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|. labesar Argentina “mendjawab, 
| bhw. ia jakin, bhw. pemerintah 
Argentina akan gembira sekali 
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(Angkatan Darat kepada ,,Anta- | 
a'. Selandjutnja, anggauta2 ke-| 

menjambut usul Indonesia itu. 

| puasen jang besar sekali, 
“na Indonesia jang merupakan ne 
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h memenuhi panggila 

erangkan - pihak Pe 

'berikannja bantuan militer didae- 
rah Kalimantan Selatan bulan 
Mei jl. sampai pertengahan Djuli 

I. seluruhnja berdjumlah 1.250 
rang termasuk keluarganja ma- 
g-masing. NS Ta 

Tentara sol gerombolan KR 
JT Itu pihak  Penad selandjutnic 
enerangkan, bahwa  gerombo 
in KRIT sb. seluruhnja ditak 
ir berkekuatan 2.000 orane di 

"antaranja 700 jg merupakan 
»kern legernja” dan ig bersen 
djatakan 308 - putjuk dari ma- 
tjam2 kaliber, antaranja  terda 

14 sendiata bren. Gerombo 
lan tsb. dibawah pimpinan Ibnu 
Hadiar. ig . mempunjai. daerah 
Operasi di Kalimantan, Selatzm. | 

Pt (Antara). 

|" ARGENTINA dan Indonesia 
hari Selasa berusaha untuk men 

Es an kubungan diplomatik. De 
Dea berita.UP dari Washing- 
ton. Dutabesar Indonesia 
AS, Mukario Notowidagdo me- 
ngundjungi Duiabesar Argentina 

    

    

jang tergolong dalam (@ 
ng2 jg bernama Untung Djeng |» 

t dan R. Mochtar cs. Demikian | 

   G.P.LI 

  

   

  

    

   

  

   
   

  

    

    

    
   

          

   

    

   

   

   
   

     

  

    
        

  
  

(PSI, atas pertanjaan mencrang 
kan pendapatnja sekitar  andju- 
ran GPIL (Gerakan Pemuda Is- 
lam) supaja Masjumi . memasuki 
Liga Muslimin, bahwa  andjuran Sxal tsb. adalah baik. Tjuma 
soalaja, kata Tahir, sampai di 
mana andjuran GPIIL itu 
didjalankan oleh Masjumi. 

Andjuran 
lain katakan, bahwa GPII meng 
ingini kerdjasama antara par- 
tai2 Islam seluruh Indonesia jg. 
obih luas dan GPII mengandjur 
kan supaja Masjumi memasuki: 
Liga Muslimin atau ber-sama? 
ugn. Liga Muslimin . membentuk 
Lrant baru. 

Tahir menjatakan pendapatnja 
lebih landjut, bahwa apabila Ma 
sjumi mau memasuki Liga Musli 
jimin, maka pikiran2 politis serta 
sikap-kompak (kekompakan) an- 
tara segenap partai2 Islam di 
Indonesia akan lebih baik lagi, 
Sebab prinsip jang dipegang te- 
guh oleh Liga Muslimin selama 
ini, hanjalah suara bulat nntuk 

    

  
mengambil tiap2 keputusan. Sel 
perti telah dikabarkan, PSH ada 

Adolfe A. Vicchi untuk me-:lah salah satu anggota Liga Mu 
njampaikan keinginan pernerin- islimin, disamping Nahdlatul Ula 
tah Indonesia untuk mendirikan 
Kedutaan di Buenos Aires. Du 

. Kemudian ia menjatakan ke- 
pada UP, bahwa bagi  Argenti 
na adalah .,merupakan suatu ke 

di Asia akan gara jang pantang, BP 

ibungan p:o- Ksanakan hu    

   rakat mernasiona?” 
UP: an 

Urisian 

  

PERHATIAN TERHADAP PE- 
NANAMAN VIRGINIA. 

MELUAS. Lea, 
, Antara” mendapat kabar bah 

Wa pada saat achir2 ini luas ta 
naman tembakau Virginia. di 
kar. Malang jg biassnja dalam 
daerah karesidenan ada 400 HA 
tanaman, sudah meluas mendja- 
d» 500 HA. Tambahan tanaman 
tsb. terutama terdapst ' didalam 
daerah kabupate, Probolinggo 
dan Pasuruan dan sedikit d'mu- 
lai didaerah kabupaten Malang 

  
dan persahabatannja den. | 2 “beh 

ma dan Perti dilnja. : 
Atas pertanjaan lebih landjut: 

Tahir katakan, bahwa walaupun 
PSII selama ini individuil belum 
pernah setjara tegas mengadjak 
Masjumi untuk masuk Liga Mu deral PSII. 

Mesir. Tak Tergantung 

    

  

Pada “5 8. 
Pe 
Au 

  

»KAMI TAK TERGAN1I 

kabinet selama 3 djam dengan 
Dalam statementnja jang disiarkan oleh radio Kairo itu dikata- 

   
ta ataw 1 elah | 

. 

di- | pat 

GPH ep aa 

dap Siapapun: Kata Haissuni 
| UNG pada sterling”, demikian kata 

(menteri keuangan Mesir hari Senen, 
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ne radang 

. SEORANG 

ngan djalan memperoleh alat2 
gai pembajaran ganti kerugian 

  

wan2 Geredja se-Indonesia, 

»kompromi seperlunja”. 
Dr. Thomas menggambarkan 

| perdagangan jg sangat di 

     

       

ntara 80 djuta rakjat Indo 
. dengan 90 djuta rakjat 

g. ,,Banjak kebutuhan? 
.jg tidak dapat terpenuhi, 

karena tidak mempunjai alat 
'pembelinja”, demikian dr. Tho- 
  

EpB At Ii £ ha : — - 2 : 

, KEPADA BEBERAPA war-| ag $ Pagi (ata, Kets Dimtu | Mossaddeg Ming gujJad. Akan Di 
& an 1 2 “keluarkan Dari 

" . 

—.. Pendjara 
MOHAMMAD MOSSADEO 

jang dalam tahun 1951 sebagai 
P.M. Iran an memerintahkan 

Iranian Oil Company, pada hari 
Minggu j.a.d. akan dibebaskan 
dari pendiara, demikian perniata 
an seorang pembesar dinas ke- 
amanan Iran di Teheran. 

| Messadeg dipendjara sedjak bu 
lan Desember tahun 1953 menu- 
rut keputusan sebuah pengadilan 
militer Iran berdasarkan tuduhan 
mentjoba menggulingkan pemerin 
tahan Shah Iran. Pengadilan mili 
ter itu semula meminta hukuman 
hmati atas diri Mossadeg tetapi 
Shah Iran telah merobah huku- 
man Mossadeg  mendjadi: huku- 
man setjara terasing selama 3 ta 
hun. (UP). 

slimin, tetapi kalau  Masjumi 
mau masuk Liga Muslimin, hal 
itu adalah djuga meadjadi ha- 
jrapan PSII. Liga Muslimin sam 
pai sekarang tetap membuka je 
.bar pintunja (bagi segenap par 
tai2 Islam diseluruh Inaonesia. 
Demikian Tahir, Sekretaris Dien 

      
    

- "| Tangan 

setelah mengadakan sidang 
presiden Djamal Abdul Nasser. 

kan, bahwa pemerintah Mesir telah mtempersiapkan sebuah pro- 
gram untuk menggunakan segala 
kan pembatasan2 thd. pemakaian 
“Sterling dewasa ini tidak begi 

tu peniing bagi Mesir, kar?na ja 
hanja merupakan sebagian ke 

tiil. dari pembajaran2 dan impor 
Mesir, kata Dr. Abdul Morein 
el Haissuni. Kata Hassuni selan 

| Renistoor Perkaranja 
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(| nesia, jang ingin sekali menge 
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 SehmidtDituadaSampai 
.. 'Tanggal'20 'Agustus 
| Procesverbaalnja Sudah Sampai 500 Halaman 

REOUISITOIR DALAM perkara bekas Kapten Knil, Schmidt, 
menurut renffana semula akan dibat'akan hari Selasa pagi 

2 oleh acting Kenala Kediaksaan Diakarta, Diaksa Jusuf 
0 jang telah ditundjuk sebagai penuntut-umum mengganti- 

a Tinggi Sunarjo, tidak diadi dibatjakan hari Selasa itu 
ditunda sampai sidang tanggal 20 Agustus iang akan datang. ' 

"Penundaan pembatjaan regui- 
Tr itu dilakukan atas permin 

:taan penuntut-umum Diaksa Ju 
suf Suwondho, jang dalam hal 

i memadjukan seba$ai alasan 
a karena ia menganggap perlu 
uk mempeladjari lebih dahu 
perkara Schmidt ini, .eruta- 

| sekali konsep: reguisitoir jg 
disusun oleh bekas penuntut- 

um jang lama, Djaksa Ting 
gi Sunarjo. Hakim Rochjani jarg 
berpendapat alasan dan permin 
taan itu bisa dimengerti, mene 
|rima permintaan tersebut dan 
mengundurkan sidang sampai 
waktu tersebut diatas. 

n 

Sidang pemeriksaan Schmidt 
jari Selasa kemaren adalah me 
upakan sidang ke-55. Sidang 
pertama pemeriksaan perkara 

ini | 
. Da 

dimulai tanggal 4 Djuli "55. 
alam sidang hari Selasa itu 

-jang kemudian diandurkan itu, 
ampak perhatian publik jang 

lebih besar dari pada sidang2 
| biasa, teristimewa dari  piha 

  

taf perwakilan Belanda di Indo 

(Schmidt. 

   
    

tahui tuntutan Djaksa terhadap 
diri terdakwa bekas Kapten Kuil, 

Terdakwa dalara  si- 
dang hari Selasa itu — seperti 

'biasa — didampingi oleh pen 
belanja, Njonja Mr. Bouman. 

Sudah hampir 500 lembar 
proses-verbal. . 

Dalam hubungan ini dari pani 
tera jang selalu mengikuti proses 
pemeriksaan perkara Schmiit ini 
"Antara? lebih djauh. mendapat 
kabar, bahwa sampai dengan si- 
dang ke-54 dari pemeriksaan per- 
kara ini, telah tertjatat 496 lembar 
(halaman) proses-verbal jang telah 
selesai dibuat dalam perkara 
Schmidt ini. Sedjak dimulainja pe 
meriksaan perkara ini. pada tang 
gal 4 Djuli 1955 sampai dengan 
sidang ke-54, seluruhnja telah se- 
lesai didengar keterangan2 dari 
170 orang saksi, terdiri dari 26 
orang saksi a decharge dan 44 
orang saksi a charge. Sebagaima 
na diketahui, terdakwa Schmidt 
pertama2 dibela oleh tiga orang 
pembela, jaitu Mr. Bouman, Mr. 
Boegheim dan Mr. Nany Razak. 
Mr. Bouman pada bulan Mei 1955 
n an diri kenegeri Belanda, 

jangkan 2 pembela lainnja djuga 
kemudian menarik dirinja masing 
masing. Setelah mundurnja pem- 
bela2 tersebut, tampil kemuka se 
bagai pembela terdakwa jang ba 

    

  

  
Wajima Akan 

4 Haris Tawaran Dj 
DUTA DJEPANG Ei 

1 akan kembali ketempa    

“ngan mengenai soal pampasan de 

  

ngan pemerintah Indonesia jang 
anjak dibitjarakan itu. Demikian 

berita UP dari Tokyo Selasa | 
- Sumber2 jang dapat diper- 
menerangkan, bhw Wajima 

an berangkat ke Indonesia kira2 
da tgl. 9 Agustus. Diduga, bhw | Kajima akan membawa usul2 jg 3 ni ndung kesediaan Djepang 

embajar - ganti kerugian 
ebesar 300 djuta' dollar, 
mlah diantara 200 djuta | 

: jang dibajarkan kepada 
na dan 550 djuta dollar ke- 

da Pilipma. 0. 
tetapi dikatakannja, bhw, 

  

ya Nj. Mr. Bouman, sampai seka 
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oleh Indonesia akan diperlunak 
ildengan djandji utk. mengadakan 
(kerdjasama ekonomi untuk mem- 
perkembangkan sumber2 mineral 
'dan sumber2 alam Indonesia dan 
mungkin djuga akan diberikan 
konsesi didalam pemetjahan masa 
lah hutang dagang Indonesia ke- 
Ipada Djepang sebesar - hampir 
200 djuta dollar. 
Menurut rentjana, Wajima hari 

Selasa ' mengadakan — perundi- 
Ingan dengan Perdana Menteri 
|Ichiro Hatoyama dikota pegunu- 
ingan Karuizawa, 80 mil Barat: 
laut Tokyo. 

Pendjabat2 dari Kementerian2 
Luar Negeri, Keuangan dan Per 
dagangan dan Dewan Perentjana 
Ekonomi sedjak beberapa lama   

kemungkinan, sekalipun diada- 
sterling. x 
djutnja, Inggris akan merugikan 
dirinja sendiri dengan putusan 
jg telah diambilnja untuk mem 
bekukan sterling serta mengada 
kan pembatasan2 import terha 
dap Mesir dan  sebaliknja hal 
tsb. tak akan merugikan Mesir. 
Walaupun Inggris mengambil tin 
dakan2 sematjam itu, namun Me 
sir tak akan mengambil tinda 
kan2 terhadap barang2 jg hen 
dak diekspor ke Inggris, kata 
Hassuni, dan demikia, pula ter 
hadap negara2 lain. 

Pelajaran melalui Saluran Suez 
akan berlaku sebagaimana biasa 
seperti sebelum diadakan nasio 
nalisasi atas szluran tsb. kata 

da, saling menguntung 

Pampasanjk | 
Dopat Melandjutkan | 

Industrialisasinja | 
MISIONARIS Keristen terkemuka dari Indune- 

(sia jang dewasa ini sedang mengundjungi Djevang mengatakan, | bahwa Indonesia mengharap dapat . melandjutkan indusirialisasi 
mesin berat dari Djepang seba- 

ian perang. Dalam sebuah tulisannja || 
|jang dimuat dalam ,,Japan Times”, dr. Winburn T. Thomas, jang 
mendjabat sebagai sekertaris komisi misionaris nasional dari De 

donesia, mengandjurkan supaja unfuk mem- 
pertjepat penjelesaian pampasan, oleh kedua belah fihak diadakan 

mas, jg menambahkannja, bak 
wa rakjat Indonesia mengharar 
kan supaja dari pembajarsn gar 
ti kerugian Djepang itu akan d! 
dapat mesin2 dan barang? in- 
dustri lainnja dalam. djumlah2| 

ig sekarang berobah. 
.Hasil2 jg ditiapai dilapang 

perindustrian merupskan suatu 
inspirasi dan dorongan terhadap 
Indonesia. Kalau suatu bangse 
Asia dapat mentjapai kemadjuan 
technik serupa itu, maka jg lain 
Injapun akan bisa, demikian di: 
lan fikiran mereka”, kata dr. 

| Thomas. Diepang akan sang 
gup mengirim tenaga2 ahli dilz 
pangan tehnik dan mendjual me 
sin2 jg dibutuhkan oleh Indone 
sia, sekali nanti hubungan pers: 
|habatan dapat diadakar, kemba-' 
1”, demikian ramalan dr. Tho- 
mas. j 

Menurut dr. Thomas, duta Dje 
adalah ce- pang Eiji Wajima 

orang .diplemat ig populer” di 
Djakarta. 
kalau dapat diketemukan penie- 
Testia.a dalam masalah pampa 
isan ini, maka duta Waiima akan 
sanggup menemukannja”. (UP). 

Sikap Dan Wubu 
ngan PNI Dengan 

Partai2 Lain: 
SEPERTI SUDAH  dikabar- 

kan, Presiden Sukarno dalam pi 
datonja didepan resepsi penutup 
Kongres PNI ke-VIII di Sema- 
rang antara lain telah memadju 
kan pertanjaan, ,,mengapa  di- 
kalangan PNI masih ada orang2 
jang bersikap ,,adem”  terhadar 
kongres Rakjai?” Dalam  hu- 
bungan ini leb:h djauh ,, Antara” 
memperoleh keterangan, bahwa 
isi pidato Presiden itu mempu- 
njai hubungan jang erat dengan 
salah satu keputusan k 
PNI jang didalain membitjara- 
kan masalah ,,sikap dan pendi- 
rian PNI dalam perimbangan ke 
kuatan dan partai2 politik da- 
lam negeri” al. telah memutus- 
kan untuk ,,mengandiurkan ke 
pada warga marhaenis jang be: 

  

ye Tada dalam Kongres Rakjat agar 
setjara bidjaksana — mengundur 
kan diri dari organisasi tsb.”. 

Selain itu, kongres PNI ke-VIII 
itu djuga memutuskan ketentuan 
sikap partai tersebut sebagai be 

/Prikut : 
1. Mewadjibkan agar tiap war- 

ga marhaenis membulatkan tekad 
untuk meneruskan perdjoangan 
bagi kemenangan partai: 2. Me- 
wadjibkan agar tiap warga mar- 
haenis menghindarkan diri dari 
perbuatan2 jang dapat mentjemar 
kan nama partai: 3. Dalam meng- 
hadapi partai2 politik lainnja P. 
N.I. bersikap bebas dengan tidak 
a priori mengikat diri dengan sua 
tu kerdjasama jang mengikat: 4. 
Kerdjasama dengan lain partai po 
(itik setjara insidentil, harus di- 
dasarkan kepada kepentingan par 
tai, 5. Mengandjurkan kepada 
segenap pimpinan PNI didaerah 
dan pusat agar segera mengambil 
tindakan2 untuk menghindarkan 
usaha2 jang njata2 bertentangan 
bagi kepentingan negara dan ke- 
pentingan partai: 6. Mengandjur- 
kan kepada warga marhaenis jang 
berada dalam Kongres Rakjat agar 
setjara bidjaksana mengundurkan 
iri dari organisasi tersebut, 7.   Haissuni. Dan pemungutan pem 

bajaran bea akan berlaku djuga 
seperti biasa. Sidang kabinet de 
ngan presiden Nasser itu diada 
kan untuk mempeladjari segala 
kemungkinan2, setelah nasionali- 
sasi Kongsi Saluran Suez dan di 
antaranja telah dibitiarakan soal 
cuangan dan perdagangan. H-:- 

dir dalam pertemuan tsb. djuga 
menteri perdagangan Mesir. 

Libanon Sokong nasionali- 
sasi Suez. 

Sementara itu dari Beirut dika 
barkan, bahwa parlemen Libanon 
hari Senen dengan suara bulat tlh 
menjetudjui sebuah resolusi jang 
dengan sepenuhnja menjokong po 
titik Mesir jang  menasionalisasi 
Kongsi Saluran Suez. Ketua par- 
lemen .tersebut, Aajid Abdul Es- 
siran, menjatakan harapannja, hen 
daknja negara2 Arab lainnja akan 
mengikuti tjontoh dari Mesir itu 
dan bekerdja guna menjempurna- 
kan kedaulatan dan kemerdekaan 
mereka, 

India diberi tahu. 
Lebih landjut dari New Delhi di 

kabarkan, bahwa duta besar Mesir 
disana hari Senen telah mengun- 
dajungi kementerian luar negeri 
India dan . menjampaikan sikap 
pemerintah 'Mesir berkenaan - dgn nasionalisasi Saluran Suez. Hari 
Selasa Mustafa Kamal mengundju 
ngi lagi kementerian tersebut guna 
melandjutkan rundingan jang tih 
diadakan. , 
Wakil komisaris tinggi Inggris 

W. A. Clark, Minggu jl. telah Au 
ga mengundjungi kementerian tsb. 
Kundjungannja itu diduga djuga 
bertalian dengan masalah nasionali sasi Saluran Suez. (Reuter-PTI). 

  
Ke Indonesia Dlm 
g 300 Djuta Dollar. 

aji-jusul tersebut jang dahulu ditolak ini telah sering mengadakan pe- 
rundingan2 didalam usahanja utk 
mengadakan pemetjahan masalah 
pampasan dengan Indonesia. Te- 
tapi. pendapat umum mengenai 
soal ini ialah, bahwa Indonesia 
dan Djepang adalah terlalu djauh 
perbedaan ' pandangannja untuk 
dapat mengadakan pemetjahan 
soal pampasan ini didalam waktu 
singkat dimasa depan ini. Seperti 
diketahui, Indonesia telah memin 
ta 1000 djuta dollar, akan tetapi 
belakangan ini  menundjukkan, 
bahwa Indonesia ' mungkin akan 
menjetudjui  djumlah 550 djuta 
dollar jang akan dibajarkan oleh 
Djepang kepada Pilipina. Demiki 
an UP dari Tokyo kemaren. 

(Antara), 

Mengandjurkan kepada pimpinan 
partai dipusat dan didaerah agar 
mengadakan penjaringan jang te- 
liti terhadap anggauta2 baru jang 
berasal dari lain partai/organisasi. 

Isedemikian rupa hingga keadaar 

D'katakannia, bahws | 

       
       
    

  

   

tan-Bersendjatonja 

    

Pineau 

PRESIDEN EISENHOWER 

ar   
Geriysburg k 

     bertemu deng 

  

F 1 

MENJAMBUNG berita2 ten- 
tang rentfjana perdjalanan Presi- 
den Sukarno ke Sovjet Uni, ne- 
gara2 Eropah Timur dan RRT, 
mulai tanggal 26 Agustus - jang 
akan datang, lebih djauh dapat 
Bitambahkan, bahwa menurut ke 
terangan dari pihak Istana Mer- 
deka, rombongan |jang akan 
meng perdjalanan ke Sovjet 
dan RRT itu diharapkan dapat 
(terdiri dari. anggauta2 rombong- 
an ke.Amerika Serikat tempo 

hari. ag 

Rombongan itu dinamakan se 
bagai rombongan “full team 
dengan harapan, agar supaja ang 
gauta2  rombongannja dengan 
demikian dapat memperoleh pan 
dangan jang lengkap, tidak se- 
paroh2 dari Amerika dan  So- 
vjet Uni dan RRT sadja. 

Dari lain sumber diperoleh 
keterangan, bahwa dua orang 
wartawan baru akanditambah- 
kan. dalam rombongan ,,full 
team” Presiden ke Sovjet Uni 
dan RRT itu. Dan dari pihak 
Sovjet Uni sendiri, kabarnja 
akan dikirimkan undangan? 
terlepas dari undangan kepada 
Presiden Sukarno, untuk mem- 

berikan kesempatan kepada ki- 

ra2 delapan orang. wartawan 

Indonesia berkundjung ke So- 
vjet Uni bertepatan dengan ke 
datangan Bung Karno. Mungkin 
demikian pula hatnja dengan 
RRT. 2-3 

ig 
- 

      

    

        

   
Sedia Bantu Inggeris 

Waktu2 Tak Bolehkan Kopol2 
Melalui Suez—Dulies Sibuk Dgn Ike — 

Mondar Mandiri London-Paris 

'lamnja terbang ke Paris 

Serekat 

  
dan menteri luar negeri Ame- 

“Irika, John Foster Dulles, hari Selasa (kemarin) selekas mungkin 
akan membifjarakan masalah Suez, setelah ia kembali dari Gettys- 
burg. Pembantu djurubitjara Gedung Putih, Murray Snyder, di 

1 akan, bahwa keberanngkatan Eisenhower hari Sela- 
sa Hu belum lagi dapat dipastikan, tapi ia akan selekas mungkin 

gan Dulies, setelah ja tiba di ibukota. 
Sementara itu menurut kala- 

ngan jg lajak  dipertjaja wakil 
menteri muda luar negeri Ame 

barnja telah memberitahukan ke 
pad, kementerian luar negeri AS 
dari London, bahwa  Perantiis 
bersedia untuk membantu Ing 
gris dengan angkatan bersendja- 
tanja, sewaktu2 Mesir tak mem 
'bolehkan  kapal2 —negara2 Seri 
kat  berlajar - melalui Saluran 
Swez, 

Murphy. katakan, bahwa. seka 
lipun Perantjis terikat dengan” ke 
giatan2 militernja di Afrika Uta 
ra, Peranijis akan dapat mengi- 
rimkan paSukan2 guna tindakan2 
sematjam itu dan beberapa dar. 
pasukan2 tadi akan dapat dik 
rim. segera dari Madagaskar. 

Pineau  mondar - mandir 
London — Paris. 

Menteri luar negeri Perantjis, 
Christian Pineau, - setelah" meng- 
adakan rundingan dengan P.M 
Inggris, Anthony Eden, mengenai 
masalah Saluran Suez, Senen ma 

untuk 
memberikan  laporannja . kepada 
P.M. Perantjis, Goy Mollet. La- 
porannja kepada Mollet serta 
anggota2 kabinet Perantjis lainnja 
dikemukakannja Selasa pagi, se 
belum id, kembali lagi ke London 
untuk melandjutkan pembitjaraan 
nja dengan Inggris dan Amerika 
Serikat “mengenai soal nasionali- 
sasi Suez. 

Pineau mengharapkan rundi- 
ngan di London itu akan davna' 
diachiri: hari Selasa malam. Ka 
barnja sedang. menjelesaikan se 
buah pengumuman mengenai tin 
dakan2 apa jg akan diambil oleh 
negara2 Barat guna mendjamin 
kebebasan pelajaran melalui Sa 
luran Suez jg pandjangnja 102 
mil itu. S2 4 

Seperti diketahui Mesir dalam 
pendielasannja di London dan 
Washington malam Senen sekali 
lagi menegaskan, bahwa nasiona 
lisasi Kongsi Salursn Suez itu 
adalah semata2 bersifat keua-   | — Adalah 

djur 5 Bidjaksan 
Aradji? Tentang9Dipi- 
lihnja 'Suwirjo Njadi 
Ketua Umum P. N. I. 
SEKITAR TERPILIHNJA Su 

wirjo sebagai Ketua Umum PNI 
jang baru dalam Kongres PNI 
.e-3 di Semarang baru2 ini, Aru 
3ji Koertawinata Presiden - La- 
dinah Tanfidzijjah PSII atas per 
tanjaan ,,Antara” menerangkan 
di Surabaja, bahwa walaupun ia 
sekarang ini belum kenal benar2 
bagaimana pribadi Suwirjo, teta- 
3i selama in! tokoh Suwirjo dike 
“ahuinia sebagai seorang tokoh 
PNI jang diudiur dan bidjaksana 
dalam pergaulan. HR 

Dengan terpilihnja Suwirjo jg 
saja kenal sebagai orang baik 
mendjadi Ketua Umum PNI jg 
baru itu”, demikian Arudji da- 

im komentarnia lebih landjut, 

”mudah2an PNI dibawah pim- 
pinannja akan dapat mengada- 
kan kerdjasama jang lebih baik, 
melebihi masa2 jang sudah de 
ngan partai2  lainnja, terutama 

  
ran Suez. Malahan 

3 Ingaris 

ngan dan “tidak mempengaruhi 
kebebasan - berlaiar melalui salu 

Mesir men 
| .  Idiami, tentang kebebasan berla- 
SAMA jar bazi semua...negara melalu" 

salur-n: tsb. 
usulkan konpe- 

rensi berbagai negara. 
Dari Kolomho dikabarkan se- 

land'utnia PM. Ceylon, Solomon 
Bandaranaike, mengumumkan ma 
lam Selasa dalam parlemen, bah- 
wa Inagris telah mengusulkan su 
pa'ia diadakan konperensi di Lon 
don dari semua negeri jang ter- 
kena. karena nasionalisasi Salu- 
ran Suez. Diantara negara2 tsb. 
ialah Amerika Serikat, Inggris 
dan Perantjis jang mempunisi sa 
ham2 nada Kongsi Saluran Suez: 

negeri2 jang kapal2nia menasuna 
kan saluran Suez dan lain2nia 
iang menggunakan saluran tek 
bagi perdaaangan serta relaiarar 

seperti Cevlon, kata Bandaranai:- 
ke Tapi tanggal konperensi tsb. 
belum lagi ditentukan. (UP). 

  

Arudji ada di Surabaja berke 
naan dengan  berlangsungnja 
kongres luar biasa partainia, 
PSif, mulai tanggal 29 “ Djuli 
sampai dgn. 4 Agustus 1956 jang   dengan PSII”. akan datang. 

Pidato Presiden Di Semarang 

sebagai kesangsian terhadap 

Kalangan2 tersebut  selandjut 
nja menjatakan, banwa selain 
pidato presiden Soekarno itu, 
orang2 diluar PNI demikian pu 
la orang2 jang menaruh simpati 
terhadap hasil2 perdjuangan PN! 
dengan selesainja kongresnja jang 
kedelapan tadi, - belum merasa- 
kan suatu kepuasan, sesuai  de- 
ngan harapan2 sebelum kongres 
diadakan, jaitu 'tertjapainja sua- 

tu doktrin marhaenisme” dida- 
lam kongres di Semarang terse- 
5ut. Masih mendjadi pertanjaan, 

kenapakah kongres belum sedikit 
pun mempunjai suatu kesatuan 
konsepsi tentang doktrin-marhae- 
nieme itu. Sebelum kongres di 
Semarang itu orang mengharap- 
kan, bahwa doktrin-marhaenisme 

waban ,,partai apakah PNI seka 
rang dan apakah  perdjuangan 
PNI selandjutnja akan benar2 
berdasarkan kepada azas2 mar- 
haenisme dalam sifat2 aselinja. 

Dimana letak kesnlusn 
Dengan tidak terkabulnja ha 

rapan masjarakat tadi akan  di- 
ijapainja suatu doktrin-marhaenis 
me dalam kongres kedelapan itu 
kalangan2 politik tadi mengadju 
kan pertanjaan, apakah jang men 
djadi kesulitan pokok dari  pe- 
njusunannja? Prasaran jang dibe 
rikan oleh mr. Ali Sastroamidjo 
jo jang sekarang mendjabat per 
dana menteri Indonesia sesudah 
pemilihan umum pertama  me- 
ngenai marhaenisme itu rupanja 
tidak dapat diterima begitu sadia 
oleh kongres dan akan mengala 
mi pertimbangan2 jang menda- 
lam dalam waktu satu tahun se 

  
  

Lulah jang akan memberikan djaj 

kongres mengenai doktrin itu. 
Selandjutnja didapat kabar pu 

la, bahwa dalam kalangan PNI 
sendiri terdapat suatu perbedaan 
pendapat jang pada waktu ini su 
kar dapat dipertemukan jaitu apa 
kah ,,marhaenisme” itu bisa di- 
djadikan suatu kejakinan dalam 
Ikehidupan setjara mendalam atau 
kah hanja terbatas pada kejakinan 
dalam perdjuangan politik sadja. 
Kabarnja ada golongan2 - dalam 
ENI jg mau mendjadikan marhaen 
isme itu suatu kejakinan dan go 
longan lain berpendapat, bhw pi 
kiran seperti ini akan membahaja 
kan kejakinan kepada agama jg. 
sebagai konsekwensinja akan men 
djadikan orang2 PNI  mendjadi 
,atheis” seperti jang terdapat pa 
da komunisme. 
Dalam pada itu sumber2 politik 

tadi menundjukkan pula kepada 
kesulitan2 dlm penjusunan doktrin 
tersebut sesuai dengan Sifat2-asli- 
nja dalam hubungannja dgn kehi 
dupan anggota2 PNI sebagai jg. 
terlihat sekarang. Dalam hubu- 
1gan ini dinjatakan, “bahwa ke- 
mungkinan waktu setahun untuk 
penjusunan doktrin jg dipertjaja- 
kan kongres kepada panitia ,,dok 
trin marhaenisme” tidak akan tju 
kup karena  adanja kesulitan2 
tadi. 

Pidato Presiden 
gelisahkan ? 

Lebih djauh didapat kabar, pi- 
dato Presiden pada penutupan 
kongres ke-8 PNI di Semarang 
itu, telah menimbulkan kegelisa- 
han dalam PNI sendiri. Presiden 
Sukarno jg sebagai warganegara 
dalam tahun 1927 telah mentjipta 
kan marhaenisme, dalam pidato- 
nja sekarang se-akan2 menjangsi 

meng- 

  

diberikan atas pidato presiden 

Gelisahkan Kalangan P.N.I.? 
SUATU ,,SURPRISE” telah timbul dalam  kalangan2 politik diluar PNI sesudah kongres- 

nja di Semarang beberapa hari jang lalu, sebagai reaksi jang 
karno dalam resepsi penutupan kongres tersebut. Menurut kalangan? polhtik baik diibukota 
maupun di Semarang dimana kongres itu diadakan, pidato presiden Soekarno jang dikatakan 

»ENI sekarang”, telah sedikit mersuramkan 
gres, jang semula diharapkan akan menfjapai suasana jang benar? sukses. 

Soe- 

suasana sesudah kon- 

anggauta2 PNI sekarang. 
Menurut dugaan, kalau pidato 

Presiden itu diutjapkannja waktu 
resepsi pembukaan kongres, ke- 
mungkinan kongres akan berdja- 
lan dengan suasana panas dan 
doktrin ' marhaenisme mungkin 
akan mengalami suasana lain da 
lam waktu penjusunannja dan 
'pidato Presiden itu tentu akan 
mendjadi pembitjaraan pokok di 
dalam kongres. 

Dalam menganalisa pidato Bung 
Karno itu, sumber2 tadi menjata 
kan, bahwa dalam perdjalanannja 
pada waktu jang achir2 ini PNI 
oleh Bung Karno dilihat sebagai 
Suatu partai jang se-akan2 mau 
berdjalan sendiri untuk mentjapai 
tjita2 kemakmuran bangsa Indo- 

nesia. : 
Dari sumber lain didapat kabar 

pula, bahwa PNI dalam intern 
organisasinja telah mengandjur- 
kan kepada anggauta2nja untuk 
mengundurkan diri dari keanggo- 
taan kongres rakjat, jang telah di 
tentang oleh Presiden dalam pi- 
datonja. Putusan ini kabarnja di 
ambil - sebelum pemilihan umum 
jang lalu, tetapi dalam kongres 

rika Serikat, Robert Murphy, ka 

      

Tag 

  

     

  

Luar kota Smg. : 

Harga Langganan 

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

(Bajar Muka) 

Dim. kota Smg.: Rp. 12,70 4 Rp. 0,30 (Materai) — Rp. 13,— 

Rp. 13,70 -- Rp. 0,30 (Materai) — Rp. 14,— 

Etjeran 75 sen selembar, 

  

  

  
siden itu kepada rapat. 

Akan tetapi menurut Zainul 
Arifin rapat hanjalah baru men- 

itu dan belum membitjarakannja 
Isetjara mendalam.  Mendjawab 
pertanjaan apakah jang mendjadi 
alasan untuk belum membitjara- 
kannja, Zainul Arifin menerang- 
tan, bahwa dalam rapat tsb. jang 
djustru diadakan untuk membitja 
rakan soal permintaan berhenti 
wakil presiden Hatta itu belum 
ada seorangpun jang mau bitjara 
'Sanjak mengenai permintaan ber 
1enti tsb. Dengan demikian, kata 

Zainul Arifin, rapat tsb. hanjalah 
untuk mendengarkan pembatjaan 
surat semata2, tetapi belum mau 
membitjarakan lebih landjut 
hingga belum ada suatu pendapat 
dari N.U. tentang keberhentian 
tersebut. 

Ser 

Bisakah djadi ketua 
konstituante ? 

Lebih djauh didapat ketera- 
ngan, bahwa dalam hubungan di 
sebut2nja keinginan dari beberapa 
kalangan partai2 untuk mengusul 
kan Hatta sebagai ketua konsti- 
tuante, maka dikalangan Masjumi 
'kelihatan ada gedjala2 jang hidup 
kearah maksud dan tudjuan itu 

Sementara itu UUDS pasal 62 
menjatakan, bahwa DPR memilih 
dari ,,antaranja” seorang ketua 
dan seorang atau beberapa orang 
wakil ketua. Pemilihan2 ini mem 
butuhkan pengesjahan dari pre- 
siden. 

Selandjutnja pasal 136 UUDS 
menjatakan pula, bahwa jang di 
tetapkan dalam pasal 62 itu ber- 
laku demikian djuga bagi konsti- 
tuante. 

Oleh sebab itu ternjata, bhw. 
sekirania drs. Hatta telah bebas 
dari diabatannja sebagai wakil 
presiden, tidak ada kemungkinan 
untuk dapat diangkat mendjadi 
ketua konstituante, karena ketua 
konstituante itu harus dipilih dari 
anggotanja sendiri, sedangkan 
(Hatta dalam pemilihan umum jl. 
tidak ditjalonkan 
gota konstituante. 

Selandiutnja dapat diterangkan, 
bahwa kalau memang. ada hasrat 
dari beberapa partai untuk men- 
djadikan Hatta ketua. konstituen 
te. maka ia harus ditjalonkan dan 
diangkat - untuk mewakili golo 
ngan ketjil atau Irian Barat da: 
lam  konstituante. 

Menurut. pengalsman ig telah 
dilihat untuk DPR sekaraps. ha' 
itupun sukar dapat dilaksana- 
kan, karena pengangkatan? itu 

mendjadi ang- 

  

IdeeAssaat Bukan 
Utk Diramaikan 
Tetapi Untuk"'Diprak- 

tekkan 
MADO MIHARNA selaku 

anggota Hewan Koperasi Indo- 
nesia di Bandung menerangkan, 
bahwa idee Assaat itu busanlah 
barang baru bagi gerakan kope- 
rasi, aan bukan hal jang harus 
diramai2kan, melainkan harus « 

dengarkan sadja pembatjaan surat 

Ada Beberapa Partai Jg 
MauMengusulkan Hatta 
Ketua Konstituante ? 

|N.U. Masih Bungkem Tentang Permintaan 
Berhenti Hatta 

DEWAN PIMPINAN pusat Nahdiatul Ulama beberapa hari 
jl.9telah mengadakan rapat bertempat dirumah kediaman wakil 
“PM HI Idham Chalid Djakarta, rapat mana chusus disediakan utk. 
membitjarakan surat permintaan berhenti sebagai wakil presiden 
dari drs. Moh Hatta. Dalam hubungan ini anggota dewan pimpi- 
nan NU Zainul Arifin menerangkan, kahwa dalam rapat tsb.sia 
telah membatjakan salinan surat permintaan berhenti wakit pre- 

baru dilakukan 
dan wakil2 ketua dipilih. 

untuk ntu) mendjadikan Hatta 
djadi ketua  konstituante 

sulitan2 jg 
pan, dengan 
berhentian 
presiden itu 

langsung 
undang2, 

memang  mendjad 

dek ini. 

Sesudah Nasto- 
nalisasi Suez 

nalisasikan 'Terusan 
Menzaleh 

PEMERINTAH MESIR hari 
Senen me-nasionalisasi kongsi te- 
rusan Menzaleh, jaitu  kongsi 
transport di-air jg mulai bekerdja 
berdasarkan atas konsesi dalam 
tahun 1904. Pemerintah Mesir 
menjatakan bahwa kongsi itu di 
urus sangat dielek sekali dan 
tidak setiara teratur memenuhi ke 
wadjiban2nja — dilapangan  ke- 
uangan. 

Kongsi ini mengerdjakan trans- 
port di-air antara Damiette el 
Matarieh dan Port Said. Kepada 
bagian chusus kementerian peker 
djaan umum Mesir telah diberikan 
tugas untuk mengurus kongsi ini 

rusan tsb. pandjangnja 50 mil. 

Meningkat 

Usaha2 Pemerintah 

san hutang dan pensiun, jang S 

malam kemaren malam akan d: 
nunfakan persetudjuannja. 

Menlu menjatakan. bahwa 
sub-seksi2 dari Seksi Finec Pani 
tya Penasehat Penjelesaian Pem 

Satalan KMB praktis sudah se- 
lesai membitjarakan  masalah2- 

nja masing2, dan rumusan2 jg 

telah dirumuskan oleh sub-seksi 
itu pala hari Saptu pagi tg. 24 
Agustus jad akan dibitjarakan 

oleh Panitya pleno dengan ha- 

rapan, agar semua persoalannja 
dapat diselesaikan setjara tje- 
pat untuk kemudian dimintakan 
persetudjuan dari kabinet. 

Seperti diketahui, Panitya Pe 
nasehat Penjelesaian Pembataian 
KMB (pleno) itu mempunjai dus 
seksi, jaitu Seksi Finec dan Sek 
si Poliik dan Hukum, selang- 
kan Seksi Finec itu dibagi-bagi 
lagi dalam 4 sub-seksi, masingz 

sub-seksi urusan hutang dan pen 
siun, sub-seksi urusan hukum da 
gang, keuangan, devisen dan 
transfer, sub-seksi hak2 konses 
dan lain2nja dan sub-seksi pel:     praktekkan, dinjatakan oleh se 

tuzuh bangsa indonesia,  terma 
suk alat2 pemerintahnja,  sehing- 
ga kekuasaan perekonomian di 
indonesia benar2 dipegang oleh 
bangsa Indonesia. 

Kata M. Miharna, 
usaha supaja bangsa 

sebetulnja 
Indonessia 

esonomian sudah 
sehari2 melalui gerakan kopera 
Si desa. Seiain dengan bentuk 
koperasi harus disusun pula alai2 
perekonomian rakjat lainnja 
jang bisa memenuhi kebutuhan 
masjarakat, dengan mendapat 
fasiliteit2 dari pemerintah. : 
Menurut pendapatnja, sudah ti 

dak bisa disangkal lagi, bahwa 
kemadjuan  perekonom:an asing 
di Indonesia sudah. sedemikian 
luasnja dan sangat menjolok se 
kali. Gerakan perekonomian rak 
jat merasakan berat sekali dan 
sulit untuk mengadaka, saingan 
dengan perekonomian 
Tionghoa jg sudah melebarkan 
sajapnja dar berakar sampai ke 
desa2 dan kampung2. Mengenai 
modal  tjampurzn | Indonesia- 
Tionghoa, Mado Miharna menja 
takan. bahwa hal itu tidak bisa 
didjalankan dan dibiarkan bepi 
tu sadja, tapi harus ditetapkan 
dengan suatu per-undang2an jg 
njata sehingga perekonomien 
asing umumnja bisa dibatasi. Bi 
la hal ini tidak dibatasi oleh 
per-undang2an  m”ka sekurans2 
nja mereka akan dapat menjisih 
kan perekonomian Indonesia, se 
hingga orang2 Indonesian'ia ha 
nja mendiadi kedok atau alat 
bangsa asing sadja. 

PADA PERTENGAHAN bu- 
lan Agustus di Djakarta akan di 
langsungkan perundingan perda   di Semarang jang lalu telah di- 

oper sebagai kebidjaksanaan pim 
pinan partai. “ 

Achirnja sumber2 politik “tadi 
menjatakan, bahwa putusan kom 
gres PNI ke-8 ini jg. merupakan 
putusan kongres suatu partai jg, 
memperoleh suara terbanjak lm, 
pemilihan umum belum dapat me 
menuhi harapan masjarakat sebe 
lam kongres diadakan dan dalam 
hubungannja dengan pidato Presi 
den, PNI diharapkan akan dapat 
lebih mendalami dirinja kembali 
untuk mentjapai tudjuannja untuk   

  

   

bagai jg tertjantum dlm putusankan marhaenisme jg dianut oleh 

Lambega Kel vdkiace Indonesia 

"Kon Batevianeet "ootsehap 
van K WYetanschappen" 
Papua TeNgenyaN     

kedjajaan bangsa, 

gangan dan bantuan teknik antara 
Indonesia dan Sovjet Uni, demi- 
kian menurut keterangan Direkto 
rat Hubungan Ekonomi Luar Ne 
geri Kemlu.  Ulntuk mempersiap- 
kan segala sesuatunja jang ber- 
hubungan dengan perundingan ter 
sebut, hari Selasa kemaren di 
Kem. Luar Negeri telah diadakan 
rapat "antara wakil2 dari Kem. 
Keuangan,  Kem. Perekonomian, 
Kem. Luar Negeri, Bank Indone 
sia, Wakil Biro Perantjang Nega 
ra dan wakil Dewan Ekonomi In 
donesia Pusat. 
Mengenai   

mengambil peranan dalam per- | 
dipraktekkan | 

asing |. 

  

kedatangan delegasi: 

jaran. Seksi Politik dan Hukum 
menurut Ruslan Abdulgani tidak 

mempunjai banjak persoalan Ia 

ci, sehingga pada tingkat jang 

menentukan sekarang ini jang 
perlu dikedjar  penjelesaiannja 

ja-lah Seksi Finec itu tadi. 
Irian Barat ke P.B.B. 

Ditanja mengenai kemungkinan2 
nja masalah Irian Barat dimadju 
kan lagi keforum PBB, Menlu me 
njatakan, bahwa seperti sudah di 
terangkan kepada Parlemen, keti 
ka Pemerintah memberikan ketera 
ngan resmi mengenai hasil2 per- 
djalanan Presiden Sukarno keluar 
negeri baru2 ini, Pemerintah telah 

sesudah ketua 

Oleh sebab itu, kata kalangan 
tadi dalam prakteknja keinginan 

en 
itu 

akan menemui pula beberapa ke 
berhada 

kalau ke 
Hatta sebagai waki! 

kenjataan dalam waktu jg pen- 

Sekarang Mesir Nasio- 

atas nama pemerintah Mesir. Te- 

oleh Panitya Penasehat Fenjelcsaian Pembatalan KMB, 
bawa kesidang kabinet untuk di- 

bada Bi 

  

  

| Cross-Boys 
“Medan Jg 

Ugal'-an 
DARI PIHAK kepolisian Me- 

dan diperoleh kabar, bahwa se- 
orang mendiadi korban dan me 
ninggal dunia dirumah sakit umum 
Medan, sebagai akibat kegiatan 
»cross-boys” dikota Medan. Dgn 
ini telah dua orang jang mati 
akibat penganiajaan2 jang dilaku 
kan pemuda2 nakal dikota itu. 
Jang seorang lagi telah mati be 
lum lama berselang. 

Seperti dikabarkan, kegiatan 
anak2 jang dinamakan ,,cross- 
boys” didalam kota Medan itu 
ialah sedjak beberapa bulan jang 
lalu. Mereka itu adalah terdiri 
daripada pemuda2, jang merupa- 
kan persekutuan? dari satu2 wijk 
atau lorong atau kampung, ig pe 

kerdjaannja mengganggu orang2, 
terutama pemuda2 dari lain ba- 
gian dalam kota jang bukan ber 
asal dari bagian tempat tinggal 
mereka. 

Pemuda2 ini biasanja bersendja 
|takan sendjata2 tadjam dan alat2 
pemukul besi dan rantai sepeda2. 

Sampai sekarang, terhitung pe 
nangkapan jang dilakukan polisi 
pada hari Sabtu jang baru lalu, 
telah ada 15 orang pemuda jang 
ada dalam tahanan polisi. 

Pada beberapa hari ini setelah 
ada seruan kepolisian, bahwa ter 
larang bagi pemuda2 jang ber- 
sendjata tersebut diatas untuk ber 
gelandangan didjalanan maupun 
berkumpul-kumpul disuatu tem- 
pat,... maka  tampaknja kegiatan 
itu sudah djauh berkurang sekali. 
Pelarangan dari pihak kepolisian 
itu disertai dengan antjaman hu- 
kuman jg. berat bagi pelanggar? 
nja. 

Perdana menteri Inggris, An- 
fhony Eden, mengumumkan ha- 
ri Senen dalam madjelis rendah 
Inggris bahwa eksport semua ba 

1 nerans Ingaris ke Mesir te- 
jah dihentikan. 

Ke Arah Ta- 

  
raf Jang Menentukan 

4Untuk :'Menampung 
Akibat2 Pembatalan K. M. B. 

MENTERI LUAR NEGERI Ruslan Abdulgani hari 
menerangkan, bahwa usaha2 pemerintah untuk menampung aki. 
bat2 pembatalan persetudiuan KMB kini meningkat kearah ting- 
kat jang menentukan, dan bahwa rumusan saran2 sub-seksi uru- 

Selasa 

nin malam telah diterimma baik 
Selasa 

  

Sekitar Usaha 
Romme Untuk 
Bentuk Kab. 
Romme Akan" Tegas 
Njataksn Kedaulsten 
Belanda Atas Irian 
DIDALAM . PERS BELAN- 

DA usaha2. Prof. Romme (K.v. 
P.) untuk membentuk kabinet 
saru sama sekali terdesak oleh 
berita2 tentang nasionalisasi teru 
san Suez. Dalam pada itu pada 
ichir Minggu j.l. formatur telah 
nengirimkan program “ pemerin- 
tahnja kepada fraksi2  Farlemen 
jang akan bersidang guna mem 
Sifiaraken seal tsh. hari . Selasa 
dan Rebo ini, sehingga dapat 
duga, bahwa didalam pertenga 
3an minggu ini diawaban Parle- 
men mengenai soal tsb.  dapai 
diharapkan. 

Kaburnja rentjana program pe 

merintahan itu mengandung sua- 
tu pasal jang menjatakan  de- 

ngan tegas, bahwa kedaulatan 
Belanda atas Irian Barat harus di 
pertahankan, sedangkan “Missi 
dan Zending harus diberi kebe 

hasan jang lebih luas untuk me 

lekukan pekerdjaan "mereka dan 

dimana mungkin kan diberi tu 

gas di dim. urusan pemerintahan. 
Romme n2minta . kepada   menjatakan Sbb. : Indonesia akan 

terus memperdjoangkan kepenti- 
ngan nasionalnja mengenai Irian 
Barat dengan segala tjara dan di 
atas segala forum internasional, 
termasuk PBB dengan mendjun- 
ajung tinggi kita punja interna- 
tional responsibility (tanggung dja 
wab internasional). 

Pertemuan 
lombo”. 

Mengenai kemungkinan2 akan 
diadakannja pertemuan diantara 
"Negara2 Kolombo” untuk mem 
bitjarakan berbagai masalah pen- 
ting dewasa ini, a.l. perubahar 
situasi dalam hubungan dengan 
dinasionalisir-nja terusan Suez 
oleh Mesir, Menlu menjatakan, 
bahwa diharapkan agar supaja per 
temuan itu dapat diadakan tahun 
ini djuga. Usul untuk mengadakar 
pertemuan itu sudah pernah dike 
mukakan oleh Indonesia kepad 
India (PM Nehru), dan menurvi 
Menlu Ruslan Abdulgani, menda 
pat sambutan jang baik diantar” 
”Negara2 Kolombo” jang bersang 
kutan. Seperti diketahui "Negara? 
Kolombo” itu terdiri dari Burma, 

Pakistan dan Indo 

”Negara2 Ko- 

Sailan, India, 
nesia. 

Sovjet untuk adakan perundingan 
itu, dari fihak Direktorat ,HEAN 
diperoleh keterangan, bahwa dele 
gasi Sovjet itu akan berangkat 
dari Moskow tgl. 3 Agustus jang 
akan datang, dan ditunggu keda 
tangan mereka pada tgl. 8—9 
Agustus jang akan datang di Dja 
karta. 

Delegasi Sovjet itu akan di- 
ketuai oleh Wakil Menteri Per- 
dagangan Luar Negerinja Semi- 
chastnoff, dan beranggotakan 11 
orang. Mereka itu adalah Span- 
darian Kepala Departemen Asia 
Tenggara dan Timur Tengah dari 
Kementerian Luar Negeri, 

baloft Kepala Departemen Hubu 
ngan Ekonomi Luar Negeri, Usen 

   

Koli- | 

kaum Katolik, Partv v.d. Arkeid, 

Anti-Revolusioner dan Christelijk 
Historische  Unie. apakah berda 
sarkan program tersebut mereka 

bersedia ikut "dalam pemerintah 
an. Kepada Party Voor Vrijheid 
en “Democratie pertanjaan terse 

hut diadjukan, karena ketua frak 
sinja, jaitu  Oud, berpendapat, 

bahwa fraksi harus tetap men 
suniai kebebasan jang agak luas 

terhadap kabinet, lebih daripada 
jang dianggap baik oleh Romme 
'ang berpendapat, bahwa seba- 
gai sokongan tetan bagi suatu 
nemerintah koalisi orang harus 
.dapar mengharapkan sokongan 

Tari fraksi itu, Tetapi penindjau2 
volitik memberikan harapan jg 
ketgil sekali akan  berhasilnja 
Romme .didalam. usahanja mem 

hentuk kabinet Belanda jang ba 
ru. Demikian "Antara" ' dari 
Amsterdam. 

  
Perundingan Indonesia-Sovjet Dalam 
Soal Dagang Dan Bantuan Tehnik 

iko Kepala Departemen Perdjan- 
(djian Perdagangan dan urusan 
umum, Drobiazko Wakil Kepala 
(Departemen Organisasi2 Perdaga 
ngan, Zherebzoff Insinjur, Astaf- 
reft' Wakil Kepala Departemen 
Perusahaan2 Karet,, Antoshin Wa 
kil Kepala Departemen Teknik 
Tenaga Hidro-elektrik, Beli Tkach 
Kepala Insinjur dari Departemen 
Projek2 mesin. Perundingan per- 
dagangan dan bantuan teknik an 
tara Indonesia dan Sovjet Uni 
tersebut diharapkan akan dapat 
diselesaikan ' setjepat mungkin. 
(Hingga kini belum diperoleh kete 
jrangan siapa2 jg. akan mendjadi 
anggota delegasi Indonesia dalam 
perundingan tersebut, (Antara), 
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R ad dusa 
R. Sardjono Dha 

    
   
   

dimulai tg. 2 Aug. 1956. 

  

    nja serta kepada Pe: 
rekat Ngrukti Sawa” atas 
hingga jang berupa -« 
nja suami saja 

  

semoga 
Anak       

  

Rr. Sri Harini —— Isteri 
(Adv. Lauw)      

  

CERERRRKEKI 

  

saja sekeluarga, saja moho 
berkenan memberi. 

: R. NGT. SASTROWIGOENO 

KEMENTERIAN PERTAHANAN 
STAF ANGKATAN LAUT 

GUMUMAN 

Menanam 3 an erne NA 

    

    

    

   

   
    

  

   

| djam 9.15 petang dirumah 
ga Naa selesai di- 

hari Kemis, 26 April 1956. 
telah dilimpahkan kepada 

epada Tuban jang Maha Esa, 

anugerah jang semestinja. 

            

    
   
    

   

  

    

    

   

  

5 | No.1 P6/3/24. 
(00 ANGKATAN LAUT REPUBLIK INDONESIA 

MEMANGGIL: PEMUDA-PEMUDA INDONESIA 
tan — UNTUK DI-DIDIK MENDJADI PELADJAR 

TJALON PERWIRA A.L. 

b. DOKTER GIGI 
c. APOTHEKER 
d. CONTROLEUR KESEHATAN 

Tempat Pendidikan di: 
Untuk a Fakultas Kedokteran Djakarta, Surabaja atau 

: Djokjakarta : 
atau 

: Djokjakarta, 
Untuk «€ Fakultas Pharmacie Bandung atau Djokjakarta, 
Untuk d Djakarta (akan ditentukan). 
Selama pendidikan tidak di-asramakan dan diberi peng- 
gantian ongkos? sebanjak & Rp. 444.— sebulan (kurang. 
atau lebih menurut rayon). 
Uang kuliah, uang praktek, uang udjian ditanggung A.L. 
Buku? akan dipindjiamkan oleh A.L. Sesudah lulus dari 
pendidikan, akan diangkat mendjadi Perwira Angkatan 
Laut dengan pangkat : : 
“SN. LETNAN, untuk & dan b. 

2. LETNAN MUDA untuk « dan d. 

1. Warga Negara Indonesia laki-laki. 
2. Umur belum melebihi 25 tahun untuk tingkat I. 
3. Belum kawin untuk tingkat I s/d III. 

    
Untuk b Fakultas Kedokteran gigi Surabaja 

   

4. Berbadan sehat dan berkelakuan baik. 
5. Tinggi Ore Ap :155 M dan berat badan se- 

6. Beridjazah : se-kurang2-nja sudah mempunjai tingkat | 
“(CD — untuk a, b, c. dan S.M.A./B untuk &. 

7. Sanggup ditempatkan dimana sadja. 
8. Sanggup mengadakan Ikatan Dinas paling sedikit 1x 

|. Jamanja masa beladjar ditambah 3 tahun, terhitung 
mulai tanggal diangkat mendjadi Perwira. 

“Lamaran sefjara tertulis di-alamatkan kepada PERSONA- 
LIA ANGKATAN LAUT up. DINAS PENERIMAAN 
'TENAGA ANGKATAN LAUT, DJALAN GUNUNG 
SAHARI V/3 DJAKARTA, dengan disertai : 

. Riwajat Hidup jang ditulis sendiri. 
| Salinan Idjazah dan nilai udjian S.M.A. penghabisan 
serta salinan idjazah Fakultas terachir. 
Surat keterangan kesehatan dari Dokter a.l. tinggi/be- 

Surat keterangan berkelakuan baik, dan pernjataan 
' belum pernah kawin dari Pamong Pradia/Polisi. 

5. Untuk mereka jang sedang bekerdja, surat idzin K-- 

6. 3 (tiga) pas foto jang terbaru/terachir. 
IV. Mereka jang mememuhi sjarat? tsb. sub II, akan mendapat 

| panggilan dengan surat, atau dengan perantaraan R.R.!. 
(Programa III gelombang 91,7 M). 
Mereka jang dapat panggilan untuk diselesaikan, diharus- 

kan tinggal diasrama jang disediakan oleh Angkatan Laut. 

VI. Segala biaja perdjalanan bagi mereka jang dipanggil, akan 

yea
h, 

  

?
»
 

» 

  
  

V. 

  

     

diganti oleh A.LL.RI., uh, ana dapat memberikan bukti? 
| jang sjah. Untuk kereta-api dan Kapal-api setinggi-tinesi- 
aja else eta e 

VII. a. Mereka jang datang tetapi tidak mempunjai sjarat? ter- 
sebut sub II, tidak akan dapat penggantian ongkos, 

b. Mereka jang datang dan mempunjai sjarat? tsb. sub i!, 
tetapi tidak lulus dalam udjian, akan dikembalikan 
ketempat semula, dengan perongkosan A.L. 

Untuk mereka jang dipanggil, supaja berhubungan de- 
ngan Penerangan K.D.M./Dinas Angkutan Angkatan 
Laut K.D,M. setempat, untuk diberangkatkan, 
Ditempat jang tidak ada K.D.M., supaja berhubunran 

Djawatan “Pengangkutan lainnja. sendiri dengan 

IX. Pendaftaran ditutup pada tanggal 15 Agustus 1956. 
Djakarta, 23 Djuni 1956. TN 

KEPALA STAF ANGKATAN LAUT 

  b, 

  
  

KEPALA PERSO! ONALIA" ANGKATAN LAUT, 
, : f tt.d. 

20000 EP. SIMANDJUNTAK) 
0000 KetsKol, (P) Nrp: 17/P. 

    

   

      

   

   
   
   

      

   Pakailah Erasmic Bril- 
| liantine diwaktu pagi. 

—.. Nistjaja sampai malam 
|... rambut Tuan tetap rapi 

dan menarik. Lagi pula 

    
  

    

    

   

  

  
  

    

| tidak membuat rambut 
"didi tekat. 

e 

Erasmic sedap baunja dan " 

  

erhubung 
P,O.M.G. 5 

2 

ringan untuk dapat diterima di SMP Negeri, mengingat kesulitan2 
jang dihadapinja mengenai tempat jang terbatas, 
M. Sofion dari Inspeksi SMP 

T 

S.R. djika hendak ke SMP diharuskan menghadapi saringan lagi. 

Kabar Kota 
| Penikaman Di 
depan Gedung 
Grand” Smg : 

Gara2 Rebutan Tem 
“pat Titipan Seped. 

DITENGAH?2 kesibukan orang 
jang sedang keluar dari gedung 
bioskoop ”Grand” Semarang dan 
kesibykan orang berdjedjal2 antri 
kartjis untuk melihat pertundju- ada diseluruh Indonesia. “Tahur 

L Na ai kira jg lampau telah dibangun 2 buah kan ke-2, pada Senen malam kira 
kira djam 18.50 didepan gedung SM 
itu terdengar suara djeritan jang 
mengerikan, Scorang bernama 
Slamet waktu itu djatuh ke 
tanah dengan berlumuran darah 
karena kena tikaman keris pada 

  

itu telah ditangkap dan 
melakukan perlawanan. 

Slamet, orang jang mendjadi 
korban tikaman itu pada ketika 
itu dalam keadaan pingsan terus 
diangkut ke RSUP, untuk menda 
pat perawatan. Ia adalah salah se 
Orang pendjaga titipan-sepeda jg 
berada didepan gedung bioskoop 
Grand tadi. Dan orang jang me 
lakukan penikaman tadi bernama 
Tugiman djuga seorang pendjaga 
titipan sepeda ditempat tersebut. 
Menurut keterangan jang kita direntjanakan hendak membangun 

dapat dari fihak jang berwadjib, 
Slamet adalah anggauta suatu or 
ganisasi jang merasa telah mem 
punjai hak menempati tempat ti 
tipan sepeda didepan gedung 
bioskoop itu. Dan Tugiman dju 
ga anggauta suatu organisasi lain 
'nja jang djuga merasa telah dibe 
ri idzin oleh instansi jang ber 
sangkutan utk menempati tempat 
titipan sepeda ditempat tadi, dju 
ga utk tempat titipan sepeda. Pe- 
rebutan tempat titipan sepeda an- 
tara kedua orang itu jg masing2 
berlainan organisasinja dan ma- 
sing2 menganggap dirinja mem 
punjai hak atas tempat itu, me 
mang telah agak lama terdjadi. 

Pada Senen malam itu  per- 
tengkaran mulut antara kedua 
Orang tadi jakni Slamet dan Tu 
giman rupa2nja telah  memun- 
tiak, dan dalam suatu perkelahi- 
an achirnja Tugiman mengeluar 
kan sendjata keris ditikamkan 
pada Slamet. Tikaman keris itu 
tepat mengenai sebelah kiri da- 
danja Slamet hingga saat itu dja 
tuh pingsan. Urusan selandiut- 
nja kini ditangan fihak jang ber 

. wadjib. 5 : 
Dalam hubungan dengan peris 

“tiwa ini. dapat kita tambahkan 
adanja berita kota ,.Suar., Mer- 
deka” baru2 ini, mengenaj ada 
nja pertemuan antar“ beberapa 
organisasi jano dilangsungkan 19. 
24 Djuni 1956 dengan dihadliri 
djuga oleh  fihak2  Kedjaksaan 
dan Kepolisisn bermaksud untuk 
menjelesaikan persengketaan an 
tara dua organisasi mengena! 
tempat titipan sepeda dibebera- 
pa gedung bioskoop. Dalam per 
temuan itu dibentuk suatu Pan) 
tya Ketjil untuk menjelesaikan 
persengketaan itu. Tetapi sebe- 
lam ada kabar mengenai hasi! 
nia Panitya Ketiil itu. ternjata 
celah terdjadi suatu peristiwa per 
tengkaran dengan penikama,, jg. 
seperti kita sebutkan diatas. 
BUNG KARNO DAN KE- 

LUARGA SEMAUN. 
Dalam kundjungannja di Se- 

marang, hari Minggu tgl. 29/7 
Presiden Sukarno telah  berke- 
nan beramah-tamah selama 20 
menit dengan keluarga dan wa 
kil2 dari ,,Panitya Pendukung 
Semaun”. Pertemuan tsb.  mu- 
lai djam 08.00 dirumah  kedia- 
man Gubernur  Mangunnegoro 
di Watugede. Dari pihak keluar 
ga Semaun antara lain tampak 
Ki Kartopuspito, Purwodihardjo, 
Hutomo Amarun, Muljadi dan 
B. Sularto. Sedang Presiden Su 
karno didampingi oleh  penase- 
hat juridisnja, Mr. Karim Pring- 
godigdo. 

Dikabarkan bahwa dalam pem 
bitjaraan tsb. oleh pihak keluar 
ga Semaun diadjukan permoho- 
nan supaja Presiden Sukarno 
dalam perdjalanan pulang - dari 
Sovjet Unie nanti sudi 'memba 
wa serta Semaun. Atas permin 
taan tsb. Bung Karno menjata- 
kan ,,insja-Allah” akan  berusa 
ha sekeras2nja supaja ' Semaun 
dapat segera pulang ketanahair. 
Semaun sebagaimana  diketa- 
hui, telah lama meninggalkan 
bumi Indonesia sebagai ,,orang 
buangan” dari pemerintah  Be- 
landa dulu. 

SEMARANG SINGKAT. 
— Dikelurahan Karangtengah ba 
ru-baru ini telah dibentuk Pani- 
tia 17 Agustus jang diketuai sdr, 
Jachmat dgn dibantu beberapa 
orang lagi, sedangkan sbg. pin 
dung adalah Lurah Karangtergah 
J. Soetomo. 

    
   

  

    

     

      

    

   

  

| dadanja sebelah kiri. Orang jang dirikan SMP. Selain dari pada itu 

tidak 

Epa- 0-5, Dunia anak2. 17.40 

3 
Sama 06.35 Njanjian pagi. 07.20 

407.45 Bahana Malaya. 13.10 Suara 

piSaringanUdjiankeSMP : 
Dga Sempitnja Ruangan 
tk Mengaand Dr an Ruangan 

TERHADAP MURID2 tamatan S.R. memang diadakan sa- | 

— Usaha 

  

demikian 
peksi SMP Djawa Tengah mendjawab per- | 

(tanjaan wartawan tuan, apakah benar terhadap murid2 tamatan 

Dalam pada itu seterusnja" 
 fion menambahkan, bhw so: 
njaringan itu adalah komp 
dari pada Kepala SMP jar 
sangkutan jang akan m 
bangkan sesuatu : 6 
jang bersangkutan utk di 
-terima di SMP, sepi 

at kediaman jang 
dapat oleh murid 
murid SMP Negeri ah 
pengadjaran 1965/1956 di Djaw: | 
Tengah ada 21.787 orang  dgu 
djumlah guru 799 orang terhitun: 
guru jang tidak tetap, sedangkas 
djumlah SMP ada 55 buah atau 
1/3 djumlah SMP Negeri i: 

  
     

    

  

P, sedangkan tahun ini “tik 
ada pembangunan. Tn 

2 Kekurangan gedung SMP, 
“Mengenai kekurangan gedung 
SMP didjelaskan, bahwa kekura- 
ngan tadi merupakan dorongan 

bagi usaha? pertikelir untuk men 

disinggung pula tentang baiknja 
Perkumpulan Orang Tua Murid 
dan Guru (POMG), dimana guru2 
tak boleh duduk didalam pengu- 
rus. Mereka diperbolehkan menam 
-bah kelas di SMP asalkan biaja/ 
pembangunan perlengkapan tadi di 
pikul oleh orang tua itu sendiri. 
Di tiap Sekolahan ada perkumpu- 
lan tersebut. Dikemukakan, bahwa 
usaha2 jang sudah mendjadi ke 
njataan dari pada POMG itu ter 
dapat di Tjandibaru Semarang 
(Pasar Kagok) jang telah didiri 
kan ruangan tambahan untuk da 
pat menapung murid2 jang membu 
tahkan tempat. Selandjutnja ditu 
turkan tentang perkembangan jg 

usaha dari pada 
POMG di Kebumen, dalam mana 
baik mengenai 

S kelas permanent dengan biaja 
jang dipikul sendiri. Di lain2 tem 
pat usaha sematjam itu perkem 
bangannja pun kelihatan baik, 

Udjian SMP tak botjor. 
Mendjawab pertanjaan apakah 

dalam tahun pengadjaran 1955/1956 
ada udjian? jang botjor, didjawab 
dengan tegas, bahwa hal itu tidak 
terdjadi di Djawa Tengah. Kalau 
toh ada suara2 jang mengatakan 
adanja kebotjoran itu, hal ini ha 
nja dititik beratkan untuk ,,me-| 
mantjing ikan di dlm air keruh” 
dan untuk diberi kesempatan pula, 
agar udjian tadi dapat diulangi, 
demikian Sofian menerangkan pa 
da wartawan tuan. $ 

KARESIDENAN SEMARANG 
PUNJA 12 DESA PERTJO- 

BAAN. 
Diperoleh, berita, bahwa sela- 

ma tiga tahun hingga th. ini, 

  

   
      

   
     

  

   

   

  

   

  

Iselamat berpisah kepada seorang penerbang Rusia, jang termasuk | 

    
   

   

  

      

    

   

        

ki 

   
     

  

    

    

  

   

(.— TJIUMAN SELAMAT BERPISAH — 
ampak seorang gadis Djerman-Timur sedang memberikan tjiuman 

33.000 orang pasukan Rusia jg akan meninggalkan Djerman Timur, 

Mohamadij ah Men- | 
djadi Tamtah Bulat 
Sekali Mohamadijah Tetap Mohomadijah 
.— —Futusan2 Kongres Mobamadijah 

Palembang | 
SIDANG TERACHIR Madilis Tanwir dari Muktamar Mu- 

hamadijah jang ke-INI di Palembang telah diselesaikan pada djam 
01.30 hari Senen, tgl. 30 Djuli. Muktamar ke-III itu dalam si- 
dang2nja telah memutuskan 7 persoalan jang pada umumnja 
langsung mengenai kehidupan organisasi. Dua masalah jang ter- 
penting telah diselesaikan oleh Muktamar dengan tiada menempuh 

kesulitan2, jaitu mengenai chittah Muhamadijah jang merupakan 
renfjana gerak menudju pembentukan masjarakat Islam dan soal 
hubungan Muhamadijah dengan Masjumi. 

orang2 luar mengenai hubungan 
Keputusan kongres mengenai antara Muhamadijah dengan Ma 

dua soal tsb. sbb.: I. menentu- sjumi, Muhamadijah sendiri bah 
kan chittah Muhamadijah jang kan mendjadi tambah bulat dan 
merupakan gerak menudju ke kokoh menghadapi gedjala2 ke- 
pembentukan masjarakat Islam. mungkinan perpetjahan dengan 
Apa isi dari pada chittah itu be Masjumi itu. Keterangan tsb. di 
lum diperoleh keterangan seleng benarkan oleh A.R. St. Mansur 

  luarga. Nun siapa dia ? Tiada lain 

litu dari perkataan ,tjilik”. 

kapnja, hanja didjelaskan, bahwa 
dalam chittah itu telah tertjan- 
tum soal2 mengenai pembinaan 
masjarakat jang dirumuskan da- 
lam usaha2 Muhamadijah k 
arah pembentukan suatu masja- 
rakat Islam. 2. Muktamar telah 
menerima baik laporan2 Madijiis 
Tanwir tahun  1954/1955/1956 
jang antara lainnja djuga  me- 
ngenaji prinsip .,sekali Muhama- 
dijah tetap Muhamadijah” dan 
hubungan antara Muhamadijah 
dgn. Masjumi. Muktamar  me- 
nolak denga, suar, bulat adanja 
penindjauan untuk membitiara- 
kan persoalan hubungan antara 
Muhamadijah dan Masjumi jang 
telah diputuskan dalam Madjlis 
Tanwir di Kaliurang. 

. Hamka dalam keterangannja 
jang diberikannja kepada warta- 
wan ,,Antara” setelah selesai si-   

didaerah Keresidenan Semarang 
terdapat 12 buah model desa 
atau Desa Pertjobaan, jalah di 
daerah Kabupaten Semarang, 
Kendal, Demak dan Purwodadi 
Grobogan jang masing2 . seha- 
njak 3 buah. Seperti pula dgn. 
daerah2 lainnja, setiap desa per 

tjobaan tsb. mendapat beaja se, 
besar- Rp. 10.000... : 

PURWOKERTO 
FILM PERDJALANAN PRESI- 
DEN SUKARNO KE AMERIKA. 

  

Dari Pengurus bioskup di Pur 
wokerto diperoleh keterangan, bah 
wa pada tgl. 28, 29 dan 30 Djuli 
1956 film perdjalanan Presiden 
Sukarno ke Amerika diputar di 
Purwokerto, jaitu dibioskup Gloria 
dan Capitol. 

TJIREBON 
PENJAMBUT WAKIL PR:SIDEN 

: LUKA? BERAT. 
Pagi Rabu jang lalu dua orang 

anggota I.M.T. (Ikatan Motor Tji- 
rebon) jang akan turut serta da 
lam formasi kendaraan pengiring 
Wakil Presiden menindjau daerah 
Madjalengka telah mendapat luka 
luka berat akibat tubrukan. Sepe 
da motor jang dikendarai oleh me 
reka telah menubruk seorang pe- 
ngendara speda dan tubrukan itu 
sodemikian hebatnja, sehingga Ke 
tiga2nja menderita tuka2 berat dan 
harus dibawa kerumah sakit umum 
"Kesambi” Tjirebon. 

Dari bekas rem speda motor da 
pat diduga, bahwa speda motor 
itu terlalu kentjang dikendarai 
Gan darah jang bertumpah ditem 
pat,tubrukan menundjukkan luka2 
jang membahajakan.. Dengan ke- 
djadian ini maka dalam waktu be 
berapa bulan sadja untuk kedua ka 
Inja anggota IMT mendapat ke- 
tjelakaan. Jang pertama ialah aki 
bat tubrukan dengan pedati se- 
hingga tewas. 

RADIO 
“SIARAN RADIO BR. I. 

SEMARANG, 2 Agustus 1956 : 
Djam 06.25 Orkes Gumarang. 

67.10 Njanjian Mieke Telkamp. 
07.30 Trio Nina Kirana. 13.15 Or- 
kes Hawaiian Natsepa. 13,25 Piano 
Duet. 14.10 Krontong asli. 17.00 
Dongengan anak2. 17.20 Gending2 
Dolanan. 18.15 Indonesia Baru. 
189.30 Ruang ALRI. 18.45 Indonesia 
Baru (landjutan). 19.30 Kwintet 
Harry. 20.30 Rumpakan Ki Dalang. 
21.00 Mimbar Islam. 21.15 Dari 
dan untuk Pendengar. 22.15 Dari 
Can untuk Pendengar (landjutan). 
29.30 Penutup. 
SURAKARTA, 2 Agustus 1956 : 
Djam 06.20 Genderan pagi. 07.20 

Clenderan pagi (Uandjutan). 13.10 
Lagu2 Klasik. 13.40 Aneka warna 
parat. 14.10 Rajuan Siang. 197.00 

Varia Djawa 
Tengah. 17.50 Ruangan pemuda pe 
mudi. 18.15 Pengadjian. 18.30 Raju 
can Petang. 19-30 Imbauan Malam. 
19.45 Mimbar Islam. 20,30 Riang 
Cembira. 21.15 Motjopat putri di 
seling genderan. 22.15 Motjopat pu 
tri diseling genderan (landjutan). 
3.30 Penutup. 
JOGJAKARTA, 2 Agustus 1956 : 
Djam 06.10 Orkes Promenade 

  

  

  

Suara Kusbini. 07.30 Irama Mambo 

13.45 — Aneka 
14.10 Krontjong Siang. 

Ketimuran. 
17.00 Ta- 

@ man Kanak2. 17.49 Njanjian Hana     
   

  

       
    

      

  

    
   

  

   
   

      

   

   

    

sg 20.30 Orkes 

fi. 17.55 Pengadjian, 18.15 Untuk 
Keselamatan Umum. 18.30 Seni Su 
ara Djawa. 19.40 Puspa Remadja, 
20.30 Siapa Tahu...... ? 21.15 Mim- 
bar Islam. 21.30 Hidangan O. H. 
Sinar Maluku. 22.10 Krontjong Ma 
nasuka. 23.00 Penutup. | 
DJAKARTA, 2 Agustus 1956 : i 
Djam 06.30 O. H. Rajuan Ang 

kasa. 07.30 Empat Sekawan. 13.10 
Seni Djawa Studio Semarang. 14.10 
Orkes Kr. M. Sagi. 17,30 Suara 
Maluku. 19.20 Variete Mahasiswa. 
21.15 Tjiamdjuran Pantja - Suara. 
22.15 Orkes Kr. Kusuma, 23.00 Pe 
nutup. , 
TJIREBON, 2 Agustus 1956 : 
Djam 06.10 Orkes Dupa Nirmala. 

06.40 Orkes Sapta Nada. 07.10 Or- 
kes Musette, 07.40 Hidangan Made ! 
Yantre. 1 
Will Glahe. 14.10 Tjirebonan. 17.00 | 
Peladjaran Njanji. 17.30 Siaran A. 
P, 18.15 Lagu2 Mesir. 18.30. Per- 
mainan Gitar, 19.30 Mimbar Islam. 

Hawaiian Gembira. 
21.165 Ruangan IL.P.M. 21.30 Orkes 
Melaju Modern. 22.15 O. K, Hasrat 
Menjala. 23.00 Penutup. 

    

   

  

      

dang terachir tadi dihadapan A.R. 
St. Mansur, ketua umum Pusat 
Pimpinan Muhamadijah antara 
lain menjatakan, bahwa dengan 
terdiadinja ,,kehebohan2” pada 

Pelatih Osipov 
Tiba Di Smg 
Akan Melatih 55 Oran 

Angkat Besi 
Pelatih Angkat Besi Rusia 

Konstiantinovich Osipov dengar 
djuru bahasa E. P. Korzhev Senin 
siang kemaren telah tiba di Se- 
marang dari Bandung dengan di 
ikuti pula oleh seorang anggauta 
IAWLA Boon Sew Sen, ang- 
kan sebagai tuan rumah adalah 
Ta Chung Sze Semg. bag. Health 
& Strength. Panitia Penjambutan 
diketuai sdr. Jauw Giok Sie dgn 
dibantu beberapa orang. Malam 
harinja bertempat di R. M. Phien 
Tjwan Hiang diadakan malam per 
kenalan dan ramah tamah jang 
dipimpin oleh sdr. Tjoa Ping Hay 
jang dalam kata pembukaannja al. 
menuturkan tentang maksud keda 
tangannja pelatih Osipov jang di- 
titik beratkan untuk mengadakan 
coaching jang bermanfaat untuk 
Pena nnan dunia olahraga angkat 

esi. 
Tindakan Tan Chung Sze itu di 

ambil, karena fihak IAWLA sam 
pai detik itu belum didapat kata 
sepakat untuk mendatangkan pela 
tih tersebut. Dalam hubungan 
latihan itu selandjutnja dituturkan, 
bahwa sementara. ini sudah ada 
55 orang angkat besi jang mentja 
tatkan namanja untuk dilatih oleh 
Osipov jang akan dimulai pada Se 
lasa sore djam 17.00 sampai djam 
19.00 bertempat  digedung Ta 
Chung Sze Semarang dan diachiri 
tgl. 6 Agustus 1956. Siapa2 jang 
berminat untuk menjaksikan lati- 
han tersebut, mulai hari ini dapat 
minta kartu undangan jang djum 
lahnja terbatas 50 orang kepada 
Administrasi TCS,  djl. Mataram 
Semarang. 

Keterangan Osipov. 
Dalam keterangannja selama me 

latih penggemar2 angkat besi di| 
Djakarta dan Bandung, O. K. Osi- 
pov menerangkan, bahwa djumlah 
peminat2 angkat besi ada besar 
sekali dan mengharapkan, agar la 
tihan2 jang diberikan itu akan 
bermanfaat bagi dunia olahraga 
angkat besi. Selandjutnja beliau 
menerangkan tentang asal mulanja 
beliau mendjadi djago angkat besi 
di Rusia. Sebagai pekerdja dida- 
lam paberik di Moskow pada th. 
1945 beliau masuk dalam sekolah 
angkat besi jang diandjurkan oleh 
kawannja. Waktu itu beliau baru 
berusia 175 th. dan menerima 
coaching dari Shatov jang ter- 
masjhur. Latihan jang terus-me- 
nerus itu menjebabkan beliau ma 
suk di Physical Middle School dan 
th. 1950 masuk di High School 
University. Pada th. 1956 mentja 
pai rekor angkat besi "one hand 
snatch” dengan angkatan seberat 
92.5 kg. dll. prestasi jg mengagum 
kan. Setelah menuturkan pengala- 
man2 jang ditjapainja, selandjut- 
nja Osipov menuturkan pula bah- 
wa dalam th, 1955 beliau telah me 
latih 8 orang angkat besi dari 
RRT, diantara mana Chin Chin 
Kay jang belakangan ini menum- 
bangkan - rekor nasional angkat 
besi RRT, Djuga Oei Kang Hoey 
dari Surabaja telah dilatih oleh- 
nja. Beliau di Indonesia akan men 
tjoba memperbaiki keadaan olah- 
raga angkat besi, tjara merawat 
badan dls. 
Patut ditambahkan, kalau per- 

kumpulan di Surabaja beliau meng 
hendaki Osipov datang di Suraba 
ja, maka dari Semarang beliau 
akan kembali ke Bandung dan ke 
mungkinan kalau: visanja sampai 
tgl. 13 Agustus 1956 tidak akan da 
pat diperpandjang, maka beliau 
akan meninggalkan Indonesia utk, 
kembali ke tanah airnja. 

Latihannja Osipov berat. 
Dalam hubungan latihan terse- 

but oleh Boon 'Sew Sen dari 
IAWLA jang mengikutinja di Dja 
karta dan Bandung diterangkan, 
bahwa sistim latihan jang diper- 
gunakan oleh Osipov adalah sistim 
jang terbaik selama ia mengeta- 
hui. Latihan2 jang diberikan oleh 
Osipov ada berat. Di Djakarta 
'atihan tersebut diikuti semula 
oleh 17 orang, tetapi sampai achir 
nja latihan tersebut hanja tinggal « 5 : , 
8 orang, di Bandung diikuti 21 Hei Tg tadi didepan toko 
orang, tetapi tinggal 8 orang. L:T.L. Tapi ternjata ” kemudian, 

3.10 Djenaka Sunda. 13.40 Achirnja ia mengharapkan supaja bahwa orang tsb. terus 
atihan2 jang akan diberikan oleh 
Osipov itu dapat diikuti dengan 
seksama utk kemadjuan olahraga 
angkat besi di Indonesfa karena 
angkat besi Indonesia pada kira2 
8 bulan lagi akan menghadapi 
team Tiongkok RRT' jang pernah 
dilatihnja di Moskow. 

e! 

“Ipemberantasan pendjualan 

jang selandjutnja menjatakan ka 
gum akan perhatian dan sema- 
ngat jang begitu besar dari ke- 
|Tuarga Muhamadijah dalam meng 
hadapi Muktamar ke-33 itu. Ia 
merasa puas dengan hasil2 jang 
ditjapainja Muktamar tersebut. 

(Antara). 

Perbaikan Ekono- 
mi Rumah Tangga 
Salah Satu Putusan 
Kongres Wanita 

atolik 
DALAM kongresnja xe-III jg. 

berlangsung mulai tg. 25 hingga 
27 Djuli 1956 maka Wanita Ka- 
tolik Seluruh Indonesia di Malang 
a.l. telah memutuskan utk mendi 
rikan dan menginstensivir selu- 
ruh usaha sosial jang diselenggz 
kan oleh tjabang2 Wanita Kato- 
jik seluruh Indonesia. 

Selandjutnja diputuskan untuk 
mengusahakan perbaikan ekono 
mi rumah-tangga dengan d@jalan 
'kerdjasama dalam bentuk kope 
rasi dan memberi penerangan-pe 
nerangan soal ekonomi me- 
lalui madjallah2 dan risalah2. 
Kongrespun mendesak kepada pe 
merintah untuk mengintensivir 

bu- 
ku2, madjallah2 tjabul dan pe- 
mutaran film2 tjabul dan supa 
ja bertindak keras terhadap pen 
djualan obat2an untuk menggu 
gurkan kandungan. Ditetapkan, 
bahwa Kongres Wanita Katoiik 
|jang akan datang akan diadakan 
di Bandung. (Antara). 

Akibat2 Leda- 

kan Nuclear 
tAkan Berpengaruh 

Djelek Bagi Kesehatan 
MENTERI kesehatan Kanada 

mengatakan bari Djum'gt bah- 
wa tingkatan strontium-90 jang 
radioaktif akibat  peledakan2 
bom nucicar kemungkinan akan 
mentjapai titik dimana akan ber 
akibat djelek kepada kesehatan. 
Dia mengatakan kepada Madjlis 
Rendah Kanada bahwa djika pe 
nerangan2 teknik menundjukkan 
bahwa terus berlangsungnja per 
tjobaan2 nuclear akan menjebab 
kan bahaja jang sungguh2 bagi 
ikesehatan, dia akan mengusaha 
kan adanja perundingan interna 
sional agar semua pertjobaan2 

  

Wartawan Laris—Kenalkan: Bung Muselif 
(Nasution —- Pak Kotot Tjari Lajonsari -— 
Merdeka Artinja Bekerdja — Siapa Suka 

Boleh Ikut . . .. — 
Di Djakarta 

SELAIN ROMBONGAN War 
S3 | djalanan Presiden ke Sovjet Unie dil. negara itu, saja mendengar 

| kabar sajup2 bahwa Negara Sovjet Rusia ini djuga mengundang 8 

orang Wartawan Indonesia, lepas dari rombongan, tetapi berada 
di Sovjet djuga sewaktu Bung Karno disana. Undangan itu disam- 

—keaikan kepada Kempen. 
I- Kini rupanja sdr. Wim Latu- Jimakan api, tadi pagi menjata 
meten, "djenderalnja” pers Indo kan kepada saja demikian. 
nesia sedang mempeladjari dan 
lihat2 dari atas siapa jang akan 
ketiban undangan itu. Kalau me 
lihat naganaganja akan tjukup- 
lah Wartawan jang dapat ikut 
ke Sovjet, sehingga banjak ”su- 
rat lamaran” bisa dikabulkan. 
Amien. 5 
GAJANJA seperti wanita. Leng 

gangnja alus gemulai,  djalannja 
seperti harimau lapar. Warna ke 

hitama-hitaman manis. Pendiam, 

suka membatja dan menulis. Hob- 

bynja djalan2 di Istana sama ke- 

jang saja maksudkan ialah: Ha- 
dji Mualif Nasution, usia 41 ta- 
hun, dulu Wartawan Sinar Deli 

dibawah asuhan B.M. Diah pada 

th. 1937—'41, kemudian sedjak 
1943 kawin dengan Nonah Lieke. 

Bukan orang asing tetapi Maks 
&- 

mang wanita itu sangat fjilik, te- 
tapi pandai masak, sehingga Bung 
Karno tiap hari pasti menunggu 

Imasakannja. Nama  sebenarnja 
Mursukandiah, sehari2 disebut 
mBak Mur. mBak Mur ini kemena 
Ikannja Bung Karno sendiri. Dan 
sedjak 1943 itu Hadji Mualif tidak 
bisa pisah dengan Istana. Dia lalu 
mendjadi ,,kakitangan”. Untung 
sekali bukan kakitangan Nica, te 
tapi kakitangan Presiden Bung 
Karno jang terlalu banjak orang 
jang ingin djadi kaki tangan itu. 

Mualiflah jg setiap pagi menjo 
dorkan tiga empat bundel surat2 
kepada Bapak, Bung Karno. Su- 

rat2 resmi jg harus ditandatanga- 
ni maupun surat2 dari  rakjat. 
Kalau sudah berdiri disamping 
Bung Karno djam 07,30 pagi, 
mau atau tidak, Bung Karno ha 
rus pegang potlod merah dan 

rakjat Karanganjar jang 
djadi 

    

' 
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Demonstrasi Tjat 

tawan jang akan mengikuti per- 

Proklamasi 
sudah 

»karang-abang“  meraja- 

Kan Kemerdekaannja itu dengan 
oekerdja keras. Membangun kam 
pungnja, saluran airnja, lorong- 
nja. Dan sekarang jang sudah 
djadi dibangun sebuah Madrasah. 
Tjukup untuk 123 murid. Sajang 
gurunja tidak tjukup. Sebab? Ja. 
sebab uang seret. 

Itulah tjontoh bagus bagi ma- 
sjarakat Indonesia, Perajaan ber 
arti bekerdja keras. 

Nanti pada Hari 

Golongan Islam dari Maluku 
jang berada di Ibukota tidak se 

dikit. Setelah Lebaran Hadji ini 
pada hari Djumaat malam ini 
akan mengadakan pertemuan si- 
laturachmi di Gedung Olahraga. 
Pengurusnja H. Sukur  Rahimi 
dan H.R. Latuconsina. Sudah 
tentu pada pertemuan itu akan 

dihidangkan djamuan, Bukan sa 
dja makan minum, tetapi djuga 
film 2 matjam. Pertama Film 

Hadji dan kedua 'Tamasja ke 
Maluku. 

Ini jang pertama kalinja ma- 
sjarakat Islam Maluku di Ibuko 
ta mengadakan pertemuan halal 
bihalal. Dan lebih istimewanja 
lagi ialah bahwa didalam undang 
an disebut: Undangan ini berla 
ku untuk seluruh keluarga. Dja 
di Pak tjilik, Bok tjilik, anak, 
kakek, nenek, mertua, tjutju bo 
Ph ikut. Seperti lagu Tandjung 
Perak jang berkata: Siapa suka, 
soleh ikut. Tetapi setelah men 
fengar bahwa Mang Ganda ks!u 
arganja bunji dan tulisnja: dua 
puluh, barulah Bung Dullah jang   memberi disposisi (tjatatan perin 

tah) pada tiap surat. Hari ulang 
tahun Hadji Mualif dirajakan 
oleh segenap masjarakat, apalagi 
di Sovjet Unie. Satu Mei sihh... 

Di Djakarta ada tokoh film 
ig bernama: Kotot Sukardi. Se- 
Orang sutradara, seniman, pela 
ku jg namanja tertjantum dalam 
dunia film Indonesia. Gambar 
dan papan namanja terbiki, da 
ri logam di luar negeri djuga. 
karen, ia terkenal dengan hasi! 
nja Si Pintjang, dll. Itulah kia- 
san terkenalnja Pak Kotot jg na 
manja djuga tertulis pada buku 
sedjarah pendidikan Nasional. 
dalam tjatatan Revolusi Indone- 
sia jg baru lalu ini. 

Sekarang Kotot sibuk menulis 
dirumah. Suatu skenario. Tierita 
kuna dari Bali. Kepahlawanan jg 
terdjalin dalam roman tersadur 
dengan seni asli Bali nan gemi 
lane sepandjang masa. 

  
Tjerita itu bernama ,,Djaja- 

prana”. 
Kotot sekarang sedang men 

tjari: ,.Siapa Lajonsari”. 
Beratus pelamar sudah ditia- 

tat. Belum ada jg tepat. Me 
mang sukar mentjari wanita, ti 
dzk djelita tapi menarik, lemah 
gemulai. rambut pandjang, jg. 

tiotiok untuk peran Lajonsari 
ni. 
Saia perkenalkan tokoh lain, 

s”mania. Abdullah Teng. Orang 
3na jini, begitu tanja Saudara. Ja 
“dalah betul2 asli Maluku. Ke- 
t-huilah bahwa masarakat Islam 
Ti Maluku djuga kuat. Dan se 
hat. Artinja dalam kerdja-sama 
sntara Islam dan Keristan di 
Maluku bagus sekali. Bikin mas 
Tid, 2jo, orang Kristen bantu 
“ari pasir dan batu. Bikin gere 
Tia? Marilah, orang Islam Malu 
su giat membantu. 
Dan Abdullah Teng jang me 

Dimpin masiarakat Karanganjar, 
| akni disatu daerah Djakarta-Raja 
ang kampongnja pernah habis 

    nuclear dihentikan. 
Penerangan2 jang didapat da- 

ri Inggris, AS dan Kanada me- 
nundjukkan bahwa tidak terda 
pat akibat2 jang membahajakan 
kepada penduduk dunia dari per 
tjobaan2 nuclear hingga kini, 
katanja. Penerangan ini  djuga 
menundjukkan bahwa djika per : 
tjobaan2 diteruskan pada ting: 
katan sekarang maka akibat2 ge 
netik pada penduduk dunia akan 
mengchawatirkam. 

Sebab jang utama bagi kecha 
watiran dewasa ini bukanlah ka 
rena chawatir akan kemungki- 
nan bahaja genetik jang akan 
berakibat pada generasi2 jad. te- 
tapi pengisapan dari strontium 
radioaktif-90, katanja. Maka dje 
laslah bahwa tingkatan stron- 
tium dewasa ini akan bertambah 
dan achirnja mungkin akan men 
|tjapai keadaan dimana akan 
membahajakan. (Antara-Reuter). 

TJURI H.D. UNTUK MENIPU 
Suatu tjara penipuan jg uniek 

Lelah terdjadi hari Senin jbl. 
disekitar. Pasar Djohar. W.F. jg 
siang itu hendak berbelandja di 
pasar Djohar dan meninggalkan 
sepeda motornja didekat pember- 
hentian taxi, kemudian mengeta- 
hui, bahwa sepeda motornja merk 
H.D. sudah tak berada lagi di 
tempatnja jang serhula. Entah 
Siapa jang mentjuri tak diketahui. 
Tak antara lama, ketika W.P. 
masih mengusut perkara ini, pe- 

'milik toko sepeda L.T,L. dikom- 
pleks Pasar Djohar melaporkan, 
bahwa didepan tokonja ada se- 
buah motorfiets H.D. jang diting 
galkan oleh seorang jg mengaku 
hendak membeli sebuah sepeda 
disana. "Pembeli" ini telah minta 
kepada L.T.L. untuk dibolehkan 
mentjoba sebuah sepeda jg kata- 
nja hendak dibeli dan sebagai 
tanggungan, ditinggalkan motor- 

  

  
kabur 

dan sesudah diusut lebih djauh, 
terbukti djuga, bahwa sepeda-mo- 
tor H.D, jang ditinggalkan di 
depan toko L.T,L, itu adalah 
Sts aga W.EB, jang Pifang| 

  
tadi, 

»Hudjan Kem- 
bang Api” 

Akan Pn Ko- 
ta Malang 

ATAS usaha PPU (Perkumpu 
lan Pergaulan Umum) pada tgl. 
4 Agustus jang akan datang di- 
stadion Malang akan diadakan 
malam kembang api setjara be- 
sar2an jang belum pernah ter- 
djadi dalam 20 tahun ini. Ma- 
lam kembang api itu dimaksud- 

A KAA karina 
Djaman demonstrasi.  Seka 

rang tjeritanja demonstrasi tjat. 
ini ada matjam2. Pernah ada de 
mnonstrasi tjat tahan air. Lalu 
demonstrasi tjat tahan tjium. Ke 

marin ada demonstrasi tjat tahan 
api. Memang kalau harganja, se 
anang sekali bagi Pak Diro. Itu 
rumah2 rahajat 
pet seperti ikan teri dalam ka- 
rung lalu bisa diandjurkan pa- 

EDDIE JUSUF DAN 
HOK TERGELINTJIR 

jang berdem-I Kg 

|. spor 
FINAL TOURNAMENT 

RAAN SELANGO: 
Reuter mengabarkan da 

la Lumpur, bhw dalam pen 
ngan2 semi-final tournamenW 
lutangkis kedjuaraan Selam 
pemain? Indonesia Eddie Y 
dan Yoe Hok telah  digulingk 
masing2 oleh pemain Thomas (1 

Malaya, Abdullah Piruz dan pe 
main India Nandu Natekar. | 2 
Dalam pertandingan semi-fina 

itu Eddie Yusuf kalah Ia s€0- 
re 2—15, 16—17, sedang Tan Yoe 

Hok disisihkan dgn score 3—l5, 
8—15. : TE NAA 
Dengan demikian  kedjuaraan 

single putera jang diadakan hari 
ini akan diperebutkan antara Ab 
dullah Piruz dgn Nandu Natekar. 
Dalam pertandingan melawan 

Eddie Yusuf, djago tua regu Tho 
mas Cup Malaya, Piruz memper- 
lihatkan permainan jang baik, 
memberikan pukulan2 smash jang 
mematikan”, dan aa drop 
shots jg membingungkan. i 

WALKOWIAK PEMENANG 
»TOUR DE FRANCE" 

Balapan sepeda ,,Tour de Fran 
ce” jg dimulai sedjak tgl. 5/1 te- 
lah berachir pada hari Saptu j.l., 
dan dimenangkan oleh djago balap 
Perantjis, Walkowiak, demikian 
Reuter. ! 

40.000 Penonton menjambut ke- 
datangan para peserta di Stadion 

Paredes Princes, Paris. 
Dengan kemenangan itu, Wal- 

kowiak berhasil merebut hadiah 
sebesar 2 djuta Franes. f 

Dari 120 peserta jang memulai 

,Tour de France” itu, 81 peserta 

telah mengundurkan diri. 
Dalam balapan ,,Tour de Fran- 

ce” itu, Walkowiak telah berha- 
sil pula mentjiptakan rekor baru, 
mentjapai  ketjepatan rata-rata 

36.512 km sedjamnja. j 
Klassemen umum bagi regu-re- 

gu dimenangkan oleh regu Bel- 
regu2 ia, 1 di jusul 

Si Ttalia aan Nederland (Anta- 
ra). 

DUNIA OLAH-RAGA 
SINGKAT. 

Tennis. Pemain2 Pelti jang 
kini berada di RRT dalam per- 
tandingannja jang pertama kali 
di Peking mengalami kekalahan, 
jaitu Tan Piang Soen dikalah- 
kan Wu Sheng Tan (djuara 
RRT 1956) 0—6, 0—6, sedang 
Itjas kalah pula lawan Chu Chen 
Hua (no. 3 dari RRT) 5-—7, 
6—4, 1—6. 

Tgl. 17, 18 dan 22 Djuli 1956 
di Semarang dilangsungkan per- 
tandingan kedjuaraan tennis Se- 
marang th. 1956 jang di ikuti 
oleh 32 orang peserta lelaki dan 
9 orang peserta wanita. Peserta 
wanita jang mentjapai babak se 
mi-finale jalah nj. Gan Siauw 
Kie, nj. Toeh Hasan, Nn. Betty 
Go, Nn. Vonny Djoa. Pertandi- 
ngan semi-finale itu dilangsung- 
kan setengah kompetisi jg achir 
nja nj. Gan Siauw Kie mendjadi 
djuara, runner-up nj. Toeh Ha- 
san, no. 3 Nn. Betty Go dan 4. 
Nn,. Vonny Djoa. Semi-finale 
bag. laki2 jang dilakukan setja- 
ra kompetisi dan dimainkan ,,the 
best of live long sets” dimenanc 
kan Lonosuprodjo sbg. djuara 
Semarang, runner-up Tjiam Som 
Ling, no. 3 Amat dan no. 4 Liem 

go Soen. Angka2 selengkapnja 
sbb.: Lonosuprodjo  —  Tjiam 
Som Ling 6—3,  6—3, 6—4:   kai tjat tahan api itu. 

Semoga segera ada tjat mo- 
del baru lagi. Tjat tahan reke 
ning. ( 

Kalau alat "tahan rekeninglo- 
per sudah ada. Jaitu gambar 

   
           

     
TJILATJAP 

Ie AAA ARA 

GARAM IMPORT TIBA DI 
TJILATJAP. 

Sedjak tg. 23 Djuli j.l. pelabuhan 
Tjilatjap menundjukkan suasana 
kesibukan dengan berturut2 berla 
buhnja tiga buah kapal. Kapal Ms. 
Gillijang telah masuk kepelabuhan 
tersebut dengan membongkar kiri 
man garam dari djawatan Garam 
dan Soda Negeri sebanjak 1.000 
ton jang berupa garam import jg 
didatangkan dari Thailand. Dan ka 
pal Ss. Obokil telah menurunkan 
muatan batu bara sebanjak 800 
ton untuk DKA. Sementara itu se 
buah kapal Djepang Ss. Nissho 
Maru telah menghampiri pelabu- 
han tersebut untuk mengangkut 
4.000 ton besi tua untuk dibawa 
ke Djepang. Dan menurut tjatatan 
sampai achir2 ini telah “ada L.k. 
21.000 ton besi tua jang diangkut 
ke Djepang melalui Tjilatjap. 

GEROMBOLAN MENJERBU TA- 
NAMAN KETELA POHON. 

Tg. 24 menghadap 25 Djuli sege 
rombolan bersendjata dalam sua 
sana gelap gulita telah memasuki 
grumbul Pulosari daerah Djambu- 
sari Ketjamatan 'Djeruklegi Tjila 
tjap. Gerombolan jang tidak dike 
tahui berapa orang djumlahnja itu 
telah menjerbu tanaman ketela po 
hon milik penduduk. Berapa keru 
gian atas serbuaan tersebut tidak 
dikabarkan. Menurut keterangan, 
dalam waktu jang achir?2 ini dide 
sa-desa wilajah Ketjamatan Dje- 
ruklegi Utara dan Kawunganten 
selalu .mendjadi sasaran gerombo 
lan, jang selain menggedor djuga 
merusak tanaman, sehingga tidak 
sedikit banjaknja penduduk jang 
menjingkir ke kota2 Tjilatjap dan 
daerah Purwokerto. 

DJEPARA   kan untuk mentjari uang guna ' 
membantu  Jajasan Penderita ' 
Anak2 Tjatjad (JPAT). Untuk 
mendapatkan hasil jang baik, 
maka pada bari Sabtu oleh Pa- 
nita Kembang Api PPU telah 
dilangsungkan konperennsi pers, 
guna dapat memberi keterangan 
lebih banjak kepada umum ten 
tang maksud2 tersebut. 

Pertama2 didjelaskan tentang 
tudjuan perkumpulan PPU jaitu, 
supaja kita bergaul dengan ra- 
mah-tamah, saling membantu 
dan harga-menghargai antara ang 
gauta dengan segenap masjara- 
kat umumnja dan anggauta? chu 
susnja. Memadjukan kesenian/ 
kebudajaan, memberi hiburan2' 
dan menambah pengetahuan dan 
usaha2 sosial. 
Mengenai kembang api oleh 

Liem Wie Kie diterangkan, bah 
wa dalam pertundjukan kembang 
api itu akan diperlihatkan k.l. 
50 matjam petasan kembang api 
jang beraneka warna jang mem 
punjai bentuk matjam2 hewan. 
Dan selandjutnja akan disusul 
dengan beberapa ratus matjam 
petasan jang melajang diangka 
sa jang kemudian meletus diatas 
dengan mengeluarkan berbagai 
matjam api berwarna.  Pertun- 
djukan ini akan memakan wak- 
tu 155 djam non stop. Pertun- 
djukan itu akan diramaikan de 
ngan musik dan orkes suling 
sumbangan dari Angkatan Darat 
dan Polisi. Menurut keterangan 
kembang api ini akan merupa- 
kan pertundjukan jang luar bia 

sa bagi anak2 di Malang selama 
20 tahun ini. (Antara).   

IDESA ' KARANGGONDANG DI- 
RESMIKAN MENDJADI DESA 

PERTJOBAAN. 
Berdasarkan keputusan Mente- 

ri Dalam Negeri-baru2 ini telah 
ditundjuk Desa Karanggondang 
Ketjamatan Mlonggo.. Kawedanan 
Bangsri (Djepara), mulai tahun 
1956/1957 mendjadi. Desa Pertjo- 
baan. Pada tgl. 21 “Djuli 1956 
bertempat di Pendopo Kelurah- 
an Karanggondang . telah diada- 
kan upatjara peresmian jang di 
hadliri oleh Bapak ,Bupati dan 
Instansi2 setempat. Selesai upa- 
tjara peresmian itu kemudian di 
adakan penindjauan keliling De 
sa untuk mengetahui dari dekat 
objek2 pembangunan dan perusa- 
haan a.l. perusahaan pemerahan, 
susu, ys lilin, penggilingan tahu 
dan pemeliharaan ternak babi. 
Lain dari pada itu untuk me- 

nambah kemakmuran, Desa tsb. 
kini telah merentjanakan pemba 
Ingunan pasar dan waduk di Soba 
jang menurut tafsiran  pembiki- 
nan waduk tsb. akan memakan 
beaja Ik. Rp. 40.000,— dan akan 
dapat mengairi seluas sawah 180 
Ha. Untuk memadjukan Desa tsb. 
K.D.N. telah mengambil keputus 
an untuk menjediakan uang sabe 
sar Rp. 10.000,— tiap tahunnja. 

PURWODADI 
aa 

TIDAK BENAR. 

Beberapa hari berselang ''Anta- 
ra” mengabarkan, bahwa pada 
achir2 ini didaerah hutan wilajah 
Ketjamatan Gejer (Purwodadi-Gre 
bogan) terdapat hutan jang digun 
duli orang setjara tidak sjah se- 
luas Lk. 3500 ha. jang dilakukan 
kira2 2 bulan sebelum perbuatan 
tadi diketahui oleh fihak jg berwa 
djib. Karena perbuatan itu, maka 
kerugian jang dialaminja ada Rp 
175.000.000.-—. Demikian isi berita 
tersebut. Berkenaan dengan itu, 
dari fihak Kantor Kares, Semg. 
didapat kabar, bahwa berita 
tidak benar. Dalam rapat Tritung 
gal jang diadakan pada..tel. 80r 
Djuli jbl. di Purwodadi untuk 

tsb. jang 

Amat — Liem Ngo Soen 6—1, 
6—1, 6—4: Tjiam Som Ling — 
Amat 3—6, 10—8, 6—1, 6—3: 
Lonosuprodjo — Liem Ngo Soen 

6—1, 7—5, 6—1: Lonosuprodjo 
— Amat 6—4, 6—4, 6—4: Tjiam 

  

     

  

    
   

    

kepala dengan tulisan:.. Awas'Som Ling — Liem Ngo Soen 
andjing galak. 6—2, 6—2, 6—0, 

- 5 PE. Afi aa e 2 
Wa In Ba Sa . mt 
Dean Nanasi 

  

DJUANA 
LAGI BENDUNGAN GOTONG- 

ROJONG. 
Sesuai dengan isi rapatnja jang 

baru2 ini telah dilangsungkan diru 
mah Kelurahan, dengan dihadliri 
oleh wakil Tjamat Djuana, Djapen, 
B.O.D.M. dan 435 orang penduduk 
desa setempat, rakjat desa Trimul 
jo telah mengambil keputusan bu- 
lat, untuk membuat sebuah bendu 
ngan air jang diberi nama "SIDO 
REDJO"” pada sungai Djabang- 
Baji. Adapun projek ukuran ben- 
Gungan tersebut ditentukan Pan- 
djang : 5,30 m, lebar : 5.00 m, da 
lam : 1,40 m. Jang tiap detiknja 
dapat mengalirkan air L.k. m3. 
Beaja keseluruhannja ditafsirkan 
akan menelan uang sebesar Rp. 
30.000,—, jang didapat dari usaha 
(arunan) rakjat jang mempunjai 
sawah & Rp. 15,— dan telah dapat 
terkumpul uang sebanjak Rp. 21. 
000,—. Sedang kekurangannja akan 
dimintakan bantuan kepada peme- 
rintah. Selandjutnja dengan terba 
ngunnja bendungan tersebut, maka 
akan dapat mengairi I.k. 200 ha. 
sawah. 

TEGAL 
P4 PUSAT" MENOLAK 
TUNTUTAN BURUH. 

Pihak Dewan 'Tjabang  SBG 
Pangkah (Tegal) mengabarkan, 
bahwa organisasi buruh gula ter- 
sebut telah menerima keputusan 
dari P4 Pusat, jang menolak tun 
tutan buruh tentang pemberian 
gula gratis 5 kilogram dll.-nja, jg 
bersifat putusan mengikat baik bu 
ruh maupun pengusaha. 
Sebagai dikabarkan, baru2 ini 

ISBG Pngkah (Tegal) telah mela- 
kukan aksi2 pemogokan buruh te 
bangan dalam membela tuntutan- 
nja jang terdiri 3 pokok jalah 
pemberian gula gratis 5 kilogram, 
pesangon giling dan uang makan 
mandor Rp. 4,— sehari. 
Berhubung dengan keputusan 

tersebut, Dewan  Tjabang SBG/ 
SOBSI Pangkah telah menjatakan 
protesnja, dan menuntut  supaja 
P4 Pusat menindjau kembali pu- 
tusannja itu. 

PEMALANG 
GEROMBOLAN SERANG 

POS POLISI. 

Pad, tanggal 27 Djuli 1956 
mulai djam. 20.00 hingga diam 
03.00 telah terdjadi pertempuran 
antara beberapa puiuh orang ge 
rombolan dengan angganta tenta 
ra, jang achirnia sampai masuk 
kota ketjamatan Petarukan, due- 

rah Pemalang. Dikota ini gerom 

bolan menjerang pos polisi dan 

dapat menggondol sendjata 5 pu 
tjuk karabijn. Seorang ' anggota 
OPR disitu ditembak. mati. Da- 
lam pertempuran dengan ' pihak 

  

  

  

  
polisi itu, seorang diantara  ge- 

rambolan mati tertembak dan 

sebuah sendjata mouser dirampas 
polisi. Belum diketahui “korban 
dikedua belah pihak waktu ge- 
rombolan akan memasuki kota 
tersebut. Demikian kabar jang 
diterimakan pada .Antard Se 
marang. 

  

mengusut kebenarannja berita itu, 
achirnja didapat suatu kenjataan, 
bahwa laporan resmi jang disam 
paikan dalam pertemuan itu me- 
nundjukkan, bahwa tanah hutan 

digunduli hanja 0,925 Ita 
dengan kerugian Rp. 44325. De 
nikianlah keterangan fihak resmi 
itu, 
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     Sepeda Laki Prempuan 

gas VAN SPORT MODEL 

“ SAKEPI KEKAN Goa aa Gu na 

         

  

DJUGA ADA PERSEDIAAN | D ON Tr JEN G 2 DAN SEGALA MATJAM HO RLOGE TANGAN, PEM BAJARAN SETJARA MENJITJIL. 

5 LN MENERIMA PESANAN SEGALA MATJAM: PERHIA SAN MAS, INTAN, BERLIAN 
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   Dengan mi kami memberitahuksn dengan hormat kepada pa 'a langganan 
bahwa perusahaan pembuatan menta — kantor dari besi/ba 
oleh       

    

» relasi2 dan semua pihak2 jang berkepentingan, 
Jja di Tandjung Priok, Djalan Celebes, jang tadinja diusahakan 

   
    
   

  

   

  

Lag Naba 2 Ba . Bonoa Sama 1 3 
YAT WAIKIKI” 

Far 

nRUYS' Handglaverdentging Overzee N.V." 
sedjak tanggal 19 DJULI 1956 telah pindah tangan ke 

Perseroan Terbatas 
Ka Mn : | nN. V. PERINDUSTRIAN DAINANG" 

Menerima Seluruh Dunia 4 

BA an ara (N.V. DAINANG £ Onderdil' banjak persediaan 
“ Harga E.Z. Rp. 1125,— : 

da taat anik Electronies| P'Kantor pusat di Medan, dengan kantor — tjabangnja di Dikta : Djalan Raden Saleh No.2 (d/a Kantor NV, MAHONA). | Boa ng 10 - Tilp. 449 Semarang Berhubung dengan hal tersebut diatas, maka semua hubungan mengenai perusahaan tersebut sedjak tanggal 19 Djuli 1956, dapat | 
Beban , (0! - 

5 ! "GRIS” 327. Oo (17 th) dan pada SERVICE DEALERS dilaksanakan dengan kantor-tjabang N.V. DAINANG tersebut diatas: . 13 
Na mmm —————— di lur wa Tenga 

. Jd "ROXY” 515 - 715 2945 aa Sean : TELEPON. GAMBIR 1632. : . Mc | Lagien - John 
£ 2CITY OF SHADOWS” BESOK MALAM PREMIERE! Haraplah dengan ini chalajak ramai maklum adanja. |"ROYAL” 4.457.090 9.15 (17 th) TINGGAL SEDIKIT N MALAM !| : ( $ 
"ORION” 5.- 7-0. (17 th) | 

Na mala anbeN AAN 
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  OVERZEE N.V, 

ttd. J. yan der WIEL 

    

   
Jane Dia -, 

"HOT: BL Oo OD” 
. CinemaScope - Technicolor 

TINGGAL SEDIKIT MALAM ! 8 » 
& "INDRA” 4.30-7, an (17 "3 

18 
N.V. PERINDUSTRIAN DAINANG RUYS' HANDELSVEREENIGING | 

  

ttd. A. LOEBIS 

  

    

      

“   

   

Djakarta, 21 Djuli 1956. 

   

    

    

   

    

   
   

   

    

   

                                

   
   

    

  

   

  
  

Tjap Tangan tetap sabun un- Ketan Tae Hana PAN | stan 
tuk pentjatjian jang terbaik 

.Tekst Ind: Tarabaar , Fa Tenten 
"Pa da :   

B HSEO oa. "REX” 5.607.009.009 (17 th.) INI | MALAM PI PENGHABISAN : ' Extra : SABAN SORE djam 3.00 | "ROYAL? 5. ja 9,- (17 th) 
Lex Barker - « Njonja tinggal memutus- 

Medina | 

| "DUEL on the MISSISSIPPI" kan! Njonja dapat menggosok 
tjutjian Njonja dengan sabun | 
biasa jang kasar. Atau meng- .3 
hemat pakaian Njonja dengan P 
»memandikannja” dalam bu- 
sa jang berlimpah-limpah dari 
Sabun Tjap Tangan. Sampai 
sisa jang terachir Njonja da- 

. pat menikmati keuntungan un- 
tuk gjutjian jang putih bersih. A 

  

INI MALAM "PENGHABISAN : : 
”DJAGALAN” 5.-70.. (17 th.) Salah satu film India jang men- 

Pe Fan - Li Ch'ing : dapat sambutan luar bisa dengan 
“ penuh aksi saling berganti jang 

"KWI B LAY” akan menawan penonton dari 
ME Aan ana mulai sampai terachir ! 

(Pakai tekst Indonesia) 
mana ae PPP ap P rr wi k 2 & 

  

bersih berseri laksana bary 

karena Sabun T'jap Tangan 

  

56-02 

ROBIA, fancy-voile jang indah 

  

dalam berbagai-bagai warna 2 “. ES 

tidak bersih betul dan kojak 

karena sabun biasa. 

polos dan djuga dengan sulaman? 

tjorak ragam nan beraneka- warna 
j Bi iang dari ini dapat dibuat japon? 

sn berbagian dan kebaja2. 

OSETTA cRecO- aus TO Tog2i : ".. ROBIA, jang sangat hatusnja, MARINE VLADY -GERARD LANDAY “ : 
Regis GIUSEPPE BEKNATI , 

Released through GONG FILM SYMDICANT | 

  

tenunan jang-sangat tjotjok untuk     

  

  

    

  

  

    

  

      
        

  

    

    
    
    

  

    

  

    

  

  

  

  

              
  

  

     

   

   

Dam peran jang tak da-'- daerah? kat'istiwa, alangkah kuat 
pat difupakan.......... tentang : wanita jang bertepuk sebelah ta. | 'j serta tahan lamanja dan dapat 1 ak“ D Ke, An mengge- | ditjutji biasa dengan sempurna. " 

& 3 etak berlumuran darah:....... 3 
S karena Peka ig. meluntjur dari Djuga tenunan? ROBIA. memakai 

PN digabnpayan tangan kekasihnja........ 4 3 Ba 
sabun jang paling hemat Kisah jang sangat menekan tanda TEBILIZED jang berarti. 
2 segata Bean, 

tentang laki? jang atinja ber- 2 3 « 
en . njala-njala menjimpan dendam.. bahwa ini tidak mengisut dan 

"EH nannuna Ma Ia ata dan mempertaruhkan selandjutnja dengan sendirinja S1 13-140-B aan Natan TAWAR See nga 2 “ Sebuah film drama Jalin jang memakai garansi TOOTAL jang 

penuhi senar taa | : baaikkar itu. 3 r Ba Sa MI RO NT AT TT Ka Ea RA ne Rak Dal ma TNI MALAM D.M.B. . : ( , HIGHWAY !G RIS”, 500.7.009.00 (17 th) TOOTAL GUapy, / / THE WORLD'S idea ip N Ta . | ( All goods bearing una Vas $ | Na aa i L / 

F 
Tan Kr registered trade mark TOOTAL Sg 

y Makanlah tiap hari “ 
: 

are guaranteed to give satisfaction.! J MASTER TYRE 
Should dissatisfaction arise Denah an (3 8 ' 

( defect in the material Tootal will 
( OUAKER OATS / replace it or refund the price and | / d : / j pay the cost incurred in . an dajatahan Tuan , 

! making-up 
f / 

/ 
Ba Sta | IM) akan tjukup! ) 

Pa aa Ne — ROBL — :S Tjerita drama jang bermutu ten-| | : Pok eri a "Ta RL LA IL LA LK SA LL Ld 
DUNLOP RUBBER co: (INDONESIA) LTD. lang pendjahat dan kedjahatan2 : 1 2. TOOTAL PRODUCT F 0201/TI/56 5 | $ 

g 
The Dunlop Rubber Co. (Indonesia) Ltd., Tanah Abang Bukit Jiang bergelandangan dan ber Z— Sdr La Et SN 2 £ ho. 3 Djakarta, offers all assistance and technical aid free of charge |keliaran disepandjang djalan! | Ea : : Maa jual Iastitute L B | E. Djl. WIDJAJAKUSUMA 92 
Ghost Teo Bintan M ci es Ihrough sat jan aa PN - Me Ket IG ME Ag | I. BAHASA INGGERIS: U Na a KM ai Hwan 

t from Dun actories throughout the wor 5 4 1 | : Untuk udjian2 Pitman dan € d- 

an og aa INI MALAM , MA nd PA GO Narrve..- 5 - I b Ne : 1 ANDJING HERDER DJER- ge. Permulaan sampai tingkat Pitnan ANN Gala bajakan 4. and WAIKIKI atjalab Harian » MAN Laki sanget baik umur ' Lower Certificate...... Rp. 20,— sampai Rp:60,— p. bl. 5DJAGALANYI BESOK MLM. I "PREMIERE ! 5. 00 7.00 9.00 9 (13th) ! AS. $ 
19 bulan, pakai stamboom, II. BAHASA BELANDA: Permulaan/Landjutan ,, 15.— K. : Papnja di Salatiga dapet | ji, MEMEGANG BUKU A: Kn 3 ara vi ce rde ka 29 prijs No. 2 di Pasar “an Utk. udj. Bond April '57 ,, 40.— Semarang, Rombongan2 baru dimulai: 4 dan 6 Agustus '56. Tn et - KARANGYANA No. 14 Pendaftaran dimulai sekarang, dj 08.00-10.00 dan 15.00-18.30 

Cho Man Hua Film Tiongkok 
Wang Hao "SNN SHIANG HUNG” jang terbaru. 

GRAND” NAAM DMB. “s.9o 100 9.00 “G3 in) : 
VistaYison (Widescreen)y 
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   Romantis di 

lautan teduh 
«...  Hawai. 

Penuh dengan 
pemandangan 

alam jg me- 
Iparik..... : 
dengan tari- 

tarian Hiela- 

Hula jang 
menggiurkan 
hati) erna 
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Sereenp” 4 by VALENTINE DAVIES 
and WP IRNE LAY, In Story by 

Beirne Ig Ir. «A Paramount Picture 
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3 Na j 1 dan dengan MAIN -  KILBRIDE 

$ 
Kisah menvapumkan tentang seorang nemain base-ball jane selalu tieritaan jang Ba BIA dikadia Oleh tagabaka sebkaih Benbgkang dan 'isterinja meresap dan MMO EPA NNNNNMNUNNMONNMNMMNNUNNS- AG: Ta Don Ke akan - menang kata Oleh karena anak itu tua Kring! — Saja harap anak itu akan jang selalu menanti dalam kerinduan dan ketakutan ! diselingi hu- « LORI NELSON - BYRON PALMER ana HILO MATTIE ci 2 2 ombaan di Mineral telah dapat menitjegah su — Ada tilpun! segera pergi dari situ! Saja 
ebi ah Fm drama. jang tak mudah terlupa. Ie SM PUG 0 Ka KD UU #1 mor jang se- Dioanet pe KEP SHOLOME ereettiay ey OK HEMLDY HARRY CLORK as FEWOOP WLLMAN Protuge4 32 ULONARDI GOLOSTEIM 

lag Ng sekedjap sadja, Ng! baja kuda . DNA an 
2 Ta PON Ha 

: ang MA Mane ! Wp A UNIVERSAL INTERNAONAL PICTURE sih kep ki Pata ng La belot ditengah-tengah per Patehes dan kemudian mela 

Hg Tj 
cepada Ricky kalau kuda itu lombaan! A 

Type Pertj. ,SEMARANG” Idzin No. 3498/IH/A/171 | —. — ,     rikan diri! (demikian fikir betul2 menang, mahal 
Carlson), 

 



     
    

    

  

PI 

     

b' 

|... mikian Sartono. 
   

          

   
   

  

gg 

Ap 
Sg
 
K
a
 

| , otak-kepalanja boleh 

»Antara”, ketua Parlemen 
tentang pemberian-tahu 
mengundurkan diri, ten 
  

    

   
    
   

  

      

  

Sartono atas pertanjaan 1 

   

ra” apakah djika hal 

dah mendjadi kenjataan 
akan mempunjai akibat? 
tut mendjadi  perhat 
men, mendjawab: Men 
nepunjai akibat staa 
jang harus mulai se 
hatikan tidak sadja 
men, tetapipun oleh pem 

Menurut Sartono, djika 
kil Presiden Moh. b 
maka menurut pasal 4 
djadilah suatu lowonga: 
Presiden jang harus di 
rut ketentuan unc 

        

        
   

  

  rena sampai kini undan dang! basis industri sendiri, . 
pemilihan Wakil Presiden u be- . “Atas pertanjaan apakah: Mr, 
lum ada, seharusnjalah segera |Sartono menjetudjui kapitalisme 
Parlemen atau pemerintah  me-|ditumbuhkan di Indonesia, Mr. 
ngambil inisiatif 
nan undang2 tersebut. 

»Persoonlijk saja berpenda- 
pat, bahwa ai | adanja 
Wakil Presiden jang diperintah- 
kan oleh pasal 45 UUD itu im 
peratif, dan harus dipenuhi”, de 
mikian Sartono. TER T EA 

Atas pertanjaan ap: 
lihan Wakil Presiden ba 
dapat ditangguhkan sampai mi 
salnja selesainja UUD baru jg. 
dikerdjakan oleh  Konstituani 
kelak, Sartono mendjawab, bah 
wa andai-kata ada setengah 
crang jang berpikir atau berke: 
inginan sedemikian, namun ti- 
dak boleh dilupa'-» bahwa ha 
rus. ada ,veorzienig” dalam 
perundang2an jang mengatur se 
gala sesuatunja “djika Presiden 
berhalangan, misainja sakit atan 
pergi keluar negeri, dsb. Pun 
hal ini menurut Sartono sebaik-! 

| »Kekerasan Akan Dibalas 
Dengan Kekerasan" 

Perantjis Hadapi Kesulitan2| Baru— Dae- 
rah Mauretanie Bergolak 

MENTERI SEBERANG LAUTAN Perantjis Gaston Deferre 

incaikan bahwa Peranfiis akan membalas ,,kekerasan de- 

apabila Maurctanie, salah satu daerah 
nja di Afrika Barat, diserang. | 

Deferre di “Yiauretanie Djum'at IL, setelah Paris menerima la- 
bahwa di Mauretanie timbul kampanje jang menuntut 

supaja daerah ini dipersatukan dergan Marokko jang merdeka. 

AS Terus Kirim 

nja dari mulai sekarang sudah 
mendjadi perhatian Parlemen | 
dan pemerintah. 

Pun diierangkan cleh  Sarto! 
“no, djika dilain pihak ada pn! 
keragu2an jang 

maupun psychologisch 
menghendaki 

  

sehingga 
penundaan meno- 

adakan Wakil Presiden baru, ha!| 
jang demikian itu seharusnja ma 
lah merupakan tjambuk bagi 
Konstituante untuk meng, 
kan ketentua n jang 

al Tz 
pasti, jakni 

mn kia "2 - Da- 
bian ada 

iden atau tidak. 
Selandjutnja atas, pertanj 

apakah surat pemberitahuan un 
tuk berhenti setjara ,.eenzijdig” 
iu sudah mentjukupi sjarat, Mr 
Sartono menerangkan,  bahw 
tidak ada suatu peraturan  da- 
lam UUD jang menjebutkan per 

-lunja ada ,,idjin” dari Jain instan| 
.si atau badan, sehingga menurut 
pendapat Sartono, surat pemberi 
tahuan itu sudah tjukup meme- 
nuhi sjarat2 formeel 

  

     
      

  

    

   

  

tono menegaskan, bahwa peng- 
angkatan Drs. Moh. Hatta oleh 
Presiden sebagai Wakil Presiden 
jang pertama harus diartikan se 
bagai suatu tindakan untuk me- 

  

   

        

   

    

   

    

     

    

  

    

  

   

  

       

     

  

dalam pembiki- 

  

Ka 

sifatnja  potitisj 

Ke Vietnam Sit, 

nuduh bhw. Amerika 

Ikan permintaan kepada Komisi 

  

Mesir 
haan2 Penting 

pertjakapan chusus dengan 
0 menerangkan pendapatnja 
n Moh. Hatta jang aka 
  

    
  

   

kedaulatan dan 

ja. Selandiutnja 
oleh partikelir segera 

     

  

    
   

    

    

  

asing atau orang2 
diri (Antara). 

   
   
   

Sartono mendjawab: »Disini 
Indonesia masih ada kapitalisme, 
sehingga tidak usah sengadja di 
pupuk kapitalisme itu. Saja ber- 
pendapat Pemerintah harus men- 

dirikan perusahaan? vital sendi- 
ri, membangunkan basis “industri 

(sendiri jang didjalankan dan-di- 
kuasai oleh negara, utk menam- 
bah-membesarkan produksi. Ter- 
hadap perusahaan? vital jg ada, 
(Pemerintah — harus bidjaksana 
menggunakannia utk menambah 
produksi”. Selandjitnia Mr. Sar- 
tono dalam hubungan ini mene- 
rangkan: ,,Saja seorang sosialis, 
sosialis dari marhacnisme:  mar- 
haenisme sama ' dengan sosialis- 
me. Tjara melaksanakan sosia- 
:lisme mungkin lain, tani prinsip 
'sosialisme sama, kata Mr. Sarto- 
no. (Antara). 

1 

  

Pemerintah harus 'mendiri- 
kan perusahaan? vital dan 

di 

| IWak Radja jang isi 
cIsbb.s 

a, bahwa tindakan Mesir 

kesedjahtera | 
Mr, Sartono: 

arapkan, bhw semua peru- 
penting di Indonesia jang 

di 
asionalisasi, dgn tidak memper- | 

ah. | dalikan Naa perusahaan2 pen 
Wa- |ting itu adalah kepunjaan bangsa 

» lini djuga ditambah dengan akan 

“Itelsh mener 

Yhui kawat itu adalah kawat dja' 
Iwab radja dan disana djuga meng 

   

   

     

    

    

Dianggap Se- | 
| Kawat Pribadi Ra- | Batasi 
II dja Arabia Kepada || Kedu 

ee Bung Karno . Hk 

  

    
      

        

   

  

     

  

        

      
DARI Sa 

uh Arabia
 Presiden 

1 

ima kawat. Suatu ka- |... 

selengkapnja | pa 
askur fakhamai alakh alraeis | 

ala barkiyatihi alkarimah fee 
ela aladhha alhmubarak eiz ou| 

         

  

   

  

    

   
    

  

    

      

n terbang Ke-| badilu fakhamat alrreis aatif TP b | da menjetudjui| tahu alkarimah bihaza alel Ne Men aa an Mesir utk menasionali-| alislami atamanna lifak ha a | kedudukan 
kongsi Terusan Suez. Dika) tikom walishaab  alindonesi is” Tionghoa 

alhana walsaadah AG Sea dan ditanda-tangani oleh ,,Saud”.| Rp . (Terdjemahan bebas: Terima (mi « 
kasih. Tuan telah berkenan mem | ( 
beri selamat di" ini hari Idi- 4. 
Aczcha jang sangat mulia. Se- (a) 
moga dengan datangnja hari raya |” 
imi tuan dan bangsa tuan dalam 
kesedjahteraan). | 

Girang gembira benar Bung (PS 
Karno pribadi menerima kawat! 9 
pribadi Radja Saud ini. Nampak 
ada pertalian batin! nan kuat, | 
bukan sadja sebagai sesama Is-| 
lam dan sesama manusia, tetapi 
rupanja kegirangan Bung Karno 

   —untul 
1 aktiviteit golong- 

a- jang mempunjai ke- 
dudukan - ,,monopolistis” dalam 

'konomian Indonesia terutama 
  

RGBN 
: ainnja, dan (b) | 
fasiliteiten jang lebih besar kepa 
'da kaum pengusaha bangsa Indo 
nesia asli terutama dalam soal2 

distribusi mengenai bahan kebutu 
han hidup primair. aa 

Dalam resolusi ini diminta per 
hatian akan lemahnja kedudukan 
pengusaha2 nasional asli dan ma 
kin kokohnja kedudukan golongan 
(Tionghoa dalam perekonomian 
(Indonesia, terutama setelah pemba 
'talan KMB sehingga merupakan 
suatu faktor penentu dalam pro- 
ses ekonomi, terutama dalam sek: 
tor produksi dan distribusi kebu 
tuhan primair. 

    

  

segera dapatnja berdjumpa kem 
bali dengan sahabat baru tetapi 

|segera karib itu. Sebagai diketa-   
utjapkan selamat Hari Raja: Ha- 

Idji jbl. ini. ,,Dan ,,alraels” (ba- 
'tja alraiiss) artinja radja, jang 
memang Bung Karno disana di 
anggap sebagai radja. 
.Suatu tanda bahwa Indonesia 

ditjinta oleh negara Saudi Arabia 
djuga. Untung besar, 

ANGKA KEMATIAN AKIBAT 
BANDJIR DI IRAN MENING- 
KAT HINGGA 459 ORANG. 
Assadollah Alam, menteri da 

lam negeri Iran, hari Sabtu me 
ngatakan didepan Senat (madjelis 
tinggi) bahwa angka2 kematian 
sebagai korban bandjir di Iran 
jang terdjadi dalam minggu jbl. 
telah meningkat hingga 450 

II. Resolusi mengenai pemba- 
talan persetudjuan KMB berisi 
desakan kepada Pemerintah su- 
paja memberikan kredit seluas- 
luasnja dengan tjara jg sehat ke 
pada pengusaha nasional. untuk 
mendjamin terlaksananja pemba 
ngunan ekonomi sehat, terutama 
disektor usaha2 je vitaal, akibat 
pembatalan KMB. — 
“- MI. Resolusi mengenai pro- 
teksi atas perindustrian  berbu- 

  

  
ika2 tentang kematian itu belum 
| diketahui seluruhnja. 

orang banjaknja, sungguhpun ang | nji: mendesak kepada Pemerin 
tah untuk mengadakan proteksi 
terhadap usaha2 nasional dalam 
'lapangan perindustrian jg lebih 

  

    san pula”, 

  

djadjahan 

poran2 

Bantuan Militer 

KOMANDO Tertinggi Militer 
Republik Rakjat Demokrat Viet 
pam Utara hari Rebo telah me 

5 Serikat 
masih selalu memperbanjak djum 
lah anggauta2 tentaranja di Viet 
pam Seiatan dan mengabarkan 
bahwa R.D.V. telah mengadju-   lengkapi peralatan negara seba- 

gaimana jang ditentukan oleh 
“ MUD, djadi tidak ada sangkut, 

pautnja dengan hierarchie kepe- 

gawaian, sehingga dengan begitu 
tidaklah berarti bahwa Presider 
lslu dapat menahannja. 

      

     

   

       

    
   

    

Tentang keuan 
Konstituante, 5 

Atas pertanjaan sampai 
penjelesaian jg telah dike 

. Oleh Panitia Negara ' 
Konstituante, Mr. Sartono 
djawab, bhw salah satu hal 
ting dalam rangka ' 1 
tata-tertib Konstituante, te- 
lah disetudjuinja didalam Panitia 
tentang prinsip mengadakan »Ba 
dan. Persiapan” jang permanen, 
terdiri dari sedjumlah anggauta 
Konstituante dgn tugas 
siapkan segala masalah : 

  

    

diadjukan kepada sidang2 Konsti 
tuante pleno. $ 1 LG 

Atas pertanjaan, bagaimanakah: 
soal kedudukan keuangan angga 
ta-anggauta 
wab oleh Sartono, bhw pasal 136 
UUD menjebutkan tentang berla 

v . 1 men 
tur soal2 parlemen gan konsituan 

UUD. 2 
e- 

te, diantaranja pasal 73 Ul 
nurut pasal ini kedudukan ke 
uangan anggauta2  Konstituante 
harus diatur dgn undang2, . 
oleh karena itu menurut 
undang2 itu harus lekas? dibikir 
Menurut pendapatnja  persoon- 

Hjk, anggauta2 Konstituante jang 
: mendjadi anggauta ,,Badan si 

siapan” bergadji tetap, karena 
mereka itu merupakan “ tenaga 
full timers”, sedang anggauta2 
biasa sebaiknja  tjukup diberi 
uang-duduk, karena tidak ' perlu 
Konstituante mengadakan sidang 
terus menerus seperti parlemen 
jg tentu akan memberatkan bud| 
get negara. Djika Konstituante ti 
dak mengadakan ,.Badan Persiap 
an”, semua anggauta Konstituan- 
te tjukup diberi uang-duduk, de- 

  

   

    
      

Jnewa, demikian diberitakan oleh 

| Dikabarkan oleh UP selandjut 
Nahan sedjak bulan 

dimenal ks 

2 3n ' 
latan selai 

per- 
nana 

Konstituante, didja-|, 

Hb lu Di-adj 
j 

| disampaikan kepada "Anta 

Tn peladjaran tentang  hu- 
if Arab dipentingkan, sebagai- 

: nal unntuk  menjelidi- 
ihal tsb. dan lain2 pelangga- 

ran terhadap perdjandjan Dje 

  

radio Peking, jang dikutib oleh 

“telah mengeluarkan tudu 
wa AS telah mengirim 

anggauta2 - tentaranja seba 

jak 400 orang ke Vietnam Se- 
n 1.300 orang tentara 

AS jg telah ditempatkan disana. 
Tenan Iiduban RDV itu selalu 
tak diperhatikan oleh AS. Dika 
'barkan selandjutnja, bahwa buk 
ti2 jg didapat oleh RDV tentang 

pasukan2 tentara AS jg ditem- 
patka, di Vietna 1 am Selatan itu 
dimuat dalam sebuah surat jg di 
Hanan | pada. 

Maret 

  

tg. 9 Djuli jl. 
' Misi Penghubung RDV ke 
3 Komisi Internasional di 

-etnam. Surat tsb. diumumkan 
hari Rebo. dan kemudian 
“(An aa . 

HurafArabPer 

    

    
   

  
   

   

Di-adjarkan 
“Osul Dr. alaludin 

kepada Kem. PP & K Kiai JT suatu keterangan 

ra”, maka ketua fraksi Partai 
Politik Tarikat Islam di Parle- 
men, Dr. Sjech Hadji Djalalud- 
din telah menguswikan kepada 
pemerintah (Kementerian PPK),   

Gebacklalia in mba pem ci mana telah kita kabar- 

Ha Pena Sarangan nja : gu kemaren berang 
kat ke RRT dan tinggal Ik. 9 ha 
ri sebagai sea negara 
pertanjaan bagaimana ri 
di RRT, Sartono men 
wa dim jung 

aa Atap na jaitu eking 5 | | a- 
dajaan dan daerah Timur-laut 
bagai pusat industri berat. 
akan ditindjaunja 
dan Kanton. aa 

Sebagai telah kita kabarkan, 
rombongan Sartono kembali dita- 
nah air tanggal 13/8 jang ak 
datang (Antara). | 

Mr. njet 

Atas 

  

      

    

    

  

" 

#7      

         
    

SUPIR  Pertjetakan Negara 
Djakarta jang selama ini mendj 
di supir dari Wk. Direktur Djen 
deral Pertjetakan tersebut, Lie 
Hok Thay, bernama Wagimin, 
Saptu pagi kemaren dulu kira2| 
djam 8, telah mati terlindas trem 
didepan rumah sakit Sint-Caro-| 
lus, Salemba, Djakarta. 

Demikian hebatnja ketj 
jg dialami oleh orang itu, hingga 

hantjur dan berantakan, 
Menurut keterangan resmi jang 

| diperoleh ,/Antara” dari pihak 

“ 

    

    
   
   

    2 beladjar mengadji Our'an.    
    

      

ea
 

Diri 
Atau

 

a ketjelakaan| parkir 

dikatakan | 

mana halnja didjaman kolonial 

' Sebagai alasan antara lain di 
kemukakan, bahwa dinegara jarg 
penduduknja lebih kurang 8576 

menganut agama Islam adalah 

gat penting kalau penduduk 
pandai “membatja/menulis 

' Arab, disamping hu- 
tin, “sebab — peladjaran2 
Islam sebagian besar ter 
engan huruf Arab.  De- 

ngan kesanggupan  membatija/ 

menulis huruf Arab disekolah2 
rakjat, anak2 akan lebih mudah : 2 

  

    

3 k 

     

  

   

  

lain -itu, kesusasteraan ”klassik” 
Melaju masih ditulis dengan hu 

ib dengan logat daerah, 
  

  

  

| sebagian 

| orang, 1 h 

'»Moor”, bangsa Marokko. (Ini jg arus dipergunakan utk kepen 
lah. .sebabnja maka: 

jlpas setiap aksi militer atau poli- 

  Mingkabau, Malaya 

ee Ha 

  

     N 

FA 

|Dinas Ketjelakaan Lalulintas Po- 
lisi Lalulintas — Djakarta Raya, 

supir Lie Hok Thay tersebut pa 

a pagi hari Saptu itu mengenda 

didekat rumah Sesampai 
Jeep tersebut sakit Sint-carolus, 

  

n Jeep itu, kemu 

Idari djurusan Senen 1 
Djatinegara jang sedang berdja-   

   

| 

  

buah Jeep Pertjetakan Ne- bernomor B. 46165. 

oleh Wagimin diparkir Ae “3 

djalan. Dia sendiri sesudah mem mastika ketj 
pl Sa dian melin- tsb. Jang mashi Lang PN 

tasi djalan trem, dan djustru ke- njaan dan ketjurigaan agi poli- 

ea sedang liwat trem lijn I si dalam peristiwa ini al. ialah, 

1 dj menudju apa sebabnja supir itu mempar- 

keras, hingga Wagimin ter-. median menjeberang djalan trem 

rantjis sudah menggerakkan pa- but perlu disignalir dan diperi- 
Isukan2nja, dan tak lama lagi me ngatkan agar para pengusaha da 
reka akan ditambah, 
untuk ,.mendjamin 

dan keamanan Mauretanie”. 

Djum'at jl. dari Paris u 
Dakar, dan keperluan . kundju- 
ngannja kesana ialah utk mela- 
wan kampanje jang menghendaki 
penjatuan Mauretanie dgn Ma- 

rokko. 

dikatakannja bahwa ,,apabila sa 

mempunjai hak atas lainnja, ma- 

  intensif. 
Gedjala kapitalistis jang 

buruk. 2 

IV. Mengenai funksi pengusa 
sa nasional, kongres ' memutus- 
kan sebuah resolusi jang berisi 
desakan kepada para pengusaha 
nasional agar menjadari funksi- 
nja dalam masjarakat, ' bahwa 
mereka adalah pemegang  ama- 
nat Tuhan jang harus memper- 
Gunakan kekajaannja untuk ke- 
pentingan orang banjak. 
“Dalam konsiderans resolusi 

ini diminta perhatian akan tum 
buhnja gedjala2 jang kurang se- 

i Ikat dalam perkembangan pereko 
Mauretanie berpenduduk '567.|nomian Indonesia jang ' menum- 

00 djiwa (1954), diantaranja jg buhkan unsur2 kapitalisme dan 
1 besar, jaitu 465.900 kerakusan. Kekajaan itu menurut 

terdiri dari bangsaAl Gur'an adalah amanat Tuhan 

Kata2 ini diutjapkan   
9 bernama tingan orang. banjak sehingga ti. 

,Mauretanie”)... : / dak berputas . hanja diantara 
“Deferre mengatakan bhw Pe- orang2 kaja sadja. Gedjala terse 

semuanja rat menjadari kembali akan funk 
perdamaian ,sinja dlm masjarakat. 

V. Resolusi selandjutnja men- 
desak kepada Pemerintah supaja 
segera mengeluarkan ' Undang2 
Koperasi jg djiwanja sesuai dgn 
kebutuhan dan pertumbuhan ge- 
rakan koperasi di Indonesia. 

Soal tahanan/tawanan jg 
terlalu lama dipendjara. 

Berhubung banjaknja tawanan/ 
tahanan jang sudah berbulan-bu- 
lan bahkan bertahun-tahun dipen 
djara dan sampai sekarang belum 
diperiksa Pengadilan, Kongres 
GPII ke-8 mendesak kepada Pe- 
merintah supaja para  tahanan/ 

Mauretanie 
- melalui 

Deferre tiba di 

Deferre putar-balikkan ke- 
njataan? k 

' Deferre seterusnja mengatakan 
bahwa pemimpin2 partai politik 

Di Ba tivitet Gok 

        

ru untuk mengikuti perkembangan 

hoa dan bangsa 
(b) memberi 

Da 
da. pih GPII Puteri te- 
lah men putusan2  tersen- 

ta Us mengenai soal2 

-fsupaja lebih keras memperhatikan 

jg isinja tidak dapat dipertang- 

Imendjadikan — pendidikan 

Ikan guru tetap, supaja pemetjat- 

     
ag 

hadapi akibat gangguan ke 
ta tindjauan asas GPIL 

  

   
    

'Selandjutnja dapat dikabarkan) 
hwa kongres telah memilih pim 

s 

'ri dan wakil ketua II Dachlan Luk 
man. Pimpinan Pusat GPll-putri, 
baru ialah njonja Rochana Djamil, 
,waki ketua I njonja Hadidjah Ra- 
zak dan wakil ketua II njonja Dja 
mari Amin. Pimpinan pusat itu di 
“beri tugas "untuk memperlengkap 
isusunan pengurusnja.. & 

lam Kongres GPII ke-8 di 

   

       'anita, sosial dan lain?nja. Se- 
buah resolusi GPII Puteri me- 
muat desakan kepada pemerintah 

pemberantasan kemaksiatan dgn 
ta). mengadakan - Undang? keras 
terhadap pelanggaran2 kesusilaan 
Gisertai sanctie hukuman ' kepada 
kedua belah pihak jg bersalah:1 
'(b). mengadakan censuur terhadap 
penerbitan buku2 dan madjalah2 

djawabkan kepada moraal: | 
(c). penambahan anggota Badanl 
|(Censuur Film dgn orang2 dari or 
ganisasi2 Islam, (ad). diadakan 
(Badan Pertimbangan  Kesusilaan 
dipusat dan didaerah2: dan (te). 

agama 
sebagai an wadjib bagi 
semua sekolah pemerintah dari 
jang rendah sampai jg tinggi. 

Soal guru honorair, Kongres 
Wanita Islam dan tawanan 

Selain daripada itu GPII Pute- 
ri djuga telah mengeluarkan de- 
sakan supaja guru2 agama hono 
rair diperhatikan. nasibnja.  De- 
sakan GPII Puteri ini memper- 
kuat tuntutan2 jang sudah? me- 
Ingenai 2 honorair tsb. jakni 
supaja guru2 honorair itu didjadi 

an mereka dihentikan dan sebab2 
nja ditindjau kembali, dan supa 
ja kekurangan guru2 honorair, 
djika masih terasa, ditambah dgn 
kursus agar ketjakapan mereka 
dalam vaknja mendjadi sempur- 
na. , 
GPII Puteri djuga mengeluar- 

kan adjakan kepada semua orga- 
nisasi2 wanita Islam Indonesia 
supaja segera mengadakan persa 
tuan dalam bentuk Persatuan Wa 
nita Islam Indonesia dan se-le- 
kas?nja mengadakan Kongres 
Wanita Islam Indonesia”. Menge 
hai para tawanan SOB GPII Pu- 
teri meminta supaja pada tanggal 
17 Agustus ja.d. para tawanan 
SOB itu semuanja dibebaskan. 
(Antara). 

GedungRaksa- 

sa Di Surabaja 

Biafa Rp 36 pjuta 
KALANGAN kompeien di 

Surabaja atas pertanjaan ,,Anta- 
ra” sekitar pembangunan - se- 
dung raksasa bertingkat lima di 
Surabaja menerangkan, bahwa 
menurut faksiran kasar pemb 
ngunan tsb. akan memakan bia- 
ja sekitar Rp. 36 djuta. 

   
   

Itidak 

0 pinan pusat jang baru. Jang terj 
(pilih sebagai ketua ialah Mutta-| 
'gien, wakil ketua I Achmad Bucho| de 

liputi 

| Ia disambut oleh 

an itu Hatta telah berbitjara di 
depan beratus-ratus -ribu rakjat. 
baik didaerah Tjisebon maupun 
di Pekalongan, tentang soal-soal 
kooperasi dan usaha memperkem 
'bangkan kooperasi 
Wakil Presiden, adalah satu2nja 
Gjalan jang dapat digunakan se- 
bagai alat guna melawan musuh. 
Dikemukakannja, bahhwa jg !e- 
bih - berbahaja 1 
Indonesia ialah kemiskinan. 

Mesir “ 
Karena Nasser '" 

|“ KatakanBahwa : 

F 

”
 

AMERIKA SERIKAT Sabtu 
ih telah menjampaikan sebuah 
protes kepada Mesir, mengenai 
apa jang oleh ALS. disebut per- 
Injataan2 jang ,,berlebih-lebihan, 

tepat dan menjesatkan” 
dari Presiden Mesir Djamal Ab- 
|dul Nasser, mengenai Amerika 
Serikat. Protes ini disampaikan 
dengan lisan oleh menteri-muda 
luar-negeri A.S. Herbert Hoover 
Jr. kepada duta-besar Mesir Ah- 
mad Hussein di Washington. 

Hoover Jr mengatakan bahwa 
pemerintah AS ,,ierkedjut” mean 

ngar pertanjaan2 Nasser de- 
lam hari2 belakangan ini. Duta 
besar Mesir menolak protes ini. 
. Nasser dalam pidatonja di 
Kairo pada hari Selasa jl. a.l. 
 menjatakan bahwa kementerian 
luar negeri AS adalah ,,pembo- 
hong” jang mengatakan bahwa 
perekonomian Mesir tidak mam 
pu memikul beban pembuatan 
bendungan raksasa Aswan disu 
ngai Nil, dan oleh sebab itu AS 
tidak mau memberi bantusn 
uang untuk  membiajainja. 
Hoover Jr. mengatakan bahws 

ketjuali dalam pidato tsb. tadi, 
djuga dalam pidato Nasser pada 
hari Kamis jl. di Iskandariah tc 
lah mengutjapkan kata2 jane 
sama sekali berlawanan dgn si- 
kap persahabata, antar kedu: 
negara”. (Antara-UP) na 

y 

Pee 

»KNEVELARIJ” TERHADAP 
DJANDA2 PENSIUNAN. 
Orang kawanan jang telah 

snelakukan ,,knevelarij” terhadap 
sedjumlah djanda2 pensiunan, me 

Rp. 24.745,— Saptu jl. 
telah didjatuhi hukuman oleh 
Pengadilan Negeri. 
Terdakwa pertama Suprapto 

mendapat 10 bulan pendjara, dan 
4 orang lainnja jang membantu 

5 

terdakwa pertama melakukan 
»knevelariy” jakni Van Boutum 
mendapat 8 bulan, Supandi 6 
bulan, Rd. Sastro 6 bulan, dan 
Sutikso 3 bulan 28 hari. 

- SETELAH MENGADAKA 

diam 14.20 Wakil Presiden Drs. 

KSAD Djenderal Major A.H. N 

Selama perdjalanan penindjau- 

jg menurut: 

bagi masjarakat   Gedung raksasa itu akan di 
bangun didjalan  Indrapura, Su 
rabaja dan akan dipergunakan 
sebagai kantor2 djawatan Peme-, 
rintah jg berhubungan dengan: 
keuangan di Djawa Timur. 

Tanah jg akan ditempati pem 
bangunan gedung itu, kini telah! 
mulai -dikerdjakan, “dan pagar2! 
nja telah mulai dipasang. : 

Diduga, bahwa bila pembangu 
nan itu dapat dimulai tahun ini,   jang tertentu telah mengemuka- 

kan bhw Marokko  mempunjai 
hak atas Mauretanie. 

“Ini salah”, kata Deferre, dan 

tawanan segera mendapat penjele 
saian menurut ketentuan2 hukum 
jg berlaku dan bagi mereka jang 
belum atau tidak terang bukti ke 
salahannja supaja segera dibebas 
kan. 
Dalam konsiderans resolusi ini 

ditegaskan, bhw penahanan  se- 
kian lamanja dirasakan sebagai 
suatu hukuman dgn belum tentu 
kesalahannja, sedang  penghuku- 
man demikian bukan sadja ber- 
tentangan dgn Hukum  Atjara 
Pidana, tapi djuga berarti perko 
saan terhadap- pasal 7 U.U.D.S. 
serta djiwa pasal 1 K.U.H.P. 
Disamping itu diandjurkan ke- 

pada tjabang2 GPII jang berke- 
|pentingan utk  menjiapkan diri 
membentuk Panitia Pembantu Pe 
njelesaian Keamanan, jang harus 
menampung dan memelihara orang 
orang jg dibebaskan, keluarganja 
dan sebagainja. 
Putjuk Pimpinan GPII diminta 

utk mengadakan perundingan de- 
ngan Masjumi mengenai soal kea 
manan : 

Hubungan GPII dgn Masi" 
mi dan gerakan?/organisasi? 
lain. 

Tentang status GPII dan hubu 

lah satu antara kedua negeri ini| 

ka Mauretanielah jang - berhak: 
atas Marokko dan bukan Marok 
ko atas Mauretanie”. 

Ditegaskannja bahwa ,,seluruh 
dunia harus tahu, bhw Perantjis 
bertekad bulat utk mempertahan 
kan Mauretanie dan utk menum 

tik terhadap ,,penduduk”  Mau- 
retanie”. Saptu jl. Deferre pu- 
lang ke Paris. 

Dimana letak Mauretanie 

Mauretanie letaknja sebelah 
selatan Marokko, berbatasan ke 

pada Lautan Atlantik, Sahara Se 
panjol, Senegal dan Afrika Ba- 

rat Perantjis, Daerah ini Juas- 
nja lebih dari satu djuta km2, 

i i i - ja dgn Masjumi, diperoleh tapi bagian terbesar dari  pa-|ngannja , aan 
dangpasir, pentjaharian  pendu-|keterangan, bahwa alam Kentang 

itu telah ada ketetapan, 
GPII akan mempertahankan sta- 
tusnja jang sekarang. GPII bu- 
ikan onderbouw  Masjumi. GPII 
ingin memperbaiki dan memper- 
erat kerdja-sama dgn Masjumi, 
karena politik Masjumi masih bi- 
sa di ikutinja. Diterangkan pula, 
bhw dikalangan GPII ada jang 

2 'menjatakan perasaan tidak puas 
torat” Perantjis dalam  tahunjakan sikap Masjumi dalam bebe 
1903, kemudian didjadi .,wilajah|rapa hal, jakni kurang tegas. 
sivil istimewa” dalam bulan Ok/| Selain dari pada itu dim pro- 

tebar MN dan KeRAN aa an eenal en ame memanak “GE 2: ta” ela. m 161 ea 

1920 didjadikan ..colonie Daan erat hubungan dan  kerdja-sama 
seorang #upernur sebagai kepala| dgn semua gerakan dan organisa 
pemerintahannya. Ibukotanja Isi pendukung  tjita? demokrasi, 
membontjeng” Senegal, jaitu ko baik didalam maupun diluar ne- 
t, Saint Louis jang letaknja di- 

duknja terutam, penggembalaan 
(onta, sapi, keledai, kambing). 
Penduduknja 567.600 , iya, 

a.l. 465.900 orang ,,Moor”, suku 
suku Afrika Tukuleur (49.200), 
Sarakolle (24.000), Peulh (24. 
100) dil., serta 730 orang Eropa. 
Mauretanie didjadikan ,,protek 

geri dgn tudjuan terutama mem- 
sia idaerah ini  terdapat|basmi kolonialisme, — kapitalisme 
Tn Aa Bea Hop! Ca dan totaliterisme utk mendjamin 
Na Ju 5 keamanan dan perdamaian dunia. 
raud) dan tembaga (di Akjoujt), 
jang akan atau baru mulai diusa 
hakan,. “| : (an 

Seperti: diketahui, ' beberapa 
waktu jang lalu Perantjis telah 
mengirimkan pasukan2 ke Maj 

rokko Selatan, mula2 didaratkan Moh. Hatta jang meminta berhen 
di Agadir dan dari sana ke. ps ti setelah Konstituante terbentuk 
dalaman. Tindakan Perantjis ini diterangkan, bhw kongres membi- 

telah menimbulkan protes kerastjarakan, pula soal tapi kemudian 
dari pihak Marokko. menjerahkan kepada pimpinan ba 

k Thay Karena Bunuh 

IGPII akan ikut-serta dan kerdja 
sama dalam front demokrasi dan 
Ike-Tuhanan untuk melawan im 
perialisme, kolonialisme, facisme 
dan diktatur dalam segala ben- 
tuk dan ragamnja. : 
Mengenai soal Wakil Presiden   

lemang Karena Ketjelakaan ? : 
lindas dan seketika itu djuga maldengan tanpa kendaraannja. Dju 
ti dalam keadaan otak-kepalanja|ga kini masih merupakan suatu 
keluar seperti diterangkan diatas,|tanda-tanja, apakah Wagiman 
Jeep jang“dibawa oleh Wagimin|dalam hal ini sengadja berbuat 

. nekad mengachiri djiwanja setja 
Ira demikian, dan apa sebab2nja, 
lataukah hal itu merupakan suatu 
Iketjelakaan biasa. 

Sebagaimana diketuai, 'Wk. 
Direktur Djenderal — Pertjetakan 
Negara, Lie Hok Thay, dewasa 
ini sedang berada dalam peme- 
riksaan pihak jang  berwadjib 
berhubung dengan suatu persoa- 
lan jang menjangkut dirinja. 

Sampai saat ini, pihak polisi 
pertanjaan2 belum bisa me 

n sebab2nja  ketjelakaan 

  
   kir Jeepnja dipinggir djalan, ke- 

dalam tempo 3 tahun telah da 
pat selesai. 

den serta rombongannja hari Sap 
tu jang lalu berangkat dari Peka 
lengan menudju ke Wonopringgo 
sesampainja didesa Kedungwunif K 

jia didaulat” 

den. Untuk beberapa menit Wa- 

Satu kali, ketika Wakil Presi- 

oleh  beribu-ribu 
rakjat untuk dimintakan wedja 

ngannja. Beribu-ribu rakjat jang 
mendanlat itu telah mengadang 
Wakil Presiden dan rombongan- 
nja dgn menghentikan kendaraan 
jang dinaiki oleh Wakil Presi- 

  

Lebih Banjak Aborsi 
Dari Pada 
Pengguzuran Kelahiran Di Djepang Dan Pe- 
rantjis Dilegalisir —Dapstkah Uitentukan Dje- 

nis Kelamin #aji sebelum Lahir ? 
PARA AHLI dalam ilmu genetik dari 29 negara hari Rebo 

akan memulai dengan konperensinja di Kopenhagen guna men- 

Kelahiran   
diskusikan masalah2 seperti dapatkah lebih dulu ditentukan djenis 
kelamin seorang baji jang belum lahir ? Dua orang ahli Amerika 
akan melaporkan hasil penjelidikannja tentang korban2 bom atom 
jang menghantjurkan Hiroshima 
memperlihatkan meningkatnja djumlah kelahiran keluron. 
Soal2 lainnja jang akan dibi- 

tjarakan dalam konperensi itu 
adalah kelahiran anak kembar, 
sebab apa ada orang gabuk, ti- 
dak bisa mempunjai anak dan 
apakah risiko sebenarnja  ,,bagi 
kia sendiri dan keturunan kita” 
dari pertjobaan2 sendjata nuclear. 

2. LI LA SE LL 2 

»Ledakan Kegem- 
bhiraan" 

Reaksi Rakjat Arab 
Mengenai Tindakan 

, Mesir 
MENTERI luar nengeri Sy- 

ria Salah Ditiar bari Sabtu me 
njatakan dalam pidatonja — di- 
musa Gorong radio Damaskus, 
bahwa langkah Mesir untuk me 
nasionalisasi Terusan Suez telah 
mentfjetuskan ledakan  kegembi- 
raan dikalangan  rakjat Arab. 

Bittar mengatakan bahwa pidato 
Presiden Nasser di Iskandariah 
ku dialamatkan kepada | seluruh 

bangsa Arab, mulai dari pesisir 

Lautan Atlantik sampai keteluk 
Parsi. : Pata 

Menteri Juar negeri Syria sete 

rusnja menjatakan . bahwa Nas- 

ser telah membuka kedok perse 
kongkelan antara - imperialisme 
dan Zionisme dunia serta Israel, 
ig berusaha membasmi nasiona- 
lisme Arab di Aldjazairia dan 
Palestina dan untuk memerangi 
nja dinegeri-negeri lain. 

Bittar memperingatkan bahwa 
komplotan tadi ingin memaksa 
bangsa Arab supaja tetap terbe 
lakang. 1 

Mengenai bagian pidato Nas 
ser jg membajangkan pembentu 
kan persatuan antara Mesir dan 
Syria dimasa depan, ialah da 
lam rangka federasi Arab, Bit-j 
tar mengatakan bahwa ini baru 
akan merupakan langkah perta-, 
ma kearah pelaksanaan persatu- 
an dan kemerdekaan politik serta 
ekonomi dari seluruh bangsa 

dan Nagasaki. Penjelidikan ini 

Hampir 500 orang delegasi 
menghadiri konperensi genetik in 
ternasional jang pertama ini dan 
jg akan berlangsung selama 6 ha-| 
ri. 
WHO telah meminta konperen 

Si itu supaja mengambil sebuah 
resolusi tentang risiko radiasi 
atom dan tindakan2 perlindungan 
ig bisa diambil terhadapnja. Re 
solusi ini akan d'peladjari olehl 
ahli2 WHO setelah ' konperensi 
itu selesai. 3 

”Bamily pl 2 1 SA 

Dalam pada itu UP Singapura 
kabarkan, aborsi (pengguguran 
kandungan) adalah pemborosan 

bahajakan orang2 wanita, demi- 
kian dikatakan dalam statement 
Perhimpunan “Family Planning 
(pembatasan kelahiran) di Singa 
pura hari Minggu. 

Statement itu diumumkan ber- 
hubung dengan berita jang  me- 
ngatakan bahwa di Djepang 
aborsi tidak dilarang tetapi di- 
legalisir, Bukan sadja di  Dje- 
pang, tetapi djuga di Perantjis 
jang menganut agama Katholik, 
demikian dikatakan selandjutnja, 
terdjadi lebih banjak aborsi dari 
pada kelahiran. Sekalipun aborsi 
dilarang di Perantjis, namun se- 
tiap tahunnja 10—15.000 orang 
telah mati akibat operasi jang 
tidak sah itu. Sungguh suatu 
pemborosan jg mengchawatirkan 
dan bahaja besar bagi orang wa- 
nita, 

Tentang keadaan di Singapura 
sendiri, dalam statement itu di- 
terangkan, bahwa aborsi tidak 
sah hanja bisa dilenjapkan dgn, 
djala, mempropagandakan ,,fa- 
mily planning” seluas mungkin. 

jang  diperba- Dengan bantuan | 4 
njak oleh pemerintah, Singa ura 

menghindarka, nasi je- bis. 
pang dan Perantjis. 

Kini lebih banjak orang wani- 
ta di Singapura telah mengundja 
ngi pusat2 ,family Planning” 
Demikian statement tadi. 

    
     

A.S. Protes! | 

AS “ Pembohong" 4 : 

Cactah Tjirebon dan Pekalongar, 

jg mengchawatirkan selain mem-f Srim 

  

— Ingg 
Iksi Militer Thd M 
ggeris & Peranjjis' 

Tindakan Tersebut —" iki 
Terusan Suez—Dulles Anggap "Tindakan Mesir Sbg 

2 ng 

esir 
"Desak Amerika Supaja Setudjut 

—' Lord Killearn Adjak Duduki 

   

»Pukulan Jang Menjakitis — Perantjis Ketjewa 
INGGRIS DAN PERANTJIS malam Senen telah mendesak kepada Amerika Serikat, supaja 

negara ini menjetudjui prinsip guna meluntjurkan aksi militer ,,apabila perlu”, terhadap Mesir. 
Didesak supaja tindakan ini dilakukan dalam keadaan ,,darurat”, ' artinja djika ada pertjobaan 
suntuk membatasi lalu-lintas melalui terusan Suez”, Demikian sumber 
London. Inggris hari Sabtu jl. telah mempersiapkan rentjana ,,tin dakan2 
hadapi kemungkinan timbulnja 
pan ja di London, menurut berita UP. Menurut kalangan tadi, diantaranja In 

ian kemungkinan untuk memperkuat pasukan2 Inggris di Timur Tengah. 
Sementara itu pembesar2 ke- lalu populer di Washington. Ka- 

menterian luar negeri Amerika 
Serikat mengatakan Sabtu j.l, 
bahwa tudjuan penting daripada 
sesuatu rentjana jang disusun 
oleh Inggris, Perantjis dan Ame 
rika Serikat mengenai nasionali- 
sasi Terusan Suez oleh Mesir, di 
antaranja ialah: ,, Memperoleh 
djaminan dari Mesir supaja Te- 
rusan Suez tetap terbuka bagi 
pelajaran internasional”. 

Berita Reuter mengatakan bhw 
kalangan2 tertentu di Washing- 
ton menjatakan kechawatiran me 
reka, kalau2 Mesir — dengan 
djalan menguasai sepenuhnja Te 
rusan Suez — hendak meluntjur 
kan ,,peperangan ekonomi terha 
dap setiap negeri jang berseng- 
keta dengan Mesir”. 

Salah satu kemungkinan, kata 
kalangan tadi, ialah bahwa Mesir 
dapat menghentikan pengangku- 
tan minjak-tanah melalui Teru- 
san Suez jang menudju ke Eropa 
Parat. 

Ada pembesar? A.S. jg setja 
ra priv€e menjatakan  kesangsian 
mereka, apakah Barat mampu 
.mengendurkan pegangan Nasser 
atas Terusan Suez.” Ada pula 
pembesar2 A.S. jang mengatakan 
bahwa, A.S. dalam  prinsipnja 
tidak menentang - nasionalisasi,” 
'hanja sadja harus didjaga supaja 
Terusan Suez tetap terbuka bagi 
pelajaran antara Timur dan Ba- 
rat. 
Mengenai pemakaian kekerasan 

sendjata, di Washington tidak 
tampak gedjala2 kuat jang meng- 
hendaki dilakukannja tindakan? 
ini terhadap Mesir. Djuga idee 
supaja masalah ini dibawa kemu- 
ka Dewan Keamanan tidak ter- 

Kemiskinan Musuh Jang 
Berbahaja Bagi Indon. 
Bung Hatta ,,Didaulat” Oleh Rakjat 

Kedungwuni 
N perdjalanan penindjauan di- 
selama 1 minggu, hari Minggu 
Moh. Hatta telah tiba kembali 

di Djakarta dengan naik kereta-api luar biasa. Distasion Gambir 
pedjabat2 tinggi sipil dan militer, diantaranj: 

asution. 

kil Presiden telah mengutjapkan 
amanatnja, dgn menjatakan, bat: 
ya utk mentjapai kemakmuran 
rakjat kita harus berdjuang dgn 
semangat jg sama sebagaimana 
pernah kita lakukan dalam per- 
lawanan terhadap pendjadjahan. 

Indonesia, demikian Hatta, ada 
lah negeri jang kaja-raja, tanah 
nja subur, air me-limpah2, diZa 
'am bumi terdapat banjak logam 
Urea sepfrti minjak, timah, dan 
laka2nja jang dapat didjadikan 
dasar bagi kemakmuran kita. Dc 
ngan tenaga air jang me-limpah 
limpah itu kita dapat memba- 
ngunkan tenaga listerik untuk 
mmberikan tenaga pada indus 
tri dan peneranga, bagi rakjat. 
aum tani dimasa datang hen- 

daklah mempunjai tjita2 untuk 
mempunjal penerangar2 listerik 
didesa-desa. Untuk sepuluh ta- 
hun jang akan datang mungkin 
belum dapat dilaksanaka,, fjita? 
ini, duapuluh tahun iad. baru dz 
pat dimulai, tigapuluh taaun jg 
akan datang mungkin sudah dr» 
pat separoh masjarakat desy di 
Indonesia ini mempunjai pene 
rangan listerik dan limapuluh ta 
hun jang akan datang pasti Indo 
nesis dari kota hingga kedesz 
mempunjai aliran Iisterik. 

Seterusnja ia katakan, bahwz 
sekalipun Indonesia kaja-raia. 
2peban kekajaan itu tidak dies 
ploitir, maka Indonesia tetap me 
nempuh djalan kemiskinan. Ka 
ren, itu untuk mentjapai kemak 
muran, kita harus meng'sinja de 
ngan perdjuangan. ekonomi jang 
terorganisasi. Sebagaimana telah 
ia katakan berulang-ulang dalam 
pidatonja dibeberapa tempat ig alu organisasi untuk perdjuang 
an ekonomi bagi rakjat jang di- 
maksudkan ialah kooperasi. 

(Antara) 

  

Suami Isteri 
Insinjir 

Nj. Dulhomid Insinjir 
Wanita Indonesia Jang 

Pertama 

KETUA Fakultas Tehnik dari 
Universitas Indonesia di  Ban- 
dung mengamumkan, bahwa te- 
lah lulus dalam udiian insinjur 
sipil: 

Njonja  Doelhomid Sriharti 
Oerni. Dapat ditambah- 

kan, bahwa suaminja jaitu Doel 
homid adalah djuga insinjur. 

Berdjoang 

MESKIPUN TIDAK setjara 
-angsung, Djalil Abdullah, Koordi 
nator Panitia Penerima Mu'tamar 
Muhammadijah ke-33 di Palem- 
bang, dalam pertjakapan dengan 
wartawan2 antara lain mengakui, 
ahwa dalam Mu'tamar ini djuga 

sudah dibitjarakan soal2 disekitar 
hubungan antara 'Muhammadijah 
dengan Masjumi. 

Dalam mengemukakan hal ini, 
Djalil Abdullah menjatakan pen- 
dapat pribadinja antara Jain, bah 
wa perumusan baru mengenai soal 
hubungan antara 'Muhammadijah 
dengan Masjumi akan lebih mem 
berikan tanggung djawab pada 
crang2 Muhammadijah jang mem 
punjai ,,pembawaan” polis utk 
mempraktekkan ,,pembawaannja” 
itu dalam Masjumi setjara perse- 
orangan, 

Djalil Abdullah telah memben 
tangkan kepada wartawan2 ten- 
tang sedjarah daripada hubungan 
jang berlaku antara ''Muhamma-     Arab, (Antara—AFP). (Antara-UP) dijah dengan Masjumi selama ini, 

jang patut dipertjaja di 
pentjegah” untuk meng- 
kalangan jang patet di 

ggris mempersiap- 
keadaan darurat di Timur Tengah, kata 

  

barnja, djuga di Inggris idee 
supaja Mesir dibawa kemuka 
Dewan Keamanan berkurang ke- Komentar 
kuatannja. 5 ag 

Lord Killearn: Duduki tg 
5 lagi sadja, 1 M3 avda 
Sementara. itu Lord Killearn, Tindakan Pemerintah 

dutabesar Inggris utk Mesir dari 
tahun 1936 sampai 1946 (dan 
kemudian dikenal djuga di In- 
donesia), mendesak kepada 
pemerintah Inggris supaja Inggris 
mengirimkan pasukan2 ke sMesir 
dan menduduki kembali daerah 
Terusan Suez. 

Lord Killearn mengadjukan sa 
rannja tadi dalam mingguan Kon 
servatif ,,Sunday Dispatch”, dan 
seterusnja ia mengatakan bahwa 
tindakan Presiden Nasser itu me 
rupakan ,,tantangan dgn senga- 
dja.”" 

»Ijara jang paling dramatis, 
paling berbahaja tapi paling tie 
pat, ialah pendudukan kembali 
Zone Terusan Suez,. dari mana 
Inggris setjara memalukan telah 
diusir itu”, kata Killearn. 5 

Tadjuk rentjana minggu tadi 
mengemukakan bahwa lebih 
baik apabila Inggris melakukan 
politik jang kuat, walaupun ini 
mengandung risiko perang”, ka 
rena apabila Inggris tidak ,,ber 
sikap kukuh”, maka ,,selera ko 
lonel Nasser akan bertambah be 
sar sadja”. 

Mingguan tadi chawatir kalau 
kalau achirnja segala daerah-dae 
rah sumber minjak di Timur Te 
ngah jang sangat penting bagi ne 
gara2 Barat itu akan dinasiona 
lisasi pula. 
Dalam pada itu kalangan2 pe- 

merintah Perantjis merasa ketje- 
wa bhw menteri luar negeri Ame 
rika Serikat John Foster Dulles 
tidak akan ikut dlm perundingan 
inggris-Perantjis-Amerika Serikat 
di London, mengenai tindakan2 
apa jang akan dilakukan terhadap 
Mesir bertalian dgn nasionalisasi 
Terusan Suez. 

Walaupun demikian malam 
Minggu j.l. dikalangan pemerin- 
tah Perantjis dinjatakan ,,kepua- 

san” djuga bhw dalam pertemu- 
2n jg dilakukan atas permintaan 
Inggris itu akan hadir seorang 
wakil dari pemerintah A.S. 

Tapi, bahwa wakil pemerintah 
AS itu adalah wakil menteri luar 
negeri Robert Murphy, oleh ka- 
langan2 politik tertentu di Paris 
disambut dgn rasa agak. dingin. 
Kalangan2 ini masih ingat bahwa 

Murphy, waktu bertindak sebagsi 
"wakil istimewa Presiden Franklin 

D. Roosevelt, bersikap ,,tidak 
simpatik terhadap pertahanan 
daerah Perantjis di Afrika Uta- 
ra”, 

4 Mesir Adalah Sjab 

' HARIAN Partai Komunis Uni 
Sovjet "Pravda” hari Minggu me- 
ngatakan bahwa kalangan2 'poli- 5 
tik di Perantjis, Inggris dan Ame” 
rika Serikat mentjoba mengingka 
ri bahwa nasionalisasi  Terusany: 

Suez oleh pemerintah Mesir Bean 
lah suatu tindakan jang sah. 
Demikianlah diwartakan oleh: kb 
Sovjet “Tass,” 2 Ska (An 

Dalam tulisan jang berkepajas 
»Mesir bermaksud menentukan?! 

nasibnja sendiri” tadi Pravda me 
nuduh bhw pers Inggris telah 
menghina Presiden Mesir, iga 
dah Mesir menasionalisasi Ftri: 
an. “ig 
Harian Sovjet tadi Ka 

ingatkan bhw sekarang sdah 
lampau zaman kolonialisme, da- 
lam mana kaum imperialis' T 
tindak sebagai tuan2 jang ber- 

kekuasaan mutlak dinegeri2 jang 

mereka kuasai. Zaman ini gadah 
lampau utk selama-lamanjag &5 

Harian ,,Pravda”  seterusnja 
mengemukakan “bhw pemerintah 

URSS bersedia utk mempelddjari 
dgn penuh simpati segala LE 
rinsaan jang kongkrit dari Me- 
sir akan bantuan, bagi induStra” 
lisasi dan perkembangan ekono- 
mi pertaniannja (Antara-AFP). 

2» 

    

Z. 
  

"“ 

oleh Kongsi Terusan Syeg Maa 
Dalam tahun 1955 Kongsi Te 

rusan Suez telah mengalami laba 
bersih sebesar £ 45.000.000. 

Peringatan kepada Bdhk2 
asing. 

Seterusnja  kantorberita Mesir 
tadi memperingatkan bahwa kasi 
lau Inggris sampai membekukan 
valuta Mesir, maka Mesir “akan? 
melakukan tindakan jang mesehtud 
kan pula, tindakan jang ,tidak 
akan menguntungtukan kepenting 
an-kepentingan Inggris di Mesir”, 

Diperingatkan bahwa setiap” 
bank asing. jang ' mengabkaaa 
undang2 Mesir jang membekukani 
valuta Kongsi Terusan Suaz jg, 
telah. dinasionalisasi: itu :diluar ne” 
geri, harus memikul tanggugg dja 
wabnja. atas. sikapnja itup “ 

Setiap tindakan bank2 asing. 
untuk mempergunakan simpanan 
Kongsi Terusan Suez, akan Ap 
»perhitungkan” dan akan beraki 
batkan diambilnja tindakan2 isti- 
mewa jang akan dilakukan utk" 
melikwidasi Kongsi tersebut" 
memberikan pengganti kerugian 
kepada para pemegang sahamnja. 

Mesir menolak chegue2 
Bank Inggris, 5 

Seterusnja . Mesir 'mengumum- 
kan hari Minggu, bahwa peme- 
rintah Mesir akan menolak 
chegue2 bank Inggris sebagai 
pembajaran bea pelajaran melalui 
Terusan Suez. 
Tindakan ini berarti bahwa ka 

pal2 Inggris, jang merupakan kira 
kira 1/3 dari djumlah kapal jg 
melalui Terusan Suez, sekarang 
harus membajar bea pelajarari me 
Iui terusan ini dgn “uang “tu- 

Komentar Dulles. 
Menteri luar negeri Amerika 

Serikat John Foster Dulles  se- 
mentara itu mengatakan — hari 
Minggu di Washington. setiba- 
nja dari Peru, bahwa nasionali- 
sasi Terusan Suez oleh Mesir itu 
merupakan ,,pukulan jang menja 
2 ag kepertjajaan internasio 
nal”. 

Kata Dulles, tindakan pemerin 
tah Mesir itu ,,bukan sadja meru 
gikan para pemegang saham kong 
si Terusan Suez, tapi — djuga 
menggangu pekerdjaap di Teru 
san itu”. 

Sebab Mesir menolak 
protes A.S. 

Dutabesar Mesir di Washing- 
ton telah menolak protes peme- 
rintah Amerika Serikat jg telah 
diadjukan dengan lisan oleh pem 
bantu menteri luar negeri Her- 

    

bert Hoover Jr. Mengenai hal Mai ataupun dengan chegue2 Asing ini djurubitjara  kedutaan-besar (Pukan Inggris). R3 Mesir menerangkan apa sebab2 | Pengumuman badan “pimp 
penolakan itu. 

Sebab2-nja ialah: 1. Tidak pa 
tut pernjataan Presiden  Nasser 
disebut ,,tidak tepat dan menje- 
satkan”, sebagaimana dikatakan 
oleh Hoover Jr. 

2. Ada kemungkinan telah ter- 
djadi kekeliruan2 dalam  menter- 
djemahkan pernjataan Nasser jg 
diutjapkan dalam bahasa Arab 
itu. 

Dalam pada itu kantorberita 
setengah resmi Mesir ,,Middle 
East News Agency” Saptu jl. 
telah membantah kabar2 jg ter- 
siar diluar negeri, seakan-akan 
pemerintah Mesir akan menaik- 
kan bea pelajaran melalui Te- 
rusan Suez dgn 100. 

Tapi, kata kantorberita tadi, 
Mesir bersedia utk menghadapi 
segala kemungkinan dan Mesir 
akan menghadapi -setiap tindak- 
an permusuhan dgn tindakan-tin 
dakan pembalasan jg kuat pula. 

»Middle East News Agency” 
seterusnja mengemukakan bahwa 
pendapatan jang diperoleh dari 
Terusan Suez dalam tahun jl. 
Lerdjumlah £ Mesir 35.000.000, 
d'antaranja jang £ M. 32.500.000 
kerasal dari bea pelajaran dan 
sisanja dari laba atas investasi2 

Terusan Suez (badan pemerini 
tah Mesir) tadi seterusnja 1 
takan bahwa Mesir melakukap re 
kening2 bank Mesir — baik pe 
merintah maupun perseorangan — 
di Inggris. (Antara-UP), 

Perantjis membekukan ya 
luta Mesir di Perantjis, 

Djuga pemerintah Perantjis 
hari Minggu telah membekukan 
segala valuta Mesir jang ada di 
Perantjis, dan menteri luar negeri 
Perantjis Pineau hari ita djuga 
terbang ke London, untuk me- 
ngadakan. pembitjaraan dengan 
rekannia di Inggris, jang dihadliri 
pula oleh wakil 'menteri Tuar-ne- 
ceri A.S. Robert Murphy. Seperti 
diketahui, pokok pembitjaraannja 
ialah apa jang akan dilakukan 
oleh negara2 Barat terhadap Me- 
sir, jang telah menasionalisasikan 
Terusan Suez, 
Pengumuman resmi mengenai 

pembekuan valuta Mesir di Pe 
rantjis tadi memerintahkan supaja 
segala pekerdjaan ' credit atau 
debet daripada rekening2. Mesir 
dari segala sifat di Perantjis, serta 
segala pekerdjaan jang mengenai 
valuta Mesir Ilainnja, diserahkan 
terlebih dulu kepada kantor pe- 
nukaran uang. (Antara-UP) 

Dalam Masjumi Dan 
Beramal Dalam Mohammadijah 

Menurut Djalil, persoalan ini 
dari Mu'tamar ke Mu'tamar telah 
mendjadi bahan pembitjaraan di- 
kalangan Muhammadijah. Seperti 
diketahui, demikian Djalil, pada 
taraf pertama prinsip hubungan 
tersebut berdasarkan suatu sembo 
jan: ,,Beramal di Muhammadijah 
dan Berdjuang di Masjumi”, 
telah ita lahir taraf kedua, jang 
berpokok pada ikatan discipline 
ideologie bagi segenap anggota 
Muhammadijah, sebagai konse- 
kwensi dari kedudukan keanggo- 
taan istimewa daripada ''Muham- 
madijah dalam Masjumi. Perlu di 
ketahui, bahwa keanggotaan isti 
mewa ini hanja untuk Pusat Pim 
pinan, tetapi tidak vertikal keba 
wah, 1 

Paling achir Madjelis 'Tanwir 

Mulai saat ini ' dikemukakan, 
bahwa. kelihatan " se-akan2 sifat 
anggota istimewa itu akan bero- 
bah mendjadi anggota perseorang 
zn sadja. Dalam hubungan ini Dja 
ll kemudian mengemukakan beta 
pa padatnja pidato Iftitah Ketua 
Umum Muhammadijah A. R. St, 
Mansur, jang dikatakannja banjak 
mengandung gedjala konkretisasi 
daripada kedudukan ' Muhamma- 
dijah jang sebenarnja, Djadi tidak 
bersedia mendjelaskan bagaimana 
perumusan baru mengenai hubu- 
ngan Muhammadijah dengan Ma- 
Sjumi seperti dinjatakannja. Diha- 
rapkan tengah hari ini semua pu 

tusan2 sudah dapat diumuypyan. 
Melihat kelantjaran atjara, mgbu- 
rut Djalil Abdullah dan Rasjid   Thalib (Wakil Ketua II Papis di Kaliurang telah merobah sifat a , 
Mu'tamar berachir menurut waktu hubungan tersebut sedemikian ru 

pa, sehingga berbunji, bahwa ,ang-jang telah direntjanakan. £ 
gota2 Muhammadijah diandjurkan telah diberitahukan Mu'tamar ini 
masuk dalam Partai Politik Islam dilangsungkan pada tanggal 24 
Masjumi, Djuli sampai 29 Djuli, (Antar) 

      

    
    
   

   

      

    

   

        

   

  

    

  

  


