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ATAS PERTA 
gres PNJ. jg: 1 
harapkan sudah selesai, 
Kongresaja ini telah me 
bagi negara dan masjarakat | 

Djustru karena dewasa ini se- 

    

  

  

lain PNI tergolong salah satu par! 

tampuk - pimpinan pen 
Dengan sendirinja dalam. kemba 
has UN jang penting, prin 
cipieel dan besar an ab 
nja ini terdjadi pelbagai perdeba 
tan2 jang sengit. Tapi djustru de 
ngan bukti “adanja : 
inilah ternjata,. bahwa PNI tak: 

tai jang terbesar pun memegang 

  

   

  
    

   
rdebatan2: 

   

   

  —. 

  

aa 

uka PN. 
masalah jang. 

dapatnja), demikian kata 
tjara kita tadi. 

Namun djustru dengan -adanja 

'lu timbul resultante    memandang enteng” segala per-|:” . aa . 
soalan2 jang dibebankan padanja jang baik. Seperti 
oleh rakjat Indonesia, terutama ““In8 mengatakan 

“kas Bank Indonesia menundjuk- A5 

- “djumlah 1782,1 djuta rupiah, jak- 

|. hun dari tahun 1953—1956, 

oleh mereka jg dimasa perafaan 
umum jl. telah memberikan ke- 
pertjajaannja kepada PNI.  Ada- 

san pelbagai soal tadi pun dapat 
di-fahami, bila kita ingat, bahwa 
dalam Kongres ini telah hadlir le 
bih dari 1000 orang utusan dari tetapi semua pembitjaraan  teta 5 ika p 6 (utusan de 4 jal P pada umumnja, demikia kata sedara Indonesia. ,.Z0o veel hosf dapat mengekang diri, serta se- pemuka PNI Tedi Kepiaa da ien, PA Z0 

   

Anggaran 

  

scbut kepada D.P.R, ialah karena 
. dja dari tiap2 kementerian oleh: K 

Dekking Emas 
18,6 Prosen 

- PROSENTASI djaminan (dek 
king emas) pada Bank Indonesia 
dalam minggu ini turun dengan 
0,9 persen mendjadi 18,6 persen. ' 
Seperti diketahui prosentase dja 
minan pada minggu-jang lalu ter. 
tjatat 19,5 persen. Neratja riny- 

kan tjadangan emas dan valuta 
konvertibel pada tgl. 25 Djuli ber   ni 843 djuta rupiah kurang dari 

    

dumlahnja pada tgk 18 Djuli. 
Uang muka pada

 Pemerintah pa 

da tgl. 25 Djuli berdjumlah 4893 

endapatan Ne 
— Pengeluaran 19 

MENURUT KETERANGAN: 
negara tahun 1956 ini, didapat k 

t 

jiran Keuangan telah 
DL 

£: & 

ld 

Djawab' Dan Semangat 
Serta Kekeluargaan 3 

menerangkan, bahwa P. N. I. dalam. 
penting, principieel dan besar artinja 

perdebatan ini pula menundjuk-! 

kan djelas2 adanja demokrasi jg. | 

s2 (an hidup dikalangan PNI. 
Lagi pula dgn. bertumbuknja pel nja bagi : 

i j 2 »bagi masjarakat 

angan Na na la-lumumnja, sedang bagi PNI sen- 
pendapat) diri setelah Kongres ini pun ak 

peribahasa ni pun akan 

Du chogue 
des opinions jaillit Ia verit6", de 

. mikian kata pemuka PNI 

hal jang menggembirakan, 
.wa meskipun perdebatan2 
“ring dilakukan dgn. sengitnja, 

el meningen” (makin lalu dituntun oleh rasa kekeluar- BEN Naa da man 
Ba ane aa 

1 tadi 
kepada ,,Suara Merdeka“. Dim. 

mia: perdabakani dalam 'pembaha- pada itu pun perlu di-ingat suatu 

bah-: 
se- | 

ea kebo AH» 

n|gaan sesuai dgn. dasar2. Mirhaen| 
pembi-|isme jang mendjadi pedoman hi- 

|dup segenap pengikut Kongres. 
. Walhasil Kongres PNI ke-VIII 

|jang diharapkan 'selesai pada ha- 
ri Sabtu ini akan berachir dgn.| 
menelorkan putusan2 jang” kon 
krit dan akan besar manfaat 

Indonesia 

munijul kembali dalam bentuk- 
nja jang lebih kompak, lebih 
kuat den lebih perkasa dari jang 
sudah2. Segala sesuatu  djustru 
karena adanja perdebatan? jg. 
sehat, demokratis dan penuh rasa| 
kekeluargaan selama Kongres ini. 
Dan segalanja itu demi  kebai- 

ikan kepartaian dan negara kitaf 

Wen Suara Merdeka", 
  

  

     

ahun 1956 ini oleh. Kemente- 

  

kan, k 
   s 

gara dalam tahun ini 

  

Juarannja sebanjak Rp. 19,9 mil 
jard. Angka2 tsb. merupakan pem 

  

   
aharuan daripada angka2 tak- 

Sran semula, akan tetapi tetap 
tidak merubah djumlah defisit, 
ialah sebanjak Rp. 1,8 miljari. 

Anggaran belandja tahun ini 
- Djumlah mungkin djuga mengalami pelak 
Diuli ber/sanaan jang sama dengan - ta- 

bahwa re- 
Hsasinja— mungkit mengalami 

banjak perbedaan dengan rentja- 
ha semula. 

Seperti diketahui, defisit dalam 2 

han 1L, jang berarti 

djuta rupiah atau 649 djuta ru tahun 1955 jl. berkurang dari- piah lebih daripada minggu se- 
belumnja. (Antara). 

RUU. Ttg 
Republik h 

antara lain RUU tentang pindjaman Republik Indonzsia 

  

pada djumlahnja jang telah diren 
tianakan. Defisit jang ditjapai ada ZR AN 

Pindjaman 
lonesia 59 

—. WDioper Oleh Kabinet Sekarang 
KABINET TELAH MENGOPER lagi beberapa RUU tung- 

gakan jang belum dapat diselesaikan oleh Parlemen jang lawu, 
Ggs: 1755 

besarnja Rp. 300 djuta jang akan dilunasi dalam waktu 20 thun 
acngan buaga 970. seuap cakunnia. dindjaman itu dilakukan de- 

ngan pengeluaran surat2 pindjaman seharga Rp. 1.600,— selem- 
barnja. Na 
Maksud dari pada -pindjaman 

itu disebutkan dalam memori pen 
djelasan, jakni un . mengu- 
rangi peredaran uang pada umum 
nja, menarik ,,hot money“ jang 
beredar pada chususnja, membe" 
landjai kekurangan RAB 1955 
untuk sebagian dan mengurangi 
hutang2 djangka pendek pada 
Bank Indonesia. Isi pokok RUU 
ini telah pernah kita kabarkan Pel 
semasa Parlemen jang lama. 
Maksud2 pokok ity tertera dim. 
pasal 1, 2 dan 3, 'sbb.: NE 

PASAL 1. i 
(DD). Negara R.I. mengadakan 

pindjaman sebesar. Rp. 360 djuta 
dengan mengeluarkan lembaran2 
surat pindjaman atas nama peme 
gang laan toonder). Pindjaman 
tersebut diadakan setjara berang-: 
sur-angsur dalam djumlah seratus 
djuta rupiah setiap kali pada wak 
tu-waktu jg masih akan  ditetap- 
kan oleh Menteri Keuangan. 5 

(2). Surat2 pindjaman sebagai- 
mana dimaksudkan dalam ajat 1 
berbunga empat perseratus dalam 

.satu tahun dan dibajar ats kupon 
tahunan pada waktu2 jang masih 
akan ditetapkan oleh Menteri Ke- 
uangan, : , 3 13 

(3). Kupon2 tahunan jang tidak 
diminta pembajarannja mendjadi 
kadaluwarsa setelah liwat 3 ta- 

  

Agen »Marba” 

B'masin Ditahan F5 

, Dituduh ?Gelapkan 'f |:'::7. 

AGEN NV.,, ta aa ai 

bernama L., kemaren (dulu telah ditahan oleh 
   

    

     

   
    

      
    
    

    
    
    

    
Aa hh - A ta 3 

Penahanan atas diri orang itu | 

Ka aa 
karena ia dituduh telah meng. 
Gelapkan uang djabatan sebesar 
Rp. 310.0090.—, jg dipakai untuk 
kepentingan dirinja sendiri. 

Menurut keterangan selandjut- 
inja, perbuatan penggelapan itu | 
telah dilakukan selama Lk, 3 ta-| 

| Pemeriksaan terhadap persoa- 

   
   

JIti Bank Indonesia dan/atau djika 

laporan gabungan ttgl. 

Inerima pada pokoknja RUU 

jusaha menarik ,,hot money” 

hun sesudah tanggal djatuhnja 
kupon? tersebut. 

(H9). Kupon2 dapat ditukar 
uang pada semua kantor? LI 
Indonesia dan badan2 lain jang 
Gitundjuk oleh Menteri Keuangan. 
Kan Sab daan Ka 2x 

(1). Pindjaman ini dilunasi se- 
    

Anggaran Belandja Negara 1956 . 
Belum DapatDisampaikan Kpd D. P. R.'!Disebabkan "Adanja 

n'Belandia J ata us: Dilakukan Oleh 
gara . Ditaksirj18,1" Miljard: 
OA Pn 

jan sma, dikumpulkan ,,Anfara” 
camputan banwa terlambatnja penjerahan anggaran belandia ter belam Giterimanja laporan2 sekitar rentjana anggaran arm  olel ementerian Keuangan. Hal ini disebabkan karena adanja pe- ngan anggaran Daan Ag Lae: dilakukan oleh tiap-tiap kementerian, sehingga p sedikit. : 

Penjusunan anggaran belandja lah Rp. 

L diselesai- Rp. 2,5 miljard. Dengan 
etjuali soal pelaksanaannja defisit 

adia jang hingga kini' masih di Rp: 400 djuta. 
perbinijangkan. Pendapatan, ne- @efisit akan mentjapai djumlah jg 

ditaksir kebih banjak daripada jang telah 
n mentjapai djumlah Rp. 18,1 Sitetapkan, sedikit sekali kemung | miljard. sedang djumlah  penge- Kinannja, sebab menurut pihak Ke | 

: 

sekitar anggaran belandja 

“penjusu- 

2,098 miljard, sedang me 
nurut rentiana akan berdjumlah 

berkurang dengan Lk. 

menterian Keuangan, pemerintah 
berusaha terus untuk mentiari dja | 
tan guna dapat menambah penda 
patan negara tahun ini, diantara 
nja penagihan padjak2 perusaha- 
an sefjara teliti atau pengurangan 

garan btlandja, sedang jang Rp. 
2,2 miljard lagi untuk ” membia 

jai ekspor premie. Akan tetapi 

     
     

    
   

       

     
  

| sono, atas 

nguasa Militer di Kal BD). . 
pemimpin gerombolan K-RJ.T:,- 

2 nerangkan lebih ad 

      Ketjuali tidak m pati djan 
jaitu tidak datang " pada waktu 
'dan tempat jang telah ditentukan 
'semula. berdasarkan -persetudjuan 
bersama jang lebih al 

tertjapai, djuga Ibnu Hadjar ter- 
Injata setjara tiba?" sekali tlh” me 
|madjukan permintaan atau sjarat 
baru, jaitu minta agar dalam per 
temuan tersebu, pihak Penguasa 
Militer hendaknja hanja dikawal 

    

       
  

    

     
      

    
    

Letnan-kolonei "Hasan Kasry, uga | 
Ibnu Hadjar, baru-baru ani jang | 
tidak menguad diandrinjay me-| 

   
    

Antara” shb.: 
penjelesaian. jg. sungguh-sungguh 
dim persoalan gerombolan KRJT | 
itu, tapi dalam pada itu menam, 

a, bhw djika andaikata pi- 
hak KRJT toh ternjata terus-me 
bahkan, 

nerus mengingkari djandjinja, su: 
dah barang tentu kita akan ter- 
paksa. menghadapinja dgn tjara 
Tan pa LG | 

' Sebagaimana “diketahui, dalam 

joleh dua orang : pengawal sadja 
dan sama sekali tidak bersendjata. 
Ketjuali itu, djuga diminta agar 

perpetjahan antara pihak: jang 
'menjetudjui: kembali. kedalam 
masjarakat (sebagian dipelopori 

gerombolan KRJT telah terdjadi ' 

Iran Kolonel Hasan. Basry memu 

Idjarmasin, tetapi walaupun begi- 

'gagalnja sama sekali” pertemuan 
jantara pihak Pemguasa Militer di 
Kalimantan dengan Ibnu Hadjar 

'daerah dimana direntjanakan akan 

Bata djeetah | 

landjutnja menerangkan, 

nan Ibnu Hadjar sendiri, semua- 

dan 80Y5 diantaranja bersendjata 

Penguasa Militer Letnan Kolone! 
Hasan Basry, masuk kedaerah jg 
lebih dalam lagi daripada tempat 
jang telah ditentukan semula. 

Hal jang demikian itu, 
barang tentu tidak: bisa diterima 
seketika itu djuga, karena ketjual! | 
tidak sesuai dengan djandji jang | 
telah disetudjui bersama semula. | 
djuga hal itu dianggap berarti 
merendahkan prestige negara. . 

x 3 

' Demikian Kapten. Harsono, jg: 
menamhahkan, bahwa berhubung 
d a xedjadian jg. tiba2 sekali 
i ka Penguasa Militer Let- 

tuskan untuk kembali lagi ke Ban 

ta, hal ini belum berarti mendjadi 

tersebut. 
Sehagaimana telah dikabarkan, 

dilangsungkannja pertemuan. itu 
terletak dikabupaten Kota-Baru.   

| Pasukan jang langsung be | 
rada dibawah Ibnu Ha- 
djar berdjumlah 120 orang. 

— Dalam" hubungan dengan soal 
KRJT itu Wakil Kepala Pene- 
rangan Angkatan Darat itu se- 

anggota2 gerombolan KRJT jang 
langsung berada dibawah pimpi 

nja hanja berdjumlah 120 orang, 

  

Menteri angkatan udara Inggris   
karena kenjataannja dari penda 

patan TPI berkurare, maka "utk. 
tidak melampaui djumlah  defi- 

sit jang telah ditentukan, maka 
pembiajaan untuk premie ekspor 
tidak akan dilakukan dengan ru- 
piah, melainkan akan  ditjarikan 
djalan lain. Dalam empat bulan: 
pertama tahun “ini. pendapatan 
TPI berdjumlah Rp. 1,7 miljard: 
ini berarti bahwa dalam setahun 
nendapatannja akan:  berdjumlah 

Lk. 5,1 miljard, atau sama dgn.   
agn pat bulan pertama 'itu. (Antara). 

Pp tahun dengan tjara undian 4, 
'pari selama duapuluh tahun pada | 
waktu2 dan menurut tjara2 jang 
masih akan ditetapkan oleh Men 
teri Keuangan dgn sjarat bahwa 

elunasan dapat dilakukan sebe- 
Jum waktunja dan bahwa konver- 
- dapat dilakukan dikemudian 

(2). Untuk pelunasan sebagaima 
na dimaksud dalam ajat 1 pada 
Gdasarnja disediakan setiap tahun 
seperdua-puluh dari. djumlah se- :nerintah' daerah istimewa Berau 
luruh pindjaman jg diadakan oleh 
Menteri Keuangan sebagaimana di 
maksudkan dalam pasal 1 ajat 1. 
“9. Hak untuk menagih surat2 
indjaman jang telah disediakan 

utk dilunasi hilang, setelah liwat 
10 tahun sesudah hari dimana un 
tuk surat2 pindjaman tsb. . telah 
disediakan uang untuk pelunasan 

nja. ser 
(4). Bunga surat2 pindjaman jg 

dikeluarkan berdasarkan undang2 
ini hanja dibajar sampai pada ha 
ri nan agn tjara undian. 

7 5 3. 
Kesempatan untuk ikut serta da 

lam pindjaman ini hanja diadakan 
dalam lembaran dari Rp. 1.000,— 
jang pengeluarannja akan meliwa 

perlu, badan2 jang ditundjuk oleh 
Menteri Keuangan. 
Bagian2 Parlemen telah membi 

tjarakan RUU ini dan menjusun 
14/4 1955. 

Dalam laporan gabungan itu dise 
butkan, bhw sebagian besar para 
anggota belum dapat - menentukan 

karena ingin ' mendapat 
pendjelasan lebih landjut dari pe 
merintah, sebagian lagi dapat me 

ini, 
apakah meskipun mereka sangsi 

agan   
tjara demikian akan berhasil. 
Menurut atjara jg telah disusun 

oleh Parlemen sekarang, RUU ini 
.lakan dibitjarakan oleh bagian? da S' me 
'liam Parlemen pada tg. 6/8 j.a.d. Berau. (Antara). 

djumlah taksiran semula: Inipun 
kalau tidak mengalami  kelesuan 
impor jang melebihi daripada em 

  

Krn Penju2 Ba- 
njak Di-Dendeng 
KRakjat Berau Hadapi 

Kesulitan 
AKIBAT pembunuhan binatang 

penju setjara besar2an, maka pe 

(Samarinda) dirugikan beratus2 
ribu rupiah tiap tahunnja. Demi 
kian menurut. keterangan jang di 
peroleh ,,Antara”. Beberapa kali 
pihak daerah Berau memberikan 
saran2. kepada pemerintah daerah 
istimewa Kutai untuk mentjegah 
dilakukannja- pembunuhan bina- 
tang penju oleh nelajan di Bon- 
tang, tapi sebegitu djauh tidak 
ada diambil tindakan tegas. 

Bontang terletak dalam wilajah 
pemerintah daerah istimewa Ku- 
tai, sedangkan tempat penju ber 
telur berada dalam wilajah kabu 
paten Berau. 

Oleh akibat pembunuhan penju 

Nigel Birch mengatakan - kepada 
Madjlis Rendah hari Kemis bhw. 
Inggris dan Pakistan telah menje 
tudjui agar pos untuk memper- 
baiki angkatan udara keradjaan 
Inggris di Mauripur. (Pakistan) 
akan ditutup pada 31 Desember 
guna ' memungkinkan angkatan 
udara Pakistan dapat mengguna- 

dibawah pimpinan 
sudah jang masih tetap hendak berke- buah lampu stormking,. untuk me. 

“Idanja dalam -bulan Djuni jl. bah 

mengakibatkan  terdjadinja 
den jang meminta korban 4 orang 
tewas. 

njaan2nja itu Supono 
kan bagaimana 

bahwa pemerintah dalam 
»Peristiwa Pakis” itu, dan 
ngandjurkan supaja dasar musja 
warah utk menjelesaikan peristi- 
wa: tsb. dipergunakan 

oleh Ibnu. Hadjar) dan sebagian 
lainnja jang -antara lain berada 

Dardiansjah 

liaran dihutan-hutan (Antara). 

dengan Menteri Dalam 

masalah ,,tanah2 jang diduduki 

Sebagaimana diketahui, ,,Per- 
istiwa Pakis" itu terdjadi pada 
tgl. 5 Mei jl. di Surabaja, keti- 
ka pihak jg berwadjib hendak 
melakukan pembongkaran . gu- 
ibuk2 perumahan rakjat “dengan 

insi- 

Pada pokoknja, dalam perta- 
menanja- 

kebidjaksanaan 
menghadapi 

me 

serta, menuntut pembebasan para 

   

pengeluaran jang dianggap tidak lengkap. tahanan, dam 'berpendapat, bah- 
begitu penting. 3 : Kapten Harsono menerangkan, wa untuk mengurangi kekura- 

x bahwa ia masih mempunjai ha- ngan tanah, sebaiknja kaum mo- 
Mengenai — pendapat TPI da-|rapan tjukup akan tertjapainja dal monopoli asing diwadjibkan 

kar Pa, ini ditaksir sebanjak | www 3 “mendirikan Nge mahang ka- 
Rp7,2 miljard' dari “djumlah im aa i jemmi buruhnja 2 Aa mr Sha Le man PAT, PING, AKAN, MENG: peranan nkagkap ntah nna 1 956, diantaranja Rp.| TAN UD MAURIPUR Di aja, Laba £ 

jard dimasukkan dalam ang PAKISTAN Adapun IS selengkapnja dari 
pertanjaan2 tertulis jang dimadju 
kan oleh Supeno itu adalah se- 
bagai berikut : 

. 1. Bentuk kebidjaksanaan jang 
bagaimanakah jang diambil oleh 
pemerintah. chusus mengenai 
»Peristiwa Pakis”? 

2. Dapatkah pemerintah mem 
berikan keterangan apakah peme 
rintah setempat (di Surabaja) su 
dah mempunjai daftar rumah? 

Peristiwa Rumah Liar 
Anggauta Supeno Tanjakan Kebidjaksanaan 
Pemerintah Dalam Menghadapi Peristiwa Teb 

(BERHUBUNG PADA tel." Dalai 
Negericdan Keneranoan Parlenitn akan mencadakan-rapat kerdja: 

Negeri Sunarjo untuk membitjarakan 
rakjaf”) maka anggota Parlemen |. 

Supeno dari fraksi PKI hari Diun'at kemaren mengadjukan  per-| 
tanjaan2 tertulis untik meminta pendielasan dari” pemerintah | 
mengenai ,,Peristiwa Pakis” di Surabaia: 

kembali, | 

   
   

   

    

   

  

   

  

    - Digun 

i 1 
kan bahwa pemerintahnja 
kini dikuasai oleh: Inggris dan 
oleh kira2 309.000. orang 

    

tjontoh! 
Kerdja Bakti Di Malam Ne HAM 
KESULITAN gedung sekolah 

ditiap2 awal tahun pengadjaran 

selalu dihadapi rakjat didaerah2 
sefjara sangat mendesak. Rakjat 
Lubuk Basung dikabupaten Aga: 
melakukan 'kerdja bakti dimalam 
hari tiap minggu membangunkan: 
gedung sekolah.” Rata2 sebanjak 
2.00) orang ikut bergotong-rojong 
tiap minggu, dengan memakai & 

  
ngumpulkan batu. (Antara). 

   

2 Agustus ja.d. Seksi Dalam | 

sesudah 10 Djanuari 1956 sesuai 
dgn ketentuan terachir bhw ru- 
mah2 jang didirikan sesudah tgl. 
tsb. akan dibongkar tanpa ganti 

PRESIDEN MESIR GAMAL Abdul 

         
    

     

    

       

   

asser 

' Itakan selandjutnja bahwa 

Din. kota Sma: 

Luar kota Smg. » 

Harga Langganan (Bajar Muka) 

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

  

Rp. 12,70 Rp. 0,39 (Materai) 

Rp. 13,70 -& Rp. 0,30 (Materai) 

Rp. 13:— — 

Rp. 14, — - 

Etjeran 75 sen selembar, 

  

    

| Mesir Telah: 

' Penghasilan Tiap .Tahunnja 
t 

  

    

       

akan bahwa Terusan 

Gamal Abdul Nasser menga 
kepu- 

itusan AS menarik kembali tawa- 

Iran bantuan bagi bendungan As- 
(wan bukanlah 'bermo.ifkan eko 
Inomi tetapi politik. ,,AS berusa 
ha menghukum Mesir karena 
Mesir menghendaki perdamaian 
:dan menentang pak2 militer", ka 
|tanja. Dimitri Sheyilov menteri 
"luar negeri Uni Sovjet dalam 
kundjungannja baru2 ini ke Kai 
ro telah menawarkan akan mem 
'berikan bantuan kepada Mesir 
disegala lapangan dgn. pindja- 
man2 djangka pandjang tanpa se 
suatu sjarat. Kata Nasser ang 
'selandjutnja menjatakan bahwa 
|Shepilov telah mengatakan kepa 

  
iwa dengan membantu Mesir, 
Uni Sovjet tidak bermaksud me 
'renggangkan Mesir dgn. Barat 
|karena Sovjet menghendaki per 
Gamaian. Nasser menjataxan te 
rima kasihnja kepada Shepilov, 
tetapi selama perundingan2 dgn. 

Bank Internasional tentang ben- 

dungan Aswan masih  berlang- 

sung, dia akan  membitjarakan 
detail dari tawaran Sovjet hingga 

kundjungannja di Moskow 
lam bulan Agustus. 

   
da- 

Presiden Mesir seterusnja me- 

ngatakan bahwa Mesir akan. te- 

rus berdjuang untuk  mentjapai 
kemerdekaan - sebenarnja  dila- 

pangan politik ekonomi dan so-   kerugian? 
3, Apakah dasar musjawarah 

jang sementara ini dikesamping- 
kan oleh, Gubernur . Djawa Ti- 
mur tidak sewadjarnja diperguna 
kan kembali, agar dengan demi- 
kian diadakan perundingan? 
kembali dgn wakil2 penduduk 
untuk menjelesaikan — persoalan 
bangunan2 jang didirikan sesu- 
dah tanggal 10 Djanuari 1956 
jang masih  mendjadi sengketa 
itu? i 

4. Apakah tidak sewadjarnja, 
djika para tahanan, jang bukan 
pendjahat dan belum terang ke- 
salahannja, segera — dibebaskan 
'dan hanja waktu2 sadja dipang 
gil untuk dimintai 

la dibutuhkan? — Kenjataannja 
ekarang mereka tidak dibebas-. 

kan, malahan dilakukan penang- 
kapan2 baru. Dimanakah ' para 
tahanan itu disimpan, karena 
hingga hari ini para keluarga me 
reka tidak diberitahu dimana me 
reka berada?. 

5. Tidakkah sangat bidjaksa- 
na bahwa untuk mengurangi 
haus-tanah di Surabaja dan ko- 
ta kota besar lainnja modal be-     sar monopoli asing diwadjibkan 
mendirikan perumahan2 utk ka- 
um buruhnja? Demikian isi se- 
lengkapnja pertanjaan2 Supono: 

kan seluruh lapangan terbang itu. mana jang didirikan sebelum dan” (Antara). 

Rentjana Konstitusin 

lan September jang akan datang, 

sudnja ialah untuk mendjadikan 
jang akan merupakan satu-satu 

| dengan luar negeri, dan menga 
|.an dan paspor. 

Kedutaan Besar Mesir di Dja 
karta, dari mana ,.Antara” telah 
memperoleh rentjana Undang2 Da 
sar tsb., belum dapat memberikan 
djawaban atas pertanjaan, apa- 

kah anggota2 Liga Arab akan 
mengirimkan ahli2nja ke Konpe- 
rensi Iskandarijah itu? '— Apakah 
maksud dibentuknja ,,Negara Fe 
derasi Arab” itu ada hubungan- 
nja (sebagai opposisi) dengan 
Pak Baghdad? Hanja diterangkan 
nja, bahwa inisiatif telah timbul 
dari pihak Syria. Sebagaimana 
diketahui, Liga Arab telah pula 
dilahirkan di Iskandarijah berda 
sarkan Alexandria Protocol”, 
sedang anggota2nja “ialah Mesir, 
Irak, Saudi Arabia, Syria, Liba 
non, Jordania, Yaman dan kemu 
dian djuga menjusul Libya, jang 
semuanja telah turut serta dalam 
Konperensi Bandung. 

Rentjana Undang2 Dasar. 
Rentjana  Undang2 Dasar itu,   setjara besar2an, jang dagingnja 

dibikin . dendeng kering, maka 
penju2 tidak bertelur lagi ditem 
pat tsb., sehingga. pemerintah Be 
rau dirugikan sedemikian banjak, 
sedangkan mata pentjaharian pen 
duduk mendjadi sulit. ' “Tindakan 
tegas untuk melarang orang2 mem 
bunuh penju sangat diharapkan 
leh pemerintah daerah istimewa 

  

hari Kamis dengan suara 
telah mengandjurkan agar 

BB. Ini adalah rekomendasi 

leka jang dibuat oleh   lan ini masih terus dilandjutkan 
Kk ena Matan 

  

ID.K. DenganSuara Bu- 
lat Sokong - Keanggo- 
taan Tunisia Di PBB 

DEWAN KEAMANAN padaf| Jiterimanja 
bulattanggota PBB karena veto 
Tuni-| Sovjet. Delegasi Sovjet 

sia diterima mendjadi anggota P|nja menjatakan bahwa veto Kuo 
| kel mintang terhadap Mongolia Luar 

figa bagi negara2 jang baru merilah jang menjebabkan 
Dewang tidak termasuk kedalam ,,packa- 

Keamanan dalam tahun 1956 ini.| ge deal" 

Utusan AS sebagai dimasa lam-| oleh Madjelis Umum bulan De- 
Dau telah mengadjukan soal tidak| sember jl. (U.P.) 

Djepang  mendjadi| 
Uni 

sebalik- 

Djepang 

jang telah disetudjui   
      

    

    

jang mengatur kekuasaan legisla- 
tif, eksekutif dan kehakiman, ber 
bunji sbb.: ,,Negeri2 Arab jakin 
bahwa rakjat mereka. merupakan 
satu bangsa, ialah bangsa Arab, 
dan satu warganegara, ialah war 
ganegara Arab. Mereka mengang 
gap persatuan sebagai “tudjuan 
terachir dan pembentukan suatu 
negara federal Arab sebagai sja 
rat mutlak utk mentjapai tudjuan 
itu. Mengingat tudjuan itu, maka 
negeri2 Arab setudju untuk mene 
rima piagam ini sebagai Undang2 
Dasar dari negara federal jang 
meliputi negara2 itu”. : 

Negara federal Arab. 
.Negeri2 Arab penanda-tanga- 

nan akan menjusun suatu negara 
federal, jang akan — dinamakan 
.Negara Federasi Arab“.  Se- 
mua negara Arab dapat turut 
serta, dengan persetudjuan seba 
gian besar anggota2 Parlemen 
Federal, seperti termaktub dalam 
bagian pertama Bab IV Undang2 
Dasar ini. Negara2-anggota nkan 
berichtiar untuk mendjamin tu- 
rut-sertanja negara2. Arab  lain- 
nja dalam. piagam ini. Wargane-! 
gara dari negara2-anggota akan! 

  
maba Ama PN ” 

1 Kor 

van Kur 

Mesek maa mnta 

Lemheua Kebudajaar 
Biataviaasck Gerootschap “ 
stan or Wetenichappan 

ja Sudah Disusun — 
“Di Iskandarijah September J. a. d. 

SESUDAH KONPERENSI Asia-Afrika maka menurut berita2 jang sampai pada kita jang 
menarik perhatian ialah maksuddiadakannja Konperensi Ahli2 Arab di Iskandariyah dalam bu- 

dikemukakan se buah rentjana 
Negara Federal Arab jang telah disusun oleh Dr. Osman Khalil Osman, rektor Fakultas: Hukum 
Universitas Ein Shams jang dju ga mendjadi Apr bara ab mamang YEN Ahli2 Arab. Mak- 

pertahanan nasional dan hubungan 
tur segala sesuatu “jang berhubungan degnan perang, kebangsa- 

dimana aan 

negara2Z Arab bersatu 
nja kekuasaan jang meng 

memiliki “kebangsaan Negara 
Federal Arab pada saat negara 
mereka menanda-tangani piagam 
atau turut serta dalam federasi. 

Peraturan2 perihal penerimaan 
dan kehilangan kebangsaan Ne- 
gara Federal Arab akan ditentu 
kan oleh suatu undang2 federal 
bersama2 dgn azas kewarga-nega 
raan dari negara2-anggota. Wila 
jah Negara Federal Arab akan 
terdiri atas pendjumlahan wilajah 
negara-anggota. Baik Negara Fe- 
deral maupun negara-anggotanja 
tidak mempunjai hak utk mele- 
paskan sebagian pun dari wila- 
jah itu. Sistim pemerintah dalam 
Negara Federal adalah demokra 
tis dan Parlementer. - Angkatan 
Darat akan dipersatukan, dan 
akan diurus oleh Negara Fede- 
ral, sesuai dgn aturan2 dalam 
Undang2 Dasar ini dan 'undang2 
federal. : 

Hak dan kewadjiban 
umum, 

Warga-negara dari Negara Fe 
deral, - dari segala djenis bangsa 
dan agama, akan menerima hak2 
dan kebebasan2 jang sama, seba- 
gai terdjamin oleh Pernjataan 
Universil tentang hak2 azasi ma 
husia. Kebebasan memeluk agama 
adalah mutlak: dan semua “agama 
dan secte2. dalam negara2-ang- 
gota akan tetap memiliki tradisi 
serta sistim djeneng (status) per 
seorangan mereka masing2 dan 
dapat terus melaksanakannja, se 
suai dengan undang2 mereka ma 
sing2, ketjuali apabila pelaksana 
an itu akan bertentangan dengan 
persatuan nasional atau kepenti- 
ngan Negara Federal. 

Kekuasaan, 
Negara Federal akan merupa- 

kan satu-satunja kekuasaan jang 
mengatur pertahanan nasional 
dan hubungan dengan luar nege 
ri: Negara Federal akan meng- 
atur perwakilan politik dan kon- 
suler serta mengadakan perdjan- 
djian dan persetudjuan. Negara 
Federal djuga akan mengatur se 
gala sesuatu jang berhubungan 
dengan perang, kebangsaan dan 

jang harus tunduk pada “keputu- 

Akan Dibentuk, Neg. Federal Arab? 
Akani Dibitjarakan 

Undang? Dasar 

"Negara Federasi Arab”, 

Baik persetudjuan maupun per 
djandjian antara dua negara-ang- 
gota atau lebih: tidak akan ber- 
laku sah, tanpa “pengesahan oleh 
kedua Dewan Parlemen dalam Ne 
gara Federal. Parlemen Federal, 
jang bersidang sebagai suatu kon 
gres, akan memberi keputusan 
dengan kelebihan suara dua-per- 
tiga tentang tiap sengketa antara 
dua negara-anggota atau lebih, 

san itu.   k Kekuasaan legislatif. 
Kekuasaan . Legislatif Federal 

akan dimiliki oleh Parlemen Fe 
deral jang akan terdiri -atas »De 
iwan Perwakilan Rakjat dan Dej 
wan Federal. Dewan Perwakilan ' 
Rakjat akan mewakili rakjat Ne 
gara Federal ialah seorang wakil 
juntuk tiap 200.000 orang. Djum 
lah wakil dalam tiap negara-ang 
gota tidak akan kurang dari tiga. 
Para wakil. akan dipilih oleh 
warganegara dari. negara Arab 
jang bersangkutan, sesuai dgn. 
andang2 pemilihan jang berlaku 
dinegara tersebut. Bilamana nega 
ra itu tidak mempunjai sistim pe 
milihan, maka para wakil akan 
dipilih oleh kekuasaan legislatif 
dari negara itu, 

Kekuasaan Eksekutif dipegang 
oleh suatu dewan, dinamakan 

»Dewan Eksekutif“, jang akan 
mempunjai masa djabatan  em- 
pat tahun, jang dapat diperbaha 
rui lagi untuk masa selandjutnja. 
Dewan itu akan  bertanggung- 
djawab kepada Dewan  Perwa- 
kilan Rakjat, jang anggota?nja 
akan berhak untuk memadjukan 
pertanjaan dan interpelasi. Me- 
reka djuga akan berhak untuk 
melepas. atau: mentjabut  kemu 
bali kepertjajaannja kepada ang- 
gota2 dewan itu. F 

Federasi akan mempunjai sua- 
tu Mahkamah Agung, jang akan 
dinamakan "Mahkamah Agung 
Federal. Akan tetapi” federasi 
dapat pula mengadakan . mahka- 
mah2 lainnja, berdasarkan   paspor, 

sdoneia 

  

keterangan2 Gjajaan. Nasionalisme Arab 

un-| 

pertalisme, pengikut2 imperialis- 
me dan 'zionisme untuk mentja- 

pat tudjuan ini, kata Nasser. Dia 

memperingatkan rakjat Mesir ke- 

pada tipu-muslihat — imperialisme 

dan penjokong2-nja. Usaha kaum 

imperialis memaksakan pak2 mi 

liter telah. gagal dan kini mereka 

mentjoba melakukan tekanan eko- 

nomi. 

Dikatakan seterusnja bahwa ne 

gara2 Arab akan membangun sua 

tu dunia Arab jang kuat dari 
lautan Atlantik hingga ' keteluk 
Persia. Nasionalisme Arab ma- 
kin madju dan akan mentjapai ke 

me- 
ngetahui djalannja dan telah me 

nsetahui siapa sahabat dan siapa 
musuhnta. Gerakan Arab - me- 
nang terhadap imperialisme, ka 

ta Nasser. 

Hasil terusan Suez untuk 
Aswan. 

Segera setelah Nasser meng- 
umumkan bahwa Mesir telah me 
nasionalisasikan kongsi terusan 
Suez, polisi menduduki kantor 
Kongsi Terusan Suez di Kairo. 
Presiden Mesir menjatakan selan 
djutnja bahwa penghasilar dari 

terusan Suez sebanjak $ 90.090. 
009 setiap tahunnja akan diguna 
kan untuk membeajai bendungan 
Aswan. 

Menurut. AFP jang mengutip 
s'aran Radio Kairo, Mesir akan 

membeli saham2 dari Kongsi Te 
rusan Suez dengan harga pada 
bursa Paris sekarang, ,,Dengan 
hampir $ 590.009.099 dari terusan 

Suez dalam waktu 5 tahun j.a.d, 
kita tidak mentiari grant Inggris 
dan A.S. sebanjak $ 70.000.000”, 
demikian Nasser jang selandjutnja 
mengatakan. bahwa Mesir akan 
terus membikin bendungan Aswan 
dengan tengkorak 120.000 orang 
Mesir jang telah meninggal dunia 
dalam membikin terusan Suez. 

(Antara). 

PRI Tolak Duduk 
DiIDPK Peralihan 
DEWAN PARTAI Partai Rak 

jat Indonesia dalam sidangnja pa 

da tanggal 21 s/d 22 Djuli 1956 
di Semarang telah mengambil re 
solusi: 
“1, Partai Rakjat Indonesia ti- 
dak bersedia mempergunakan ke- 
anggotaannja dalam DPRD jang 
dibentuk atas dasar Undang2 De 
wan Perwakilan Rakjat Daerah 
Peralihan, 

2. Mendesak kepada pemerin- 
tah supaja segera mewudjudkan 
Dewan Perwakilan Rakjat Daerah 
jang dipilih langsung oleh rakjat. 

Sikap P.R.I. tersebut berdasar- 
kan alasan, bahwa U.U. DPRD 
Peralihan jang sekarang ini tidak 
mendjamin ikut sertanja golongan? 
jang dianggap lemah dalam pemi 
lihan umum j.b.., sehingga gole 
ngan2 tersebut tidak dapat menja 
lurkan pendapatnja didaerah me 
lalui DPRD Peralihan, dan' bhw 
U.U. DPRD Peralihan tersebut 
mengandung iktikad buruh terha- 
dap golongan2 jang lemah dalam 
pemilihan umum jang baru lalu. 

    

  

» 1 “ - 2 A3 da " "3: 

Sebanjak:90 Djuta" Dollar Akon 
eajai Bendungan Aswan 
“Nasser mengumusnka $' hari 

isasikan Kongsi: Terusan Suez. Kengsi Terusan Sucz 
perusahaan jang terdaftar di Mesir tetapi pemegang saham kebz anja jang . pemegang saham terbesar adalah pemerintah Ing- . pi pe tahyp: ke-4. .reyolusi Mesir, 

suatu undang2 jang menasionalisasikan t san Suez js 
(ea senat io " & erusan Suez js 

   

Kamis di Iskandariah 
jang berma: 

Nasser mengata 

Iskandariah jang dihadiri 
Suez adalah kepunyaan Mesir. 

  

Worang Dipindah 
Dan Diangkat Dj: 
di Komandan RI1-6 
KOMANDAN R..-24 Terr. 

VH, Letnan Kolonel Worang 
berdasarkan putusan KSAD, telak 

diangkat  mendjadi Komandar 
RI-6 Terr, H, menggantikan ke- 
dudukan Letnan Kolonel Rusman. 
jg: oleh KSAD diangkat sebaga 
guru pada SSKAD di Bandung. 

Kedudukan Letnan Kolonel Wo 
rang ig. lama sebagai Komandar 
RI-24 T,T. VII, digantikan olek 
Major J.D. Somba, Perwira KAI 
Staf Umum T.T. VII. 
Pemindahan dan pengangkatar 

baru itu, dilakukan dalam rangk: 

dipindah dari djabatannja itu dan | 

  

  

Rajagopa: 
laehari: 

India Harus To- 
lak Bantuan Dari 
A.S & Inggeris 

C. RAJAGOPALACHARI be- 
kas Gubernur Djendral India pa 
da hari Kemis berseru di Madras 
kepada pemerintah India agar me 
nolak bantuan. utk. pembangunan 
di India dari Inggris dan A.S. 
karena mereka menjatakan perang 
nuclear kepada kemanusiaan. Di 
katakannja, bahwa India harus 
menjatakan ledakan2 nuclear oleh 
negara2 itu sebagai tindakan agre 
si dan  djangan mau menerima 
bantuan seharga berapapun dari 
mereka, 

  

»Kita tidak dapat 

dengan berhasil terhadap 
sendjataan nuclear dan  pertjo- 

baan2nja apabila bersama itu 
kita terus mengambil bantuan 
keuangan dari negara2 jang ber 
salah“, katanja.  Rajagopalacha- 
ri selandjutnja mengatakan bak- 
wa apa jang ada sekarang ini jg. 
kita hadapi bukanlah perang di- 

ngin tetapi perang radioaktif ter 

hadap kita semua. Selama AS 
dan Inggris mengetahui kita me 

nerima keuntungan2 dari mere- 

memprotes 

per- 

  pembangunan angkatan darat dar 
pergiliran-djabatan (tour of 

duty). 2 
Pergiliran djabatan dikalangan 

perwira2 lainnja jang djuga telah 
diputuskan KSAD adalah sebagai 
berikut: 
INSPEKTUR DJENDERAL 
MERIKSAAN UMUM : 

1. Kapten Saleh Martoprawiro 
Y md. D.B.I. VI Terr. V dipindah 

PE- 

kan dan. mendjabat sebagai Per- 
wira Pertama pada Inspektorat 
Pemeriksaan Umum, 2. Kapten, 
Djuwahir Perwira Pertama  SUAD | 
dipindahkan dan mendjabat seba- 
gai Perwira Pertama pada Inspek ' 
torat Pemeriksaan Umum. 
STAF UMUM ANGKATAN   

sial. ,,Kita akan memerangi im-| 
DARAT : 

I- Letnan Kolonel Basuki Rach- 
mat Kepala Staf Terr. V dipindah 
kan dan  mendjabat sebagai Per 
wira Menengah diperbantukan pa 
da KSAD. 2. Letnan Kolonel M. 
T. Harjono Wakil Kepala Staf In- 
spektorat Infanterie dipindahkan 
ke SUAD. 3. Kpt. E. A. S. Adigja 
ja Kmd. Bn. Infanterie ,,B' RI-6 
Terr. II dipindahkan dan mendi- 
bat sebagai Kepala Bagian Admi- 
ninistrasi SUAD-I. 
SEKOLAH STAF KOMANDO 
ANGKATAN DARAT: 
Major Soemitro Kepala 

RI-18 Terr. V dipindahkan 

   
      

Staf 
dan 

ka, selama itu pula protes2 kita 
tidak “akan berhasil, katanja. 
(Reuter). 

  

mendjabat sebagai guru pada 
SSKAD. Major, Moch. Jasin Ke- 
pala Staf RI-19 Terr. V dipindah 
kan dan mendjabat sebagai guru 
pada SSKAD. Kapten Iksan Soe- 
giarto Kmd. Bn. 509 RI-19 Terr. 
V dipindahkan dan mendjabat se- 
bagai guru pada SSKAD. 

Wakil A.D. dalam pameran 
Angkatan Darat di Jogja, 

Sementara itu menurut Penerd- 
ngan Angkatan Darat, KSAD Djen 
dral Major A. H. Nasution telah 
menundjuk Major R. Harjono, Per 
Wire Menengah diperbantukan 
KSAD Sebagai wakil dari A.D. un 
tuk duduk dalam panitya exposisi 
Angkatan Perang jang akan di- 
adakan di Jogjakarta pada bulan 
September 1956 berkenaan dengan 
adanja pekan raja? peringatan 200 
tahun berdirinja kota Jogjakarta. 
Dalam /pameran tersebut Angkat- 
an Darat akan memamerkan: ba- 
rang2 jg Gibtituhkan/dipergun 
kan Arggkatan Darat, hbarang2' ig 
dapat dihasilkan sendiri oleh af” 
katan Darat seperti oleh 4 
Topografie, DPLAD dan 
didikan2. dalam Angkasa” 

  

  

“Dapatkan Persamaan 

SUHAEMI.-RACHMAN, 

menindjau . Tambang Miniak S 

oieh Ketuanja, Sukamsi dan dh 

lah bisa disampaikan pada pari 

Dalam hubungan berita2 ten- 
tang akan ditundjuknja 3 orang 
utk mendjadi pimpinan TMSU, 
oleh Menteri Perekonomian, ja- 
itu Sudarsono, Djohan dan 
durachman, ia katakan bhw ke- 
tika misinja berada di Sumatera 
Utara didapat kesimpulan, bah- 
wa sebagian besar kaum buruh 
menolak diangkatnja Djohan dan 
Abdurachman. Tentang nama 
Sudarsono pada waktu i. 
lam mendjadi persoalan.  Ten- 
tang penolakan Menteri Pereko 
nomian untuk menerima delega 
si Perbum dikatakan tidak  bi- 
djaksana, karena memang tidak 
bisa disangkal, bahwa Perbum 
mempunjai djumlah anggauta te 
besar disana. Hal itu tidak 'sadj: 
didapat dari keterangan Perbu: 
tapi pernjataan jang dinjatakai 
oleh pimpinan2 serikat buruh da 
lam suatu rapat bersama jang di 
adakan antara semua anggauta 
misi dgn serikat2 buruh minjak 
disana, seperti Perbum,  SBII, 
Serbumi dan. SKBM,' demikian 
diterangkan Suhaemi Rachman. 

Pemerintah harus tjepat 
dan bidjaksana, 

Atas pertanjaan  selandjutnja 
diterangkan, penindjauan -misinja 
adalah penindjauan jang ke-14 
ke TMSU, dan karena sekarang 
ini adalah: misi parlemen pilihan 
rakjat, ia mengharapkan laporan 
nja nanti mendapat perhatian 
sungguh2 “dari pemerintah. 

Dikatakan, bhw misinja akan 
mendesak, agar pemerintah tidak 
terlambat. dalam:  tindakannja, 
dan dalam pengangkatan 'pimpi- 
nan TMSU bertindak bidjaksa- 
na. Dengan bidjaksana itu di- 
maksud  hendaknja pemerintah 
menindjau. pengangkatan itu da- 
ri segi jg lebih luas utk menim 
bulkan kegembiraan kerdja dan 
djangan hanja mendesakkan ke- 
mauannja kepada kaum buruh 
Untuk bisa memadjukan perusa-   

Demikian resolusi P.R.I. (Ant.) dan SB2 lainnja, karena dengan 

haan adalah sebaiknja pemerin- 
tah mau berunding dgn Perbum   

Pemerintah Djan 

lambat Ambil TT: 
Dalam Masalah TMSU — £ 

Diterima Delegasi Perbum Kura 

»Antara” Katakan, bahwa laporan penindjauar 

pokoknja telah didapat persesuaian diantara ' ketiga orang ang- 
gaura mussi Ha tentang hasii2 penndjauannja, £ 

|Suhaemi, 

Kes imp 

anggauta mi 
umaftera Uta: 

   
irz Ia 

emen. I Aan bahw: pada 

demikian ia bisa bertindak objek 
tif. Apalagi | TMSU mempunjai 
status istimewa, jaitu kaum bu- 
ruh jang telah merampas, mem- 
pertahankafinja dan memadjukan 
perusahan tersebut, demikian 

jang menambahkan, 
bhw kenjataannja zonder pimpi- 
nan pyn TMSU berdjalan terus. 

/ Siapa dikehendaki kaum 
£ burah ? 

Atas pertanjaan apakah kaum 
suruh disana djuga menjampai- 
kan tuntutan pada misi tentang 
siapa jang sebaiknja mendjadi pe 
mimpin TMSU, dikatakan, bah- 
“2 jang menuntut dengan tegas 
xlalah Perbum. 
Perbum dengan tegas 

tut dikembalikannja Mr. Nirwo 
nojudo sebagai pemimpin TM 
AU. sedang SBII dan SKBM me 
nierahkan hal “itu pada  peme- 
rintah. Perbum jang merupakan 
SB terbesar menghendaki kem- 
Salinia Nirwonojudo, karena na 
sib kaum buruh dibawah Nir- 
vonojudo bisa didjamin lebih 
saik daripada sebelumnja, dan 
cenjataan jang dilihat misi sen- 
liri menundjukkan, bahwa  di- 
sawah Nirwonojudo terdapat per 
baikan, jaitu- mengenai tank pe- 
masakan dan penjimpanan 'mi- 
njak jang dibikin sendiri oleh ah- 
"2 Indonesia. 

A'as  pertanjaan  dinjatakan, 
bahwa setelah menindjau TMSU 
“an mendapat desakan dari ka- 
um buruh disana adalah mendja 
di kesimpulan misi bahwa TMS 

U sebaiknja dinasionalisasi, ter 
"tama sesudah: pembatalan . K 
MB ini. 

Ybat kan, bahwa TMSU ada- 
h sumber devieeen dam ' 'tagi 

menurut para ahli miniak - TMS 

menun- 

"h adalah tergolong minjak ter- 
haik untuk pesawat udara. Per 

bumpun dengan tegas menghen 

"aki nasionalisasi itu, sedang SB 
lainnia menjatakan, supaja djang 
an dikuasai ole bangsa asing, 

demikian  Suhaemi- Rachman, 
(Antara). 

  

kukan tuntatan terhadap Direktur 
N.V. Perdas sebagai Agen BA- 
MA di Tarakan jang telah meng 
gelapkan harga beras sebesar ki, 
Rp. 5 djuta, demikian Residen 
APT Pranoto atas pertanjaan 
»Antara” sekitar heboh soal beras 

didaerah Tarakan. Residen terse 
but baru tiba di Samarinda ming 
gu ini setelah berada kl. 20 hari 
di Bandjarmasin dan Djakarta. 
Di Djakarta, Residen membitjara 
kan  soal2 “kepentingan daerah 
Kalimantan Timur pada Menteri 
Dalam Negeri, 

Disamping itu ia membitjara-   dang2 federal. (Antara), kan pula dgn Jajasan Urusan 

kehebohan persoalan beras di Ta 
rakan serta memperdjuangkan pe 
nambahan, allokasi beras - diselu- 
ruh Kalimantan “Timur, 

Residen Pranoto merasa heran 
mengapa daerah Tarakan jg te- 
lah diberikan allokasi tjukup toh 
masih ribut djuga kekurangan be 
ras. Menurut Residen akan diki 
rim pegawai chusus dari kantor 
Karesidenan buat  menjelidik 
persoalan kekurangan beras ter- 
sebut,   Berhubung dengan berita dari 
Tarakan tentang ketjurangan da 
lam soal beras Jajasan ,,Urusan 

Pem.LakukanTuntatanThdNV Perdas 
PEMERINTAH AKAN mela- Bahan Makanan Pusat. terhadap Bahan Makanan” jang menurut 

tuduhan dilakukan oleh agen 
JU.B.M. N.V. Perdas dikota itu 
Had menurut tuduhan merugikan 

p. 5 djuta, Direktur J.U.B.M. 
menerangkan, bahwa ketjurangan 
di-keagenan - JLU.B.M. Tarakan 
mula2 diketahui oleh J.U.B.M. Pu 
sat atas penjelidikan J.U.B.M. sen 
diri dan telah diserahkan kepada 
Pengatjara Negara, utk. dituntut 
baik civiel maupun crimineel. 

Agen tersebut, N.V, Perdas, te 
lah dipetjat dan sementara  me- 
nunggu penggantinja, kepada ke 
pala daerah setempat diminta ban 
tuan untuk mendjalankan peker- 
djaan ke-agenan tsb, (Antara). 
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Terima Ka 
k?, Ibu? Saudara?, Njonjah' 

telah memberikan Pen 
karangan bunga?, barang?, tilgram-tilgram, 

jang telah disampaikan melalui C.H.T.H., 
ngsung kepada kami, pada waktu kami meng- | 

lang Tahun ke-78, Ibu | In 

2... Mengenang Sedjarah Pertumbuhan 
2 1 Kes -—- Oleh : 

REBAHNJA RAKSASA RUS dim medan perang Mantsjuria, 
ditewaskan oleh salah satu bangsa Asia, Djepang, berachir dgn. 
perdjandjian Portsmouth 1905 telah memiliki akibat luas di se- 

| luruh Asia. Gerakan India jang lunak terhadap imperialisme 
1 Inggris berobah pada th. 1907 mendjadi gerakan radikal dipimp.y 

Bal Gangadhar Tilak 

       

  

     ami: 

  

|29 Th. Partai Nasional Indon. ' 
  

PNI 27 Djuli 1927-—27 Djuli 1956 
Subekti — 

pada bangsa-bangsa tadi. Di Indonesia sendiri lahir pula Boedi 
Oetomo, th. 1908 jang oleh kolonial-ethikus Mr. van Deventer 
dalam ,de Gids” dinjatakan sebagai ,,Het wonder is geschicd. 
Insulinde, de schone slaapster, is ontwaakt”. Setelah lahirnja B. O. 
tampil pula kemuka Sarikat Islam jang semula bekerdja sama 
dengan pemerintah Hindia Belanda tetapi kemudian setelah 6 ta- 

  

    

          

   

        

op ngan tenang Sw. 
| jang tertjinta : 

THE 2 

  

onjah Sie 
   

    

Tanggal 1 DJULI 1956 
Tjing Swie| 

   

   

  

ter j    Merdeka. Di-ikuti pula ol 
jang terang-terangan menuntut India 

eh revolusi kaum muda Turki th. 1903 
hun berdjuang dalam Volksraad dengan tidak mentjapai hasil jang 
ditjita-fjitakan, ditanggalkanlah badju cooperation pada tahun 1923 
Untuk terdjun dalam gelanggang perlawanan berdasarkan non- 
cooperation. Djuga C.S.I. kemudian mendjadi partai politik jakni 

. Kami mewari 
| DJULI '56 djam 

Hari kuburnja 
SENEN djam 8. 

    

KA TJITA: 

  

“TIHING KOEY 
dalam usia 55 tahun 

00 pagi, 

          

  

Ikan, bahwa pada #ari Kemis tgl. 26 
6.37 petang telah meninggal dunia de- 

i, Papa, Papa mertua, Saudara kami 

. ditetapk: pkan pada: tel. 30 DJULI 56 hari 
im 8.00 pagi, berangkat dari rumah Karang 

Kebon Lor No. 171-D ke Kuburan Kedungmundu Sema- 

    

  

, del Dalam pada itu 
ih Resi ' Djawa Tengah Karim Moh. Doerjat dalam (Rusia merobohkan kekuasaan rah Ressort V Dja engal : : Ra |Tsaar melahirkan sajap kiri da sa jang rendah dan bahwa bang kapan der wartawan kita. 1 

Ten! Mean an bhw pendu-|lam P.S. (Partai Sarekat Islam) sa kulit putih adalah bangsa ig 

  

! 2 : h tidak 'jang tidak sadja menghantjurkan kelaliman Sultan Abdulhamid gan uang jang telah Haa Sampai tgi. 20 ib, S€- berdaja (machteloos) diseb ce mn adanja rangan pada gedung? Lead pu menudju ke persamaan Honda LN PS Neng PAMA 
»— kami sumbangkan Ke- 1Sekolah Rakjat diseluruh Djawa Tengah. jang setiz p penga djaran (dengan meniadakan perdjandjian jang berisi kapitalasi Turki ke- 

menghadapi suatu probleem jang sampai sekarang belum dapat | 
: R. pae revolusi di hari da 

        

        

   

       

       

  

Ta 5 Ka ML 0 ala | Gitaksir|jang kemudian memisahkan diri Superieur. PNI dengan tegas 
Ko bar Kota erdj | Imendjadi Partai Komunis Indone menggagalkan tindakan imperia- MUAL ANYVUA djar|sia. Disebelah politik Islam dan - Ini, memberantas perasaan in "1 TT dikataka «| Komun nam oleh pendianah dina Ka » STATEMENT KBK. 2.250.000 orang. Untuk nasionalisme radi- » rgkjats LD Sasana imperialisme 'Ketua 1 Dewan Pimpinan Sen itu jang dapat ditapung Ik.|kal jang semula berada dalam sa membangunkan kepertiataa ds 

“tral KBKI A.M. Datuk hari Ka- 120.000 orang terbagi dlm 4 bafjap kiri Boedi Oetomo dan di- dalam hati dan pikira, rakit. 
mis tgl. 26 Djuli telah mengeluar gian, jaitu jang berumur dari t|luar kepartaian. Pemberontakan bahwa kepentingan rakjat ada- 
kan statement dim hubungan de sampai dgn 9 tahun, dimana jr (tahun 1926—1927 jang gagal tlh lah sesuai dan sama dengan ke ngan beleid Menteri Perburuhan berusia 9 th. mendapat prioriteit/menjebabkan hilangnja pengaruh Pn Pan ea 

'Sabilal Rasjad terhadap K.B.K.I. jg pertama. Djumlah murid Se-|komunis di Indonesia dan dalam Agan PAN Pacah po Pa sebagaimana kita kabarkan ba- kolah Rakjat jang duduk “dikelas |kekalutan jang demikian tadi tam wa antara rakjat ha 23 Pai 
ru-baru ini. Statement itu isi leng paling tinggi di Djawa Tengah (pillah kemuka aliran nasionalisme perialis tak ad, bersamaan ke- 
kapnja sbb: Sesudah Dewan Sen terhitung pula daerah Solo dan|radikal pada tahun 1927 tanggal pentingan. Bahwa disini ada per trah KBKI mengadakan perundi- Jogjakarta ditaksir — berdjumlah|27 Djuli, jang merupakan pimpi tentangan kepentingan, ada anti- 
agan ig mendalam dgn Menteri Ik. 170.000 murid, sedangkan jg|nan, pegangan dan harapan baru Han kepentingan. Tegas adanja 

'- Perburuhan mengenai — masalah dapat meninggalkan bangku S.R.|bagi rakjat Indonesia didalam me KN Ana »sang” dan sini”. 1 putusan P4 Pusat tanggal 20/6- itu ada 9076, karena pada umum|lawan pendjadjahan. “in an P ah garis besar per- 
1956. kerdja nja murid2 SR. jang tidak da-| “  Perdjuangan PNJ, 1927— , ngan PNI 1927-1930. Dan 1956 tentang sjarat2 kerdja nja murid? jang g k dengan t ala dinjatak: umum di Sumatera Utara, maka pat lulus hanja 1076. Dari djum 1930. Ba aa gas Paid dinjatakan bah 

      
               
            

            
          

  

       

dan pikiran rakjat, bahwamelanggar pasal2 169 dan 
bangsa kulit berwarn,, itu bangb 

      
       

Partai Sarekat Islam. 

is. 
“Grafik gerakan kebangsaan se- 

telah peristiwa ini, agak menu- 
run. Lahirlah Partai Indonesia 
dan Pendidikan Nasional Indone 
sia. Untuk kemudian disusul la- 
gi dgn timbulnja partai-partai jg 
mendjalankan — cooperation dgn 
Pemerintah pendjadjahan. 

Program PNI sekarang me 
laksanakan rekonstruksina- 
sional. 

Sesudah tahun 1945, tahun da 
lam mana rakjat menjatakan ke 

merdekaannja lahirlah kembali 
Partai Nasional Indonesia jang 
(meneruskan garis tradisinja ta- 
'hun 1927-1930. Actief berdjuang 
untuk mempertahankan  kemer- 
|dekaan nasional jang masih - ter 
lantjam bahaja pendjadjahan kem 
bali. Dgn. mengutamakan poli 
tik persatuan bangsa untuk da 

153 bawah pimpinan kabinet jang di 
pimpin oleh PNI, 
Dalam pada itu sesuai pula de 

ngan dan sebagai penerusan ga- 
ris perdjuangan tahun 1927-1930 
kabinet jang dipimpin oleh PNI 
telah melaksanakan politik luar 
negerinja jang bebas dan actief 
dengan mengumpulkan kekuatan 
kekuatan seluruh Asia dan Afri- 
ka untuk mentjegah timbulnja pe 
rang panas dan mengachiri pe- 
rang dingin jang meliputi suasa- 

  

SI GRUNDEL, 
..... selama Kongres Front 
Marhaenis di Semarang kok 
banjak tukang2 betjak jang 
lalu berpedoman: sama-rata 
sama naik harga..... 

  
KADIO 

Semarang, 29 Djuli 1956. 

  

    na dunia. Pula utk melikwidir ko 
lonialisme darimanapun dan da-' 
lam bentuk apa pun jang disana ' 
sini masih meradjalela di Asia, 
di Indonesia sendiri dengan ma- 
sih dikangkanginja Irian Barat 
oleh kolonialisme Belanda, 

Ketenangan dan “perdamaian 
di dunia adalah merupakan sja- 
rat pula bagi Indonesia utk me 
laksanakan pembangunannja. Te 
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Siapa I 
SDR.2 / SDRI.2 MENGUNDIUNGI / KENAL 

    
      

     
     

saga Berkenalan 2 

TAMASJA”" 
DATANGLAH di Kebon Rinatang Semarang. 

, Dibuka tiap hari djam: 08.00 — 20.00. 
Selalu sedia makanan dan minuman 

terutama Ys- Beras kentjur Semarangan. 
. Hormat kami 

Pak AMAT SAMAN 
1 (MOEDJIONO) 
KEEEKAEKEK AKB KEK KEKE KK KKR 

| Beribu Terima Kasih 
beserta segenap Djururawat dan Djuru- 
Rumah Sakit Tsi Sheng Yuan atas usaha 
Perawatan sampai pada saat meninggal- 
'ang tertjinta : 

A. SOEBEKI 
1 1956. 

Soedyatto 

  

  

  

  

  

     

DJEPARA 
| Oleh Kementerian 

ijutkan pembikinan 

    

kumpul mendjadi 
Kantor Pengadilan 

ngan mempergunakan pi- 
sau tjukur jang digorokkan pada 
Iehernja. Peristiwa ini terdjadi di 
dukuh Kedalon desa Margomul 

19, Djuana, dan diket 

: jemu hidup 
lalu penuh 

  
   

  

   

      

      

    

     
   
    
    

  

   

nd Besa 

kok baru dan hatsil 

    

     

      

    
           
     

    
        

    

  

   

. 3 

— GEDUNG KEDJASAAN 
BARU. : 

Umum telah dikeludian beaja 
sebesar: Rp. 230.000 untk me- 

kantor Kedjaksaan' dan 
Pengadilan Negeri di 

- “Gedung jang akan dibangur itu 
terletak di djalan besar djursan 

“ Kudus--Djepara-dalam kota Dje 

| Sebelum petjah perang duria 
|. ke II, gedung itu mulai dibangun 

. dan kemudian terhenti berhu- 
bung “pendaratan Djepang di 

ekarang ini bertempat 
dirumah sewaan, sedangkan Kan 
tor Pengadilan Negeri Djepara 

  

   

      
    
    
    

   
    

     
    
    

   
    

  

    

  

   

     

  

    

   
    

       

    

     

  

     

    

  

kkaran-kesukaran. 

“Fancy Fair hatsil mana 10175 Emas no, 1 
“untuk sekolah itu sendiri. Atrak 
si2 antara lain: Tari: n 
Carnaval, pameran gambar Tiong. ' 

Djawa Tengah — 
aa SRran 

"3 

WONOSOBO 
RUMAH BISU. 

Dewasa ini dikota tersebut -se- 
dang dibangun sebuah rumah 
untuk mendidik anak2 bisu 
oleh missi Katholik dengan me- 
ngambil tempat disebelah barat 
station keretaapi dikota tersebut, 
dengan biaja kurang lebih satu 
setengah djuta rupiah dan kini 
telah 60960 selesai. Rumah bisu 
tersebut menurut rentjana akan 
diperuntukkan chusus bagi anak2 
laki2, sedang rumah bisu lainnja 
jang terletak di kampung Sum- 
beran djuga milik missi Karho- 
lik, nanti hanja akan dperguna- 

£ kan untuk “anak2 perempuan 
Kedjaksaan bisu sadja. 

TJEPU 
SAREKAT BURUH 
KEHUTANAN. 

Dengan mendapat kundjungan 
jang meriah sekali, buruh/pega- 
wai Kehutanan Tjepu pada tg. 

22-7-56 di Club-huis Kehutanan 
. telah membentuk organisasi bu- 

ruh baru disamping Sarbuksi jg. 
ada, dengan nama Serikat Buruh 

| Kehutanan (S.B.K.) dimana pe- 
ngurusnja terdiri dari: Ketua I: 
G. Hadisoeprapto. Ketua II: Soe 
kri. Penulis Ifll: Harni/Moesta- 
mir. Bendahara I/II:  Masiran/ 
Seto, dan pengurus seksi2. 

KUDUS 
JANG LULUS UDJIAN 

S.T.P. NEGERI. “ 
Udjian penghabisan S.T. Ne- 

geri Kudus tahun peladjaran 
1955/1956 hasilnja sbb: A. Ba- 
gian Bangunan Air jang ikut 
udjian 17 jang lulus 9, (Suwadji, 

1D Achmad, Hari, Soerjo, Bakran, 
“" Moenasri, Soeradi, Dartojo dan 

“Soeprapto. B. Bagian Bangunan 
Gedung jang ikut udjian 21 jang 
lulus 9, (Suwondo, Masudi, Su- 
tar, Sumarno, Kasbi, Suhartono, 
Kasdi, Sudiran dan Suwoto). 
NM TAMAT NAAM AL. MAMA SAS 

Pekerdjaan 

2dung 

Djejara. 

    

. ngan 
Negeri di 

'ui ketika 

  

— HARGA. EMAS. 
|... Chusus "Suara Merdeka” 
“Semarang, 27 Djuli 1956. 

   

Aa Ban Maba da Rp. 47,50 PA bang Arang Na AA Naa Rp. 46,50 
Agustus 1957 jad. sekolah Nan 22 Tegak pm Eta aa - 

aa ea 1 df Djakarta, 26 Djuli 1956, 
PARE . Rp 48,75 

PN Aa Len Rp, 48,— 
| 'Kinder London, 26 Djuli 1956, 

1, Kndar): rga cus Luar ag 5 
“kerndiinan Durit perhitungan uang dollar : anda Kawat 

  

       
    
    

  

        

     
   

  

     
   
   

  

ngapura, 'njonja R. Hatta 

Dalam pada itu djuga menteri 
Perburuhan Sjabilal Rasjad dju 
ga mengeluarkan statement sbb.: 
Berhubung dgn protes KBKI dan 
setelah mendengar alasan2 jang 
dikemukakan oleh delegasi  Su- 
matra Utara dan Dewan Sentral 
KBKI dim perundingan menge- 
nai putusan P-4-Pusat tentang 
sjarat2 kerdja umum diperkebu- 
nan2 Sumatra Utara, maka akan 
diusahakan utk menindjau kem- 

gerakan Jajasan Gedung SR. jg. 
dipelopori oleh Gubernur Djawa 
Tengah dalam th. 1954 dan men 
tjapai hasil2 jang baik pula, se- 
perti : 
Rembang, Blora, Brebes, Pema- 

di Kebumen, Purworedjo, 

lang dis. Gerakan Jajasan Ge- 
dung S.R. itu mewadjibkan murid? 
memberi uang Rp. 1,— . sebulan 
kepada guru dan hasil daripada 
pengumpulan uang tsb. diperguna 
an - untuk membangun gedung 

bali dalam batas2 kemungkinan SR: Ditekankan olah Karim, su 
jang dapat dilaksanakan dalam 
waktu jang singkat. 

PERANGKO AMAL P.M.I. 
TJAB. SEMARANG. 

Mulai tgl. 26 Djuli .1956 oleh 
Djawata, PTT dan Palang Me 
rah Indonesi, Tjabang  Sema- 
rang akan dilakukan pendjualan 
prangko2 amal. Sampul hari per 
tam, (First Day Covers akan di- 
keluarkan pada hari itu djuga). 
Didapat keterangan bahwa Gu- 
brnur. Panglima Divisi. Kepala 
Polisi Propinsi, Kepala Polisi Ka 
resideman “serta WaFikdk, akan 
melakukas “pembelian . pertama 
lewat Palang Merah Indonesia 
Tjab. - Semarang. Pendjualan 
umum oleh Palang Merah Indo 
nesia Tiab. Semarang jang akan 
dilakukan oleh  pandu2 - dan 
corps sukareia kantor “Palang 
Merah Indonesi, Tjab.  Sema- 
rang di Djl. Bodjong No. 100. 

5 MLM 

paja rakjat 
usaha Pemerintah. Lebih baik ber 

djangan menunggu 

usaha sendiri utk keberuntungan 
anak itu sendiri, demikian Karim 
jg selandjutnja berpendapat, bhw 
peladjar2 kini lebih mengutama- 
kan Sekolah Menengah Pertama 
dari pada suatu Sek. Kedjuruan 
(vak), seperti Sekolah Dagang, 
Tehnik dls. Hal ini disebabkan, 
demikian Karim, bahwa mereka 
senantiasa menitik beratkan kepa 
da soal PGP jang sudah dapat di 
hitung berapa gadjihnja kalau me 
reka dapat lulus di SMP. 

KONGRES SB SKK BERLANG 
SUNG DI SEMARANG. 

Pada tgl. 24 Djuli di gedung 
Union Semarang mulai berlang- 
sung kongres ke-III dari Sarekat 
Buruh Sandal, Karet dan Kulit 

berarti mentjapai pemerintahan 
nasional, mentjapai kemerdekaan 
nasional, Mentjapai kemerdekaan 
nasional ini adalah konsekwensi 
dan voorwaarde bagi perdjuang 
lan melawan imperialisme. Partai 
partai politik dan gerakan ke- 
bangsaan jang ada kala itu, mes 
ki jang lunak sekalipun memiliki 
tjita tjita Indonesia Merdeka. 

Bedanja dengn P.N.I. jalah bah 
wa P.N.I, lebih tegas dan terang 
terangan mengemukakan dan me 
nanamkan tjita tjitanja dalam 
hati sanubari rakjat. Dalam mem 
perdjuangkan ter tjapainja tjita 
tjita, P.NJ, berdasarkan keper- 
tjajaan penuh pada usaha rakjat 
sendiri. Ia tidak mengikuti pe- 
ngelamunan orang jang mengira 
bahwa adanja sijsteem imperialis- 

dik bangsa Indonesia  supaja 
»matang”, supaja ,,rijp”, sebab 
P.N.I. berkejakinan bahwa sijs- 
teem- imperialisme tidak akan me 
nganugerahi kemerdekaan - tetapi 
sebaliknja . akan mengokohkan 
pendjadjahan dengan djalan kasar 
maupun halus. Kepentingan im- 
perialisme adalah meneruskan, me 
ngekal-kokohkan  pendjadjahan 
buat selama lamanja. : 

P.N.I. dalam menjusun kekuat   (SB SKK) jang dihadiiri oleh Lk. 
73 utusan dari 26 tjabang SB 
SKK ja banjak tersebar di Dja- 

— wa, Sulawesi dan Sumatera. Kon 

TJIREBON 
PERTEMUAN GURU? S.M.P. 

PARTIKELIR. 
Bertempat digedung SMP  Tjo- 
kroaminoto 'Tjilimus pada tan: 
gal 23 Djuli jl. telah «diadakan 
pertemuan antara guru2 
Partikulir didaerah ' Kabupaten 

  

membahas ketidak-beresan 
sanaan Udjian Penghabisan S.M 
P, Negeri Sub Rayon Kunin 
dan mengusahakan terbentuknja 
Badan Kerdja Sama Perguruan 

tuk menghadap Inspeksi ' SMP 
Wilajah Djawa Barat di Ban- 
dung jang terdiri dari sdr2 B 
Sutia, A. Subandi, Sularto dan 
Hi akan berangkat tgl. 29.7 

Bentuk 

lir tgl. 12 Agustus 1956, 

GOTONG ROJONG MEM- BUAT SALURAN AIR. 
Dari Kuningan diwartakan, bahwa baru2 ini dengan setjara 

£otong rojong rakjat didesa Wa lahartjageur  ketjamatan Lebak- wangi Kab. Kuningan, telah mem 
buat selokan jang pandjangnja 75 meter, lebar 2- meter, dalam 
satu meter | jang mendapat air 

Lebakwangi. Ongkos pembuatan 
selokan air ini menelan beaja se 

banjak tsb. 
dapat 
setempat dan sumbangan dari 
rakjat didesa tsb. Djika selokan 
tsb. ' telah selesai, 
akan dapat memberi air (meng- 
airi) sawah seluas 56 hektar. 

sebagian besar 

HASIL UDJIAN DI MADJA- 
LENGKA DAN INDRAMAJU. 

Dari Madjalengka didapat ka 
bar, bahwa murid2 Sekolah Rak 
jat jang mengikuti udjian masuk 
sekolah landjutan pertama Nege 
ri dikabupaten tsb. semuanja ada 
2.489 murid, 

gres akan selesai pada tgl. 28 
Djuli dengan suatu malam resep 
si. 

Dalam keterangannja kepada 
koresponden “Antara” 

lama kongres itu 

massa-ontslag 

- untung” diwaktu jang achir2 ini. 
Satu diantara 'pengusaha2 jang 
sudah konkrit re buru Lara 

Partikelir. Dalam pertemuan itu Setjara demikian dikatakan pabe 
diputuska, a.l.: mengirim dele-rik penjamak kulit "Jacatra” di 
gasi jang membawa resolusi un Pasuruan. Setjara ,,gerilja” sa Didalam kongresaja di Djakar 

brang Unrekato Anduskt Taf mes ta pada tahun 1929, bulan Mei 

» nurut Suradji, tergolong nomer 2 
di Indonesia. Milik asing, Borsu 
my, dengan djumlah buruhnja se 

. Panitya lengkap Badan banjak 150 orang dan jang tadi 
Kerdja Sam, Perguruan Partiku aja setiap waktunja dapat mem 

bulan paberik ini melepas 

produksi 18 ton kulit. 
KALAU SEORANG WANITA 

DJADI OBJEKT. 
Rebo malam jang lalu di Kra 

antara Gang2 I dan II 
terdjadilah ribut: Seorang perem 
puan jg telah berkeluarga (ber- 
suami) dan pula telah mempu- 

ditinggalkan 

katau 

njai seorang anak, 
oleh suaminja bernam, B (pe- 
ngendara betjak). Setelah B ss 

dari kai Ta 5 konjong2 kembali, maka alang- 
dari kali Tjisanggarung jang ter kah terkedjutnja, karena 
etak didesa Sulang ketjamatan mah terdapatlah isterinja bersa 

ma-sama dengan seorang lelaki 
jang berasal dari Kp. 

bukanlah suaminja. 
Keterangan isteri B itu, oleh 

diharapkan tetangganja tidak dapat diterima, 
hingga dengan datangnja B itu 
lelaki tsb. lalu dipukulnja dan 
kemudian dibawa ke pos polisi 
jang tidak djauh dari tempat ke 
djadian tsb. 

Sementara itu malam itu dju- 
ga terdjadi ribut2 pula di Kp. 
Djagalan Slewah antara pendu- 

seorang 
jang rupa2nja 

uan sudah dikenal perbuatannja, ja- 
dan dari djumlah itu mentjari pelatjur. Malam itu 

duk kampung dengan 
pengendara betjak 

itu hanja ada 887 murid jang lu pengendara betjak tsb. '” sewktu 
lus dari udjian. Berita dari Kab. hendak melakukan  ,,tugasnja” 
Indramaju | menjatakan, bahwa diperingatkan oleh pendiduk mengenai hasil udjian masuk se- kampung, agar perbuatan @ tsb kolah landjutan pertama negeri djangan sampai diulangi Wagi, dari kab. Indramaju, jang lulus karena demikian tadi dapatMhen ada murid sebanjak 520 orang. tiemarkan nama kampung tsb. 
Adapun pengikut jang mendaf- Suasan, jang semula hangat itu 
tarkan ada sebanjak 2.263 orang, achirnja dapat diatas', karen. ke 
tetapi jg turut menempuh udjian iasiafan dari para 

g betjak itu. hanja  ada-2.053 orang murid. 
Dengan demikian, maka dapat 
dipukul rata, bahwa udjian anak2 
sekolah rakjat jang akan melan: 

pengendara 

BERLIAN DIBALIK BATU. 
Pada tgl. 23, 25 dan 26 Agus 

djutkan ke sekolah landjutan per tus 1956 Hong Bun Hwee Sema 
tama negeri jang lulus tidak men rang akan menjelenggarakan seni 
tjapai 5076 dari seluruhnia. 

  

drama sandiwara dengan tjeritera 
»Berlian dibalik batu”. Untuk 

NJONJA HATTA Di maksud tersebut terbentuk Pani 
SINGAPURA, tia  Penjelenggara — Sandiwara 

Menurut berita Reuter dari Si- Hong Bun Hwee jang susunan- 

Njonja . Hatta 
orang tuanja, 

disertai 

pada nja sbb.: Penasehat 
hari Kemis telah tiba dengan pe Tjoan Hok: ketua : Kiem Keng 
sawat terbang dikota tersebut. Ia Hie, wk, ketua: Tan Ifg Kiat 
akan tinggal disana selama sepu dengan beberapa pembantu lain- 
luh hari. nja, sedangkan sebagai tonildirek 

oleh tur sdr, Tan Djien Tik dan su- 
tradara sdr, Kiem Keng Hie, 

dr, Tjiam 

sebelum 
kongres A. IL. Suradji dari Pusat 
SB SKK menerangkan bahwa se 

akan banjak 
SMP masalah jang dibahas Dan an 

jan antjarkan 3 : 5 
Kuninga, jang maksudnja untuk pihak madjikan Paket baruk (kekuasaan ini. Penjusunan kekua 

pelak nja dengan alasan ,,tidak banjak 

diru- 

Kem- 
besar Rp. 5.018.— dan uang se- bang Semarang. Dalam pengaku 

Ls . di annja, si-tsteri itu mengatakan. 
dari Djawatan Pengairan bahwa si B hanjalah saudaranja, 

annja, dalam  machtsvormingnja 
berusaha untuk  memersatukan 
rakjat. Sebab selama rakjat Indo 
nesia belum mendjadi suatu ke- 
kuasaan rakjat jang mahasentosa, 
selama rakjat itu masih sadja tje 
rai berai dengan tiada kerukunan 
satu sama lain, selama itu rakjat 
dengan kekuasaannja tidak akan 
dapat memaksa imperialis untuk 
memberi konsesi. 
| Dalam urgensi-programnja P. 
INI. berdjuang dalam penjusunan 

Isaan hingga mendjadi kekuasaan 
jang ditakuti jang achirnja bisa 
menuntun rakjat Indonesia keatas 
kekuasaan politik, kekuasaan po 
litik kemerdekaan sebagai sjarat 
utama untuk menghentikan impe- 
rialisme, 

PNI, memutuskan mengadakan 
aksi dengan perbuatan. Sebelum 
kongres ini P.N.I, menanam ke 
sadaran dan mengobar-kobarkan 
semangat pada hati sanubarj 
rakjat Indonesia akan kemutlakan 
kemerdekaan nasional Indonesia. 
Dan setelah dua tahun tanpa me 
ngenal lelah memperopagandakan 
fjita-tjita P.N.L. itu, maka dipu- 
tuskanlah adanja aksi dengan 
perbuatan”, jakni pertama tama 
beraksi menghapuskan halangan 
halangan jang merihtangi kemer 
lekaan diri, kemerdekaan berge- 
ak, kemerdekaan tjetak mentje- 

tak, berserikat dan“ berkumpul. 
Rapat umum jang menggelora 

diselenggarakan. Pendapat umum 
dibangkitkan. PNI. jakin bahwa 
djika semangat .rakjat sudah ter 
susun serta menjala-njala berko 
bar-kobar, tidak ada kekuasaan 
duniawi jang bisg membinasa- 
kan. PNI jakin bahwa djika ia 
sudah menggenggam sendjata se 
mangat jang demikian itu, ia 
pasti mentjapai segala apa jang 
dimaksudkan. Oleh karena itu 
PNI tak berhenti hentinja menju 
burkan semangat rakjat itu. Dan 
didalam nasionalisme-lah — letak 
daja dan sumber inspirasi bagi 
semangat rakjat. Nasionalisme jg 
kurang hidup dibuatnja hidup. 
nasionalisme instinctief dibuat- 
nja sadar. nasionalisme jang ste 
tis dibuatnja dinamis. Dan nasio 
nalisme jang negatief dibuatnja 
positief, Nasionalisme jang men 
tilpta jang dapat memberi hidup 
dan njawa bagi rakjat Indone: 

sia. 
Dalam tiga tahun itu PNI be 

kerdja keras, berdjuang dengan 
berpedoman sbb.: a. systeem im 
perialisme melahirkan politik de 
Ide et Logan jakni politik me 
netjah belah, PNI mendjalan4 
uin politik kontr, pemetjah be 
Oh ini: b. Systeem imperialisme 
"menetapkan rakjat Indonesia di- 
lalam kemunduran. PNI dalam 
nal ini menanamkan kejakinan 

  

kemauan rakiat akam nasib jang 
rebih lajak nasi manusia, Cc, 
Systeem imperialisme  memba. 

me disini itu ialah untuk mendi- “5 Incomptabiliteit jang 

anggauta2 parlemen itu 
Imendapat djaminan hidup. 

Umum PNI Bung Karno dengan 
hukuman pendjara 4 tahun dgn 
dakwaan pemimpin2 kita tadi 

Parlemen terdiri dari satu 
Lk 

tur dalam Undang2 Dasar di- 
tambah .pendjelasan. jaitu bhw 
angg. parlemen tidak boleh men 
djadi pemimpin dari sesuatu peru 
ihaan dengan ketentuan bahwa 

harus 
C Sis- 

tim pemerintahan jalah Kabinet 
Parlementer dengan koreksi un 
tuk mendjamin kestabilan peme- 
rintahan. Permintaan votum ke 
pertjajaa, oleh Kabinet baru ha 
rus ditentukan dalam Undang? 
Dasar. Tanggung djawab pidans 
seseorang Presiden Mente- 
ri harus diatur dalam UUD. Un 
tuk mendjadi Menteri tidak per 
lu seseorang itu harus mendja 
di anggauta Parlemen. 

Dalam Undang2 Dasar diten 
tukan bahwa hak recall diatur 
Gcagan Undang2. Instituut Wa 

kan, dan kalau Presiden berha 
Jangan maka ia diwakili oleh 
Ketua Parlemen. Hak preroga 
tif Presiden diperkuat. Presiden 
dipilih Oleh rakjat dlm suatu pe 
milihan umum utk waktu jang 
sama dan serentak dgn pemili 
han umum utk anggauta2 Par 
.men. 

Tentang tjorak, isi dan peroba 
han Undang2 Dasar dinjatakan 
al. bahwa Undang2 Dasar ha- 
nja mengatur soal2 jang pokok 
sehingga Undang2 Dasar itu ada 
lah flexible, dan isi UUDS th. 
1950 harus  didjadikan pokok 
pangkal Undang2 Dasar jang 
akan kita buat nanti. Isi mar- 
haenisme spj mendjiwai UUD. 

Ideologi negara. 
Mengenai ideologi negara di- 

njatakan all. bahwa perkataan 
Pantjasila tidak perlu disebut da 
lam Mukaddimah, dan tjukup ki 
ranja kalau sila2 jang 5 itu di- 
sebut satu demi satu, tapi ada 
djuga jang menghendaki supaja 
Pantjasila disebut. 

Hak2 a2asi dalam Undang2 
Dasar Sementara harus diperluas 
al, dengan: (a) hak assyl, (b) 
peraturan 16 dari Universal Dec 
laration of Human Right dan pa 
sal2 dari declaration tsb. jang 
belum dimuat dalam UUDS. Ke 
tjuali hak2, harus pula ditjantum 
kan kewadjiban (burgerlijke dien 
stplicht). 
Selandjutnja konsep utk. UUD 

menurut  PNI itu ditjantumkan 
a.l. soal2 jang mengenai hubu- 
jngan luar negeri, kewarganegara 
an, perekonomian, pemerintahan 
daerah, pertahanan nasional 
(mengenai hal ini harap batja 
dipagina 1 hari ini, Red.), kebu- 
dajaan, pendidikan serta penga 
(djaran, dan mengenai wilajah 
negara, lagu, lambang serta 
meterai. 

Hubungan luar negeri dan 
perekonomian, 

Mengenai hubungan luar negeri 
dinjatakan al. bahwa dalam UU 
D tidak perlu ditentukan bahwa 
Undang2 Nasional adalah lebih 
tinggi daripada hukum dan per 

kH Presiden tidak perlu diada | 

  
si Medja Bundar telah ditiada- 
kan, dilenjapkan dgn  aklamas 
oleh parlemen pilihan rakjat, di- 

Bbp. Tjukilan Konsepsi PNI Mengenai UUD 
Wk. Presiden Tidak Perlu Diadakan — Parlemen Terdiri Satu 
Kamar —Anggota2 Parlemen'Tidak Boleh Djadi Pemimpin Suatu 
- & Perusahaan — Tidak Mengakui Minoritet : Hanja Ada 

Satu Djenis Kewarganegaraan DII. 
SIDANG PLENO DARI konggres PNI pada Kemis malam 

untuk Undang2 Dasar dan sebuah pedoman untuk anggauta? PNI 
Konsepsi itu menetapkan tjorak, isi dan perobahan Undang2 Dasar ideologi ncgara, hak2 
azasi dan azas2 desa, bentukaegara dan sistim pemerintahan, Mengenai bentuk negara 

dan sistim pemerintahan dinjatakan, bahwa negara R. I. adajah negara kesatuan dgn mem 
beri otonomi seluas2nja pada daerah2. 

ngurus perusahaan  (manage- 
ment). 

Kewarganegaraan. 
Tentang warganegara hanja 

ada satu djenis kewarganegarzan 
Gan tunggal, dan tidak mengakui 
adanja minoriteit (tidak ada per- 
bedaan antara asli dan tidak asli). 
Mengenai wilajah negara, lagu, 
jambang dan materai disebut a.l. 
bahwa wilajah negara meliputi 
juga Irian Barat, bendera jalah 
Merah Putih, lambang jalah Bhi- 
neka Tunggal Eka, dan bahasa 
nasional jalah bahasa Indonesia, 
dan lagu jalah Indonesia Raya. 

Mengenai Politik Luar Ne 
geri, 

Mengenai politik luar negeri si 
dang pleno Kemis malam telah 
mengambil keputusan sbb : 

1. Menjetudjui dan menjokong 
sepenuhnja kebidjaksanaan politik 
luar negeri jang didjalankan oleh 
Perdana Menteri dan Menteri 
Luar Negeri: 2. Melandjutkan se 
tjara consistent (ta' ber-belok2) 
politik luar negeri jang bebas dan 
aktip kearah perdamaian dunia, 
atas dasar kepentingan rakjat.: 
3. Mempertjepat — pelaksanaan 
pembatalan seluruh berdjandjian 

M.B., sesuai dengan pokok 
pangkal garis perdjoangan nasio 
nal kita jakni proklamasi 17 Agus 
tus 19455 4. Melandjutkan per- 
djoangan Irian-Barat dengan se 
gala tjara dan segala djalan a.l. 
dengan memasukkan soal Iria-Ba 
rat ini kedalam setiap forum in- 
ternasional (PBB, Konperensi A- 
A dan lain2nja): 5. Menjaran- 
kan kepada Pemerintah untuk me 
ngusahakan supaja konperensi A- 
A ke II dapat diselenggarakan pa 
da waktu dan keadaan jang te- 
pat: 6. Memperhebat pengerah- 
an seluruh tenaga2 anti-pendja 
djahan dimanapun djuga untuk 
membersihkan sisa2 kolonialisme 
dalam bentuk apapun djuga: 7. 
Melandjutkan usaha untuk mentje 
gah pertjobaan2 sendjata2 nuc- 
lear, dan mempergiat usaha pe- 
makaian, tenaga nuclear untuk 
kepentingan damai. 

  

Seterusnja sidang pleno Kon- 
'gres PNI hari Djum'at pagi ini 
telah membitjarakan dan meng- 
ambil  putusan2  mengesjahkan 
rentjana2 resolusi jang sudah di- 
iapkan oleh rapat2 seksi sebe- 
lumnja antaranja mengenai ,,Pemi 
lihan Umum untuk anggauta2 
DPRD” jang bunjinja sbb: Men 
desak kepada Pemerintah dan Par 
emen supaja pemilihan umum un 
uk anggauta2: D.P.R.D. dapat 
liselenggarakan dalam waktu jg. 
sesingkat-singkatnja. 

  
Djepang 

eri Djepang Tatsumosuke Taka   jandjian internasional atau se- 
baliknja, 
Tentang perekonomian antara 

nja dinjatakan bahwa soal2 po- | 
: : kok m i cepada rakjat dam memberrkan engenai faktor tenaga ker 

a jang perlu ditjantumkan dlm 
UD harus ditambah dengan 

Satu ajat jang berbunji sbb : Hak 
ngunkan | kepertjajaan didalam 2 serta dalam usaha mema- 

RUBRIK TJATUR, 
Rubrik tiatur jang mestinja ha- 

ri Sabtu ini kami tempatkan 
terpaksa ditunda sampai lain wak 

jukan perusahaan, 'Tjara pelak 
sanaan hak itu, kewadjiban2 jang 
timbul sebagai akibat pelaksana 
an hal tersebut diatur lebih lan 
djut dalam UUD, Ha k turut ser   tu, berhubung kekurangan tem- ta itu dilindangi oleh Undang2, ' 

saki menjatakan hari Kemis bah 
wa Duta Djepang untuk Indone. 
sia Eiji Wajima segera akan kem 
bali ke Djakarta dgn pengetahu- 
an tentang feeling”  Djepang 
mengenai soal pampasan dengan 
Indonesia. Demikian berite ULP. 
dari Tokio. Tetapi bagaimana ia 
akan mengemukakan keterangan2 
itu kepada Pemerintah Indonesia 
sakan tergantung dari pertimba- 
ngan2 Wajima sendiri”, demikian 
Menteri Takasaki didalam  kon- 
perensi persnja, 

Takasaki jang memegang dja- 
pat, Harap para peminat tjatur sehingga hak tersebut mempunjai batan Menteri Luar Negeri sela- 
memaklumi adanja, lakibat hukum. Hak turut serta 

itu tidak meliputi hak turut me- 

rang. Menteri akan mengusahakan pe- lah itu mereka sedapat mungkin Partai Nasional Indonesia, di- 2. Na Pe pat menjusun kekuatan dan ke as Mega Tn 24 dim A 
saja |. Jang berduka tjita : nindjauan kembali menurut ke- harus ditapung di SKP, SMP, pimpin oleh Bung Karno jang Ia (eh perobahan aga | dapat Beda (Aa Kn enno" mengha Nationale Vrijheid 13 Pan ba Nj. THE TJHING KOEY (Tee Kwie Nio) mungkinan? jg ada. SGB, ST, SMEP dll. jang djum hir pada tg. 27 Djuli 1927 itu dlm ikon Keotat Toba sabar ja | SAPI kolonialisme jang mengan Tanah mn Pa Te Ka 5 : - Adaput” mengenai resolusi lahnja pun kurang pula, demiki- sekedjap waktu telah mendjadi jaan, Dar PI Ta akan wa Itiam dengan kekerasan maupun Panah PN Seal | Anak Menantu lelaki: — Anak prempuan : 'Konperensi Pleno KBKI diBan an Karim. |” (partai jang besar dan mengge- kerang-terangan Tegal Mana anon Mesuai dengan saji rerdekaan masienal dalah Oa" IP - TAN DIING BEN — THE KIET NIO dung tgl. 20-7-1956 tentang kebi ' Dalam pada itu selandjutnja tarkan kolonialisme Belanda. PNI, bantar” 39 ris jang radikal revolusioner dan Pan Ra Ba an La Ai 

| YAN SIANG KIE 2.0. THE LIAN NIO djaksanaan sdr. Menteri Perburu Karim mengemukakan tiontoh2 sebagai termaktub dalam azasnja Melihat gelombang ig datang noncooperation, PNI tetap... img ebi kemiban susunan “ 
1 Basa : han, adalah merupakan soal in usaha dari pada rakjat sendiri da berkejakinan bahwa sjarat jang menggelora ini Pemerintah pen- | Nentang Linggardjati dan  Ren- gaulan hidup bangsa dan Na | Saudara ipar: | Anak lelaki: tern jg- sudah dapat diselesaikan. lam menghadapi kekurangan ge- 'utama bagi perbaikan kembali SU djadjahan menggerakkan kekuat- |Vi!!e karena melihat bahwa Ling 7 Yonesia. Sudah pada tem at 

TEE BOEN SIOE dgn Nj. THE TAN KIAT Penjiaran2 dalam surat? kabar dung2 S.R. “Di Djepara jang di sunan pergaulan hidup Indonesia annja utk menindas dgn keke- gadjati dan Renville adalah ke nja pula Bahana Kepanan NN aa Ni. SO TIWAN SING THE KHAY IE mengenai resolusi ini adalah di- djadikan daerah wadjib belading itu, jalah kemerdekaan nasional. rasan. Para pemimpin Partai Na |kalahan politik jang mendjauh- hun sesudah kelahiran ni sete TEE BOEN TJAY dgn Nj. SAUDARA : luar tangguny ' djawab K.B.K.I. Pe Mn Pi Oleh karena itu Sen bangsa sional Indonesia, diantaranja jak- jkan tertjapainja tjita-tjita nasio-| 752p kemerdekaan nasional dita ea OR, 2». 2g metal Tan dgn. Nj. mikian isi lengkap statement Fa Pee Kian kai Indonesia haruslah ditudjukan ke nj Bung Karno, Gatot Mangku- ' nal 'bangsa Indonesia. pai — meskipun belum sepenuh? NU V4 CIEK Ka Tn Ope Karv “3 tsb. jg ditandatangani oleh Ke- St Sa 5 Ep sebuntuk arah kemerdekaan nasional itu. pradja, Maskun dan Supriadina-' Kini, berkat perdjuangan revo-|nja — dalam kongresnja di Se-! TEE BOE "Nj. THE TIOEN KOEY ” @tua IT D:P.S. KBKIL A M,:-Da- MOAngot ae La Haa Ng ai h(P:NI. berdjuang hebat untuk men ta ditangkap pada tahun 29 De- lusioner jang tak mengenal pa- marang ini Partai Nasional Indo TEE SOE D dgn Nj THE PENG KOEY ” ” tuk. Lk. 70 buah. Salah Ani 1 an tjapai kekuasaan politik. Dan sember 1920, diachiri dengan pro tah, Indonesia telah memiliki ke-Inesia berusaha menjempurnakan ! 
Ka MAN PN Oa "ENG pin e : 2 nama Se Kran - dalah nennapat, Den politik He 1 oleh hakim kolonial jang Lugparyaak Kata Pena .doctrin ' Marhaenisme,  menegas' MEN mENNEENN » tatement Sjabilal Rasjad, ena TG Isuatu rakjat djadjahan |diantaranja mendjatuhi Ketua han jang berupa hasil2 Konperen ' : dielaskan inti inti marhaenisme. ' 

Sehingga reconstructie nasional 
idapat diselenggarakan .sebaik2- 
nja. 

telah menjiapkan konsepsi 
dalam Konstituante, 

Pemulihan Keamanan, 
Rantjangan resolusi mengenai   

adjukan kepada sidang pleno 
Kongres antaranja berbunji sbb: ' 

1. Menjetudjui kebidjaksanaan 
dan tiadakan2 tegas Kabinet Ali 
Sastroamidjojo H utk  memulih- 
kan keamanan dalam "negeri. 2. 
Mengharapkan supaja Pemerin-. 
tah memberikan perhatian dan 
bantuannja kepada para korban 
kekatjauan serta ' memberikan 
penghargaan sepatutnja kepada 
para petugas pembrantas peng- 
ganggu keamanan. 3. Mengadjak 
kepada seluruh rakjat Indonesia 
utk membantu dengan aktip usa- 
ha-usaha pemulihan keamanan 
tsb. 

Mengenai Politik Otono- 
tai dan Desentralisasi. 

Mengenai ,,Politik Otonomi 
dan Desentralisasi” oleh seksi 
Dalam dan Luar Negeri diadju- 
kan rentjana reoslusi sbb.: 

1. Disamping menghargai usa 
ha Pemerintah Ali Sastroamidjojo 
ke I! jang telah mengadjukar 
rantjangan Undang2 dalam lapa 
ngan otonomi dan desentralisasi 
kepada Parlemen, menugaskan 
kepada para Menteri P.N.I. dan 
Fraksi P.N.I. dalam Parlemen, 
untuk berusaha agar Rantjangan | 
Undang2 termaksud diatas segera! 
disahkan dan diundangkan. 

2. Menugaskan kepada para 
Menteri PNI dan Fraksi PNI da 
lam Dewan Perwakilan Rakjat, 
agar di Kalimantan, Sumatra, 
Sulawesi. Nusa Tenggara dan 
Maluku segera dibentuk daerah 
daerah atonom, maupun ' jang 
berbentuk Propinsi 

suai dengan keinginan rakjat di 
daerah2 tsb. 1 

3, Mendesak kepada pemerin- 
tah supaja segera “ memadjukan 
rantjangan ' Undang2 tentang 
penghapusan swapradja sebagai 
suatu instituut koloniai dengan 
ketentuan bahwa swapradja jang 
memenuhi sjarat untuk dapat di- 
bentuk mendjadi daerah otonom 
biasa dapat didjelmakan mendja 
di daerah otonom biasa jang de 
mokratis dan mempunjai otono- 
mi jang luas. 

Sikap terhadap Kabinet 
1. 

Salah satu rentjana resolusi 

atau daerah)! 
daerah otonom rendahan jang se| 

Djam 0.20 Disco varia. 08.10 
Imbauan pagi. 08.30 Kesenian Ya- 
erah Kalimantan. UY.UU Kajuan 
Bersama. 09.30 Vocal dan Instru- 
mentalia. 10.00 Ludruk. 12.00 Gema 
Siang. 12.30 Pekan Datang. 13.15 
Bunga Rampai siang. 14.10 Lagu 
Lagu Tionghoa. 17.UU Gelanggang 
Kepanduan. 17.30 Peladjaran Nja- 
nji. 18.15 Irama Sendja. 18.30 Ie- 
rita Territorium. 18.49 Irama Sen 
dja (landjutan). 19.30 Njanjian Su 
tji. 20.15 Interview Bulan ini, 
20.45 Suara Ratna. 21.00 Seni ku 
daja. 21.15 Gamelan Pantja Suara, 
22.15 Hiburan Malam. 23.00 Penu 
tup. 
Surakarta, 29 Djuli 1956. 
Djam 07.20 Ruangan JPAT. 07.45 

Hidangan John Toke dkk. 08.10 
Rajuan putri. 08.40 Tjeritera hari 
Akad. 08.50 Orkes Tunggal. 09.00 
Kebaktian dari Geredja. 10.00 Wa 
jang Orang oleh Karawitan Studio. 
13.40 Suara Istana. 14.10 O. K. 4ra 
ma Sehat. 17.00 Gelanggang Kepan 
duan. 17.50 Seni Karawitan. 158.15 
Rumah Tangga Kita. 18.30 Nja- 
njian Sutji. 19.20 Panggung Gem 

Panggung Gembira 
(landjutan). 21.15 Permainan Gitar. 
21.30 Sekitar "Pulau Hawaii. 22.15 
Larasmadyo. 23.30 Penutup. 
Jogjakarta, 29 Djuli 1956. 
Djam 07.20 Njanjian Ratna. 07.30 

Taman Kanak2.. 08.15 Missa Sutji. 
09.15 Konsert Biola. 09.30 Lagu2 
Indonesia Terkenal. 10.00 Njanji 
an Hindustani. 10.15 Wajang 
Orang. 13.10 Siang Riang. 13.40 
Barat Populer. 14.10 O. K. Tjahaja 
Muda. 17.00 Taman Wanita. 17.40 
Lagu2 Melaju. 18.15 Musik Seriosa. 
18.30 Njanjian Kristen. 19.40 Me- 
ngenal Seni Djawa. 20.05 Mengenal 
Seni Djawa (Uandjutan). 21.10 Dja 

bira. 20.15 

21.30 Sandiwara 
Klenengan 

waban Surat2. 
Radio. 22.10 
23.00 Penutup. 
Djakarta, 29 Djuli 1956.. 

07.30 Orkes Lima Serangkai. 
08.10 Minggu Gembira. 10.00 Seni 
Sunda Studio Djakarta. 11.00 Mim 
bar Katolik. 12.00 O. M. Bukit Si 
guntang. 13.10 Konsert Siang. 17.00 
Dari anak untuk anak. 18.30 Mim 
bar Protestan. 19.30 Musik Festi- 
val. 22.15 Kesenian Sunda Pang- 
gugah. 23.00 Penutup. 

Semarang, 30 Djuli 1956 
Djam 06.25 Orkes Melati. 06.45 

Eddy Fisher. 07.10 Njanjian Ru- 
biah. 07.30 Gong Kedampul Abian 
Semal. 13.10 O. K. Puspa Kemala. 

Pemulihan Keamanan” jang di- '13.45 Hindustani. 14.10 Pusparagam 
Indonesia. 17.00 Ujon2 Sore. 18.15 
Hiburan Sendja. 18.30 Ruang CPR 
AD. 18.45 Hiburan Sendja (landjut 
an). 19.30 Dari Pantai Maluku. 
20.30 Irama Krontjong. 21.15 Dari 
dan untuk Pendengar. 22.15 Sandi 
wara Radio. 23.00. Penutup. 
Surakarta, 30 Djuli 1956. 
Djam 06.10 Pagi Gembira. 06.30 

Kiriman dari Bali. 07.20 Lagu? 
Sunda. 07.30 Dari Malaya. 07.45 
Hidangan Orkes Melando. 13.10 
Klenengan dari Kraton. 14.10 Kls 
nengan dari Kraton  (landjutan). 
17.00 Dunia anak2. 17.40 Varia Dja 
wa Tengah. 17.50 Ruangan Pemu 
da pemudi. 18.15 Uraian tentang 
Tehnis. 183.30 Seni Karawitan. 19.50 
Irama Indonesia. 20.30 Saraschan 
Kasusasteraan Djawa. 21.15 Pengge 
lh Hatti. 22.15 Rajuan Malam. 23.00 
Penutup. 
Jogjakarta, 

   

30 Djuli 1956. 
Djam 06.10 Hawaiian. 06.35 Mu- 

sik Penjegar pagi. 07.20 Permainan 
Ketjapi modern. 07.30 Trompet pa 
gi. 07.40 Dua Sedjoli. 13.10 Gesek- 
an Biola. 13.45 Suara Anni Lan- 
dow dan Abdulgani. 14.10 Hidang 
an Orkes Studio Djakarta. 17.00 
Genderan Sore. 17.30 Genderan So 
re (landjutan). 18.15 Ruangan Dja 
pen. 18.30 Hiasan Sendja. 19.40 
Aneka Stambul. — 20.15 Permai- 
nan Ken Griffin. 20.30 Siapa Mau 
Boleh Ikut. 21.15 Lembaran Bahasa 
Djawa. 21.30 Malam Finale Pemi- 
lihan Bintang Radio. 2215 Malam 
Finale (landjutan). 23.30 Penutup. 
Djakarta, 30 Djuli 1956. 
Djam 06.30 Orkes Suara Angkasa 

07.30 Orkes Bandar Djakarta. 13.30 
Seni Djawa Studio Surakarta. 
18.30 O. H. Suara Istana. 19.39 
Seni dan ilmu. 21.30 Solisten. 2215 
Orkes Melaju. 23.00 Penutup. 

sport | 
DUNIA OFAHRAGA 

SINGKAT, , 
Sepakbola, Tgl. 257 di 

Djakarta dilangsungkan pertandi 
ngan sepakbola antara kes, PSSI 
dan kes. Persidja Pilihan jg ber 
achir 1—0 utk. PSSI. Goal tsb. 
ditjetak oleh Ramang jang mene 
rima umpan dari Kian An. 

Pemain2 dan officials PSSI jg 
akan turut keluar negeri adalah: 
Ade, Chairuddin,. Danu,  Dja- 
miat, Hamdani, Him Tjiang, Kiat 
Sek, Kian An, Paidjo, Ramang, 
Ramlan, Ramli, Rasjid, Rukma, 
Saelan, Sidhi, Liong Houw, Wi- 
tarsa, Maladi, Jumarsono, Basir 

  

  

  penting jang diambil oleh seksi 
Dalam dan Luar Negeri jang di 
adjukan kepada sidang pleno. 
hari Djum'at siang ini untuk di 
sahkan, adalah mengenai Kabhi: | 
net Ali sekarang ini, jang antara 
nja berbunji sbb.: 

1. Memberikan dukungan jang 
kuat terhadap tetap berdirinja Ka 
binet Ali Sastroamidjoio. 

2. Mengharapkan dari semua 
aliran supaja dapat memberikan 
bantuan dan sokongan kepada 
Kabinet tsb. didalam usahania 
untuk melaksanakan programnja 
jang prosressief. 
  

ada mene- 
gaskan, bhw baik Djepang mau 
pun Indonesia ingin memetjah- 
kan persoalan ini. Selandjutnja ia 
berkata, bahwa ,,konsultasi setja- 
ra umum” mengenai soal itu de- 
agan pemimpin2 Pemerintahan |j 
telah selesai. 

,Saja ingin mengadakan pem- 
bitjaraan terachir dgn Menteri 
Keuangan dan Menteri2 pereko- 
nomian lainnja selekas — mung- 
kin”, demikian Takasaki, Ia me 
njetakan, bahwa Pemerintah Dje 
pang belum mau menentukan pla 
fond djumlah berapa jang ia mau 
bajar kepada Indonesia. Berbuat 
demikian adalah sama halnja de- 

  

isoal”, demikian katanja, 
harus mengetahui lebih dulu se- 
dikit tentang pendapat pihak sa- 
na. Tetapi kita bermaksud utk 
berunding terus dan telah mem- 
berikan bekal kepada Duta Wa- 

ngenai pendapat kita 
Soal itu, djika ia kembali ketem 
pat kedudukannja". 
Takasaki berkata, bhw ,,kita hen 
daknja djangan memaksa Indone 
sia utk mengadakan kerdja-sama 
dilapangan ekonomi, Tetapi ka- 
lau pihak Indonesia 
kannja, maka kita bersedia ine- 
murutinja, karena pendapat Indo- 
nesia dalam 'hal ini tidak bulat", 
Demikian berita ULP, dari 

ma Menteri Luar Negeri Mamortgan telah mentjapai pemetjahankio, 

Isa, Sutardi, Siswanto, Toni Po- 
ganick dan Mahmul. 

Atas undangan Gubernur Ka- 
limantan Milono dalam tempo 
jang singkat kes. Mahasiswa 
Universitas Gadjah Mada Jogja 
karta akan bertolak ke Kaliman- 
tan utk. melakukan pertandingan 
melawan kes, Peseban jang ba- 
ru-baru ini mengalahkan kes. Ke 
diri dalam perebutan PSSI Zone 
D dgn angka 2—2 dan 2—1 dan 
tgl. 4 Agustusijad. akan menu- 
dju ke Malang utk, menghadapi 
kes. Persema. 

Beluw Tentukan Platond 
Djumlah Jg Ia Mau Bajar Kpd Indon. 
ACTING MENTERI Luar Neyra Shigemitsu tidak »Kita 

ima berupa pengertian penuh me 
mengenai 

Selandjutnja 

membutuh- 

“Los 

Sunda. 
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NAN Puasin mM 3 
iokusumo| —. bagian A & B. B 

(Rendaftaran : .        

   
      
   

& Eri 2 

| sedjak 3 Djuli 1956.” 
H0. Kel Wa DIOIC 
   

  

SLAM Bag. A, 
MENERIMA MURID untuk KI. 1, Ik & HL 

agi ag. C hanja KL 1, 
1. Tiap hari di 

ISESUDAH tgl. 1. AGUST. dilakuk 

   

    

    
     

     

  

B 

djl. Wonodri 18 Smg. 
   

      

    

   
     

    

    

  

di Pandeanslamper 30. Juna 

PALA SEKOLAH“ ik OA AA 
     

  

  

      

    dan Pandjang 

  

   
  

    

  

"ROY 
5.00 - 

    
    
   
An 
7.00: - 

   

          
    

    
   

    
— Li Li Hua - Han 
"WU- CHIA CE 

   

   
   

  

tidak 

  

      

   

    
   

TJANTIK MUKA dan bikin   kena penjakit dimuka. 
Harga: h botok-............ 

| Kasmir Face Cream 

       

bikin pandjang rambut, 
djangan run- : : abuh rambut djadi banjak dan 

   
   

   

KASMIR. POMADE SUPER 
UALITY 

" Menghitamkan rambut putih tahan run- 
tak, dan kuatkan akar2 
anlah selamanja. Kasmir Pomade supaja | rambut putih djadi hitam perlahan? dao, | 

“SERI KE-SATU j 
”DJAGALAN” 5.7.9. (13: th.) | 

Ma Harga. botol ............ Rp. 30:— | KONINKLIIKE ROTTERDAM- ML | 5 : arue KONE : 
| 000k SALAP TJANTIK ISTIMEWA Gn SCHE LLOYD n.v. , 

4 Bikin b an bitaman dimuka, panu, SAN Para penerima. barang? . diberi- kin hilangkan 
kukul, Djerawat dan kekolotan. Salap 

| muka, bikin litjin kulit dan djuga tidak 

| FOBAT2 dapat dikirim sesudah menerima 
na dengan Pos tambah Ongkos Kirim 4 

“«Tabib'MAWN, Tamblong 
Telp. 4941 Bandung 

1 TS 
33 

dp 

    

Masih 

      

Ag 
3 

HP dan lampu? 10070 PHILIPS ! 
2414 cm., 6 lampu ! 8 

g Harga hanja Rp. 2.090,—! & 
kADIO2 DARI MERK 

  

JANG TERKENAL! 
# TELEFUNKEN “ SUPERTONE 
# ROBIN “ SIEGMUND dengan aliran : : 

4. (“CCO/LISTRIK/BATTERII) 
Philips Rad!o2 Besar dan Ist'mewa ! 

Masih pembikinan luar negeri ! | 
dari 9 lampu. type BX 755A, 7 lampu type BX 645A 

'dan dari 10 lampu type BX 74SA ! 

Dji: Mataram No, 584 (Kr. Turie) Tilp. Smg. 1937 
Buka: HARI BIASA 9—2 5—7 SAPTU 9—2 
KAA et 

  

            
   
    

    
    
      

           

  

pes Handelshuis 
| Biedt gelegenheid' voor 

    

   

    

   
   

    

   

  

| MET MINSTENS MIDDELBARE OPLEIDING EN NIET 

| OUDER DAN 25 JAAR OM OPGELEID TE WORDEN 

| VOOR EEN LEIDENDE FUNCTIE. 

BRIEVEN ONDER Ns. “ 3041   
  

  

  

  

   
   

        

         
       

   

    

     

  

| Geng OOUM 

     

  

    

o 

  

   

  

a lock a beatin” boogie 
Noll on silvery moon - Danny 

  

5 

.. , 

  

M. S. RAHAT 
SN PESANAN NN Ananta 

Lg
 EN NG PPT 

4 j 8 Sinshe Shanghay Chan Mun Wien 
SPECIALISI MENGOBATIN., 

Periksa rupa" penjakit lama maupun baru luar/dalam, orang tua, 
muda dan anak“. Pudjian tak perlu. Silahkan datang bikin pertjo 
baan. Djuga bisa ahli Nudjum (Siang Mia). Alamat 

Kp. Pekodjan Tengab. Unuka sumur) no. 399 Semarang. 
(Djalan - Pekodjan masuk sebelah Toko JAPARCO). 

Tiap" bari dan tiap” waktu buka djuga. 
SEE RKLKKA 6 WEREKKKEKKKK Ra 

ASTHMA CURE ISTIMEWA 
Untuk sembuhkan penjakit Bengek, Batuk Kering atau Basah, 
Pendek Nafas (Benauwheid) Keluarkan Riak “Rp 15an 
BARYLTIN, Minjak Rambut guna menumbuhkan pandjangkan 
rambut, dan berentikan rontoknja rambut (djatuh). Harga Rp. 10,— 
NO HAIR CREAM UNTUK MENGHILANGKAN RAMBUT 

H 2 Harga Rp. 10,— 
4 DC HAIRDYE Tjelup rambut untuk membikin bitam rambut di- 

|. tanggung tidak luntur. Harga Rp. 10,— 
ATOM HAIRDYE Tjelup rambut putih djadi hitam 3 Grams 
Rp. 10,—, 5 Grams Rp. 15—, 10 Grams Rp.25,— 
CLBANSING CREAM membersihkan paras muka (make-up) 
jang susah dihilangkan dengan. sabun Rp. 10,— 
SPROSSENCREME untuk sprossen tanda2 hitam atau bekas djz- 
rawat dil. Harga Pp KO 
NO-HAIR PUDER untuk menghilangkan rambut Rp. 5,— 
Dapat beli di tiap Toko Obat diseluruh Indonesia. 
Pesanan luar harus tambah 1596. ongkos kirim. 
SEXALIN UNTUK WANITA DATANG BULAN TIDAK 

     
4     

    
   TJOTJOK Rp. 20,— 

POTENSOL OBAT KUAT ISTIMEWA Rp. 30,— 

DC POMADE: Mengkuatkan 

akar2 dan kelendjar2, tjegah 

rontoknja rambut. Bikin pan- 

djang dan hitam rambut putih. 

Gampang dipakai. Rp. 25,— 

AGEN BESAR: 
.hoy - You have my heart- Rose | 

“& marie.- Indian love call - China 
doll 

.. Mi muchacha . That's all I ask 
of you - Suddenly there's a 

—. valley 
Nan ani be waiting - Arrivederci dar- 

ling 
Try again - One more time 
Innamorata - The lady with the 
big umbrella 
Tennessee talkin' doll 

Ya Sa Yow're gonna be sorry 
D.LI., masi, banjak, matjam, 

TOKO PIRINGAN HITAM 
.GG., BARU No. 18 SEMARANG 

  

NI 

lagi, silahkan preksa di   
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tahukan bahwa pada hari 25 bu, 

|lan ini # 

ms. ,KOTA GEDE" 
:tiba dipelabuhan Semarang de-| 

| ngan angkutan «dari Eropa.: 

N.V. Internationale Crediet- en 

Handels-Vereeniging "Rotter- 

dam” Scheepszaken. 
SR LL LL 
  

       | juga. dapat: dibeli disemua Toko2 Obat. diseluruh Indonesia KM LA 
ipin - NN Stores, Bodiong 6B: En Tag, Ho, Batjalah Pekodjan 5 ) at Shanghai « . Singapore, A Ba bar Pt : Djoharj Eng Djien Ho, Pekodjan 85, Ne ja en apa sSuara Merdeka 

2d 1 He an S  Nonongan 77, Solo: Toko. Obat- A.A., (0 3 3 LL Tt TT 

   

RA AN LM LL 

U 
Istimewa untuk bikin 

kuat urat sjaraf. Menen- 

teramkan pikiran jang 

lagi kalut atav bingung. 
Bikin mudah tidur. Pen- 

ting untuk mereka jang 

banjak bekerdja menggu- 

nakan piliran. 

1 3 3 “R3 - 

  

Sebungkus Rp. L-— Be 2 - B 2 

Seteran 109. —' 'Semarang. 
hidupan SUSAH & SENANG 
-mu/ dikemudian hari, pilihanmu 

seluruhnja ' kami 

Bantulah 

  

    

  

  

   

   

  

    

    
     

       

       

   

(TOOTAL-PRODUCT 
”TOOTRES” 

USE - putih 
GRETON TULLE 

DAMES-SHIRTS     
Nag 

“SA AM Tn ME 

SINI HL LL 
g 13 

  

| PREX” INI MALAM PREMIERE BESAR "ORION” 
5.00 7.009.00 BERBARENG (17th) 5.00 7.00 9.00 

: Extra: SABAN SORE djam 3.00: ”REX” / "ORION” 
| (Pesan tempat : 9.-— 12- Tak per Telf., Vrijk. tak berlaku) 
Untuk pertama kalinja JANE RUSSELL dan CORNEL WILDE 

  

main bersama dalam ini film : 

  

          

  Ta aa Re KS 

Kisah jang bergelora tentang wanita jang didjadikan umpan untuk 
tpi daku sat naa ha hanja $2000.—, laki-laki dapat mem- 
beligjat: 4” ea i 2 
aksikanlah bagaimana wanita jg lintjah dan liar berdjual mahal 

dan achirnja lemah menghadapi laki2 jang mahir mendjinakkan- 

   

  

    
  

   
    
    

  

nja !! T0 Pa ara 
Lihatlah Jane Russell, dengan tubuhnja jang gesit dan senjumnja 
jang genit.......... lintjah menari-nari........ .... untuk me- 

ma hati laki2!!$ : 

”ROXN” BESOK MALAM PREMIERE 5.00 7.00 9.00, (13 th) 
Tu Martin —— YAWK OF THE WILDERNESS (amat) 

1 sensas uh dengan perkelahian hebat ! 
  

(LAM PREMIERE 5:-7.-9.- (17 th) 
   

         
   

       

    

k Li 1 en MIE KAV? Film Tiongkok 
Pao Fang- N ' : MEA 2 an paling baru. 
  

"GRIS”- INI Mk AM D.M.B, 500700 9.00 “3 th) 
Ha Gi 2 Ea “    
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Film Indonesia terbaru jang penuh! air mata dan ketjewa! 

Type Pertj. , SEMARANG” Idzin No. 3498/111/A/171 | 

katoen halus 

pake bukaan muka 

To. Bodjong.28-30.— Sm. Teli. 824 | 

   
1 jan dan ke- 

Nevahatan jang 

  
REG 

Djl. Mataram 133 Semarang. 

    

  

  

Ta na KAL 

Garansi 100// 
Mesti Berbukti 

: TIDAK LUNTUR! 

King Hairdye 
Radja Obat Hitam Rambut 

Manufacturer 
G. M. Seyck 5 

terdaftar » 
No. 44378 dan 44379. | 

Menghitamkan segala matjam 
Irambut:! : Pe 
Superior Guality AAA : 
per fl. 3 gram Rp. 20,— 

S5. gram 
10 gram ...... 

Standard Ouality AA: 
S5 ce. Rp.12,50 10cc: Rp.20,— 

The George's Medical Hali 
NARIPAN 72 Bandung. 

Pesanan luar kota : 
Ongkos kirim Gratis. RK 
Agen2 Baru: Toko De Zon Ban- 
dung, Djakarta, Bogor, P. Siantar: 
dan Palembang. 

“ HARGA SAMA. 
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KK
AN
NA
NA
N 
A
n
 

AK
A 

25
 

2s
 

UI 

P
A
 

3
 

hidup saru   
tjian. jang 
berseri ! 

...... 

...... 

  

  

  Ketua 
EXTRA $: presents 

SABAN. 
SORE 
djam 
3.00 a 

Te       

      

    
    

Rinso dengan Solium 
mengandung . tenaga- 
pentjurji jang luar bi- 
asa. 3 sendok Rinso 
ditjampur dengan air 
sudah tjukup untuk 
menghasilkan busa? : 

penuh... untuk tju- 

  

     

    

ember 

bersih 

2 

utih-bersih tanpa susah pajah. 

Ba 
t 

RM. 3-105- 8, 

  

x 

0. Pagi 9— 12. 
“" Sore “557. 

9 NIIIIIAAN han SN AN 

SN LK, 

    
    

| 

  Ta 2 5 2 

  

S O:L O 
  Drama jang paling modern persembahan Columbia Film ! 

Saksikanlah Kim Novak, bintang terbaru dan Guy Madison dalam 
sebuah drama realistis jang paling hangat ! 

Tjerita drama 

jang bermutu Ka 
Ab E 

an Nu 
na 

tentang pen- 

      
bergelanda- 

ngan dan ber- : : 
VICTOR keliaran di- 

bana M'LAGLEN 
tengah kota ! 

DITUNGGU! on BA CROWLE -CAMUSO 
A MEPUBLIG PIGTVAE aa 
        

Tanggal 25 JULI d.m.b. 
CinemaScope Technicolor 

”"DEMITRIUS AND THE GLADIATORS” 
Victor Mature 
Susan Hayward 

Tiap hari main empat kali 
djam 3.09 Siang — 5.00 7.00 9.00 Malam 
Pesan tempat -djam 11.00 — 13.00 siang 

Menerangkan segala hal pen 
Mengenai keuntunganmu, tjita? 
atas. Kawan. hidupmu 
PeriksakanJah bagaimana. kau, dapat memperbaiki kedudukan dan 
peribadimu. Segala hal dirahasiakan. 

Djam Bitjara: 
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ACHMAD KARIM 

Toko Umum 

Pintu Besi 10 Djakarta. 

Dapat beli di tiap toko obat si- 

mana-mana : 

Pesanan luar kota tambah 1554. 

DC "PHARMA LTD." 

Bandung — Djakarta. 

Dapat beli diseluruh Indonesia. 

OCCULTIST. 

berikan pendjelasan. 

  

  
SKARKKEAN 

  

      

  

Memperkuatkan gegindjel. Tua Gan muda memakan obat kuat: 
GOLES, tenaganja pasti bertambah lipat-ganda. made in ENGLAND 
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Obat GOLES untuk lelaki mengandung bahan2 jg terpilih minerale dan tetumbuhan dapat melantjarkan terutama pertumbuhan anggauta Manusia, pembikinannja didasarkan atas Naa jang paling Sa oleh j i i ini erhasil menam dar membantu anggauta2 jang kerdja, bahan jg lama djadi baru. GOLES ini membangunkan Fikiran jg telah lemah, memperbesarkan tenaga jang sudah kendor, memperkuatkan pinggang jang sering (pegal, obat ini, djuga menjembuhkan penjakit2 seperti ut: menghilangkan Kepala Pusing, memperkuatkan tubuh-tubuh, males kerdja, lekas ma- rah, rambut rontok, kurang nafsu makan, dan ta'bisa tidur, suka marah, lekas tjapai, Fikiran ta” tenang, Otak urat sjaraf dan tulang2 dan memperkuatkan djantung, kekuatan obat GOLES ini masuk dengan langsung kedalam bagian anggauta jang pentingnja, untuk sakit baru 

tan dan Kesehatan, dapat tetap terpelihara hingga usia landjut, hidup pun senantiasa dan ber- gembira. (Madein London) 1 : Kaum Wanita jang ingin tetap tinggal tjantik dan awet muda, selalu dipudja-pudja, pakailah : Radja Obat GOLES"SISTERING TABLETS 
Istimewa mustadjab dapat menghilangkan penjakit jaki i 
2 £ -penjakit, dan memulihkan badan kurus dan keliwati gemuk lemah tiada potongan mendjadi sehat serta ku jai an jan 

2 t at dan mempunjai poton tjantik, seperti sekuntum bunga jang mekar. Wanita-wanita jang “selain punjal Pp g jang 
Bemuk kurang darah, k Pn Men Ant Kn arah, kura: i | i - LA PUSING, SUKA MABUK, DATANG BULAN TA TENTU PERUM ut Aap Ek ARAH, TAP NYA datang bulan sering penjakit lemes lemah, wadjah muka bersemu ku- ning, Tn La alam aksi dungan atau sehabisnja dilahirkan tidak dapat tjukup pemeli- nga Ta Pn bonan St: Ke SISTERING TA BLETS, tidak berapa hari mem- NA AR PN yu P4 “neng at ini bekerdja dalam 24 djam, Obat ini, diusaha 

5 

Goles Lupuliner Tablets 
(Memperbesar Mutiara) 

Ini adalah sedjenis obat mustadjab- untuk menjembuhkan penjakit tidak 
bisa tidur. Tjobalah makan obat GOLES LUPULINER TABLETS 
lantas dibuktikan, pokoknja hatinja mendjadi tetap, tubtih mendjadi kuat, 
menentremkan pikiran, bikin kuat buah pinggang. Biarpun penjakit ma 
sih baru atau lama, dapat disembuhkan dan tanggung tidak kembali lagi, 

Goles Brainer Pills (Obat Otak) 
i K-lah jang terpenting sekali, ialah penerbit segala pikiran 

Na Ona Me ana apa Kepin taran atau kebodohan sesuatu orang 

itu sangat bersangkutan dengan otaknja. Kian sehat otaknja kian bi- 
djaksana ia mendjadi dan kian ta djara pikirannja. 5 : : 

GOLES BRAINER PILLS” diperbuat dari ramuan" obat jang paling 
baik untuk menjehatkan otak, menambahkan kepintaran dan pikiran, 

serta menguatkan ingatan. Djika di biasakan memakai obat ini otak se- 

nantiasa sehat, dan segala penjakit disebabkan oleh kelemahan otak 

tidak akan timbul lagi. . 

Goles Love-Friend |Obat Gosok| 
pa aa iteit jang sudah terpilih. Gunanja buat. lelaki mengembalikan kekus Ba ae an balikin belumlah kukuh.” Saudara atak Saudari jang telah hilang 

kegajahan, dibantu oleh obatini agar mendjadi sehat kembali. Pe nghidupan“senang dan gembira, 
Agent Djawa Tengah: Bisa dapat beli di Toko2 Obat Seluruh Indonesia 

TOKO OBAT FIE MIN YOK FONG, Gang Warung 10. 
HWAY AN TONG Gang Warang No. 3 
ENG TAY HO Djalan Pekodjaa ,, 101 
NGO HOK TONG Gang Pinggir M3 

  

  

    

  

Agent: 

SEMARANG 

  

      

   

No. 68 

sanja lagil 

in 

“ - 

Willie! Pinto ini berlaku seperti bia 

WHEN I FIRE, PUT HEM TWO 
HORSES INTO HIGH GEAR AN' 

LETS SEE Ir RICKY CAN BOOT 
DON PATCHES HOME LIKE HE SAYS!, 

— Apabila saja menembak, tjepatkanlah 
rilah kita lihat apakah Ricky dapat merubah kebiasaan Don Pat ches seperti jang telah ia katakan! 
— Tunggulah sebentar lagi, 

   aa nan) WILLIE? 
IS ACTING ORNERY 

    HNM, THEYRE HAVING TROUBLE AT 
THE START! I STILL DONT BELIEVE 
TKE KID CAN KEEP DON PATCHES 
FROM GUITTING! 

el AM ! GO, Bow! 
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—DoOoOOoORI1 
— Ajo, nakl 

kedua kuda itu dan ma — Hmmm, ad, kesukarannja 
dalam waktu permulaan! Sa- 
ja masih sangsi apakah ahak 
itu betul-betul dapat merubah 
Don Patches tidak membelot 

lagi! (demikian. fikir Garlson). 
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juga Negara”. | 
JA-A Akan Lom-| 1 
(ba? Dim Atoom | gapcr uk 
( Untuk Damai ||sedia 12k nga Ti Mela Di D 1 i 1pCt. Rumah Tangga Perantj an maag 

  

  

Pembesar' A.S Masih Me- 
nanjakan Diri Djuga Me- 
ngenai Sikap Russia Thd. 
Pembikinan Dam Aswan 

    
   Amerika Akan Ma- 

suk Pakt Bagdad? : 
WARTAWAN KANTORBERITA Amerika Serikat ,/United 

   

     
   

  

   

   
     

    
   

  

   
   

        

   

   

  

   
       
      

  

     

  

     

     

  

   

    

  
: k £ $ MG ik Press” mengabarkan dari London hari Rebo, bahwa disana telah KONPERENSI mengenai pe- Dugaan Amerika : Russia Toh “Tidak Akan timbul spekulasi jang bertambah kuat bahwa Amerika Serikat makaian tenaga atom untuk 5 NN aa Su Ma Ai Sedi a Bantu »tidak lama lagi mungkin akan mendjadi anggota-penuh daripada |. sud2 damai jang diselenggarakan|' UNTUK MENGETAHUI bagaimana ,,pemerintahan Ra 3 : Pakt Baghdad”. Amerika Serikat telah memperkeras politiknja. di Bombay dan dihadlir oleh (tu Rum -Tangpa” di Perantjis, di Paris maupun didae PEMBESAR2 AMERIKA Serikat hari Rabu mengatakan terhadap Mesir, dan hal ini diduga didjadikan alasan untuk masuk (utusan? dari sia, India, Jrah, achir2 ini dilakukan pengilidikan diantarasedji 1 besar di Washington, bahwa reaksi pedas dari presiden. Mesir Dja- Pakt Baghdad, mengingat bahwa strategi A.S. di Timur Tengah — Birma, Ceylon dan Mesir telah (rumah tangga di Perantiis, chusus mengenai soal: Makanan, mal Abdul Nasser terhadap keputusan Amerika Serikat utk telah berobah. : berachir pada hari Rebo. $ 20kok pertama jang muntjul dari penjilidikan ini Ialah: ,,Ra menarik kembali tawaran bantuannja guna pembiajaan projek.  Diplomat2 di London mengatajnan ataupun keberatan dari pi- diketahui, komperensi j: Rumahtargga” Perantjis rata2 memakai 5095 dari angga bendungan tinggi Aswan, sudah mereka duga terlebih dulu. kan Rabu, bahwa apabila A.S.Ihak Mesir dan Israel. Seperti di langsung 2 hari ini n belandja rumahtangganja untuk makanan. Menurat ang Soal penting jang dinanti2kan di Washington ialah apakah mendjadi anggota Pakt Baghdad,Iketahui, negara? Arab —” ke- kemungkinan? utk an mereka, ini sudah semestinja begitu. SI KG |Nasser bermaksud bertindak lebih djauh daripada hanja sera maka Pakt militer ini akan men |tjuali Irag — dengan sangat ke 

  

kerdjasama Intrar ugan perkembangan & kiPengan apa mereka memasak? 

  

rgan dengan kata2 sadja terhadap AS. Naa bi NN Aa " 
Po etastae-Balis dapat sokongan jang tak ternilai(rasnja menentang Pakt Baghdad, 3 

  

     

   

wartawan : : $ aa Pn untuk maksud2 da Kira-kira 804, dengan mentega A Thai “obat , : besarnja dan akan memperkukuh karena adanja pakt militer ini 
: | (chusus dengan mentega) "tapi Aa ie Kn ae apa jg oleh Barat disebut ,,Ran-|bukannja mendjauhkan bahaja Para delegasi umur 

supaja konperensi2 sen 
Sistim Mengadjar jang 2076 lebih suka 

nakan minjak atau State Of Selfgene-| tai Pertahanan Deret Utara” unlperang, melainkan malahan men a mempergu- 
: 3 Naah 

tuk mempertahankan Timur Te-ldekatkannja. Keberatan Israel gadjih. Saju- 
sembesar A.S. dewasa ini sedang 

    

    

  

   

      

      

    

  

  

dilakukan setjara berk a , dan | . Di Universitas: Iran baku . di Perantjis -adalah rating Extensionj Aan Pn NN an ngah. Inggris sudah  beberapajterhadap ikutnja A.S. dalam pakt - Supaja negara2 Asia & A | Jkentang (9596), dan Saging baku san : Aam |sidatonja di Iskandariah hari Ke- Waktu lamanja mendesak supaja|Baghdad, sebabnja ialah karena 'tainnja diminta hadlir »|. Dan Kulijah? ah daging sapi. S96 dari 
    A.S. masuk Pakt Baghdad. TapijIrag duduk dalam Pakt ini. De- 

     

    
        

    
   

      
   

    

Ga 35 : Ate Se nis. Seperti telah diwartakan, perensiZ 'itu, 3 Set Di HRT Irumahtangga2 Perantjis ternjata Ditjapai IndonesiaPa- Kebetas. tebal Mamanan  kevada AS. mula2 bersikap ragu2, ka-|mikianlah tulis. wartawan UP 5 Konperensi telah 4 2 at |makan daging kuda.  Disegala d T $ 1975 #-akjat Mesir, bahwa bendungan barnja karena mengingat verlawa K. C. Thaler, (UP). C?. bahwa beberapa mama “bol” AKON- Ditindjau rumah tangga, baik si-kaja mau da ahun tinggi Aswan akan dibuat djuga, "NA Suuubaukeeaaabueadeaa tata dautatah (0 telah menawarkan BARpAR Via: — Kembali Ma ae Nan dan ea Ba MENGENAI TJERAMAH walaupun A.S. ae Inggris dak 5 p: — perkembangar aa 27 Kn 2 KORAN Teng Menteri Luar Negeri di Surabalmau memberikan bantuan. Menu- Pn tentang perdalnan Presiden ut dugaan pembesar? AS. —. / Washington Tertjengang Adanja kerdjasama dianta g ne- KORESPONDEN | istimewa| Yis adalah negeri anggur utama. 'Sukarno keluar negeri, dapat dilnjataan ini tentunja berdasarkan uk T gara2 Asia-Afrika, ja cadaan PEP. Jacguga Locguin menga - T. 5 Tn pendudkk kota, tambahkan suatu bagian jang pen|berhitungan bahwa Uni Sovjet Atas Ser uan Eden Utk Ba- nja pada umumnja terbe- | barkan dari Peking hari Sela|Paris tiap2 kali makan mesti 5 3 NN ting sbb.: Dalam hubungan planjachirnja akan setudju djuga utk - 

    

pelaksanaan 
sa, bahwa hari ita di Peking di|wempunjai sebotol anggur diatas projek ra| medjanja: diluar Paris, didesa2| 

lakang djika dibandingkan : 
(dan kota2 ketjil: 66K. 

negara2 Eropa, merupa! 
sukses rohani dalam 
kan tenaga atom b: 

   2 NU PANA Koh ON gi 5 tahun Ruslan Abdulgani menja | membiajai 
- KE FESTIVAL FILM DI TJEKOSLOWAKIA — “takan, bahwa menurut hasil penje (raksasa Dug | 3 

suki Effendy (kiri), seorang sutradara muda Indonesia jg pernah lidikan baru2 ini, maka penghasi- Jugaan2 A,S, mengenai an hadiah dari festival film internasional dengan filmnja lam nasional sedjak 1951 sampai sikap U.R.S.S, 

       

      
   

    

   

     

   

  

   

tasi Pertjobaan Atoom 
Fidak Ada Tanda2, Bahwa ' A.S Tidak 'Akan 

   
   

    
. Beberapa diantara kaum ibu jg 

   

teraan negeri2 jang bar adja Em ditanjai mendjawab bahwa mere|”Pulang”, dan dr. Alwi tampak sedang bertjakap2 dengan seorang dengan 1954 telah naik mendjadi P Me 2 Kuvonppas Tn Meneruskan Pertjobaan2 Sendjata Nuclear -nja berkembang jang bersan kutan. “Thu cIka memberikan anggur murni Ibintang film 37o rata2, Dalam pada itu kenai|Wa bagi mereka dewasa ini be- PEMBESAR2 DI WASHINGTON hari selasa mengata- 
Hongaria sewaktu pembukaan festival film ke-9 Di Karlovy, Tiekoslowakia. 

Konstituante Akan Di- 
bagaimana 

sesungguhnja 
sikap lum  djelas 

terhadap URSS t 
masalah ini, Tapi mereka men- 

  kepada anak2 dibawah umur 18 
tahun. Tapi banjak jang mendja- 
wab bahwa mereka  memboleh- 

ikan djumlah penduduk ada 1,744. 
Dihubungkan dengan ini maka 
'penghasilan nasional itu  hanja 

   kan bahwa seruan Eden (PM Inggeris) supaja membatasi per 
1Obaan2 sendjata atom, dengan atau tanpa persetudjuan perlu 

  

  : Pro- 
gram2 pengadjaran” jang diper 1 : . P AR yah, kin tidak Wutan sendjata jang umum telah membikin tertjengang Ame, Ing siapkan terlebih dulu oleh pem kan anak2 mereka jang sudah tinggal 1,37o. Dari djumlah ini asa Pan Nek t ka Serikat. Seruan itu diutjapkan oleh Eden dalam pidatonja FnarZ politik. ap Sunapat umur £ akan untuk & . ee aan Baen separoh- Pn alapan djang Aswan, karena (1 madjelis rendah yani Senin bertepatan dengan pengumu kin n E eri k 8 Ai um anggur jg bertjampur air. | 48 1 T tik B aa Oo t b nja digunakan untuk memperting| , , . tian resmi Amerika Serikat tentang selesainja pertjobaan2 Pa. an Ame Lg 2 10F5 dari bangsa Perantjis tiap P an 3 LB Mm. J3. Oo ek sebab2 — menurut dugaan pem gi kehidupan rakjat, sedangkan 

jang separoh lagi digunakan utk Sekretaris Sementara Akoeb//Goelangej — | apakan lia 
Wakil Minoritet Minggu Jg'Akan Dateng NA an aa 
Akan Ditetapkan Tjalon2-nja—Permintaen “na aa aa Toba 
Berhenti Wakil Presiden $ endapat Per- Irentjana 5 tahun itu penghasilan 
| hatian Sepenuhnja Dari Pemerentah 

| anta ini akan dirobah sama tiap hari minum “aperitif”, "se. 

| Program2 Pengadjaran” tsb. loki," dan 806 minum kopi 
'Itadi mengalami seranga, pedas)(tidak pakai susu) sesudah ma- dalam konperensi jang dihadiri kan siang, sedangkan hanja 54, 

oleh 160 mahaguru sastra danjiang tiap2 hari minum  ligueur sedjarah dan ahli2 dari seluruhjatau after-dinner brandy? Hanja Tiongkok, jang -dilangsungkan|1Y6 dari orang2 jang ditanjai di di Peking achir2 ini, atas dasar|daerah mengaku menderita penja 

besar2 A.S. — tsb. dibawah ini: tom AS untuk tahun ini jang dilaksanakan di Pasifik. 

1. Rentjana serbaguna Aswan ini 
luar biasa besarnja, hingga akan 
terasa beratlah bagi “sumber2 
Sovjet dilapangan pemberian ban 
tuan ekonomi kepada luar negeri, 
jang hanja terbatas itu.” 

Saran Eden itu dan tjaranja 
saran itu dikemukakan, menurut 
para pembesar di Washington ta 
di, adalah bertentangan dengan 
pendirian Amerika Serikat. Per ' 
tama-tama AS berpendirian, bhw “u 
adalah salah untuk memisahkan 

  HerterSendiriMa 
@lah #Tjalonkan 

Nixon ? “2 

BEKAS MENTERI perburuhan 
— Inggris, Kenneth Younger, (Par- 

 andjurkan kepada pemerintah Kon 

   

nasional itu dapat dinaikkan men| '» URSS mungkin merasa le- 
djadi 8Y5 dan dalam tahun 1957|bih tertarik kepada projek2 in: 

:Azas2 100 mazhab Fikiran” jg 

soal | $ supaja berusaha mejakinkan Ame 

      

    

. servatif Inggris jang sekarang ini Idiadjukan oleh Ketua Mao Tea 
| tika Serikat akan pentingnja mem | bolehkan RRT mendjadi anggota 

17 PBB. « 
F3 bg Ae Ann 

Younger, jang berbitjara pada 

   

“ 

— 
—— 

| luar negeri Inggris dalam madje 
“lis rendah, katakan, bahwa pe 

—achir perdebatan mengenai politik j' 

(Tung. Konperensi ini telah me 
njetudjui sebuah resolusi jang 
menjatakan penjesalan jang men 

alam bahwa ,.Program2 Penga- 
diaran” itu telah ,,membatasi 

j ngka studi para — mahasiswa 
n menjebabka, bahwa para 

Ikit ati, tapi di Paris 295. (APP) 

  

Usaha Memper- dan negara2 Eropa Timur serta 

tinggiTaraf Hidup membitjarakan masalah pengangk   siswa tidak mempunjai pendiri- 
an Jane merdeka”.   & merintah Inggris harus djuga men 

» desak pemerintah Amerika Sere menghendaki 
kat .supaja menghapuskan pemba 'mungkin, program2 pengadjaran 

   

Saran para mahaguru tadi 
supaja ,,dimana 

    Menteri Penerangan Sudibjo, 

Djandji PM Bulganin 
KANTORBERITA Soviet engangkatannja. 

Tass mengabarkan hari Rabu, Pena a 

REBO MALAM KABINET bersidang dan memutuskan untuk 
menetapkan pelantikan Konstituante pada bulan Oktober, setiba- 
nja kembali Presiden Sukarno dari perdjalanannja ke Soviet Uni 

sidang Konstituante kabinet menietudjui dibentuknia sekretariat 
sementara dibawah pimpinan Akoeb Goelangge. 

. noritet) dalam DPR dan Konstituante, dan menurut keterangan Akan Dipert epat!| minggu depan pemerintah sudah 
dapat memadjukan tjalon2 perwakilan minoritet itu kepada Pre- 
siden untuk dimintakan persetudjuan dan kemudian di-sahkan 

RRT. Dan untuk persiapan2 

e. Kabinet djuga 
atan wakil2 golongan ketjil (mi- 

(duapuluh tahun dari sekarang) 
penghasilan itu diharapkan dapat 
naik lagi mendjadi 1275. " Dan 
djika titik ini ditjapai, maka ke 
mampuan negara Indonesia men 
tjapai suatu ,,State of Selfgene- 
rating Extension”,  jaitu dapat 
berdjalan langsung menudju ke- 
tingkatan jang sama dengan nega 
ra2 lain. 

Tetapi untuk itu, untuk pelak 
sanaan rentjana 5 tahun, dibutuh 

    

dustri djangka pendek jang akan 
memperbesar djumlah  proleta- 
riat Mesir”. daripada program 
pembukaar, tanah pertanian ba- 
ru, jang menghasilkan petani le 
bih banjak jang mempunjai ta- 
nah sendiri jang - pandangannja 
»kapitalistis" (menurut pandang 
an Moskow sebagaimana diduga 
oleh pembesar2 AS). 

Sbg. Tjalon Wk. Presi- 
den Partai Republikein 
PENTJALONAN Gubernur 

Massachusetts Christian Herter 
untuk wakil presiden dari Partai 
Republik dalam pemilihan bulan 
November jad. oleh Harold Stas 
sen, pada hari Selasa telah me- 

Tapi pembesar2 AS jang pa- rgalami kegagalan karena  di- 
tut dipertjaja sudah beberapa vmumkan bahwa Herter akan 
waktu jang lalu mengatakan, bah :isngangkat Richard Nixon se- 
wa kemungkinan tetap ad, bah Lxigai tjalon wakil presiden. 

pertjobaan bom hydrogen 
dari pada seluruh persoalan per- 
lutjutan sendjata. Pada tanggal. 13 
Djuli- jang lalu wakil Inggeris di 
PBB, Anthony Nutting, telah me 
njatakan persetudjuannja dengan 
pernjataan wakil AS, James 
Wadsworth, jang mengatakan £ 
bahwa diteruskannja pertjobaan2 
atom itu adalah perlu bagi per- 
tahanan AS dan keamanan ',du 
nia merdeka” selama tiada perse 

  

Dalam hubungan dgn masalah hun 1954 (tentang penjelengga- 

   

  

tasan2 mengenai perdagangan de hendaknja dipertahankan, tapi di bahwa PM URSS Bulganin Se kan modal 11,4 miljard rupiah, di wa URSS akan bersedia membia tudjuan untuk menghapuskan atau 2 : h pengangkatan itu, kabinet dalam garaan ' Undang-2 Pemilihan antaranja 40Y5 adalah devisen, jai pelaksan rojek raksasa .. Kesnard Hal Ketua Panitia Na membatasi sendjata2 atom dibas ngan RRT.. Sian Ke 5. para Pan ha- son barang a12 ber Li “ag tadi Menma nah Uraum) dengan “5. pasal jang! Segala pelaksanaan rentjana itu itu. PN aa 2 Teen tigen Snekern Wara aer wah djaminan jang sempurna. Te aan Enaaya irus boleh menjatakan pendirian| "8 : : suatu Rantjangan Peraturan Pe-|mengenai pengangkatan wakil2'akan lebih mudah djika didapat Apa sesungguhnja alasan "CI para Wartawan pada tapi pidato Eden jang diutjapkan H. Selain itu, kata Younger, peme (pandangan) mereka masing2 dan WI2 Polandia Nova Huta, dim . J Pp na. ggunnj pp jang diutjap hari Selasa bhw Gubernur Herter 
telah menjampaikan statemen itu 
dengan perantaraan tilpon kepada 

merintah untuk menambah Pera- 
turan Pemerintah No. 9/1954 
Gengan satu pasal mengenai pe- 

tambahan bagi masing2 golongan 
ketjil (minori:et) dalam Dewan 
Perwakilan Rakjat dan Konsti- 

keputusan A. S.? 
Pengumuman resmi Amerika 

Serikat mengenai penarikan kem 

bantuan dari luar negeri, tetapi 
sebaliknia ada djuga lebih bidjak 
sana djika tidak semata2  digan 

hari Sefiin itu adalah meninggal 
kan politik tersebut dan karena 
nja membikin heran Amerika: Se 

(mana ia mendjandjikan perbai 
kan taraf hidup kepada rakjat 
negara2 Eropa Timur, disertai 

rintah Inggris harus pula membe memberikan adjaran »alternatif” ri bantuan kepada India guna me mengenai pokok2 jang tertentu jg 

M t enuru 

- njokong Rentjana 5-Th India ke menimbulkan kontroversi”. 
2, jang akan merupakan suatu Diharapkan bahwa perobahan2 
peristiwa penting dalam dunia in ini akan mulai berlaku dalam mu ternasional, sim rontok j.a.d. 

     Cengan pelenjapan ,,kesukaran2 
Gan kekurangan2”, 

ngangkatan2 itu, tapi tidak didje 
laskan bagaimana bunjinja pasal 
tambahan itu. 

Seperti diketahui, dari 9 kursi 
Bulganin mengatakan bahwa perwakilan golongan ketjil ketu- 

tuante oleh Pemerintah. Selandjut 
nja Kabinet menjetudjui pengang 
katan Dr. J. Leimena, bekas 

tungkan kepada bantuan luar ne 
geri itu. Bantuan luar negeri jang 

Men banjak akan meringankan gene- 
teri Kesehatan, sebagai pegawai rasi jang sekarang, tetapi seba- 

    
ngan perekonomian telah menim 

n'a pada hari Selasa. 
Hall, Herter mengatakan ,,bahwa 
Gia menganggap suatu hak utama 
wituk mengangkat Nixon dalam 
konvensi Partai Republik di San 

bali tawaran pemberian bantuan 
cepada Mesir itu menjatakan, bah 
wa langkah2 baru Mesir dilapa- 

rikat, 

Pidato Eden memungkin 
kan perundingan London 
— Moskow, 

- 

bulkan kesangsian terhadap ke 
mampuan Mesir untuk melaksana 
kan projek Aswan. Tapi pembe 
sar2 AS mengakui pula bahwa ke 

tinggi ada Kementerian  Kese-'liknja akan membebankan hutang 
atan. Mengenai persiapan? utk kepada generasi jg mendatang. 

sidng Konstitunte Dewan Mente-| Oleh karena itulah maka didalam ri memutuskan bhw berhubung pidato? Presiden Sukarno diluar 

»Kami, kaum Komunis, tidak 
mempunjai kepentingan lain dari 
bada kepentingan rakjat. Walau 
gun kita sudah mentjapai hasil? 

  runan Tionghoa, baru dua kursi 
jang sudah dipenuhi (di-isi) lang 
sung atas hasil2 pemilihan umum, 
sehingga masih harus diangkat 

Fransisco”. Ditambahkannja bhw. 
"lerter dan Nixon telah membitja 
rakannja bersama2 hari Selasa 
can Wakil Presiden Nixon telah 

Hal lainnja jang djuga menghe- 
rankan Washington adalah bah 
wa Eden dalam sarannja SRUN 
tidak mendesak supaja persoalan 

   

   

bs Dim Waktu 1 Th. Pertje- 
  

tuan-bantuan Tuar negeri, jg po- menggantikan pen- 
tjalonannja. Gubernur Herter akan 
membuat statemen lebih landjut 
C-ri Boston, kata Hall. 

Sementara itu ' James Hagerty 
s-kretaris pers Presiden Eisenho- 
"ser mengatakan atas pertanjaan 

Be 2 jang bessar, namun kesukaran? 7 : dgn perdjalanan Presiden ke neseri itu di 5 utusan mereka itu baik didasar ,, £ j : : : 

NE. : Pane : ESUKAT 5 : -g jasanan egeri itu djuga ditegaskan pen-IP menguasakan kepadanja untuk ii di lalui PBB. Pendiri 5 
: , Mean Ia , dan kekurangan? —masih djuga orang lagi, sedang ' keturunan Eropa “Timur MKonstituant da IS £ 1 k t Lab 2 Titik p t urus melalui . Pendiri- 5 : £ . j3 An » Pi jar d jami SOP. Mur MOnsuituante  da-|dirian Indonesia mengenai banfkan atas pertimbangan2 politi mengatakan bahwa dia senang an Ameri ik al: Ls : 

€ kan LA £ i Indone- rda di Eropa”. Tapi, kata Bul- Eropa jang mendapat djaminan pat dilantik dalam bulan Okto S “Imaupun ekonomi. Sebab sebab di Lalau Herter Yan Amerika Serikat adalah me . cani i -|6 kursi tidak terisi melalui pe- $ 25 omi. » Ba Sa sen bur Imitiban umum dan harus disng (bet jang akamydatang: Dewanikoknja disimpulkan, bhw Indone|l2pangan politik falah: Nasser 
karan2 dan kekurangan? ini su-kat semuanja. Perwakilan keturu Menteri.menerima baik pula rsulisia membutuhkan bantuan - luar (San. pemerintahnja ,.tidak bisa di dah ada. Dikatakannja bahwa|nan Arab sepandjang pengetahu-| Panifia Negara. ,,utk persiapan2| negeri, tetapi bantuan itu tidak (harapkan akan merupakan kekua usaha mempertinggi taraf hidupjan baru terisi satu, jaitu oleh|sidang konstituante utk membenj boleh @sertai'ikatan? militeratault3n pemelihara kestabilan di Ti- 
sekarang akan kerdjalan lebih tje | wakil PSI, Mr. Hamid Algadrie,|tuk suata Sekretariat Sementara politik, dan djika perlu, Indone-/ PUT Tengah. 
pat daripada dimasa jang lalu. jsedangkan djaminan untuk golo-| Konstituante jang dipimpin cleh Berbahajalah utk mendasarkan 

nentang soal perlutjutan sendjata      | 
dirundingkan diluar panitia per- 
lutjutan-- sendjata -PBB. Tetapi 3 
pidato Eden tadi membuka ke: 5 
mungkinan bagi diadakannja 'pe- 
rundingan bilateral antara Lon- 

| Harus Sudah-Hapus 
1 Resolusi Dari (Kongres Pertjetakan 

. KONGRES PERTJETAKAN2 Nasional Seluruh Indonesa 
.. ke-I sampai sidang tgl. 24 Djuli malam telah mencrima baik sc- 
— buah resolusi jang terdiri atas 7 pasal. Kongres telah membahas | pra-saran Notosutardjo mengenai ,,keadaan pertjetakan2 nasional | asli sekarang dan nanti” dan pra-saran D. Suradji mengenai ,,pro- 

teksi pemerintah kepada pertjetakan2 nasional asli”. f seKemudian setelah mengikuti ysional asli. Demikian resolusi je jerama . Ismet Siregar dak jambi ha- | “ be IP tentang : kedu dukan - Bana oleh kongres ma 
stri Ika n dan hubuh z tas akta daan Deman baan an... Rentjana statement. 1 gaan dan Perusahaan  Indone- Selain dari pada itu panitia 21 

— sia” dan tjeramah Oejeng” S.ferang telah selesai dengan sebuah 
. Gana mengenai ,.kesukaran dan rentjana statement jang akan di 
- kemungkinan perkembangan in-fperbintjangkan oleh kongres ma- 

dustrj graf'ka untuk pentjetakanglam nanti. Rentjana statement itu | maa meki Pan sebuah Iberbunji : 
| panitia terdiri atas 21 orang.f 1 Da i a OS nambah ala daan) 1. Dalam menghadapi, usoho «  nsul2 dari para peserta maka pal....1. »kredit luar negeri” jg 

     

  

      
   

  

   
    
    

    

    

    

   

sa kan 

Negara2 Sosialis ,,mampu sepe- 
yuhnja utk sangat mempertinggi 
taraf hidup rakjatnja dimasa de 
pan jang sudah dekat”. Bulganin 
seterusnja mengatakan bahwa ke 
tegangan. 

fitik2 tertentu sudah mereda, dan 
dikatakannja bahwa ini 
hasil usaha2 Uni Sovjet dan ne 

| nitia itu mengadukan rentjana re 
$ solusi jang dari baik olehf:    

  

erupa keperluan2 untuk industri 
afika jang ditawarkan oleh ne- 

ngan ini adalah 3 kursi. Djuga 
rakjat suku Irian Barat mendapat 
djaminan perwakilan 3 kursi, ka 
rena didaerah Irian Barat belum 
dapat dilaksanakan pemilihan 
umum. Untuk Konstituante djum- 
lah-djumlah itu dikalikan dua. 

Mengenai pemberitahuan Wa- 
kil Presiden Hatta untuk mele- 
itakkan djabatannja sesudah Kon 
stituante dilantik, Menteri Pene- 

internasional - sampai 

adalah 

rara2 Sosialis lainnja jang tak 
ada henti2nja. (Reuter). 

190.000 Buruh nja” dari Pemerintah. 5 

K.A. Itali Mogok| Kanan Nah 
Selandjutnja dapat ditambah- 

Polisi K.A. Djalankan kan, bahwa seperti biasa sesudah 

Kereta Api 

  

selesai sidang kabinet Dewan 
Menteri mengeluarkan pengumum 

Pasukan? dan polisi istimewalan resmi jang isi selengkapnja 

rangan menjatakan, bahwa surat| 
itu "mendapat perhatian sepenuh 

saudara Akoep Goelangge. De- 
mikian pengumuman Dewan Men 
teri (Antara). 

  Sia sanggup mendjalankan rentja 
nanja sendiri desnoods tidak de- 
ngan bantuan luar negeri (An- 
tara). 
  

Sendjata2 Nu 

ikaian (seri) pertjobaan2 sendja 
Gi Bikini-Eniwetok seolah2 se 

Sendjata' Atom Dan Hi- 
drogeen Akan Gantikan 
Angk. Darat Amerika? 
Untuk Pertahanan Amerika Tjukup Dengan 

KOMINIKE AMEKIKA Serikat tentang diachirinja rang 

clear Sadja ? 

fa2 thermo nuclear dan atom 
fjara tidak langsung mejakim 

projek pemberian bantuan 
terbesar di Timur 
atas dasar politik jang tidak sta 
bi?” Demikianlah a.l. 
tawan k.b. Amerika Serikat UP bahwa baik Adam maupun ang- 

bahwa adalah tidak benar sama 
sekali bhw pengangkatan Herter 
disokong oleh pembantu presiden 

Adams.  Dikatakannja 

jang 
Tengah itu 

tulis. war Sherman 

Anthony Ullstein. gota2 staf Eisenhower "tidaklah 
Sementara itu terdengar suara? menjokong usaha Harold Stassen 

lain pula, diantaranja: Apabila "9 akan Pen aan Pennaa 
A.S. memberikan bantuan begitu aa pa ale Ka s 
besarnja kepada Mesir, suatu ne 23 Pa Ke 2 Ta aa pena 
gara jang menentang keras Pakt Bian ea Pipa mara In 2 
Baghdad jang diusahakan oleh . na ANA Leena ng 
Amerika Serikat, maka tak baik Na Nan aa 
lah pengaruhnja bagi perasaan , 5 Ka AN renundjukkan Herter akan men- 
negara2 Pakt Baghdad (Irag. Tur "jadi tjalon jang lebih kuat jang 
Ki, Iran). — UP), menurut pendapat Stassen  me- 

mang akan demikian. Presiden 
Menteri luar Bisenhower dalam statemennja di negeri Inggris kan kabar2 bahwa sendjata2 Atom serta Hydrogin akan meng) 

gantikan angkatan darat dalam pertahanan Amerika Serikat, ! 
Gemikian ditulis oleh wartawan Afp Louis Derochi hari Sela 

Selwyn Lloyd mengatakan pada 
hari Selasa malam bahwa Barat 

Panama pada hari Minggu malam 
telah membatasi reaksinja dgn. 

don dan Moskow, demikian para 
pembesar di Washington tadi, jg 
selandjutnja mengatakan bahwa 
djika Inggris hendak memberikan 
konsesi, Amerika Serikat berpen 
dapat bahwa PBB adalah tem- 
patnja untuk memberikan konsesi 
itu. 

Pertjobaan atom AS s 
lesai. . 

Sementara ita dalam pengu- 
muman resminia hari Senin 
tentang selesainja pertiobaan2 
rtom Amerika Serikat untuksta 
kun ini, 1956, pemerintah AS . 
riengatakan bahwa pertjobaan2 
Hu adalah sangat berhasil dan 
merupakan sumbangan bagi ke 
2amanan Amerika Serikat dan 
»Junia merdeka”. sbb.: Dalam sidangnja pada hari i « i di Itali hari Daeng aer 2 ka iRebo tg. 25 Djuli 1986. Vewan Dalam pengumuman itu tiada Selasa telah membantu men tanda2 jang memperlihatkan bah 

mungkin akan mengirimkan ke 
pada Israel pesawat2 penggem-     

      

    

     
   

   
   
     

  

    
   
    

  

    

kongres. pp 
Pa jara2 asing kepada Indonesia, di 4 sa dari Washington. harapkan supaja pemerintah me f 

mengatakan hanja bahwa Stassen 

kan 
K.A. telah melumpuhkan lalu lin 
tas selama 24 djam. Pemogokan 

t Tak teka a j 2 . 
2 telah berbitjara atas namanja sen : 5 

Pan senat “3 PE gek agpoga Ad » 5 dialankan beberapa buah kereta |Menteri telah memutuskan untuk —m Kominike bersama jang dike-|pur jet guna pertahanan terha- '““ : wa pertjobaan2 atom jang baru | aat dan nan Snbongknn KNNENAN An laksangannja kepada Ai “Korean pemogokan jg dilaka (membentuk “sebuah Panja Intee| ba luarkan oleh Kepala Komisi|dap pesawat2 pembom blok So- Giri dan bukan sebagai anggota “esai itu adalah jang terachir 
? al dan aka ampatkan kepa-grusat Organisasi: Grafika Nasio- oleh 190.000 orang buruh|departemental jang diberi tugas Soal Djumlah viet iang kini dikirimkan ke aa keluarga. resmi Gedung Pu- jang berarti AS tidak akan me- 

lakukan pertjobaan lagi dengan 

Tenaga Atom Amerika Serikat, da pemerintah itu jalah: It. mer 
Bean Kan Dress 

glual Asli. Hal ini dirasa perlu 
hapuskan  adanja 1 

lk mendapat setin2, alat.alut dalam waktu jang singkat meran Mesir. ma dan 
tjangkan bagi Pemerintah suatu   Pampasan 6 SL sn en AN no na , (menteri pertahanan A.S., Charles @ sendjata atomnja. Sedjak perang 

1 di an Kerim vakt Indo Sa « an Tina Na tersebut telah didjalankan sedjak |prosedur pembelian melalui Dja . Wilson, menekankan akan ,,suk- Sedjamlah Imigran Ge- dunia jang lalu Amerika Serikat - Pa, ank an . pendiri- NN Semua pesanan” tjetakan peme Senen malam sampai Selasa te-|watan Pusat Pembelian Pemerin Djepang sesnja” alat2 persendjataan tsb. sudah mengadakan  pertjobaan dan membatasi lapangan peker-frintah hendaknja,diserahkan ke-|ngah malam. tah dan melalui Panitia Kredit Akan Ditindjau Oleh serta makin bertambah kegunaan sendjata2 atom 6 rangkaian semi 2. lap Dari Tiongkok Ter- ae 1gAn PeKeT- : Aa nan : Luar Negeri, guna mempertjepat nja sendjata2 termaksud dalam 1948, dalam musim semi 1951 djaan tjetak-mentjetak Perijetak-Jpada pertjetakan, (nasional asli, Pada hari Selasa hanja berdjaldan menjederbanakan tjara pem- Pelbagai Pihak Di sistim pertahanan negeri (A.S.) dalam musim rontok 1952 dalam an Negara baik dipusat tmaupunfdiika Pertjetakan Negara tidak belian jang berlaku sekarang. Pal “ g g Saran2 jang makin dite- at, lan lebih kurang 150 buah kere 
ta api darurat, sedang biasanja 
saban hari ada rata2 6.000 buah. 
Pesawat2 terbang militer diper- 
gunakan untuk membantu pesa- 
wat sipil dalam segala djurusan 
dinas penerbangan dalam negeri, 
sedang lori2 militer Aa yg 

: : : membantu dinas bis. Kereta2 api 
pemerintah jang ada | didaerah2 hubungan internasional pada ma- 
dimana kapasiteit pertjetakan na- lam hari berhenti disetasiun2 be- . 

musim semi 1954 dan dalam bu- 
lan Mei serta Djuli tahun ini. 
(Reuter), 

Negara Jg Netral 
Biarkan Netral 

Kata Gaitskell 
PEMIMPIN partai buruh Ing: 

tangkap Di Birma Utara 
Diantaranja 2 Orang | Berpakaian Sera- 

gam Dari Tentara RRT 
MENURUT LAPORAN?2 jang diterima di Rangoon dari 

Myitkyina (sebuah kota jang letaknja diudjung utara Birma), 
1 orang agen tjabang politik dari Tentara  Pembebas Rakijai 
Tiongkok (tentara RRT) jang berpakaian seragam telah dida 
pati oleh polisi Birma, diantara serombongan imigran2 gelap 
jang memasuki wilajah Birma dari RRT. 

didaerah2: 3. menghentikan izin fpi 
pengluasan dan penggantian me- 
sin2 tjetak bagi pertjetakan asing:$ 
4. menjokong dan memperkuat 
resolusi Kongres Serikat Perusa : : 
haan Suratkabar (SPS) jang d hendaknja pemerintah neminta 
adakan di Malang tgl. 8 s/d 10gpendapat Pusat Organisasi Grafi- 
Djuli 1956 mengenai penghapus-|ka Nasional Asli. 5. Pertjetakan2 

« @n surat2 kabar, madjalah2, per: 
tjetakan2, biro2 pariwara dan 

3. Buku2 Djepang 
MENJAMBUNG berita menge| 

nai pengangkatan Menteri Ne- 
gara Djepang Takasaki sebagai 
pedjabat Menteri Luar — Negeri 
selama Mamoru Shigemitsu ke 
Moskow (guna  membitjarakan 
perdjandjian perdamaian dengan 
Uni Sovjet), wartawan " Antara” 
kabarkan dari Tokio, bahwa ssk 

Ditia tehnis tersebut akan dike 
tuai oleh seorang pegawai jang 
ditundjuk oleh Menteri Negara 
Urusan Perentjanaan dan. terdiri 
dari wakil2 Kementerian Keuang 
an, Kementerian Perekonomian, 
Kementerian Pertahanan dan Ke 
menterian Perhubungan sebagai 
anggota-anggota. 

Dewan Menteri menerima baik 

an. 
Ditulisnja lebih djauh ' bahwa 

para expert Amerika melihat da- 
lam komunike itu suatu saran jg 
makin ditekankan oleh Pentagon 
(kementerian pertahanan Ameri- 
ka Serikat di Washington - red.) 
bahwa sedjumlah besar pasukan2 
tentara Amerika Serikat harus di 
gantikan oleh ditambahnja  pro- 

 nasonal asli, . 4. Pemberian 
in berdirinja pertjetakan2 baru 

P3:
 

iklan, badan2 penerbit dan toko2 
buku asing: 5. mendesak dan me 

sional asli telah dipandang men- 
tjukupi, didesak supaja pertjetak- 

nuntut kepada pemerintah dangar rtjetakan "pemerintah tsb. 
parlemen utk mentjantumkan dafdiope kepada pengasaha2 per 
lam rentjana undang2 ,,penana- tjetakan nasional asli: 6. Mende- 
man modal asing” di Indonesia sak naga pemerintah supaja 
Bab II pasal 3 djuga dimasukkan impor keperluan2 grafika diserah 

— perusahaan2  pertjetakan “dan kan dan disalurkan kepada im- 
0 penerbitan”, 6. pemerintah didPOrtir nasional asli, 7. Mengan- 

TA ee ag | rintah jg tertentu utk menjedia-|paja dalam waktu setjeps 
kan kredit chusus utk keperlu-|dapat didirikan paberik2 kertas 
an pembangunan industri grafika (nasional Maan PA aa 
Bian data sai ngan ? maupun! £embentukan rga: berupa ,.bedrijfscrediet maupun Kena kta Kaitan Asti, 

       

   
   

  

    

   
   

    
    

(hun dgn sjarat bunga jang 
| ngan: 7. a. menuntut dari peme- 
| fintah supaja meringankan dan 
. sedapat mungkin menghapuskan 

|. TPT untuk keperluan impor me- seorang wakil dari tiap provinsi 
—. sin-mesin dan bahan2 grafika ditambah 'engan orang jg me- | 

b. mendesak kepada pemerintah madjukar vra-sarannja. ' Malam 
supaja impor keperluan2 grafika nanti pan'tia ini akan menjampai 
disalurkan kepada importir ma-kan lanorannja kepada kongres. 

“Indonesia Asli, jang meliputi 
pertjetakan2 nasional asli seluruh 
Indonesia dan jang bersifat ke- 
satuan. Panitia itu terdiri atas 

nal 4     
Hoover Agak Skeptis Thd Andjuran Zarubin 
BERHUBUNG telah disampai nja telah katakan tidak. Hoover 

annja andjuran parlemen Sovjet|kemudian kabarnja telah katakan 
cpada kementerian luar negeri|kepada Zarubin, bahwa djumlah 

rika Serikat, para pembesarliang telah dikemukakan oleh 
nterian tsb. katakan, bahwa |Sovjet mengenai pengurangan 

alam djawabannja kepada Za-jangkatan bersendjatanja seperti 
bin, "menteri muda luar negeri|dikutik dalam seruan tadi, ada- 

  

merika Herbert Hoover, berta-|lah djauh lebih kurang daripada 
, apakah seruan itu disertai (pengurangan jang telah dilakukan 
osedure pengawasan baru. Za- 

dalam S 
Serikat dan negara oleh Amerika | 
lainnja dalam bebe- jawabannja kabar-! negara Barat 

sar dekat perbatasan atau tidak 
berdjalan sama sekali. Demikian 
Reuter. 

suatu Rantjangan Peraturan Pe- 

merin'ah utk menambah Per- 
aturan Pemerintah nimor 9 ta- 

  
"8 3 A2 Ta 2 “Aa Ta 8 2 0 3 ai 

Pengusaha' Produksi 
Dan Pedagang” Asing 
Mulai Saat Ini Diwadjibkan Utk Sebanjak 
Mungkin Mengangkat Pedagang2 Perantara 

55 Nasional 

Djepang hari Rebo mengemuka- 
kan angka2 tentang djumlah pam 
pasan jang Djepang sedia mem- 
bajar kepada Indonesia. 
,»Mainichi” misalnja  mengabar- 
kan, bahwa pemerintah Djepang 
berpegang pada prinsip pembaja 
ran sebesar $ US 250 djuta, se 
dang ..Nihon-Keizai”  menjata- 
kan, bahw., pemerintah Djepang 
akan membajar dibawah $ 
300 djuta. (Kepada Pilipina $ 
US 550 djuta). Tetapi menurut 
keterangan2 jang didapat war- 
tawar, . Antara” di Tokio, peme 
rintah Djepang sebenarnja belum   

djika kewadjiban2 itu tidak diperhatikan, maka amat sukarlah 
bagi Pemerintah untuk tetap memelihara lantjarnja hubungan 
Pemerintah dengan jang bersangkutan, sebagaimana jang telah 

berdjalan hingga saat ini”. Didjelaskan, bahwa ini adalah untuk 
mendjamin agar kehendak Pemerintah kearah me-Indonesianisasi- 
kan lapangan perdagangan-perantara mengenai barang2 jang di 
hasilkan didalam negeri dapat terlaksana. Dikatakan, bhw sampai 
saat ini pendjualan hasil2 produksi sebagian besar masih disalur- 
kan melalui pengusaha2 bangsa2 asing. 

1.900.000 orang hingga dewasa 
ini. Dan bila Sovjet melakukan 
pengurangannja sebagaimana  te- 
lah diumumkan, maka kekuatan 
tentara Sovjet akan kurang-lebih 
sama dengan kekuatan tentara 
Amerika Serikat, menurut taksi- 
ran2 pihak Amerika, tapi Sovjet 

mendjadi 3.600.000 orang selama tak pernah mengumumkan bera- 
perang Korea jl. dan mengura- Ipa djumlah tentaranja, kata pem- 

rapa tahun belakangan ini: 

Misalnja,, kata para pembesar 
itu, setelah achir perang dunia 
jl. Amerika Serikat ' mempunjai 
12.300.000 orang, kemudian me- 
nguranginja mendjadi 1.500.000 
orang, memperbesarnja — kembali 

duksi persendjataan nuclear tak- 
tis dan strategis. Saran2 ini akan 
diadjukan kedepan presiden da- 
lam bulan2 mendatang ini. Tin- 
dakan konkrit jg diambil mung- 
kin “akan ditjantumkan dalam 
pengemukaan anggaran belandja 
militer pada awal tahun 1957 ke- 
lak. Demikian diterangkan sete- 
rusnja. 
Menurut para ekspert jg kemu 

dian dikutip AFP itu, Komuni 
ke tersebut djuga membajangkan 
makin besarnja peranan jg akan 
didjalankan oleh sendjata2 inti   ling mission” Sudarsono  achir 

1953, jang pernah terdengar ia 

rugian jang diderita rakjat Indo 
nesia selama pendudukan  Dje- 
pang. 

Soal djumlah jang Djepang se- 
dia membajar, ,,Antara” menda- 
bat keterangan, bahwa ini ma- 
sih akan dibitjarakan antara 3 
orang pengurus besar Partai Li- 

beral Demokrat, jaitu Kishi, Ishii 
dan Mizuta, serta 3 Menteri, ja- 
itu Menteri Negara merangkap 
Kepala Biro Perantjang Ekonomi 
(kini pediabat Menlu) Takasaki 
(dulu ikut serta ke Konperensi 
Bendung dan satu2-nja Menteri 
kabinet Haloyama jang mempu- 

njai pengetahuan tentang Indone- 
sia), Menteri Keuangan Ichima-   nginja kembali mendjadi sekitar 'besar2 Amerika tadi. (Reuter) 

lah hanja mengenai djumlah ke 

da dan Menteri Perdagangan-Per-li ke Djakarta (Antara), 

luar akibat perledakan sendjata2 
nuclear itu. 

Sementara itu diwartakan bah 
wa Komisi Tenaga Atom A. S. 
sampai kini setjara keras sekali 
menutup keterangan2 jang akan 
keluar mengenai kekuatan peng- 
hantjur bom2 jang diledakkan di 
Pasifik tahun ini. (AFP) 

  

industrian Ishibashi. 
Sebelum bertolak ke Moskow 

Shigemitsu tlh mengadakan pem 
bitjaraan2 dgn Takasaki. Menge- 
nai Duta Djepang Wajima, jang 
kini ada di Djepang dapat dika 
barkan, bhw sebelum  pertenga- 
han bulan Agustus, jaitu pada 
waktu garis2 besar anggaran be- 
landia negara tahun padjak j.a.d, 
dirumuskan, Wajima' akan kemba 
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Peristiwa tadi terdjadi pada pakaian seragam tadi, lengkap 
tgl. 19 Djuli j.L, waktu polisi, dengan lentjana2 korps mereka, 
Birma melakukan penggerebe-j menurut surat2 jg terdapat pada 
gan2 didaerah perbatasan. Pada | mereka, kedua orang itu adalah 
diri 2 orang berpakaian seragam| v ggota bataljon 12 tjabang po- 
ladi ditemukan surat2 tentara. |liik tentara Tiongkok. | 
Pembesar2 Birma sebelum itu tel Waktu kedua orang ini sedang 
'ah menerima laporan2 mengenai | digiring kemarkas polisi militer 
»ertjobaan perembesan dari pro| Birma jang letaknja 50 mil sebe 
pinsi Yunnan ke Birma. Tanggal|lah tenggara Myitkyina, mereka 
.9 Djuli pagi2 benar, polisi dan | rerhasil meloloskan diri, terdjun 
satuan2 tentara Birma dengan ari atas bukit jang diliputi kabut 
mendadak menggerebeg desa2ji-bal. Polisi militer mengedjar, 
Sima,  Katawyan dan Naphew, | dan berhasil menangkap kembali 
-emuanja kira2 30 mil sebelah salah seorang antara 2 orang tsb. 

Lainnja tetap lolos. Jang tertang 

tan2 subversif, a.l. me-rekrut 
antaranja 4 wanita, dan diantara! orang2 utk ,,tentara Pembebas 
merekalah terdapat 2 orang ber (Antara), 

Eden: Tidak Ada Nega 

mghoa jg merembes kesana, di   
akan memakan waktu 2 hari itu, 
bahwa tidak satupun negara jg 
akan bersedia menjerang dengan 
mendjatuhkan bom-H,  Inggeris, 
seperti pula A. S. dan URSS, 
akan segera — pula mempunjai 
bom-H,  katanja menambahkan, 

Uni Sovjet, akan memaksa diadal Dan seperti pula negara2 besar 
kannja penindjauan kembali masalitu, Inggeris harus mempeladjari 
lah2, kemiliteran di kedua be-|masalah itu dengan sungguh2. 
lah (pihak dari ,tirai besi” itu.| Dikatakan selandjutnja, bhw 
Dikatakannja selandjutnja dim|,apa jang Inggeris tjari jalah sa 
pembukaan sidang perdebatan | ling menjesuaikan  kebutuhan2 

SIR ANTHONY EDEN, PM 
Inggeris, hari Rebo dalam sidang 
perdebatan di madjelis rendah 
mengatakan, bahwa  dimilikinja 
bom hydrogen oleh dua negara 
besar didunia ini, jaitu A.S, dan   mengenai politik luar negeri, jg dengan negara2 sekutunja dida- 

  

gris, Hugh Gaitskell, hari Selasa 
menjerukan dalam madiclis  ren- 
dah supaja negara2 Barat bersi- 
kap lebih lemas untuk mengha- 
dapi sikap lebih lemas negara2 
blok Sovjet. Berbitiara dalam 
perdebatan mengenai politik Iwar 
negeri Inggris, Gaitskell selandjut 
nja menjerukan supaja negara2 
Barat melenjapkan segala sifat 
kolonialisme dalam soal2 berke- 
naan dgn negara2 terbelakang: 

la menambahkan, bahwa djika 
dacrah ini mau netral, maka rha- 
rus dibiarkan dia mendjalankan 

  

      

mengusulkan pembatasan  pertjo- 
laan2 sendjata atom internasio-. 
nal 

ra Jg Sedia 
Menjerang Dgn Djatuhkan Bom-H 

lam rangka persekutuannja,” Di 
katakan, bahwa politik luar nege” 
ri Inggeris tetap didasarkan atas 
hubungan jang erat dengan nega 
ra-negara Commonwealth, A, 'S. 
dan negara2 Eropa Barat, Tidak 
akan pernah timbul masalah Ying" 
akan menjebabkan Inggeris “tatk"i 
membuat keputusan penting dan 
tiba2, jang mana akan mengaki- 

batkan seluruh organisasi kemi- 
literan dari kesatuan negara-nega 

ra Eropa Barat mendjadi beran- 
takan, (Reuter) ( 

aa an 

  

sa
at
 

: . Aa : 1 ki Asa KN : : J , : 2 .he Myitkyina. Mereka ber y 1 1 wa aa -investatie-crediet? dgn mengi- & gia : KEMENTERIAN Perekonomian dalam pengumumannja hari senentukan djumlahnja, dan se|dalam pertahanan Amerika Seri| “nggara ng Tiong|tap, namanja Teng Sui. ' Sebuah Politik netral. Gaitskell mengu- ngat pertimbangan2 tehnis, ek Pn Sa ani Rebo tgl. 25 Djuli menjatakan, bhw. ,mulai saat ini paralpagaimana diketahui, sampai selkat, jaitu dalam  pernjataan Ba 2 Na Ja suku tjatatan jang disita, muat|tiapkan pidatonja itu setelah | 
nomIs Utk memadjakin perkkki diah Pa res tela aa entu pengusaha2 produksi dan pedagang perantara diwadjibkan |karangpun belum pernah. Tn Strauss, bahwa kini terdapat ke- «rang suku Lisu dari Yunnan, jg|tulisan2 tentang diri Zaw Maw, Eden mengulangi lagi pernjataan bangan industri grafika - dalam an Loela” daan untuk sebanjak/ sedapat mungkin mengangkat pedagang2-perantara o an Sen Intan mungkinan untuk mengurangi se| dak punja kartu? penduduk. Dilurang berasal dari Yunnan jang|nja hari Senin bahwa Inggris djangka waktu sedikit2nja 5 : Bana aa Dk Nando Nasional dalam organisasi distribusinja masing2”, dan bahwa Ka Wak perkun ditunda Pasi fin djumlah radioakitivitet jang ke- Naphew ditangkap 12 orang Ti-| citangkap di Birma karena kegia|kini dapat mengambil ini f j  


