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KEPUTUSAN? DARI komite pusat p: 

| penjesuafan dengan Moskow dan 
nja suatu ,,komunisme nasional dan 1 

  

     
nis) Polandia jang telah 
sedjak hari Rebo pekan il. | 
ena Jen (antara anasir2 
lebih menjukai adan 
djur2 ditiiptakannja. 
Akhran pertama 
deral partai pekerdia | 

Pemimpin partai jang baru sa- kan situasi ekonomi dan- mere 
dja telah diperbaharui, selandjut 
nja akan membelokkan perhatian 
nja kearah pelenjapan kaum 
Stalinis seperti. apa jang sudah 
terdjadi baru2 ini atas diri Ja- | 
cob Bernman jang telah dipetjat: 
dari partai. Golongan ,,Gemul- 
kis” sebaliknja akan berusaha 
utk melenjapkan rasa tidak puas 
jang terdapat dikalangan rakjat 
di Polandia dgn djalan mengada 
kan perbaikan? setjepat mun 
kin terutama utk menaikkan ta- 

ka masing2 kini masih 'tetap: me 
raba kepentingan2 strategi Uni 
Sovjet. Demikian pendapat: ka 
langan2 penindjau dari Paris. 
(AFP). 

  

OKTOBER JAD: P.M. MUANG: 
THAI KE INDIA. 

Perdana menteri Muang Thai, 
Pibul Songgram, menurut. rentja- 
na akan berkundjung ke India da 
lam bulan Oktober j.a-d., demi- 

akan « Sidmbnia 

.lagan dgn tersiarnja berita2 dari pembitjaraannja dan menurut 

1 aa Tana kaum bu-| kianlah Songgram mengatakan ke ruh industri diseluruh negara jg| ada pers Rebo'sore di Bangkok 
berdjumlah Ik. 6 djuta orang dan DeembersRebo Sore di Bangkc 
dgn djalan mendamaikan kemba| 

1 gehna petani dan kaum “Ibnu Had
 j: ar T 1 dak Me- 

Diandji Sovjet, 
Perdana menteri Sovjet Marse 

kal Nikolai Bulganin jg kini ada 
di Polandia dan ingin sekali utk 
mendjamin akan terus berkuasa- 
nja pemimpin2 komunis Polandia 
jang sekatang ini, tidak boleh ti 
dak akan mendjandjikan bantuan 
Uni Sovjet guna mentjapai mak- E 
sud2 tersebut diatas. Laporan jg 
telah disampaikan kepada komite 
pusat partai pekerdja Polandia 
oleh Edvard Ochab telah menim 
bulkan keheranan dikalangan ba 
njak penindjau2 berhubung dgn. 
»Suara moderat” jang telah di- 
tundjukkan oleh sekretaris djen- 
deral partai tsb. 
Dengan dasarkan 

itu pada pendirian jani 
dari perdana men 
rankiewicw, Och 

nepati Dj 
Tidak Tan 

dengan Ibnu Hadiar, 

Keterangan ini disampaikan 
oleh djurubitjara Penguasa Militer 

laporannja Major Boerhanoeddin dlm. pers- 
| sliberal” | konperensi mingguannja di Ban- 

teri Josep Cy- djarmasin. Seterusnja ia menam- 
b mengakui bah bahkan, bahwa pokok utama jg. 

'adalah menjebabkan timbulnja ,,kegaga-. 
nomian lan” pertemuan pribadi: “setjara 

K K dan ta mengaki i pula, fangsung itu, berkisar pada tidak bahwa ada terdapat suatu ,.per- ditepatinja djandji. jang telah. di- teraian” antara partai dan bebe setudjui oleh Ibnu. Hadjar untuk rapa sektor dari klas pekerdja. “mengadakan pertemuan. pada sua Menurut pandangan Ochab jg: tu tempat tertentu, sehingga se-. terang berbeda dengan pendirian telah menunggu beberapa lama- pemimpin2 Sovjet, pertjeraian itu 

2 1 

disebabkan karena adanja indus- 
trialisasi jg. berlebih-lebihan dan j Haa sentralisasi. jang melebihi batas RK 3 ot a 
serta karena masih adanja suatu Kom in Sabo birokrasi Stalinis. ia It : i . l Program pendemokrasian: ta8E'D,I. Terbong 
Ochab selandjutnja telah meng 

usulkan sebuah pragram pendemo 
krasian 'untuk memberi olongan 
pimpinan perusahaan2 kebebasan 
bertindak jang lebih leluasa, utk. 
mengadakan penjesuaian2 dalam 
gadjih2 kaum buruh, menjederha 

seperti jang   
   

  

jang burak dan ia 

  

   

kar Di Medan 
AENAM ORANG anezota DI/ 
ba Tan yaninabikia “an 

mere a 

     

renfjanakan satu barisan sabo 
tase di Medan, telah ditangkap 

nakan pengawasan partai atas|oleh pihak k polisian, demikian 
perekonomian, dan. pemerintahan menurut keterar . jang diper 
dan memberi kebebasan jg lebih|Oleh ,,Antara”. Penangkapan2 
luas lagi kepada partai2 non-ko- | itu dilakukan nakas. akal jang “ 
munis jang masih hidup di Po-|adakan oleh pihak kepolisian di 
landia KN AN anna Medan pada tgl. 21 dan 22 Diuti 

: |iang lalu. Bahwa jang tertangkap 

      

    
   

Hi 3 121 Hu adalah « | jang ditugas- Selain itu Ochab telah pula kan untuk metana satu kom melantjarkan beberapa ketjaman pi DI/TU jang . melakukan 
terhadap apa jang ia katakan| perbuatan? sabs se dikota Mc- sebagai kaum intelektuil, sastera- keterangan itu,    

           stera-| dan sepandjang 
wan jang ..demagogis dan indi-| dapat diket: hat. di dokumen2 
sipliner” dan ia mengisja lah disita dari mereka dan bhw djika partai memperkenan-| dari pengakuan? jang mereka be kan adanja kebebasan berbitjara gta kepada pihak polisi ketika dalam lingkungannja, maka par- : 
tai harus melakuki#h pemberan- 
tasan setjara besar2an terhadap 
»tendens2 kepusat-pusa' ' 
katakan bahwa ,,ekspansi 
mokrasian jang dubious jang te- 
lah dilakukan oleh Bulganin ba- 
ru-baru ini telah menemukan ke- Dari hasil2 pemeriksaan itu da- 
gontjangan . S1... pat diketahui pula, bahwa mula2 

Sekitar adanja. Bulganin fmbi sabotase DI/TII di Medan 
di Polandia. Hy... Menurut rentjana akan dibentuk Kedatangan Bulganin di War- dan melakukan pekerdjaannja da sawa menandakan masih adanja Tam ma Mei jang lalu. Tetapi 

Pa nan Ketrdekat Kemabkag pelbagai kerikarah, memilih. Tidak ada seorangpun barisan itu belum dapat disusun. di Warsawa akan gagal untuk Berkat kegiatan polisi maka pada 
25 Bjuli 'ini komplo- 

2. 1 

“Salah seorang diantara mereka 
bernama M.A.D., dari hasil pe 

da meriksaan itu “diketahui bertindak 
3, sebagai koerier antara Medan de 

(ngan pemimpin2 mereka di Atjeh 
dalam hubungan persiapan pem- 
bentukan kompi sabotase tersebut. 

      

  

Djandjinja ( : Pada Tempat: Pertemuan 
- Disetudjui, Semula — 

asan-Basry “Ibnu , Hadjar Tidak Djadi 

KEPALA STAF RESIMEN Infanteri »21”/Tdpr. Major Boer hanoeddin jang bertindak selaku djarubitjara Penguasa Militer me 
nerangkan, bahwa hingga saat kembalinja Panguasa Militer Let. 
Kol. H, Hasan Basry ke Bandiarmasin dari Kota Baru, masih belum tertjapai suatu nertemuan pribadi antara Let. Kol. H. Hasan Basry 

  

mentjatat peringatan jg tet Be Ni ga 
dalam pidato Bulganin pada Ida kari (01:,22 dam 23 

3 dimana ia dengan | 

  

Minggu jl, 
tegas telah menghukum ,,pertjo-! 
baan2 untuk -melemahkan: ik: 
internasional dari blok 

Pidato Bulganin itu teran 
maksudkan untuk  mengac 
rentjana2 Gomulka untuk : 
tjiptakan suatu sosialism tersen 
diri bagi Polandia, : 
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Pemimpin2 Polandia | mungkin ga 
akan melandjutkan us: 1 
demokrasian tanpa pengawasa 
akan tetapi sampai sekian 
mereka hanja. memberi tc 
pada maksud untuk  mendjer 

     

  Pengiriman 

R.I. R: Djaruman jang bebera-hi 
pa hari jang lalu tiba di Djakart 
dari New York untuk member 
kan laporan2 sekitar pengiriman 
beras surplus Amerika Serikat ke 
pada pemerintah, 
kepada ,,Antara”, bahwa pengi- 
riman beras tsb. ke Indonesia ki 
ni tidak mengalami kesulitan lax 
gi. Hal ini disebabkan, — karena 
dipihak Indonesia telah ada pe: 

  

ngertian sekitar peraturan2 dan) 
undang2 tertentu mengenai “pe 
ngiriman di Amerika Serikat. 

Memang. pada 

1 4 

kan, selai 
Eretah 

ajib : 
1|pan2 lainnja dalam hubungan ini. 

   
   

Indonesia tidak menurut 

.menerangkan| 

  

    
   
  

  

#t. ..Irimannja, dan pihak 1 Si permul, ia: ja menghendaki -agar . supaja djum 

tan penjusun kompi sabotase2 
DIT “di Medan ita dapat di- 

ulung oleh pihak jg. berwadjib. 
n penangkapan? jang dilaku 

telah disita dokumen2 
g penting dari mereka, djuga 

h dibeslah sebuah alat pele- 

  

    

dak jang dibuat oleh mereka sen 
diri, '2 houder karabijn dengan 

  

“butir peluru, serta negatief 
nbar2 dari pemimpin2 DI/TII 

Diduga dalam waktu jg 

t oleh pihak. jang. berwa- 
.akan dilakukan penangka- 

    
   
   

   

kan 

    

    

   

  

|, Akan tetapi, kata Menteri Rus bersama dalam .mengusatrakar |. hendaknja -masjarakat bersa- Kembalinja Irian Barat kedalam bar dan. tidak memadjukan tun- “ekuasaan | satuan j a tutan2 jang bersifat ,,mutlak2” PN enpaan Busan an, karena hal jang demikian itu pula oleh Menteri Rusli, bahwa 'dapat - berakibat ' memperlemah , Undang2. Penabentui | 'usaha2 perdjoangan kita, baik ke Irian Barat jang su- | dalam ataupun keluar. Ketera 6 epada parle- ngan ini diberikan dalam hubu-|men telah dimintakan prioritei 

  

   

|Surabaja baru2 ini jang menga-|atjara' akan dapat mulai dibitja | baek, bhw Takan Aksi Pam rakan pada tgl. 1, Agustus jad,, Kebasan Kisi Berat Gi n| Sengan harapan, mudah2an pada bebasan Irian Barat telah menun tgl. 17 Agustus jang akan datang NW! supaja Silag Papare diangri relnerntah sudah “dapat. memu- kat mendjadi Gubernur Irian Ba jai langkah2nja kearah pemben rat, dan djika tidak, maka rak-| tukan propinsi Irian Barat itn. jat suku Irian jang berada di- Menteri djuga menerangkan, daerah kekuasaan Republik In- bahwa dalam menghadapi pem- donesia sekarang ini semuanja |bitjaraan R.U.U. ' Pembentukan akan pulang kembali kedaerah Propinsi Irian Barat didalam par     rian Barat jang dikuasai oleh|lemen itu, pemerintah telah ber- Belanda. usaha, agar supaja pada saat 
Menteri Rusli mengaharapkan(R-ULU. itu dibitjarakan, sudah ! 

ada wakil2 Irian Barat jang ikut 
duduk dalam parlemen utk ikut 
bersama - sama  membitjarakan 
R.U.LU: tsb. Untuk keperluan ini 
pemerintah sudah ' memadjukan 
tjalon2 wakil Irian Barat jang 
akan diangkat mendjadi anggota 
parlemen kepada Presiden guna 
'dimintakan persetudjuan dah pe- 
ngesahan pengangkatamnja. 

bantuan seluruh masjarakat un: 
'tuk bersama2 menghindarkan ke 
mungkinan2: terdjadinja perpe- 
tiahan, karena perdjoangan kita 

        

   
   

  

    

|dangkan Presiden sebagai 

    

     
  

          

     

   |Nega ag 

      

   
   

    

2. saran2 penting dari 

hari Re a 
ya Merdeka” dari 

Pimpinan - pertahanan Nega- 
gara harus ditangan Pemerin- 
tah, djadi hanja Pemerintah sadja 
jang harus memberi pertangzung 
an djawab kepada rakjat. Se- 

Pang 
lima Tertinggi Angkatan Perang 
memegang kekuasaan jang ' ter: 
linggi atas A.P, dengan penger 
tian, bahwa karena kedudukan 
nja tak dapat diganggu gugat, 
mengharuskan, bahwa sekalian 
keputusannja atas A.P. ditanda- 
Iengani serta oleh Menteri Per- 
tahanan. : 

. Pemerintah mengkoordinir ke 
bidjaksanaannja dilapangan tuar| 
negeri, dalam negeri, perekono- 
mian, pertahanan dsb. Maka dari 
itu Pemerintah dimasa damai 
sudah mempunjai suatu Dewan 
|Keamanan jang terdiri dari Men 
teri2 dgn. diketuai oleh Perda 
na Menteri. “Dewan Keamanan 
wadjib memberikan pertimbang 
an2 kepada Pemerintah tentang 
keamanan negara dan tentang 
perentjanaan pengerahan segala 
sumber kekuatan negara. Diwak   Atas pertanjaan Menteri Rusli 

mendjawab, bhw dasar2 utk pe- 
angan pemerintah dlm mengha- 
dapi pengangkatan seorang ke- 
pala daerah (Gubernur) Irian 
Barat ialah ketjakapan dan segi- 
segi politis serta psychologisnja. 
Dikatakan pula, bhw pemerintah 
bermaksud mengadakan pertemu 
an2 dengan berbagai golongan/ 

Pertemuan, Letkol. 

ng 

rat guna membitjarakan masalah 
ini, sesudah Undang2. Pemben- 
tukan Propinsi Irian Barat itu 
disahkan oleh parlemen (Anta- 

Sunarisasi Pener 
bang Jet. Indone 
sia Jg Pertama 
SEORANG PENERBANG pe 

sawat jet wanita Indonesia jang 
pertama hari Rebo telah kembaii 
di JUjakarta dari Roma, dimana 
gadis ini dalam wakiu satu sete- 

dikehendaki oleh Ibnu Hadjar 

nja, dan setelah kemudian ternjata 
Ibnu Hadjar tidak datang ketem 
pat tersebut oleh Penguasa Mili- 
ter Let, Kol. H. Hasan Basry di 
putuskan untuk segera kembali 
lagi ke Kota Baru, sementara per 
temuan pribadi itu oleh Penguasa 
Militer diminta supaja. ditunda. 
Daerah, “dimana — direntjanakan 
akan dilangsungkan pertemuan 

pribadi tersebut. terletak dikabupa 
ten Kota Baru. Penguasa Militer 
sedjak beberapa, waktu berselang 
telah berangkat  menudju Kota 
Baru. Selasa jl. Let. Kol. H. Ha 
san Basry telah kembali lagi ke 
Bandjarmasin. 

Penguasa Militer akan 
ke Kota Baru lagi. 5 

Lebih djauh diterangkan, bhw. 
apabila nanti sudah ada keteta- 
pan baru mengenai pertemuan 
pribadi berikutnja, maka Pengua 
sa Militer Let. Kol. H. Hasan 
Basry akan segera bertolak ke 
Kota Baru. Akan tetapi perte- 
muan pribadi ini besar kemung- 
kinannja akan terbatas hingga 
achir bulan Djuli ini. Bulan Agus 

  

      
puh udjian tingkat pertama seba 
gai. penerbang: jet. 

Ketika berada di tanah air. Su- 
narisasi djadi anggota Aero Ciub 
tapi karena tidak mendapat pe- 
ngalaman apa2 dalam penerba- 
ngan ia pergi ke Roma buat: me 
landjutkan tjita2nja. Dalam wak 
tu empat bulan Sunarisasi, telah 
terbang dengan pesawat jet se- 
lama.20 djam. Ia berharap akan 
kembali ke Roma lagi untuk me 
landjutkan  peladjarannja bulan 

organisasi rakjat suku Irian Ba- h. 

ngah tahun telah berhasil. menem| 

tu perang Dewan Keamanan Ne 
gara mendjadi Dewan Pertaha- 
nan Negara dengan tambahan 
bahwa tugas berupa pelaksanaan 
dan kekuasaan Pemerintah di 
lapangan pertahanan, jaitu me 
mimpin pertahanan. 
Pemusatan pimpinan pertaha- 

nan pada badan jang lebih ketjii 
dipandang perlu. Menteri Perta. 
anan menetapkan kebidjaksana- 

annja berdasarkan kebidjaksanaan 
umum Pemerintah dilapangan per 
tahanan. . Pimpinan militer diba- 
wahkan kepada pimpinan sipu. 
Anggauta ALP. “diwaktu damai, 
ketjuali melatih diri terus mene- 
rus, djuga mendjadi pelatih rak- 
jat, sedang diwaktu perang A.P. 

mendjadi i 
Perang terdiri 
pertama “dari Ywarga negara jang 
dengan perdjandjian sukarela men 
djadi anggota A.P. tetap sehingga 
keanggautaan itu mendjadi  pe- 
kerdjaannja. Kedua, dari warga 
negara jg masuknja berdasarkan 
wadjib militer (milisi). 
Sirategie negara seharusnja ter 

maktub dalam politik luar negeri 
nja, walaupun tidak selalu sedja 
lan dengan adania pertentanaan 
ideologi Dalam -hal ini diambil- 
kan tjentoh politik strategi nega 
ra-negara lain, baik negara blok 

| Barat maupun negara komunis, 
Tentang pernjataan perang masih 
ingin mempertahankan sistim da- 
jam UUD Sementara kita (pasal 
128 UUDS) jang menjebutkan, 
bhw pernjataan perang memerlu- 
kan izin lebih dulu dari DPR. 

dari 2 bagian, jaitu 

  Nopember. jang. akan datang... tus jang akan datang pihak Pe- 

(Abadi). nguasa Militer akan memulai ge- 
rakannja dalam phase kedua, ja- 
itu gerakan jang bersifat ,,ge- 
vechts-patrouille”. 

Gerombolan K.R-J.T. Hulu 
Sungai adjukan sjarat2, 

Mengenai keadaan gerombolan 
KRJT didaerah Hulu Sungai, me 
nurut djurubitjara Major Boerha 
noeddin, dewasa ini tampak se- 

matjam perpetjahan jang bersifat 
insidentil. Golongan KRJT Hulu 
Sungai jang dipimpin oleh Dar- 
diansjah dalam menghadapi pang 

  berhentian 
wakil presiden setelah pelantikan 

gilan Penguasa Militer, jaitu 
bahwa kepadanja akan diberi- 
kan sebanjak 160 stel pakaian, 
sedangkan pos2 militer jang ter 
letak dibeberapa rayon dim sek- 
tor ,B” (Hulu Sungai) ditarik 
kembali. Permintaan ini jang ti- 
dak disertai sanctie apa2, oleh 
kalangan Penguasa Militer un- 
tuk sementara ditolak. 

Sementara itu ,,Antara” mem- 

»Pernjataan dan tindakan Bung 
Hatta untuk berhenti sebagai wa 
kil presiden ditindjau dari segi 
sedjarah keperibadian beliau ten 
tu sadja telah meliwati pertimba 

peroleh keterangan dari pihak |ngan dan perhitungan masak2 se 
Penguasa Militer, bahwa djum-ltjara prinsipiil, bebas daripada 
lah anggota gerombolan KRIT 

  jang telah melaporkan diri utk. 
memenuhi panggilan Penguasa Surat Kaleng Militer, menurut tjatatan  ter- 
achir hingga tgl. 21 Djuli jl. able rem i3 KET 
berdjumlah 1.361 orang, 342 Untuk Guru2 Di 
diantaranja telah dipulangkan 
kembali kemasjarakat,  sedang- 

1019 orang masih ditam- 
pung dalam asrama penampung- 
an di Sei Baru (324 orang), Kan 
dangan (474 orang) dan Belitung 
(221 orang). Dari 63 orang ang 
gota gerombolan jang telah di 
(periksa oleh Badan  Pertimbang 

Ck CaRah lt 

Bandjarmasin 
BEBERAPA. orang guru serta 

pedjabat2 terkemuka dikota Ban- 
djarmasin, telah menerima. se- 
buah, surat kaleng berkepala ,,Se 
lebaran bukan rahasia ', jang ber 
isi ketjaman2 pedas terhadap tja 
ra bekerdjanja beberapa katang- 
an jang erat hubungannja dengan 

Hizbuliah di Djakarta dalam sebuah pernjataannia kepada pers 
memberikan kesimpulan2 sbb.: ,,Adalah bukan rahasia lagi, bah- 
wa dikalangan Istana Merdeka sediak beberapa lama 
rupa-rupa perlainan pendapat mengenai masalah kenegaraan atau 
pun pemerintahan, demikian rupa sehingga Jambat atau 
achirnja tidak mungkin lagi berlarut-larut dibiarkan. 

Hanja jg. perlu dipertimbangkan 
Supaja Presiden dalam keadaan 

Hizbullah Setudju Ke- 
Bung Hatta 

Di Kalangansistana”,Merdeka Sudah Se- 
berapa LamaiTerdjadi Perlainan Pendapat 

Mengenai Soal2 Kenegaraan ? 
MENGENAL MAKSUD berhentinia, Lung Hatta sebagai 

konstituante, p»imuinan pusat 

terdjadi 

tjepat 

nafsu2 rendah misalnja hanja se- 
kedar mentjari kedudukan -untuk 
mendjadi presiden, dan atau lain 
nja sematjam itu, dengan melupa 
kan tjita2 bagi kebaikan negeri 
dan bangsanja: 

»Pernjataan dan tindakan Bung 
Hatta tersebut dapat didugakan 
djustru sebagai langkah pertama 
jang diharapkan untuk memper- 
buahkan suatu kedjernihan suasa 
na baik dalam lingkungan Istana- 
Merdeka, ataupun sikap dan pen 
dirian politik beliau sendiri, dan 
kedjernihan suasana politik Indo 
nesia pada umumnja: 

»Memang sa'atnja telah tiba 
bagi setiap putera Indonesia jang 
berdjiwa luhur setelah sekian Ia 
ima menjaksikan dan mengalami 
sendiri akan rupa2 kerusakan 
dan kegandjilan2 jang menimpa 
parah akan tubuh negeri dan   an, 16 orang telah dibebaskan   

—. (Antara) 

  

iriman beras surplus  Ame- 

       lah 70.000 ton itu akan tiba di 
ren- 

'tjana jang telah ditetapkan. 
Pengiriman beras pertama ini 

seperti diketahui, sudah selesai 
diurus, dan akan tiba di Indone- 
sia berturut2 pada bulan Agus- 
tus dan September jang akan 
(datang, 

Sisanja jang  berdjumlah. 180. 
1000. ton kini sedang diurus pengi- 

Indonesia   

3, ras Surplus A. S. Ke 
Indonesia Tidak Alami Kesulitan? 
KEPALA SUPPLY MISSION kesulitan2 itu dialami, sehingga lah beras itu dapat tiba di Indo- 

rika ang pertama jang  berdjum | 

masalah udjian terachir SMP 
tahun ini. 

Diantara tulisan2 jang termuat: 
(dalam surat: selebaran tsb. ter: 
tjantum kalimat2: ,,Famili orang 
besar2 sudah dipastikan lulus se 
belumnja”, ,,Famili dari panitia, 
tentu lulus. djuga”, ,,Hallo siapa 
ingin idjazah SMP? Boleh beli 
harga murah” dan lain. 

dan 47 orang lainnja masih pe 
lu ditampung. (Antara). :   

" Diperingatkannja pula agar 
SMA, SGA, SMEA “dsb.-nja ha- 
rus berhati2 dalam menerima 
murid. Sementara itu, kepada 
setiap orang jang menerima su- 
rat selebaran tsb. dimintanja agar 
memperbanjaknja sampai 10 lem 

nesia dalam. waktu 'jang “selekas 
' mungkin. Diantara djumlah' “be 
ras tsb., 55.000 ton akan “diang- 
kut oleh kapal2 charter liwat Dja 
karta Lloyd, suatu perusahaan 
perkapalan nasional di Djakarta. 

masjarakat. bangsa untuk berte- 
gas2 menjatakan sikap . dan 
mengambil tindakan sesuai dgn 
kejakinan dan panggilan djiwa- 
nja setjara  korrectief-zakelijk, 
iberkepala dingin,  selandjutnja 
dgn tabah-tenang menampung se 
gala akibat2nja: 

»Bagi maksud2 besar, soal2 
administratief-procedueel itu 'ti- 
dak harus mendjadi penghambat 
ataupun suatu hal jang membe- 
ratkan (secundair): 

sDalam pada itu pimpinan pu 
sat Hizbullah berkejakinan, bah 
wa Bung Hatta didalam menudju 
maksud besar lagi mulia itu se-   Dikatakan lebih landjut,  bah- 

wa dalam soal pembelian burang2 bar, untuk kemudian dikirimkan 
surplus Amerika' Serikat oleh In kepada kawan2nja, Surat seleba- 
donesia, Kementerian IT Pertanian ran tsb. dewasa ini sangat mena 
Amerika Serikat memberi ban- rik perhatian kalangan  perguru 
tuan sepenuhnja, sehingga dalam an. Tentang siapa  pengirimnja, 
pelaksanaan pembelian beras da menurut: keterangan jang  dida- 
ri para petani disana  berdjalan pat ,,Antara”, kini sedang dalam 
lantjar, (Antara), penjelidikan, (Antara). 

Me emiiini 

  

A59 Kebudajanr Indonasis 

, #atevissscb Gerootschep 

BAK ynstan er Wetenscheppan 

bagai Muslim nistjaja tidak akan 
mengabaikan begitu sadja akan 
pimpinan Allah dan Rasul-Nja, 
dgn kesadaran, bahwa: menjim- 
pang daripadanja hanjalah akan 
berarti kegagalan dan keketjewa 
an dunia-achirat”, demikianlah 
pernjataan pimpinan pusat Hiz- 
bullah, 
menanam PAN 

  

ra Dimasa 
Dan Damat 

Pimpinan Pertahanan Negara Harus 
Ingan Pemerintah — Putusan Rapat 

Seksi Konstituante P.N.I. 
SEKSI KONSTITUANTE iang diketuai oleh mr. 
1'Kongres PNI telah berachir hari Rebo makin 

penjusunan konsep Konstituante jang akan dibawa kesidan 
PNI antaranja telah diambil putusan mengenai be 

bekas Overste Sutoko. 
Negara jang diputuskan dalam rapat seksi Konstituar 

r “itu menurut keterangan2 jang didapat oleh 

pelopornja. Angkatan! merintah mengambil oper 

| Amerika. 
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   Harga Langganan (Bajar Muka) 

    

P. 

   

ini, ialah pembifjaraan mengenai masalah Taknbang Seksi Ekonomi Sosial jang diketuai oleh mr.   
penjusunannja telah Gidapa 

Konsepsi mengena' 

pihak jang mengetahui antaranja 

darurat (misalnja' kalau Indonesia 
diserang mendadak) dapat hak 
djuga untuk menjatakan perang 
"defensif" tanpa menunggu dulu 
datangnja izin Parlemen jang ber 
arti dapat diberikan sesudahnja 
(untuk pengesahan pernjataan. pe- 
rang itu. Perlu ditegaskan, bahwz 

donesia hanja mengadakan pe- 
rang defensif sadja, jakni berhu- 
bung dengan politiknja jang ber- 
sifat damai. 

  

Gangguan Hari. 
mau Di Tapanuli 
KALAU PADA beberapa dae 

rah di ajaa belakangan ip: 
sering edengaran gangguan2 | 
harimau, maka kini | gangguan sedemikian telah: dialami pula 
cleh penduduk Gonting Siarang? 
jang terletak Ik. 7 km Tapanuli 
di Tapanuli Utara. Menurut ke- 
terangan jang diperoleh, gang- 
guan2 harimau ini kini dikam- 
pung tsb. baru terbatas pada 
ternak peliharaan penduduk, te- 
tapi mesk nun demikian pendu- 
Buk merasa takut untuk turun 
ke ladang2-nja. Berkenran dgn 
adania gangguan? harimau tsb. 
penduduk kini mengharapkan 
agar. pemerintah menaruh per- 
hatian sepenuhnja untuk mem- 
berantas gangguan? itu. 

  

DEMONSTRASI 5090 BURUH 
HOTEL DES INDES. 

500 Buruh Hotel des Indes jg. 
tergabung dalam SOBRI dan jg- 
sedjak 13 Djuli melakukan pemo 
gokan, hari Kemis mengadakan 
demonstrasi menuntut Supaja per 
tikaiannja dengan pihak madjikan 
diselesaikan dengan tidak merugi 
kan pihak buruh, dan supaja pe 

Hotel 
  
Mana Negara Jang Ter- 
kajafSendiri Dij 
Dari Sudut Volume Peredaran? Uang Per Capita /Swiss:Dan" Belgia Negara? Jang Terkoja — TetapisSetjara Teoretis J ang 

Amerika Dan 
MENUKUAL EDISI baru Cari picks World Currency: Report 

SSS Kim pemifnpin dum dalam Yola Ure peredaran uang pcr Capita. Amerika, Belgia terhitung mempu 
sedikit lebih madju daribada Ameri- ka Serikat, demikian menurut, taksiran termuat dalam siaran tsb. ' Meskipun keadaan itu nampaknja dapat menctavkan Swiss dan 

Terkaja 

jang disiarkan har Kebo, 

njai kedudukan nomor dua, 

Belgia sebagai negara2 
poran Pick setjara 

»terkaja” 

Statistik2 Pick telah ditentukan 
oleh kompetasi uang dalam per- 
edaran dalam wudjud kesatuan? 
uang nasional atas dasar per ca- 
pita. Masing2 perhitungan telah 
dirubah mendjadi menurut perhi- 
tungan dalam uang dolar dan 
kompilasi dolar telah dibuat atas 
dasar kurs resmi bagi semua ne 
'gara2 jang uangnja baik dapat 
“ditransfer setjara bebas atau tan- 
pa premi dipasar2 bagi uang 

1 Keadaan uang dalam 
peredaran menurut dasar per ca- 
pita pada achir tahun 1955 ada 
lah sbb.: 

Swiss — 257.90 dolar. Belgia 
2 1290161. 
186.03. Perantjis — 166.41. Swe 

  
dia — 139.89. Norwegia — 125. | 
31. Kanada — 110.70. Inggris — 
99.7. Nederland —. 95.65. Antil- 
len Belanda — 89:22. Selandia 
Baru — 88.36. Australia — 86.7. 
Irlandia 70.8. Denmark 
69.30. Djerman Barat — 64.95. 
Italia — 53.9. Hongkong — 53.66. 
Israel — 48.26. Portugal — 44.09. 
Finlandia — 38.00.  Malaja — 
36.66. Spanjol — 36.53. Surina- 

AL Mesir 20198 Dje- 
pang — 18.10. Muang Thai 
11.62. Pilipina — 11:6. Sailan 
8.05. India — 7.00. Pakistan 
5.62. Kambodja — 4.61. Birma 
5 397. Taiwan — 3.41. Korea 

fara nonstop, 

Dari kalangan jang mengeta- tindakan? jang lebih tegas, Da- hui, wartawan ,,Suara — Merde- pat pula ditambahkan disini, bah ka” mendapat keterangan, bahwa wa sebelum rapat seksi Sosial/ rapat seksi Sosial-Ekonomi ini Ekonomi membitjarakan masalah beglangsung tjukup seru dan itsb., oleh Mr, Iskag telah dibe- hangat, tetapi selalu bersandar: rikan pra-saran “ chusus feman kan tjara2 jang demokratis. Da-| Tambang Minjak Sumatra Uta- lam rapat seksi tsb. seluruhnja ra. 
'telah diadjukan 110 usul jang 
akan di-kompileer serta dirumns 
kan sesudah Kongres ini utk. se 
terusnja disalurkan melalui frak- 
si PNI. dalam Parlemen. 

Penjusunan Modal Nasio- 
nal, 

Mengenai Penjusunan Modal 
Nasional setelah menimbang, bah 
wa proces perombaan struktuur 
ekonomi kolonial dan proces 
penjusunan ekonomi nasional da 
lam situasi sekarang hanja mung 
kin berdasarkan kekuatan sendi- 
ri pula karena menimbang, bah 
wa oleh sebab itu perlu diper- 
besar dan diperluas kegiatan pe 
injusunan modal nasional, lebih? 
sementara Pemerintah belum da- 
pat menjelenggarakan tjukup pe- 
rusahaan dasar (basis: industri) 
dan pokok, maka diambillah pu- 
tusan: sbb.: 

“Dalam menghadapi masalah 
Tambang Minjak Sumatra Utara 
jang dewasa ini merupakan 
lah satu masalah jang enting 
jang dihadapi oleh Pemerintah, 
memang seksi Sosial Ekonomi da 
lam rapat2nja menumpahkan per 
hatian jang chusus, guna dapat 
mengambil suatu putusan jang 
tepat jang kemudian  cisjahkan 
dalam sidang Pleno Kongres PNI 
Kemis petang kemaren sebagai 
putusan Kongres jang per- 
tama. Dalam pembitjaraan me- 
ngenai masalah tersebut jang ber- 

Sa- 

  

1. Memupuk iklim sebaik2nja 
untuk pertumbuhan “ modal na- 

  

o »teoretis” Amerika Serikat dan Kanada-lah is. adalah negara2 terkaja didunia Gipandang 
lam pertanggungan djawab pengawasan dan kredit konsumen jang Uadan madju dikedua negara tersebut. 

Amerika Serikat — ! 

me — 32.46. Uni Afrika Selatan! 

tindak ketua adalah mr. Wilupo, 
wk, Ketua Suwirjo, sedang ke 
tua Perumus serta Pelapor ada 
lah drs. A.K. Gani serta Mr. 
Iskag. Sedangkan dari daerah? 

“pun duduk seorang waxilnja ma 
Sing2. 

Putusan mengenai TMSU, 
Mengenai Tambang Minjak Su 

matra Utara telah diambil kepu 
tusan, mendesak kepada Pemerin 
tah, supaja dalam waktu sing- 
kat mengambil segala tindakan 
seperlunja utk menjelamatkan pro 
duksi, termasuk kemungkinan ex 
port minjak.. Putusan tsb diam- 

Ibil karena PNI tetap berpendi- 
rian, bahwa. Tambang Mis: 
Sumatra Utara tetap akan dikta 

  
sai oleh Negara. Djuga karena 
Pemerintah tetap akan menitik 
beratkan perhatiannja terhadap 
produksi utk kepentingan masja 
rakat dan Negara dgn menentu- 
kan tjara2 untuk menjelamatkan 
produksi. Pun. didasarkan 
pertimbangan, bahwa untuk da- 
pat mengusahakan perusahaan 
sefjara rasionil perlu diadakan 

Dunia ? 

Kanada 

didunia ini, namun menarut Ja 

dari sudut keadaan sis 

sional dan membantu,  melin- 
dungi serta mempermudah tum 
buhnja modal itu, supaja setjara 
teratur dan sistematis dapat meng 
ganti modal asing: antara mo- 
dal nasional dan modal asing 
terang ada perbedaan rkedudukan, 

2. Menstimulir penjusunan mo- 
dal setjara rasionil atas initiatif 
tiap warga negara, asal penjusu- 
nan modal djangan mengham- 
bat pertumbuhan sesama warga 
negara, apalagi mengukung atau 
memerasnja, hingga tertjegah tim 
bulnja kapitalisme nasional. 

3. Antara sesama warga nega- 
ra, asli atau tidak asli, tidak 
ada perbedaans mereka yunja ke 
wadjiban hak jang sama. 
4. Memperlindungi dalam per. 

tumbuhan modal nasional pihak2 
jang lemah terhadap jang kuat 
Vikalangan nasional, dan. perlin- 
dungan ini tidak  bersandarkan 
perhedaan antara asli dan tidak 
asli pada umumnja. 

5. Memperingatkan untuk ke- 
pentingan fihak warga negara 
turunan asing sendiri, - supaja 
djangan  ber-orientasi kefihak 
asing atau mengisoleer diri, me 
Ieinkan selajaknja harus ber- 
orientasi kefihak asli. 

6. Berusaha mentjegah  gedja- 
lo2 jang sudah kentara tentang 
disalah gunakannja kekuasaan 
modal jang berkedudukan dalam 
bentuk perusahaan2 boneka, sa- 
telliet atau suapan2, jang  meng- 
halang-halangi pertumbuhan mo- 
cal nasional sehat seperti  di- 
rraksud diatas dan menghukum 
perbuatan mempergunakan tja- 
ra2 tsb., baik terhadap jang men 
djalankan, maupun terhadap jg. 
menerima sistim2 tsb. 

Tentang structur ekono- 
mi nasional. 

Mengenai structur ekonomi na-     
! Negara2 

makmur, 
Negara2 dgn. peredaran uang 

jang berdjumlah lebih dari 100 
Idolar per capita dianggap seba- 
sai negara2 makmur dengan in- 
dustri2 modern dan taraf hidup 
jang tinggi. Mereka djumlah per 
edaran uangnja berada antara 
99.00 “dolar. dan 50: dolar per 
Capita dikatakan sebagai negara2 | 
jang ,,setengah makmur” dan ne| 
gara2 jang mempunjai diumlah | 
peredaran uangnja ada antara 49 
!dan 20 dolar per capita adalah 
pada umumnja negara2 jang be- 
lum madju perindustriannja dgn 
'mempunjai wilajah2 luas jang 
tidak berpenduduk serta mempu- 

(njai sistim2 djalan jang buruk. 

jang dianggap 

I 

Negara2 jang tsb. belakangan 
ini sebaliknja tergantung kepada 
produksi dari luar (lain2  rege- 
ri) dalam hal mengenai kebutu- 
han barang2 kapital Jan baranz2 

manufaktur. 'Tilpon2 dinegara2 
ini dalam keadaan djarang dan 
sebagian besar penduduk mere 

ka tidak memakai sepatu dan 
mempunjai pakaian jang menje- 
dihkan keadaannja. Negara2 jg. 
peredaran uangnja berdjumlah 
Kurang dari 20 dolar per capita 

dianggap sebagai ,,negara2 me 
larat”.   2 326. INDONESIA — 3.05. 2 

Vietnam — 2.53 dan jang men-| Demikian menurut laporan 
duduki tempat terachir jalah termuat dalam siaran ,,Picks 
Ethiopia — 1.60 dolar. World Currency. Report”. 

sional diputuskan sbb.: Mendesak 
kepada Pemerintah supaja: a. Da 
lam lapangan import mentjahut 
kembali peraturan import. dan 
TPI serta mengadakan peraturan 
baru untuk melindungi importir 
nasional, supaja dialihkan 'aktivi- 
tet perdagangan import. dari im- 

Dim. kota Smg.: Rp. 12,70 “- Rp. 0,30 (Materai) — Rp. 13,— 

Luar kota Smg.: Rp. 13,70 -# Rp. 0,30 (Materai) — Rp. 14,— 

Harga Adv. Rp. 0,95 per mm.-kol, Etjeran 75 sen selembar. 

  

|PNI Akan Desak Spj Pemerintah 
egeraAmbilTindakanTtgTMSU 

| Untuk Selamatkan Produksi Termasuk Eks 
ran Ehw Pemerintah Akan Tetap Kuasai TMSU -6 Saran Utk 

L Penjusunan Modal Nasional 
. SALAH SATU PEMBITJAR AAN ig paling hangat dalam rapat2 seksi Kongres PNI sekarang 

Minjak Su matra Utara jang termasuk dalam 
Wilepo. Tapi setelah berapat selama 125 hari se- pada hari Rebo malam seksi tersebut selam mengenai Tambang Minjak Suma- tera Utara pun berhasil mengambil putusan mengenai JI. kenjusunaa Struktur Ekonomi Nasional. 

ortnja — Berpendi- 

portir asing kepada importir na- 
sional menudju kepada perkemba 
ngan baik dari importir nasional 
(tersebut — dengan memperhatikan 
pelaksanaan pembagian devisen 
jang dilakukan didaerah masing2, 

b. Dalam lapangan export. £. 
menjalurkan export barang2 jang 
dikuasai oleh Pemerintah via ex- 
porteur nasional. 2. dalam peng- 
langkutan barang2 export memper 
'gunakan perusahaan pelajaran 
nasional. 3. mengambil tindakan? 
sehingga export dapat didjalankan 
dengan tidak merugikan Negara, 
produsen dan exporteur. 

c. Dalam lapangan distribusi. 
Menjalurkan distribusi hasil pro- 
duksi dalam negeri dan barang2 
import: via perusahaan2 nasional. 

d. Dalam lapangan industri. 
Membatasi - import barang2 fa- 
brikaat jang sudah dapat dibuat 
dalam negeri sendiri. 

Mengadakan djamiran? ttg: 
import bahan2 industri dalam Ne 
geri dan menindjau kembali pera 
turan- TPI. atas import bahan? 
tersebut. 

e. Tentang bank-bank. 1. Le- 
bih diutamakan pemberian crediet 
kepada bank2 nasional jang bona 
fide untuk memberi kesempatan 
supaja berkembang dengan sem- 
purna. 2. Kekuatan keuangan 
bank2 asing seluruhnja atau se- 
bagian terbesar dipergunakan utk 
pemberian crediet - kepada peru- 
sahaan2 nasional. 3. Diadakan 
peraturan2' tentang kedudukan 
dan lapangan pekerdjaan dari 
bank2 asing. 4. Segera diusaha- 
kan Undang2 Bank. 5. Diadakan 
Bank Kredit Tani jg menguntung 
kan petani dan memadjukan per 
tanian. 

    f. Tentang modal asing. 
| 1, Penanaman modal asing pa 
da umumnja dapat diterima se- 
ibagai modal tambahan utk mem 
belandjai “pembangunan n 
nal. Penanaman modal asing ini 
diatur. menurut: undang2. 

2. Modal asing jang sudah la 
ma ditanam dan menurut perhi- 
tungan zakelijk sudah lunas di: 
transfer berupa penjusutan modal 
(kapitaalafschrijving), laba (diwi 
dent) dan bunga (rente) di 
lakukan sebagai modal do: 

g. Tentang hak concessie dan 
erfpacht. 

1. Dalam lapangan perkebu- 
nan besar jang sudah habis wak 
tunja hak ini tidak  diperpap 
djang. 

2. Djika hak2 tsb tidak 
gunakan maka concessie 
pacht akan ditjabut dz 
kan pada pengusaha n 

3. Dalam lapangan 
Ingan sebagai perusahaan 
|dan dasar: jang sekarang 
dan dimiliki oleh  orang-ora: 4 
partikulir berangsur2 diganti si- 
fatnja mendjadi perusahaan ne- 
gara. Dalam hal “j 
asing didahului dgn usaha2 be- 
rupa Indonesiasasi berangsur atas 
pimpinan dan tenaga pokok se- 
gala perusahaan? atas dasar d's 
minan langsungnja produksi ig 
Ibaik tanpa stagnasi. 2 

4. Memberikan concessi 
taribangan baru kepada 
asing hanja bertina nerus 
tjampuran nasional dan 
waktu concessie itu diverpendek 
menurut ukuran modern. 
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Untuk Berantas Malaria 
TahuniIniDisediakanBe- 
grotingl,Rp./64.000000 
emang Benar Indonesia Telah Berhasil 

»Menaklukkan" Malaria: Kata Dr.Suparmo 
ATAS PERTANJAAN 

Dr. Suparmo mengatakan, 

membanteras penjakit malaria. 
rantasan malaria setjara teratur 
can sebelum tahun itu dikatakan, 
persen berpenjakit malaria senerti 
Izin Tuban, Sumatera Selatan, 
Menurut transmisi index (pe- 

tundjuk pemindahan hama) usa- 
ha-usaha itu telah berhasil dga 
baik sekali. Sebagai tjontoh ada- 
lah penjemprotan di Djakarta de 
ngan melakukan penjelidikan2 pa 
da baji2 jg sebelum umur 1 ta- 
hun. Menurut dr. Suparmo sebe 
lum dilakukan penjemprotan pa- 
da dinding2 rumah, 224, dari ba 
ji jg belum berumur 1 tahun te- 
lah kena infeksi malaria dan 
angka itu kemudian menurun 
mendjadi 045 setelah di Djakarta 

  

"PARTAI Aksi Rakjat Singa- 
pura” telah menjerukan diachiri- 
nja kekuasaan kolonial dan di 
bentuknja Malaya jang merdeka 
dengan menggabungkan Malaya 
dan Sinagpura, demikian menurut 
berita2 dari Singapura. Untuk me 
laksanakan hal itu Partai tsb. 
mempunjai program 4 fasal. Pem 
bentukan — pemerintahan. negeri 
Malaya merdeka itu harus dida- 
sarkan atas pemilihan umum da 
lam hal mana semua penduduk 
jang lahir di Malaya atau jang 
menerima baik kebangsaan Mala 
ya akan turut serta. Program tsb. 
diumumkan dalam suatu rapat 
umum pada tgl. 22 Djuli. Rapat 
tsb. diselenggarakan oleh Partai 
tsb. dan — dihadliri oleh. 5.000 
orang, Dalam pada itu pemerin-     

  

tahan djadjahan Inggris di Singa 
pura berusaha sekeras2nja untuk 
mentjegah — berlangsungnja rapat 
umum itu. 

Sebuah resolusi. jang diambil 
dalam rapat tsb. menjatakan pro 
tesnja terhadap, sikap Inggris jg. 
menolak tuntutan rakjat Singapu 
ra untuk kemerdekaan. Selandjut 
nja didesak supaja partai politik 
jg anti-kolonial membentuk Front 
Persatuan Nasional guna memper 
kuat kedudukan delegasi Singapu 
ra dalam perundingan2 dihari de 
pan. 

Ketua Partai Aksi Rakjat Si- 
ngapura itu, Tos Chin Chye, dlm 

Partai Aksi Rakjat Singapura Seru- 
kan Diachirinja Kekuasaan Nasional 

karena Inggris menolak  menje- 
rahkan pengawasannja atas ke- 
amanan dalam negeri kita”. Ini 
sangat bertentangan dengan tjita2 
berpemerintahan sendiri kita, ka- 
ta ketua tsb. 
Tuntutan kita, jaitu hak utk, 

memerintah sendiri, harus djangan 
ditolak. Kita sekali telah gagal 
tapi kita tak dikalahkan. Kita se 
landjutnja harus memperkuat ke- 
jakinan kita”. 

»Rakjat Singapura tidak dapat 
membiarkan  adanja kekuasaan 
kolonial”, kata wakil sekretaris 
Dewan Legislatif jg sama sekali 
dipilih oleh rakjat dan jang mem   pidatonja dalam rapat umum tsb. 

menjatakan bahwa perundingan2 
di London baru2 ini telah gagal 

  

punjai hak untuk membubarkan 
pemerintah”, kata Lim selandjut- 
nja. (Antara), 

pers pimpinan Lembaga Malaria 
bahwa memang benar tulisan »New York Times,” bahwa Indonesia telah berhasil dalam 

dalam 

usaha 
Dikatakan bahwa usaha pembe- 
telah dimulai sedjak tahun 1951 

bahwa ada daerah2 ig seratus 
didaetah pantai Utara antara 

Lampung dil. 
dilakukan 4 sampai 5 kali pe- 
njemprotan.  Selandjutnja 
rangkan, bahwa kini sedang dila 
kukan usaha besar?an dan da- 
lam waktu 5 tahun mulai tahun 
ini diharapkan parasit2 malaria 
sudah akan lenjap sama sekali. 
Tentang begroting dikatakan, 

bahwa utk tahun ini sadja telah 
disediakan  begroting Rp. 46.000. 
000,—.. Disamping itu terdapat 
bantuan LC.A. sebesar 2,6 djuta 
dollar jang berupa obat2an, ken- 
daraan dan tenaga, dan  djuga 
tenaga2 dari W.M.O. Demikian 
pimpinan Lembaga Malaria dr. 
Suparmo. Sementara itu atas per 
tanjaan ,,Antara” Sekdjen Kemen 
terian Kesehatan Dr. R. Pirngadi 
mengatakan, bhw wabah tjatjar 
jang timbul. di Sulawesi Selatan 
kini belum menurun, Dikatakan, 
bahwa selain di Sulawesi telah 
terdapat pula 2 orang di Kalinian 
tan Timur dan seorang di Sura- 
baja jang terserang tjatjar dan 
mereka telah di-isolir, 

Dikatakan bahwa timbulnja wa 
bah2 itu terutama karena rgkjat 
di Sulawesi terlalu lama tidak di 
tjatjar dan. karena adanja gang- 

Iguan keamanan. Tindakan? Pe- 
Imerintah disamping pentjatjaran 
djuga pembuatan gordon jang 
mengisolasi Sulawesi dari daerah2 
Kalimantan Tenggara, Surabaja, 
Nusa Tenggara dan Maluku dan 
kapal2 jang singgah di Makasar 

|banja boleh membawa orang2 jg 
(telah ditjatjar lebih dulu, demiki 
an Dr. Pirngadi. (Antara), 

dite- 
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Utjapan Terima Kasih 
Dengan djalan ini kami mengutjap banjak" terima kasih 

| kepada semua handai taulan, Saudara?', Tuan? dan Njonja? 
|jang telah memberi bantuan/sumbangan baik moreel mau- 

an jang telah datang mengundjungi malam 

. 

pun matericel 
resepsi dari perkawinan: - : 

Soekantirin Martosoehardjo 
: (Dil. Gading Wetan 125) 

| DENGAN e : 
 Wirjoroemekso 

ding Kulon 121) 
Djuli 1956 djam 7 — 10 malam. 

SUTEDJO BERDUA. 
S 

Poerwosoel 
pada hari Minggu tgl. 22 | 
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“Pada hari RABU, tanggal 1 AUGUSTUS 1956 akan diadakan 
lelang Besar untuk umum. 

Lelang dimulai pada djam 9 pagi dan bertempat di : 

Gedung: G. R. I. S. 
Bodjong No. 116 Semarang 

dapun jang dilelangkan ialah berupa Kajudjati-pertukangan, 
jubakar dan Arang terletak di Penimbunan? dari 

| Hutan: KEBONHARDJO, MANTINGAN, SEMARANG dan 

Daftar kapling dapat diperoleh di : 

Kantor Daerah Hutan jang bersangkutan, 
— 1 Inspeksi Djawatan Kehutanan Bag. ke 1, di Bandung, 

x k 1 4. 3» HI, ,, Semarang,      
” ” aa ” 

Besar Djawatan Kehutanan 

3 Ra KMR 

—.&. SEMARANG PREMIERE!!!! 
KUNDJUNGILAH ! 

   
  

    

    

2 SAKSIKANLAH !!!! 
MALAM KESENIAN 

CHUNG LIEN HUI! P.P.S.M.I. 
N SHOWS JANG MENARIK DARI BOGOR, 
SEMARANG, SURABAIA & MALANG. 

| RENTETAN BALIET & ANEKA TARIAN BER- 
MATJAM BANGSA. 

DIRAMAIKAN DGN. LADIESBAND & 
BOYSBAND. - 

Tgl. 27 DJULI 1956 DIEMAAT MALAM djam 19.30 

umum 3 .10,— dapat dibeli di: 

Agen BATA, Gadjah Mada 36 
AMERICAN SALON, Pekodjan 83 

Untuk PELADJAR (dgn. bawa tanda peladjar) 4 Rp. 5,— 
terbatas djumlahnja di S.M.E.A. Mlaten Semarang. 

PENUH DENG 
- BANDUNG, 

   
JANG TUAN2 TUNGGU, 

SEKARANG DAPAT TERLAKSANA, 
DAN TENTU DAPAT. 

uck 34 2 Ton : 
L/C No. 43387. 

Chassis 31/ 2 Ton 
L/C No. 43386. 

Ford Tr 

"Ford Bas 

Renault Delivery 
| yan L/C No. 43263. 

N. V. NATIONAL MOTOR COY 
Dji. Raya Djendral Soedirman 

Djakarta. 

Untuk Djawa Tengah, dapat hubungan dengan : 

i N.V.SOETRA 
Djl. Baron 108 — Tilp. 253 

soLOo. 
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: HATIAN !!! 
N TJANTIK ? 

      

AN TA ag AA, 

' Pa Na Ioi 
KUNDJUNGILAH ,GALLIA 

“ BBAUTY-SALON , alat2 SERBA BARU. 
ai HADIREKAO No, 33 KUDUS — Telp. 164. 

“dibuka tgl. 1 Agustus LN 

Kaan Nj aja? 7 None” jang tepat dengan potongan 
| Njonjah' / Nona? dengan memuaska 

. Permanent aa Denga 

    

     
   

    
   

    
    

    

     

  

   

ul, jang dapat melajani 

Dikerdiakan oleh : 

AHLI-KETJANTIKAN |, 

Machineloos 

TARIP2 PANTES! Na 
gga tgl. 11 Agustus 1956, diberi KORTING 209. 
g te lah j 1 ebi 

(Ged. Schoonh. 
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an ikan di Ungaran beb - 

Djateng 
MENURUT berita jang diper 

oleh "Antara”, bahwa oleh Ke- 
menterian Dalam Negeri telah di 

“keluarkan penetapan  djumlah 
anggauta D, P, R. D, Peralihan 
bagi seluruh daerah Propinsi Dja 
.wa-Tengah, jang meliputi djum- 
lah anggauta sebanjak 894 orang. 
Dari djumlah itu jalah 60 .ang- ' 
gauta untuk DPRD Peralihan 
Propinsi Djawa Tengah, 735 
anggauta untuk DPRD Peralihan 
dari 28 Kabupaten, 76 anggauta tan r 
untuk DPRD Peralihan 4 Kota ,kuka, S. itu pengusuan selan- | 

Besar, dan 23 anggauta DPRD 
Peralihan untuk 2 buah daerah 

Kota Ketjil. : 

Menurut perintjiannja 

te, tsb. jalah: 
Untuk daerah K : 

marang jang terdiri dari 
paten Semarang. Kendal, Demak 
dan Purwodadi Grobogan, ma- 
sing-masing 30, 275 24, dan 30 
anggauta. Keresidena, Pekalong 
an: Kabupaten Pekalongan, Pe- 
malang, Tegal, dan Brebes ma 
sing2 30 anggauta. Keresidenan 
Pati: Kabupaten” Pati, Kudus, 
Djepara, Rembang dan Blora ma 
sing 30, 20: 21: 20: din 28 
anggauta. Keresidenan  Banju- 
mas: Kabupaten Banjumas, Tji- 
latjap, Purbolinggo dan Bandjar 
negara masing2 30: 30: 26: dan 
25 anggauta Keresidenan - Ke- 
du: Kabupaten Magelang, - Te- 
manggung, Wonosobo, Purwore 
dio, da, Kebumen masing2 30, 
205 21: 30 dan 30 an 
residenan Surakarta: abupaten 
Klaten, Bojolali, Sragen, Suko- 
hardjo, Karanganjar dan Wono 
giri masing2 30: 23: 20: 20: 20: 
dan 30 anggauta. 

Dari 76 anggauta 

SEORANG JANG telah lama mendjadi ,,buron” 
polisi karena tertuduh melakukan sesuatu kedjahatan 
telah tertangkap di Semarang pada saat orang itu sec 
surat keterangan untuk keperluan kawin pada Lurah 
tempat orang itu berdiam. Demikian keterangan jang 
dari fihak resmi. Orang itu bernama S. alias P. jang menuru: 
pengakuannja berasal dari Jogja. Ketika ia minta surat rang 
untuk kawin pada Lurah kp. Bodjongsalaman Smg. oleh Lurah 
kampung tsb. dikenal bahwa orang itulah jang mendjadi ,,buron” 

Kabar Kota 

( Pjumblah Angg, 
& DPRD Petik 

Pp 
“jl. Dalam pemeriksaan 

| an setelah ia tertangkap itu, 

adalah 
sbb.: Dari 735 anggaut, untuk 
DPRD Peralihan di 28 Kabupa 

Keresidenan Se 
Kabu- 

: tan 5 gruka, Ke (Purwodadi Grobogan) terdapat 
hutan jang digunduk orang se 
tjara tidak sah jang luasnja Ik. 
3.500 ha. Kerusakan? hutan tsb 
diketahui sewaktu 

untuk 4 berwadjib baru2 ini mengadakan | 

“ 

on Pengantin Ala- | 

Tertangkap Wektu Minta Surat Utk Kar 

Karena Tersangkut Perkora Pe- 5 

  

   

(kedjaran) 

ru2 ini 

kita peroleh 

  

. Pak Lurah kemudian mengada 
kan hubungan dengan fihak jan 
berwadjib dan penangkapan ter 
hadap S. alias P. dilakukan. M: 

keterangan, S. mem 

      

nurut 
telah lama mendjadi i an fi. 

'hak polisi karena tertuduh ter- 
.sangkut dalam perkara perampo- | 

  

permula- 

   
barnja S. masih belum mengaku 
tuduhan tsb. dan keterangannjz 
selalu berputar-putar. | 

Tetapi dalam Hui S. re 
ngakui pernah melakukan kedia | 
hatan mentjuri sepeda sampai ti-| 
ga kali berturut-turut. Diantara 

keterangan 

Sea 

  

  

| 

  
Polandia telah diper 

  sepeda-seped., jang ditjurinja itu 
a.l. merk Gazelie milik anggauta 
polisi Ketjamatan Semarang Ba 
rat. Demikian pengakuan S. dan | 
sampai seberapa diruh keajaha 
tan-kedjahatan jang pernah dila 

djutnja kini masih  dilangsung 
kan. Degan tertangkapnja S. itu 
maka maksudnja hendak kawin 
terpaksa diurungkan. 6 
Mengenai perkara periimpok- 

an di Ungaran dapat | dikabar 
kan, bahwa perampoknja terdiri 
dari 5 orang diantaranja memba 
wa sendjata p'stol. Siapa jang 
mendjadi korban perampokan 
dan berapa kerugiannjia. belum 
didapat keterangan. tetapi bebe 
rapa diantar, kawanan perampok 
itu telah ada jang terangkap. 

| 4nekaDjateng | 

PURWODADI 
3.500 HA HUTAN DI GUN- 

DULI, . 
Dari laporan2 resmi jang dite 

rima jang berwadjib di  Sema- 
yang ternjata, bahwa pada wak 
tu jang achir2 ini didaerah hu- 

wilajah Ketjamatan Gejer 

  

pihak jang 

buah Kot, Besar jalah Kota? penindjuan didaerah tsb. Menu- 

Besar Semarang, Pekalongan, 
rakarta, dan Tegal jang masing 
masing 25, 15: 21: dan 15 ang 
gauta. Dan 23 anggauta untuk 

Su Tut keterangan, melihat bekas2- 
nja pengrusakan tsb. baru terdja 
gi Ik. 2 bulan sampai pada ha 
ri mendekat penindjauan. Siapa 

daerah Kota Ketiil Salatiga dan lang bertindak dan berbuat setja 
Magelang jang masing2 10 dan - 
13 anggauta. 

tidak sah itu belum diketa- 
i. Dan diantara huta, jang 

telah digunduli itu terdapat ta 
BUKAN TJAMAT "RI? TETA naman ketel, pohon jang baru 

PI "TJAMAT D.I”. 
| Berhubung berita "Antara” Se 
imarang jang mewartakan adanja 
'Tjamat Republik Indonesia. dari 
iPagujangan jang mendjalani ,,hu Rp. 17 
(kuman mati” dari pihak gerombo 
jan Dil. lebih landjut Perwira 
pers Divisi Diponegoro mewarta 
kan bahwa Tjamat jang dimak 
sud jalah "Tjamat Darul Islam” 
sendiri bernama Leman jang di 
bunuh mati oleh pihak gerombo 
lannja sendiri karena ditjurigai. 

ditanam dalam tempo Ik. 40 ha 
ri. Kalau setiap ha membawa ke 
rugian Rp: 50,000,—, maka dgn 
kerusakan tsb. pihak Kehutanan 
sekurang2nja menderita kerugian 

5.000,000.—, (Antara) 

PEMALANG 
aa en ana ama ema ' 

DjUDI DI PASAR MALAM. 
Berkenaan dengan adanja per 

tik sekarang ini 

bangsa 
kita katakan, bagaimang baiknja: 

djak persiapan2 

| menempatinja sadja. 

Tetapi disamping itu. kita dju 
ga djadi termenung - kemudian 
melihat perkembanga, politik 
setjara tersirat. 7 

Dari suatu pertjakapan kita 
dengan Mr. Sartono, jg datang 
ke Semarang menghadiri Kon- 
gres PNI, kita dengar pertama" 
kali, bahwa surat resmi dari Wa 
kil Presiden Drs. Mohd. Hatta 
telah diterimanja, jano menjata- 
kan dengan djelas kehendak me 
letakkan djabatan, begitu dimu 
lai sidang Dewan Konstituante. 

Padahal perkembangan2 pof!- 
mengharuskan 

pemimpin? politik memusatkan 
perhatiannja kepada kekuatan ke 

Nas'onal 
Termenung 

selamatan persatuan 
Indonesia. 

Hatta Apakah untung rusinja 
berhenti meninggalkan suatu dia 
batan jane bersama-sam.,, pemim 
ni Negara: atau Hatta sebagai 
figuur politik jang tjukup disega 
ni di Luar Negeri. tetap mendam 
ningi Presiden Sukarno bersama 
sama memimpin Negara. 
Maka perhitungan untung ru 

gi, bermanfaat atau tidak ber- 
SL ALAAL . 

The Idle Rich 
Kumpulan Darmawi- 
sata Istimewa Di'Jog- 
ja: luran Tiap Bulan   djudian di Pasar Malam (pase- 

ran dengan 12 
rakjat di Pemalans telah mende 
sak kepada fihak jang berwadjb ” 

Tentang penjerahan diri seba- supaja 

angka), maka 

2 
EI- perizinan djudi itu 

njak 40 orang anggauta gerombo tjabut kembali, karen, akan me 
lan kepada jang berwadjib di Bu rambah perderitaan rakjat. Desa 
miaju dikatakan 
gus” pada minggu j.l. itu, melain 
kan setjara berangsur2 hingga 
mentjapai djumlah sebanjak di- 

jatas. Demikian berita pendjelasan 

goro. 

La 

7 
SIARAN RADIO R.I. 

Semarang, 28 Djuli 1956. 

  

adia al 

  

Genderan. 07.20 Soran dilandjut 
.Ikan Genderan (landjutan). 12.00 
Bunga Rampai Siang. 1245 Or- 
kes Geraldo. 13.15 Rajuan Sam 
Saimun dll. 13.40 Carry dengan 
kawan2nja. 14.10 Kliningan Sun 
da. 17.00 Paduan Suara anak2. 
17.30 Dongengan kanak2. 17.50 
Gending2 Dolanan. 18.15 Kron- 
tjong Sendja. 18.30 Obrolan Pak 
Patrol. 18.45 Krontjong Sendja 
(landjutan). 19.30 'Tjiptaan Is- 
kandar. 19.40 Imbauan Malam. 
20.30 Klenengan Patalon. 21,00 
Tjeramah. 21.15 Wajang Kulit 
semalam suntuk. 2215 Wajang 

| Kulit (landjutan), 05.00 Penu- 
tup. 
serak 28 Diuli 1956. 
Djam 06.10 Pagi meraju. 0.30 

Irama Krontjong. 07.20 Orchestra 
Mascotte, 07.30 . Dari Perantjis. 
07.45 Instrumental Gembira. 12.03 
'Klenengan Gadon. 1340  Klene- 
ngan Gadon (landjutan). 14.10 
Rajuan Siang. 17.00 Bu Nies dgn 
kanak2nja. 17.40 - Varia Djawa 
Tengah. 17.50 Irama Indonesia. 
18.30 Ruangan Wanita. 19.30 Im 
bauan Malam. 19.45 Kontak dgn 

  
pendengar. 20.30 Bu As dkk. 
21.15 Pembatjaan Buku. 22.15 
Puspa Ragam oleh ROS. 23.00 
Penutup. 
Jogjakarta, 28 Djuli 1956. 
Djam 06.10 Orkes  Simphoni 

Pittsburgh. 06.35 Njanjian Subar- 
dini. 06.45 Merdu meraju, 07.20 
Lagu2 Ketimuran.. 07.30 Hida- 
ngan pagi. 12.15 Lagu2 Indone- 
sia Terkenal. 12.30 O.K. Tjan- 
dra Purnama. 13.10 Gadon Se- 
ton. 14.10 Gadon Seton (landjut- 

“bukan sekali Kan tadi 
Djaksa Agung dan Ketua DPR 

sannja diberikan kepada 

€ Panglima Terr. 
dari Perwira Pers Divisi Dipone Djateng dll. instansi jang 

ker di S 

disampaikan kepada 

Diakarta, sedangkan tembu- 
semua 

Bupati. 
Gubernur 

organisasi2,  partai2, 
IV, 

sangkutan di Djateng. 

LASE 
DJEMBATAN BABAGAN 

DIPERBAIKI. 
Sebagaimana diketahui, bahwa 

djembatan Babagan jang sedjak 
tahun 1949 merupakan djemba- 
tan darurat, akibat dari clash ke 
HI. . Kini djembatan itu sedang ' 
asjik dibikin betul, serta dikerdja 

Djam 06.25 Soran dilandjutkan kan siang dan malam hari. Diper 
oleh keterangan, pembikinan djem 
batan Babagan itu disediakan ' 
pembeajaan Rp. 214.000,— uku- 
ran djembatan ada 275 meter 
pandjang xXx 8 meter lebar dan 
dapat diharapkan dalam bulan 
Agustus akan selesai dikerdjakan. 

PURBOLINGG0 
PENDUDUK BANGUN 

GEDUNG S.R. 
Baru2 ini didesa Bandingan, 

Ketjamatan Kedjobong,  Purbo- 
linggo, telah dilangsungkan pe- 
resmian pembukaan gedung untuk 
Sekolah Rakjat Bandingan, jang 
antara lain dihadliri oleh Bupati, j 
Kepala Inspeksi Sekolah Rakjat, 
Kepala Djapen Kab. Purbolinggo, 
guru2 dan lain?. 
Gedung jang baru diresmikan 

pembukaannja itu adalah hasil 
usaha  gotong-rojong penduduk 
desa Bandingan, jang menelan 
beaja sebanjak . Rp. 12.567,75, 
dan pembangunannja telah di- 
mulai sedjak tgl. 17 Agustus '5S. 

KEBUMEN 
mean 

RAPAT P.O.M.G, 
Bertempat digedung SGB  I 

Negeri Kebumen baru2 ini te- 
tah dilangsungkan rapat jang 
dihadliri oleh anggauta2 POMG 
dan lain2. Rapat. merundingkan 
masalah pemasukan tjalon mu- 
rid klas I SMP Negeri di Kebu 
men. Djumlah anak jang lulus 
dari SR dan: berhak melandjut- 

MP Negeri ada 982 
orang, sedang jang bisa diteri- 
ma, mengingat adanja ruangan, 
paling banjak hanja 160 anak. 
Rapat memutuskan untuk  me- 
ngirim delegasi POMG ke In- 

an). 17.00 Tjatatan Dua Pekan speksi Pengadiaran di Semarang 
Studio Jogjakarta. 17.40 O.M. guna mengusulkan agar SMP Ne- 
The Moon Islanders. 18.15 Bing peri Kebumen ditambah. dengan| 
kisan Malam Minggu. 18.30 2 buah kelas lagi untuk kelas I, 
(Krontjong Gembira. 1 9.40 Saju djadi djumlah jang aka, diteri- 
meraju. 

(Pendengar. 21.15 Dagelan Ma- 
taram. 22.15 Dagelan Mataram 
(landjutan). 23.30 Penutup. 
Djakarta, 28 Djuli 1956. . 

Waktu ditjetak atjara 
datang. 
Tjirebon, 28 Diuli 1956. 

20.15 Dari dan untuk ma bisa sedikit tambah. 

  

mentalia. 
belum don. 14.10 Orkes Studio Djakar 

ta, 
Siaran A. P. 

1340 Orkes L. Lon- 

17.00 Suara S.M.P.” 17.30 
18.15 Permainan 

Diam 16.10 Langgam Bersama. Piano. 18.30 O.K. Gema Suasa- 
06.40 Percy Faith. 07.10 Kron- na. 19.30 Finale Bintang Radio. 
tjong M. Sagi. 06.40 Orkes Se- 21.15 Finale Bintang Radio (Ian 
ruling. 12.00 Barat Populer. 12,30 djutan). 

13.10 Instru- Suatma, 24.00 Penutup, Orkes Gumarang. 
2215 - Pantun 

ber-j 
Ipat-tempat jang bersedjarah, me: 

ka jang dianggapnja sesuai 

1000: Anggota Harus 
Pakai.Mobil Sendiri 
"Dan" Hotel Selalu 

Klas Satu 
Orang2 kaja bangsa Indonesia, 

jang sedikitnja bisa disebut ,,ton- 
nair” di Jogjakarta, kini tengah 
berusaha untuk mendirikan satu 
perkumpulan, jang melulu untuk 
"meluaskan” pengetahuan, dgn 
djalan "berdarma wisata” ketem- 

narik hati dan bisa memberi hibu- 
rap. 

Jang sangat membikin - orang 
sama bergojang kepala, dalam 
rentjananja disebut bahwa setiap 
kali berdarma wisata, harus me- 
makai mobilnja sendiri, dan ka- 
lau bermalam, harus dihotel kelas 
satu. 

Kontribusi ditentukan tiap-tiap 
janggauta Rp. 1000.-. (dengan tu- 
lisan: seribu rupiah) sebulan. 

Konon kabarnja ,,usaha luar 
biasa” ini sudah mendapat per 
setudjuan dari orang2 kaja bang 
sa Indonesia di Surakarta. Bah- 
wa usaha untuk mendirikan or- 
ganisasi serupa ini bagi mereka 
jang ,,uangnja kelebihan”, tidak 
perlu disesalkan, itulah tidak per 
lu dibitjarakan, tetapi jang mem 
bikin orang saling tersenjum, 
bahwa diantara mereka, seba- 
gian besar, sama bersikap sangat 
dingin dengan adanja  usaha2 
rakjat dalam lapangan sosial, 
jang kini tengah didalam  kesu 

'litan biaja, hingga beberapa di 
intaranja tidak. bisa meleksana- 
kan rentjananja, berhenti sete 
ngah djalan. Dengan demikian, 
dalam anggapan umum, ada 
nja orang2 kaja demikian, sedi 
kit sekali, kalau belum boleh di 
kata sama sekali tidak ada arti 
nja bagi masjarakat, demikian ko 
responden kita di Jogjakarta me 
nulis. 
Se AA AS MAL PL AL LT 

Paberik2 Gula 

Milik Belanda 
Spj. Dikuasai Pemerin- 
tah : Tuntutan SBG 
SIDANG PLENO .Dewan Pu- 

sat S,B,G, (Serikat Buruh Gula) 
ke-5 di Malang hari Sabtu telah 
memutuskan untuk menuntut ke 
pada pemerintah supaja paberik2 
gula milik Belanda dikuasai oleh 
pemerintah dalam rangka pelak- 
sanaan pembatalan KMB, 

Selandjutnja sidang pleno tsb. 

  
tusan pemerintah untuk mentja- 
but karet dari daftar 

paja embargo seluruhnja tidak di 
laksanakan oleh pemerintah agar 
ekspor Indonesia naik. Sidang 
pleno Dewan Pusat S.B.G. djuga 
menjambut dengan gembira dan 
mendukung idee untuk mengada- 
kan Konperensi Buruh Asia-Afri- 

dgn   alang djiwa Konperensi Asia-Afrika. 
(Antara) 

    

  

— HARI NASIONAL POLANDIA — 
|Minggu malam bertempat di Hotel des Indes, oleh Kuasa Usaha 

: peringati hari Nasional dari Negara tersebut, 
'Tampak Kuasa-UIsaha Polandia Wink dan Ment, Negara Urusan 
Perentjana Ir, Djuanda sedang mengangkat toast 

Polandia dan Indonesia, 

' Mundurnja Hatta Di- 
kendalikan Perasaan 
Hati Jang 

'Neratjanja Untung Ruoinja Bila Hatta 
Mengundurkan Diri — Tam 
Usaha-Usaha Oposisi Jang 
gant—Reaksi Tentang Mundurnja Hatta 

SEBENARNJA SOAL keberhentian drs. Moh. Hatta seba 
gai Wakil Presiden itu adalah soa! biasa, demikian kata sdr. 
Chaidir Ghazali, utusan PNI Bandung kepada ,,Suara Merde 
ka”. Sebab sebelamnja chabar itu lama sudah tersiar, ialah se 

rumah kediaman bung 
pang dulu, ialah rumah jang kini di-diami prof. dr. Aulia di 
djalan Diponegoro (Djakarta) ita selesai dan tinggal untuk 

manfaat dalam politik, 

'A. K. Gani 

|sekarang ini. 

untuk kebahagiaan 

Keras ? 

pak ! Adanja 
urang Fe: 

Hatta dimasa Dje 

harus 
direnungkan oleh pemimpin ki- 
ta. . 

Djika suatu pendapat menjata 
kan, bahwa bila timbul suatu ke- 
adaan jang mungkin merugikan, 
maka sudah pada tempatnja soal 
tsb. mendjadi pertimbangan Parle 
imen. Parlemen-lah jang akan me 
nentukan apakah sesudah mene- 
rima keberhentian Hatta tsb. lan 
tas membuat usul Undang2 jang 
menetapkan, djikalau Presiden 
Serhalangan, sakit, keluar negeri, 
maka ditetapkan pengganti Presi 
den, atau pendjabat kedudukan 
Presiden. ' Umpamanja ada Un- 
dang2 apakah Ketua Mahkamah 
Agung atau ketua Parlemen jang 
dapat mendjabat funksi Presiden. 

Djikalau ada pendapat - jang 
menjatakan, bhw apabila figuur 
Hatta tsb. dengan meninggalkan 
kedudukannja jang selama ini 
mendampingi Presiden, dapat me 
lemahkan kekuatan persatuan 
bangsa, serta melemahkan kekua 
tan politik dalam pelaksanaan 

'pertanjaan | a. MI ca 
(kejakinannja pribadi, bhw politis 

Tjalon Sek-Dj 

Ini penting sekali artinja, ka 
rena Parlemen kita jg. sekarang 
ini masih baru sifatnja. — Ialah 
sifatnja setelah pemilihan umum 
jang baru lalu. Dalam hubungan 
ini memang dari beberapa kala- 
ngan parlemen pun wartawan 
kita menangkap suara2, bahwa 

'bagi mr. Sartono, ketua Parlemen 
sekarang ini, kiranja akan berat 
djuga untuk melepaskan mr. 
Hardi itu dari Parlemen. Karena 
diantara mr. Sartono, mr. Hardi 
dan. anggauta2 parlemen fraksi 
ENI selalu ada kerdjasama jang 
baik. 

Mengenai wk. Presiden 
Hatta 

Mengenai pengunduran wakil 
Presiden Hatta, mr. Hardi atas 

kit, mengemukakan 

hal tersebut tidak akan menimbul 
kan effect jang besar. Tapi dlm. 
pada itu haruslah kita menjadari, 
agar tidak mendjadikan persoalan 
tersebut sebagai suatu ,,politiek 
kabaal”. Memang dalam hal in 
ada golongan2 jang menjajang- 
kan akan putusan Hatta tadi, te- 
tapi hal tersebut hanja ditindjau 
dari sudut ,,psychologis”  sadja 
karena sebagaimana kita semua 
maklum, sedjak tahun 1945 kita 
mempunjai ,,Dwi-Tunggal”  se- 
bagai symbool perdjoangan kita 
Tapi ini hanja mengenai ,,psy- 

Te LK KS 

Radja Saudi Akan 
Dpt Gelar DR'Da- 
ri Gadjah Mada 
Dan Universitas 

Islam ? 
MENURUT kawat jang diteri- 

ma oleh pemerintah daerah Jogja 
maka radja Saudi Arabia 
mengundjungi Jogja pada tg. 11-8 
selama 2 hari, Menurut rentjana, 

ia akan 
honoriscausa 
kum?) dari Universitas 
Mada dan Universitas Islam. 

akan 

menerima gelar doktor 
(dalam ilmu hu- 

Gadjah 

Selandjutnja ia akan mengun- 
djungi Borobudur dan menindjau 
objek keradjinan rakjat. Sebelum 
meninggalkan Jogja akan dikun- 
djungi pula Solo untuk menindjau 
rehabilitasi sentrum.   pembubaran K.M.B., maka hal 

tsb. haruslah difikirka, masak2 
lebih dahulu oleh Parlemen. 

rir jang seolah-olah  memegang| 
peranan politik luar dan ' dalam 
negeri. Presiden Sukarno dan pe 
mimpin2 PNI lainnja selalu men 
dampingi serta turut berusaha de 
ngan giat melaksanakan tugas 
revolusi ketika itu. 

Sbg. tjontoh dapat dikemuka- 
kan, ketika Sjahrir ditjulik dan 
dibawa ke Paras dekat Bojolali, 
maka Presiden Sukarno mende- 
sak dan menjerukan agar P.M. 
Sjahrir harus segera dibebaskan. 
Seruan Presiden Sukarno tsb. da 
lam tempo 12 djam, dituruti. 

Tjontoh lainnja dapat dikemu- 
kakan. ketika Sjahrir berunding 
dgn Komisi Djenderal jang dike- 
tuai oleh Lord Killearn, maka 
pemimpin PNI Mr. Susanto Tir 
toprodjo turut dalam delegasi tsb 
Demikianpun ketika Linggardja- 
ti diparaf, Mr. Susanto dan Dr. 

turut membubuhi 
tanda tangannja: Ini dikemukakan 
bagaimana pemimpin? PNI da- 
pat merasakan, apabila kekuatan 
perdjoangan Negara membutuh- 
kan. 

Tetapi tidak demikian halnja 
dalam persoalan politik jang se- 
karang dihadapi oleh Pemerintah 

  
Memang sesudah Kab. Ali/Ari- 

fin dan Pemilihan Umum 3l., dus 
Kabinet Koalisi PNI — Masjumi 
— N.U. maka kentara sekali 
bhw opposisi jg dilantjarkan thd. 
Kabinet ini tampak kurang ele- 
gant. 

Dapat dimengarti bhw peranan! 
»olitik telah berpindah pada fi- 
1uur Sukarno — Ali Sastroami- 
“iojo. 

Sekarang timbul persoalan, apa 
tah dgn keberhentian Hatta ini 
ada pertimbangan politik jg ha- 
(sus kita renungkan bersama. 

Ingat akan utjapan Hatta,   
menjambut dengan gembira kepu| da 

embargo, 
dan seterusnja mengharapkan su- 

Dalam pada itu pantas kita 
ingat utjapan bung Hatta dulu 
dalam suatu pers-konferensi di 
Djl. Tjode 4 Jogja ditahun 1948, 
jang antaranja mengatakan sbb. : 
Apabila seorang pedjoang memi 
lih perdjoangan sebagai lapangan 
hidupnja, ia harus menghadapinja 
dgn penuh optimisme, Tetapi bila 
seorang pedjoang ini sudah pesi- 
mistis, maka lebih baik dia me 
ninggalkan lapangan perdjoangan 
itu sebagai lapangan hidupnja.” 
Hal ini pun berlaku bagi lapang 
an perdjoangan politik. Harus di- 
ingat, bahwa Bung Karno dan 
Bung Hatta selalu seragam dalam 
langkah politiknja, tetapi punja 
tak-tik dan siasat jang berbeda2. 
Dalam persamaan pandangan po 
litik mereka inilah terletak kekua 
tan perdjoangan Indonesia, demi 
kian kata sdr, Chaidir Ghazali, 

Bung Karno sbg. lam- 
. bang perdjoangan PNI, 

Bagi orang2 jang tergabung 
lam ,,Front Marhaenis”, bung 

Karno adalah symbool perdjoa. 
ngan PNI, sebab dasar ,,Marhaen 
isme” jang ditjiptakan oleh Bung 
Karno dalam tahun 1927 itu se- 
bagai suatu ideaal kini mendjadi 
dasar ideologi jang di-anut oleh 
PNI. Sebagaimana diketahui, 
Marhhenisme memperdjoangkan 
terwudjudnja — masjarakat 
sama rata sama bahagia. ' Dgn 

  
PNI adalah 
nrannja, 
Ghazali, 

Ibnu Saud meninggalkan 
dengan pesawat terbang menudju 

, Ike Surabaja. Kini telah diadakan 

Dimasa bergolaknja revolusi ki persiapan2 
ta dulu, mr i -Siah ronbongan a dulu, maka figuur Hatta Siab (Tnu Kana di Tania “stan 

tinggal..di. Gedung. Negara. 

RUU KEUANGAN JG DIOPER 

keuangan, jakni: RUU 

Keradjaan Nederland, RUU me 

P.M. Sjahrir kembali ke Jogja. | 

tsb. seperti 
sedang diusahakan untuk dirobah 
mendjadi 
Pantjasila jang akan bisa menam 
pung 
dengan tudjuan utama guna mem 
bantu melaksanakan  pembangu- 
nan plan 5 tahun dari Menteri 
Djuanda. 

djelaskan organisasi baru jang di 
dirikan bulan Maret 1955 jakni 
Badan Musjawarat Pasundan, da 
lam mana ia duduk sebagai. Wa 
kil Ketuanja. Dikatakan, bahwa 
Badan 
separatisme atau provincialisme, 
dan tidak bertentangan dengan 
PNI sebab usahanja hanja dila- 
pangan sosial ekonomi. 'Tudjuan 
aja antaranja untuk menampung 
exponent2 didaerah Pasundan utk 

demikian, maka Bung Karno bagi |(memadjukan daerah tersebut jg 
symbool perdjoa- (menurut Gatot masih terbelakang. 

demikian sdr, Chaidir (Ketua Badan tersebut jalah Iwa 

Pada tg. 13 Agustus radja 

Jogja 

untuk penerimaan     tamu agung. Radja 

OLEH PEMERINTAH 
SEKARANG, 

Pemerintan 
tunggakan beberapa RUU darij 
Parlemen jang lama mengenai: 

pengesa 
han perdjandjian mengenai pen 
tjegahan padjak ganda (duobel) 

antara Republlik Indonesia dan 

ngadakan tarip minimum dan 
maksimum dalam tarip bea-ma- 
suk, dan RUU penetapan vun- 

peraturan pemungutan padjak | 
peralihan, padjak upah dan pa- 
.djak kekajaan. 

fija ditandatangani oleh ,,Pelak 
“Sana Revolusi 1945”, Dalam se 
(buah pamflet diterangkan: "Kita 
'tidak rela 
'menghina negara dan bangsa, Sa 
'dar dan bangunlah! Susun ke- 

8 

telah  mengoper kuatan! 

.Djangan mentjoba menjuap alat- 
alat negara! Resikonja hantjur?”. 

Dalam pamflet lainnja terbatja: 

Awas KPM! Djangan mentjoba 
.menjelundupkan orang2 sematiim 
Ir Han keluar negeri”. Selandjut 
nja ada pamflet 
.Orang2 Belanda Kolonial 

dang2 darurat no. 14/1952 ten- jkakitangannja, lekaslah mening- 

tang perubahan dan penambahan (galkan bumi Indonesia”. Djuga 
ada pamflet jg berisi: ,,Alat2 ne 

gara lindungilah rakjat! Basmilah 
dan hantjurkanlah suap! (Antara). 

chologisch moment”-nja  sadja. 
Tapi ini politis tak akan ada ef- 
fectnja, baik dalam Parlemen 
maupun dalam Kabinet, demikian 
keterangan mr. Hardi chusus ke 
pada ,,Suara Merdeka”. 

Mh. Isnaeni 
sebut2. 

Dalam pada itu mengenai 
djabatan sekr.-djendral PNI ini 
selain nama2 seperti Mr. Har 
di, Manuabe, Sutojo, dr. Isa, 
S. Hadikusumo dan Singgih ig 
disebut2 sebagai tjalon djaba- 
tan tersebut, kini pun disemen 
tara kalangan Kongresis terde- 
ngar suara2 untuk mentjalon- 

djuga di- 

"kan Mh. Isnaeni, bekas atase 
pers kita di Peking, dan mente 
ri luar negeri Ruslan Abdut- 
gani. 

Mengenai Ruslan Abdulgani ini 
meskipun dia sangat kapabel utk 
kedudukan tadi, sangat tipis ke- 
mungkinannja untuk ditjantumkan 
sebagai tjalon, karena hal ini 
akan berarti suatu ,,pergeseran” 
lagi dalam personalia Kabinet. 
Dan melihat hasil baik jang di- 
tjapai oleh Presiden Sukarno ber 
sama Menteri Luar Negeri Ruslan 
Abdulgani baru2 ini dalam kun 
djungannja ke luar negeri, pun 
kiranja dari fihak Presiden sen 
diri akan ada ,,saran halus” utk 
tidak menarik Ruslan Abdulgani 
dari djabatan Menteri Luar Ne- 
geri, meski bagaimana pun partai 
PNI sendiri membutuhkan tenaga 
nja guna sekdjen. 

Mengenai Mh. Isnaeni ini ka- 
lau di-tindjau dari kapabelitet 
dan acceptabilitetnja memang ki 
ranja sudah mentjukupi. Selain 
sudah punja pengalaman luas da 
lam sekretariat partai (dulu per 
nah djadi sekretaris ' Mononutu 
ketika masih mendjabat sebagai 
menteri), pun politis sudah punja 
orientasi jang luas pula. Dan se 
bagai seorang tenaga muda, ia 
dikenal tjukup militant dan 
agressief, demikian suara2 dika- 
langan kaum Kongresis PNI se- 
karang ini. 

Lagi Pamfiet? Ba- 
ru Menjebar Di 

Bandung 

HARI Rebo telah diketahui ada 
lagi beberapa matjam pamflet di 
sebarkan di Bandung jang semua 

golongan2 tertentu 

hbd , 

Pamflet lain lagi mengatakan: 

jang berbunji: 
dan 

  

Heboh Tentang Diri 
Gatot Telah Selesai 

aRebo Sore TibaDbiSemarang Dan Berikan 

  

IMr. Hardi Merasa Lebih Perlu . 
ILaksanakan Tugasnja Di DPR 
Djuga Mh. Isnaeni Dan Ruslon Abdulgani Disebut2 Sebagai 

en PNI—-Berhetinja Hatta Tak Akan £#4 
Timbulkan Effek Politis 

DALAM PERTJAKAPAN chusus dengan ,,Suara Merdeka”, mr. Hardi, ketua fraksi 
PNI dalam parlemen, jang sebagaimana kita beritakan kemaren banjak disebut2 oleh kala- 
ngan kaum Kongresis sebagai tialon jang paling tepat guna djabatan | 
partai, mendjelaskan, bahwa baginja tugas jang terpenting sekarang ini ialah dalam kedudu 
|kannja selaku ketua fraksi PNI dalam Parlemen itu. Atas pertanjaan kita, apakah ini berarti 
dia akan menolak pentjalonan untuk djabatan sekretaris djendral, mr. Hardi hanja mence 
gaskan, bahwa dewasa ini ia lebih mengutamakan tugasnja untuk dapat membentuk fraksi 
PNI mendjadi suatu korps Parlementer jang baik, jang disegani. 

sekretaris djendral 

  

DUNIA OLAH-RAGA 
SINGKAT. 

TJATUR. PB Pertjasi di Dja- 
karta memberitakan kepada Pani 
tia Kongres Pertjasi Sel. Indone- 
sia di Magelang, bahwa kongres 

Pertjasi jang sedianja diadakan 
di Magelang dim. bulan Agustus 
j-a.d. ditunda sampai bulan Agus 
tus 1957. 

The Hiong Hoey berhasil me- 
rebut kedjuaraan tjatur di Maka- 
sar th. 1956, setelah mengalahkan 
B. Sampouw dgn angka 2!4—1)5, 
Ia adalah peladjar SMP kelas II, 
umur 16 th., sedang Sampouw 
adalah  peladjar SMA kelas 3, 
umur 20 th. Djuara Makasar th. 
1954, 1955 Wotulo tidak ambil 
bagian dlm. kedjuaraan tsb., ka- 
rena ia berada di Djakarta. 
ATLETIK. Atlit2 RRT telah 

petjahkan 12 rekor nasional RRT 
dalam perlombaan atletik 2 hari 
lamanja melawan atlit2 Sovjet jg 
diadakan di Kiev achir pekan jl. 
Antaranja jalah atlit wanita Li 
Tai Pei mentjapai lontjatan seting 
gi 1.59 m. jang berarti 3 cm. di 
atas rekor lama jang ditijptakan 
nja tgl. 13-7 jl. di Moskow. Re 
kor lari gawang 80 m. wanita te 
lah dipetjahkan oleh Wen Yun 
Cheng dgn. tjatatan waktu 11.5 
dt. Rekor lama tertjatat 11.9 dt. 
Atlit laki2 Lie Ching Jen men 
tjatat waktu 21.7 dt. utk. nomer 
lari 200 m. Rekor lama tertjatat 
22 dt. 
BALAPAN MOBIL. 5 Orang 

djago balap Italia Della Befa, 
Thile, Fraccari, Poltronieri dan 
Gattini telah mentjiptakan rekor 
dunia djarak 500 mil dgn tjatatan 
waktu 5 djam 44 menit 04 dt. 
atau rata2 140.011 km. sedjam. 
Mobil jang dipergunakan adalah 
»Abarth” dgn mesin Fiat., Rekor 
lama dipegang oleh djago2 balap 
Djerman Fachsenfel dan Meyer 
dgn. mobil DKW dgn mentjatat 
waktu rata2 103.196 km. Djago2 
Italia itu telah pula mentjiptakan 
rekor 6 djam mengemudikan mo- 
bil balap mentjapai djarak se- 
djauh 840.761 km. dgn ketjepatan 
rata2 140.126 km. sedjamnja. Re 
kor lama ' atas nama Roknisch 
Djerman adalah 108.951 km. se- 
djamnja. Rekor djarak 1000 km. 
pun ditjiptakan oleh djago2 Italia 
dgn tjatatan waktu 7 djam 6 me 
nit 594 dt. dgn ketjepatan rata2 
140.516 km. sedjam. 
SELEKSI PASI. Menurut Pani 

tia Penjelenggara Perlombaan Ke 
djuaraan PASI th. 1956.di Jogja, 
maka perlombaan? PASI akan di 
tetapkan tgl. 9 s/d 12 Sept. 1956 
dan berlangsung 1)4 bulan lama 
nja. Pendaftaran pertama dan. 
mengisi blanko jang dikirim oleh 
PASI Pusat sudah harus diterima 
di sekretariat perlombaan di Jogja 
pada tgl. 11 Agustus dgn. alamat 
Sugiri, Gamelan Kidul 21 Jogja. 
Tiap hari Djum'at petang djam 
18.15 dgn. melalui Studio RRI 
Jogja akan diadakan pengumum- 
an-pengumuman penting untuk di 
ketahui pengurus2 bond dan atlit? 
jang akan mengikuti perlombaan 
kedjuaraan dan seleksi ke Mel- 
bourne. 

TENNIS. Tgl. 24-7 jl. djuara 
Wimbledon th. 1956 Lewis Hoad 
telah dikalahkan oleh Sven Da- 
vidson 9—7, 5—7, 3—6 di Stock 
holm. Dengan demikian ia sudah 
kalah 3 kali setelah mendjadi 
mahkota dunia tennis. 
TENNIS. Djuara Wimbledon 

th. ini Lewis Hoad dikalahkan 
oleh Fred Huber (Australia) dgn 
angka 5—7, 6—4, 4-6 dalam 
pertandingan tennis babak semi- 
finale di New Port, Wales, Djuga   

Tanggung Djawabnja Didepan KongresPN : 

GATOT MANGKUPRADJA jang Rebo malam datang 
dikonggres PNI menerangkan pada ,,Suara Merdeka”, 

dikonggresini adalah atas undangan De- wa kedatangannja 
bah- | 

wan Pimpinan Partai. Tidak benar suara2 jg mengatakan bah- 
wa ia telah keluar dari PNI. Memang benar sedjak ia me- 
mimpin Gerakan Pantjasila, ia 
taan keluar dari Dewan Pimpinan Partai PNI dan akan men 
djadi anggauta biasa. Tetapi permintaannja itu tidak dikabul- 
kan oleh DPP, dan sampai sekarang ini ia 
DPP PNI. 

Persoalan jg dihebohkan oleh pengurus selainnja ia sebagai Wk 
sementara orang antara ia dgn, Ketua, djuga terdapat Pandu Wi- 
DPP dan DD PNI Djawa Barat 
telah bisa diselesaikan dengan 
baik, setelah diurus oleh sdr. Wi | 
noto selaku utusan dari Ketua 
Umum PNI sdr. Sidik Djojosu: 
karto almarhum pada tgl. 14 
April 1954. Dengan demikian 
maka permintaan mengundurkan 
diri dari keanggautaan DPP PNI 
olehnja ditarik kembali. 

Dikatakan oleh Gatot, bahwa 
usahanja mendirikan Gerakan 
Pantjasila pada waktu itu telah 
mendapat persetudjuan dari DPP 
PNI, Maksud Gerakannja itu ada 
ah untuk mengembalikan sema- 
agat Pantjasila. Kini Gerakan 

pernah dikabarkan, 

Lembaga Pelaksana 

segala aliran didalamnja, 

Selandjutnja Gatot djuga men 

tersebut bukan bersifat 

ikarena ia sering terganggu kese 
'hatannja maka ia belum tahu sam/ 

merdekaan 17 Agustus 1956, di 
Bodjonegoro telah dibentuk Pa- 
nitia dengan susunan 
seperti berikut: Pelinduno 
den R. Mochtar Prabumangku- 
negara, Ketua Bupati R. Baroe 
no Djojohadikoesoemo, 

Ia 
nulis II: Djapen Kab., Bendahn 

ta2: Kepolisian Kab., P 
Partai2 Politik, Seksi 

si, Soeleman dari KBKI, seksi 

CHTH dan Baperki, Pawai Ipin 
do, Sosial: Perwari, Olah Raga 
Abdul 
an Djasmani, Pertundjukan/'Pa- 
meran: Djawatap Perindustrian, 
Penerangan/ Pengumumas,   

usumasumantri, dan anggauta2 

pen Kab., Dokumentasi Pandji 
Soerjonegoro, Keamanan Kepo- 
lisian, Kesehatan: Rumah sakit. 

pernah mengadjukan permin- 

masih anggauta 

guna, Bujung Saleh, Sutisna Mi 
hardja dil. 

Atas pertanjaan apakah ia ber 
sedia menerima apabila ia terpi 
lih lagi sebagai anggauta Dewan 
Pimpinan Partai PNI, Gatot ber 
kata bahwa ia bersedia untuk 
duduk dalam DPP lagi, tetapi 

pai berapa waktu lamanja ia akan 
kuat menduduki djabatan itu. 

BODJONEGORO 
PANITIA 17 AGUSTUS 

  

Untuk menjongsong hari Ke- 

pengurus 
Resi- 

Wakil 
ketua Patih Soendaroe, Penulis 

Sekretaris Kab. Moeljono, Pe 

ra Kantor Kabupaten: Anggau 
D M 

upatjara 
dan resepsi Hermanto dari Sob 

perbendahagaan/ Perlengkapan 

Rachman dari pendidik- 

Dja-     
  An 2 kekakuan" Ga bli   

Drobny (Mesir) dikalahkan pe- 
main Inggeris Michael Davies 2— 
6, 4—6 dim. semi finale. Djago 
Inggeris itu pernah pula kalahkan 
Hoad dalam perebutan tennis in- 
ternasional di Midland Counties 
baru-baru ini. 

TJIREBON 
LEMBAGA PERSAHABATAN 

INDONESIA TJEKO- 
SLOWAKIA. 

Belum selang Jama ini di Tjire 
bon telah terbentuk suatu Lem 
baga Persahabatan Indonesia Ti 
ongkok atau Lembaga persahaba 
tan Indonesia Tjekosiowakia jang 
diketuai oleh Dr. Abd. Murad 
dan Wakil ketuanja Drs: Kho 
Kie Be. Adapun maksud dan tu 
djuan lembaga ini ialah untuk 
mempererat persahabatan  di- 
antara bangsa2 dalam udjud tn- 
kar menukar kebudajaan dan 
ilmu pengetahuan. 
PUTUSAN MENTERI PERHU 
BUNGAN UTK, BERIKAN 
HAK SEWA GUDANG PADA 
PERUSAHAAN INDUSTRI. 

"CO", 
Menteri Perhubungan Suchjar 

Tedjasukmana jang ikut dalam 
rombongan Wakil Presiden Drs. 
Moh. Hatta dalam mengadakan 
perkundjungan ke Tjirebon, dlm. 
pertemuannja den. pimpinan Pe 
rusahaan Industri IFCO telan 
memutuskan untuk memberi pa 
da Perusahaan Industri tsb. hak 
untuk menjewa gudang peiabu 
han selama 10 tahun dengan sja 
rat, bahwa IFCO akan memper 
baiki sjarat2 bagi buruhnja jang 
bekerdja pada perusahaan tsb. 
IFCO adalah perusahaan  nasio 
nal jang memprodusir fosfaat ia 
itr sematjam pupuk untuk keper 
luan pertanian, jang hingga kini 
masih menggunakan gudang mi- 
lik Djawatan Pelabuhan di Tji- 
rebon. 

Menteri Perhubungan dalam 
memberikan keputusan tsb. djuga 
dihadiri kepala Djawatan  Pela 
buhan Ir. Ong. Mengenai sjarat2 
perbaikan bagi buruh kelak akan 
dapat diberikan  ketentuan2nja 
oleh Kementerian Perburuhan, de 
mikian keterangan Menteri Pcr- 
hubungan pada ,,Antara”, 
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