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& Sh ahadehgnin- mag 

“ Untuk keperluan itu, 
3 

i ada an budget nasional, 

leh pemerintah, anggaran 

ingat sulit . 

pemerintah, jang hanja 

dapat dikerdjakan sesempurna? 

- waxselain fakultas2 tersebut akan 
dibentuk Fakultas2 Pertanian, Peri Ir 

  

Nana Nata ag 
   

Natura? DENNY jang 
Gari beberapa Menteri, dan jg. 

“mempunjai tugas membikin ran 
ngan pembangunan. 
Stiah-satu inti tugas ialah me-| 

sik an nilai hidup rakjat. Oleh 
na “alat2 untuk pembangu-| 

1 “sangat terbatas, maka perlu 
dlakan suatu preferensi ten 
g objek2 baru pembangunan 

erekonomian.  Pendeknja dike-f 
encaki, agar Negara. memimpin 

nbangunan setjara teratur. 

D.P.N. 
harus mengetahui kekuatan na 

ion: | jang ada dan jang dapat! 
Gdipakai untuk pembangunan. De 

sendirinja perlu sekali di-| 
dalam 

anggaran 
pindjaman 

be- 
nija, deviesen dll. Hal itu sa- 

dikerdjakan. Peng- 

aman? jang sudah menundjuk- 

kan betapa sulitnja untuk meng 

kan suatu anggaran belandja 
menge 

i pemasukan dan pengeluaran 
merintah. 
Walaupun begitu, kita harus 

rulai membikin suatu budget na 
onal, sebab hanja dengan bud 

nasional-lah pembangun an 

  

terdapat soal2 

rija, “ padjak, 

idalam budget nasional selain 
nja Pa soal2 jang 

Hetami 

Besi 1228 Semarang 

  

   
   

    

|oten pergantian kabinet. Oleh se 

irupakan suatu undang2. 

Birma, Ceylon, Indonesia dan Me 
sir telah mulai dengan pembitjara dapatan. Alasan anggota tersebut | 
an2 tentang kemungkinan2 untuk 
kerdia sama jang erat dalam me 
madjukan tenaga atom utk. mak- 

N. V. ,Suara Merdeka” 

Dil. Merak (Purwodinatan Utara) ita ti | 
     

  

  

  Sesuai Dengan 

|. rakjainja beragama Islam. 
Konsepsi 

Islam jang tergabung mendjadi 
satu seperti dizaman dulu 

O Chal. fah2 
a segala taktoi2/| 

     
      

  

   
       

    
      

     
   

    
   

    
    

    

   
   

  

   
   

   
   
    
    

    

  

    
   
   
    

   

Katholik,    

  

Protesstant, 
pun mereka2 itu hanja sebagai 
minor:teit sadja. 

ing Negara merupakan inti 
Tebala kegiatan ' pembanguna: 
'erexonoOmuan. . Dus DPN perh 
dibantu oleh suatu badan dian: | 
duduk para ahli dalam segaia Il 
pangan, Badan ini adalah pena- 
sehat. 

Lengan sendirinja, karena ren 
tjana pembangunan meliputi be 
berapa tahun, maka penjelengg: | 
raannja tidak - boleh diganggu 

    

  

wan Bebas Padjak, 
Pendapatan ? 

DIDAPAT KABAR, bahwa ke 
tika pada hari Rebo 'kemaren 

salah satu bagian didalam Parle 
men membitjarakan RUU peneta 
pan undang2 darurat tentang pe 

  
bab itu, rentjana tsb. bersama 
inegaran belandjanja harus me- 

  

PERUNDINGAN TENAGA 
ATOM ANTAR INDIA, BIR- rubahan tarip padjak peralihan 
MA, CEYLON, INDONESIA (pendapatan), seorang anggota 

DAN MESIR. lemen mengusulkan  supaja 
Hari Selasa di Bombay, India, para seniman, penulis dan warta | 

warn dibehaskan dari 'padjak pen 

ialah supaja para seniman, penulis 
dan wartawan itu semakin dapat 
memperkembangkan bakatnja jg 
berguna bagi masjarakat. 

Sekalip un Shi gemiisu 
Tidak Ada. Di” Toky o 

:| TetapifTidak, Dapat? Disangsikan' Lagi an 

sud2: damai.   
  

| 

| 

kultas lainnja jang akan menjusul 
falah Fakultas Hukum... 

Selandjutnja diterangkan, hebat 

  

hewanan, Pendidikan Pemimpin2 
Perusahaan (bedrijfsleiders) dan 
Filsafah. Dalam hubungan den 
pembukaan Fakultas ”Djojobojo” 
itu Dr. Buntaran 
pula, bahwa ia 

    

   

  

akan menemui   Presiden Sukarno ,,tidak sadja se 
bagai Presiden Indonesia, tetapi ka Takasaki sebagai pemimpin ' menjatakan sesudah itu, bahwa| 

pun djuga sebagai manga! ahli delegasi Djepang ke Konperen pertemuan tsb. pada  pokoknja 
. pengetahuan”. 23 Si Asia-Afrika di Bandung tahun membitjarakan soal pampasan| 

3 an penti . 

  

1 GjepangWBermaksud” Selesaikan Masalah 
| Pampasan Dengan Indonesia — Hanja!Sedia 

-Bajar 400 Djuta Dollar ? 
PEMERINTAH HATOYAMA tidak menginginkan Kkalae | 

: : 1 jepang Mamoru Shizgemiisu ke 
| Manan untuk membifjaraks | perdjandjian perdamaian d-pgar | 
Uni Sovjet akan memperlan “ penjelesaian masalah pampusar 

Indonesia. Hal ini didjelaskan berhubung. dengan pengan: 

   

  

eno magpan sebagai pediabat Menter Luar Negeri salams 
an ana Je nur akan berlangsur 

berita U.P. dari Kokyo: Rebe 

Psk jang dulu minat 
: den dari Korporasi Perkem 
bangan Industri Manchuria se 
'Tama perang dunia kedua dan 

jl. telah menimbulkan “hei is. 
baik terhadap pemimpin? Indo 
nesia. 

Shigemitsu jg akan berangkat 

  

haan2 Djepang jang besar? memJrinnja telah mengadakan pembi 
punjai pengetahuan jang menda tjaraan dengan Takasaki selama 

lam tentang soa 
fersangkut dalam" hubungan Dje- lah2 politik luar negeri jang 
pang dengan “Indonesia. Sebagai, mungkin timbul diwaktu ia tidak 

rang jang mempunjai “kedudu ada di Tokyo. Selama 30 menit 
g didalam perunding | Ta'zo Ishizaki dari pimpinan or 

pampasan dengan Pilipina js. | ganisasi Kaidanren jang kuasa 
seperti diketahui telah berachir dan Yasuzemon Matsunaga, pe 

      

   

  

. dengan suatu persetudjuan pada mimpin Industri Teraga Listrik 

,2ehir bulan Mei jang lalu, maka jang pernah mengundjungi Indo 
ja, 

menerangkan) ganti ketuglan perang didalam | pertemuan Shigemitsu dan 

setahui betul. masalah? nesia baru2 ini, ikut serta dalam 

kasaki itu. |segala seginja. Menurut kete- | 
Kalangan2 rangan2 kalangan Djepang, ma- mengetahui jang 

  

dgn. Indonesia.   

      

    
      

hadi TI lah Ber- 

suatu program jang dimulai Pakan tahun 1951 telah demikian 
suksesnja hingga malaria dikalangan anak-anak iang telah m- 
matikan seorang dari setiap dua 
tertentu dimana malaria itu bersim: 
dewasa ini tidak didjumpai didaerah2 tsb. 

Enam tahun jang Ialu 90 per- 
sen dari penduduk daerah2 ini 
dihinggapi penjakit malaria da 
selama berdjangkitnja penjakit 
itu ada 40 persen jang menderita 
malaria telah meninggal. At: 
dasar keseluruhannja, usaha2 ke 
sehatan pemerintah dari 
1950 KENA bahwa | ha 

Baneati sedasonfa mendapat 
rangan penjakit malaria Ga 

malaria 
dewasa telah aa 5 
sampai kurang dari satu ' 
djumlah Daan i 

    

  

     
   
   
   
   

    
     

  

tahun : 

  

   
   

  

     

Sebelum itu menurut sumber2 
tersebut, masalah pampasan dgn 

.. etek N Sapa Ina di 

1 DALAM INFERVIEW wartaw 
! tokoh2 PAN. jang sedang berkonggres 
| merexa uu tidak bisa menjetudjui konsepsi 
Ikini disebabkan konsepsi »Negara Islam” atu 
| untuk satu negara nasional jang kebetulan PeNRa 

: dem'kian itu hanja, At: 
bisa dipergunakan untuk rakjat/dika 

“Kh: lafah, dengan dikepalai oleh 

“Buat Pe sukar sekali se angengs dan keuangan dalam | untuk menerima 'idzologie ,nega : g mempengaruhi (ra Islam” itu, karena di Indone 
'pembangunk .nasional. sis banjak aliran2 agama jang 
Dengan demikian, Dewan Pe Pkuat (dilihat Kristen, 

Buddha dll, ), walau| 

|Minta Spj Wart - 

  

    
    
   

     
  SN 2: 

Ke Kap 
epsi 

    

Punk isemusuk | 

gara Islam, akan en melang| 
gar : peladjaran lai : 
san Kirenatiail ujuga berti. tang 2an 

dengan realiteit tentang Sada 
politik di Indones:, sendir:. Le- 
bih2 akan dapat mengak-batkan 
Oa NOT. bangsa dan  negaral 

Djuga dikalangan Islam sen- 
diri persatuan tidak mungkin bu 

'lat, karena disitu terdapat bebe 
rapa aliran atau mazhab, tidak 
seperti dinegeri Arab atau At-| 
ghanistan misalnja. sehingga di- 
dalam Undang? Dasar daripada: 
|negar, ' dapat menjebutkan bah| 
wa mazhab resmi 'merska ada- 

      

           

   

  

   
   

  

   

        

   

  

    

  

          
    

  

WAKIL: PRESIDEN | Drs. 

di keresidk 

negaraan , Bia 

  

   

- Seterusnja: adikakikam 
eta, mukadimah UUD. nega- 

“Ira kita dinjatakans bahwa kita 
mentjita2kan suatu Indonesia jang 
merdeka, berdaulat, adil dan mak 
mur. Kemerdekaan ' dan  kedaula 
itan sudah ada ditangan kita, se 
'kalipun Irian. Barat belum 'kem- 
bali kewilajah kekuasaan R. L., 
Tetapi soal ini hanjalah menge: 
ai soal waktu sadja dan soal 
sanggup atau tidaknja kita mem 
bangun tanah air ini. 
Belanda — demikian Wakil. 
Presiden — tak akan dapat mem 
bangun Irian Barat karena untuk   | lah mazhab Hanafi. “Perbedaan! 

perbedaan mazhab dikalangan : 
jang beragama Islam dikalangan 
kita itu, .di-ka toh akan dipaksa, 
kannja 'ideolog'e sDGgara Islam” 
nisfjaja akan berakibat perten- 
tangan2. 3 

Djustru karena. ketegangan-ke 
tegangan 'dan perpetjahan2 

di sangat lemah dan mudah se 
kal: di -exploitir oleh. kekuatan 
'mperialisme dan kolonialisme ' 
iang masih ada, Teb'h2 lagi ber 
hubung dengan belum merdska 
nia Irian Barat dan masih ada 
sisa? kolonialisme dilapangan 
ekonomi. aga 

Masalah2 sosial. 
Dalam konscpsi PNI mengenai 

soal2 sosial jang kelak akan di 
perdjuangkan dalam Konstituan 
'e antara Isin menghendaki, agar 
Negara mendjamin deradjat hi- 

|dap warga nesaranja jang sesuai 
dengan martabat manusia Supaja 
warganesara itu dapat menunai- 
kan tugasnja. Jang tjatiat harus 
did'dik supaia dapat bekerdja. 
Pan memangnja tidak mungkin 
eterdia, harvs ditelano. 

itu 5 
negara kita tentu akan. mendja :-. 

'bahwa setelah terbentuknja DPR 

|dikatakan sehat . sama sekali 

membangunnja diperlukan banjak 
'uang dan tenaga dan hal ini tidak 
tersedia pada pihak Belanda. | 

Persoalannja sekarang ialah ba | 
gaimana kita menegakkan keadi- 
lan dan kemakmuran. Kita mau 
memiliki suatu negara jang mak- 
mur, dan kita | nkan keadilan 

merata keseluruh rakjat. Po 
kok dari Se ena ialah bagaima 
na kita menjasun suatu pemerin 
tahan jang benar? adil. 
Kalau diingat pengalaman 6 

tahun jang lampau, sering2 ' kita 
merasa putus asa, karena perten 
tangan politik jang hebat. Sukur, 

  

dan Konstituante pilihan rakjat, 
pertentangan itu sudah agak men 
djadi reda, sekalipun perimbang 
an antara partai2 belumlah “dapat 

Demokrasi butuhkan tole- 

Ta “Wakil Presiden ka 
takan, bahwa demokrasi membu 

sipil dan militer, “wakil? partai/ organis: 
TAN 

    
    
   

    

TAHUN KE 

    

  

   

  

     VH No. 132. Ea 3 

Dim. kota Smg. : 

Luar kota Smg. : 

Harga Langganan (Bajar Muka) 

Harga Adv. Rp. 0,95 per mm.-kol. 

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

Rp. 13,79 # Rp. 0,39 (Materai) 

Rp. 13,— 
. Rp. 14,— 

Etjeran 75 sen selembar. 

  

BA BE Name eepasanamomengo 

  

sa 

  

    

Moh. Hatta dalam 
Fx (koh? 

hati panas, tetapi dengan kepala 

jang dingin, bagaimana kita dapat 
menjusun negara sebaik2nja utk 
mendjamin  terlaksananja tjita2 
negara jang adil dan makmur itu. 
Segala perbedaan faham dapat 
dipetjahkan dengan djalan persau 
daraan. 

£ elo "Ekonomi 
Hata Dgn, Nasionalisasi| Katana | 

iPemerintah: Ja 
| | B ba mean 7akil “Presiden? 'Haita 

“Dalam Pidatonja Di “Tjirebon 
pidatonja dinuka kepala2 djawatan, 

"koperasi dan ekoromi Senen malam 
Tjirebon katakan, bahwa perbedaan faham dalam 
Joh dapat. dipetjahkan  setjara persaudaraan, dengan hati jang panas dan ke- 
alam pertemu an isb. antara lain hadir Geber nur : Djawa Barat Sanusi Hardja 

| winata, residen Tjirebon dan lain “ainnja, dan memakan waxtu h.ngga 2 djam. 

bahwa dapat memperdebatkannja dengan tingkat. elementer dari kemakmu- 

  

va Sen teis:« 

para 

menjelesaikan soal-soal 

ran rakjat. Pada tingkat elemen- 
ter kemakmuran rakjat itu, rakjat 
harus tjukup mempunjai makanan, 
pakaian, tempat tinggal dan da- 
pat menjekolahkan anaknja. Se- 
dang kemakmuran jg sebenarnja 
ialah masih djauh dari itu. 

Rakjat kita bertambah dengan 

Seterusnja Wakil Presiden me- “Tiepat, sedang produksi padi jang 
nundjukkan bahwa sebagai' hasil' 
pemilihan umum jang baru lalu 
dalam DPR dan Konstituante 
masih akan banjak partai2. Par- 
tai2 nasionalis dan agama" masih 
banjak tjorak ragamnja. Berlainan 
mazhab sesungguhnja bukan me- 
rupakan alasan ' bahwa. partai 
agama harus sedemikian banjak- 
nja, bahkan pengalaman dilain 
“negeri menundjukkan, bahwa per 
lainan mazhab. djuga dapat mem 
persatukan mereka itu dalam satu 
partai sadja. 

Yuzas berat menjusun 
“UUD. baru. 

Adalah tugas jang berat untuk 
menjusun UUD. baru, demikian 
Wasi Presiden seterusnja. Apa 
kah dalam UUD. baru nanti kita 
akan 'mermpunjai DPR satu ka- 
mar atau dua kamar, apakah ne 
gara tetap ' berbentuk kesatuan 
federasi, hal 'ini perlu dipetjah- 
kan dengan maksud untuk pokok 
nja mendirikan suati negara jg. 
adil berdasarkan kepada kemau- 
an rakjat. Dan kemauan rakjat 
inilah mendjadi “dasar “utama. 

Untuk 'keperluan- itu perten- 
tangan “politik harus tidak dipe- 
runfjing, agar segala” tenaga da- 
pat ditjurahkan wuntuk keverluan | 
utama itu. 

  

| meskipun. menurut tjatatan diatas 
kertas adalah mentjukupi, tetapi 
berhubung dengan sukarnja peng 

angkutan, produksi itu tidak bisa 
disebarkan dengan tjepat pada 

rakjat jang memerlukannja. 

Pada saat ini bahkan kita meng 
impor beras. Dalam tahun 1955 

diimpor ribuan ton beras dan 

dalam tahun 1956 ini akan di- 

ras, jang menelan devisen Rp. 1 
miljard. Apabila Indonesia 
pat memenuhi kebutuhan beras 
nja sendiri, djumlah devisen jg. 

dikeluarkan untuk itu dapat di- 

gunakan untuk pembelian me- 

sin2 untuk membangun pabrik2. 

Mengenai pembangunan ekono 
mi nasional dikatakan, bahwa 
Wakil Presiden tidak pertjaja apa 
bila djalannja hanja bisa dditjapai 
dengan nasionalisasi sadja, tetapi 
jang terpenting ialah mengerdja- 

kan sendiri segala apa jang ada 
sangkut pautnja dengan ekonomi. 

Achirnja Wakil Presiden menja 
takan, bahwa djalan jang perlu 
ditempuh rakjat untuk pembangu 
nan ekonominja ialah dgn beker 
dja sama dalam koperasi. Sedang 
mengenai korupsi jang sekarang 

U.U. otonomi daerah per meradjalela, diandjurkan agar da   tuhkan toleransi. Tanpa toleransi   “ragt herat harus diletakkan ke 
nada hek dan Lowadi'han dan   

memegang pimpinan diperusa- ke Moskow Rebo malam, kema | 

sosI2 ekonomi jang|1 djam untuk menindjau masa- | 

'Ta-| 

Adat rada nertalenosn atas helas 
tagihan. Setan Worgan-cara fana 

“Hiuar kesalahawnia tdak | bisa 
Sekprd'a. “didiam'n eh pacar 
Ian sedanat mungkin andi utk 
dapat bekerdia: . 

i TidakAkan Dike 1 
Peraturan) Bea 
Produksi” Unilever Dan Philip s Akan wa 
Salurkan! Via Distributor Nosfonal — Te- 
tapi"Distributor2 Kita Harus Tundjukkan 

mendjawab pertanjaan2 pers 

bahwa sekalipun peraturan baru 

Pres. Pesiar 

Di Sun gai Musi 
Hudjan' 3 Pun     Page itu telah dibitjarakan 

| oleh Shigemitsu. dgn. pemimpin2 

3.3 laria ikini sedang memerintah. 

3 30pCt Penduduk | Selandjutnja UP mengabarkan, 
Mal 'bahwa tidak terdapat petundjuk2 

Pa malaria, jaite 
sia didalam sediarsh 

| oleh sebuah tulisan 

Wartawan harian tsb., 

bersedia membajarkan kepada In 
'donesia sebagai ganti kerugian 
jatas kerusakan? didalam perang 
“dunia kedua janglalu. Djumlah jg 
disebut oleh ssk. Djepang didalam 
masa jang lalu ialah 400 djuta 
dollar dibandingkan dengan “350 
diuta dollar jg. akan “dibajarkan 
oleh Djepang kepada Pilipina dan 
200 diuta dollar untuk Birma. 

Tetapi tidak dapat disangsikan 
lagi bahwa Diepang bermaksud 
untuk “menjiapkan penjelesaian 
masalah pampasan dengan Irido- 
nesia, sekalipun Shigeriitsu' tidak 
ada di Tokyo. Demikian UP dari 
Tokyo. 

anak didaerah-daerah 
& pada hakekair'a 

. Kemadjuan jang telah - ditia- 
pai sedjak tahun 1950 itu, demi 
kian menurut tulisan Times tsb., 
adalah hasil dari suatu program 
bersama antara Indonesia dan 

erika Serikat. » Indonesia te- 
mempergunakah sedjumlah 
uang untuk menjediakan 
LT 5 1 ad- 

  

  formsteur Bld. 
SETELAH DREES gagal dim 

usahanja utk membentuk kabinet 

  

charga $ inseksisi 000 dan 
pesaaa orang ppt malaria 

ti ga 

tara” dari Amsterdam. 
  

DR. WILLEM DREE 
4 Party van de Arbeid tela 

untuk membentuk Kabinet nan 
sesudah pemilihan umum-di Ne- 
derland jang baru berlangsun 

pendapat mengenai beberapa soal 
dengan  Katholieke Volksparty. 
Demikian kawat ,,Antara” 
sterdam. Berhubung dengan kega 
galan itu maka Dr. Drees mem 
berikan keterangan, bahwa kaum 

| Katholik mempunjai 5 keberatan 
| terhadap programnja, jaitu perta 
ma tuntutan Prof. Romme (Par- 
tai Katholik) supaja diadakan pe 

Ke bh hak milik, sedang 

berikan djandji, bahwa hal itu 

      

  

“karena tidak tertjapai persesuaian 

Am- 

taturan2 padjak jang membantu Missi diberikan kesempatan  le- 

an Drees hanja bersedia mem 

Aa Mendjadi Salah 
'Gagalnja Drees 

timbangkan”: tuntut- Drees, akan tetapi kemudian ia 

atholik jang kedua ia-| menjatakan, bahwa ternjata, bah 

soal kedaulatan Belan| wa Zending tidak begitu senang 

ian Barat diberikan pe untuk diikut-sertakan didalam tu- 

negasa istimewa, — sedangkan| gas2 pemerintahan dari pada sua 

Drees idalam programnja hanja| tu negara Barat didalam 

menjatakan tentang politik untuk | 
memperkembangkan lebih Iandjut 
hak2 : itukan nasib sendiri 
dari pada penduduk Irian Barat 
dengan  menundjukkan 
Undang2 Dasar dan kesediaan 
akan mengulangi hal itu didalam 
pedato mahkota. 

Selandjutnja 
' mendesak sea 

   

lik selandjutnja 
politik jang menentukan, 

  

pada kenaikan 

kaum Katholik 
Zending dan 

bih luas untuk ikut serta dalam 
mengurus Pemerintahan di Irian keperluan itu. 

Barat jang semula disetudjui oleh, "Antara” Amsterdam, 

| Partai Demokrat dan Liberal jg. 

mengenai diumlah jang Djepang | 

Roiamik Kabtasra 

Belanda, maka Ratu Juliana me- 

nundjuk Prof. Romme (KVP) se 
bagai kabinet-formateur, demikian 

lem dikabarkan oleh wartawan ,An- 

Bukan Halangan 

DENGAN DLIRINGKAN, oleh 

da pimpinan pemerintahan sipil, 
militer dan kepolisian Palembang, 
Selasa pagi jl. ditengah2 hudjan 
gerimis, Presiden Sukarno dan 
rombongannja telah berpesiar, ber 
lajar-lajar di Sungai Musi dgn: 
sebuah kapal DKA. Hudjan jang 
lebat pada pagi hari itu telah 

menjebabkan pesta air jang di- 
rentjanakan akan memeriahkan 
pelajaran Presiden tsb, terpaksa 
dibatalkan. Djurusan jang dilajari 
pertama kali. adalah djurusan Ker 
|tapati sampai pada kilang Remi- 
ling Karet Hok Tong, kemudian 
kembali menudju kearah Sungai 
Gerong. 

Disepandjang — tebing Sungai 
Musi, terutama didaerah kilang2 
minjak BPM dan SVPM, pen- 
dirduk berdjedjal-djedjal menjam 

but Bung Karno dengan lambai 
an tangan dan pekik merdeka. 
Kapal2 dan motor2 jang berlin 
tasan dan berlabuh telah meniup 
kan suling2nja tanda penghorma 
an. Presiden dan' rombongan 

Kesanggupannja — 4000 Importir Tetapi| 
Hanja 800 Pengusaha Menengah 

MENTERI PEREKONOMIAN 
peraturan baru untuk ekspor, demikian Menteri 

sekitar usaha Pemerintah dala 

melantjarkan ekspor. Oleh Menteri lebih landjut 

namun Menteri mempunjai harapan baik bagi kelantjaran exs: « 

Indonesia pada bulan2 jang akan datang. 

«|pertanjaan 

! 1 ntu s , 
berbagai kalangan terkemuka ja LE matik 1ngp dototig tkspot, Mk 

demokrasi akan lenjap menudju 
keanarsi. Da anarsi ini akan me 
nimbulkan diktatur. 
Dalam Konstituante jang akan 

masih merupa - 
Pena: ma-, 

   
    

    

tidak akan menjewari 
Perekonomiar 

dra) 

untak eksnor tidak dikeluar.a 

Keterangan tsb. diperkuat dgn. 
banjaknja permintaan karet dari 
pihak luar dan pula meningkatnja 
barga- karet dipasaran dunia se- 
bagai akibat dari pada adanja 
niatan dari pengusaha2 pabrik 
ban di Amerika Serikat — untuk 
:pembelian baru karet alam. Atas 

selandjutnja - apakah 
benar Dewan Ekonomi dan pe- 
rentjana telah mengambil suatu 
putusan terhadap usaha Pemerin 

teri mengatakan, bahwa hingga 
kini persoalan ekspor masih da- 
lam taraf pembitjaraan dan penje 
lidikan. Achirnja Menteri mene- 
gaskart, bahwa ia optimistis ten- 
tang kelantjaran ekspor pada bu 
lan2 jg akan datang, begitu pula 
mengenai ekspor dari bahan2 le- 
mah (zwakke producten) jg pada 
waktu ini tidak begitu menggem 
birakan dari ekspornja. 

Apa jang didjadikan' dasar baik 
itu Menteri tidak mau menerang 
kan, hanja menegaskan, . bahwa 
usaha untuk melantjarkan eksport 
berdjalan terus. Dalam hubungan 
ini dapat dikabarkan pula, bah 
wa memang pada achir2 ini har 
ga karet telah naik, setelah “me 
ngalami kemerosotan pada masa 
terachir dalam ' triwulan tahun 
ini. Dalam masa itu harga karet 
rata2 tertjatat dibawah Rp. 6,— 

   
   

  

Dennge 1 

'Inan, 

lu segera diadakan. pat diatasi, sebab bila tidak kita 
Seterusnja Wakil Presiden ka- akan mengalami nasib serupa dgn 

takan, bahwa perlu segera adanja apa jang telah dialami oleh Kuo- 
UU 'otonomi daerah. Ketjaman2 mintancnja Tilang Kai Shek. 
daerah ig sering ditudjukan pada Demikian Wakil Presiden. 
pusat, adalah gambaran dari tidak 
atau belum adania UU otonomi | Mendjawab pertanjaan jang ha 
daerah ita. | Adakalanja terdjadi ' 

1 jang menggambarkan 
1 ah pusat bertindak 

Java-sentris. “Wakil Presiden kata 
an, bahwa hal ini tidak benar. 

Ie Dalam perdjalanan Wk. Presiden 
ikedaerah? Djawa Timur dan Dja 

wa Tengah sering pula terdengar 
Suara2 ketjaman jang sifatnja sa 
ma. “Mungkin pemerintah pusat 
itu berlaku Djakarta-sentris, te- 
tapi semua itu adalah akibat be 
lam adanja UU otonomi daerah, 
sehingga untuk masing2 belum di 
tentukan batas tugas dan ke- 
yangannja. 

'Mengenai otonomi desa Wk. 

Presiden perijaja, bahwa otono 

mi tsb. akan dapat menghidup- 

kan kembali hak2 desa jang sela 
'ma ini tidak tampak, apabila te 
lah ditentukan UU otonomi itu. 
Dikatakan, bahwa dengan ada- 
nja undang2 otonomi itu pada 
desa diberikan tugas menurut ke 
'kuatannja dan sesuai dgn. kebu 

'tuhannja. Desa? dapat diberi hak 
mengurus soal desa jang melipu 
ti kesehatan, kebersihan, seko- 
lahan desa, poliklinik, mesdjid/ 
geredja, kuburan dan lumbung 
desa. Jang tsb. kemudian adalah 

untuk persediaan makanan pada 
waktu2 patjeklik dan lain2nia. 

Seterusnja otonomi dapat di 
tingkatkan kekabupaten dan ke 
mudian kepropinsi jang merupa 
kan koordinasi daripada kewa- 
djiban2 otonomi tingkat  kabu- 
na itu. 

Pembangunan 
- 'Berbitiara mengenai pembangu 

Wakil Presiden katakan, 
bahwa tudjuan pertama dari pem 
bangunan ini ialah . mentjapai 

  PPP 

Seorang Pikurih 
Sekolah Dirikan 
Gedung S. R. 
'ABDULMADIJID, seorang. pe 

suruh, Sekolah Rakjat desa Pari- 
| mono, Ketjamatan Mangga, 

lang, karena be   sedang pada waktu ini perkiraan 
antara Rp. 8,— Berbitjara ten- 
tang maksud Pemerintah ' untuk 
menjalurkan produksi perusahaan 
perusahaan asing seperti ' Unile-   naik kedaratan dipelabuhan SV 

PM Sungai Lais, dengan ' disam 
but oleh General Manager SVP 

M RJ. Bard. Dari Sungai Lais, 
dengan mengendarai mobil rom 

bada penjaringan air “bersih Ko 
tapradja di 3 Ilir, Rumah Sakit 
Umum Sukarno jang diberikan 
nia sebagai tanda mata pada rak   

Suatu 

daerah Timur: tuntutan2 Katho . 
ialah mengenai itu sekarang masih dalam pem 

bahwa bangunan. Salah satu 

kenaikan2 pengeluaran negara se “ulih siap dibangun, 

kepada | tjara prinsipieel harus kurang dari hanja masih 
pendapatan na- perlengkapan teknis bagi 

sional dansitpaja pendidikan ting Iran perawatan 
gi chusus disamakan dengan pen Rontgennia masih sedang diker 

didikan tinggi umum, Mengenai d'akan. Disepandjang djalan, mes 

tuntutan ini Drees menjatakan, kipun. hudian masih 

bahwa ia akan menunggu lapormis halus2, penduduk  menjam- 

an panitya jang dibentuk untuk but Bung Karno dengan hangat, 
Demikian kawatterutama disekitar Sungai 

iat Palembang tatkala kundjung- 

annia beberapa tahun jl., Staf 
Kwartier Komando TT. II dan 
objek2 lainnja. 
Rumah Sakit Umum Sukarno 

bagian jg 
sekarang 

alat2 
keperl 

Kamar 

menunggu 

sadja. 

menggeri- 

Lais 

bongan mengadakan penindjauan 

Lusaha2? 

ik, 

tor2 nasional, Menteri menerang 
kan, bahwa maksud ke djurusan 
ita memang ada, ' tetapi terlebih 
dahulu kesanggupan distributor2 
nasional kudu diundjukkan. 

Atas pertanjaan apakah dis-| 
tributor2 tadi sanggup “menger-| 

sehingga ti- 
keka- 

djakan sebaik2nja 
dak “akan menimbulkan 
tjauan peredaran barang2,  Meni| 
teri hdnja mendjawab: , Itulah jg, 
djadi pokok persoalan, sebab ba 
gaimana akan lantjar' djalannja 
djika hanja terdapat 800 peng- 

menengah, ' sedangkan 
djumlah. importir “tertjatat 4000 

orang”. Djika djumlah itu, diba 
maka maksud Pemerintah utk 

menjalurkan produksi dari “peru 
sahaan2 asing itu kepada ' distri- 

butor2 nasional dapat . didjalan-| 
kan dengan penuh pertanggungan 
djawab. Soal ini oleh". Menteri 
akan dibahas dalam kongres pa- 
ra eksportir jang akan dilangsung 

kan pada permulaan, bulan Agus 
tus jad. di Surabaja. ' Demikian   dan Sungai Selintjah. 

Lenraesn 

San KUN ssten 

Kon Batavisasek ur 

Menteri, (Antara). 

Pe pen mawas 

a Kebudajnar Indonesia 
snoai schap, 

an Watonschappen” 

ver dan Philips kepada distribu| n 

  | Kabupaten Mag 
sarnja hasrat Tag 'memadjukan 
pendidikan, telah mendjuai sa- 
wahnja jang laku Rp. 12.000.-— | 
uncdx “Kentudian' dipakai “mem 
buat gedung Sekolah Rakiat de 

In 6 ruangan. - Sebelum “itu 
lah Rakyat didesa tsb. tidas 

mempunjai gedung sendiri, akan 
tetapi menjewa ruangan2 dari 
penduduk jan ja terpen- 

fjar2. Diolah” ridnja ada 250 

  

orang 'dan' gurunja 5 orang, jang 
iwaktu hudjan sering kebotjo- | 

ran, karena ruahgan2 tsb. aa 
tua, i 

diulang dangan. skanduan 
itulah maka timbul pada Abdul- 
madjid inisiatif untuk  mendiri- 
kan gedung sekolah. tsh. Pembu- 
kaan resmi gedung sekolah. rak- 
jat Parimono jang didirikan oleh 
'Abdulmadjid itu dilangsungkan 
onda 16 Djuli jl. dengan dihadiri 
oleh . Pamongpradja,  Pamong- 

desa dan guru2 didaerah tsb. Ki- 
ni gedung baru itu oleh Abdul- 
madijid disewakan Rp. 75, — ke 
nada Kementerian PP & K. Dan 
kini tiap pagi kalau Abdulmadjid 
melakukan tugasnja sehari2  ja- 

tw membersihkan ruangan2  se- 

kolah, ia merasa senang, karena 

berarti ia mendjaga — kebersihan 
didalam ,,rumahnja” sendiri,   

  

dir disekitar pembatalan KMB, 
Hatta katakan bahwa psmbata 
lan KMB ada segi2nja jang merg 
untungkan, meskipun ada pula 
segi?2nja jang tak menguntung- 
kan. 
Berhubung dgn. perdjalanan 

Presiden Sukarno keluar nege- 
ri, pengertian luar negeri terha- 
dap Indonesia dikatakan  ma- 
kin bertambah, dan ini terserah 

pada kita untuk dapat menggu 

nakannja. Pada waktu negara? 

besar sekarang berlomba2 untuk 
memberikan bantuannja pada ne 
gara? lainnja, hendaklah  Indo- 
nesia dapat menggunakan hal ini 

guna. keperluan 

ekonominja, demikian Hatta. 

n 

   

  

  

2x. “Achirnja 

.#ding 
-aDjuga Understan-» 

Jang' Bagus T 
Da DP.PNI Ta. Daerah2 - Per-" 

bedaan2?iFahami “Dapat Dilunakkan—j ' 
Ada Persesuaian-Mengenoi dg 

»Zeli-Correctie” : 
“SAMPAI HARI REBO malam 

Tertjapai v 

   

  
rapat2 seksi dalam Kongres 

P.N.I. masih berlangsung dengan sibuknja. Hingga berita ini di 
tulis, wartawan ,,Suara Merdeka” jang selalu mengikuti djalannja 
Kongres ini dari dekat, belum berhasil mendapatkan keterangan2 
jang pasti, kapan kiranja rapat2 
au putusan2nja, 

Putusan? mana nantinja vakan 
disidangkan dalam sidang ple- 
no, jang semestinja sudah ha 
rus .dapat diadakan pada hari 
Pjumat jad, karena menurut rei 
tjana Kongres PNI ini akan be 
achir pada hari Sabtu tgl. 28 
Jjuli dengan suatu resepsi penu 

tupan. jang akan dihadliri oleh 
Presiden Sukarno. 

Dalam pada itu dari kalangar 
kaum kongresis sendiri sangat si 
kar didapatkan keterangan? me 

Zarubin Sampai- 
kan'Seruan”Par.   

  
pembangunan rupakan 

lemen Sovjet Ke 
pada Amerika 

Spj Ambil Tindakan2 
je 1 Eftekuit Utk Hen- impor sebanjak 700.000 ton be-! 

tikan Lomba-Sendjata 
da-| 

DUTA BESAR Uni Sovjet d. 
Washington, Georg Zarubin, hari 
Selasa menjampaikan kepada ke 
|menterian luar negeri Amerika Sc 
rikat seruan dari parlemen Sovjet 
supaja Kongres Amerika Serikai 
mengambil tindakan? jang effektif 
guna menghentikan perlombaan 
persendjataan jang telah meluas 
seluruh dunia. Seperti diketahu'! 
seruan tsb. telah diadakan oleh 
kedua madjelis Uni dan Bangsa2 
dari Uni Sovjet tgl. 16 Diuli jl. 
Dalam keterangannja kepada 

pers Zarubin katakan supaja ne- 
gara2 besar mengambil tindakan2 
jang praktis kearah perlutjutan 
sendjata dengan mengurangi per- 
sendjataannja masing2 setjara sen 
diri2. Negara2 besar harus mem 
berikan tjontoh kepada negara2 
lainnja, kata Zarubin. Kata Zaru 
bin, Uni Sovjet sebagaimana telah 
diumumkan semula, akan mengu 
rangi 

crang sebelum 1 Mei j.a.d. dan 
di tahun jl. telah pula mengura 
ngi. angkatan perangnja dgn. 
640.000 orang. 

Dan sementara itu Uni Sovjet 

ljuga akan mengurangi perleng 

kapan? militernja serta -penglua 

ran? untuk pertahanannja. Po- 
kok dari seruan parlemen - itu. 

kata Zarubin kemudian, jalah 
bahwa Sovjet Tertinggi Uni Sov 

t, se'elah diumumkan rentjana 

oleh pemerintah .Sovjet utk. me 
ngurangi persendjataannia, “kini 

mengandjurkan kepada  parle- 
men2 negara2 lain supaja djuga 
mengambil tindakan2 jang effek 
tif guna mengurangi angkatan pe 

rang serta persendjataannja, hing 

ga dengan demikian dapat me 
sumbangan 'bagi mem 

perdamaian diantara 
(Reu'er). 

is 

perkokoh 

bangsa). 

Burah Paberik Austin 
' Dan Morris Mogok, 

iba Protes" Atas Pemetjatan 8000 hana 
SELASA J.L. telah terdjadi “perkelahian antara pemogok. 

dan bukan-pemogok, pada bebera 

dalam "British Motor Corporation 
apa pabrik mobil. jg tergabung 

(BMO), dimana kira-kira se. 

paroh dari djiumlah buruh 50.909 orans mengadakan pemogokas 
sedjak Senin jl. Pemogokan ini adalah protes terhadap pcme- 
fjatan 8.000 buruh 3 minggu jl., “dengan alasan bahwa permin. 
taan akan mobil Inggris telah berkurang. 
insiden2 tsb. 

pabrik2 ,,Austin” dan 

tadi terdjadi' “di 

Morris" 
idi Birmingham dan pada pabrik2 
lainnja di Longbridge. Para pe 
mimpin buruh Selasa pagi telah 

memperkuat barisan pendjaga 

(picket) didepan pintu2 masuk 
pabrik2. Perkellahian mulai ber 

kObar ketika buruh jang ' tidak 
'kut mogok berusaha menembus 
barisan pendjaga: pada saat itu 
pula pengeras2 suara  men- 
dengungkan supaja kaum buruh 
mogok. Achirnja polisi 
berijampur tangan, supaja  me- 
reka jang tidak mogok dapat ma 
uk bekerdia. 

»Ford” 
buruh, 

.Ford Company” Inggris, ialah 
tiabang dari ,,Ford” Amerika, Se 
nen jl. telah memetjat 2.000 orang 
buruhnja, dengan alasan bahwa 
jalah satu pabrik BMC jang me 

memetjat 2,000 

ANGGAUTA PARLEMEN As 
raruddin telah mengadjukan per 
tanjaan tertulis kepada pemerin- 

tah mengenai kabar2 tentang ke 
hebohan antara rakjat dgn rakjat 
dalam pembagian tanah konsesi2 
perkebunan di Sumatera Timur 
(Batang Kuwis dan Sei Mentji- 
rim) karena sebagian dari tanah2 
itu telah diduduki oleh  rakjat 
petani  sedjak djaman Djepang. 
Pertanjaan jang kedua mengenai 
kabar2 tentang keputusan peme- 
rintah dalam perselisihan perburu 
han antara AVROS “di Medan 
dengan Ikatan Pegawai Perkebu 
nan R.I, Organisasi Buruh Selu 
tih Indonesia, Persatuan Buruh 
Motor dan SBII, 

Pertanjaan2 itu sebagai berikut: 
A. 1. Apabila berita2 perebutan 

tanah di Sumatera Timur itu 'be- 
nar, sediakah pemerintah. membe 
rkan pendjelasan, apabila pendu 
duk jang telah lama menduduki   

  

tanah tersebut akan 

berkuda, 

fever carrosserie untuk pabrik 
Ford buruhnja mogok mulai Se- 
nen pagi itu. Pemetjatan2 buru! 
Ford ini terdjadi dipabriknja d 
Dagenham (Essex), jg. membua 
mobil2 ,,Consul", ,,Zephyr” dar 
»Zodiac”. Keterangan lebih Ian 
djut mengatakan bahwa djumlal 
buruh Ford jang akan dipetja' 
akan bertambah lagi. 

Pemogokan akan lebih me 
luas, 

Sementara itu S.B, Pengangku 
tan dan Buruh Umum, jang ber- 
anggotakan 1.300.000 orang, tlh 
memerintahkan supaja anggota2- 
nja jang bekerdja sebagai buruk 
pelabuhan dan supir truck dja- 
ngan mengangkati ataupun meng 
angkuti barang2 buatan BMC 
lagi. Akibatnja ialah bahwa Sela 
sa jJ. hampir 200 mobil jang hen 
dak diexport keluar negeri tertim 
bun dipelabuhan Liverpool. 

grant (surat pengesahan) 3 Ip pen 
dakan apa jg. akan KN ol 
pemerintah agar supaja tanah kon 
sesi' tersebut “dapat dipakai oleh 
penduduk jang tidak” mempunjai 
tanah atau ladang? 3. Sediakah 
pemerintah — membitjarakan pem- 
bagian tanah tersebut dengan or 
ganisasi massa misalnja: Pertama 
(Persatuan Tani Marhaen), Sak: 
ti, Petani, B.T.I. dan lain2 seba 
gainja? 4. Kapan pemerintah akan 
mengadjukan Undang-undang 
Agraria sebagai pengganti ordo- 
nansi tahun 1870? 

B. 1. Apa sebabnja dan atas 
dasar apa pemerintah telah meng 
hapuskan tiatu teh dan ikan bag: 
kaum buruh perkebunan di Suma 
tera Utara? 2. Apakah pemerin 
tah tidak sependapat dengan pe 
nanja bahwa dengan digarntinja 
tjatu teh dan ikan asin itu dengan 
uang jang tidak didasarkan kepa 

  

seksi ini selesai dan mengeluar- 

ngenai rapat2 seksi tadi, karena 
igaxnja dikalangan kaum ' kon- 
gresis sudah ada instruksi2 tegas, 
supaja sementara merahasiakan 
dulu segera pembitjaraan2 tadi. 
Demikian pun tempat2 rapat sek 
i-ini, agar dapat diselesaikannja 

segala pembitjar aan kini terpak 
ja dipentjar2 dipelbagai tempat. 

ti Karang Tempel dan didjaza 
sangat rapinja oleh  petugas2 
-Ongres, Dirahasiakannja rapat2 
eksi ini adalah untuk mendjaga 
kemungkinan, agar tidak sampai 
erdjaai usaha2 ,,pengaruh-mem- 
ngaruh” dikalangan kaum Kon 
gresis. Ini perlu, supaja segala 
utusan . jang disidangplenol 
1anti bisa mendapatkan suara js 
benar2 keluar dari sikap jang ce 
wOkratis sewadjarnja. 

Adanja saling mengerti. 
Meskipun dalam kongres ini se 

bagaimana kita sinjalir Kemaren, 
erdapat perbedaan2. pendirian 
jang semula didunia akan dapat 
simemanaskan” djalannja Kon 
gres, tetapi ternjata setelah sudah 

pada 1 gzkti perinfjian 
pembitjraan seksi2, banjak perbe 
daan2 faham tadi dapat »Silunak 
tan” hingga tibul saling me- 
ngerti jang baik. 

Perbedaan2 faham ini sebetui 
nja kalau ditelaah lebih dalam 
mempunjai maksud baik, i ap 

   

kanai 

  

ternjapai suatu 
understanding jang bagus,” baik 
dari fihak Dewan Pimpinan mau 
pun dari Daerah2. 

Sebagatr suatu misal oleh se- 
mentara kaum kongresis dikemu   

pasukan2nja dgn 1.200.000 | k 

kakan tjiontoh dapat diadakannja 
.skoreksi” dikalangan PKI berda 

'sar rkan saran Alimin baru-baru 
in” Kalau dikalanga, PKI da- 

pat diterima saran-saran ,,korek 
si” dari para anggauta PKI sen 
diri, mengapa hal itu tdak bisa 
terdjadi dikalanga, PNI, demi- 
ian informan ,Suarg Merdeka” 

tadi. Meskipun dalam hal 
didielaskan diuga, bahwa. .ko- 
reksi” jane aka, dilakukan dika 
langan PNI ini sifatnja sifatnja 
tidak perdu seperti jang diadaa 
kon dalam PKI tadi: 

Paturg Budha 
iJang tan Ada 
Dir Djepang? 
SATU2NJA LUKISAN dari 

Buddha Gautama jang telah di- 
djadikan patung semasa hidupnja 
kemungkinan besar ada di Dje- 
pang, kata seorang achli kesenian 
India O. Gangoly di Kaikutta 
hari Selasa. Lukisan itu dibikin 
dari kaju tjendana oleh pemahat 
patung istana Radja Proseniit se 
orang penguasa Hindu jang ke- 
kaisarannja beribukota ditempat 
kota modern Benares. 

Patung itu dibikin untuk radja 
ketika Buddha jang telah berdiam 
di-istananja pergi mengundjungi 

'libunja. Patung itu kemudian di 
kirimkan dengan misioner2 Bud- 
dhis ke Asia Tengah melalui Hi 
malaya dan dari sana dibawa 
melintasi Whina ke Korea dan 
achirnia ke Djepang, 'kata' Gan: 
goly. Dikatakannja, bahwa bukti2 
sangkaannja itu ialah ' tulisan2 
2 pengundjung Tionghoa Hueng. 
Tsang dan Fa Hien.  Gangoly 
mengusulkan supaja serombongan 
achli India pergi ke Djepang utk 
menjelidiki hal..itu.. (AFP). 

PBB Djangan Ter 
lalu Obral Uang 
INGGRIS telah memneringat 

kan pada, hari Sel bahwa Ai 
ka Perserikatan Harom. 
badan2 chususnja tidak Sa 
tikan pengeluaran biaja ic makin 
hertambah, Inggris akan ternak: 
sa harus menindjau ' kembali 
sumbangan2-nja dimasa iad. ke 
pada. organisasi Hu. Lord John 
Hope. utusan Inggris ke Dewan 
Ekonomi dan Sosial PBB. jang 
kini bersidang di Djenewa, me- 
ngatakan pemerintahnja berpen- 
dapat bahwa. hingga. sekarane 
PBB tidak benar2 berusaha utk 
menghapuskan. afan menunda 
program2 jang masih disangsi- 
kan bergunanja dan memusatkan   pada rentjana2 jang sungguh2 

diperlukan. ( (AFP) 

SoalKeributanTanah Di Sumatera 

Timur Ditanjakan Pd Pemerintah 
AA Ya in, Be 

aa 

Manan keadaan ekonomi pada 
masa sekarang masih djauh dari 
pada memuaskan, apakah peme- 
rintah sudah menganggap waktu 
nja untuk menurunkan upah ka- 
um buruh pada waktu sekarang, 
dimana djuga diketahui bahwa 
taraf upah buruh pada masa se 
karang itu belum tjukup untuk 
hidup jang lIajak sebagai manu 
sia? 4. Sampai dimana kebenar- 
annja berita2 jang menjatakan pe 

merintah dalam putusan P. 4 P. 
tanggal 20 Djuni 1956 No. P4/ 
M/56/4699 — P4—7752 bagian 
menimbang ' menjatakan bahwa 
Ipimpinan2 organisasi buruh jang 
bersangkutan tidak djudjur da- 
lam melakukan tugasnja kepada 
kaum buruh? 5. Sediakah peme   rintah mengumumkan pemimpin2 
buruh mana jang telah berlaku 

mendapat da harga etjeran dipasar, berartitidak djudjur ? 

ntaranja diluar kompleks Gris, 

  

untuk mengadakan zelf koreksi. 
'enfang akan adanja koreksi ini 

(lah kini sudah 
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TELAH DIRESMIKAN 
BERTUNANGAN     

    

  

Kp. Baru 105 : 
2 Notogan 20 Na 

    
   

     
   

  

    
'|tolak ke “Kalimantan. 

  “(Gub. Milono Sbg. »Sinter-| 
| klaas” Di Kalimantan | 
IDidaerab2 Jg Ditindjaunja Dimintai, £eko- 
Ilaban — Tiap Bir . Fak Milono Dapat Mengum- 

pulkan Uang Rp. 000,— t 
Export Tikar, Rotan Dil. 

KALAU Pak Milono pergi menindjau ke beberapa daer h |ia seolah-olah dianggap 
karena di daerah2 itu penduduk minta supaja 

hendak meninggaikan lapangan Kalibanteng Semarang untuk ber- 

Selandjutnja Bu Milono menga 
takan, bhw untuk usaha pemba-   

      

   

   

  

“3 2 Na Ae 

Kat Kepada Bapak Id 
celah memberi bantuan baik mor 
pan Kate moga Pisan ryan 

"iB, Bo: 

    
   
   

   

  

dan saudara? sekalijan, 

  

   
      

   

  

ud 

dengan 
trisno Soe 

berlipat ganda kepada Ba 

  

   a Hormat kami, 

    dengan meninggalnja Direktur .kami, 

.Tw. LIESIOK LIEM 
a hari jDjumahat tgl. 20-7-1956 djam 11.35 siang. 

DIREKSI dan SEGENAP PEGAWAI. 
5 —.. Pekodjan No. 49 Semarang 

Hari SAPTU tgl. 29 Djuli 1956 TUTUP. 

ca - beribu-ribu - terima j 

1 maupun materieel 

melimpahkan Taufik dan HidajatNja 
Bapak” / Ibu? dan saudara? sekalijan, 

Dengan ini kami menjatakan turut berduka tjita berhubung 

   

     

   

       

     

  

  

    

  

     

                

   
UTJAPAN TERIMA KASIH 

Dengan djalan ini kami sekeluarga 
terima kasih kepada Bapak? Dokter, 

aja Ibu / Ejang kami : 
— R. Aj. WIRJOSUDARSO 

.makam Bregolo Solo. 
Semoga Tuhan jang Maha Esa menganugerahi 
budi jang berlipat kepada Bapak?, Ibu? dan saudara? 

— AMIEN — 
: Jang berduka tjita, 

: Kel. SOEHOEL dgn. Pamili 

balasan 
sekalian. 

semasa 

mengutjapkan banjak? 
rim ada teman sedjawat, bidan", bag. administrasi, apotheek RSUP, PDKI dan kel. 

DPKN, Lab. Djateng, pamili dll. atas pertolongan diwaktu 
| sakit serta bantuan moreel maupun materieel pada wafat- 

di rumah djl. Dr. Lim 2 Semarang dan dimakamkan di 

      
   

    

0. Berduka Tjita 

63 tahun, Suami, Papah dan Sdr. kami : 

Lie Siok Liem 
berangkat dari Songke di 
pagi ke Kuburan Derguwo. 

abi 3 | Jang berduka tita 

ea Nj. Lie Siok Liem 
(Terlahir TAN HOEN DJING) 
Anak: LIE KHIOK TONG 

  

| Dengan ini kami beritahukan, pada hari Djum'at djam 11.35 
. Siang tanggal 20-7-56 telah meninggal dunia dalam usia 

- Hari kubur ditetapkan pada hari Minggu tanggal 29-7-1956 
Bubakan 17 Semarang, djam $ 

ngunan, maka . setiap bulannja Kabar Kota “ata on ' Gubernur Kalimantan M 
h Y DD. PNI menerima uang sebesar Ik. Rp 

Berhubung adanja berita di 

    

  

        

      

    

»Suara Merdeka” hari Senin 
pnengenai adanja pertemuan an- 

Itara Dewan2 Daerah PNI Dja- 
w& Tengah, Djawa Timur dan 
Djawa Barat, dari fihak Dewan 
Pimpinan PNI Djawa Barat kita 
diminta mengabarkan, bahwa per 
temuan jang serupa itu, althans 
mengenai berita tsb., tidak per- 
Inah diadakan. PNI Djawa Barat 
tidak bertanggung djawab atas 
hal itu. Demikian surat jang ki 
ta terima dari sekretaris DD Dja 
wa Barat. 

Tapi dalam pada itu kita te- 
tap pada pemberitaan kita seperti 
jang tertera pada hari Senin itu. 
Memang berita tsb. tidak kita da 
patkan dari DD Djawa Barat, 
melainkan dari sumber2 lain jang 
djuga mengetahui persoalan tsb. 
ULANG TAHUN KE-X PPDI. 

Pad, tgl. 26 September 56 
oleh PPDI Semarang akan di- 
adakan perajaan 
but hari ulang tahun ke X PPDI 
seluruh Indonesia. Untuk mak- 
sud tsb. oleh PPDI Semarang te 
lah terbentuk suatu panitia pera 
jaan ulang tahun jang terdiri se 
bagai berikut: Ketua I-II Sdr. 
Aman Lurah Tamanhardjo Sema 
rang dan Sdr. Soekajat Lurah 
Bulu, Penulis I-II- Sdr. Soewar- 
no Lurah Kartohardjo dan Sdr. 
Sastrohusodo Tjarik Beosari: 

  
lain2 barang hasil bumi. Uang 
tsb. kemudian dipergunakan u: 
tuk usaha pembangunan 
jang 'berdjallan lantjar. Mulai tgl. 
1 Agustus jad. di Bandjarmasin 
akan diresmikan Sekolah Guru. 

    

   

  

    

| 

hk 

nuslas Bukan 

ebagai ,,Sinterklaas” oleh penduduk, | ndak mubata supaja. dldtrlksa pekolaha | 

amidjojos sdr. M 

Sajoeti Melik. Did 
Pn Melik pada 

| Doctrine Marhaenisme itu me- 
'rupakan induk bagi doktrin? Mar 

ngan2 export tikar, rotan dan haenisme jang bersifat bahagian2. 
'(Doktrin2 bahagian2 itu masih 
perlu ditulis tersendiri, 
. Sjarat mutlak bagi seseorang 
Marhaenis atau seorang anggau 
ita P.N.I. adalah kejakinan, bah- 
Iwa Marhaenisme itulah isme jg 

Sekolah tsb. dianggap penting, baling sempurna, artinja jang pa 
karen, pada umumnja di Bandja 
masin kekurangan tenaga «i 
jang harus didatangkan dari Dja 
wa. Dalam hubungan perguruan 
itu seterusnja Bu Milono menu- 
turkan tentang usaha2nja untuk 
dapat menambah kekurangan te 
naga guru. Baru? ini hal itu pun 
dibitjarakan dgn Dewan Mahasis 
wa di Jogjakarta jang dikatakan 
menjanggupi akan mengirim be- 
berapa tenaga guru ke Kaliman- 
tan dalam bulan Agustus jad. 
Tetapi berapa djumblahnja guru 
jang. hendak dikirim ke Kaliman 
tan belum dapat dipastikan. 

Lebih djauh Bu Milono menu 

wanita di Bandjarmasin jang di- 
katakan dikekang oleh kaum la 
kilaki. Tetapi dalam itu 
Bu Milono menuturkan pula, 
bahwa tindakan itu lambat laun 
akan dapat diredakan berkat usa 
ha-usahanja. Jang agak menghe 
rankan adalah wanit, suku Da 
jak jang dapat bergerak setjara 
leluasa dan bebas, demikian Bu 
Milono Jang achirnja menutur- 

  

   
   

   

  
ling baik dan tepat, untuk mem 

jakinan akan kebenaran dan ke- 
sempurnaan Marhaenisme itu ti- 
Idak boleh seperti kejakinan akan 
Kebenaran suatu dogma. Melain 
kan harus merupakan kejakinan 
akan kebenaran suatu ilmu pe- 
:ngetahuan. 

? »Negara Marhaenis” 
| Dalam pada itu, P.NI. mem 
Iperdjuangkan ”Negara Marhae- 
nis”, Bahwa "Negara Marhaenis” 
jang diperdjuangkan oleh PNI itu 

adalah djuga Negara "PANTJA 
ISILA”, milik seluruh Bangsa Indo 
|aesia, Selandjutnja adalah djuga 

guna menjanr turkan tentano keadaan | kaum: »Negara Proklamasi 17 Agustus 
11945”, Djadi bukan negara lain 
dan djuga bukan negara baru, 

»Negara  Marhaenis? adalah 
konsekwensi dari proklamasi 17 
(Agustus 1945, artinja negara jang 
benar2 melaksanakan apa jang 
mendjadi tjita2 proklamasi itu 
dan negara jang mentjari sumber 
kekuasaannja pada proklamasi 17 Bendahara Sdr. Soengkono Lu- kar dengan tampak muka jang | Agustus 1945 itu pula. Selandjut- | rah Karangturi: Bag. Resepsi 

Sdr. Djahadun. Lurah  Sekaju: 
| Bag. Hiburan Saudara S. Marto 
no Lurah Demangan Semarang. 
PAWAI FRONT MARHAENIS 

Fihak pimpinan Pemuda Demo 
krat Tjab. Semarang mengatakan, 
bahwa untuk menjambut kedata- 
ngannja Presiden Sukarno di Se- 
marang pada tgl. 28 Djuli j.a.d. 
tidak dilakukan pawai dari Kali 
banteng sampai. Tugu Muda. 
Pawai bersepeda Pemuda Demo- 
krat dilakukan tgl. 28 Djuli sore 
mulai -djam 17.00 dari c 
D.D..PNI Djateng di Djl. Ka- 
rangtempel ' menudju  kegedung 
GRIS melalui Djl. Mataram. Di 
halaman gedung  Gris peserta 
pawai ini berdjadjar2, merupakan 
barisan untuk menjambut keda- 
tangannja Presiden Sukarno jang 

berseri-seri tentang  berdirinja 
Gedung Wanita di Bandjarmasin 
jang sudah dapat - diselesaikan 
dengan biaja Rp. 150.000,— 
uang mana didapat dari sumba 
ngan-sumbangan. 

Kalau Bandjarmasin dikatakan 
terbelakang” hal itu memang 
iakui oleh Bu Milono, tetapi- 

dalam soal mendirikan Gedung 
Wanita, Bandjarmasin tidak ke- 
tinggalan dari Semarang 
Demikia, Bu Milono. 

  

Kantor KETERANGAN NV. PERDASS 
SEMARANG 5 

Berhubung dengan adanja beri 
ta dalam Suara Merdeka tg. 23 
Djuk 1956 dan berita Radio tg. 
23 Djuli 1956 djam 7.00 pagi 
tentang korupsi besar2an dilapa 
ngan beras JUBM jang didjalan 
kan oleh N.V. PERDAS (satu 

| Tim ha 22, dr, belum r | tentukan pada pertandingan ha fi reaksinja. Selandjutnja perik 

  

     

   
   
   

IKUTILAH: ln — Madjalah OLAHRAGA” 
No.21. terbitan 25 Djuli, isinja antara lain: 
— PSSI KE EROPA TIMUR.” 
— GAJA P 

. —SHIRLEY FRY DJUARA PUTRI WIMBLEDON.: 
ui # BERLATH PADA WAKTU MALAM? 

mendapat sebutan ,,Tokoh Olah-raga Terhormat” 
PERTANDINGAN SELEKSI 
PIADE 1956. 

— TOUR DE FRANCE 1956. 
LAPANGAN OLAHRAGA DI SOVJET UNI. ATLET? DARI DJADJAHAN INGGRIS. 

Pia Latah 

    jakarta — telp. 841 D. 
(Matraman Raja 50) 

  

    

       SAR: 

(AKAN DIBUKA 1 SEPTEMBER 1956    

        
diudji. 

Tempat terbatas, pendaftaran sudah dimulai sekarang di- 
sertai uang Rp. 10,— di: 

- Sekolah-Kleermaker 
— KELENGAN TENGAH No. 686 

SEMARANG. 
SEK AKKKKAA KAKAK KK KAKAK s8 ' didikan, BPM menjumbangkan 

        

Mbetag 3 aa 

    

Tanggal 25 JULI dmb. 
0000... CinemaScope Technicolor 

       
main empat kali 

. — 5,00 7.00 9.00 Malam 
  

  

KKR KBK KKR KK KT RK KEK 

Boko 

  

1 ,— sebulan, bajar muka -— masuk 

lama beladjar menurut ketjakapan, selesai 

THE GLADIATORS” 

im 11.00 — 13.00 siang 
sin 

merupakan duta? Indonesia jang ingin beladjar sepakboia. 
ERMAINAN SEPAKBOLA. (oleh: Hidajat H. su- 

(oleh: Ong Sik Lok) 
— DARI PEMAIN LORONG KEPEMAIN OLYMPIADE. 

Riwajat Sergei Salnikov, pemain sepakbola Moskow jaiis 

AMERIKA UNTUK OLYM- | 

Mintalah berlangganan sekarang djuga. Sebulan hanja Rp. 7,5: 
terbit 3 kali. Plak Lap 5 Kirimlah poswissel untuk sebulan, untuk 2 bulan atau 3 bulan 
Madjalah ,,Olahraga” ada batjaan jang tjotiok bagi tiap keluarga Indonesia. Ta 
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' ' 

' tahunan utk pendidikan ig ber- 
1 aneka djenis 
| djumlah 

' ah 

S) di-Tarakan, maka keterangan waktu itu akan menghadiri Ie- 

k nja sdr. Iskandar: Soemoatmodju epsi “penutupan konggres ...PNI 
digedung "Kesenian. - Selain. itu, direktur NV Perdass singkatan 
untuk menjambut adanja kong- dari Persatuan Dagang Soeroto 
gres tsb. pada tgl. 27 Djuli akan Soemoatmodjo jang berpusat di 

dilakukan pawai front marhaenis. Semarang menjatakan tidak mem 
Pawai berangkat dari Stadion Pa Sangka paut dengan PER 
kira-kira djam 17.00 melalui Djl. S fsb. : Eu : MEP 2 Menurut keterangannja kini Mataram menudju kegedung Gris. No PERDAS 4 bah lagi jang 
La satu sama lainnja tidak ada 

sangkut-pautnja. 
! Tentang persamaan nama ini 

sdr. Iskandar Soemoatmodijo, te 
lah mengadjukan permohonan ke 
pada Kementerian “ Kehakiman 
agar nama? tsb. diganti, 

Surat dari Kementerian  Ke- 
hakiman tgl. 5 April 1956 No. 

dikabarkan, 3-A- 5/27/15 kepada N.V. PER 
menjaran 

     
KEDJUARAAN P. S. 1. S. 

Hari Samin ibk 1 5/27/15 ker 
bakasik denebusan mana 33 Pan daa Ba ia e 11956 i- Kan supaja namanja diganti hing S.LS. tahun 1955/1956 akan ga kini sdr. tsb. belum mengeta 

  
ri Minggu jad. dilapangan Sta- 
dion. Semarang antara kes. POP 
dan kes. SSS. Terniat, keadaan 
jang dituturkan itu mendjadi be 
robdh, berhubung adanja kepu- 
tusan dari fihak PSIS pada per 
miMadia minggu ini jang membi- agah mengabarkan, bahwa kepa 1 2 -... da tjalon2 anggaut nsti tjarakan gugatan fihak Union te jin terpihh" P an Mn jang mengatakan, bahw, sewak tinggal dalam daerah Pemilihan tu kes. SSS I main dengan kes. Tiawa Tengah supaja mendata (Union L, fihak SSS telah meng oi Wakil PPI dikantor Panitia |gunaka, seorang pemain  iang Pemilihan Djateng, djl.  Tan- belum berhak. Gugatan — fihak djung (Karangtengah Timur) “Union itu dimenangkan oleh Pe $5 11a. Semarang antars tgl ingurus PSIS sehingga menjebab »5' syg 5 Agustus 1956 Gen an ikan dikuranginja nilai SSS dan hembawa surat kenal Hang an uduki sementara ini no. 3 5 dan 4 buah pasfoto untuk da 

' mend 

pat menerima surat pemberita- 

salah iklan jang muat hari ini. 

UNTUK TJALON2 ANGG, 
... KONSTITUANTE 
Paniti, Pemilihan Djawa Te 

| dari kompetisi PSIS. Kalau pa 
da hari Minggu depan, kes. SSS 

! dapat See Pa 2 P: 
'O.P:, maka jang mendjadi djua lih j ra adalah Garnizun Semarang. aa Pee di ag Sebaliknja diika POP. keluar se sat3 kepertjajaan Pln | bagai pemenang, maka POP-lah Reorganisasi RT Hantu jang akan mendjadi djuara PSIS Komnteks iang dilakukan baru2 |tahun 1956/1957. Demikianlah 153 diketuai ade Kerukan Daru2 

ketua sdr. Kasbolah dengan di- 
bantu beberapa orang dan seksi2 
sosial, kebora. penerangan dil. 

TJIREBON 
HASIL GOTONGROJONG 

DESA WATUBELAH.. 
Atas inisiatip Pamong  Pradja 

an Masjarakat desa 'Watubelah 
ketjamatan Weru Kab. Tjirebon 
belum selang lama ini didesa 

prnjataan penerimaan atau pe- 

' pemandangan  segintas lalu me 
'ngenai kedjuaraan PSIS. 

Pada B.P.M. 
SOAL “Indonesianisasi pada 

BIM” diterangkan oleh kepala 
bagian Perhubungan Keluar N.V. 4 
De B.P,M, Notonegoro kepada 
para wartawan pada perdjamuan 

Pe kano MBA na tsb. telah dapat didirikan setja 
Ikenalkan Mr. P.R. Feith dan 12 gotong rojong sebuah gedung “Perry Fellowes, masing2 kepa!a sekolah rakjat 6 tahun jang ter 

bagian Public Relations BP Siri dari tiga ruangan. Adapun dari Den Haag dan anggota ba- biaja untuk pembangunan  seka 
gian Public Relations Shell dari lah tsb. menghabiskan uang se 
London jang kini sedang di Dja- banjak Rp. 14.477,50. Dengan 
karta, demikian anak2 sekolah jang ta 
Menurut Notonegoro, dari se- dinja menempati ruangan balai 

luruh djumlah pekerdja2 pada desa, kini telah dapat dipindah 
N. V. De Bataafsche Petroleum Kan kegedung S.R jang baru itu. 
Maatschappij di Indonesia, ter-  Selandjutnja dapat dikabarkan, 
masuk kedalamnja jg dipekerdja- bahwa dari mulai tahun 1955 
kan utk NV. N.ILA.M., terdapat hingga sekarang ini didesa tsb. 
23.310 orang Indonesia, djad! telah dapat dibangun 5 buah ge 
95.39o. Djika hanja dilihat djum dung S.R. 6 tahun dan sebuah 
lah mereka jg berkedudukan da- balai desa jang terletak didesa2 
lam staf, maka dari  djumlah Tukmudal, Kaliwadas,  Kaliwa- 
pegawai employe sebanjak 2.140 tu, Gamel dan Watubelah jang 
terdapat 995 orang Indonesia, semuanja menelan biaja sebesar 
atau 46.596. Dalam angka2 ini Rp. 110.946,90. 
termasuk segala kegiatan Explo- ' , 

irasi, Produksi Pengolahan dan TANAH 285 Ha. SUPAJA DI- 
'Distribusi. OLAH KEMBALI. 
| Mengenai pendidikan tenaga2 | Sekretariat Pimpinan gabungan 
Indonesia dikatakannja, bhw de 'ani Indonesia tjabang Ta 
'ngan menjediakan bea-siswa dan Ne ja Ke AN TE et 
dgn mengadakan sekolah2 pen- kepada pemerintah, agar tanah 

V erfpacht Comanditair Firma Mas 
, tenaga, supaja pemuda2 Indone- habi di Sukaslaat Gabuswetan 
Tae ig tjakap dalam djumlah jg Indramaju seluas 285 Ha. ditja- 
lebih besar dapat menerima pen but, mengingat tanah tsb. sedjak 

“didikan persiapan jang memung- th: 1942 tidak ditanami sebagai- 
kinkan mereka bekerdja dalam mana lem tp ea an 

ini 3 aCte-nja. Adapun maksud D ge 

perusahaan minjak., Pengeluaran? sae tanah" erfpacht tadi ialah 
an Ten sg Untuk mengurangi pengangguran, 

ini kini melibuti dan untuk bawaan pa 
Rp. 9.500.000,-— (Ane- pertanian rakjat dan menambah 

Ta produksi negara, 

| Indonesiasi 

| 

  

huan terpilih dan mengisi surat, 

adalah 
jang 

sila2- 

nja ,,Negara Marhaeniss 
djuga ,,negara Pantjasilas 
lebih tegas mendjalankan 
nja. 

Setelah ditegaskan jang demi- 
kian lantas dikemukakan bebe- 
rapa filsafat kenegaraan jang 
terdapat dan pernah terdapat di 
dunia untuk didjadikan  perban- 
dingan. Jakni filsafat2 kenegara 
an sebelum djaman Junani Ku- 
no, selama zaman Junani Kuno, 
selama zaman Rumawi, selama 
zaman Pertengahan, selama abad 
16, abad 17, abad 18, abad 19, 
dan djuga selama abad 20 ini. 
Achirnja barulah diuraikan 

soal ,,Negara Marhaenis“ itu, 
(terutama mengenai filsafatnja. 

Diterangkan, bahwa filsafat? 
kenegaraan jg djumlahnja banjak 

uhnja. lengkap dan tiada  selw 
Dan mempunjai maksud untuk 
perbaikan masjarakat pula, hanja 
pelaksanaan atau ' prakteknjalah 
jang biasanja lantas merupakan 
kedjahatan2 terhadap sesuatu go 
longan. 2 

Ada filsafat kenegaraan 
difilsafatkan untuk mendirikan 
suatu bentuk negara dan ada pula 
filsafat2 kenegaraan jang difilsa- 
fatkan sesudah sesuatu bentuk 
negara berdiri, djadi difilsafatkan 
untuk menguatkan dan memper- 
baiki bentuk negara jang sudah 
berdiri. 

Filsafat kenegaraan Marhaeinis 
ditjiptakan sebelum ada suatu 
  

KEHILANGAN SEPEDA. 

Senen pagi jl. kira2 djam 9.20 
sebuah seped, milik Suwartono 
jang berada dimuka Rumah 
Obat RSUP Semarang telah hi- 
lang. sekalipun sudah. dikuntii. 
Seneda itu merk Ramble no. E. 
48068 dan seharga Ik. Rp. 600, 

Radio: 
  

SIARAN RADIO R. 1. 
Semarang, 27 Djuli 1956, 

Djam 06.30 Pengadjian. 06.45 
Suara Ratna. 07.10 Orkes Ralph 
Flanagan. 07.30 Warna Warni 
Pagi. 13.15 Santiswaran. 14.10 
Hidangan Lima Serama. 17.00 Pe 
ladjaran Beksan. 18.15 Menir Mu 
da. 18.30 Sendja Djenaka. 19.30 
Ruangan Wanita. 
tjong Merdu. 21.00 Podjok Stu 
dio. 21.15 Hammond Organ. 
21.30 Irama Hawaii, 22.15 Raju 
an Malam, 23.00 Penutup. 
Surakarta, 27 Djuli 1956, 

Djam 06.15 Pengadjian. 06.30 
Hidangan Orkes Kenari. 07.20 
Hanafi dan Julia. 07.30 Hidangan 

  
O.S.D. 12.15 Indonesia Populer. Ik 
13.15 Xavier Cugat. 14.10 Peng 
hantar makan Siang. 17.00 Dunia 
anak2. 17.40 Irama Maluku. 18.15 
Kridoraga. 18.30 Rajuan Petang. 
19.30 Ikutilah Madjallah Kita. 
20,30 Orkes Bunga Mawar. 21.15 
Ketoprak oleh Karawitan Studio. 
22.15 Ketoprak (landjutan), 24.00 
enutup. 

Jogjakarta, 27 Djuli 1956, 
Djam 06.10 Pembatjaan Al Our 

'an, 06.35 Hidangan Instrumenta 
ia, 07.20 Suara Omme Kalsoum. 
07.30 Soran Pagi. 12.00 Njanjian 
Rachman. 13.10 Ruangan Wani- 
ta, 14.10 Rajuan Siang. 17.00 Ta 
man Putra. 17.40 Lagu2 Makas 
sar. 18.15 Ruangan Djawatan Per 
buruhan. 18.30 Peladjaran Njanji. 
19.40 Rumba Malam. 20.15 San 
tiswaran. 21.15 Obrolan Pak Be 
sut. 22.15 O. K. Peni. 22.45 Re 
nungan Malam. 23,00 Penutup. 
Djakarta, 27 Djuli 1956, 
Waktu Ditjetak Atjara Belum 

Datang. 
Tjirebon, 27 Djuli 1956, 

Djam 06.10 Pengadjian. 06.40 
Hanafi dan A Rachman. 07.10 
Victor Silvester, 07.40 Sesando 
Timur. 12.00 Irama Padang Pa 
sir, 13.10 Suara Doris Day. 13.40 
Tapanuli modern, 14.10 Gamelan 
Djawa. 17.00 Krontjong Sendja, 
17.30 Siaran A. P. 18.15 Irama 
Lama. 18.30 Suara PPTI 19.30 
19.30 Finale Bintang Radio. 22.15 
Finale Bintang Radio (landjutan), 
2215 Musik Malam, 23.00 Pe- 
nutup, 1 

Marhaenisme Meng 

perbaiki masjarakat Indonesia. Kel 

“jang pokok ada memberi 

jang 

20.30 Kron- | tul 

  

“Tjukilan Marhaenisme 
  

— PNI Hendaki Ne ara Pan 

1 Atau Sebagai ,,Mesin” 
— Oleh: Agus Sujudi — 

5 Na aa : m, demikian al. Bus|, SALAH SATU ATJARA jang termasuk agak berat didal jang penting bagi masjarakat di Kalimantan, demikian ad. Bus |, On, Sega Apn ye rang Pine 
PN Oa eng cita sewaktu baru2 ini ia |(konggres P.N.J. di Semarang adalah mengenai doctrine Marhaen- Milono menerangkan kepada wartawan kita sewaktu baru2 ini ja isme. Masalah ini oleh P.N.I. sebelum konggres itu berlangsung 

sudah dibentuk suatu panitia jang diketuai oleh Mr. Ali Sastro- 
$ angunsarkoros selaku wakil ketua, sedangkan @anggauta2nja terdiri dari Nj. S. Pudjobuntoro, Asmara Hadi dan 

lalam konggres soal itu di-pra-sarankan oleh 
Senen malam.  Doctrine Marhaenisme itu, 

negara Marhaeinis berdiri, 

rikan satu bentuk negara (Mar- 
'haenisme lahir tahun 1927). Dan 
sesudah Proklamasi 17 Agustus 
11915, filsafat kenegaraan  Mar- 
haenis itu lantas berguna sebagai 
filsafat untuk - menguatkan dan 
untuk memperbaiki negara Pan- 
tjasila. 

Jang banjak lagi mendjadi per- 
soalan adalah filsafat hakekat 
Negara, 

4. jang mengatakan negara 
tu svatu perdjandjian dalam ma 
siarzkat (Rousseau): ada jg me 
agatakan bahwa negara itu roh 
Tuhan (Al Idee): jang memerin 
tah dunia ini (Hegel): ada jang 

nyatakan negara itu suatu me 
'n ditangan golongan jang ber 
kuasa untuk melakukan penin- 
dasan (Marx), dan banjak lagi 
jane mengatakan lain2 pula. 

Filsafat tentang hakekat Nega 
ra jang banjak sekali matjamnja 
tadi. masing2 djuga mengandung 
isi kebenaran2 meskipun hanja se 
bagian ketjil dari kebenaran itu. 

Filsafat Marhaenisme  menge 
nai hakekat Negara ini boleh di 
katakan berada ditengah2 dian- 
tara beberapa filsafat tadi. Me- 
ngambil beberapa kebenaran ig. 
terkandung didalam masing2 fil 
safat tadi, dikumpul2kan. dan di 
harapkan akan merupakan kebe- 
iparan jang lebih lengkap. 

Ketjuali pengertian jang lain2, 
pokoknja ialah bahwa Negara itu 
suatu organisasi didalam masja- 
rakat dan mempunjai beberapa 
funksi tertentu. Funksi ,,Negara 
Marhaenis” jang terpenting atau 

pimpi 
nan penjelenggaraan masjarakat 
Marhaenis. Filsafat kenegaraan 
Marhaenis adalah, termasuk fil- 
safat abad 20, golongan filsa- 
fat kebangsaan kemasjarakatan. 

Dasarnja “adalah kedaulatan 
rakjat atau demokrasi.  Demo- 
krasi kata mufakat, bukan demo- 
krasi majorokrasi. Atau djuga 
dinamakan demokrasi — dengan 
pimpinan. Supaja demokrasi kata 
mufakat itu benar2 dapat dilak- 
sanakan sjarat pertama adalah 
hilangnja pertentangan2 kepen- 
tingan golongan2 didalam masja- 
rakat. Selama pertentangan2 30- 
longan2 itu masih terdapat, ,.de- 

lapangan ekonomi. 

djadi 
filsafat kenegaraan untuk mendi- 

sekali itu masing2 meng dung mokrasi kata mufakat tidak du- 
isi kebenaran, mba at dilaksanakan. Oleh karena itu 

tugas terutama dari Negara ada-| 
lah menghilangkan faktor2 jang 
menimbulkan pertentangan2 ke- 
pentingan tadi, chususnja dalam 

tja-Sila” 
hargal Dan Djundjung Tinggi, Keperibadian Ma- 
enganggap Manusia Sebagai ,, Kambing-Pengikut” 

wenurut pra-sarannja, keseluruhannja menelan 250 sampai 300 
halaman tik folio. Memperdebatkan masalah itupun bisa makan 
tempo jang banjak sekali, terutama jang mengenai istilah-istilah. 
Doctrine Marhaenisme itu bukan berarti mentjiptakan sesuatu 

jang baru dengan meninggalkan sesuatu jang lama. Melainkan di 
maksud untuk memperluas dan memperdalam isi ,,Pendjelasan 

Marhaenisme” jang telah disjahkan oleh konggres P.N.I. ke-VI di 
Surabaja (Desember 1952). 

Filsafat Marhaenisme. 
Banjak orang mengira, bahwa 

Marhaenisme itu sama sadja de 
pgan Marxisme. Atau Marhaenis 
Ime itu adalah Marxisme jang dj 
sesuaikan dengan keadaan di 
Indonesia. Pernjataan demikian 
ini kurang benar. Memang ada 
persamaannja antara Marhaenis 
me dan Marxisme. Tetapi perbe 
daannja pun banjak djuga. 

Marhaenisme adalah pandang- 
an hidup berdasarkan kenjataan 
hidup mass,» Marhaen di Indo 
nesia pada awal abad 1920: se 
dang Marxisme adalah pandang 
an Fkitan berdasarkar kenjataan 
hidup massa proletar di Eropah 
pada pertengahan abad ke 19. 

dapun persamaan dan perbe 
daan filsafatnja demikian. Persa- 
maannja ialah sama-sama ber- 
filsafat dialektis.  Perbedaannja 
Marxisme berlandasan filsafat 
materialisme sedang Marhaenisme 
'berbedaan vitalisme — (parallelis- 
me). : 

Filsafat Marxisme adalah dia- 
lektis materialisme, filsafat Mar- 
haenisme dialektis vitalisme (pa- 
rallelisme). Selandjutnja pelaksa- 
paannja dalam masjarakat filsafat 
Marxisme adalah historis mate- 
rialisme, sedang filsafat Marhae- 
nisme adalah historis  vitalisme 
(parallelisme). 
Landasan materialisme adalah 

lawan dari landasan idealisme. 
Sedang landasan vitalisme ada 

lah mempersatukan landasan ma: 
terialisme dan landasan idealisme. 

Jang berlandasan idealisme 
adalah Hegelianisme. Djadi ada 
tiga matjam dialektika jakni: He 
gelianisme — Marxisme — dan 

arhaenisme. Hegelianisme “(dia 
lektis idealisme) melahirkan fa- 
bam diktator fascis dengan manu 
sia (massa) sebagai kambing peng 
ikut, Marxisme (dialektis ma- 
terialisme) melahirkan faham 
diktatuur komunis dengan ma- 
nusia (massa) sebagai mesin: dan 
Marhaenisme melahirkan faham 
demokrasi dengan pimpinan ma 
nusia (massa) pribadi (berkepri- 
badian), artinja keperibadian ma 
nusia didjundjung tinggi. 

Perbedaan antara ideologis 
Pantja Sila dan. ideologie Mar- 
haenisme pokoknja adalah perbz 
daan sifat bukan perbedaan wu 
djud (sila2-nja). Ialah Pantjasila 
itu bersifat ideologie kollektip se 
dang Marhaenisme itu . bersifat 
ideologie tunggal. Dan oleh ka- 
rena sifatnja sebagai ideologie 
tunggal maka pengertian sila2 jg 
lima itu dalam Marhaenisme le- 
2 tegas daripada dalam Pantja 

Sila. 

  

Oleh sebab bersifat ideologie 
kolektip atau ideologie perpadu- 
an, maka Pantjasila jg mendjadi 
dasar negara sekarahg ini Tl- 
DAK :DAPAT memberikan taf- 
siran sila2-nja setjara tegas. Ka- 
rena djika tafsifitnja dibikin 
tegas, maka akan tidak dapatlah 
Pantjasila itu mengikat persatuan 
seluruh aliran? di Indonesia ini. 
Djustru dalam ' ke-remang-rema- 
ngan (vaagheid) tdf8irannja itu- 
lah letak kekuatan Pantjasila. 

Djadi Marhaerisme itu bukan 
Pantjasila dikurangi (minus) sila 
Ketuhanan sebagaimana sering 
diartikan orang. (Biasa dikata- 
kan: Marhaenisme plus ketuha- 
nan mendjadi Pantjasila). Mar- 
haenisme itu djuga Pantjasila, 
tetapi bukan hanja Pantjasila jg 
masih remang2, melainkan Pan- 
tjasila jang sudah tegas atau jg 
lebih tegas pengertiannja tentang 
sila2 jang lima itu. Boleh djuga 
lantas dikatakan, bahwa  Mar- 
haenisme adalah motor pengge- 
rak (dynamika) dari Pantjasila. 

Oleh karena pengertian ten- 
tang Marhaenisme jang demiki- 
an tadi, maka tudjuan PNI jang 
hendak mewudjudkan ,,NEGA- 
RA/MASJARAKAT MARHAE 
NIS” bukanlah berarti hendak 
meninggalkan atau merobohkan 
Negara/ Masjarakat Pantjasila, 
melainkan hendak mempertegak 
Pantjasila itu ' melaksanakan sila 
silanja setjara tegas. 

Sebagai ideologie kollektip, 
maka dasar Pantjasila itu me- 
rupakan platform (medan per- 
djoangan) bersama antara ideo- 
logie? jg tergabung didalamnja. 

Djika ditamsilkan ,,wadah” 
dan ,,isi” maka Pantjasila itu 
merupakan wadah jang harus di 
isi bersama2 antara beberapa 
ideologie jg hidup timbuh dalam 
masjarakat Indonesia ini. Tapi 
wadah tadi telah menentukan 
matjam isinja. Tidak segala ma- 
tjam isi boleh dimasukkan di 
dalamnja. Jang boleh di-isikan 
adalah jg sesuai dengan sila-sila 
Pantjasila jang lima itu. 
Marhaenisme adalah mendjadi 

pendjaga keselamatan wadah 
Pantjasila. Djangan sampai ter- 
djadi isi-isi jang tidak sesuai di 
masukkan  kedalamnja.  Hanja 
Marhaenisme-lah jang benar2 
sanggup mendjaga keselamatan 
yadah itu, karena 'sila2 “ Mar- 
haenisme sendiri adalah - sudah 
sesuai dengan sila2.  Pantjasila 
tadi. Dengan lain: perkataan, 
Marhaenisme-lah jg. dapat mem-   berikan pimpinan pada Pantja- 

sila. : 

  

hangat dikalangan kaum ko 

kap dari kalangan gembong2 P. 

besar seperti PNI jang dewasa 
ini pun memegang pimpinan Pe 
merintahan, kedudukan sekretaris 
jendral partai ini sangatlah pen- 
tingnja. Sebab sekretaris djendral 
lah jang berkewadjiban melaksa 
nakan segala program dan pu- 
tusan partai. Kalau bagi seorang 
Ketua Umum terutama dibutuh- 
kan figuur jang berpengaruh, jg 
jacceptable bagi segala aliran? jg 

. |terdapat didalam partai sendiri 
dan disamping itu djuga dengan 
mengingat acceptabiliteitnja bagi 
partai2 lain diluar PNI, maka bagi 
Seorang Sekretaris Djendral selain 
adanja sjarat2 tersebut pun dibu 
tuhkan suatu tenaga jang agres 
sief, politis-toonaangevend, mili- 
tant dan berani menjingsingkan le 
ngan badjunja. Djadi bukan me- 

U seorang teoretikus atau se- 
orang chef de bureau jang ker- 
djanja hanja dibelakang  medja 
tulis sadja, 

Tjontohnja Dag Ham- 
marskjoeld., 

“Dalam hubungan ini antaranja 
disebut? sebagai tjontoh sekreta- 

ris djenderal PBB Dag Hammars 
joeld, jg kerdjanja tidak sadja 

mengurusi administrasi dewan du 
nia tadi, melainkan djuga tidak tjapai2nja mondar-mandir ke pel 
bagai pendjuru dunia guna me- njelenggarakan putusan? PBB ini 
sebaik2nja. Banjak masalah pelik, 
seperti bentrokan Arab — Israel, 
telah dapat dibereskan, berkat 
tjampur tangan langsung dari sek- 
djen PBB itu sendiri di Palestina dan Kairo. Hingga bagi dunia umumnja nama sekdjen PBB le- bih dikenal daripada nama ketua 
umum PBB sendiri, . 

Ini adalah sekedar tjontoh be- tapa pentingnja kedudukan se- orang sekretaris djendral itu. Pun bagi PNI jang dalam pemilihan 
umum jbl. telah mendapatkan 
suara lebih dari 9 djuta itu, serto 
kedudukannja selaku pemimpin 
pemerintahan, seorang sekretaris 
djenderal mempunjai ' tanggung djawab jang berat. Talah guna 
merealisir tanggung djawab PNI bagi anggauta2 dan pemilih2nja, 

AN 4 Tjalon disebut2, 
Mengingat pentingnja djabatan 

tadi, maka tidak aneh, bahwa 
masalah tsb. pun dihadapi oleh 
peserta2 Kongres PNI sekarang 
ini dengan penuh perhatian, Di 
antara tjalon2 jang sampai kini 
deras disebut2 untuk mengisi 1o- 
wongan tadi ialah Mr. Hardi, 
Walikota Semarang Hadisubena 
Sosrowerdojo, . Hadikusumo,   

kiraan kans terbesar 

Manuabe, dr. Isa dan Sutojo. 
Tapi diantara nama tjalon2 jang 
belum resmi tadi, menurut per- 

  

Militant — Agressif-Politis 

N.L, memang bagi suatu partai | 
PNI adalah mr. Hardi. 

Alasan2 ini antara lain didasar 
kan pada kenjataan, bahwa ketjil 
kemungkinannja sdr. Hadisubeno 
akan bersedia untuk ditjalonkan, 
sebab untuk memangku djabatan 
tadi dgn sendirinja dia nanti ha- 
rus pindah ke Djakarta. Pada 
hal untuk masa sekarang agaknja 
sdr. Hadisubeno lebih dibutuhkan 
di Semarang, karena masih ba 
njak rentjana2nja guna pembangu 
nan kota ini jang membutuhkan 
dia selaku walikota. Alasan jang 
serupa inilah pula jang dulu me 
njebabkan, mengapa sdr. Waliko 
ta Hadisubeno melepaskan kursi 
Parlemen. 

Butuh tenaga muda. 
Sedangkan bagi S. Hadikusu- 

mo, Sutojo (bekas sekdjen PNI 
lama sebelum  Sjabilal Rasjad) 
dan Manuabe (kini acting sek- 
djien PNI), umumnja dipandang 
terlalu ,,halus” untuk djabatan 
sekretaris djenderal PNI pada ma 
sa ini. Mungkin hal tersebut ber 
talian dengan umur mereka. Da- 
lam kedudukannja seperti seka- 
rang ini, PNI lebih membutuhkan 
seorang sekretaris djendral dgn 
sjarat2 seperti jang kita sebutkan 
diatas tadi, dan kiranja tjalon ja 
paling tepat untuk itu terdapat 
dalam pribadi mr. Hardi. Salak 
seorang tokoh PNI jang berdjiwa 
muda dan militant. 

Tapi dalam pada itu kiranja 
bagi mr. Hardi sendiri pun masih 
akan menimbang2 untuk menja 
takan kesediaannja guna djabat- 
an jang berat ini, karena dewasa 
ini mr. Hardi pun oleh partai 
diserahi tugas jang tidak ketjil 
artinja, ialah selaku ketua fraksi 
PNI dalam Parlemer. 

Ditjalonkan oleh Djawa 
: Tengah. 

Meskipun pembitjaraan menge 
nai scal djabatan sekdjen ini hing 
ga ditulisnja berita ini belum di 
bitjarakan dalam atjara sidang 
Kongres, namun menurut kabar? 
jang dapat kita tangkap, oleh 
utusan2 Djawa Tengah telah di 
adakan pengukuran pendapat" 
dengan lain2 daerah untuk men- 
tjalonkan mr. Hardi. Saran Djawa   Tengah ini pun menurut suara? 
tidak resmi telah dapat disetudjui 
oleh Djawa Timur, Djawa Barat, 
Sumatra, Nusa Tenggara dan 
Ambon. | 

Tetapi meskipun demikian da 

!   
untuk men- telah dikemukakan tadi 

lam pemilihan sekretaris djende- 
ral partai jang baru, diduga akan 
terdjadi pertarungan jang sengit 
melebihi pemilihan ketua umum, 
sebab dalam pemilihan sck-djen 
ini pendirian dari dewan2 dae- 

Siapa Tjalon Baik Sek-Djen PNI? 
Mr. Hardi Tjalon Terbaik? — Utk Sek-Djen Perlu Orang Jang 

»Toonaangevend” Ringan Kerdja 
Han 

SELAIN MENGHADAPI PEMILIHAN Ketua Umum baru, jang mendjadi pembitiaraan 
O esis PNI dewasa ini ialah tentang pengisian 

Sekretaris Djendral partai, jang dulunja dipegang oleh 
ditangkap oleh wartawan ,,Suara Merdeka” dari lobby Gedung Gris. 
YSek-djen PNI Sjabilal Rasjad felah meletakkan kedudukannja tersebut untuk memangku djaba 
tan selaku Menteri Perburuhan dalam kabinet sekarang ini. 

Menurut suara2 jang kita tang duduki kursi sekretaris djenderal djabatan sek-djen telah disebut- 

lowongan  djabatan 
Sjabi lal Rasjad, demikian suara2 jg 

Sebagaimana diketahui 

sebut 5 nama sebagai tjalon, se- 
Gang untuk ketua umum hanja 
dikemukakan 3 orang. 

Sementara itu dalam pembitja 
raan kita dengan berbagai utusan 
dalam Kongres ini diperoleh kete 
tangan, bahwa preadviseur2 jang 
diantaranja disebut2 sebagai tja- 
lon ketua umum telah mengutjap 
kan preadvis jg dianggap begitu 
baik oleh para peserta Kongres, 
sehingga menimbulkan kesan se- 
olah2 diantara tjalon2 ketua 
umum itu terdapat djuga sema- 
tjam ,,kompetisi” untuk sedikit2 
nja mempengaruhi keadaan dalam 
Kongres. 

Dalam hubungan ini orang me 
nundjukkan kepada pidato pembu 
kaan S. Mangunsarkoro jang di 
kenal orang sebagai pemimpin 
PNI jang extreem kiri, dimana 
Mangunsarkoro dengan tegas me 
nundjukkan perbedaan antara so- 
sialisme Marhaenis dan sosialisme 
dari Marx dan Lenin, bahkan ia 
mengetjam dariimenjatakan, bhw. 
sosialisme Marhaenissiadalah lebih 
baik untuk Indonesia: t 

Djuga  preadvi&$' "Mr. Wilopo 
mengenai ekonomi dan keuang- 
an jang diutjapkannja hari Se- 
lasa siang, kabarnja telah menim 
bulkan kesan jang sangat baik 
sekali dalam kalangan peserta 

Kongres, sehingga mereka jang 
sebenarnja tidak menjetudjui' pen 
tjalonan Wilopo sebazai ketua, 
sekarang sudah tergerak  hati- 
nja untuk memberikan suara pro 
kepadanja. 

Tjalon lainnja jaitu Soewirjo 

tampaknja seakan2 tidak diberi 
kesempatan untuk ikut  berkom 
petisi, karena selama Kongres 
ini kepadanja tidak diberi tugas 
untuk memberikan sesuatu  pre- 
advies ataupun uraian2  sehing- 
ga ia bisa berhadapan langsung 
dgn. para kongresisten. 

Berhubung dgn, kabar2 djuga 
seolah2 Soewirjo tidak akan mau 
memegang djabatan ketua umum 
oleh karena kesehatannja tidak 
mengizinkan, maka atas  perta- 

njaan wartawan kita Soewirjo tis 
dak memberikan komentar apa2. 

BINTANG RADIO DJAWA BA 
RAT UNTUK LAGU? 

HIBURAN. 

Dalam pemilihan Bintang Ra 
dio Djawa Barat untuk lagu2 hi 
buran, maka telah terpilih seba- 
gai para pemenang untuk wani: 
ta: pemenang ke 
Kirana dan pemenang ke-II The- 

ialah Nina 

rah banjak berbeda2. Ini dapat resia Amanu Punjo, Untuk pria: 
dilihat dari banjaknja tialon jo pemenang kel ialah Ebet Kada akan dikemukakan dan seperti rusman dan pemenang ke 

untuk ny Korda, ! 

& 
$ 

Tan 

at itu 

KIA 
OBRAL SULINDO. 

    
Selama Kongres PNI ini koran 

“Suluh Indonesia” bikin "Propa- 
ganda Week”, Dituliskan dengan 
buruf2 sebesar banteng.....eh 
maksudnja gadjah, ,,Suluh Indo 
nesia Propaganda Week”, 

Sir-pong batja itu kok lalu 
ingat "Propaganda Week” toko2 
Bombay. "Obral Besar, Banting 
Harga, Lempar Stock Lama” dil. 

Boleh sadja deh, boleh, asal 
nanti djangan ada jang bilang 
“Suluh Indonesia” banting harga. 
Kan lalu bisa dikira turun har- 
ganja, v.... 

DUNIA PELANGI“ 
Ruslan Abd Gani inginkan du- 

nia ini djangan hanja berwarna 
dua sadja: tapi sebisa mungkin 
bisa berwarna pelangi. 

Nah inilah dia pengaruh Hol- 
Iywood. Pak Roeslan kan baru2 
sadja ini kundjungi Hollywood. 
Sekarang dia sudah menghendaki 

djadi dunia ini spj ”techni- 
Cologne "GAS Se 

  

    AnekaDjateng | 

REMBANG 
LAGI SEBUAH S.M.P. 

BERDIRI. 
Dari pihak jang bersangkutan 

didapat kabar, bahwa kota Rem 
bang akan ditambah lagi sebuah 
S.M.P. Kristen dari JPK (Jajasan 
Pendidikan Kristen) Rembang, di 
buka permulaan th. peladjaran 
th. 1956/1957 tgl. 1 Agustus jad. 
Dengan demikian kota Rembang 
sadja djumlah SMP ada 6 buak 
dan kota Lasem 3 buah. Diduga 
djuga kota Pamotan akan menju 
sul dengan sebuah SMP lagi. 

TEMANGGUNG 
KAMBING MELAHIRKAN 

ANAK JANG ANEH. 

  

  

Se-ekor kambing, keplunjaan 
penduduk didesa Tuanan, Krang- 
gan daerah Temanggung baru2 
ini telah melahirkan anak se-ekor 
kambing jang aneh, jakni mem- 
punjai 8 kaki, 2 kepala, 2 ekor, 
2 perut dan 2 pantat. Kambing 
tersebut karena oleh pemiliknja 
merasa kasihan, lalu dibunuh. 

PURWOREDJO 
BEKAS TJAMAT DI- 

TANGKAP. 

      
Dalam kundjungannja ke Pur- 

woredjo wartawan kita memper 
'oleh keterangan, bahwa seorang 
'bernama G. S. tinggal didesa Be 
sole, ketjamatan Bajan (Purwo: 
redjo) belum lama berselang tih 
ditangkap oleh pihak polisi. 
Penangkapan itu dilakukan se- 

telah pihak polisi mengadakan 
penjelidikan lebih landjut, atas da 
sar pengaduan beberapa orang 
jang merasa dirinja dirugikan. 
Menurut keteranga  selandjutnja 
bahwa G.S., adalah bekas tjamat 
Krakal dalam djaman pendudu- 
kan Belanda di Kebumen. Ia tlh 
dituduh mentjoba mengadakan pe 
nipuan terhadap 5 orang memin 
ta uang Rp. 1000,— dengan mak 
sud dimana djumlah uang terse 
but akan diberikan kepada se- 
orang pedjabat, katanja 5 orang 
diatas tersangkut dalam suatu 
perkara kriminil. 

Selain itu ia mengaku mendja 
di dukun memindjam sepeda mi- 
lik seorang guru sekolah rakjat 
didesa Tjangkrep dan perhiasan 
dari seorang wanita didesa Tan- 
djung, ketjamatan Bajan. Barang2 
tersebut ternjata didjual buat ke 
pentingannja sendiri. 

LASEM 
UNTUK SEDEKAH NJAI 

LORO KIDUL. 

  
  

Saptu paing tgl. 21 Djuli jl. 
beberapa penghuni di Gedong: 
inulijo, Lasem telah mengadakan 
sedekah selamatan nasi liwet de 
ugan djangan menir. - Sepan: 
djang keterangan, sedekah itu 
katanja memohon berkah selu- 
mat pada Njai Roro Kidul untuk 

jorang2 jang kelahiran hari Saptu 
dan Selasa. Beras jang diliwet 
itu harus meminta pada tetang: 
ganja sebanjak 7 penghuni. Sete- 
lah sedekah selamatan tadi sele- 
sai, kemudian kendil (periuk) jg 
dibuat menanak nasi itu harus di 
banting petjah di tengah perem 
patan djalan di kampung tadi 
Andjuran ini entah dari mana 
sumbernja, hingga penduduk js 
masih pertjaia tachajul mengikuti 
djedjak andjuran itu. Pihak jang 
berwadjib kini sedang ambil per 
hatian. 

BODJONEGORO 
TEMBAKAU BARU SUDAH 

KELUAR. 

  

  

Tembakau Virginia panenan th. 
1956 sudah mulai ramai dalam 
pasar djual beli. Dibanding dgn, 
tahun jl. nampaknja pengeluaran 
tahun' ini djauh lebih baik mutu 
nja, tetapi harga2 kelihatan ma 
sih lembek, hal ini mungkin dise 
babkan persediaan dari tahun ji. 
masih banjak, sedang nafsu pem 
beli dari pabrik2 kerctek jang bi 
asanja datang dari Semarang, Su 
tabaja, Malang Kediri sampai 
pada dewasa ini masih kelihatan 
sepi. 

Di Bowerno sudah ada bebera 
pa gudang mulai bikin pembeli 
an daon tembakau basah untuk 
oven, dan tidak lama pula bebe 
rapa, pengusaha pengeringan tem 
bakau akan menjusul, mungkin 
pada bl. depan tidak sadja banjak 
oven sudah akan bekerdja, djuga 
tembakau radjangan akan lebih 
besar pengeluarannja. Harga2 ig 
tertjatat pada Waktu ini untuk 
BC Rp: 3.50 AC antara Rp. 5. 
sampai 6 rupiah per kg. Padu 
umumnja orang masih menung   

  

Al Ben | 
gu sampai bulan depan, karene 
keluaran jang sekarang ini ma. 
sih banjak tertjampur voor-oogst. 
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EXTRA" KERAS Rp. 

Porto, Re Akan 
THIO 

“Orion” ban ”Rex” z 

EXTRA: Saban Sore 
(CinemaScope) 

Kartu Bebas tak berlaku. 
Jamet Leigh - Jack Lemmon 

- Rob, Fosse 

(Color by Technicolor) 
"ROYAL" "INDRA" 
  

— 

(Color by megan: 

EXTRA “KERAS 

RIGASTA .PILL sr eciaal “dak? | 
tahan lama Balkon), Rp. Par 

SORGA ISTRI PILL. Rp. 20,— 
    

Pen penuh dengan musik dan tari2an 
al - c dalam tjerita 

- AIndeas Sep an terdjepit di tengah ratusan2 
laki2 ! 

GRAND” 5. 7- 9- (17th)|Tiga bintang terkenal main ber- 
Sore djam 3.00) 

.. Betty Garrett 
“MY SISTER EILEEN” 

2) SABUN WANGI 
COLIBRITA 

: Dengan sedih hati 
'Minggu tgl, 22 Djul 

tjinta : 

Anak Laki2 
Kwee. Swan Gak 

pi 2 R3 

Rp. Sa Porto Rp. 3,— RENA| Kwee Swan Djiang 
Denik bulan tidak beres Rp. 58,-. Kwee Swan Hian 

  

  

   «JAKET LEIGH Anak Prempuan 

     

     

  

JO LENM Na 
-BETIY GARR LA Kwee Ya 1      

4 $ 
2 

9 

As CinemaScopE Kwee Toan Nio (Diakart 2) 

LA coudkew AcrumE | - gir PANEN LI MISEMAA MENATA LE MAA ku bean aa Ana Bh P3 
4 Bea 

  

'Sebuah film CinemaScope jang 

tentang dua gadis 

sama “dalam tjerita tjinta dan ke-! 
tawa dengan delapan lagu2 jang 
termasjhur ! 
Film jang penuh dengan warna 
dan- padat dengan adegan? jang 
menggiurkan hati........ ! i 

  

KKEK KEKE RRT 

Bantulah 
  

   

  

    

    

OP. M.. 
2 AL AL AE 

banana 

LELANG 

GADJAH MADA 7 
  

  

    

   

   

  

     
   
     

   
   

  

INI DAN BESOK MATAN, 
PREX San TO 
James Stewart --    
'THE MAN FROM LARAMIN| 

(Color by Technicolor) 

INI MALAM PENGHABISAN : . 
"ROXY” 1457945 @ eh) 
Nargis 

  

Perabot rumah tangga kepunjaan saudara R C SOEDIBIO pegawai 
xe Djawatan Gedung2 Negeri di ATMODIRONO Gg. II/1 (muka 

Geredja) berhubung dengan kepindahannja Ke Soerabaja. 

PADA HARI KEMIS tgi. 26 DIULI 1956 djam 9.30 pagi. 
konsen 

URSI KROOM, DJAM TEMBOK, MESIN. TULIS LANGEWA- 
Kan ALMARI “s, STELAN KURSI MANILA, TEMPAT2 TI-| 
IBUR, GASFORNUIS, TOILET, peso potongan kertas .dan 5 
masih banjak lagi jang ta” dapat disebutkan satu-persatu. 
HARI LIHAT REBO tgi..25 DJULI 1956 djam 15 sampai 38. | 

| BALAI LELANG BOEDAJA. 
Dil. Dr. Tjipto (Kr. Tempel) 128 

S E M A RAN G. 

SALAM MARAK RA 

Haturkan banjak terima kasih. 
  

      
   
     

     

    
   
   

  

    

     

   

   

    

  

“INI Ma Nana 

”ROY A La -— 

x 

| 

  
   

   
djak laut ' jang terr   

  

    

Tg dengan Ai 
3 ARA Oei degan 

Mississippi Aa 
dapatkan gadis I 
kaga 4. putri dari 

Dengan ini #kami haturkan banjak terimah kasih atas per- 
#hatian jang diberikan kepada kami dengan mengirim karangan   kami di Semarang. 

DIREKSI 

Ham BANK UMUM NASIONAL N.V. 
INDRA” (xxexxx 

5.00-7.00-9.00 (17 th) 4 
| "DJAGALAN” BESOK MALAM PREMIERE 5.. 

Li Li Hua : ”WU CHIA CHI” 
Han Fei penuh humor ! r 

1 "ROx 15 ” BESOK MALAM PREMIERE 5.00 7.00 9.00 (“43 th.) 
l Herman Brix: 
mn sHawk of the Wilderness" 
Sebuah sensatie film jang penuh dengan ketegangan ! 
ga RIS” BESOK MALAM PREMIERE 5.00 7.00 9.00 (13 th) 

  

   
   
   

Gumi SOFIA 
207 AMAAID ARIF 

SUMIATI 
SWALOY 
UHAIMI 

DIAN ANGGRIANI 

  

  

     

     
   

    

     
     
   
   

     

     

  

   

    

  

    
   

  

    

Saksikanlah Gems Pu 

     

sippi jang menggemparkan 7 
Ne laki2 dis uru Uu 
Gunia ! | 
Lt jang "tan mende debu 

  

  

- dalam RPB jang bc 
Saksikanlah ' bagaim: di: beta 
“tjintaannja dari alam impian | 
ikealam sadar jan 

"ORION” Ni Watam #REMERE 5.00 7.00 9.00 (13 th) 

    

Sebuah: film Indonesia terbaru penuh air mata dan ketjewa ! ! Suatu 
tjerita' jang benar-benar mengasjikkan ! 

 Diselingi oleh tari2an dan lagu2 jang menawan hati ! 

SPE 
Periksa rupa? penji 
muda dan anak”, Pu 

ii Iatng 
jian- 

(Djalan - Pekodjan masuk 

    

   
   

  
  

utama dalam arena perdjudian 

dunia dengan tenang Ne P. 

KWEE TIAUW JANG 
(dalam usia 62 tahun) ME, 

Hari kuburnja telah ditetapkan pada hari Dj 
brangkat dari rumah kematian Dil. ! lat 
marang, ke kuburan Karanggawang, | 

ea 

Mg. 0 Aa Sm Aa PLAN ya. 

Baru Terima KUN PANDu 

:IMulai hari ini dapat diterima Lena dari Babat sangat Kebun 

  

nm ur ur — 3 Ig 

DJAM BERDIRI WESMISTER KROOM, STELAN | 

Tilp. 661) " 

    
   

    

   

  

   

  

   

    

   

      

   
   
   
         

    

     

  

     
   
   

  

        

Se wi Hwa (Djakarta) 
: Oci' Anna Nio. 

Dan sekalian Tjutjuk2 
Bea Keruh ae Uji 

  

TOKO SIN HWA 
TOKO S'ORTS & MUZIEX 

SEMARANG. 
end Me 2 ag 3 Bg 

Ka P3 aa sin RS 
— 

  
aa tilgram dan lain2 berhubung dengan dibukanja tjabang - 

  

T9.- La 2 
Film Tiongkok | 

    

aya Le | 

“IOngkos 'AFDRUK PASFOTO dengan kertas Tinen hanja kami 

  

   1 Tk , Papah, PA kami 

    

   
— maka perah kami Wotarun: 
Nana En Ma tgl. 31 Djuli 1956. 

Perusaha': an Kuwe 
| "DE ZON" 

| Dil. Mataram 556, S 

   

     

  

ML 
p "DARI PABRIK BR 
ITALIA ! 

Sereda Kumbang ,STERAI 

    

  

  

: 4 TAK, 3. PaneLime, 49,5. cc, 122 PK 
SUARANJA HALUS, KONSTRUKSI PERSNELLING ISTIME- 
WA, STABIEL LUAR BIASA, BLOK-MOTOR TERTUTUP, 

IKICKSTARTER PEDAAL, 

IN muak Ram8ut 

HILIHLIHHL H HL LL -— 

  
N .V. .,SURACO” 
Tjabang Semarang: Djl. Gadjah Mada en No.5 

  

Tilpon : 2409 Djohar. 

HH IA HH MHI MT 

baya ara ay " ai 

. $ 11 

50 Sen 
hitung Rp. 0,50. 
Tarif jang semurah itu hanja terdapat pada :   

  

— Bojong 99 A — SEMARANG. 

  

Santa Tenan aan, ae ae 

Maan 

Seperti biduk dikajuh hilir 
Pekerdjaan jang serba mudah! Demikian djuga 
Gjika Njonja setiap waktu sedia Delfia, de- 

ngan sangat mudah pula dapat menghidang- 

kan makanan serta 'Tauk pauk jang lezat. Berkat 

'penjaringan minjak goreng Delfia j jang istimewa 

  

  
tak Perla. Na baan. Djuga bisa “ahli Nudjum (Siang Mia). 

Tiap” hari dan tiap” waktu buka djuga. 
"LUX" BESOK MALAM PREMIERE 5007, 

EXTRA: SABAN SORE DJAM 3 

sotum BIA 
PICTURES 
presents 

  

hingga djernih, murni. Delfia 

dapat dipakai berkali-kali ....... 
lagi pula tahan berpekan-pekan! 

  

Tanggung Bill : : 1 

Djaminan rasa asli semua masakan! 

  

  

  

Inar/dalar orang K3 
datang bikin pertjo- 

Alamat Kp. Pekodjan Tengah (muka sumur) no. 399 
sebelah Toko TA pAOnn 

00 9.00 (17 th) 

GUY MADISON 
KIM NOVAK 
Sa KEITH 

Drama realistis jang paling bang kat rumah djudi jang ter- 
kenal dan terkaja didunia dengan empat pemuda dan seorang 
gadis djelita jang menguasainja, 
Saksikanlah bagaimana kedjahatan dan sendjata 

AN MAP RU Ae Yg ea Makan Na 

dan wanita jang Pu nnannannaaaa 

pegang peranan dalam mengemudikannja ! 

  

Photopress .Siguntang” — . 

   
   COLIBRITA 

   

  

   

  

     
     

   
    

   
   

   

" TN “Saja merasa tubuhku 

  

   
     

   

   

      

“MA AA TA AL AL AL TE Le LL TE LL 

sehat oleh karena 

    

    
    

BEDAK WANGI 

COLIBRITA 

4 

'0202/KMI1-56 

saja minum 

susu jang terbaik 
DITAMBAH DENGAN VITAMIN D   

  

          

      

     

    

        

   

    

   
a) Losman's Vigosen Tablets Rp. Gn 
Obat ini menambahkan darah, terutama memberi 
tenaga baru. Sangat berguna bagi orang Lelaki 
atau perempuan jg. badan lemah dan berpenjakit. 

b) Losman's Emmenagogue Tablets Rp. 15,— 
Obat pendapat baru untuk Orang Perempuan 
datang bulan tidak tentu, darah mengumpet, perut 
berasa sakit, kurang darah, muka putjat, kepala 
pusing dan pinggang linu pegal. 

c) Losmar's Leucorrhoea Tablets .. 

aa a mun 

Rp. 15,— 
Berguna sekali buat membersihkan darah kotor. 
(Pektay). 

d) Losman's Syphilis Tablets ........ Rp. 15,—| dak enak. z 
Berguna sekali buat perempuan sakit an si Ka Nier & Blaas Tahlets .. Rp. 15,— 2 
e) Losmamr's Santal Cystol .......... Rp. 15,— mah Aa sakit Pinggang, begindjel le 
Istimewa buat penjakit kentjing (Twitjing). : an kentjing berasa sakit d.LI. 
f) Losman's Chocolate Laxative Pil 0) Losman's Antarid Powder ...... Rp. 5— 

ber bungkus Mevbo Gol nata Rp. 0,75|Buat sakit Ulu Hati, kelebihan asem, makanan 
Pil urus2 mandjur untuk bersihkan perut. tidak hantjur. 

2g) Losman's Hemmorhoids Pill Rp. 15,— 
Amat mustadjab bagi ambei atau wasir baru dan 
lama. 

h) Losmar's Colosion Tablets Rp. 15,— 
Antjurkan riak, legakan napas, hilangkan segala 
batuk. 

hati dan 
t 

) .Losman's Neuring Pil ........... - Rp. 15,— 
Istimewa buat mengobati otak lemah pikiran tidak 
tentu.   influenza 
Harga2 tersebut diatas adalah harga per botol. Untuk luar 
Rp. 2,50. 

Agen: 'Rumah Obat TEK SENG TONG Semarang 
— Bisa dapat beli pada Toko2 Obat Tionghoa diseluruh Indonesia. 

)- .Losman's Anti Pollution Tablets 3 4 Rp155 Obat adjaib hilangkan bongsiat. On 
k) Losman's Deafness Pil ......... Ps 15,— Obat adjaib buat menjembuhkan telinga uli. 
D)  'Losman's 'Rheumatic Pil dalarn ae Rp:15,4 Untuk sakit tulang entjok d.l.I. sakit rheumatiek: 
Liniment (obat Sosok nan) Kata Rp. 15,— “untuk Rheumatiek, entjok, linu dll. 
(mM) Losmar's 

|| Mengandung: 
baru sembuh 

p) Losman's Pepermint Rp. Untuk segala penjakit Pilek, Batuk, Perut, Ulu- 

9). Losman's Zalf 
Zalf mandjur untuk segala sakit kulit, Exceem, 
luka Ringan. 

r) Losman's Powder 
Obat sakit kepala. 

  

  

              

1 2 

“Bloodtonic Tablets .,.. p. -Vitamin A, B, C, Untuk orang sakit 
badan lemah muka putjat makan ti- 

Sy — 

lain-lain. 

Rp. 2,50 UR apip MUA 0 WA Ona 6 

Rp. 0,50 
Untuk. sakit gigi, demam, 

seonocamomwocuci 

d.LI. 

kota tambah ongkos kirim per botol 

    

  No. 66   

  

Za Saja tidak “pertjata hana 
ad, seseorang jang dapat  me- 
latih Don Patci untuk mou 
membalap dalam patjuan! | — Ricky dapat! Saja akan men | fieriterakan rahasia itu kepada- 
mu, asalkan engkau mau mem 
bajur berapal 

ye 

  

       
:IADOOLEY/S GIRL 

"Teven FOR SELUN O'DOOLEY 

CAREFUL, BOSS! THis.6AL 8 
FRIEND! AK GUITTERK, HE COULD BE THE 

THIS ISA SCH ke TO GET FASTEST RACE HORSE IN THESE 
PARTS! T CAN'T TAKE A CHANCE 

THAT KMIECAVE Hu ON HiS BEATING NY ENTRY! 

    
Kalau — Tutup mulutmu! -— Hati-hatil bg k1 Ga 

Hawa! pr Jali Don Patches sudah bukan ku dis itu teman baiknja Wil 
lie! Ini adalah tipu mus 
lihat untuk mendjual kem 
bali kuda ' pembelot kepu 
njaan Willie itu! 

da pembelot, kuda itu akan 
mendjadi kuda patfuan jang 
tertjepat didaerah ini! Saja 
tidak dapat memberikap ke- 
sempatan pada  kudanja untuk 
mengalahkan kuda sajal 

SHUT UP! IF DON- PATCHES WEKENT 

  

    
    
Trow Youre Bring 
SMART CARLSON! 
HOW NG, WLL 

NOTHING! 
GRAB HER, 
BREELY! 

( u    
    

— Dam engkau akan sak se 
kali, Carlson! Berapa engkau 
maw membajar? 

Tidak sepeserpun! Tangkap 
lah dia, Breezy!   
 



     

  

ta Tong : 
den Perin 

   

  

      
     

         
dapat 1 pena un . Leg us. Tn 

pabil, Pemerintah dan rak-j. ME Aa ha 
jat serentik membangun maka Presiden terd.ri dari 31 oran 
dalam waktu tidak terlaiu lamalitu- diantaranja terdapat Mente- 

  

| kita akan melihat hasil peker- 
“ djaan itu. Dapat d.terangkan 

bahwa dalam rombongan wakil 

Radio Kairo 
     

Tia Mari 
WAKIL PRESIDEN Haita dak 

   
perdjalanan penindja 
   

    

hari Senen telah sampai 4... «esidenan “4yrebon. Diawara 

   
   

    

ri Perhubungan, 
Indonesia Mr. Sjafruddin, 
djen Kementer 

    

larang jang seperi: 
akan memangku djabatan 

  

ika, 

ubernur Bank 
sek- 

an Perekonomian 
Mr, Sumario di seionel kawi 

diketahui 

RN uga sebagai at il Maa “3 A1 2 pa |Sfbagai atase milter. di Ameri- 

Me» Ngumpat2s 5 Ane ” 8 F t Mengenai pemhangunan wakil 
Presiden menjatakan bahwa Pe- 
-aerintah akan dapat membangun 

  

  
8 

    

   

  

    

  

        

        

   

  

latubu 
Jdjian Apakah Bangsa Belanda 

'u ini telah 

Belan 

belakangan 

anda dengan In-  Djika orang berkata, bhw Suj 

didalam dunia dewasa ini,   
   

    
    

   

   

  

   
   

      

   

   

   

  

    

1 satu batu udjian karno adalah seorang musuh da- | 
a ber ri rakjat Belanda, orang djangan 

L .melupakan, bhw pihak Be 
i, Dim landa sendiri jang membikin Su 

pa karno bersikap begitu, kata Prof. 
ceuw. , 
Dan tjara2 jang sekarang di- 

unja pergunakan orang utk memerik- 
dilaku. sa tahanan2 Belanda, sewaktu 

“ pemerintahan Hindia Belanda se 
belum 1942, bukannja tidak dike 
nal orang. Dan keadaan ini ti- 
dak berubah sesudah 1945. Hu- 
kum dan keadilan tidak didjalan 

: Ikan lagi. Buktinja dua aksi po- 

kemun 

ot. Teeuw Peringatkan Bid. 
gan Belanda Dengan Indonesia Adalah Batu 

15/1955 
berlakunja opsenten 
bensin, RUU tentang penghapus 
an ordonansi Stbl 1946 No. 115 
dan pembebasan bea meterai, pa 

  

3 

  

- Spj Inetruksikan| 
| Pelaksanaan Per- 

4 

  

1 
& 
1 

— tundjangan 

  

| Tawaran Bantuan Utk 
Bikin Bendungan 

Aswan 
DJURUPEMBAHAS Radio 

Kairo Sabtu jl. mengatakan bhw 
penarikan kembali tawaran AS 

Aswan itu adalah suatu 
komplot imperialis. Negara2 Ba- 
rat sudah memperlihatkan mak- 

terhadap negara2 Arab, Barat | 
ingin supaja Mesir ikut dalam| 
pakt2 militer mereka dan tunduk 
kepada Israel, sebagai ,,pembaja ara 2 Sa 

. ran” jang 
berikan kepada Mesir. 

Tapi waktu  Nasser ternjata 
mendjauhkan Mesir dari imperial 
isme dan membawanja kepada ke 
netralan jang sehat, AS dan Ing 
gris menarik kembali tawaran? 
bantuan mereka, jang tadinja ka 
tanja untuk keperluan Bendungan 
Agung Aswan dan kesedjahteraan 
Mesir. Kita utjapkan terima 
kasih” kepada Bara:,. karena me 
reka telah ,,berkenan.. .memper- 

lihatkan maksud mreka — jang 
sesungguhnif mengapa — mereka 
tadinja hendak memberikan ban 
tuan. Barat mentjoba « membu- 
diuk-budjuk Mesir dengan djan 
dii2 pemberian grant2, tapi se- 
sungguhnja mereka hendak men 
tioba memperbudak Mesir, se- 
perti apa jang mereka lakukan 
terhadap neseri2 Jain ' Demikian 
lah komsnztor . Radio Kairo. 
(Hsinhua). 

SOBSI Minta P.M 

setudjuan SBKAI 
pal Sobsi telah mengirim kawat 
kepada Perdana Menteri jang Sera : 

minta agar Perdana 
ikan kepada 

LEKTUR TJABUL JG DISITA| 
hb: 

2 seperti: perbaikan 
| Karena Tarik Kembali ay ee sedang bagian 

lain-lainnja dapat dilakukan oleh 
nasjarakat dengan djalan  ber- 
roperasi. Selandjutnja djuga me 
agatakan bahwa bagi para Guru 

lagan sepuluh sen setiap minggu 
jang berarti lima rupiah setiap 
tahun, 
delapan djuta murid jang pada 
waktu ini bersekolah kita akan 
Imenjirapan modal 40 djuta rupiah 
setahunnja. 
Tabungan tersebut. dapat digu 

nakan untuk kepentingan pemba 
ngunan. Pada penduduk Ardjawi 
nangun jang banjak menanam 
tebu wakil Presiden menjatakan 
iperlu adanja . penggilingan tebu 
Irakjat, kemudian Pemerintah atas 
permintaan koperasi2 rakjat pena 
nam tebu dapat diminta untuk 
mengadakan peraturan jang meng 
iharuskan kepada pabrik2 untuk 
memberikan petundjuk2 mengenai 
penanaman tebu ' jang paling 
baik dengan menggunakan pupuk. 

Sore harinja wakil Presiden te 
lah mengundjungi pelabuhan, pa 
brik karpet dan pabrik pupuk jg 
ada dikota Tjirebon dan sialam 
harinja wakil Presiden berpidato | 
didepan pedjabat2 dan pemimpin? 
serta kaum terkemuka 'ainnja. 
Kepada mereka. wakil Presiden 
mengandjurkan supaja berkopera- 
si. Wakil Presidem Hatta djuga 
mensinjalir bahaja korupsi jang 
apa bila tidak dapat diatasi maka 
Indonesia akan mengalami penga 
laman Kuomintang' Chiang Kai- 
shek. Demikian wakil Presiden. 
Selasa pagi wakil Presiden akan/ 
mengadakan kundjungan keobjek 
objek koperasi didaerah Tjirebon. 

  

  

  

-OLEH POLISI NEGARA. 

hendak: 
dikirimkan keluar Bandung. Lek 
tur jang dipandang tjabul itu ia- 
lah madjalah Chempaka 1. da: 
Chempaka II. Dapat dikabarkan, 

jalan2, penggilingan padi dan 

jekarang sudah tiba  waktunja 
untuk menggiatkan  murid2-nja 
agar giat menabung. . Penabu- £ 

Ibua gambar dari pesawat terbang Gloster Javelin Mark I mitik 
apabila dilakukan oleh 

- Polisi: Negara Bandung... telah Idan 
membeslah 384 colli dan 17 ka- dipindahkan keluar pulau 
rung lektur tjabul jang 

    

    

    

  
   

  

— PESAWAT JAVELIN MARK I — 

katan Udara Inggris, jang ikut memperkuat angkatan tadi : 
jak bulan Februari '56 jbl. Pesawat ini dilengkapi dengan kan 
turbo-jet” dua buah dan menurut perhitungan dapat mentjapai 

3 ketjepatan sampai 600 mil sedjam dan tinggi 50.000 kaki. 

Mesir Bertetap Hati Utk 

Akan Tindjau Kembali Tawaran: Konsor- 
.. tum Bank2 Inggeris-Perantjis-Djerman Brt. 

2 PRESIDEN MESIR Abdul Nasser dalam pidatonja jang akan 
diutjapkan di Aleki Sanderia hari Kemis j.a.d. akan mendjawab 

dengan resmi tindakan Inggris-Amerika dalam hal penarikan kem- 
bali bantuan keuangan dari kedua negara tsb. untuk pembangunan 

bendungan raksasa Aswan disungai Nil: demikian diumumkan pada 
hari Senen jbi. di Kairo. Nasser akan mengutjapkan pidatonja 
dalam upafjara peringatan tahun ke-4 revolusi Mesir. 

Surat kabar "Al Chaab” hari 

den Nasser itu tentu akan mem 
mosir & eli sah punjai efek jang lebih besar dan 

Karena Belum Ditrans Petai Sena An oa 

nja Habis Terdjual | (s Siabarkan Dean Nostnal 
SEBAGIAN penduduk pulau jek pembangunan bendungan As- 

wan dengan 2 orang ahli peren- 

Penduduk Sas Senin mengatakan: ,,pidato Presi 

kuat “dari pada keputusan dari 

migrasikan, Barang2- djataan kepada Mesir”, Lebih lan 

Minggu telah membitjarakan pro- 

Samosir didanau Toba jang akan 

sekarang masih djuga belum di- 

pindahkan, p: hal mereka te-| « i - Pa Ae “Iga bendungan besar Aswan, kini 
lah mendjual . habis barang2nja | hendak menindjau kembali tawa- 

sudah lama bersiap2 untuk ran konsortium" -Bank2 Inggris, 
Nasi itu. Me | Perantjis dan Djerman Barat, de- 

Tn wedana Tarutung T. H. (mikian Senin malam diberitakan 
“1 ditr pendusihik. jang bersiap2 oleh kalangan politik Mesir. Ta- 
Si An aa aa Tang waran itu dikemukakan 2 tahun 

50 kelamin erdjum- |: - di : lah 1.000 djiwa. jl. dan mengenai djumlah 60 sam 
Menteri menginstruksikan Pee rabi asi : pai 70 djuta pound sterling untuk 

3 2 untuk melbhw madjalah itu dikeluarkan Hai 

Tekaneika tenant tiga paloleh Penata Umar Mansoor,|  Dikatakannja, berdasarkan ren Na penuan Men aan 

sal tuntutan S.B.K.A. Sebagai di| Bandung. fjana pemerintah tahun 1955, pal -”' a Se Ke uk ti 
beritakan, pada tanggal 12 April | Rea TN ra transmigran itu sudah akan Bana Te PAP 

jang lalu telah tertjapai penjeie| MESIR AKAN MEMBUAT |dipindahkan dalam awal tahun |Kekurangannja. (Antara) 
saian mengenai tuntutan S.B.K.A. 
jang meliputi tiga pasal jaitu tun| 
tutan pembajaran kekurangan | » 1 weabei 

tian uang lembur), pemberian pa 
kaian dinas/kerdja dgn. tjuma 
dan pembagian bahan2 pakaian 
dengan harga murah. 23 

Ternjata hingga kini persetu- 
djua, itu tidak dilaksanakan se| 
bagaimana jang diharapkan oleh 
buruh kereta api bahkan sebalik 
nja tih terdjadi tindakan pemetja    

DJUGA BENDUNGAN 

bhw seperti Mesir telah menda- 
patkan alat sendjata jang dibu- 
tuhkan utk pertahanannja, begi-   tan atas Sutedjo sekertaris Umum 

SBKA tjabang Situbondo jang 
oleh pihak buruh dianggap seba 
gai tindakan pembalasan. is      Ma 
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DJURU Pabean  Bagansiapi- 
api, Sjafei Sarung ' menjatakan, 

tahwa apa jang pernah diterang 
kan Sjahbandar Abd: Wahab| 
pada sementara pers di Djakarta 
dimana dikatakannja bahwa pe 
airan  Bagansiapi-api, — adalah: 
njelundupan tetap ramai diper- 
airan Bagansiapi-api, adalah ti-| 
dak benar. — Dalam minggu jl. 
telah 3 orang penduduk kota Sa 
marinda diangkut ke RSU kare-| 
na menderita sakit tjatjar j sul 
dah menjelubungi seluruh badan 
nja. Oleh Dinas Kesehatan kini 
telah dilakukan suntikan “besar2- 
an setjara serentak bagi pendu- 
duk. — Djum'at pagi jl. di Gu- 
bernuran Bukittinggi telah ber- 

langsung sesuatu rapat antara 

Gubernur dan seluruh dekan? da tap tahun dengan harga Rp. 70 
ri fakultas2 jang ada di Si 
ra Tengah. Dalam rapat itu   

    

    

   

"11956 tertjatat 706.921 kg. — De 

|tu djuga Mesir tentu akan men- 
dapatkan batu? jang dibutuh- 

ini dan hal ini telah diberitahu- 

   
   
   

  

   

   
   

Bangunkan Dam Aswan - 

'sudah menundjukkan, bahwa kita 

ditransmigrasikan keluar pulau 'Hana Soviet kini ada di|hak Indonesia. 
itu, telah menjatakan penjesalan- Rata. Me San 5 SN 
"-g kepada wedana Tarutung di Dalam pada itu “Reuter” me- Tentang Irian Barat, Prof. 
Tapanuli Utara, karena hingga ngabarkan bahwa Mesir jg sudah| Teeuw mengingatkan, bhw se- 

bertetap hati untuk membuat dju- | 

   

  

engapa enggan mem- 
ikan kemerdekaan, 

. Dalam hubungan dgn penjera- 
han kedaulatan, gurubesar Tecuw 
bertanja, djika bangsa Belanda da 
fam teori menginginkan tiap 
bangsa didunia. harus merdeka, 
mengapa Belanda merasa kebera 
tan memberikan kemerdekaan ke 

Mer 

pada Indonesia? Indonesia telah 
memperdjuangkan — kemerdekaan- 
'nja, dan banjak makan korban 
perkelahian ini. Indonesia telah 
melakukan perang ini sebagai pe 
'rang berebut kekuasaan, dan te- 
lah mengambil faedah dari berba 
gai kans dilapangan internasio- 

Dan kita berbuat bodoh sekali, 
tidak betul dan tidak adil, dga. 
bertindak tidak mau memberikan 
kemerdekaannja itu tadinja, dan 
kita lama bersikap gigih tidak 
hendak memerdekakan, kata prof. 
Tecuw, Dan karena itu banjak 
kans dibiarkan luput, dan banjak 

kemungkinan jang lenjap. 
Mengenai Uni prof. Teeuw me 

ngatakan bahwa pada hakikatnja 
ikatan Uni itu tidak lain dari sa 
tu topeng jg bagus untuk melin- 
dungi kepentingan2 ekonomi Be- 
landa, supaja mendapat kedudu 
kan istimewa berdasarka, hak2 
sedjarah dimasa jg lalu. Sedjarah 

tidak berhati tulus dengan Uni, 
tidak hendak mentjoba  melaku 
kan ig berfaedah bagi Indonesia, 
sebagai partner. Bangsa Belanda 
hanja selalu “menuntut  hak2 ig 
dapat diberikan oleh Uni, ig se- 
benarnja sedikit artinja bagi per 
ekonomian Belanda, tapi teruta 
ma sangat memberatkan bagi pi 

djak perundingan -dgn pemimpin- 
pemimpin. Indonesia ditahun 1945 

. Hisi, jang menundjukkan seluruh 
Hindia Belanda mendjadi nega- 
ra polisi. 

Achirnja pembitjara  menjata- 
kan, bahwa pihak Belanda harus 
memeriksa dirj sendiri, Djika ke 
salahan sendiri — dapat disedari, 
orang tidak akan lekas menjalah| 
kan orang lain. Dari pengakuan 
akan kesalahan sendiri selalu 
akan keluar pandangan kedjalan 
baru, dan akan banjaklah . ke- 
mungkinan jang terbuka. 

Jamboree Ter. 
besar KBI 

PADA TANGGAL 23 Djuli 
pagi telah dilangsungkan api ung 
gun K.B.I, sebagai pembukaan 
djambore umum kelima K.BI, jg 
diadakan di Djokja hingga lima 
hari lamanja bertempat di Am 
barwinangun, lima kilometer dari 
kota Djokja, Pembukaan djambo 
re tersebut mendapat kundjungan 
ramai dari para undangan. 
Djambore tersebut di ikuti Ie- 

bih kurang dua ribu orang pan- 
du putera puteri jg datang dari 
pelosok tanah air. Djambore ini| 
adalah djambore jg terbesar jang 
pernah diadakan selama dua pu- 

  
40 Intji Keluh Kesah   telah diatur dhhw-rian Barat 'itu| 

adalah 'sebagiamedari -wilajah “In 
donesia “dimasa “datang. 
waktu bertambah"njata' bagi pi- 
hak Belanda, bhw' mereka ,,akan 
kehilangan Hindia”, maka ditjo 
ba sekuat-kuatnja',,memegang te 
rus” Irian Barat. " 

Dan berangsur-angsur bangsa 
Belanda pertjaja dan berpegang 
teguh kepada mythe jang dibi- 
kinnja, dan dengan riuh-rendah 
ditundjukkan bhw Irian Barat ti- 

  

tudjui oleh pemerintah pusat, te 
tapi hingga sekarang keuangan 

Daerah Samosir adalah satuljang diperlukan masih belum di- 
daerah tandus, sehingga diantaraterima, meskipun dalam hal ini 
para penduduk jang berdjumlahacting Gubernur Sumatera Uta- 

Kepajang (Labuhan Batu).     |utk pembuatan bendungan terse- 

gu kedatangannja di Bukittinggi 
100 orang telah tewas dalam 
seorang ahli film Swedia Mr. 
(Cill Saiter. Ia bermaksud akan 
membuat film tentang onderne- 
ming2 diseluruh ' Sumatera. 
Menurut Djawatan jang bersang 
kutan dikatakan, bhw Samarinda 
mengasilkan ikan jang terbesar 
diseluruh Kalimantan. Hasil ikan 
kering jang diperdagangkan di- 
'daerah Samarinda dalam ' tahun 
1955 berdjumlah 81111 kg., se 
dang mulai Djanuari hingga Mei 

Fita 

wasa ini negeri Koto Enau da- 
lam ketjamatan Lembang Djaja 
Kab. Solok adalah satu2nja ne- 
1 di Sumatera Tengah jg ba- 
'njak menghasilkan tjengkeh. Dae 
Irah ini jang luasnja 6 km2 rata2 
menghasilkan tjengkeh 1.000 ton 

djuta. — Perundingan antara In-   bitjarakan  soal2  pemi dan 
Universitas Sumatera - 
ini. — Dalam minggu ini ditung 

Mr. SUTIKNO Slamet dire 
tur Bank Dunia, dimana ja 
samping Indonesia, djuga me 
kili Italia, Junani dan Afganis 
pada hari Selasa ini kembali 
Washington setelah selama 
safu bulan mengadakan pem 
raan2 dengan pemerintah di 
karta. Dalam sebuah pertj: 
an dengan kas, mr. Sutikno Sla 
met dalam Pa ac 
wakil Indonesia dalam bank t 

  

     
  

Ik 

       

menerangkan, bhw sudah pasti 4 |. 
akan kembali keposnja dengan 
instruksi2 tertentu. : 

| Akan tetapi 
bahwa instruksi2 itu tidak me- 
truat hal2 mengenai suatu deva 
Izasi rupiah. 2 

Atas pertanjaan mengenai ke- 
mungkinan, bahwa pemerintah 
akan memutuskan untuk mende- 
valuasikan uang rupiah mr. /Sutik 

  

    

      

  

no Slamet menerangkan, bahwa, 

5 menurut pendapatnja hal ir 
tidak akan terdjadi. Sebagai ang 
gcota IMF (Dana moneter interna 
sional) dan Bank Dunia, peme: 
rintah Indonesia terlebih dulu h: 
rus mengadakat' permusjawarat: 
an dengan IMF, sebelum mero- 
tah kurs uang rupiahnja, demiki 
an mt, Sutikno Slamet. 

Akan tetapi, demikian. kata- 

  

bentukan! kapas 

Beanan NB 

s men 

'Ikan akibat2 jang terlalu besar da 
    

  

donesia Djepang soal pengolahan 
kapas jang dibeli Indonesia dari 

kini berlaku dalam keada- 

lantjar dan diharap perundi- 
  

   

         
    

    

2 

: untuk 
in devaluasi seperti jg 

cabarkan dalam bebera- 
dan instruksi jang diberi 
ada saja karenanja tidak 
dung hal2 mengenai itu. 

rangkannja, bahwa suatu 
luasi rupiah akan menimbul 

   
   

   
  

im negeri dan karenanja tidak 
anggap sebagai satu penjelesai 

an jang se-tepat2nja untuk me- 
ngatasi kesulitan ' moneter seka- 

    

1 dilakukan dengan maksud un 
tuk memadjukan ekspor. Hanja 
lapangan ekspor sadja jang akan 
'mendapat keuntungan, scdang- 

Lk, 70.000 djiwa dipulau terse-ra telah berkali2 mengadjukannja 

dak ada sangkut-pautnja dengan 

pendapatnja, bhw dalil ini baru 
pada masa belakangan ini digem 
bar-gemborkan. Pada hal dalam 

masa jg sangat lama sebelum itu 
Belanda tidak pernah memenuhi 
tanggung djawabnja itu.  Djika 

Tetapi | 
     

  

ngagumi ketjantikan badannja. 
Tapi Irlandia tidak dapat meng: 

hargakan kedjelitaannja, sebab | 
disini masih terdapat adat jang 
keras, bhw wanita harus menu- | 
tup badannja. 

»Di Irlandia ini saja hanja di- 
potret dari bahu keatas, dan ke- 

putusan saja sangat sedikit me- 
lihat foto2 bersusila serupa itu,” 

  
.rambutnja itu berkata agak berle 
bihan ketika diterangkannja bah 
wa dia mungkin diusir keluar ne 
gerinja, tapi tidaklah -dilebih-le- 
bihkannja, bhw di Irlandia  me- 
mang ,pantangan” wanita dipo- 

     

400000000 Irang ini. Suatu devaluasi harus-| 
ia menegaskan, | lah dil 

FA 

    
ngan tsb. dapat diselesaikan da- 
lam achir bulan ini, demikian ka 
bar dari Kem. L. N. Djepang. — 
Jordania -hari Saptu 'jbl. - telah 
memberikan  djaminan kepada 
Dag Hammarskjoeld sekdjen PBB 
bhw Jordania tetap bersedia 
membantunja dlm usaha2 mereda 
kan ketegangan2 di Timur 'Te- 
ngah guna mendjaga keamanan 
sepandjang perbatasan  negara2 
Arab dgn Israel. — Hari Saptu 
itu djuga Hammarskjoeld tiba 
dgn pesawat terbang dari Israel, 
dan mengadakan  pembitjaraan2 
dgn Radja Husein dan pemim- 
pin2 Jordania lainnja. — Mente- 
ri L. N. Australia R. G. Cassey 
menerangkan, bahwa antara men 
teri keuangan Australia Sir Ar- 
thur Fadden jang kini mendjabat 
selaku acting perdana menteri, 
dan ia sendiri telah terdapat per 
tentangan paham mengenai pem- 
beri bantuan Australia utk Ren 
tjane Kolombo. — Laporan jang 
diterima dari Bombav hari Ming 

but, ada jang hampir2 tidak bisakepusat.        (Antara). 

        
gempabumi jang berlangsung se- 
lama 7 detik di Anjar, diseme- 
nandjung Katah (India Barat). 

'Ibuat baik 

tret dengan badkostuum. Banjak 
gadis Irlandia jang telah didjadi 
kan model. tapi diluar negerinja. 

Di Irlandia semua wanita diha- 
ruskan sopan dan mendjaga kesu 
silaan. Gadis-gadis penjanji tidak 
boleh mempertundjukkan badan- 
nja dengan telandjang, sedang 
menari gila-gilaan dilarang keras 
pula. Foto-foto wanita jg berpa 
kaian mandi diharamkan sebagai- 

pihak Belanda betul2 mau ber- 
terhadap penduduk 

Irian Barat, ini dapat dilakukan 
biar wilajah itu dibawah kedau- 
lautan Indonesia, atau dibawah 
satu pemerintahan jg berbentuk 
internasional. 

' Djangan tjari kesalahan 
orang lain sadja, 

Djika buruk hubungan antara 
Belanda dan Indonesia,  djangan   — Menteri L. N. Sovjet Shepi- 

lov malam Minggu jbl. membe- 
narkan bhw ia sendiri akan me- 
ngetuai delegasi Sovjet dlm pe- 
rundingan perdamaian dgn Dje- 
pang jang dimulai tgl. 29 Djuli 
j-a.d. di Moskow. — Mahkamah 
Agung Tunisia Saptu jl. telah 
mendjatuhkan . hukuman mati 
atas diri Tayib Zellag seorang 
pemimpin pembercntak “Tunisia 
jang tidak mau menjerah kepada 
pemerintah Tunisia. --  Sungai2 
Arghandab dan Helmand  didae- 
rah pegunungan didaerah Afgha- 
nistan telah meluap, dan menu- 
rut laporan jang pertama ada 
beratus2 orang jang hanivt dan 
tenggelam. — Bitjara ' mengenai 
bentjana alam ini djuga dikabar 
kan, bahwa  sekurang2nja 25 
orang telah tewas dalam ban- 
djir dan angin pujuh jang me- 
ngamuk dibagian2 Amerika  Se- 

ramkan minuman keras. 
»Menurut pendapat saja, tidak 

ada salahnja djika saja memper- 
tundjukkan  ketjantikan badan 
saja,” kata Oona. ,,Banjak kali 
crang mengatakan bahwa saja se 
orang gadis jang paling tjantik 
di Irlandia, tapi apa gunanja pa 
ras rupawan itu djika tidak akan 
menghasilkan uang sebagai se- 
orang model?" 

Miss Ryan sedang mengundjur 
dengan senangnja diatas sebuah 
divan ,,Saja ingin pergi ke Ame 
rika, atau Perantjis. Disana luas 
kesempatan bagi gadis-gadis jang 
keliling dadanja 40 intji. Saja 

kesalahan ditjari pada pihak lain 
sadja, kata ' Prof. Teeuw. Seba- 
gai tjontohnja ialah perkara 
Jungschlaeger. Pembitjara tidak 
menjatakan pendapatnja  menge 
nai perkara ini, tapi hanja me- 
ngupas reaksi2 pada pihak rak- 
jat Belanda, jang mempengaruhi 
hubungan Indonesia-Belanda. 

Perkara Jungschlaeger itu ti- 
dak djatuh dari langit begitu sa- 
dja, kata gurubesar Teeuw. Pan 
djang sedjarahnja, dan sedjarah- 
nja berpangkal pada tindakan- 
tindakan hukum Belanda sebe- 
lum tahun 1942 dan sesudah 
1945. Pada masa itu jang berla- 
ku ialah: ,,siapa kuat itulah jangtidak perduli, apakah saja disana 
mempunjai hak”. Dulu pemim- (harus mendjadi model, atau beker 
pin-pemimpin politik Indonesia di dja menggojang-gojangkan ping- 
buangi ke Boven-Digul, dengan:gul saja di Folies Bergare”. 
tidak diperiksa perkarania, hing' Tentu ada orang jang akan 

        gu jbl. menjatakan, bhw kira2 

  

Apa jang harus kita lakukan 

|karenanja adalah : 
1. Berusaha memadjukan ek- 

spor. un 

2. Membatasi permintaan 1im- 

por. 
Mengenai ekspor Mr. Sutikno 

Slamet mencrangkan, bahwa hen 

daknja didjaga, djiangan sampai   Ikan disamping itu akan timbul 
gangguan2 jang akan mempunjai 
|pengaruh jang merugikan dida- 
jlam negeri. 

“Apa jang harus kita lakukan 
yhuk " Mtendatasi kesulitan2, ia- 

ah mendekati masalah itu dari 
dua pihak. Pada hakekatnja pe 
urunan dekking mas tidaklah 

| mempunjai arti jang luar biasa. 
| Jang penting adalah perban- 
|dingan antara impor dan ekspor 
jang pada waktu ini merugikan 

bagi,ekspor, 

  

  

  
perti sekarang halnja dengan ka 

'ret. Kemungkinan2 ekspor bagi 
Ihesil2 lainnja seperti minjak ta 
nah, nikel dan aluminium  hen- 
daknja diperbesar, Permintaan 
akan minjak tanah pada waktu 
ini masih sangat besar, dan In- 
|donesia mempunjai persediaan ig 
tidak sedikit: 

Memurut dugaan, minjak ta- 
nah, selama 40 tahun jang akan 
datang ini akan masih terus 
diperlukan bahan bakar, untuk 

Indonesia terlalu tergantung pada 

satu matjam barang ekspor, se- 

rikat Saptu jl. 
ga mereka menderita bhw me- berkata, bahwa bekerdja sebagai 
mang keadilan itu'tidak ada. model itu bertentangan dgn da- 

  
  

— Rupiah Tidak 
kemudian setjars berangsur ang: 
sur digantikan oleh tenaga atom, 

Adalah tidak bidjaksama untuk 
tidak memperhitungkan hal ter 
sebut, dan tidak mengusahakan, 
agar supaja selama 40 tahun itu 
persediaan2  minjak tanah di 

| Indonesi, dapat didjual, dima- 
na kemungkinan2 masih belum 
terbatas, Hendaknja kita men- 
tiurahkan perhatian kita kepada 
pelaksanaa,, 

Iteori ini, demikian katanja, 
Mengenai karet, harapan umum 

di Amerika ialah, bahwa sesu- 
dah triwulan ketiga tahun ini 
akan ada kenaikan lagi dalam 
industri mobil disana, hal mana 

Idalam waktu jang singkat sadja 
lakan sudah dapat mempengaruhi 
permintaan akan karet dan har- 
ganja. 

Impor. 
Diterangkannja, bahwa | seka- 

'tang kita masih mempunjai per 
sediaan2, jang besar dari barang2 

| : 

  
praktis dari pada, 

impor. Untuk memperoleh kese- rus diusahakan penjelesaian dari 
imbangan jang lebih baik antara dalam sebagaimana dibentangkan 
impor dan ekspor, pemerintah ka fdiatas tadi. 
renanja mulai sekarang  djuga| IMF memberikan pindjaman2 
hendaknja membatasi permintaan |jang harus dibajar kembali da- 
impor. Hal ini dapat dilakukan lam waktu 3 sampai 5 tahun, un 
dengan dua tjara, jani. dengan|tuk mengatasi kesulitan2 semen 
djalan memuat seketjil mungkin |tara itu dalam ' keseimbangan 
defisit anggaran dan dengan dja |pembajaran. 
lan membatasi pemberian2 kre-| Suatu permintaan formil me- 
dit bagi impor. ngenai ini belum diadjukan oleh 

pemerintah Indonesia. Tergan- 
tung dari perkembangan situasi, 
apakah pertukaran pikiran tsb. 
tidak lama lagi akan disusul de- 
ngan suatu permintaan formil, 
ataukah akan memerlukan wak- 
tu jang lebih pandjang lagi. Ha 
nja dalam hal tidak ada djalan 
lain, pemerintah akan mengadju- 
kan permintaan itu, dan masih 
tergantung kepada situasi berapa 
besarnja pindjaman jang dimin- 
tanja. Ditanja mengenai kebenar 
an berita2 jang menjatakan, bah 
wa Indonesia telah minta 

IMF. 
Ditanja mengenai berita2 jang 

menjatakan, bahwa Indonesia tc 
lah minta pindjaman uang dari 
IMF untuk mengatasi kesulitan: 
moneter jang sekarang, Mr. Su- 
tikno Slamet menerangkan, bah 
wa mengenai soal ini memang su 
dah ada dilakukan pertukaran pi 
kiran dengan IMF. 

Akan tetapi ia menerangkan, 
bahwa hal tsb. hendaknja  dja- 
ngan dipandang sebagai satu2nja 
djalan keluar dari kesulitan2, 
dan bahwa terlebih dahulu ha-   

mana orang-orang alim mengha- | 

  

  

: Akan Didevaluasikan 
Pada Hakekatnja Penurunan Dekking Mas Tidak Mempunjai Arti Jang Luar Biasa 

Berharga Sby. 
a Satu Bangsa Jang Mulia 

TEEUW, gurubesar dalam Bahasa Indonesia pada Universitas Keradjaan 
atonja didepan Perhimpunan Belanda-Indonesia dibeberapa kota dinegeri 

goa dengan tadjam mentaliteit sebagian bangsanja terhadap 
1 an Lupa itu me KAKan pg ng ta di 

| nda) sebagai bangsa sedang menempuh satu djalan jang 
haja, karena kita kekurangan dalam ,,kritik-diri”, 

ni, kurang mengetahui latar-belakang dari ke- 
ini mengatjaukan pikiran Belanda. 

dalam pengertian 

Rena) 

  

RUU Jang Dioper 
Oleh Pemerintah 
PEMERINTAH telah membe- 

ritahukan kepada Parlemen, bah- 
wa 3 RUU tunggakan Parlemen 
lama dioper oleh pemerintah jg 
sekarang, jakni RUU jang me- 

ahkan undang2 darurat No. 
tentang menghentikan 

atas tjukai 

djak pendapatan dan padjak per 
seroan utk pembesaran modal 
perseroan dan persekutuan, dan 
RUU tentang perubahan aturan 
bea meterai Stbl 1921. 

Dalam memorie pendjelasan R 
UU penghapusan Stbl 1946 No. 
115 itu diterangkan, bahwa ke- 
longgaran2 fiscal terhadap per- 
usahaan2 pada ketika itu (seha- 
bis perang) kini dipandang tidak 
perlu lagi diadakan, sehingga ter 
Ihadap dunia perusahaan itu diada 
kan perlakuan fiscal sepenuhnja 
menurut ketentuan padjak2 jang 
bersangkutan. 

RUU perubahan peraturan bea 
meterai Stbl 1921 antara lain me 
naikkan meterai dari Rp. 0,30 
mendjadi Rp. 0,50 dan mengha- 
puskan keharusan pemakaian me 
terai pada tanda keanggotaan ru- 
mah-bola, perkumpulan dan seba 
gainja. 

  

luh lima tahun usia K.B.I. Me- 
nurut tjatatan, hingga waktu 
ini K.B.I. telah mampunjai dua 
ratus limapuluh tjabang, tersebar 

diseluruh Indonesia dgn lebih ku 
rang duaratus ribu orang pandu 
putera dan puteri. 

Paling Tjantik Sendiri 
Di Irlandia: Tapi Toh 
Masih Kelah Kesah 

Nonah,Oona Ryan 2 Ukuran Dada 
Karena Dinegerinja 

Tidak AdasKesempatan Untuk Pamerkan 
Ketjantikan Potongan Badannja! 

“BANJAK ORANG mengatakan kepada Oona Ryan di Du- 
blin, bahwa dia adalah seorang gadis jang paling tjantik di Irlan 
dia. Tapi ukuran dadanja jang 40 intji, pinggangnja 25 intji dan 

aggulnja 38 intji belumlah memberi kepuasan kepadanja, sela 
“dia masih diam dinegerinja jang kolot. Oona adalah seorang 

gadis jang bagus potongan badannja, boleh didjadikan model, dan 
dia sendiri tidak menaruh keberatan bila seluruh dunia mau me- 

sar kesusilaan, tapi orang  dja- 
ngan melupakan, bhw kami dari 
dulu hidup dalam kesutjian, ber- 
kesopanan tinggi, dan djuga be- 
kerdja keras,” kata Miss Ryan. 

Badannja tetap langsing dan se 
gar, karena dalam setahun dia 
tetap berenang dgn beraturan. 
»Berenang itu baik sekali untuk AN, kan kepada mereka. Berhubun 

Me dgn Dg pena orang2 jg akas hidup. Untuk menolong kehidup-|Republik Indonesia, dan pihak demikian keluhan gadis dari Car |melemaskan dan mentjerdaskan | “Dera Mesin hati Shptu' menja- | dipindahkan itu telah mendjual jan mereka, pemerintah telah mel Belanda makin lama semakin ka low jg baru 20 tahun usianja itu. |otot2 kita,” katanja. 

Itakan bhw bendungan besar As- (sekalian harta bendanja jg ada|ngadakan rentjana  transmigrasilku dan beku dengan dalil-dalil- ,Saja kira, saja akan diusir ke- 
Kanan Ga kbant copa” mak di Samosir dan telah bersiap? |kedaerah Sumatera Utara lainnja. Inja ini. (luar Irlandia, djika dinegeri ini :Dan bagaimana djalan hidup 
pun Amerika Serikat, Inggeris |untuk dipindahkan sesuai dgn|Rentjana pemindahan. ke objek|' Terhadap tanggung-djawab Be disebabkan foto2 saja berpakaianOona  selandjutnja?  ,,Sampai 
dan Bank Dunia tidak mau mem|rentjana pemerintah ke Sungai|Sungai Lebak itu meliputi biaja|landa atas penduduk Irian Ba-, mandi”. KA : , sekarang saja bekerdja sebagai Daeng pena na Dikatakar | Kepajang diketjamatan Sungai Isedjumlah Rp. 1 djuta, telah diselrat,  pembitjara ' mengeluarkan Ratu ketjantikan jang hitam seorang manneguin, sambil men- 

djadi resepsionis pada sebuah ho 
tel, karena disini tidak ada masa 
depan jang gemilang bagi gadis- 
gadis jang bagus ukuran badan- 
nja. Saja bosan diam disini, ti- 
dak ada masa depan jang gemi- 
lang,” katanja mengeluh. ,,Saja 
ingin pergi ke Amerika atau Pe- 
rantjis.” (UP). 

Hubungan Filipi- 
na Djepang Djadi 

. Baik Kembali 
HUBUNGAN diplomatik anta 

ra Djepang dan Filipina hari 
Senen j.ibl. di Tokio dgn resmi 
telah menjatakan djadi baik kem 
bali setelah putus sedjak perang 
dunia ke-2 jl. Langkah terachir 
dari pada upatjara peresmian hu 
bungan diplomatik antara ke-2 
negara itu dilangsungkan hari 
Senen jbl. di Tokio, jang dilaku 
kan dengan diadakan pertukaran 
dokumen2 ratifikasi perdjandjian 
pampasan perang antara ke-2 ne 
gara itu sebanjak 800 djuta dol- 
lar, 

Dalam komunike bersama jg. 
dikeluarkan setelah dilakukan 
penanda tangan dan pertukaran 
documen2 ratifikasi perdjandjian 
pampasan perang jang dinjata- 
kan Djepang dan Filipina ma 
sing2- akan mengangkat sebagai 
wakil2 diplomatiknja di  Mani- 
la dan Tokio denga, tingkat ke 
dutaan besar. (Antara). 

  

djaman sebesar 50 djuta dollar, 
mr. Sutikno Slamet  menerang- 
kan, bahwa apabila sementara 
itu ada perbaikan dalam situasi, 
na tsb. akan dapat diperke 

tjil. 
Atas pertanjaan, ia menerang- 

kan, bahwa rantjangan undang2 
mengenai — penanaman modal 
asing mendapat sambutan jang 
baik di Amerika. Akan tetapi 
diterangkannja, bahwa tergantung 
kepada Indonesia sendiri,  apa- 
kah sambutan jang baik itu da- 
pat dirobah  mendjadi perhatian 
jang terbesar terhadap  hasil2 
seperti minjak tanah, karet, ni- 
kel, aluminium dan hasil2 mine 
ral lainnja, jang dapat didjual 

dimasa kabinet2 ji., dan 

  

  

  
— INGSERIS "MATA GELAP” — 

Dalam ketjemburuannja terhadap segala aktiviteit2 
Cyprus, Inggeris telah tidak segan segan merusak kekeramatar-“ 
kuburan2 dengan membongkar kuburan? tadi untuk mentjari sen- 

“terroris2” 

djata2 jang disembunjikan didalamnja, katanja, 
serdadu2 Inggeris mentjari2 sendjata2 tadi dalam salah satu 

ran di Cyprus, 
kubu- 

Dalam Peristiwa Penje- 
lundupan Teluk Nibung 
Memang Tersangkut Pihak MiliterDan Lain2 
Alat Negara: Kata Kapt. Harsono— Keadaan 
Asrama2 Tentara Sangat Menjedihkan — Utk 
Membangun Asrama2 Tentara Seluruhnja 

Dibutuhkan Minimal 8 Miljard 
DIDALAM PERISTIWA penjelundupan2 diteluk Nibung -— 

memang ada tersangkut pihak militer dan lain2 alat negara, jang 
telah diakui pula oleh Panglima TT!I Kol. Simbolon. Tersangku: 
nja pihak militer dalam peristiwa ini, desbabkan untuk memper- 
oleh sedjumlah biaja bagi pembangunan asrama2 dalam lingkung 
an TT I jang selama ini sangat menjedihkan sekali keadaannja. 
Demikian ditegaskan oleh Kepala Penad Kapten Harsono “kepada 
Pers Senen. Dalam membentangkan, betapa buruknja keada- 
an asrama2 dalam lingkungan TT I, Kapten Harsono menerang- 
kan, bahwa asrama2 untuk kesatuan2 infanteri dan sendjata2 ban 

tuan untuk TT I sangat djauh daripada mentjukupi kebutuhan. 

Deakan Saba ek Tn Radiasi Diatas 
asrama utk. infanteri jang a- I t 

aggoris iTelah pat dikatakan baik di TT I ha- 

Tambah Dgn30!, nja berdjumlah 35 kompie, se- 
dangkan asrama jang dibutuhkan 

jalah utk. 77 kompie. TT I de pjIKA DJUMLAH ledakan2 
wasa ini sedang membangun Se auclear bertambah “maka akan 
bagian daripada kebutuhan tsb. ada bahaja jang pasti kepada 
jang seluruhnja minta beaja 29 mnat manusia, kata sardjana nu 
djuta rupiah dan beaja untuk clear Dr. G.V. Phillips kepada si 

keperluan ini adalah jang diha Tang tahunan Lembaga PBB di 
silkan oleh usaha2 jang didjalan- London ..g Minggu. Lembaga 
kan TT I sendiri. Demikian Wk. Sana Oeeaanan jne, Tepat e Gari partai2 politik telah menje 
Kepala Penad: jang menambah- tudjui. suatu Hai jang He 
kan, bahwa pendapat dari has:l2 rukan diachirinja pertjobaan2 nu 
usaha sendiri” itu seluruhnja clear sementara menunggu lapor 
berdjumlah lebih kurang 3& MEA sad Pee eat aki 
ta rupiah dan segala sesuatu mE#M& radiasi". atom dari anity2 
ngenai soal itu lengkapnja diper Umiah PBB. Dr. Phillips menga 
, 22an £ -a takan bahwa sedjak dimulai per fanggung djawabkan kepada KS aoi Aantab. radinor Tawa 
AD jang telah pula melapo#kih Hah Ki Nan bo na S8 telah bertambah dengan 3046 
semuanja itu kepada Pemeriritah. dan diatas Amerika Serikat de- 
Mendjawab pertanjaan, kapten agan 1007. Berangkai tidak 
Harsono menerangkan, bahwa ada : kehantjuran jang telah dila 
pimpinan Angkatan Darat dapat Kukan hingga sedjauh itu, tam- 
remahami seluasnja kesuliatn2 bahnja. 
'ang dihadapi TT I berhubung : 2 
Lemungkinan2 merosotnja disi Para sardjana tidak dapat Ine 2 . 5 jetadjui pada djumlah radiasi plin jang disebabkan karena mo-:, a bmbahbia kot held “ALA 
reel dari pasukan2 mendjadi se Ni 5 : Ha Da ba k Okt 

kin rusak akibat dari tidak Br Ma na Ae sana men maxi) . 2 5 sjahkan pelarangan atas pertjo- 
adanja ,,socialle zorg”. bagi PaSU baan2, kata Philips. Lembaga 
kan? itu. PBB djuga menerima baik se- 

Menurut wk. | Kepala Penad buah resolusi jang  mengetjam 
selandjutnja, pimpinan  Angk. perlakuan terhadap rakjat jang 

Darat telah merundingkan dgn. dipindahkan dari atol Bikini dan " 
Pemerintah dan Kedjaksaan menjerukan diachirinja dimasa 
Agung tentang persoalan ini utk. j.a.d. pertjobaan2 didaerah2 per 
mengadakan penjelesaian retjara walian PBB. Dalam resolusi lain 

integraal, artinja ,,tindakan2 adnja pemerintah Inggris didesak 
ministratief dalam rangka  hu- agar menjokong RRT dimasuk- 
kum”, tetapi pula dipenuhinja se Kan ke PBB. ,,Adalah tidak aa e 

tidak 2 3 dgn. tidak benar dan bahkan 
djudjur utk membiarkan pemerin 
tah Tjiang Kai Sjek lebih Ia 
lagi berbitjara utk majoritet jan 

perlunja kebutuhan2 tsb. 

memberi prioritet pemberian bea- 
ja utk. hal2 jang teramat men 
desak sambil memperbaiki ang- 3 : 9 TN 

garan belandja tambahan serta Ta Cena pen Tea aa 
i kan keperluan2  bi-.:. Na Tama mentjantum nja”, kata resolusi itu. (Rentepa Dn 

vak2 jang sekedarnja dalam ang wan (Reuter). 
garan belandia keamanan ntk. 
daerah2 operasi. Dikatakan, bah 

wa usaha sendiri dengan djalan 
penjelundupan tsb. sebagai jang 
terdjadi sedjak thn. '54, djusa 

seka- 
rang sedang dalam taraf penje- 

lesaian setjafa integraal untuk 
mengachirinja dan menjaturkan- 
nja usaha2 sendiri itu  kedjuru 
san legaal, sambil mengadakan sedang memperdjuangkan angga- 
pemeriksaan dan pertanggungan ran belandja asrama jang lebih, 
djawab segala sesuatu jang ter- besar, sambil — men-aktivir dgn 
djadi. Lana djalan "usaha jajasan2 di Territos 

ria, karena dgn djalan ini terbuka 
Kapten Harsono menerangkan, kemungkinan2 utk usaha2 diluar 

bahwa utk. membangun seluruh batas2 anggaran belandja nega-.. 
keperluan peasramaan guna tenta. Dengan demikian dgn djalan 

  

ja. Pembangunan dgn. tjara da 

lah disetudjui baik oleh Menteri ' 
Pertahanan jang sekarang mau- 
pun jang lama. F3 

mikian sudah mendjadi kenjata-': 
an mitsalnja di TT U, UT dani: 
IV dan tjara jg. demikian itu te” 

na 

Untuk tahun '57 Angk, Darap, : 
“
3
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tara, seluruhnja dibutuhkan bea- kgaal dapat . dilakukan penga-” ““” 
ja minimal delapan miljard 
piah, sedangkan kapasitet mem- 
bangun tiap tahun hanja berdjum 
lah Ik 300 djuta rupiah. 

Sedjak tahun '50 anggaran be 
landja guna asrama TNI rata2 
80 sampai 90 djuta tiap tahun. 
Diterangkan selandjutnja,  bah- 
wa utk. mengatasi kesulitan2 tsb. ssalan? mili SA 
KSAD kini sedang mengaktivir pai ne dan na 
pembentukan jajasan2 ditiap Ter- tertentu utk maksud lain ja ber 
ritorium jang dengan djalan le-sifat politik komersil dll. (Anta- 
gaal dapat mengumpulkan bea-ra). ' 

TEA ERA 

patan utk. keperluan pribadi de- 
ngan berkedok utk kepentingan 
anak buah dsb. Wk. Kepl. Pe- 
nad Kapten Harsono achirnja me 
nerangkan, bahwa tiap angg. 
maupun pedjabat militer harus 
waspada, agar penjelesaian per 

Ten 

ografis Indonesia mengakibatkan, dapat mengharapkan pembaja- 
bahwa Indonesia dalam hal 'iniyran kembali kredif2 tsb. 
tidak hanja harus mengambil si-| Akan tetapi “dalam  keba- 
kap. menunggu sadja, akan te-|njakan hal ternjata sukar sekali 
tapi djuga harus melakukan lang| untuk menarik modal pemerin- 
kah2 jang diperlukan. Usaha? | tah dari Suatu perusahaan. 
kearah ini sudah dilakukan, de- Kerugian2 jang besar telah di 
mikian mr. Soetikno Slamet. | Ka TN Pa dengan dia- 

Dalam kalangan2 pemerintah Makbna peti Ukts diper- 

makin meluas pikiran, bahwa ha-Jtimbangkan untuk bekerdia me 
rus didjalankan politik jang lain) £ | nurut peraturan baru, Apabila 
mengenai pemberian kredit kepa #perbandingan antara modal pe- 
da pengusaha2 nasional, jang ngusaha sendiri dan kredit peme 

ingin menjelenggarakan sesuatu rintah sedemikian rupa, sehing- 
projek. 

ga risiko bagi pemerintah ada- 

Pendapat tersebut, ialah bah: 
lah besar (umpamanja 10 djuta 

e 23 5 "Wrupiah kredit pemerintah — dan 
wa apabila risiko bagi .pemerir| 
tah terlalu besar, harus  diadi 

satu djuta modal sendiri), maka 
harus diadakan satu peraturan, 

kan peraturan tertentu  menge 
naj pembagian dalam  keuntung 

      

    

    

  

jang mengatur pembagian -ke- 
untungan menurut perbandingan 

: modal, antara pengusaha dan 
Mi kerugian. Sajian pemerintah. ' Pengusah, disam- 
. Kebiasaan "sampai Se ira &s| ping bagian keuntungannja sen 
ialah bahwa apabila diberikan| diri akan mendapat premie ter 
kredit2 dan projek mengalami 
kegagalan, jang menariggung kes 

tentu bagi inisjatinia, 
Apabila perbedaan antara kre   dipasar Amerika, 

Akan tetapi perhatian perta- 
ma sekali diarahkan ke-daerah2 
jang paling mudah diawasi se-   

pin- perti Amerika Latin. Letak ge- 

  

rugian adalah pemerintah, akan 
tetapi sebaliknja apabila projek | i 2 ' ia 
itu berhasil, maka pemerintah ti- en ega ga gpu 

dak mendapat apa2 dari keun-| dan tidak perlu lagi “diadakan 
tungan, dan paling banter hanja kia, mr, Sutikno Slamet, 

diri tidak terlalu besar, maka 

  

dit pemerintah dan modal sen-- 

ru- Wasan, agar djangan ada oknum2 «$ 
jg mempergunakan uang penda-" " 

   

   

 


