoyan untuk 

“pada saat pemberhen 
tadi, Karena ,,kenja- 

taan bhw para pemimpin Partai 
Ini hendak memberi arti bahwa 2 | Hongaria segan menjerahkan 

corang perempuan seharusnja Kekbaon 

pai pada 

   disebut ,,wadon”, ,,puteri“, Wo ti : Tia 
ang telah begitu lama 

ang oleh Rakosi itu ke ta- 
ngan orang “dan karena ,,ke 

Ihebohan sintang sistim Stalin- 
Bae Mu | 

jauh -para '|.ahli2 soal 
ikon Saba se Kn 

NE Tan in dengan. tak” dapa 
“isteri — jang, WA Mike "Taat Aotab mengatakan 

: “Rakosi bahwa ia (Rako 
“harus menanggalkan 

nja berhubung dengan ada-| 
ahan2 dalam sistim par 
unis sekarang dibawah 

rpinan dan pengha 
pusan pemudjaan atas perseora- 

ahwa Rakosi 

  

    
   

  
    

  

      diseb sing Pa padi: 

garwa” atau sigaran njawa atau | ta   
    

  

    
      

adapi marabahaja, setia padaj 2 5 - : 

  

tan lahiriah dan batiniah. Be Hatta menjerukan kepada para 

“tidak gambang mentiari .djoslsi 
F ht |   

U Biar Din Rakosi Dikorbankan Uik 
(1 Karno tg. 25 Petang Gore Bisa Tar ik Tito Kembaii 

| meninggalkan Indonesia lagi me) IX TP » 
nudju juar negeri. ena Ke .Da Si Biok Sovjet? 

DITAKDIRKAN ALAM oa) Analisa Penindjau2 BaratTtg Hentinja Rakosi 

wa tepat #ENJAMBUNG A tenta ecmberhentian Ma- orang, atau 1596 lebih besar dari | (£mp | MENJAMBUNG BERITA tentang p djumlah anggota sekarang. Menu (Kalimantan Utara), Djepang ka 

rut suriber?2 bukan Komunis, 7 jtenja bermaksud untuk nientfari 

tahun j.l. djumlah anggota Partai Pa Penta Uta 
is Pe ji d irao (ra. Diwa an 1 

Komunis Perantjis ' ada. kira! enakan “tali 2 sn Sha 

tiba penjelam2 
: $ Djepang dari 

DELEGASI PERSAHABATAN |Okinawa ke pelabuhan  Sanda- 
DAN ROMBONGAN AKRO:. (kan. 

: 7 5 mutiara 

Pa Bea 1 kira-kira 40 sampai 50 orang. 

| tyas Rakosi sebagai sekdjen Partai Pekerdja Hongaria, (Ko- 
-Iminis), dan pendapat2 jang menghubungkan kedjadian pem- 

berhentian tsb. dengan kundjungan Anastas Mikoyan ke 
dalah | Hongaria, radio Budapest mengavarkan bahwa Mikoyan hari 

Sabtu telah bertolak menudju Ke aka ana Wina Pn 

njanjian terkenal itu dilnkiskan | aa De an beberapa hari lamanja, dem 

Si Ha | Selandjutnja UP mengabarkan, 
madu dalam sangkar emas. Bea naa bana Masi ne- | se 

ara2 Barat di Wina mengatakan | B 
ahwa "tak dapat disangkal lagi 

stelah membawa 

.koh pemimpin daripada pemudja 
lan perseorangan itu di Hongaria 

lama  bertahun2. sa 
Mungkin pula, kata para ahli 

tadi, Mikoyan mengata- 
epad, Rakosi, bahwa di- 

perlukan pengorbanannja dalam 
usaha2 menarik kembali Marse 
kal Tito “dari Jugoslavia keda- 

sbloknja semula” (Sowjen. 

Dikatakannja, bhw Tito telah 
minta perlunja pengorbanan Ra- 
kosi tadi. sebagai pengganti kem 
balinja Jugoslavia kedalam persa 
habatan dgn Sovjet, karena seba 
gaimana telah diketahui Stalin 
dalam tahun 1948 telah menge- 
luarkan Jugoslavia (Tito) dari 
Kominform, jang. menurut para 
penindjau' Barat itu, disebabkan 
karena “Tito menghendaki terlalu 
banjak akan politik bebas. Demi- 
kian tadi menurut pendapat2 jg 
dinjatakan Oleh para  penindjau 
Barat seperginja Mikoyan “ dari 
Wina ke Moskow hari Saptu. 

Selandjutnja wartawan UP da 
ri Wina mengabarkan, bhw sedi 
kit jg dapat diketahui tentang pi 
dato Rakosi ketika ia meletakkan 

adalah seorang to djabatannja. Dalam pidato itu 

Wk. Pres.: Tolak 
D Wakil Presiden Hatta menjam 

aikan seruannja itu karena pe- 

srtjetakan2 nasional 'ranan pertjetakan .dalam pemba 
nolak mentjetak buku2 nguna 

. Hjabul! jang mirip kepada itu pentir tr bah 

Norma? sekarang ini lain tagi. liang merusak. moral "dan djiwa pertjetakan mempunjai tugas isti- 
nik2 dan bangsa an engnni mewa Tn bi ba .. 

horma2 itu djawabnja ten litu terdapat dalam amanat Wakil peranan jang sangat penting ber- 

# ria pa ren dr Pieatan Yee dibatjakan oleh Gu (hubung dengan penerbitan buku, 
Ibernur Djawa Barat dalam (una ena senam . Ur ga 

pt bagi piter n Isi Kongres Pertjetakan2 Nasional didikan sekarang terlantar kare 

Aga ng Semen Seluruh Indonesia jang pertama na kurang buku, 
Jakan sajembara, Dia suka |jang berlangsung mulai tanggal | 

jadi isterinja, kalau si lelaki 23 sampai dengan 25 Djuli 1956 

wika mengadu kepandaiannjadi Bandung. 

peradaban bangsa sangat 
iterangkannja, bahwa 

Bukan sadja buku peladjaran 
tuk sekolah, tapi djuga untuk 
Si 

.jang sedjak permulaan telah 
1 apn penilaian jang be- 
Inar” terhadap Konggres 
"Partai Komunis UKSS. 2. Kongl - nga 
zres memperbarui seruan untuk| bekas sekretaris I CC Partai 
Persatuan jang sempurn, 
fam tindakan2” antar, 

ke-20 

takan bahwa perlu sekali 
mokrasi kedalam diperkuat” ta 

|pi dalam pada itu memperingat 
kan supaja djangan mentjampur 
-adukkan ,,kebebasan untuk me 1 : ugritik” dengan ,,kebebusan urjKas dari segala — kedudukannja itik memasukkan idee2 bordjuls! dalam partai itu terdjadi dalam kedalam partai rakjat pekerdja": minggu jl. Seterusnja diumumkan 
4. Konggres menjatakan »SOlids|bahwa Farkas, satu?nja opsir Crat dan tak dapat setak" 'di Hongaria jang berpangkat 

djenderal, telah ditjopot pangkat| 
»Djangan menjeleweng” | Militernja. Sebabnja. kata siaran 
konggres tadi Ne radio tadi, ialah karena Farkas is politbiro Partai Komunis Pe-|”telah “ meluntjurkan.. kampanye: 

rantjis Marcel Servin menegas-|kekerasan dan tiada beralasan 
kan bhw pimpinan partai tidak (terhadap pembesar2 tua dan pe: 

terdjadinja | mimpin2 Partai Pekerdja Honga- 
spenjelewengan2” dari garis2 par ria, hal2 jang "merupakan "pe- 
tai jang' sudah ditetapkan oleh langgaran besar “terhadap 'egati- 
central comite. ,,Kita tidak kenal |tet Sosialis«'” Farkas dihentikan ampun terhadap mereka jg berke : “dai ras kepala dalam membuat kesa 
lahan, walaupun partai akan me- 
nolong mereka jang telah 

an partai Komunis Um Sov 

akan membolehkan 

me- 

skan2 mereka telah bangun da 

Kongres Ke 14 Partai gi impian buruk. 

.Komunis Peranijis 
'horez Tetap Sek-Djen — Joliot .Curie| Fs. Oi 
jadi Anggota Sentral Komite — Servin 
Peringatkan: ,,Djangan Menjeleweng” 
KONGGRES KE-14 Partai Komunis Perantjis malam | arkas Dineti Lu jol telah menjetudjui sedjumiah resolusi dan ae na Hn ip ea 1 pemilihan kembali segala suggota politbiro dan central! an . tjopot: ag angkat 

Konggres menjokong sepenuhnja pemilihan kemba 
ce Thorez sebagai sekrefaris-djenderal partai. 

Apa jang dilihatnja di URSS 
achir2 ini merupakan pemanda- 
ngan jang baru sama sekali ba 
'ginja, suatu hal jang lai, keada 

gi Pembersihan 
Di Hongar!a 

Militernja 
 RADIO BUDAPEST menji 

rkan hari Minggu bahwa djen 
srad Miha!y  Farkas, bekas 

zr: pertahanan Hongaria, 
erat 

   

huburgannja dengan 

  

  

Pekerdja Hongaria, telah dike 
K 1 anta Partai?2|juarkan dari sentral comite omunis dan Sosialiss 3. Dinjalpartai tadi dan dipetjat sama se 

.»0e-| kafi dari | keergzotaan : pariai 
Ini 

Radio Budapest menjiarkan se- 
terusnja bahwa pemetjatan Far- 

sebagai menteri pertahanan dalam 

dalam bulan Agustus tahun itu 

t Chawatir Akan Po- 
itik LN Jugosiavia 

et) Se-Olah2 ,ferbangun Dari 
ruk — Tito Katakan wgo Hasil 
satang Pembentukan Kominisme 
2. Internasional 

JUGOSLAWIA Josip Broz Tito telah men- 

  

   

vovjet berpenda-' 

rengenai luar negeri Ju- 

hadap politik Uni Sovjet, hu- 
, masalah persendjataan kem 

“Tito mengutjapkan kata2 
«1 Serikat jang mendjadi 

y” jang mengundjunginja pa| 
au Brioni, tapi baru diumum| 

ja dimasa jl. Mengenai hubu- 
gan Jugoslawia-URSS, Tito me 
ngatakan bahwa persahabatan 
jang telah diperbarui inj didasar 

negara2 ketjil” Proses ''mem- 
buang ,,tjara2 Stalinis” kini se 
dang berlangsung pesat di URSS 
dun negara2 Eropa Timur lain 
nja, kata Tito. 

Tito. mengatakan bahwa segar | 
la pertjobaan dari pihak luar un 
tuk menjalahgunakan proses-pro-| 
ses demokratisasi di Eropa Ti 
mur itu mungkin ..akibatnja lain 
sekali daripada apa jang diingini |: 
|oleh anasir2 luaran tadi, dan da 
|pat merusak proses ini”, Menge' 
naj kerusuhan2 di Poznan achirt 
achir ini, Tito mengatakan bah 
wa memang ad, perasaan tidak 
puas jang sungguh2 dikalangan 
kaum pekerdja Polandia. Dan be 
berapa orano jang ad, sangkut 

| pautnja dengan kaum pekerdja 
telah mentjoba memperkuda pe 
irasaan Ini, untuk kepentingan 
mereka sendiri. SA 

| Komunisme Internasional.   karang adalah sedemikian rupal Tito mengatakan bahwa iai 

        
WK PM Polan 
dia Ttg” Soal 

Posznan 
Disebabkan Krn 

| SentralisasiPeren- 
tjanaan Dang 

Birokrasi 

  

     

  

nja diistana Kebudajaan & Il 
mu waktu wpatjara Hari Nasio 
nal tadi, Nowak mengatakan 
bahwa kerusuhan2 di Poznan 
iu telah ditjetuskan oleh ,,sen 
trafsasi perentjanaan jang ber 
kelebih2an dan birokrasi”. 

Taraf hidup  rakjat Polandia 
kan atas prinsip2 jang sepatutnja|rendah, karena antara 1950 dan 
ada aa negara2 besar dan|1953 modal jang sangat besar te 

lah ditelan untuk keperluan2 per 
tahanan. Ditegaskannja atas na- 
ma pemerintah, bahwa tudjuan 
lutama daripada pemerintah dan 
Partai Persatuan Pekerdja Po- 
landia adalah mempertinggi taraf 
hidup kaum pekerdja. Dalam 
upatjara ini hadlir pula P.M. 
URSS Bulganin dan pembesar2 
pemerintah Polandia. (AFP): 

KAUM PEMBERONTAK BUR 
MA MENJERANG 
KERETA API. 

Kaum pemberontak Burma pa 
da hari Djum'at telah menjerang 
sebuah kereta api antara Palon 

dan Thametchaung, 30 mil dari 
Rangoon, sehingga paling sedi- 
kit 100 orang telah tewas. Di- 
peroleh keterangan bhw kaum 

  

pemberontak sesudah  membiar- 
kan pengawal lapis badja dari 
kereta api lalu, telah meledakkan 

dengan berhasil baik telah me't buah randjau besar sehingga 
pentang pembentukan Komu- Kereta api tsb. terpaksa berhenti 
pisme Internasional jang bara, karena lokomotif beserta tender 

Ia berkata bahwa Jugoslawia (fan 4 buah gerbong mendjadi 

meminpin regara2 Eropa Ti- 
mur jang ketji2 ataupun utk 
mendjodi pembimbing bagi ne 
gara2 lain. P 

Ve Persendjataan Dierman. 
  

man Barat dan Timur hendaknja 

hasil2 perundingan perlutjutan 

bahwa sebaiknja Djerman Barat 
dan Timur “lekas merundingkan 
masalah penjatuan kembali. 

tak mengandung maksud untuk hantjur. 

Kalau Memang 
Nasib Untung 
GIESBERT KLEY, seorang 

Persendjataan kembali  Djer- | rhahasiswa dari Muenchen (umur 
ea : djatuh dari leren 

Gitunda sampai Djerman sudah Gelang - Pe 
disatukan kembali, atau sampai jkkta Ja sedang laki gunung 

jang sangat terdjal 

sendjata (dalam rangka PBB) di|di Austria. 20 meter dalamnja ia 
ketahun, Dikatakannja bahwa ia |djatuh kebawah. Tapi ia memang 
.chawatir” Djerman dipersendja |umurnja pandjang. Presis sekali 
tai kembali. Andaikata Djermanlia djatuh kedalam....... tangan 
|Parat tidak diversendiatai kem linspektur polisi Dr. Erich Barsi 
bali, Djerman Timur nistjaja tilna, jang bagaikan pendjaga ga- 
dak punja hak achlak untuk mem lang ang ulung menangkap 
persendjatai diri.  Ditegaskannja' Kley. "Krrrpp?” Barsina kebetu 

lan sadja sedang lalu, memimpin 
kursus mendaki gunung bagi ang       

» PEMUDA BUKAN sadja 

Menurut Presiden, hal itu telah   
tahun 1953, tapi kemudian 'ias 

sedjarah, disitu nampak pemuda 

diangkat djadi anggota polit bironja mendjadi penggerak dan pen 

|fah anggota Partai Komunis Pe: 
rantjis sekarang 429.643 orang, Djepang “Akan 

Tjari Mutiara 

njimpang serta melakukan petua- 
angan supaja kembali  didjalan 

jg benar”. : 

srd'oangan Kelas.  Diperingat- 

bah atau kurang? 

Servin mengumumkan bhw djum   atau 40.000 orang lebih banjak 
-Garipada dlm bulan Djuni 1955. 
Dua tahun j.., dalam laporan   

(kian menurut Rakosi. 

rantiis, Servin melaporkan bhw, 
djiumlah anggotanja ada 506.250 

907.069 orang. (Antara). 

(Sebuah delegasi persahabatan 
dari Tionekok iang terdiri dari Kalau Buaja 
£& orang ditunggu kedatangannia 
di Djakarta tgl. 25 Djuli j.a.d. | 34 
Delegasi tsb. Ga “oleh —se- suk Reservoir 
Grang tokoh Islam Sheikh - Nur Gn 
Mohammed Ta Pu-shere, Wakil Alr Minum... 
Ketua Persatuan Islam Tiongkok KOTA DJOHOR BARU di 

dan | anggota Kongres Rakjat Ngalaya dewasa ini sedang meng 
hadapi masalah binatang buaja 
jang banjak terdapat dalam temu 

5 pat2 penjimpanan “air mmum 
Rakosi mengatakan bhw walau- (reservoir), Mengenai hal jitu sul- 
pun ia telah berkali2 'mengada- Itan Djolor, djenderal Sir Ibra- b 
kan kritik terhadap diri sendiri, Ihim, 
akibat2 dari kesalahan2-nja telah | Abubakar, f 3 
mendjadi lebih besar daripada jglahli dalam binatang2 hutan di 
ia sangka. Pidato Nikita Khrush: Mn mana ahliz 

ha 1 Da ir, (penangkap buaja untuk menang- chov, sekdjen PKUS, jang diri Kap Tn Maag Map dari ta 

: , at2 persembunjian mereka. dim Kongres PKUIS jg ke-20, te-|P' Ban mpda iku Seorang jeda 

bernama Yahja Ahmad jang di 
perbantukan dalam operasi pe- 
Inangkapan binatang? 

Nasional (parismer) RRT. 

  

butkan sebagai pidato anti-stalin, 

lah mejakinkannja akan kesala- 
han2 jang telah ia lakukan, demi   

Kemudian UP mengabarkan | 

dan lebih baik. Di Indonesia tlh 
ada pendidikan peladjaran Grafik: Wakil Presiden mengandjurkan 
ka dan Wakil Presiden mengan |kepada para pengusaha pertjetak 
'djurkan supaja pendidikan itu dilan untuk menghidupkan rasa so- 
gunakan sebanjak-banjaknja dan |lidaritet, 
disambung dengan pendidikan di fsaling mengisi, bukan sebagai kon 
luar negeri bila perlu. Lambat-|kuren, tapi sebagai komplemen, 
laun buku2 karangan bangsa In|supaja mutu pertjetakan diperbai 
donesia harus ditjetak di Indone (ki, Demikian amanat Wakil Pre 

Isia dengan baik dan dengan har Isiden dalam Kongres Pertjetakan2 
'ga jang murah. Technis pertjeta- (Nasional Seluruh Indonesia Ming     

partai. Sudah beberapa minggu SU 
lamania d Budapest tersiar desas 9iatan. Dalam rapat umum terse- 

Servin melaporkan bhw keada|Sesus mengenai penghentian Far- 
an didalam partai umumnja baik, Pee TA tlah membentangkan hasil2 Kon tapi dikatakannja bhw anggota2| PANYA SAUDI ARABTA 6 5 jang tertentu telah mengabaikan “AGUSTUS BERANGKAT 

tann/a supaja dilakukan usaha2|. 877 Saud akan meninggal 
tebih “besar, misalnja dlm Persa-| 41 Seudi Arsbig tgl. 6 Agus 
tuan Guru dan Perhimpunan? |tus ind. untuk mengadakan 
Keluarga. “ndirngan2 selama 3 minggu 

“Djumlah anggotanja tam| " Indonesia dan Afghanistan. 
: Demikian pencumrman resmi, 

Menurut wartawan ,,Reuter”, | memceut AFP dari Dieddah. 

kongres ke-13 Partai Komunis Pe Di Kalimantan 

MENURUT sebuah harian se 
tempat jang terbit di Jesselton 

singkat 
mutiara 

Dan djumlah  penjelam2| 
Djepang itu meliput 

terbukti ber-ulang2 dalam sedja 
rah, djuga dalam sedjarah Indone 
sia sendiri. Diwaktu suatu bang 
sa sedang mendjalankan peranan 

dukung diberbagai lapangan ke- 

but djuga berbitjara Sekretaris 
Umum DPP Pemuda Rakjat, jg 

gres Pemuda Rakjat. 
Lengkapnja amanat Presi- 

Lengkapnja - amanat Presiden 
tersebut adalah sebagai berikut : 
Kongres Pemuda Rakjat jang ke- 
II telah berachir dengan hasil2 
jang memuaskan. Saja utjapkan 
selamat dan turut bergembira. Da 
lam pada itu hasil sesuatu kon- 
gres barulah dapat dinilai dengan 
njata, setelah putusan2 jang di- 

'lambil dalam kongres itu dilaksa 
nakan. Djika ternjata, bahwa da 
lam masa sehabis kongres itu ter 
dapat kemadjuan2 dalam organi 
sasi dan dalam kegiatan perhim 
punan sebagai akibat daripada 
putusan? kongres, itulah tanda, 
bhw hasil kongres betul2 dapat 
'dibanggakan. Djika keadaan per- 
himpunan tetap konstant atau ma 
lahan mundur, maka kongres itu 
lebih tepat disebut gagal. 

Semoga para pemuda anggota 
Pemuda Rakjat selalu ingat akan 
hal itu dan melakukan kegiatan 
kegiatan dalam organisasi dan 
dalam masjarakat untuk mem- 
buktikan, bahwa kongresnja jang 
ke-II itu benar2 merupakan su 

atu sukses. 
Kemadjuan suatu — organisasi 

pemuda tak luput akan merupa 
kan dorongan untuk madju ba- 
gi Oorganisasi2 pemuda  lainnja. 
“Perlombaan bebas kearah kema 
djuan organisasi2 pemuda pasti   

iang telah ternama 

: agar 'terkenal buas itu dikabarkan te- 
bhw para penindjau Barat tetap jah berhasil menangkap banjak 
heran atas kundjungan Mikoyan buaja2 dan banjak 
ke Hongaria setjara ,,diam2” itu. dikenal pernah makan manusia 
UP). jang mendjadi korbannja. 

Menfjetak Buku' Tjabal ! 
masjarakat ramai, sehingga ma- njak terbelakang dan ini harus di 
sih banjak jang ditjetak diluar ne Jobah berangsur-angsur dalam tem 
geri jang lebih murah harganja Ipo selekas-lekasnja. 

bantu membantu 

akan berpengaruh baik atas ke 
hidupan seluruh bangsa. Pemu- 
da bukan sadja harapan bangsa, 
tetapi djuga motor penggerak 
angsa dan pendukung segala ke 

kegiatan istimewa. Ka 
Hal ini terbukti ber-ulang2 da 

lam sedjarah, djuga didalam se- 
djarah Indonesia sendiri. Diwak 
tu suatu bangsa sedang mendja 
lankan peranan bersedjarah, disi 

itu nampak pemudanja mendjadi 
penggerak dan pendukung diber- 
bagai lapangan kegiatan. Kini 
'kita sedang membangun masjara 
kat, jg selaras- dgn kemerdekaan 
Idan kedaulatan negara kita. Di- 
samping usaha2 pembangunan 
jang sedang  didjalankan, ' ada 
pada kita Rentjana Pembangu- 
nan 5 tahun dan rentjana Pem- 
bangunan Masjarakat Desa, jang 
memerlukan ratusan ribu tenaga. 

Sangat diharapkan adanja se- 
mangat membangun dan kegiatan 
bekerdja jang. berlimpah2. Hal 
ini adalah tantangan bagi pemu- 
da seluruh Indonesia. Dan “dja- 
ngan lupa, perdjuangan Irian 
Barat pun belum selesai! Saja 
jakin, bahwa Pemuda Rakjat pun 
sanggup menerima tantangan ses 
djarah itu, berdampingan dengan 
segala pemuda jang berorganisa- 
si dan jang tak berorganisasi lain 
nja,   kan buku2 di Indonesia masih balgu malam, (Antara), 
Beladjar, .bekerdja,  berdjoang ! 
(Antara), 

2itache Mesir di Amman, pada 

(Reunter).|gota2 kepolisian. 

Pemuda Bukan Sadja Ha- 
rapan Teiapi Djuga Mo- 
tor Penggerak Bangsa, 

Amanat Presiden Kpd Kongres PemudaRakjat 
harapan bangsa, tapi djuga 

motor penggerak bangsa, dan pendukung segala kegiatan isti- 
newa”, Geikikian amanat Presiden Sukarno jang disampai- 
kan setjara tertulis pada rapat umum pemuda, jang dilang- 
sangkan hari Minggu dimukaG 
bag penutep Kongres Nasional ke-II Pemuda Rakiat. 

edung Pemuda Djakarta, se 

Pembunuhan Me. 
lalui Paket Pos 
Atase Militer Mesir 
Mendjadi Korban 

KOLONEL SALEH Mustafa, 

kari Sabtu meninggal dunia da 
lam ramah sakit di ibu kota 
Jordania karena  Juka-lukanja 
diesbabkan oleh perledakan bom 
dalam Minggu jl. Seperti diketa- 
hui bom itu telah dikirim mela- 
lai pos dari Darussalam sebagai 
kiriman buku kepada kolonel Sa 
leh Mustafa, dan bom itu mele- 
dak ketika kiriman tsb. dibuka 
oleh Mustafa dalam gedung ke 
dufaan besar Mesir di Amman. 
Majat Mustafa segera dibawa ke 
Ka:ro dengan sebuah pesawat mi 
liter istimewa. (UP). 

KANTORBERITA Polandia 
(PAP mengabarkan Sabtu j. 1. a 
bahwa wakil PM Polandia Ze| #1 ekonomi”. 
2on Nowak telah mengupas se 
bab2 daripada peristiwa Poz- 
nan achir2 ini. Dalam pidato 

dalam pemerintahan Sovjet?. 
Seterusnja Shepilov mengatakan 

bahwa menurut  pendapatpja, 
soal Bendungan Agung Aswan 
?bukanlah soal jang vital“. Di- 
ka'akannja bahwa waktu ia me 
ngundjungi Mesir achir2 ini, ia 

    

  

IDjugakusiaTidak Mane: 
Iri,Bantuan Mesir Utk Ba- 
ngun BendunganAswan? 

Ikuti Djedjak Inggeris-Amerika ? 
MENTERI LUAR negeri Uni Sovjet Dmitri Shepilov 

malam Minggu jbl mengatakan dalam resepsi dikedutaanbe- 
sar Belgia di Moskow, bahwa URSS ,,dengan sukahati akan 
mempeladjari” sesuatu permintaan dari Mesir akan bantuan 
jang tidak disertai sjarat2 politik ataupun ,sjarat2 perbudak 

PURNA NE | 
Dikatakannja bahwa  URSS)mendapat kesan bahwa “ada 

"tidak punia kepentingan2 istime 
wa di Mesir, dan URSS tidak 
tjari pasaran ataupun bahan2 
mentah” dari Mesir. Atas perta- 
njaan wartawan, apakah URSS 
bermaksud “ melakukan sesuatu 
move tertentu, karena Amerika 

Serikat dan Inggris telah mena- 
rik kembali tawaran bantuan 
uang mereka kepada Mesir, un- 
tuk membiajai pelaksanaan pro- 
jek Bendungan Agung dekat As- 
wan (Sadd uP'Ali), Shepilov men 

djawab: ”Soal ini tidak sedang 
saja urus, atau siapapun djuga 

lainnja jang tidak kurang penting 
nja bagi ekonomi Mesir, teruta- 
ma soal industrialisasi“ Mesir. 

” Radio Kairo menjiarkan ma- 
lam Minggu jl. bahwa Presiden 
Nasser telah menerima kundju- 
ngan dutabesar  URSS Dmitri 
Kisselev pada malam itu. Peme 
rintah Mesir menganggap sa 
ngat penting” Projek Bendungan 
Agung Aswan, karena  djusiru 
dgu terlaksana projek ini, maka 
Mesir dapat meluntjurkan in 
dustrialisasi  setjara  besarJan, 
penggalian bidjih besi dekat As- 
wan, dan — sangat penting pula 
bagi negeri jang umumnja kering 
ini e daerah pertaniannja  da- 
pat diperluas dgn 3045, sedang- 
kan menurut perkiraan? optimis: 
tis produksi bahan makanann'a 
dapat bertambah dgn 50Y, (Reu 
ter-Antara). Ma   

  

/ 

nan2 itu”, 7 

Atas pertanjaan para warta- 
wan, bagaimana pendapatnja me- 
ngenai peranjataan bersama Neh- 
ru—Nasser—Tito jang dikeluar- 
kan di Brioni achir2 ini, Shepilov 
mengatakan bahwa komunike ini 
mengandung thesis2 jang bergu 
na dan benar mengenai masalah 
Aldjazairia”. Dalam pertjakapan 
antara Shepilov dan dutabesar 
Perantjis Maurice Dejean dalam 
resepsi ini, Shepilov menjatakan 
hal jang sama pula mengenai ko 
munike Brioni, tulis wartawan 
ARP,     

Sikap URSS terhadap 
Timur Tengah d.lI. 

Atas pertanjaan wartawan, apa 
kah URSS berusaha mentjipta- 
kan ,,keseimbangan” antara ne 
gara2 Arab dan Israel, Shepilov 
mendjawab bahwa ,,istilah ke- 
seimbangan tidak tepat dalam 
hal ini”. Dikatakannja bahwa 
IJRSS ingin ikut meredakan kete 
angan di Timur Tengah ' dan 

udak ingin mengatjau hubungan 
intara negara2 Arab ataupun 
nenghasut mereka terhadap ne-: , 
jara2 Barat. 

Shepilov mengatakan - seterus- 
1“ bahwa URSS menghendaki 
“jebebesan, kemerdekaan dan 
kedaulatan” bagi segala. negeri, 

termasuk pula negara2 Arab. Se 
terusnja ia mengatakan bahwa 
URSS sudah menolong negara2 
lain, ,.kalau dapat, tanpa bertjam 
pur tangan dengan urusan dalam 
negeri dan kedaulatan mereka”. 

Mengapa djual minjak 
kepada Israel tanpa di- 
umumkan dalam pers? 

Waktu ditanja oleh para war 
fawan, mengapa pers Uni Sovjet 
tidak muat berita mengenai per 
setudjuan URSS-Israel jang di 
tanda tangani achir2 ini, dalam 
mana URSS mendjual minjak ta 
nah kepada Israel, Shepilov men 
djawab bahwa menurut dugaan- 
nja ada kalangan2 tertentu jang 
»ingin membesar-besarkan arti 
persetudjuan dagang jang nor- 
mal ini”. 

Shepilov mengatakan bahwa 
persetudjuan tadi adalah suatu 
“transaksi normal” antara Orga 
nisasi Perdagangan Luar Negeri   

  

5. ,Keplok Bokong 

Taniadja wa
 b Den Mars 3 

teri LN Rusia Shepilov 

MENJAMBUNG BERITA mengenai keterangan menteri 
Juar negeri URSS Shepilov dalam resepsi dikedutaanbesar 
Belgia di Moskow mengenai pemberian bantuan kepada Mesir, 
seterusnja Shepilov mengatakan bahwa ,,apabila Mesir mem 
pertimbangkan projek2 perindustrian lainnja — ketjuali pro 
jek2 Bendungan Agung Aswan — dan berpendapat bahwa 
perlu sekali ada bantuan dari luar untuk melaksanakannja, 
maka URSS akan mentjari djalan untuk memenuhi keingi- 

5 

Sovjet dan perusahaan2 Israel, 
suatu hal jang “menggambarkan 
bahwa URSS tidak  mempunjai | 
perasaan atau sikap istimewa ter 
hadap negara2 Timur Tengah”. 
"Tapi tjilakanja ada kekuatan? “ 
jang ingin mempergunakan setiap 
move normal untuk mengganggu 
suasana”, “3 

Perundingan URSS — Djee" 
pang. 

Atas pertanjaan wartawan me 
ngenai kelandjutan perundingan | 
Sovjet-Djepang j.ad., Shepilov 
tak hendak mendjawab - apakah 
perundingan ini akan dilakukan 
atas dasar ,,London', jang ber- 
tudjuan penandatanganan per. 
djaadjian perdamaian, ataukah 
atas ,,model Adenauer” jang ber 
tudjuan pemulihan hubungan dkk 
plomasi. Shepilov tak hendak 
mendjawab pula waktu ditanjai 
apakah dalam perundingan j.a.d. 
ini akan dibitjarakan djuga. ma- 
salah.ke anggotaan Djepang da- 
lam PBB (Reuter). 

  

“ Bulganin Di 
"—Warsawa 
Sinjalir$Adanja Usas 
ha2. Utk Memetjah 
#Solidaritet Negara 

Sosialis : 
PERDANA MENTERI Uni 

Sovjet, marseka! Bulganin, ma 
lam Minggu menerangkan di 
Warsawa bahwa kampanje an 

,ti pemudjaan perseorangan te -“ 
Llah dipergunakan oleh orang 
:jang hendak memetjahkan soli 
daritet negara2 sosialis diba- 
Tn alasan pertentangan nasio 
nal. 

Bulganin mengkritik kaum op- 
portunis dan orang2 jang tidak 
mempunjai pendirian tetap jang 
menjebarkan ,,ratjunnja” dalam 
pers, termasuk pers di Polandia. 
Berbitjara dalam suatu pertemu- 
an, Bulganin selandjutnja menga 
takan bahwa kaum reaksioner in- ' 
ternasional kini sedang berusaha . 
untuk melemahkan negara2 sosia- 

lis, Kaum ini telah memperguna 
kan djuga keadaan jang sulit da 
ri Polandia: Partai komunis harus 
lah berusaha supaja persnja mem   

Gembira Dgn Penolakan Russia "Utk" Bantu 
Besdungan “Aswan — Apa Sebab Barat Tarik 

Kesediaannja Utk Bantu Mesir? 
PEMBESAR2 Amerika merasa Iega sesudah mendengar 

pernjataan menteri luar negeri Sovjet Dmitri Shepilov menge 
nadi projek raksasa Aswan di Mesir, dan mereka mentafsir- 
kan utjapan Shepilov ini sebagai penolakan untuk member! 
kan bantuan kepada Mesir. Demikianlah tulis wartawan kan: 
torberita Inggris Reuter di Washington malam Minggu jbi. 

"ye 
:  Kalangan2 AS jang patut diper 
fjaja, menurut wartawan UP 
mengemukakan bahwa sebab2 AS 
dan Inggris menarik kembali 
tawaran mereka kepada Mesir 
itu ialah : 

1. Projek Aswan akan mema- 
kan biaja $1.300.000.000: pelak- 
sanaannja akan memakan tempo 
10 tahun, dan apabila ia gagal 
karena: Mesir kekurangan sum- 
ber2 kekajaan, maka akibatnja 
ialah suatu bentjana besar, suatu 
fiasko. Dikemukakan pula bhw. 
Mesir mendatangkan alat2 sen- 
djata dari Blok Sovjet, suatu hal 
jang menurut pandangan merzka| 
berarti bahwa Mesir “menggadai 
kan” panen kapasnja, mengingat 
bahwa sendjata2 itu kelak perlu 
djuga diganti atau diperbarui. 
Ketjuali projek Aswan ini, Mesir 
sudah meluntjurkan projek2 eko 
nomi lainnja, jang membutuhkan 
uang pula. 

2. Ada kerugian2 politik bagi 
Barat, jakni : 

A. Mempunjai akibat (penga- 
ruh) buruk pada negara2 Pakt 
Baghdad, karena projek pemberi 
an bantuan jang terbesar di Ti- 
mur Tengah ini djustru terletak 
di Mesir, suatu negara jang me 
nentang Pakt Baghdad, jang menu 
rut pandangan Barat ,,kenetralan 
nja hampir sadja sudah djadi si- 
kap anti Barat”, 

B. Barat ingin menegaskan bah 
wa Barat (AS) tidak bermaksud 
bersaing. melawan setiap tawaran 
bantuan ekonomi dari URSS. 

C. Didalam Kongres ada sua 
Pemuda, madjulah serentak! ra-suara menentang (kapas AS 

kontra kapas Mesir, Mesir musuh 
Israel dsb,), 

#01 
D. Amerika Serikat mendjadi 

suram pandangannja bahwa Nas 
ser dapat mendjadi faktor stabi- 
liteit di Timur Tengah. 

Barat ingin mendjatuh- 
ikan Nasser? 

Sementara itu wartawan UP 
mengabarkan dari Washington 
bhw. dikalangan diplomasi Arat 
disana timbul dugaan2  (teori2) 
tsb. dibawah ini mengapa A.S. 
dan Inggris tak mau membantu 
Mesir: 1. A.S. dan Inggris jakin 
bahwa URSS-pun tidak akan 
mau membantu Meisr. 2. Ne- 
gara2 Barat berusaha mendjatuh 
kan Djamal Abdul Nasser. 

Kalangan2 jang memperhati- 
Kannja di Washington mengata- 
kan, bahwa dengan adanja kepu 
tusan2 untuk tidak beri bantuan 
tadi Nasser akan mengalami ke- 
sulitan2 dalam kedudukannja. 

(Reuter). 

Pernjataan PKI 
Pd Kongres 'Mu- 

hammadijah 
BERKENAAN dgn Kongres 

Muhammadijah ke-33 jang akan 
diadakan di Palembang mulai ha 
ri Selasa, Sekretaris  Djenderal 
CC PKI, D. N, Aidit dgn kawat 
kepada kongres tersebut menjata 
kan selamat  berkongres dan 
mengharapkan  supaja kongres 
akan mengambil keputusan2 pen- 
ting utk perbaikan sosial dan 
ekonomi rakjat Indonesia, untuk 
persatuan rakjat Indonesia dan 
utk hidup damai antara bangsa2   (Menurut wartawan ULP,, 
didunia. Dinjatakan CC, PKI te'menundjukkan — bhw pemin 
lah menerima undangan dari pu-/ 
sat pimpinan Muhammadijah un'an berhadapan dengan presiden 
tuk menghadiri resepsi konggres, "Amerika Serikat, 

pertahankan garis Marx—Lenin. 
Bulganin membenarkan pernja- 

taan sek. djen. partai serikat pe- 
kerdja Polandia, Edward Ochab, 
jang: mengkritik harian partai ter 
sebut, jakni ,/Tribuna Ludu”, jg 

'Ndikatakannja telah gagal membe- 
rantas gelombang2 pessimisme di 
Polandia. 

Diperingatkannja, bhw kewa- 
djiban pers Polandia sebagai pers 
sosialis adalah berdjoang untuk 
sosialisme. 

Seterusnja dikatakan oleh Bul- 
ganin, bahwa menurut pendapat 
kaum Marxist, setiap negara. ha-. 
rus memilih sendiri djalannja ke- 
arah sosialisme. 

Mereka menghendaki hal ini 
sesungguhnja terdjadi. Tetapi me 
reka tidak bisa membiarkan per 
tjobaan memetjah-belah solidari 
tet internasionalnja dengan alasan 
ada perbedaan nasional. Polandia 
boleh merasa. pasti bahwa Uni 
Sovjet adalah sahabatnja jang 
sedjati dan selama terdapat per 
sahabatan ini, selama itu pertjo 
baan musuh untuk merusak so- 
sialisme sudahlah pasti akan men 
derita. kegagalan. Demikian Bul- 
ganin. (Reuter). 
PEMERINTAH, CEYLON 
BERMAKSUD MENDI- 
RIKAN P RIK PE- 

NJARINGAN DI 
TRINCOMALI, : 

Kalangan resmi di  Colombo 
mengatakan pada hari Saptu bah 
wa pemerintah Ceylon kemung- 
kinan besar akan mendirikan se- 
buah paberik penjaringan “ .mi- 
njak di Trinkomali sesudah pa- 
sukan2 Inggris ditarik mundur 
dari pelabuhan tsb, $ 
UNI SOVJET HARAPKAN 

KUNDJUNGAN 
PRES, A.S, 

Dari kalangan diplomatik Sov 
jet terlihat tanda2 jang menun- 
djakkan Uni Sovjet menghende- 
ki kundjungan presiden hsri 
Amerika Serikat diawal th, 1987. 
Seperti diketahui dalam bulan 
Nopember Amerika Serikat akan 
mengadakan pemilihan pr 

    

Sovjet menghendaki pembitjara-    
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