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dikatakan adanja 2: kedjadian pen 

  

dan program pemerintah sekarang, 
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Si RI. 

  

    

    

  

elanda semasa perang. 
    

  

    
la hak ketiga ini kita ambilkan dari 

ta persediaan uang untuk pembaja- 
|ran hutang kita k 

jang dihtat untak pembangunan, 
tmnenedaaaa 

  

    

Sa Yng diummtan hari Sabtu an 

Ba: Sk, Belanda, ai, jg telah ditetap 

ketiga se kan untuk Belanda adalah FI 
$ 1 kita djuta — beng 53 Nag sekat! | 241 djuta. 

pihak ketiga sebe pun hutang ini dibuat oleh p 
  

(pun pembajaran hutang kepada pi 

Kobikis 
an untuk tidak meng: akut dan 

kam dalam |     

   

   

  

   
     

(pihak ketiga) teta Vasi Apa Akar - Fokio, 
kalam sidang kabinet | bt. “satu hari untuk ananda 
KM MB. 1 Ke) epaia2 Staf oa ai ag 

Djadi sisa jang Hias kita baias Hn Nang   

   

   

FI 420 djuta -adal 
5. Sisa sebesar I 241 

duta ini dapat kita perhitungkar 
kembali kepada Belanda, karene 
Belanda telah memerangi kite | 
Cengan memakan biaja sebesar Ek 
3.000 diuta. 

Aj erie 

    

    
kepada Belanda| Demikian keterangan pemerin- | Agusti IK 7 

| an Tega, Ka Skmu Pi 18 Agus 
AAA Siak ena ena tus tiba di Ta dimana dia      

   

    

  

    

: 

aa be 
   

  

Basi Unt 
Djangan Bikin 

an enna KONPERENSI pers 
n CC PKI DN. Aidit 
au bahwa sidang itu merupakan sidang 

at terang man kongres ke-5 
berhubungan dengan situasi jar ANSiO litik dat ri pada kabnet Al, jang sean Perumpamaan 
perstwa Altmin dan lan2 lagi. 

Seperti diketahui sidang CCMenteri2. Jang hendak diadjukan pleno PKI telah berlangsung se PKI — demikian Aidit — ialah 
lama 3 hari sedjak tg. 31-7 jang supaja pelaksanaan plan 5 tahun 
lalu. jitu djangan menambah berat bagi 

Berbitjara mengenai - situasi beban rakjat. Dari mana didapat 
internasional dewasa ini memung|kan modal? PKI mengandjurkan 
kinkan untuk terbentukaja tjara agar modal itu didapat dari 
front persatuan internasional an-| keuntungan2 jang didapat kaum 
ti perang dan perimbangan ke-|modal besar asing, tuan2 tanah 
kuatan telah Jebih menguntung| dan para hartawan: Tjaranja ialah 
kan golongan tjinta damai.  Dijedakan peraturan2- atau undang2 
katakan, bahwa negara2 kubu soliang mewadjibkan “mereka mem- 
sialis mendekati bangsa2 dan ne| beli sedjumlah obligasi2. 
gara2 dengan hati terbuka un- Mengenai pindjaman dari luar 
tuk mentjari dan merundingkan negeri PKI bisa: menjetudjui, 
bersama tentang apa-sadja jang|asalkan pindjaman itu! dilakukan 
dapat dipergunakan guna mentje| tanpa ikatan2. dan didapat dari 
gah #imbulaja pepetangan. negara mana sadja tanpa adakan 

prioritet. Menurut “pembitjara 
ekonomi nasional tidak boleh & 

1 #artikan. ekonomi kapitalis nasio 
2 net inal, tapi untuk tingkat sekarang 

“Mengenai keadaan: dalam negeri: harus diartikan ekonomi untik 
seluruh bangsa jang. bebas dari 
kekuasaan kaum kapitalis besar | 
asing, dimana ada djaminan per 
luasan sektor ekonomi negara 
dan adania proteksi dan fasilitet 
basi kapitalis? nasional jang ho' 

  

ting, jaitu berlangsungnja - Kongres 
Rakjat ke-I pada bulan Agustus 
1955 dan terbentuknja kabinet Ali 
Sastroamidjojo kel. Menurut 
Aidit, program Kongres Rakjat| 

:Hartawan2: Tuan 
ibkan Beli Obii- 

sea enfjana'/ 5-Tahun 
ig Tjara Membeajai Plan 5-Th—Pemerintah 

Peta 'Nasfonol Kunstmatig — Aidit Bentang- 
kan Putusan2 Sidang Pleno Ke-4 ». K. I. 

jang diadakan Djum'at sore jl. digedung PKI Djakarta, 
telah membentangkan hasiI2 siang picno ke-4 PKI, dan me- 

jang amat pentng, karena ja telah membikin 
PK4 jang lalu. Ia telah membertangkan pula soai2 jang 

Gikatakan programnja madju tentang pian 5 tahun pemerintah, ten- 
tang realisasi pembatalan KMB dan ekonomi: nasional, persoalan jang berhubungan dengan 

7|kini? Alimin telah mengakui kesa- |, 

dengs 

  

2 enak 
1 an denga 
SEATO. Tel Tg Agustus dia d' 
nantikan di Singapura. Dia akar 
mengundjungi pangkalan? dj Mz 
laya dan tel. 25 Agustus baru 
kan  meringgalkan Singapura |: 
menud'" Diakarta. Kabarn'a dia 

| ye singgah dikota in? sampai! 
27 Agustus, - setelah mana| 

sad -menudju ke Sidney. 
(Reuter). 

va 

  

» Chususnja tentang sokongaa 

Bitjarakan Suez | 
 IndonesiaiIngin Pe- 

ngar Dulu Negara2 
Kolombo 

Tentang peristiwa Alimin. 
Mengenai peristiwa Alimin Ai- 

dit katakan, bahwa tidak benar | 

bahwa Alimin - mengundurkan 
diri dari PKI. Jang benar ialah 
Alimin mengundurkan diri dari ke lan Abdulgani menerangkan ke 
giatan dan kehidupan politik, ka- pada pers, bahwa hari “Sabtu | 
Irena sudah tua dan sedang men xwasa Usaha Inggris, R. Saner, | 
derita sakit. Hal itu telah dinjata ktetah menjampaikan 1 
kan dalam surat Alimin pada PKI. kepada pemerintah 
Memang ada perbedaan pendapat Juntuk ikut berkonperensi di Kon 
dari Alimin dengan pimpinan PKI, (don guna membitjarakan' masa- 
jaitu bahwa PKI mendjalankan |lah terusan Suez. Setelah mene- 
politik front persatuan Memang (rima undangan itu Menteri Luar 
boleh anggota PKI  mempunjai Negeri segera mengadakan pem- 

pendapat lain, tapi setelah diada |bitjaraan2 dengan ie Ba 
kan diskusi setjara kolektif maka 'Mesir, aa dan selam Ma 
pendapat: majoriteit “jang harus 'berturutturu meneraha pala 
menentukan. Ditegaskan, bahwa 

MENTERI LUAR Negeri Te   

  

    

  

     

    

lahannja, dan selama ia masih ubungan dengan undangan Ing- 
bisa menempatkan partai diatas |: 'eris, Perantjis dan Amerika ke 
#eentingannja sendiri maka. Ali-fpada 21 negara untuk mengha- | 
min akan tetap berada ditengah2 aa 
barisan komunis, demikian antara 
lain Aidit. 

kan tgl. 16 Agustus j.a.d. di 
London guna menempatkan te- 

DN Aidit telah ditetapka, kem|rusan Suez dibawah pengawasar 
bali mendjadi Sekretaris Djen-| internasional. 
dral CC PKI oleh sidans. pleno. 
ke-IV Central Comite PKI is dil Pada djam 10.30 hari Sabtu   

nafide. Hendeknja - pemerintah 
Yangan menimbulkan kapitalis 
nasional: setjara kunstmatig. kare 

na kebetulan. ia teman separtai. 
Kalau .misalnja pemerintah mem 
punjai uang dan sanggup meng- 
cantikan veem2- jang ditinggal- 
kan Belanda, mengapa uang 'tu 
|harus diberikan pada tjalon2 ka 

walaupun jang satu lebih madju 
daripada jang lain, kedua2nja da 
pat didjadikan pegangan  dalam| 
perdjuangan sehari? rakjat Indone| 
sia, sebagai program jang: disetu 
djui sebagian besar massa Islam, 
massa nasionalis dan seluruh mas 
sa komunis. Selandjutnja . dikata- | 

    

perluas dengan: sekretaris2 Comi|'Menteri Luar Negeri menerima 
te2 Daerah Besar ig bukan anggo 'kedatangan Kuasa Usaha India 
ta CC ig.telah diadakan di Dja|'Bhandari, dikantornja di Pe- 
karta mula tgl. 31 Djuli sampai 'djambon, kemudian pukul 11.06 
tel. 3 Agustus ig lalu. Angsota2 'menerima Kuasa Usaha Birma 
CE ig.lain ialah: M.H. Sao Boonwaat, pukul 11.15 Kua 
Lukman, wakil sekretsris  djen isa Usah- Sailan, Moorthy, dan 
dral I: Nioto, wakil sekretaris | pukul 11.45 Dutabesar Pakistan 
diendral II: Sudisman, anggota Khaliguzzaman. Menteri Luar 
Politbiro. CC: Jusuf Adiitorop. | Negeri Ruslan Abdulgani menja 
ansgota. CC: Siswoio, anggotaltakan, bahwa Indonesia belum     kan, bahwa sidang pleno ke-4 CC| 

PKI menghargai ik luar nege| pitalis baru, jang hanja akan me 
ri dari kabinet Ali sekarang jang | agalami kebangkrutan sadja? 
bebas dan aktif, serta :mengutuk| - 
mereka jang mau. endjalankan | 
politik bermuka dua jaitu madjul 
keluar dan reaksioner kedalam. 
Tag, Ke “bahwa meski- 
pun menjokoi program. p 
merintah, tapi en akan 2 
mengadjukan kritik terhadap kele 
mahan2 pemerintah. 5 

Plan 5 tahun - 
soal eren pi 
KMB, ekonomi 

Aidit katakan, bahwa sono 
lan KMB harus direalisasi. Sam- 
pai sekarang pembatalan itu be- 
lum mengadakan perobahan apa2, 
ketjuali perobahan: politis, ' jait 

  

  

  

Ganggu 

  

- 

      

   . maka dengan 

kurang baik: : Tni, 

i Oleh: pimpinan. Kementerian 
P dan: K diminta pernjataan se- 

tjara tertulis dari fihak jang ter 
bahwa kita tidak lagi berada di- |kena agar dapat dilakukan kebi 
bawah mahkota Belanda. |djaksanaan “dilapangan persona- 

Mengenai plan 5: tahun pemba | lia dalam kalangan Djawatan Ke 

    

      

     
ngunan negara. oleh: emerintah. | budajaan. 'Pernjataan “ tertulis 
dikatakan, bahwa Plitu telah dipenuhi olehnja  sete- 
KI tentang hal itu sama sada dgn bal 27 folio. Seterusnja pernja 
rengetahuan umum, karena taan tertulis tsb. maka — pimpi- diuga hanja mengetahui "hal. itu 
dari koran? dan. dari e nan Kementerian PP dan K se- 

gera mengambil tindakan semen 
(tara islah : mengizitikan pegawai 
wanita itu tinggal dirumah. Se-| 
Imentara itu diusahakan agar ke 
pala djawatan tsb. dapat dinon- 
aktifkan. Untuk - memetjat se- 
orang pegawai negeri tidaklah 
Imudah, karena kedudukannja di d 
'Idjamin oleh tata aturan kepe- 

Usaha untuk  meng- 
'Jadakan tindakan2 harus dilaku- 

ke dengan berhati2 sekali, ka- 
rsoalannja sangat pelik 

Kementerian PP dan K ha 
. men agar nama pega- 

ita jang pagu 
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jung 
Siap :U 
Ka P 

    

  pasukan2 Tamat jang : 
ta dan Song: setia kea    

    

  

     

   

      

    
   

    

  

       

     

      

   

      

  
tangisi. cd 

derhikiat! diberitakan le 
kabar ”Le Monde”  h: t 
Hal ini merupakan berita jang: 
achir dalam imiriggu ini, dimana 
Perantjis "telah siap untuk meng: 
adakan aksi militer”. 2 

  

Jae LUAR NEGERI 
Pa dalam 

Seorang djuru sk dari ke pidato televisi pada hari Djum'at 

  

   

  

bantah 
tentara pajung. Sementara ita 

Hani Logan lte 5 Manna Terusan Suez ang 
Semua: Na nasionalisasi seminggu jl. dibiar 

Ong Dekan MN Ko : Ikan dengan tak adanja tentangan 
pal2 perang diberit At eiibar aka bal ini akan membawa ,,ke 
li ke Toulon dan disia : agar, afitjuran bangunan internasional 
setiap saat djika diperintahkan ia benda kRan 

ng mendjadi dasar 
sapat berangkat. Di setas : an kesedjahteraan semua rakjat”, 
djalan2 besar dan dipe an2 Ma kari demikian Dulles. Kemudian ia me di Toulon pada' dewasa ini k "an Segi ne as , 1 Kesingemukakan pendapat bahwa sua 
“hatan seperti dalam  kendaanjtu rentjana tentang menginterna- 
perang. Matroos2, opsir2 angkafsionalisasi Terusan Suez akan di 
tan laut dalam djumlah jang be mufakatkan dalam konperensi 24 
sar melaporkan diri kepada mar), negara jang menurut persetudjuan 
kas2 angkatan laut. (Router), Tantara A, S., Inggeris dan Peran 

menterian pertahanan  nasional|jl. mengatakan bahwa sama se- 
mengatakan, bahwa 'tidak|kali tak dapat diterima bahwa 

dapat membenarkan atau mem- Terusan Suez harus dieksploitir 
berita2 ttg. pasukan2 | foleh Mesir untuk ,,maksud2nja 

sangat tamak”. Djika putus- 
n presiden Mesir Nasser untuk 

  

    

      

  

    

     

  

    

e rang KepalaDjawatan 

umon aa P. P. & K. 
BERHUBUNG DENGAN adanja peristiwa sekitar perhu- 

: Dera anfara.ex kepala Djawatan 
Le . dan Agya pegawai wanita bawahannja ig pada waktu 

mendjadi heboh seperti termuat dalam sementara 

« 2 ang perlu mengumumkan sebagai berikut: Lebih 
Peras ana sesudah konperensi dinas Kementerian P.P. dan 
K. di Bogor terdengar desas-desus tentang suatu peristiwa jang 

CC: pengganti almarhum Bach- mengambil sesuatu keputusan me 
tares sddin. (Anta ra). ngenai undangan Inggris, Peran- 

tis dan Amerika untuk menghz 
diri konperensi di London guna 
membitjarakan masalah terusan 
Suez itu, dan mungkin sekali 

Pp .W i . soal inf »kan dibawa  kesidang 
cz an ta kabinet hari Selasa jad. tgl. 7 

Agustus. 

Diketahui pula, bhw hari Saptu 
@jurubitjara. kementerian Luar Ne 
geri sedjak pagi2 mundar-mandir 
dari Kementerian Luar Negeri 
ketempat kediaman P.M. Ali Sas- 
troamidjojo jang sedarig sakit. Me 
nurut dugaan Suwito telah me- 
njampaikan kepada Perdana Men 
teri segala perkembangan jg ter- 
achir disekitar masalah terusan 

Kebudajaan. Kementerian 

ini pimpinan Kementerian P.P. 

Menias an Minggu meninggalkan 

   

  

   

   
      
      

    
   

  

   

     
   

engan “Presiden Ramon 
she Nana t tgl. 

         

    

       

    

akan mengad akan pembitiaraan | He 

Song gram dan ke kz 
kernaa misi dari 

Pedjambon Sibuk! 

Isebesar itu, oleh Sutrisno dan ka 

Nan Una : 

undangan | 
“Indonesia | 

   

  

   
   

jang Basah, dg Ps 

|Dia' akam singgah. di. Honolulu 
Arthur Radford, ketua gabungan 

  

tee & 

| Malversatie Di 

3 Banj: jamingDibe: 
Pena, yg Sutrisno 
— 

  

     

  

   

    

Dibukum 
DNG2 ALRI, 

FEB Mardjadiwirja 
ng  ditudi “telah membantu 

Orang Bana Se pemegang kas 
PN aa Let. Muda Sutrisno, mela-| 
ppap penggelapan uang djabatan 

ih dari 1.000.000,— dan 
oleh penantattmum Djaksa Ma-| 

Tr R. R, Harahap dituntut hu | 
1 an Pein selama 2 tahun 6/| 
lan, oleh Pengadilan Tentara 

“hari Saptu pagi telah di 
bebaskan dari tuntutan, atas da- | 

(sar pertimbangan tidak terdapat- 
'nja PL dan alasan? kuat ter- 
hadap hal2 jang dituduhkan atas 
diri terdakwa. f 

Dapat dikabarkan, bahwa peme 
igang -kas ALRI, Let. Muda Su- 
trisno telah lebih dahulu diperik 

pe perkaranja, dan terhadapnja 
telah 'didjatuhi hukuman pendjara 
4 tahun & bulan, karena dipersa- 
lahkan telah menggelapkan uang 
ALRI lebih dari Rp. 1.000.000,— 
itu untuk kepentingan diri sendi- | 
ri, Uang I jang. digelapkan 

Fasa kacang : : 

jadara Inggris ini menundjukxan | 

   

    

| kat U.P. dari London. 
Menurut berita2 pers. ada. ke 

| nungkinan bahwa Inggris akan 
memindahkan . satuan2: 
iang tertentu dari garis front" 
|NATO di Djerman. 
'milier Inggris jang dipertjepat 
ni menimbulkan dugaan ' pada| 
kalangan? diplomasi di London, 
bahwa Inggris menduga bahwa 
iMesir akan menolak internasio- 
haalisasi “Terusan Suez. 

| menjampa'ikan surat2 undangan 
Ikekonperensi 24 negara jang 
'akan dimulai pada tgl. 16. Agus 
tus j-a.d. di'London. djenderal2 
Inggris giat berusaha menjusun | d 

angkatan Benar ..expedisioner” 
amuk bert: mtk di Timur Te 
ngah. . 
»Ke tiepa' an penjusunan” koordi 

inasi pasukan? darat, laut dan 

bahwa Inggris bermaksud sudah 
siap berperang, ,,kira2' seminggu“ 
“sebelum konperensi 24 negara) 
dimulzi.. Sumber2 jang patut di 
pertiaia mengatakan bahwa ke: 

mungkinan tidak ada bahwa Ing 
eris akan mengobarkan -aksi mi 
ter terhadap “Mesir, sebelum 

konmarensi 24 negara itu meng- 
achiri pekrdjaannja — ..ketjuali 
apabils Mesir memprovokasi ke 
aJaan darurat atau timbul per 
Suatan2 'kekerasan di Mesir ter   wan2nja jang djuga sebagian te- 

lah dihukum, dipakai a.l. untuk 
'mendirikan perusahaan2 dikota 

  

  
     wakil ,Negara2 Keolombo” guna j 

|dliri konperensi jang akan diada | 

dap selat Djibraltar (dikuasai Ing 

    

4 MEI 
ai 

bar al Ya 
pen 

N en 

Terusan Suez 

Terusan Panama, Diibraltar, 

Bagaimana sikap Inggeris' terha 

geris), Adan (idem), Bab al Man-, 
dub: (selat antara Adan dan- Afri-/| 
ka), selat Dardanella dan Terusan 
Panama ? 

Kalau djalan2 pelajaran terse- 
but. diatas tadi ditempatkan “diba 
wah “pengawasan internasional, 

maka Mesir berdjandji untuk me 
rundingkan soal penempatan- Te- 
rusan Suez dibawah pengawasan 
internasional, guna manfaat selu 
ruh na, Demikianlah tulis Muh. 

Hanjalbnu Hadjar 
&DjumberiBelum 
Taati Panggilan 
HINGGA SAAT ini sudah ada 

beberapa orang pemuka2 KRJi 
di Kalimantan jang telah mene- 
mui Penguasa Militer Overste 
il. Kiusan HaSry, jalu | ,,wakil 
panglima” K. R, J. T, Dardian- 

  

I   Suez dan kemungkinan? akan di 
adakannja konperensi di London 

5 ) 2 nti 
Pegawai wanita jang bersang- ai 

kutan rupanja tiada sabar me- 

nunggu . prosedure jang ditem- 
puh pimpinan Kementerian PP 
dan K hingga berakibat terbuka 
nja surat jang menurut sifatnja 
dianggap oleh pimpinan Kemen 
terian PP dan K dikirim ' kepa- 
danja untuk pribadi (vertrouwe- 
lijk). Atas. terbukanja surat ituly 
»impinan Kementerian PP dan 
K menjatakan penjesalannja. 

Seperti sudah dikabarkan, 24 ne 
gara jg diudang utk menghadiri 
konperensi di London itu adalah 
Mesir, Perantjis, Italia, 
land, Sepanjol, Turki, Inggris 
dan Sovjet Uni (negara2 penanda 
tangan Konyensi Istambul dita- 
hun 1888 jang mendjamin kebe- 
basan pelajaran melalui terusan 
Suez), Australia, Sailan, Denmark, 
"Ethiopia, Djerman Barat, Junani 
India, Indonesia, Djepang, 
Iran, New Zealand, Norwegia, Pa 
kistan, Portugal, Swedia dan 
Amerika Serikat. 

Indonesia ingin dengar dulu Karena menurut berita  per- 
. Negara? Kolombo. soalan peristiwa itu sekarang ber 

Terlebih. dulu fndonesia ingin 
ada ditangan polisi, maka pim- 'mendengar perldipat dari pada 
pinan Kementerian PP dan K ,,Negara2 Kolombo” dan dalam 

waktu singkat pemerintah Indone 
sia diharapkan sudah akari meng: 
ambil keputusan, kata Menteri 
Luar Negeri Ruslan Abdulgani. 
Dapat dikabarkan, bahwa sesudah 
berbitjara dgn wakil2 Mesir serta 
»Negara2 Kolombo”, Menteri Luar 

berseru kepada masjarakat hen- 

daklah menunggu kepuutsan da- 
ri jang berwadjib. Pimpiian Ke 
menterian PP dan K tidak akan 
segan2 mengambil tindakan te 
gas' berupa: hukuman, menurut Mean Den aan hari sak ja : aptu sibuk membitjarakan. ma- noriia “kepegawaian atas perbuajsiiah terusan Suez itu dgn staf. 
tan pegawai jang terang TWIAN 
gar' kesusilaan: 1 
“Demikian: pengumuman 

msniteriz 1 : 

nja, jaitu acting Sekretris Djen- 
deral Kementerian Luar Negeri 
Dr, Subandrio dan djurubitjara 
Kementerian Luar Negeri, Suwito 

Jibson Kusumowidagdo. 

Ke:   
  

Dullesf” Ngamuk" : : Putusan Nas- 
rTakDpt Dib 

   reg 

farkan TanpaTentai ng- 
den Nasser dalam pidatonja me- 
nasionalisasi Suez Canal (Compa- 

E . 

an Katanja ny tidak mengemukakan bahwa 
tindakan nasionalisasi itu akan 

ui aa Nenen aa memberi djaminan lebih baik kepa 
da dunia bagi pemakaian terusan 

Rentjana ini menurut  Dulles Suez setjara internasional. Menu- 
harus didasarkan atas azas2 ter- rut Dulles dasar pokok jang dike : 

“diterima 'mukakan oleh Nasser untuk meng 
menurut adakan tindakan nasionalisasi itu 

Dulles Mesir akan djuga membeti |ialah menaikkan ' prestise Mesir. 
persetudjuannja. Ta menerangkan | | Dulles menghubungkan ' tiridakan 
menantang sebuah 'atat" dua nega Nasser dengan ambisinja memper 
ra adalah tidak sama dengan me-luas pengaruhnja dari Samudera 
nentang suatu putusan jang diper 'Atlantik sampai Teluk Parsi. Dul- 
timbangkan dengan sungguh2 oleh Hes mengemukakan penjitaan Suez 
banjak negara jg mempunjai hak Canal Company sebagai suatu tin 
atas Terusan Sucz berdasarkan |dakan pembalasan terhadap den 
perdjandjian dan jang kehidupan- (dam Perantjis. Ia menegaskan bah 
nja ekonomi tergantung dari pema| wa AL. S. tidak memberikan: se- 
kaian terusan tersebut berdasar- (suatu djandji tindakan apa jang 
kan konvensi Istanbul tahun 1888.|A. S. lakukan — bila konperensi 
Dulles mengatakan bahwa presi- London gagal 
. 

tentu. Djika azas2 ini 
baik oleh konperensi, 

KA? gate      

eder- 

sah selaku komandan jang 
aeri “kekuasaan mutiak oleh 
Ibaa  Hadjar dalam gerakan 
KRIT dengan pangkat ,,Letnan 
Kolonel”, ,,/Major” KRJI Tjina 
by selalu »kepala staf merang- 
kap Djaksa Agung”, ,,Kapten” 
KRJT Arpan adjudan Dardian- 
sjah, R. Mochtar Djaya ,,Major” 
KRJT selaku komandan batalion 
sRadjawali”, jaitu stoot  troep | 
KRJT, Untung Djenggot, Senoba |, 
riansjah dan lain2, sehingga: de- 
ngan demikian jang masih belum 
menemui Penguasa Militer, Ibnu |: 
Hadjar sendiri dan 
mandan batalion 
Putih” dengan pangkat Major” 
KRIT. 

Djumberi beserta pasukannja. 

menurut keterangan jang diper- 

'oleh ,,Antara“ diharapkan su: 

'dah berada didaerah Kota Baru, 
tctapi masih belum diperoleh kel 
perangai tegas. apakah ia panti 
akan menemui panggilan Peng: 
uasa Militer bersama2 dengan! 
Ibnu Hadjar. ig 

Dengan demikian, maka pe- 

mulihan keamanan daerah Hulu 
Sungai Utara dan Selatan, dgn. 
keluarnja pemuka2' KRIT ter. 
sebut sudah bisa dikatakan  sele- 
sai. Daerah jang dewasa ini, ma 
sih dalam keadaan belum sta- 
bit? hanjalah meliputi - daerah 
kabupaten. Baru, tetapi besar du- 
@aan bahwa pada bulan: Agustus 
jang akan datang diharapkan su- 
deh Japat tenang kembali. 
Ketjuali itu, pihak Pamong Pra 

dja pada saat ini tengah menga- 
rahkan perhatiannja pada soal? 

  ' jumberi ko ' 

  

  

    
   

          

     
          

Lamhbage Kebudaisar makna 

Kor tenan Genootschep $ 
Len Watenichepoan” 

  

penampungan bagi anggota2 ge- 
rombolan jang telah menaati pang 
(gilan, dan utk itu hari Saptu j.l. 
pihak Koordinator Keamanan Dae 
rah telah mengadakan sidangnja 

.di Gubernuran. Dari kalangan jg 
|biasanja mengetahui, diperoleh 
'keterangan bhw kini sedang dipi 
'kirkan utk membeli suatu onder- 
neming bagi mereka, jang ke- 
tjuali tjukup luas utk tempat ke 
diamannja, djuga terdapat pohon2 
karet jang dapat disadap, . satu 
dan lain hal bertalian rapat dgn 
djaminan kehidupan mereka, 
Sementara menunggu penjelesai | £ 

an lebih landjut, "maka anggota2 
gerombolan jang kini sedang di- 
tampung pada. berbagai asrama 
penampungan dikota Badjarma- 
sin, akan diusahakan dipindahkan 
keasrama penampungan jg terle- 
tak di Km 21. Asrama dimaksud 

kini Pee dalam persiapan dan 

Ka Ong a an Inter 
nal,: Atas: Suez: " 

Asalkan Gibraltar-Adan- Panama Diawasi 
Internasional Pula 

AVIMAD HASSANEIN HEYKAT, 
Djamal Abdul 

I': hari Sabtu, bahwa Mesir bersedia merundingkan 
“dibawah pengawasan “Internasional, 

asal sadja Haa internasional ini djuga ditempatkan atas 

Adan dan selat Dardanzlla. Sete- 
rusnja dikemukakan bahwa Inggris tidak dapat meneritha baik 

bahwa peraturan2 mengenai Terusan Suez ditempatkan Pe 
satu negara, jaita Mesir. 

Hassanein Heykal dalam ' 'Akhbar 
al Yaum”. 

tulis dalam "al Gumhuriyah” bah 
wa kampanje hangat jang dilun- 
tjurkan oleh pers Barat terhadap 
Mesir itu akibatnja hanja 
menimbulkan rasa pahit- getir sa. 
dja dalam hati 
dan ' menimbulkan 
terhadap apa jang disebut Dunia 
Bebas. 

bing nasional Mesir didalam surat 
kabarnja "Al Shaab' 
menulis, bahwa ,,Mesir tidak akan 
tunduk kepada antjaman2 militer 
atau ekonomi. 
tap' akan "mengadakan 
militer, maka Mesir 
menjerah kalah” kata Salem. Sa 
lem setjara tadjam ' menulis didala 
lam tadjuk rentjana setelah kala 
ngan2 jang danat dipertjaja mem 
beritakan, bahwa Mesir akan mem 
berikan djawabannja kepada Ti- 
ga Besar Barat 
mereka ke konperensi di London 
tentang' masaalah Suez. 

Reaksi pers mengatakan,  bah- 
wa Mesir akan menolak untuk 
hadir. 

Salem telah dikeluarkan dari 

ruda Salem lebih landjut 

'Kerasan sendjatanja. 

hadap war ganegara2 Inggris jg. 
ata dana“ Demikianlsh tulis 
Santana UP. dari London. 

  

seorang sahabat 
asser, tulis dalam harian ,,Akh- 

£& 

Sementara itu Anwar Sadat 

akar 

sanubari Arab 
penentangan 

(Reuter). 
Salah Salem tentang sikap 
keras Inggris dan Perantjis 
terhadap Mesir. 

“Salah Salem, seorang jang per 
aah mendjabat menteri pembim- 

(Sederhana) 
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Persiapan? 

Djustru| 

Isada saat. para dutabesar Inggris Gelapkan Sedjutal 

a 
NT Gale 
  
  

T perang 
m Konperensi 

ai 
1 anta Han Inggris sudah mulai 

daripada renfjaha untuk mengerahkan 
Nan “jang heli terhadap Mesir, jang mungkin 

On okka oleh Inggris apabila sikap Mesir tidak memuaskan 
baginja. Demikianlah tulis wartawan kantorberita Amerika Seri 

ke- 

akan 

  

Mosaddeg Hari 
I aaan AB ian ,.K 

Sabtu Bebas: 
'DIUMUMKAN di 

bahwa bekas perdana »menter 
Iran Mohammad « Mossadegl, 
Sabtu "pagi dibebaskan  kerubai 

| Gari ramuh penrdiara, Seperti di 
ketahui, ia adalah P,M. Iran js 
telah menasionalisasikan industr 
rbnyas tanah Iran. Tapi kemu- 
dian ia digulingkan dan dipen- 
djarakany nasionalisasi dibatal 
kan. Bekas kepala stafnja, disn 
derai Yaghi Riah', sudah dibe 
baskan kembali Djum'at il. 

  

Tehsrar 

|Apakah Pemogok 
an SBKA Dienst: 

weigering ? 
MENTERI Perburuhan 

ial Rasjad atas pertanjaan ,,An- 
tara” di Surabaja Djum'at ma- 
am telah menolak untuk mer- 
berikan keterangan2 jang men- 
dalam sekitar aksi2 SBKA jang 
sekarang sedang berlangsung ini, 
dengan mengatakan bahwa soal 
tu adalah kompetensi" Menteri 
Perhubungan dan bukan kompe- 
tensinja. Oleh karena itu Sani ja 
talam persoalan ini terdjadi 
Menteri Perburuhan mentjampu- 
rinja, menurut Menteri Rasiad, 
adalah tidak lebih daripada ha: 
nia merupakan pemberian djasa 
.#jasa baiknja sadias sebab dim 
zrti keseluruhannja edudukan 
buruh DKA tidak dapat disama- 
ran dencan kedudukan buruh2 
partikelir. 

Dilihat dari segi sosial ekono- 

mis, antara buruh DKA dan bu 

ruh partikelir memang: sama, 

teap' dari segi fungsi tidak sa-| 
ma. Buruh DKA mempunjai sta 

tus pegawai negeri jang telah 

Tatur oleh suatu peraturan pe 

merintah, sedang buruh2 par 

fikelir tdak.  Ditanja ” bagaima 
12 Pan ana pemerintah terha- 

dap pemogokan SBKA ini, Men 
"eri Sabilal tidak “memberikam 
sentapatnia, dan ketika  ditanja 

wpakah pemerintah anggap mo- 

“ok itu sebagai “ ,,dienstweige- 
“ing“ Menteri hanja mendjawab 

“nekat bahwa ,.pertanjaan itu 
rsrJalu djauh”. (Antara). 

Perang Kefjil 
Bisa Meletus 

Kata PM New Zealand 
PERDANA MENTERI New 

Zealand, Sidney Holland. mes! 
rgatakan bahwa perang “ketit| 
hisa meletus kalau tidak diambil 
findakan2 jang tegas untuk me- 
redakan ketegangan dunia, ter 
utama sekali di Timur Tengah 
dan Timur Djauh. Perare -ketini 
ini musti sigotih Ksena bisa 
meletuskan erafio besar, demi- 
kian Sidney “ole nd jang baru 
sadja kembali dari meprhadi'r 
konperensi para perdana menteri   

sDjika Barat te- 
intervensi 

tidak akan 

atas undangan 

kementerian pembimbing nasio- 
na? oleh Presiden Gamal Abdul 
'Nasser karena .masaalah Sudan. 

Didalam tadjuk  rentjananja 
menantang 

Barat untuk "mempergunakan ke 

Kami se 
penuhnja “ menginsjafi, bahwa 
Inggris mempunjai lebih banjak 
tentara, sendjata dan bom2 atom 
dan zat air” 'katanja.  ,,Tetapi 
'suruhlah perdana" menteri An- 
ihony Eden dan armadanja, ser 

@ menteri luar negeri Perantjis 
Pineau dan serdadu2nja jang se 
lalu memakai parfum itu - me- 
ngerti, bahwa rakjat Mesir akan 
berdiusng untuk tiap2  djengkal 
Na Demikian Salah Sa ! 
em 

Perlu 

  
A. M. DASAAD, presiden di- 

rektur Dasaad Musiri' Concern N. 
V., jang baru kembali di Indone 
sia dari perkundjungannja di Djer 
man Barat, dalam pertjakapan dgn 
wartawan “Antara” menerangkan, 
bahwa perlu sekatilah pemerintah 
segera | memikirkan Sian 
(tindakan2 menjusul) « daripada 'ha 
sil2 'baik sekali dari perkundjung 
an Presiden Sukarno diluar nege 
ri, terutama di Djerman Barat 
baru2 ini. 

Saja sebagai' pengusaha, Kari 
Dasaad, bolehlah katakan, bahwa 
aja memperoleh keuntungan” 
duga dari suasana baik jang tlh 
Citimbulkan - oleh perkundjungan 
Fresiden di Djerman Barat, kare 
na luar hiasalah besarnja penga- 
ruh perkandjungan Kepala Nega- 
ra kita itu di' negeri tersebut, ja-   @asun (Antara), 

      

  

      

  di Hae npin 

bia guna, memperbaharui 

Sekali Pemerintah Pikirkan 
Foftow Up" Dari Hasil' Presiden: 

Idung Pekan Raya Surabaja itu 

Harapan Presiden K 

resepsi penutupan Kongres 

menghadapi pembemukan konsa 

sananja keadilan dan kemakmur 
pula mengandung dasar2 untuk 

Berkenaarn dengan ditempatkan 
nja atjara perobahan struktur or 
ganisasi PSII dalam kongres luar 
olasanja itu, Presiden Sukarno 
ebih landjut menjataka, kejaki- 
nannja, bahwa perubahan itu se 
kali inipun tidak mendjadi kan 
PSII menjimpang dari garis po- 
keais dari azas  perdjuangannja. 
Para pemimpin PSII selama per 
Sjuangan h: ant setengah abad 
amanja itu telah berkali? ber 
zanti, kata Presiden. namun hz 
uan partai dapat dikatakan ti 
dak berubah. Demikian antara 
tain Presiden Sukarno. 

PSII tetap perdjuangkan 
dasar? Islam. 

Dalam pidato utamanja pada 
resepsi jang dilangsungkan dige 

Presiden (ketua) Ladjnah Tan-     
| 

Sabi- berdasarkan semata? atas adja- 

ipersamaan deradjat 

  rogara2 Commonwealth di Lon 
Con: (Reuter) 

Taggris-Peranijis Deg- 
jan,Ttg Pipa? Minjaknja 
'Chawotir Kolau Syria-Libanon Akan 

Menasionalisasikannja 
SUMBER' DIPLOMASI di Washington hari Sabtu menga- 

takan Inggris dan Perantis kuatir sekali bahwa presiden Nasser 
mungkin akan mendorong Syria dan Libanon untuk menasionali 

Gapat bahwa Nasser 

fidzijah PSIT Arudji Kartawina 
ta menegaskan, bhw tudjuan da 
ri fjita2 PSII dlm melalui 
hanjalah satu jaitu: ,,PSII menun 
tut terbentuknja negara R.I. jang 

KR.TEMPEL) 76- 

membantah berita2 
takan, bahwa tentara RRT telah 

KWALITEIT 
ET 

HARGA 
Wa 

toko PUTERA H.S. 

SMG. 

   
    

Hasilkan U.U.D. Jang Dja- 
min Kesatuan Hakjat 

epada Kongres PSI! 
DALAM AMANATNJA “kepada kongres Musr biasa PSI 

di Surabaja jang dibatiakan oleh Gubernur Diawa Timur pada 
Djum'at malam, #residen Sukarno 

menjatakan pengharapannja supaja garis2 pedoman PSH untuk 
tusi baru iang akan mengganti- 

kan UUDS R.I. dapat turut menghasilkan UUD jang mengandung 
“djaminan jang tegas atas kesatuan rakiat Indonesia jang bulat, 
kokohnya xeieraekaan, murninia kedaulatan dan dapat terlak. 

an bagi nusa dan bangsa, serta 

pelaksanaan perhubungan inter- 
nasional bersena.xan atas azas adil dan damai. 

dak dapat menghadirinja dan ha 
nja mengirimkan 
dibatjakan oleh Gubernur diatas 
itu, Dari f.hak perwakilan2 ne- 
geri2 asing, tampak antara lain 
Konsul2 India dan Pakistan. 

Selain Presiden Sukarno, sam 
butan2 telah” diberikan oleh 
H.Z.A. Achmad sebagai wakil 
dari Parlemen dan Menteri Per 
buruhan Sabilal Rasjad jg me 
wakili Perdana Menteri atas na 
ma pemerint.h pusat. Selesai re 
sepsi tsb. sidang kongres ter- 
achir dilandjutkan untuk membi 
tjarakan 3 pokok atjaranja jg ter 
penting. (Antara). 

Radio R.R.T. Ban 
tah Adanja? Serbu 
an Pasukan RRT 
Di Wilajah Birma 
"RADIO PEKING hari Sabtu 

jang menga- 

ran2 Islam dan berlz 5 : e Lea : 
kum2 jg dan berlakunja, hi menjerbu wilajah Birma dan 
Rn Rasul (Hadits), Idi mengandjurkan agar waspada 

5 Na SEA jasa. terhadap kemplotan2 jang akan 
dan O'ash”. Tjita2 PSII jg d' (merusak hubungan baik antara 
katakannja bukan baru itu, ada- 
lah bahwa sesudah terbentuknja 
Madjelis Konstituante dan DPR 
sebagai hasil2 pemilihan umum 
jang lalu, PSI akan benar2 men 
djalankan sesungguh-nja dan se- 
luas2nja adjaran agama Islam. 

da- Perkuatan front Islam 

renindjau 

dasar itu” . 
surat kabar Birma ,,Nation” pa 
da tgl. 

Tiongkok-Birma.” — Siaran radio 
Peking jang ditangkap di Tokio 
itu mengatakan, bahwa merurut 

dari. harian  rakjat 
'ekimg ,tjeritera2 jang tak ber- 

telah disiarkan oleh 

31. Diuli jang Jalu. 
Penindjau itu mengatakan, bah 

  

   
   

pat prioriteit pertama. wa suratkabar Birma tadi dgn 
Lebih djauh  Arudji katakan, |tanpa menjebutkan Sang ernjai 

bahwa PSII mendasarkan program menganggap, ,,bahwa . bek sana 
rerdjuangannja kepada antara lain | ja jaran TEA Rp: Ta Ton En 

, erbatasan Tiongkok-Birma ersatuan ummat, kemerdekaan ip 
Ne 1 AAN sebelah Utara: telah bergerak ummat, pemerintahan jang demo-, 
kratis, perekonomian jang merde- li 
ka dan menguntungkan rakjat dan I 

manusia da- 

  

memasuki wilajah Birma 
ima ratus mil dan. met 
RRT telah melanggar kedaul! 

  

Birma.” 
lam pergaulan. Dan berhubung Dengan memberi keterangan, 
idengan kedudukan serta tugas: bahwa RRT dan Birma selalu : 1 ma sel: partai2 di Indonesia meng! 'adap' memelihara hubungan normal 
masa2 jang akan datang, maka asrah2 tdi penindjau tadi 
setiap usaha jang menudju kepa- 2 Ta t 
da aa at Ta PSII menuduh, bahwa alat2 aa 
memberikan An an ertama (Canda Amerika dan sekutnnja di Ke i ama Aa 1 5 

i aa NN ae .|Asia jang hanja. berdjingkrak- dalam program dasarnja. Dalaml “ krek uan aa aka 
hubungan- itu, -PSII memandang PSI K . UNUR ANAmaL RKA 

ala |Usguan, mempergunakan“ kesem-s Liga Muslimin merupakan 
untuk mempersatukan segenap 
partai2 Islam serta ummat Islam 
di Indonesia. 

Tetzpi, kata Arudji, ini tidak 
lah berarti. “bahwa PSII “akan 
menutup pintunja untuk terseleng 
garanja kerdjasama antara PSI 
dengan aliran2 diluar Islam 
PSII tak akan menjimpenpg se 

udiung rambutpun dari tjita2nja 
semula, jg sudah ada sedjak le- 
bih kurano 50 tahun jg lalu ja 
itu terwudjudnja suatu m»siara- 
kat Islam dinegara Indonesia 
serta terbentuknja negara R.I. js 
berdasarkan atas adjaren2 Is- 
lam. menudiu Baldatun  toiiiba- 
tun wa Robbunghafur”. Dem'k 
as Arudii Ketua Ladinah Tan 
fidzijah PSII mengachiri pidat 
nja. 

Dari 
datang 

fihak pemerintah puser 
menghadiri resepsi tsb 

antara lain Menteri Perbrruhar 
Sabil:! Rasjad ig mewakili Pe 
dana Menteri Al: Sastroamidioic 
dan darj fihak Parlemen termal 
H. Zaina! Abidin Achmad. Pre 
siden Sekarno ig diusa dian 's 
dang. oleh satu den Isi. hal ti 

    

persahabatan anatra RRT 
Birma 

ketegangan. 

ter 
ri 
ford, 

staf Amerika Serikat set 
di Tokio dari Seoul mengatai 
diika kabar2 

buan tentara RRT di Birma itu 
henar. 

ma, djika diminta. 

n ini untuk menabur-nabur 
keruwetan dalam -hubungaa 

Gan 
matuk ' meniup-niup 

Sementara ita Ren- 

mengabarkan dari Tokio ha 

Djum'at bahwa Arthur Rad- 

kepala gabungan  kepala2 

anta 

an, 
penjer- 

dan 

  

   D 

  

mengenai 

meka dia menduga, bah 
va SEATO akan membantu Bir 

(UP). 

Pertempuran An 
tara" Pasukan 

RRT Dan Birma? 
MENURUT KALANGAN res- 

mi di Rangoon selama 6 diam la- 
manja pada hari Sabtu telah ter- 
djadi tembak-menembak antara pa 
sukan2 RRT dan Birma didaerah 
perbatasan RRT —Birma jang Ie- 
taknja 120 mil sebelah Timur dari 
kota Lashio. 
nembak tersebut seorang perwira 
dan 9 orang serdadu RRT lainnia 
telah tewas sedang dipihak ten- 

Dalam tembak-me- 

“ara B'rma 3 orang menderita 
luka-luka. 

Demikian kalangan tsb. jang 
meniatakan selandjutnja bahwa 

ser.empuran telah terdjadi pula 
antara pasukan RRT dan Birma 

susi pipa2 minjak jang melalui daerah2 negeri2 itu dalam usah» dipropinsi Wa Ali. . Sementara untuk menambah krisis di Timur Tengah. Mereka ini berpen- | tu laporan dari penjelidik ang- 
.tidak usah baniak mengadakan tekanar |””tan darat Birma” menjatakan 

untuk mejakinkan kedua negeri ini supaja mengikuti djedjaknja. hahwa pasukan2 RRT sekarang 
Hal ini akan mempunjai aki- kaian pangkalan udara Dhahrar sedang dengan ter-gesa2  mem- bat2 jang langsung di Irak jarig oleh A.S. masih tertunda semen (bangunkan djalan2 jang dapat 

paling sedikit separoh 
minjak Irak dikirimkan melalui 
pipa tadi itu kekapal2 utk Ero-|pula Irak dan Saudi Arabia, kata 
pa, kata mereka itu selandjutnja.| sumber2 itu lebih djauh, menurut 
Tindakan2 Syria dan Libanon | 
akan mengadakan tekanan kepa 
da Irak utk menasionalisasi Sum | 

ber-sumber minjaknja hingga de 

  

ngan demikian dapat terus me-| mengenai Suez itu. Maka sebagai 
makai pipa2 minjak itu, kata 
sumber2 itu. 

Saudi Arabia pula ? 
Kata sumber2 itu selandjutnja, 

hal2 ini sedikit atau banjak mem 
punjai pengaruh djuga kepada 
Saudi Arabia sebab perundingan2 
pemerintah A:S: dan Saudi Ara- 

tempermudah usaha2 saja seba- 
gai pengusaha, dan sebagai orang 
Indonesia saja merasa bangga 
akan penghargaan bangsa Djer- 
man pada Bung Karno sebagai 
Kepala Negara kita. ' Demikian 
Dasaad jang terangkan, bahwa ia 
tiba di Djerman tidak lama ,se- 
sudah rombongan Presiden mening 
galkan negeri tersebut, djadi ,:ma 

sih pada waktu hangat2nja '. 

Saja' tahu adanja 
bantuan tehnis, penanaman modal, 
bantuan dan kerdiasama dalam 
pembangunan objek2 baru, perlu 
asan perdagangan dsb.nja, seba- 
gai hasil kepertjajaan jang ditim 
bulkan oleh perkundjungan Pre- 
siden itu, maka jang perlu seka 
rang ialah “follow-up"-nja,  dja-   itu pengaruh jang tampak pula di 

  

ngan segala kesempatan itu lalu 

  

eksport tara waktu, 

pema- ' 

Pa pengusaha. Pengaruh itu dibiarkan sadja sehingga mendjz 
Suasana baik selesai, dan untuk mempertiepat 

vekerdjaan panitya kini telah di 
umbil keputusan untuk mengada- 
kan sidang panitya tiap 
Sabut.    

    

    

penawaran2 

termasuk HYegeriZ Liga Arab, 

berita2 dan dibenarkan oleh bebe 
rapa dutabesar di Timur Dekat 

hadap tindakan presiden Nasser 

konsekwensinja apabila Konperen 
Si internasional di London nant 
akan gagal dan Inggris serta Pe- 
rantjis menganggap bahwa saat 
nja sudah tiba untuk mempergun: 
kan tindakan2 kekerasan terkaday 
Mesir krisis akan meluas “ken 
geri-negeri lain di 'Timur Tengah. 

menghubungkannja kewilajah Bir 
ma. Dalam pada itu seorang 
wartawan harian ,,Rakjat“ jang 
terbit di Peking menurut hasil 
nenindiauannja telah menjangkal 
berita2 jang menjatakan 

menundjukkan rasa simpatinja ter | 4- 
bahwa 

"Lan? RRT telah melanggar 
wilajah Birma. (AFP). 

Panitya Penjele- 
'sajanf Pembata- 

lan K.M.B. 
PANITYA PFENASEHAT Pe- 

(Uu. P) ni Pembatalan KMB. Sab 

di dingin kembali. 
jang telah ditimbulkan oleh Bunc 
Karno itu "warm houden“, Demi 
kian Dasaad jg dalam hubungan 

ni mengemukakan  pertanjaan : 
Apa tidak mungkin segala sesuatu 
didjalankan dengan tidak uusal 
menunggu Rentjana Lima Tahur 
disetudjui aleh Parlemen, karen: 
sampai sekarangpun belum djugz 
diketahui bilamana rentjana terse 
but akandisetudjui kabinet ? 

Ditanja bagaimana pendapatnja 
mengenai perkundiungan Presider 

di Uni Sovjet, RRT dsb.nja nanti 
dikatakannja : Segala kesempatan   jah mengadakan 

bertempat 
Menteri. 
bagai 

si mana jang belum selesai, 

Uu siang selama 2 djam lebih te 
sidangnja Jagi 

di Gedung ' Dewan 
Mr. Jusuf Wibisono se 

Ketua Panitya tersebut 
“tas pertanjaan Antara” kata- 
ian, bahwa pembitjaraan menge 
nadi | penjelesaian — pembatalan 
MB, itu dalam panitya belum 

hari 

Awas pertanjaan pekerdjaan sek 

ia 

sudah sele- 

dikabarkan, 

tanja katakan satu 
'i. Seperti pernah 

menurut Ruslan  Abdulgani, usa 

ha pemerintah € untuk 
ing aksbat2 pembatalan 

menam- 
KMB 

kini telah meningkat kearah ting 

dan . Ttu- 
hutang 

at jang menentukan 
yusan sib-seksi urusan 

dan pensiun telah diterima baik 

jang baik bagi kita harus kita gul “leh Kabinet. Djuga menurut 

nakan. Jang saja ketahui dengan|Wuslan, sub-seksi2 dari seksi- 
pasti, di Djerman Barat kesempal finec praktis telah selesai dgn. 
tan itu kini baik sekali, maka per(pekerdjaannja, dan  perumusan2 
lulah segera diusahakan follow-|dari sub-seksi2 tsb. akan dibitja 
upnja. (Antara). r akan Sabtu pagi ini. 

amanatnja jg. 
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: | Lagi Bankier 

“tangkap”! 
Be tap” 

ka Negeriz 
| elanda 

       

      
    
     
   

  

   

  

   
    

  

    

  

       

  

IWesir Tolak Pernjata- ' 

an 3 Besar Barat 
INasser?Akan 'Berada Di Moskow Pada 

Saat :KonperensijInternasienal Suez,... 
esuk 16 Agustus 

PEMERINTAH MESIR malam Saptu telah menolak pernja- 

    | Tawaran Modal A.S 
| Utk Bangun Jogia 

Tampa Ikatan Politis Dan 'Wanja Berda- 
“sarkany, Pertimbangan (Keuntungan 

Timbal Balik 

      
            A

K
 

xgadakan Efficien 
Membuat Formasi Jg Ri 
sndelandja A-D. Terus M 

pv. aa 
ia” Soto bart ui 

   r        DARI KALANGAN jang mengetahui ,,Antara” mendapat ke- 

    

  

  

    

  

    
  

  
  

  

IMEN ke engadakan pertemuan dengan pers dan : an sekitar pe- Ji Itaan bersama Tiga Besar Barat mengenai terusan Suez. Dalam pa- etahui 

On Sean ena an bakan “milo anom Angan Dara dan pem | KEPALA DJAWATAN Resere fa fu belum diketahui apakah Mei akan hadi dalam konperensi (terangann, bahwa beberapa Saki A.A na mendata sar? 
f LA na anak sonalia Sip Adjudan Djenderal MBAD pada (se Pusat Mr. Seno Adji mene- di London pada tanggal 16 Agustus jang akan datang. Djurubitjara Iwono, Kepala daerah istimewa Jogjakarta telah mendapat surat 

C : paunrea ke IL SB. Kementerian Pertahanan di Djakarta baru? ini. rangkan kepada ,,Antara”, bah- Juntuk Presiden Nasser mengatakan, bahwa pernjataan Tiga Besar Jari kalangan industri Amerika jang mennjatakan kesediaannja 

? akan bagan 2 MOP NAnG tor Sr ig Pan Mane: yr Deen Pa aga Agung dgo (Barat itu dikeluarkan dalam nge teapan, bp pebya Inggris, untuk membantu usaha pembangunan didaerah Jogja Walk pel- 

2 da achir bi. Mei T9 Sudah mentjapai djumbiah sebanjak 101.893 ntuan. ekuasaan negara JAmerika, Perantjis mengantjam akan menundukkan rakjat Mesir. Jbagai lapangan. Tawaran tsb merupakan tawaran jang tidak me- 

#: . Orang jang desi TA 28819 aepanal, Has pekerdja “dan 560 Mah Peran jang lalu Djawaban ini dib Di atasi un dari Panaan ngikat dengan sesuatu perdjandilan polis, banja merdeka 

. | tenaga lain- : - : F : , bu - P5 la ada itu « 10 i i . Hingga i 

' Pa ne Ne Ana eigenaar dari suatu perusahaan Wing: Commander ep 3 bahu Amiraliteit Benua ? se Na sangan! aah Ha Ha betaran KAN industri 

( ata an | Angkatan Tentara sampai bulan Jasing jg terkenal di Djakarta ber fpala biro politik Karesidenan di Sa Wa Of aa an An a Sultan belum memberi djawaban menge | 

tx : Kabar Kota Ke Tan aa, "Sdh jaswa LIA, 1g ditoah Wiliska-konka Yoronz Seda ana Sa PO Setnsukan | Ampas terpebagh, 
, NGAGLIK 7-9 KODOI MOLA mnsian, Jaita Sekitar es ke.lkan 2 kesalahan jg bersifat me-fer selandjutnja mengabarkan rin buah kapal induk “InoorisI. Lebih landjut seorang penin- 
? 2 pem —— dangan, maka  belandja pegawai (langgar hukum, jaitu membuka fbahwa Presiden Nasser amungkin Tn !     S5 lakan menudju ke Laut Tengah. datang dari djau jang baru 

  

  

  

2G WAE : An ana “tahun terus meningkat, jaitu |praktek bank gelap serrta mela- Ia di Moskow Et ai " t 

| SEMBONG SAWAH Perka , Min Tan Rn 956 162,620,16 Mpuh buka An ceang nela) MaNKI ne- akan berada di ear Aa Kapal induk “"Bulwark” memba-| Amerika menerangkan kepada s5 Or 

pa) Pa pe Ian ra : NAARAMER 1950 mendjadi Rp. 1.635.043.252,82 |geri dan memberikan ketera- Konperensi Internosional teni ae aya pesawat2 pemburu jet sedangg” Antara", bahwa — kundjungan | me memanas. 

"LL LL 3 Wwl-si:2  Sitahun 1955. Djadi suatu kenaik- | van? palsu pada Djawatan Pa |'erusan Suez dimulai pada tangkan jang dua lagi "The Suez” FPresid Sukarno — mempunjai| 

Sua Berkali Lan jg luar biasa, jaitu sedjumlah jngane Palsu Pa NT A1 al 16 Agustus jang akan da-lgan " ." Pen ng Pe SEPAKBOLA DAN BULU- 

“BANK INDON TN TEMA TNd Rp. 1.278.277.602,66. Seterusnja di an ee Lean pengge- AN Soserti Pe ut Dalan Ka 0g Ma pasukan. Y pengarus besar dalam kalangan TANGKIS. 

2 AP INDO 13 mito San @s- tuturkan tentang kenaikan ang- |lapan padjak. AN ie PAI Sementara itu menteri  Luarfk usaha di'Amerika. Sel Utk. meriahkan konperensi An- 

F Dakwa Susamto " 8 5ulan ini Nasser hendak  me- tapa peng sor Djawa Tengah, pada tgl. 7 

garan belandja AD seluruhnja jg raktek bank dan transfer ge- Negeri Amerika, Dulles, mengal rejah mendengarkan dari dekat 

  

: BANK NEGARA “ks erangan KBI2 dikatakan tidak seimbang dari : Tt AA nan "2 Soviet, Demiki-|: 1s di i . j. 16.00 di 1 Sta 

5, 2 Pa RA Tn kal Keterangan Saksi2 Maak agak Kh 1985 Jang ma- (lap itu menurut Mr. Seno Adji Jagundjungi Unie Sovjet. Dana takan Mnoana pe peton dgbruroaasand Predilep ' miangenai Agustus dj. 1600 di lapangan Sta 

h ESCOMPTOBANK Jang Memberatkan kin meningkat. Tjatatan selangjut (dilakukan oleh orang itu ke ne-jan dikatakan oleh kalangan jang| 7 Konon ai ia Ni doi: talindonesia, maka banjaklah kaum (ngan sepakbola antara kes: Ana 

Tu ag SN mb "““ 6 nja menundjukkan, bhw dihitung (geri Belanda dan menurut pengapoiasanja tahu di London. jaja, Mena NebAra 1g pengusaha jang selama ini bersi- Djateng lawan kes. Komb. DPDAD 
ersangkutan termasuk pula Mc 

sir akan menghormati .,pendapai 
|jang tenang dari negara2 jang 
bersangkutan dgn pelajaran me 
“lalui Terusan Suez”. 

Terr, IV dan pagi harinja dila- 

pangan Bulutangkis Union” akan 

dilangsungkan pertandingan bulu- 

tangkis se-Djawa Tengah oleh 

Ansor utk. merebut djuara Ansor. 

prosentasi, maka belandja pega- 
wai itu dalam th. 1954 51,899 dan | 
th. 1955 55,145 Sewadjarnja orga- 
nisasi A.D. itu anggautanja terisi 
seluruhnja oleh tentara, demikian 
pula anggaran belandja seharus- 

Sea Penanaman Sema an gan ) im 1 

dan Djaksa yaaa hari Kemis 

Sementara itu berbagai organi- 

sasi Mesir, pada hari Kemis telah 
mendjandjikan sokongan penuh 
kepada Presiden Nasser. Perhim- 

telah 

kuannja perbuatan itu dilakukan 
sedjak tahun 1953 sampai achir 
1955 dan sampai ia tertangkap 
telah mentransfer setjara gelap 

kap ragu2 terhadap Indonesia 

berobah sikapnja “dengan setjara 

spontaan. ' Sambutan jang baik 

dari kalangan pengusaha itu di 

NATIONALE 

  

  
  

  

   

  

— Merdeka” Bodjonegoro untuk menjelesaikan pembajaran para 

   

  

     

tasi Tengah, djl. M. 

“ | jg lalu melandjutkan pemeriksaan PUlA £ | : 1. bi an ahli hukum Mesir ika 2 ja 3 1 $ 5 

5 $ 3 Ba Susamto pegawai Djawa Nja diperuntukkan melulu (untuk (ke negeri Belanda uang lebih Anya gambil resolusi mengutuk ne-r, Tr Pe ennja ia-Ipuktikan dengan dibentuknja se- |(pERsATUAN OLAHRAGA K. A. 

tan | Perin bata jang dituduh 2ngg. tentara Lan Sea pdari Rp 500.000.— Perbuatan karu :. . 2 ep: upaja konperensi di Londonlphyah badan jang bernama ”Ame| Persatuan Olahraga Kereta Api 

2 | Ielah berkali? meminta ,,hadiah” Nisasi tsb. Tetapi dalam Pace ran tersebut “a.l dilakukan dengan Igara2 Barat karena telah membi- ltgi. 16 Agustus jad. akan meng-| rican Indonesian “ Corporation seksi Bulutangkis tiab, Kembang 

Aga hebyatan Bot djebatannja Sikatakan, bhw oleh MB) Basah aan ran" indi talkin katjau soal kebebasan navi-Ihasilkan sebuah penjelesaian ig 1, 4“ di New York paes Semg. telah mengadakan peng 

“(dari pengusaha ea NE svg Ta Kla Ta era saa Ba 'etum Badan Pen aa aa si gasi di terusan Suez dengan sogllakan dihormati oleh segala n TN Ne na 2 Pan Inna Tang, Ta 

e rim sembagi cambrics ari " UM luang rupr epada pekerdja. : Baen 3 €- 2 2 laku mulai bin. Agustus '56. 

TE Bawaan" tab. “Dalam pemeriksa- Tgn ana Na Aa Aa & asing ra Na jg daa A dii D A gara termasuk pula Mesir, dan! Penindjau tsb. selandjutnja me Ipun susunannja sbb. : Penasehat : 

: GREAT EASTERN baba 5 aa akwe menerangkan bhw Peruntukkan baginja, terutama di (aa ana rupiah dan kemu ru J an Alsibersifat sedemikian rupa hingga nerangkan, bahwa sebagai bukti |sar, Karbono: ketua » sdr. Roe- 

GREAT | 'ASTERN N KING CORP. LTD. uang jang, telah diterimanja daxi Kena aa PA aah dian Natan ban “hembjar ir iu dapat dihindarkanlah bahaja ber- 'agi, bahwa kundjungan Presiden Aca Ti kenun3. adan Henna 

5 Tin Ma Ba ta engu a2 itu sedjumlah l.k. Kp. . . Naa 8 r 1 h g itu dapat banakitk keinsia- (lengan diban . 

INDONESIAN BANKING CORP. ( usaha? itu sed : - Dengan mengemukakan surat | snnja dgn mat an wa Di kobarnja kekeruhan. Dul! . itu dapat membangkitkan keinsja- |s KA eksplo- 
e AN BANI NG | ORP. (LB.C.) Ba.200, . Uang ini telah dipergu- | utusan KSAD tgl. 13 Djuni di annja dgn a uang Belanda di p ji ulles mes 8 anlam KN pengusaha Sekretariat dikantor 2 se saran 

  

DE SPAARBANK TE SEMARANG 
AN na Te mengumumkan n ini : , loka akan en Da Ang a 2 NN swenpinitaya egg akan ditutup 

Rabu , tgl. 8 Agustu 1956 
Djum'at 

| Muharam 1376 H) 
Proklamasi Kemerdekaan). 
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Pengumuman 
Dipermaklumkan kepada pembatja S.k. “Suara Merdeka” di Bo- 

| djonegoro jang sudah merasa membajar uang langganannja ke- 
pada Sdr. MANGUN diminta dengan segera berhubungan kepada 
kami, dan membawa bukti kwitansi pembajaran. Kwitansi jang 
dibuat oleh Sdr. Mangun diluar tanggungan kami. 

1 ? te Hormat a kami, 

KOO HIEN LIONG . 
5 . Agen S.k, “Suara Merdeka” 

Djl. Hajam Wuruk No. 56 Bodjonegoro. 

| Panggilan un er "Suara Merdeka” di Bodjonegoro Sdr. MANGUN 
harap supaja selekas mungkin berhubungan kepada Agen "Suara 

2     

: maa Kaya sisa2 kwitansi dan nama2 langganan jang belum 
mentjatatka sebagai langganan. Djika hal ini tidak ditaati urusa 
akan diserahkan kepada jang berwadjib. 

AGEN "SUARA MERDEKA" 
BOD JONEGORO. 
  

- 1 | 

“3 | SERANGKAI 

|. MINGGUAN — TJERMIN 
—. BULANAN NEW LOOK 

  

BATIALAH | 
3 

nakan untuk membeli rumah, per 
hiasan, sepedamotor dan lain se- 

bagainja dan ada pula jang dita- 

bung dalam pos. 

| ngar keterangannja dalam sidang puat formasi jg rieel, 

«dari para saksi itu jang kesemua 14 digunakan untuk 

nja pengusaha2 batik, dakwa se- aa Man aan tan gerakan pe 

i SBKP) 

ae Reina selalu berkata ,,NAN setjara pokok SBKP mengenai per 

tjaja kemawon” dan tidak pernah membrantas pemborosan dan ko 
membajar. Para saksi mau mem- supsi serta 'menjempurnakan pe- 

berikan uang kepada dakwa Kare rusahaan2 jg telah ada utk mem-    
    

   

      

katakan, bahwa kongres mengam 

bil keputusan utk. membuat re- 

da prinsipnja SBKP dapat me- 
njetudjui maksud untuk mengada 
kan efficiency kerdja dalam mem 

itu umumnja agak memberatkan b. di aa 
$ 2 kalau maksud tsb. ditudjukan un 

terdakwa. Dalam meminta uang kyk lebih memperkuat fonds ope- 

Tudjuh orang saksi jang dide- 

lalu menggunakan alasan karena : £ 

anak sakit, famili sakit atau ada mepet: ip en Na akoa 

famili sedang bersalin, dll. Pernah ngan maksud tsb. dapat mengaki- 
pula dakwa minta uang kepada hatkan masa-ontslag. Untuk ini 

mereka dgn tjara pindjam, tetaPi jikemukakan pula djalan keluar 

atau ,,sampun per- baikan tjara kerdja Djawatan, 

na, menurut keterangan saksi, piki Lara Sai 5 

dakwa berkata kalau tidak diberi Nan Pesan MN tan. 
maka pembagian cambrics akan makanan dan alat2 tulis dan pen 

dikurangi atau tidak akan men- gapat tsb. pada pokoknja dibenar 
dapat pembagian cambrics. Sak- kan. 

si-saksi jang didengar keterangan Dikatakan bhw di Djateng pe- 
nja pada hari itu jalah Ibrahim, jaksanaan keputusan KSAD tsb. 

Be Yap Ging, S. Abdulrachman, diusahakan utk tidak merupakan 
Lie Siong Twan, Lie Twan Tjoen, massa-bezuiniging dan tidak me- 

Tan Kiem Tjoen, dan H. Anwar. njimpang dari maksud keputusan 
Atas keterangan2nja saksi2 itu ter tsb, dan undang2 serta peraturan2 

solusi jang isi pokoknja sbb.: Pa | 

negeri Belanda. Perlu diterang- 
kan, bahwa pekerdja asing (Be- 
landa. Red) jang bekerdja di In 
donesia pada umumnja tidak 
menerima penuh pembajaran ga 
djinja dengan mata uang rupiah, 
tapi sebagian dengan mata uang 

Belanda jang dibajarkan sezelah 
orang2 itu pulang ke tanah air- 
nja. 

Diperoleh keterangan  selan- 
'djutnja, bahwa dalam mendja- 

jdiKembali R3 
5 bagai” Presiden, L.T. 
Dan Presiden DP PSII 

ARIFIN SOEDARJO, anggota 

Dewan Partai P.S.LI. jg selama 

kongres luar biasa P.S.LI. di Su- 
rabaja berlangsung ditundjuk se- 

menerangkan atas pertanjaan »An 

tara,” bahwa Rebo siang jbl. si- 

bagai djurubitjara jang kompetent | 

Ingatakan bahwa seminggu jl. 
presiden Nasser dengan "menda- 
dak dan setjara sewenang2 me- 
rebut fasilitet2 bekerdja dari Te- 
rusan Suez dan ia mengatakan 
bahwa djalan pelajaran interna- 
sional jang vital ini akan didjadi 
kan sebuah lembaga Mesir untuk 
kebesaran Mesir.” 

Tak akan balas dgn keke- 
rasan. 

Tapi kata Dulles ,,kita tidak   lankan rolnja itu direktur eige- 
naar asing tsb. bekerdj, sama 
dengan isterinja sendiri jang da 
lam hal ini diangkat sebagai 
agennja dinegeri Belanda. Ketju 
ali dengan mat, uang Belanda 
djuga ada tanda2 jang menun- 
djukkan. bahwa orang itu telah 
mempraktekkan transfer gelap 
dengan mata uang dollar Ame 
rika. Pengusutan2  selandjutnja 
dalam hal ini masih terus dilan 
djutkan. Dari sumber lain ,,An 
tara” memperoleh keterangan, 

dang kongres jang telah membi- 

tjarakan beleid putjuk pimpinan 

(Ladjnah Tanfidzijjah dan Dewan 

Partai) “ menjebabkan seluruh 
anggota Ladjnah Tanfidzijjah dan 
Dewan Partai PSII jang masing2 

diketuai Arudji Kartawinata dan 

Hadji Anwar Tjokroaminoto. se- 

tjara enblok telah meletakkan 

djabatannja. (kawat rusak - Red) 

Tapi ternjata dalam sidangnja 
malam berikutnja Arudji 
winata dan Anwar Tjokroamino 

Karta- 

ingin balas kekerasan dgn keke- 
rasan”. Pertama2 ,,kita” (kata 
Dulles) ingin tahu pendapat se- 
djumlah besar negara jang sa- 
ngat berkepentingan, karena kita 
jzkin bhw segala negara ig ber- 
sangkutan termasuk pula Mesir 
akan menghormati pendapat jang 
tenang dari pada negara2 
menanda tangani konvensi kons- 

nasionalisasikan Terusan 

bak memperoleh manfaat dari 

jang 

tantinopel th. 1888 jg menginter 
Suez 

ataupun negara2 lainnja ig ber 

ialah sesudah kundjungan Presi- 
den di Amerika Serikat itu fihak 
Konsulat di New York telah me- 
nerima berpuluh-puluh surat per 
njataan dari kalangan ' dagang 
dan pengusaha, jang .menjatakan 
kesediaannja untuk turut memban 
tu usaha pembangunan. di Indo- 
nesia setjara besar-besaran dalam 
segala lapangan. Penindjau tsb. 
menjatakan pendapatnja, bahwa 
kepertjajaan jang begitu ' besar 
dari kalangan pengusaha Ameri- 
ka Serikat tersebut hendaknja di 
bergunakan dan dipupuk sebaik2- 
nja oleh fihak Indonesia. Ditam- 
bahkannja bahwa pada umumnja 
nereka tersebut tidak menghen- 
daki sjarat2 jang mengikat untuk 
tanamkan modalnja di Indonesia 
bahwa mereka sedia tunduk akan 
peraturan? jang ada di Indonesia 
mengenai penanaman  modalnja. 
Demikian penindjau tsb. 

  

      

   
    

   
   

   

    
   

  

    

   

dakwa menjangkal bhw ia memin 
ta uang, tapi, menurut. terdakwa, 
para saksi memberikan uang itu 
sendiri tanpa diminta. Sidang pe 
meriksaan perkara ini dilandjut- 
kan pada tgl. 21 Agustus jad. un 
tuk mendengarkan keterangannja 
lain2 saksi. Menurut keterangan, 
djumlah saksi seluruhnja ada LK. 
20 orang pengusaha2 batik. 

  

PERTJOBAAN BUNUH DiRI 
JANG GAGAL. 

Kemis “siang jbl, di pier Sema 
rang telah terdjadi suatu pertjo 
baan bunuh diri jang dilakukan 
oleh seorang isteri Tj. T. S. di 

 Beteng, tetapi pertjobaan tersebut 
"gagal, karena pertolongan2 jang. 
dilakukan oleh beberapa orang jg 
pada waktu itu berada ditempat 

$ tersebut dan diketahui pula oleh 
Kepala Polisi Seksi I jang pada 

jg.ada. Pengurangan tenaga itu 
akan didjalankan melalui natuur- 
lijke verloop. Dalam th. 1955 djum 
lah pengurangan tenaga itu dika- 
takan 1537 orang utk. seluruh In- 
donesia. Dalam keterangan selan- 
djutnja dituturkan pula tentang 
tuntutan SBKP mengenai pemba 
jaran uang pemulihan bagi 3000 
buruh non-aktip diseluruh  Dja- 
teng jang dikatakan kini admini- 
strasinja sedang dikerdjakan. De 
mikianlah keterangan2 tsb. 

  

BERBAGAI PERLOMBAAN 
PANITYA 17 AGUSTUS 

bahwa direktur eigenaar jang di 
maksud itu adalah seorang asing 
Beland., dari firm. O.L. di Dja 
karta. Dengan penangkapan tsb.. 
maka selama tahun 1956 ini te 
lah ada 4 orang bangsa asing jg 
ditangkap atas tuduhan melaku 
kan perbuatan jang sama. 

(Antara) 

GEDUNG KHE SU KUNG HUI. 
Pada tgi. 12 Agustus jad. Wali 

Kota Semarang akan meletakkan 
batu pertama pada gedung per- 
kumpulan Khe Su Kung Hui jang 
akan didirikan disebelah gedung| 

  

  K.B.S. 
Untuk mengikuti perlombaan2 

jang diselenggarakan oleh Pani- 
tya 17 Agustus. K.B.S. dibawah 
ini kita tjantumkan atjara2nja: 1. 
Volley untuk umum. Tempat 
pendaftaran di Insp. Pendidikan 

Dj. R. Patah 

perusahaan rokok He Selo 
jang habis terb: . Kabarnja 
maksud dan tudjuan mendirikan 

| gedung jitu adalah utk mendidik 
joran onghoa suku Khe, agar 
dapat menjelami penghidupan di 
Indonesia dan untuk lain2 keper- 
luan sosial. Biaja mendirikan ge- 

(Ikretaris I, NI, NI dan IV 

to dipilih kembali masing2 seba 
gai Presiden (Ketua) 
Tanfidzijjah dan Presiden  De- 
wan Partai PSII jang baru. Da 
lam sidang hari itu djuga kom 
posisi dam personalia selengkap- 
nja dari  Ladjnah  Tanfidzijjah 
dan Dewan Partai jang baru itu 
dapat disahkan. Sebagai wakil 
Presiden Ladjnah Tanfidzijiah sa 
tu. dan dua telah terpilih Moh. 
Siafei Wirakusumah dan  Kjai 
Hadji Sapari dan selandjutnja se 
Pagal Sekdje, dipilih Hadji Ab 
bul Rachim Machmud. 
Kemudian sidang memilih se- 

jang 
Imasing2 adalah Chalik Saleh, 
Issak Moro, Abdul Ridhwan dan 
A. Sjafruddin. 
Partai PSII jang baru jg diketuai 

Susunan Dewan 

Ladjnah 
padanja (Antara-UP). (Antara) 

  

Koran? S'pura Gemar 
Berita: ,/Telandjang” 
Anggap Nona? Jang Menelandjangi Diri 

Dalam Tontonan: Striptease /Sebagai 
Suatu ,,Kesenian” 

PADA WAKTU belakangan ini di Singapora berita-berita 

tentang nona-nona telandjang telah mendjadi ,,berita hangat”. 

Koran2 terkemuka disana berkali2 memberitakan dihalaman per- 

tama nona-nona jang membuka pakaiannja didepan penonton dan 

achirnja bertelandjang bulais tapi sampai sekarang tidak ada kri- 

Iga CHTNH mendapat 

saat itu sedang kembali dari tem Djasmani K.B.5. dung tsb. Ik. Rp. 1700.000,— jang| Anwar Tjokroaminoto selengkap- 

No. 1 Semarang. 

P.B.S.Il. AKAN MENGADAKAN 

PERTANDINGAN POLO- - 
AIR INTERNASIONAL. 

Sebagaiman diketahui, dlm usa 

ha mempersiapkan diri utk meng- 

hadapi Olympiade Melbourne, 

oleh P.B.S.I. baru2 ini telah diada 

kan latihan pusat di Tjibulan. 

Mengenai persiapan2 itu, lebih 

djauh diperoleh kabar, bhw dalam 

bulan ini, P.B.S.I. akan mengada 

kan pertandingan pertjobaan agn 

mendatangkan regu Singapore 

Combined School” suatu regu PO 

lo-air terkuat di Singapura. Da- 

lam regu Singapura itu bermain 

beberapa orang jang pernah tu- 

rut merebut kedjuaraan Asian Ga 

mes Manila, dan akan pula mewa 

kili Singapura dalam Olympiade 

Melbourne jang akan datang. 

Sjarat jang ditetapkan oleh KOI 

bagi PBSI utk turut ke Olympia 

de Melbourne ialah bhw regu In- 

donesia harus dapat mentjapai 

Geradjat jang setingkat dengan re 

gu Singapura djuara Asian Ga- 

mes Manila itu, Karera regu 

Singapura sendiri tidak dapat me 

menuhi undangan P.B.S.I. untuk 

datang ke Indonesia, maka seba- 

gai gantinja diundang re 

Singapore Combined School” tu. 

DUNIA OLAHRAGA SINGKAT. 
SEPAKBOLA. Pada tgl. 27 s/d 

29 Djuli di Kudus diselenggarakan 
pertandingan sepakbola segi tiga 
tuk merebut piala dari Paberik 
Rokok "Djarum" antara kesebela 
san CHTNH Kudus, Union Semg. 
dan HW Solo jang kesudahannja 
sbb.: CHTNH — Union 17—5, 
Union — HW 1—3: HW — CHT 
NH 1—2, Pertandingan  terachir 
antara HW dan CHTNH terdjadi 
insiden pada menit ke 23 dalam 
babak ke II ketika wasit mengam 
bil putusan jang tidak disetudjui 
oleh pemain HW mengenai pelang 
garan jang dilakukan keeper, hing 

tendangan 
bebas jang merobah angka 1-1 
mendjadi 2—1 untuk kemenangan- 
nja. Pemain2 HW kemudian me- " 
ninggalkan lapangan, hingga dgn 

        

   

    

   

  

tik dari pihak masjarakat pembatja. 

  
2 P NS a $ 2 , & (Djl. Demak) 21 Semarang. Pen- gi 5 3 

Pan SA 

BINTANG SUR ABAJA Pa NAN ta Bea daftaran disertai uang, Rp, 10 Ming dari Jaa orang2 Inia sbb: Presiden D.P. H. An- f agan CHTNH. mendjadi djua- 

AN: : K arang. Be Ag - er per team dan ditutup tgl. gus baik Semarang mau- 1 $ Wk 2 : 2 1 

ae EA JEURAR Sa Bnnan dakin wa Ge Papan at Karung: Se aa aa aa K AgUSTUS 1856. |DP aa din Latief, Se Pres.| “Not, ponbor satu di Malaya bar tetkersika Wepas jug Se 
JANG ISTIMEWA » Peka Te Ben A DA tangkasan membawa kelereng dan Na UST . Sjahbuddin Latief, Sek-djen| jang suka menelandjangi dirinja Jukistan Menteri  Pengadjaran| BALAP SEPEDA. Dalam bala- 

CE Ta 5 LN lam harinja ia bertengkar mulut jari dgn rintangan di Aloon2 , Panitia 17 Agustus dan Perbaik|T.ikman Siregar dan anggota2-nja| didepan penonton ialah Rose Si d kur bela'pan sepeda diatas lintasan Stras 

i KE N G B Oo Oo K - - Oo R k , Beban ena, ane mean De Semarang pada tgl. 18 Agustus so Naa Sa An W. A. Ramchan, O. Purdiken. Chan, Ta baru2 ini dengan ti- Pan ipena dr Tang Hias Sen nice di Praha baru2 ini Ladislav 

PL AE ea AT F pada isterinja. Pagi harinja per- jg aa Pa Mn Abduladjis dan wakilnja sar. Sla-|Kjai H. Achmad Latief, H. Dah-| dak di-sangka2 telah mengundju srombongan en diri mnaer Ben an Nona 7 barnasii 

Dil. Mataram 133, SEMARANG. | tengkaran itu dilandjutkan dengan sampai 15 Agustus di Kp. Bedas met dengan dibantu  beberapallan Kahar, H. Zaenoeri, H. Zai-| ngi Suatu pertemuan »Meet the Tjerita-tjerita sematjam ini ten memperbaiki rekor nasionl Tje 
People” jang diadakan oleh be- 

i suami-isteri itu menudju ke Penga Tiara 669 djam $ — 10.00 dan di 
kas Kepala Menteri Singapura. 

: £ 5 orang. Rentjana Panitia adalah! : : 

dilan Negeri jang maksudnja hen xp. Pendrikan Utara III/26 djam Te lama mengadakan perajaan2 dan pe- 
koslowaki utk djarak 200 
sprint dgn mentjatat waktu 

m. 

kana Kjai Kaluku, tang orang bertelandjang hampir 

    

    
   

dak bertjerai. Sekembalinja dari 190 — 18.00. 3. Sepakbola, njempurnaan Balai Desa dgn alat Junis Husein, Tjardja Idjaroh, David Marshall. Pertemuan ini tiap hari dimuat oleh koran-koran 

  

  

   

Uang beladjar Rp. 20,— sebulan, bajar muka — masuk 

ae as Ke 
"Tempat terbatas, pendaftaran sudah dimulai sekarang di- 

| Pengadilan Negeri dengan naik 

tidak dapat mentaati kewadjiban 

pada orang tuanja. 

ronders, estafetre 17 X 100 m pu- 

disertai surat keterangan dokter 

Kendal) 37, tiap pagi dan sore. 5. 
Gerak djalan, untuk umum 

keperluannja. Di... RT Kauman   L Zantu dan H. Moh. Baedewi. 

  

  

   

telah menarik perhatian pers Singapura, bahkan kian lama kian 

lah di Singapura telah mengada- 
nia sangat laku. 

seorang suami ditanah Inggeris, nundjukkan bahwa“ penduduk 

at.   AKAN DIBUKA 1 SEPTEMBER 1956 Aa en aa Yabkobt aan, NO lelap NE panam SLP Aan Buk Smg, Panitia 178 diketuai (Sidang selandjutnja ' menjetudiui| dan umum di Singapura, dan banjak, tapi para. pembatjanja|, TYATUR Djuara tjatur Indone, 

Mt s k 1 i h B , d || kemudian menghilang | dan baru sus di S. H. Suprapto Guru Pena, Ji Kp. Gg. Manggis Panitia tsb. untuk sedapat mungkin menjele-| disurat-surat kabar dimuat foto tidak pernah memadjukan protes Anang 2g Se an 

— ni kota 3 | or i r | nana belakangan, bahwa ak Djasmani STN 1 atau di Pendrik: diketuai sdr. Soedarsono dan Soe- saikan tiga pokok persoalan jang| Marshall tersenjum terhadap atau ketjaman. Rupanja para Abah pada Abu bata. Si 

25 . (MESIN) | 2 Maen ae pa aa Ka Utara Ka Semarang, Uang Donna engan apk ae Minat Na dianggap terpenting dalam sidang |Rose C han. Dgn huruf besar pembatjanja tidak menaruh kebe-|akan mengadakan tour ke Sulawe 

2 Serta SINGER aah Akaje mengatakan, bahwa Pendattran Ni. Age ik, Ap jadalah watang Kulit, biokoop, ore Hani Djum'at to. 3 Agustus jb|Oera da iRose Ian seba, “an, menerimanja. HA EA na 
Ploeg Pagi djam 1113. Ploeg Siang djam 1517 Il Sekaka terhadap mudmtnja dang Ha Ta SAN aa me | ae Antara) | dai akibat, koran2 jang memuat ,, Parubaru ini Sebuah madjal agan MAN Oni. Resa balutang 

kis PBSI dan regu Tennis Pelti 

| 2x seminggu, lama beladjar menurut ketjakapai Plan rumah tangga. Nj. Tj. mempunjai $ itutu 0 2 Kemudi: kali k -k di kan anket diantara para, pemba- ji, kini di . 

Se ta : : jakapan, selesai 5 Na dan ditutup tgl. 10 Agustus di Pa ma emudian sekali koran-koran Gi “— Ta He jg kini di RRT dalam pertandi- 

“diudji. 3) 7 2 orang anak dan kini diserahkan Kantor IPPI Djil. Siliwangi (Djl. 7 tesi | Singapura memuat tjerita tentang fjanja. Dan hasil anket ini me-|ngan jang diadakan bang Minggu 
dan Senen di Tientsin telah mem 
peroleh kemenangan2. PBSI me- 

pulau ini, jang sebelum perang 
dengan suara bulat akan mentje- 
la keras wanita telandjang dan 

jang ketika kembali dirumahnja, 
dilihatnja isterinja sedang duduk 
dikursi menghadapi setjangkir teh 

| sertai uang Rp. 10,— di: 

| | ) Sekolah-Kleermaker 

10 km. Pendaftaran ditutup tgl. 
10 Agustus djuga di Kantor IPPI. 

tsl. 6 Agustus 6. Sepakbola utk umum. 

nangkan 5 partai single dan 2 
partai double, sedangkan Pelti 
menangkan 2 pertandingan jang 

     

   

TJERAMAH OSIPOV. 

Menurut kabar, REMB:NG TEGAL 
  

  

bertempat  digedong “Ta Chung Pendaftaran ditutup tgl. 9 Agus- 
4 Haa : : 

“ AE aa 2 Sze Semarang akan diseleng- tus di sdr. Pratomo “aja Kantor 
3 dimedja, dan didepannja duduk nona-nona jang membuka pakai- Ma an Tn Damon tg Ay Sapa 

ia KELENGAN TENGAH No. 686 garakan tjeramah oleh Osipov Perpustakaan Negara Bodjong 147 | KEADJAIBAN ALAM HASIL BEA-TJUKAI seorang laki? asing, jang tidak annja satu-per-satu didepan pe-yang (Mukden). 

Nat “SEMARANG. tentang “olahraga angkat besi jg waktu djam kerdja. Uang pendaf| Bekas makam jang tak dike- i 5 berpakaian 4pa2 ketjuali selelai nonton, sebagai perbuatan' jang 

Lam sea PE aa as dimulai djam 17.00. Seperti dike- taran Rp. 10—. 7. Perlomba- : Jt p n apaZ, j Kadi dat Maba 

nal dan diduga sudah berumur Hasil pemasukan bea dan tjukai (kopiah dikepalanja. J 8 esopa- 
  

  

tahui Osipov adalah pelatih ang- an sepeda biasa dan sportmo 

kat besi jang kenamaan dari del tidak pakai versnelling djarak 

Sovjet Uni jang kini melatih be- 20 km. Pendaftaran ditutup tgl. 

herapa orang digedung Ta Chung 14 Agustus di Kantor Insp. Pen 
ag 

pelabuhan Tegal dalam pertenga 
han 1 tahun ini dari '1 Djanuari 
sampai dgn 30 Djuni 1956 ternjata 

menundjukkan  kemadjuan Rp. 

nan, sekarang berbeda pendapat- 
nja mengenai soal ini. 

Seorang penjokong “striptease” : Pn - — - sms . : - mm nowan 4- 
Sudah itu ada lagi sebuah 

. Cursus-Radio-Techniek,,OEI” 
'Lk. 1 abad di Kepohdjangkang 

fjerita tentang seorang nona muda 'desa Kabongan Kidul ketj. Rem 

Tl 

  Radic Sze Smg. didikan Djasmani KBS Djl. De-|bang kota, sudah semendjak Ta- : : di New York, jang memasuki se Aa : 4 

NB pa 5 4 an Ra Aa YaNaN Pa ma tidak berair kini bersumber Ba Ba des buah restoran, menanggalkan man aan 2 Sa, Mn 

Dil. Modjopahit G. HI/28 Smg. ANAK BUAH MULTAJAT TING Tendaftaran ditutup tel. 8 Agus-|fir dan hidup didalamnja bebe Mp, 1&.TA000.— maik mendjadi |telnja, dan berdiri ditengah resto SY inii "Oak pera 
aga Pe Mn 6 NG. l NN pra COC B5 197630005. "Keriaikan pema- : 2 : ngi dirinja itu adalah berbuat satu SIARAN RADIO R 

(Dil. Pandean Lamper G. 1N1/28.) sn 2 NN na aan 15| dapa ratus ikan ketjil2 jang tidak Saja eni disebabkan Panen na hampir telandjang, sebab dia perbuatan kesenian, dan untuk (SEMARANG 7 Agustus Tang" 

: i di j ini di- ustus. Tempat pendaftaran didi i : : Ex AN i i ii i 5, : 56 : 

Seperti diketahui baru2 ini di- AS pat p diketahui dari “mana “ asalnja. hanja bertjawat ketjil dan kain kepelesiran. Berbeda dengan ke-|, Diam 06.25 Irama Pagi. 07.10 

daerah Bojolali telah tersebar dan Dji. Mataram 605 Semarang anta- 

tersiar diseluruh pelosok, jalah ra djam 17.00—19.00. 

pamflet2 jang antara lain ditudju 6 

kan kepada anggauta2 gerombolan UNTUK LANGGANAN 

"MINGGU INI” 

O. H, Pemuda Maluku. 07.45 Ra 
juan Dinah Shore. 13.15 Gamelan 
Studio Jogjakarta, 14.10 Orkes Dja 
kad. 17.00 Gelanggang Kepanduan. 
17,30 Sandiwara Radio Untuk Ka- 

ningkatnja penghasilan tjukai tem 
bakau. 
Djika keadaan ini terus berla- 

ku, diharapkan pemasukan  bea- 
tjukai tahun 1956 akan berdjum- 
lah Rp. 33.438.000.—, jang berarti 

Rombongan baru jang ke VIII akan dibuka pada 3 September ? nbc baru jang ke V 1 eptember "56. 
Peladjaran Jamanja 1 tahun dan menurut systeem terbaru & 
sangat praktis. Ti ata 3 
Pendaftaran dibuka tiap2 hari : 

setjarik untuk penutup buah da- 
danja. 

Ada pula koran jang mentjeri 
takan, bahwa di Singapura se- 

Perlu diketahui bahwa tempat 
tsb. dipandang sangar. Kabar 
lain menjatakan bahwa diseki- 
tar makam tsb. pada waktu pem. 

djahatan lain-lain, ' ,,Strip-tease” 
itu adalah perintang hati jg tidak 

dari MMC dan gerombolan lain- 
berbahaja. Djika hal ini melang- 

  

Pagi" at nja. Menurut keterangan jg kita Pasi BN ' : ) : : gar hukum kesopanan jang di : 

Pagi djam —11 kumpulkan kekuatan gerombolan Sebagai leader pada penerbit- |bikinan sumur beberapa puluh Pn teh PA aan bea-tju-|kali ada seorang guru, wanita MU djundjung tinggi oleh ba bka ha Serbi Be ae ta aa Ta 

Sore djam 5— 6 jang berada di Na daerah Bo- an .,MINGGU INI” No. 9, telahltahun j.I. sudah memakan kor- Dapat ditambahkan hasil bea-| das jang mengenakan cheongsam slim, mereka lebih baik mengin- (landjutan). 19.30 Mendjelang “Ma 

2 Oh DIRE: J KTEUR. jolali kini tingga erapa orang kami pilihkan soal jang palinglhan manusia Banjuk. Yuka pelabubar Tegal" achir? Ini | (Shanghai dress) jang bagus dgn sjafkan dirinja, dan bergerak me- lam. 20.30 Indonesia Merdu. 21.00 

sadja jaitu dari anak buah Multa 
jat. Gerakan2 jang mereka laku- 
kan bersifat kedjahatan mengge- 
dor tetapi boleh dikata sudah ti- 

  

  
Dunia Olah Raga, 21.15 Klenengan 
Sari Raras. 22.15 Klenengan Sani 
Raras (landjutan, 23.00 Penutup. 

hangat, jaitu akan segera datang 
nja tamu agung radja Saudi Ara 
bia Abdul Azis Ibnu Saud. TFe- 

semakin naik jaitu tahun 1954 
Rp. 21.520.000, tahun 1955 Rp. 
217.350.000,— dan tahun 1956 mung 
kin Rp. 38.488.000,— 

belahan jang banjak memperlihat 
kan pahanja, hingga murid-murid 
nja lebih banjak tertarik oleh pa 

nurut zaman. 
Seorang nona : 

mengatakan : SALMAN TK Jaa WONOGIRI di Singapura   , 2... ASTHMA .CURE ISTIMEWA pis sekali. Sementara itu, dari lah kami tjeriterakan pandjang) «mm NG S : Fa KA 

Untuk- sembuhkan penjakit Bengek, Batuk Kerin Basah, Tritunggal tetap mengadakan pen lebar mengenai beliau ini, isti-|MENDIRIKAN S.M.P. MUMAM- ikspor dari Tegal berupa tetes (hanja daripada oleh berhitung “Strip-tease itu harus diperke- Na San An men an 
3 Ne anna K, B “Kering atau Basah, iigaan keamanan jang bekerdja : | ska? 2 MAD dan bungkil utk luar negeri dan | Gan ilmu bumi, Dan satu karika AN jam 06.10 Urap sari pagi. 07.20 

Pendek Nafas (Benauwheid) Keluarkan Riak Rp. 15,— jagaan keamanan jang bekerdja mewa mengenal kekajaan jangj DIJAH. impor barang2 mesin utk paberik | Can LM . nankan di Singapura. Pertundju-|Urap sari pagi (landjutan). 13.10 

BARYLTIN. Minjak Ramt Le aon H3 Mukena sama dengan masjarakat. diberikannja sebagai kurni, Tu" Untuk menampung anak2 seko- ,,Java Textiel Mij” N.V. tur tertera pada sebuah surat ka kan ini tidak ada salahnja. Bagi |kagu2 Barat Populer. 13.40 Kon- 

Rambut guna menumbuhkan pandjangkar han dari dalam bumi. Jah jang telah lulus dari S.R. VI. sert Siang. 14.10 Rajuan Siang. 

             rambut, dan berentikan rontoknja rambut (djatuh). I SAJEMBARA KESUSAS- ea: : Ijar EEea “1 A setengah orang mungkin tidak : 2 

1DU an berentikan rontoknja rambut (djatuh). Harga Rp. 10,— ee i ma Jang berhasrat melandjutkan pe- EM ALANG MELAANKEKKKKEKKKKKKAK dn 1g g AK 117.00 Dunia anak2. 17.40 Vari 

ye NO HAIR CREAM UNTUK MENGHILANGKAN RAMBUT TERAAN. Sa ang teh aa aa Is ladjarannja dalam daerah Ketj. P $ pantas dilihatnja, tapi djauh lebih wa Tengah. 17.50 Irama Ta otoa! 

3 Karang Rap Meta EN en AN To GAN jusul, Kala! rubung dgn Ke- 'Giriwojo Kab. Wonogiri, maka | cm banjak lagi j .!18.15 Dongengannja Bu M : 

Bana na Su 51) Panitya 17 Agustus sub Kebuda Fentingan susukan Sucz, | maka /Muhammadijan Ranting ' Giriwo- IMEMALSU TANDA TANGAN MAN Ma ANDA 1 merina, Seperti, orang! ska 5 on! inn aa Karawitan. 19.80 Filih 
k DC HAIRDYE Tje Bea OA Bet ri . jaan mengadakan sajembara kesu kedatangan radja Saud ini ditun'jo berusaha mendirikan M. La ana 1 : An aa Oren apa A  COr lan Pend , 20.30 Imba 2 

Be. Tjelup rambut untuk membikin hitam rambut di- J aa mics. ,,Perkara 'ini bergantung ke ilam. 2015, Nee adan Ta ak Pada tgi. 1 Agustus "56 jbl. kira- , 
sasteraan utk umum. Bentuk ke- 

kira djam 8.00 di sungai Glagak pada tjara orang memandangnja.” Dari Hati ke Hening, 21.30 Irama uk bertempat di Giriwojo S.M.P. tsb 
tjeritera 

da untuk waktu tidak tertentu, 
akan dibuka pada bulan Agustus tanggung tidak Juntur beasteraan itu adalah Baru2 ini Sl. seorang pegawai 

Harga Rp. 10,— 

      

  
  
    

  

  

   
       

|... ATOM HAIRDYE Tjelup rambut putih djadi hi Ara Ii sedang sementara 'itu sebagian kan Pemal Pketahui i 3 
Al RDYE Tjel put adi hitam 3 Grams pendek, kisah, puisi, dan  Iyrik : TP - antorpos Pemalang, karena di- telah diketahui ada majat jang ter , Klasik. 22. 

Ban Rp. 10,—, 5 Grams Rp. 15,—, 10 Gri Rp Afgan prosa. Isi dan Semangat karangan Ten kita sudah selesai di-| tuduh memalsu-tanda tangan pa-'apung2. Setelah usut, ternjata |, Sementara Pa ah Bap AN 

A3 PAN Aa nb nita ul adalah bebas, tapi sebaiknja ada 2 : s 1 ai " Lx... Imajat tersebut adalah majatnja pan 

: Se CREAM membersihkan paras muka (make-up) persinggungan mengenai Hari Pro | Karenanja, dengan tidak perlu TJIRE BON da poswesel no. w.: 15/368 sebe-|iang beberapa hari telah menghi- (mendirikan perkumpulan telan- JOGJAKARTA, 7 Agustus 1956 : 

jang susah hilangkan dengan sabun Rp. 10,— klamasi/Revolusi, semangat mem- mengurangi isi dari tulisan itu, Sen sar Rp. 300,— untuk B. Kusijati|lang. Ia berasal dari desa Banju- | jang”. Menurut “pemimpin kala-' .Djam 06.10 Instrumentalia Pagi. 

SEROSSENCREMB untuk sprossen tanda? hitam atau. bekas die Dan Aa Sa ea ka ienembata|PARA WALI, MURID BIKIN fan (Pemalang) atas kiriman kuning Ketiamatan Dambu Gm Ingan ini tjukup banjak laki-laki 9 “Dioset“Ora0 Njanjian dora 
ki Pee Ya 2 Den , | : | 1 , us ar: a 1 5 25 j 1 : janji 

Sa Haa dan Sekalian untuk suka menganggap man (Pemalang) atas kiriman | jang be i dan wanita jang inau memasuki tiis. 07.15 test Ba an 

  

: jang berwadjib majat itu tidak ada 

dari Kusnan seorang Anggauta|ltanda2 bekas penganiajaan, hanja 
Tentara jang sedang bertugas di|tampak anggauta badan sudah 

: , 1 2 rusak akibat sudah lamanja teren 

an Maen. (Diawa Ba dam dalam air. Mengenai sebab2 

at), maka baru2 ini oleh pihak sampai SD berbuat demikian be- 
kepolisian Kab. Pemalang  di-|lum diketahui dengan djelas. Ke 

tuk mereka jang dari S.R, 
S.M.P., dan untuk mereka jang 
dari SMA/Perguruan Tinggi dan 
umum. Karangan harus orisinil 
dan belum pernah dikirim atau di 

muat disesuatu madjalah, dan ti- 
Djl. Karanggendong 1084a Sema- 

GEDUNG S.R. 
Berita dari Kab. Madjalengka 

menjatakan, bahwa baru2 ini di 
desa Bantarudjes ketjamatan Ra 
djagaluh telah selesai dibangun 
sebuah gedung Sekolah Rakjat. 

untuk 
sebagai tidak ada ketentuan tang 
gal dan hari jang kami sebutkan 
dalam tulisan tsb. : 

HASIL UDJIAN ASS. APO- 
THEKER DI SEMARANG. 

perkumpulan ini. Tjuma susahnja lau Bali Indah. 13.45 Irama Meng 
hias Siang. 14.10 Hidangan Siang. 

mereka belum mendapat tempat 1700 Taman Peladjar. 1740 Dila 

terasing jang pantas, dimana me- la Minum teh. 18.15 Siaran untuk 
reka dapat berkeliaran dengan A. P. 19.40 Pantjaran Sastra. 20.15 
telandjang bulat, dengan tidak ma Maluku. 20.30  Njanjian 

ga R 1 
NO-HAIR PUDER menghilangkan rambut Rp. 5,— 

|... Dapat beli ditiap Toko Obat diseluruh Indonesia. : 
» Pesanan Juar harus tambah 1596 ongkos kirim. | 

SEXALIN UNTUK WANITA DATANG BULAN TIDAK 
TJOTIOK Rp. 20. Si Ya 

   
  

   
  

NO pe Rana nan mon en h MN ORA Men em Jang lulus dari udjian Ass. A: : : i i j 
POTENSOL OBAT KUAT : ISTIMEWA Rp. 30 samaran. Pengiriman ditunggu Se iheker di S udjian Ass. Apo| Beaja untuk pembangunan ge-|tangkap dan dimasukan kedal mudian korban diserahkan pada » unggal. 20.45 Menjongsong I Mu 

PN ai ea Ara PT SU lambat?nja tgl. 25 Agustus 1956 'heker di Semarang jang diada-| 4) Aa non Terae Tiang Pa Aa aan ja. mengganggu orang lain.” (UP “2. E . 

4 SL OSEN$ EN dan dialamatkan bada Himpunan kan dalam bulan Djuli 1956 ada-| Jung sekolah tsb. dikeluarkan da|tahanan. Pan Pn : Ba Baba Sea at an 
ri para wali murid jg menurut   | lah: Ivo “Li k 

di The Sioe | Lioe,  Marsanti, toprak Mataram (landjutan). 24.00 
Mengkuatkan Seni Budaya ,,Mekar Jaya” 

  

DC POM: DE : 

akar dan kelendjar”, tjecs 

     
    

f 
Pi AN 3, x 

| rontoknja rambut. Bikin pan- 

2 djang dan hitam rambut putih. 

# Gampang dipakai — Rp. 25,— 

2. AGEN BESAR: 

ACHMAD KARIM 
Toko Umum 
Pintu Besi 10 Djakarta. 

|. Dapat beli di tiap toko obat di- 
“mana-mana : 

Pesanan luar kota tambah 1576. 

MA LTD” 

  

   

BANDUNG, 

  

       

Ne Tonlkme —..DIAKARTA 
0000. DAPAT BELI DISELURUH INDONESIA. 

dak boleh mempergunakan nama 

rang. 

  

Bientari, Budi Santoso, Ong Sien 
Nios Tan Siem Nio, Kwee Tjoe 
Kiok, Tan Giok Hwa, Oey Sian 
Nio, Thio Kwie Hwa, Sri Raha- 
joe, M. Go Siok Nio, Lie Khik 
Djien, Liem Swan Giok, S. Gotia HARGA EMAS. Ta G 
doprasisti, Sie Ay Nio, Thio Hong 

  

Chusus "Suara Merdeka” Djoen, Liam Hong Gwan, Tan 
4 $ ermien, Njoo Giok e 

SEMARANG, 4 Agustus 1956 : Tian Hok, Tan Non ' Nioe Dan 
4 karat : ayun setia yan “5 — Liang Nio, Liem 'Tjien Bing, 

oli... « Rp. 5,50 Kwee Tiong Ging, Sehukur Sem- 

  

22 karat: djual... Rp: 43,— biring, Tan Kiat Nio, Li G ' 6 iok 
5 Deli sesnccc1ara Rp. 41,— Hwa, Sri Iskandari Tan i 

Untuk harga emas Djakarta, Hong, Marie Oey. Demikian Ka 
Medan dan Luar Negeri hari ini rangan Dr. R. S. A, Paminto ke- 
kami tidak menerima tjatatannja. tua Panitia udjian tsb. 

: PAMERAN. 

eU) 14.00 dan sore dj. 17.00—21.00 di 
Balai Pradjurit,  Bodjong Sema- 
rang akan diadakan pameran dan 
kedai ,,Ansor” jang berisikan 
alat2 kepanduan/kepemudaan, ke 
radjinan daerah, perpustakaan, 

Tgl. 6 dan 7 Agustus, dj, 9.00— 

  

tjatatan beaja jg telah dikeluar 
Kan Le berdjumlah Rp, 

KONKURS ORKES MELAJU. 
Menjimpang darj rentjana se 

mula, maka pada tgl. 11 dan 12 
Agust. '56 jad. di "Ljirebon akan 
dilangsungkan kongkurs Orkes 
Melaju untuk th. 1956 bagi Dae- 
rah Karesidenan Tjirebon. Kong 
kurs Orkes Melaju ini diseleng   
Bintang Radio daerah Tjirebon: 

berlangsung 
oleh karena pad, b1. Juli itu 
Tjirebon harus telah selesai da 
lam pemilihan Bintang Radio, 
maka terpaksa diundurkan. Ada 
pun maksud dari kongkurs orkes 
Melaju itu antaranja ialah untuk 

1   Kan C " permainan kanak2 dll. Pameran 
Pe AU ma Domani tsb, terbuka utk umum, an dalam seninja, 

djaminan sosial 
ju sn da id Rea jang dapat me 

menilai sampai dimana kemadju nimbulkan kegembiraan bekerdja Ivaluta asing jang tenaga pembeli- satunja. D i il P 
| jang dengan sendirinja memperbenja djauh Li Fa PN Sa da Pa aa au 

Hatta Setudju Kerdja 8 Djam Sehari 
DALAM intervieunja — Wakil 

Presiden menerangkan djalan jg 
harus ditempuh untuk memadju- 
kan export antara lain: a) mem 
perbesar effectiviteit produksi ba 
rang2 untuk export dan menam- 
bah produktiviteit dan rasionali- 
teit pekerdjaan, Lama kerdja se 

garakan oleh Panitya Pemilihan/hari patut dinaikkan mendjadi 
dengan delapan djam se hari 

th. 1956, semula Gieehjambkar kerdja tudjati La ad ika 
tgl. 29 Juli. tetapi dipertahankan apabila kita betul2 

mau membangun. Hanja sadja se 
bagai imbangan hari kerdja de- 
apan djam itu harus diadakan 

dan peraturan 

koers resmi. Dengan devizen jg 

Penutup. 

DJAKARTA, 7 Agustustus 1956 : 
Djam 06.30 Orkes Suara Angka 

| 

sar produktiviteit kerdja. b) ter- 
hadap barang2 export jang ong 
kos produksinja lebih besar dari 
pada harganja dipasar dunia, pe 
merintah harus mengadakan suatu 
lorganisasi pendjual dengan modal 
Ipemerintah jang berbentuk badan 
hukum sipil, misalnja perseroan 
terbatas, Central Trading Com- 
pany atau Jajasan Kopra dulu, 
Organisasi pendjual ini jang spe 
sialis dan terbesar menurut dae- 
rah, mendjualkan barang2 export 
itu menurut harga pasar dunia, 

Karena itu ia menderita keru- 
gian dalam rupiah. Tetapi hasil 
pendjualannja diterimanja dalam 

besar dari pada den Moh. Hatta, (K.P,) 

diperoleh itu dapat dibeli barang |$2-,, 01:30 Kwartet Sudharnoto, 
barang import jang diperlukan di (Tago Kana a,atudio Surakarta, 
dalam negeri jang dapat didjual |Djawa Studio Djakarta. 18.30 Tu 
didalam negeri dengan mendapat ani Mekar, 19.20 Orkes Radio Dja 

untung. Dengan tjara begitu tidak Tahan te ea Pn 
an aan kembali kerugian Penutup. NN aa 
alam buku bermula, tetapi dju- 

ga diperoleh keuntungan jg Nee Maa Da Tea n us 1966 : 
Dalam hal ini satu sjarat harus Njanjian SNN AA iga Ne 

dipenuhi jaitu bahwa organisasi  Sutedjo. 07.40 Orkes Kr. Irama 
akang itu dasarnja ekonomi ko- Pe Ta Maia Ta 10 Mera ita 

mersieel, pimpinannja harus di raj ia Nia aan 
tangan Ae at dalan in the Pa Naat A0 Ba Taman kanak2, 17.30 Siaran A.P, 

Iright place” dengan tidak pilih 18.15 Biduan Suara Remadja. 18,30 

bulu. Ia bebas bertindak tetapi 
Ag pt Ba Ag Orkes Kron- 

: jong Dewasa. .30 3 i 
bertanggung djawab kepada peme krna mmba 14 
rintah, pemilik saham jang satu 

  
21,15 Ruangan Publicatie dan M 
sjarakat. 21.15 Tjelempungan an 
EM Pa Tjelempungan 

agu .. (land . & Penta g jutan), 23,00 

 



    

"0ORION” 

INI MALAM PENGHABISAN! 

— Besok mlm: 4.45 7.00 9.15 (AT th) 

    

      

  

  

      
1 semua pidato | 'U kniomesin) 
2. reaksi? atas pidato. 
3. pentingnja negara” 

AFRIKA: 
4. penuh dengan 

Ditjetak diatas 

(dan EROPAH 

     

  

Ba Km 4 den, GUNTUR dll. 2 

PENERBIT GRAFIC 
Djl. Roa Malaka Selatan no. 

   
   

2 . $ 
1 

SA dadiungi bagi pembangunan Repul lik 

n inebikaa s0: EKAR N 
6. Amerika dan Eropab : D. 

Indonesia dan ASIA- 

0 gram dengan omslagkarton, Aa Rp. 40,— 

45 Telpon 319 bo Me MA aa AA TA 1 Da Ap “D3 Dg NAN ae MERK Open ng Tn 

  NN AYAT “ROX/ AT Ie 

4.1516.45 9.15 
Sebuah film India terbesar 

  

  

"GRAND” — “GRIS” 
5.00 - 7.00 - 9.00. “7 th) 

FILM RUSIA JG BERWARNA 
“ "ADMIRAL USHAKOV” 
(Tekst Bahasa Indonesia) 

#LUX” 5.00 7.009.09 (17 th.) | 
Extra: INI SORE djam. 3.06 

» BESOK PAGI dj. 11-00 
5 BESOK SORE di. 3.00 

5.06 - 1.0 -9.00 . 
Extra : SABAN SORE djam 3.00 | 

KISHORE 
Producedv Directed: ba 

LWAR R.C. TA 
Dizdarkonoleh 

& PERSARI FILMS 
  

INI Tam PENGHABISAN! 
”"REX” 5.00 7.00 9.00 aa th) 

. Cosetta Greco — F. 
"MUSODU Ro 

Film Italia tekst Indonesia. 
(Tuan akan kagum, Ketawa..... 

  untuk kebahagiaan rakjat- aga 1 

”INDRA” 4.30 7.00 9.30 (17th) 

  

| NELKKEKKKKKI 
Geeta Bali 

Ajit : "BARA D, ARI” SEA RM 
Film India tekst Indonesia. "4 

INI MALAM PENGHABISAN! || Obat tepat untuk 
TENYAK: A45 7.60 9.15 (17 th.) PILEK 2 | 
Nasir Khan NAZNEEN | Bila anak : 

(Dewi Impian) Njonja p: . 
' Pakai tekst Indonesia. $- lek, gosok    NN an 3 lah Vie 

masha Tan Teruskan di | di "ROXY” Vapor ata 

INI MALAM MALAM PENGHABISAN! “didada : 
"ROXY” 5007.00900 (17 th) | dan letor 
Heil Hamilton — Paul. Moore nja. se 
”KING Of TEXAS RANGERS” Yum Lis 

SERI H (TAMMAT) mandjur 
menjembuhkar »'' 

  

  
”NAZNEEN” Dewi . Impian) lekas. Vicks VapuRus 

"DJAGALAN” 5.-7-9- (13 th) SNaN amp Menpan 0 Li Li Hua - Lo Wie - Liu Chi tuk pilek dada. : ”NIEE HAY CHING dung, kerongkang:.: 
Ta NN Ana sakit dan batuk | 

Pe nas 2: Gosoklah... . 

- . tt - - Bak 1 ot Rp IS 3 Bp ii MVIEKS e x Rp. 7.-— Trekkl. & ongk. vrij | 'VasoRus ." - 
BADAN rasa Rempah, dingin - ag 
malas, tulang2 akit  (sexuele Kd HP Na. biji 
zwakte) 3 1g, vrtanor Ma tanggung dapat kembali tenaga NAN 
png aa 22 akang an & 
a Ta ds. Rp. 57.-— 'TEMPAT-TIDUR BESI- PIPA EXTRA KERAS Rp. 60,—. 3 ti MAAGPILL: T “baik  MEDJA-KURSI  BESI-PIPA 

Rupa? model — harga pantes. 
| Dapat. kirim keseluruh Indonesia 

Toko DJOHAR 
DUWET 60 — SEMARANG 

Telp. 1943 

sakit. Maag. Rp. at en 
tidak tulung uan aga Megan 
RENA datang an dak 'beres | 
Rp. $8.-— Oo Pn ag 

Gang Ten 2 Ba 

NENY a ALI ' SA LL AL LL AL aU 

”DJAGALAN” INI MALAM PREMIERE 5.007.609.090 (13 th.) 
Li Li Hua — Lo Wie — Liu Chi — Wang Yuan Long 

  
Film Tiongkok » 5 (Sorrowful jang terbesgk2:.. NISE HAY. La Glory) 

Sebuah kisah jang sangat: mer KAN PL -. Saksikanlah 
bintang film batin Li Uas : bernjanji dan beraksi. .....! 

  

  

    

   

PGRIST” INI M El "GRAN D” 
5.007.009.090 :B an G Lag : 5.00 7.00 9.00 

FILM RUSIA R DALAM WARNA 
"SLJANG | MENARIK :    

        

ang berdjoang mati2an 
dan . kemudian dipetjat     

  

untuk s kepentingan negarz 
dari djabat n 4    

    

  

    
tak berarti bagi putjuk pimpinan- 
ma dan djasanja tetap harum ter- 

ran sedjarah negara ! 
angkatan laut Rusia dengan ketangkasan 

menggempur habis-habisan armada 

      
   
   

Kisah tentang. pahi 
dan ketjerdasannja 
Turki di Lautan 

La 

SEBUAH SEDJARAH JANG SANGAT BERHARGA DARI 
Al 

BESOK MALAM PREMIERE BESAR 
BERBARENG (17th) 

1 PAKAI TEKS    
MEENA KU ARI 

TARI-TARIAN DALAM PE Ac Lan JANG INDAH ! 

Kisah tentang seorang puteri Ang bersedia: mengorbankan njawa 

CKEKKKA AAS SKA KI Sareanaa 

  

ka 
4.45 715 9.35 

(Cekst Indonesia/ Inggeris) 

aa . 
INDONESIA 

“ SENI NN 

   

    

| Idalam rangkaian peringatan tb. akan diadakan BABY SHOW ' 

: Pendaftaran ditutup s/@ “tgl. 11 Agustus 1956. 

  

ulang tahun Fu Nu Hui ke-30, maka 

| Pada tgl. 19 Agustus 1956, 
| Bertempat di gedung HWA JOE HWEE KWAN 

  ikut-serta. dapat | 
uang .sebanjak    

  

    

Ni Lis THIONG DIEN, Djl. 
-DIIE PING. DJIANG, Djl. Mataram 870, 

: KING NIO, Djl. Mataram 770, dan 
Nj. CHUN "KIM YAN, Bodjong 22, Semarang. 

Kenanga 26, 

a.n. PANITYA LUSTRIM Ke VI 
Kar NU HUT — SEMARANG.   

   

    

    

   
   

  

“Jam — Stroop — Wijn — 

Likeur — Griesmeel — Kinder- 

voeding '—— Maizera — Biscuit 

— Tomato katsup — Chili Sans 
kg “5A 4 x 

“— Saos Inggris    
TJABANG SEMARANG : TAMAN SRIGUNTING 9 

Tilp. Diohar 2456 

  

WASIR (dambelen) 
| Diobati sampai sembuh dengan tjara ZONDER OPERATIE (tidak 
| dengan Potong) dalam 12 hari. Berpuluh-puluh pudjian dan surat 
terima kasih jang menjaksikan.” 

Berobatlah pada : 

MS. RAHAT 
Tabih 

SETERAN 109 — SEMARANG.     
  

   

  

. diselingi'air mata........ B8) 

BERHUBUNG SUCCES BESAR 
BESOK MLM. DITERUSKAN: 
"ROXY” 4.45 7.00 9.15. (17 thy 

  

Film India jang Naa 
sambutan paling bangat 
  

Y4DJULI 1956 di Hotel du Pa- 

  

Utjapan Terima Kasih 
Dengan ini kami mengutjapkan 
banjak terima kasih atas kedata- 
ngan  Bapak”/Ibu'/Sdr., serta 
kepada mereka jang telah mem- 
berikan sumbangan, baik moreel 
maupun materieel pada hari 
recepsi perkawinan kami tgl. 

DITJARI: 
Tenaga W.N.I. asli 
JANG BERPENGALAMAN 
untuk mendjadi kasir dalam 
sesuatu perusahaan dengan 

. menjetor borg. 

Pelamar2 dengan Surat pada ha- 
villon, Smg. rian ini iklan no. T/3148. 

Hormat kami 

SOETARNO dgn. Isteri. 

  

  

  

aa Sa Sai 

Baru Terima: 
BUKU BAHASA INGGRIS 
ZONDER GURU 
7 The Fifty Hours Method 

(Sistem 50 djam) oleh Sutan 

Telah terbit : 

Aksara Djawa 
Tatanan panulis€ basa Djawa 

5 Aan 3 Sulaiman 
nppanna Okcnta Djawa Jan Lana Oa Na Rp. 28,75 
# Oleh: T. Hadisoebroto Jb 233,90. 

| (Guru SGA Negeri II Solo) Bor aa TN 1,50 

# Tertjetak rapi, kertas ilustrasi, 
"na ZA cr 

# Omslag duawarna. 

“ Harga & Rp. 4,— 

      MRT ————rr ai 
pa ni AA        

Ham sekali untuk SGB, Je RL 
A dan para Guru seko- : 

lah rakjat. | Bantulah 

N.V. Penerbit PANTJAWARNA 
|. Djl. Tarakan 6, — Solo. VP. M1.     Na Ta EA LL LL LL 

"3 Baby show tsb. Telat dalam dua golongan, jakni golongan | | 
| Ipertama: anak umur 3 s/d 6 bulan, dan golongan dua anak | 
I-lumur 6 s/d 12 bulan. Baby show ini terbuka untuk para anggauta 
| |Fu Nu Hui dan Umum. Para peminat jang akan 

— Imendaftarkan polar Tan ini, Geagan disertai ,   | Tel. 

| temu, ber- 

| djuang dan 

| sepandjang 

: Be Dias   

  

| Telah Bertunangan: 
Rr. IDA AJU SRI SUTJIHATI 

Putri R. Kusumosari 
Dengan. : : s5 

, R. DARJONO 
Putra R. Tjokrowirjono 

Djakarta 
PADA TG. 3-AUG.-1956 Pa Pie, 

: Solo 
  

  

| LA LA LA TA LL LL LL LL 

HEBAT! GEMPAR! SEREM! 

Proff. NICKY 
AHLI TELEPATHIE 

akan menggemparkan kota SEMARANG dan sekitarnja 
di KEBUN BINATANG Semarang 

4-8-1956 muali djam 16.00 (4.— sore) 

a. mata tertutup berkendaraan jeep / sepeda motor | 
berkeliling kota : 

b. mata tertutup mentjari Pembesar? jang bersembunji 
di halaman KEBUN BINATANG ! f 

c. dll. atraksi. 
Tgl. 5-8-1956 pagi mulai djam 8.00 

matjam? keahlian TELEPATHIE jang mentakdjubkan : | 
a. DIKUBUR HIDUP”, menghilang dan timbul kem- 

bali, menembak dengan mata tertutup dsb. 

KARTIIS MASUK : 
nk “AK 10360 2 KEKATPATA AN andika Lama Rp. 1,— 

2 Tek It anO Beri Ne ai aa ema maa » 250 
SO MAN Mn an aa DA 

TANGGUNG PUAS! SAKSIKANLAH!!” 
SAKSIKANLAH!! TAKKAN MENJESAL ! 

Disediakan BIS KOTA 
Pasar Djohar — Kebun Binatang P:P. 
Djatingaleh — Kebun Binatang P.P. 

PEMERINTAH DAERAH KOTA BESAR SEMARANG 
SEKSI KEBUN BINATANG 

1 "Ta AL AL HL LN LL LL LN LK | 

(Sedjak 1950) 
Peladjaran tingkat S M.P. dan S.M.A. bgn. A/B/C, 
Sekolah Tinggi Hukum / Ekonomi. 

Keterangan (prospectus) dapat diminta gratis pada : 

Cerrespondence University 
"SRIWIDJAJA” 

Njutran 234 — Kotakpos 8 
Jogjakarta. 

CK EEEKKKKEKEKKKE EK KKKKKKKKKRNI SOLA 

"Ta LL LL LE LL LL AL LK 
( 1 .3 . . 

' Lebih tjepat dari Suara 
(... Dalam '/2 djam 
/ Rambut putih mendiadi hitam f 

Black Hair Dream Oil ' 
2 Tjap Potret Bintang Fmpat. 
# Kalau tidak hitam uwang dikembalika 
3 Sudah mendapat ratusan surat pudjia 
/ Buktikan sendiri. Tidak perlu tiampur air dll. 
/ Mudah dipakai. 4 
4 Harga Rp. 25.—. Tambah ongkos kirim 154. “ 
f #isa dapat beli di rumah2 Obat diseluruh Indonesia. / 
" Agen”: bisa lihat teks dari Amirosol & Amiro Pomade 
(PERSEDIAAN TERBATAS. PUSAT PEN DILU AN: 
j AMIRODIN 
$ Depan Kusumojudan 95 A — Solo 
SN MMA LM 

”R E 1 
. BESOK PREMIERE 5.00-7.00-6 9.00 aa M3 17 th): 
EXTRA: BESOK PAGI DJAM 11.00 

Film jg paling 
'bergelora me- 
ngisahkan 

tentang 2 

orang asjik- 
masjuk jg ber- 

ber-tjinta di-     

  

sungai2 per- 
kasa jg. di- 
diami bangsa 
Indian jg tak 

kenal Lena 

takes you across the deviPs 
own frontier...through 
Cree ambush and 
thundering rapids! 

20th Canturyifox present 

Ikutilah tierita ISLRNEWA MA benni es ntah jang akan membawa 
Tuan ke-bumi Tuhan jang didiami oleh setan2 jang menjandan: 
enam pistol sekaligus ! 
Dengarlah Marilyn Monroe menjanjikan lagu2 jang tak asing lagi 
seperti "River of no Return”, "Down in the Meadow” dan "One 
Silver Dollar”!!! 
  

    

  

TERIMA LAGI 
f5 # 

   

Ob An 3 Oa Ma 9   
  

   
   
   

   

  

    

   

            

   

Bisa lihat di :#ETALAGE kami. 
LILIN LAMA Sa KL 

pat Kemenangan: jang silang-0e-..i14/” Tanggal 1 sampai 3 AGUSTUS 1956 
"DEMITIUS AND. THE. GLADIATORS” 

VICTOR MATURE 
SUSAN (HAYWARD 
DEBRA-PAGET 

CinemaScape-Technicolor 

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

  

   
   
    

Roy Kogers 

No. 75 

  

MODEL 1 BARU 

( 
P
L
 

  
  TS Tia sa ka akn ah 

Lizi mendjadi ih putih 

PD, gaimanakah tjaranja? Itu tidak sukar, Gta 
"mulai sekarang djuga memakai Pepsodent 

untuk menggosok gigi. Karena hanjalah 
Pepsodent jang mengandung Irium, jaitu 
suatu bahan mudjarab jang dapat mentjegah 

rusaknja gigi. Akan terbukti bahwa semua selaput j jang 
melekat pada gigi akan hilang lenjap seperti embun kena sinar 
naga Sesungguhnja, gigi akan tampak lebih putih 

dalam waktu 7-hari! 

  

— Pukulan diatas kepalamu itu 
akan, membuat engkau pingsan 
untuk sementara, Breezy! 

  

DAR Ldh aa | 

   

    

Panggilan 
Saudara R. HARTCNO, Agent Antara-Asia Tjabang 

Semarang, diminta didalam waktu jang singkat, selambat- 
lambatnja 2 minggu sesudah tanggal iklan ini, datang ke 
kantor Antara - Asia Semarang guna memberikan pertang- 

gungan  djawab pada Directie atau wakilnja mengenai 
Keuangan N.V. tersebut. 

Directie. 

Menanam sasa - - —... 

Pengumuman: 
  

  

Bersama ini pada semua relatie, langganan? baik 
partikulir “maupun instansi Pemerintah, . diberitahukan 
bahwa: 

R. HARTONO 
terhitung. dari tanggal 16 DJULI 1956 telah di-schors 
sebagai: Agent N.V. Antara-Asia Tjabang Semarang. 

Berhubung dengan ini," maka sedjak tanggal tsb. diatas, 
kami tidak akan ikut bertanggung-djawab -atas segala per- 
buatannja, diluar ataupun didalam usaha N.V. Antara-Asia, 
sedang. tagihan? atau pembajaran? melalui diri R. HAR- 
Naa kami anggap tidak sjah. 

— Directte.   

   

  
  

Da 2 SL AA AL LA 0 RL TO LL R0 RL AL AL RE 0 0 

Ugenan Terima Kasih 
Dengan ini. Panitya Kongres P.N.I. Ke VIII di Semarang 

menghaturkan penghargaan dan terima kasih sebesar-besarnja 
kepada: 

1. Segenap instansi? Pemerintah, baik Militer, Pamong-Pradja, 
Kepulisian, maupun Djawatan? Pemerintah lainnja. 
Segenap Partai dan Organisasi. 
Jajasan Gedung Rakjat Semarang (G.R.I.S.) 
Bouwmaatschappy N.V. “RANDUSARI” 
N.V. Radio Pabrik Indonesia (Telefunken). 
Segenap golongan dan lapisan masjarakat. 
Keluarga dan sympathisan P.N.I. NA
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atas segala bantuan dan sumbangan jang telah diberikan kepada 
Panitya Kongres P.N.I. Ke VII di Semarang jang berupa ma 

terieel, moreel, karangan? bunga, utjapan? selamat disb. guna 

melantjarkan. djalannja Kongres P.N.I. Ke VIII. 

Panitya Kongres Ke VIII P.NI. 
. Di Semarang 

TA LA ML KL LL AL LL 

Ma KMK AA AA AL 2 TU 

Sudah Hapa? ratusan surat pudjian 

  

UNTUK WANITA8: LAKI? 
SUDAH DE-UDJI RIBUAN ORANG OBAT AMIROSOL : 

TABLET AMIROSOL. 

Amirosol istimewa bisa timbilkan satu tenaga jang luar biasa, 
ielaki dan: wanita maupun tua atau muda.   

ANHROSOL artinia: Soal kekajaan. 
Bukan kekajaan: harta, tetapi kekajaan kesehatan badan. Itulah 
lebih berharga. Kalau sudah hilang.satu tenaga bisa timbulkan 
rupa" penjakit, seperti : sakit nier, hati berdebar?', kurang darah 
&.LI. tidak mempunjai kesenangan- hidup. 
Bila makan obat Amirosol bisa memuaskan dan mentjegah segala 
rupa" penjakit jang merusakkan badannja.   IMPOTINT TABLET buat orang Lelaki harga.... Rp. 30,— 

AMEBOO ne Ea Ia LN Tan harga.... Rp. 25,— 
AMIRODOL antuk sakit keputihan (Pektai).....,.. Rp. 25.— 
AMIRO OLIE obat chusus untuk kepentingan 
oran Relakan AA Rp. 20,— 
TERANG BULAN obat hilangkan kukul 
(djerawat) dan bikin bersih muka................ Rp. 25.— 
TJATJAP RAMBUT pandjang dan gemuk harga Rp. 15.— 
SARE AMBETEN Se akan Tema ea Am Saha Rp. 50,— 
HIBANGKAN: RAMBUT... nnoia Sen eka ana Rp: 10.— 
KRITINGKAN RAMBUT .... La. Rp. 25,— 
SAKIT. BATUK (Amiro Siroop)................ Rp. 25.— 
Ongkos kirim 155. 

“KUSUMOJUDAN 95 — SO1O0. 

ZONDER OPERATIL 
Tanggung bisa bikin baik, Sakit Ambeien (wasir), orang laki" 
»Inau-angin”, kurang libido dan lain-lain, Kalau minta baik de- 
ngan garansi boleh datang di Kami punja rumah, ongkos" boleh 
berdamai. 

Agen: Ngupasan 12, Jogjakarta. 
KASIM iDADA Ca Melaju, 30, Semarang. 
HOK AN gelang, 
ENG TAY HOO 
Toko Obat ENG TJE HOO 
Toko TJAP KENDI 
Toko RADJA. BALI 
Toko Obat PO NING TONG 
UNIVERSAL STORES 
EMANAT ALI 
Toko Obat ENG NJAN HO 
Toko Obat ENG TAY HOO 
JASIN | 
TEK AN TONG 
Foko BALDJUN 

inan, 
Harare 101, Semarang. 
Djl. Nanking 17, Madiun. 

Dil. Kaj Tangan, Ma' aju lang. 
Djl. Pemotongan 9,. Salatisa. 
Bodjong 6 B, Semarang. 
Dua Tag 320, Tegal. 
etjinan 75, Jogja. 

Petjinan 58, 
Kepatihan, Pekalongan. 
Peka 81, Jogja. 

Kepatihan 105, Pekalongan, 

Pa 0 Ra 0 “Wa 0 “Aa 0 Ra. 0 “0 “R0 Ra RL Lt 2 Lt ea na 
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Pepsodent berbusa banjak ! 

“Djuga bagian? gigi jang tersembunji 
dibersihkan oleh busa Pepsodent jang 

mengandung irium.     

  

Toko, HIEN” Dan Hari Minggu 
  

Besok tg. 5 Agustus 

| Hari Minggu j.a.d, 

DIBUKA SETENGAH HARI. 

  

Baru terima sedjumlah besar 
TEXTIEL dengan motif dan 
“warna terbaru! 
HARGA2NJA DITANGGUNG BERLAWANAN ! 

Toko ,HIEN” 
BODJONG 25 
SEMARANG. 

  
  

    
MBYBE I CAN GET BACK TO 
THE DKAKE KANCH IN TIME 
TO WAKN O'DOOLEY AND 

16, ROY ABOUT CARLSON! 

(MAT TAP ON, 
THE KEAP SHOULD 

»/ . KEEP YOU OUT OF 
28 BCIKCULATION FOR A 

WHILE,            

   
     

  

        

  

      
   — SMUAda saja dapat . 

bali ketempat peternakan 
Drake tepat pada waktunja 
dan memberitahukan kepada 
Willie O'Dooley dan Roy 
tentang maksud  Carlson 
itu! (demikian fikir Lola 
Sue). ti 

       

  

     
    
    
   

akan mentjegahnja untuk lari b ersama-samg k 

   
          

      

   
   

TLL CUT THE HAMSTKING | POUN, 
ON DON PATCHES' LEG! 
THATLL KEEP HIM FCOM | JUSABAD! 
KUNNING AGANST MY, NS 
HORSE IN. THE BIG KACE! 
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ementara itu. 

— Saja akan "memotong pengi kat kaki Don Patches ini! Itu 
uda lainnja dida- 

lam patjuan besar nanti! (demi kian fikir Carison). 
— Diamlah engkau, djahana nl 

  
    

Terbikin oleh : $ 
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. mokrasi dan 

| narnja dalam masjarakat, sedang 
kan ,,orang” jang tadinja memu| 

| itu masih tetap menduduki tem-| 
penghargaan orang: 

— Bambang mengadjukan suatu per 

    

  

   
p tw 

redoliik” dan. Ska hingga pemerintah : 

Disamping itu Ment 
Perhubungan menja: 
salan pemerintah a 
aksi pemogokan 
bukti2 jang njata 
ngatjaukan pere 
rang rakjat, 

Selandjutnja dis i 
ringatan, bahwa sepal 
demikian dianggap “oleh 
tah sebagai aksi jang ' 
rakjat dan negara. 

   

Dea pendjelasan 
€ ri $ ia Ai ng 

    tersebut diatas d 
sebagai berikut: 

Sebagaimana tel: 
kan pada hari Min 
jang lalu telah di 
tjaraan antara Ment 
ngan Menteri Mucd 

  

dari segala sudut. ““.wena 

Stalinisme 
5 ab ani i 

Sovjet Dgn Negara2 

Lain Djadi Baik PERDANA MENTERI In- 
dia Jawaharlal Nehru mengata | 
kan dalam rapat raksasa di Poc 

Rabu jl. bahwa pengutukan na wa Korjet telah 
Stalinisme di Uni Sovjet 
membawa akibat j sangat 
besar didunia luar. Nehru me- 
ngatakan bahwa haluan jang 
ditempuh URSS sekarang, ja- 
lah sesudah pengutukan | 5 
me, akan menimbulkan perbaik | cini 
an dalam hubungan antara UR 
SS dengan negara? lainnja. 

Selandjutnja Nehru mengata- 
kan bahwa akibat gutukan 
Stalinisme, di India jzlah sama 
sekali membingungkan kaum Kolg 

mereka) munis India, karena Teh 
mendasarkan politik mereka “ig. | 
extrim itu atas pemudjian terha 
dap Stalin.” Dikatakannnia. bah 
Wa kaum Komunis di India 
tjengang dan se-akan2 lant?i run) 
tuh dibawah mereka. Mereka ti- 
dak tahu 
kan perobrhen ia3. telih terdja 

di di URSS itr dengan sika 
mereka d masa jang lampau, j 
lah mendewa-dewakan lin”, 
kata Nehru. 2 

P.M. Canada : "Inti? Stalin- 
isme tetap ada”. . Lg 

Sementara itu dalam parlemen 
Lanada, perdana aa: ana 

ecarson mengatakan Rabu j.l. bah 
2. di URSS anang sudah di 
utuk, ,,tapi inti2nja masih tetap 

ada”. Dikatakannji 'a 
an dan tenaga Sovjet tidak: ber 
rang, sesud »Gestalinisasi” dan 
bahwa URSS masih tetap bertu- 
djuan menggulingkan negara2 de 

tetap menundukkan 
orang perseorangan dibawah keku 
atan negara. : 
Dikatakannja bahwa sedjak Sta 

lin meninggal, para pemimpin Sov | 
jet telah melenjapkan ,,beberapa” 
diantaranja segi2 terkutuk daripa 
da regiemnja, baik dalam politik 
dalam maupun luar negeri. Tapi 
langkah? ini achirnja “mungkin 
akan .,menakutkan” para pemim- 
pin Sovjet, hingga mereka achir- 
nja akan berputar haluan lagi,| 
aan timbullah "Stalin baru”. De- 
mikian kata Pearson. (Antara). 

  

    

  

    

u d Disa Ki d 

“Pmerata. B 

Kata Nehru: 

     
   

     

bagaimana menjesuai | 

    

| ngatkan bahwa tindakan jeng ti- 

oleh Mesir telah djelas. Rakjat 

tan SB 
    

  

angnja | 
edar. « .barang2 rakjat. 

     
iInet persoal 

bitjarakan dengai 
PR 

   

        i : dapat di 
Jonredelijk, ancka kabinet 
dapat menerim, saran-saran Dp 

| Hu diadakannja keseimbanga, 

awatan dgn 
jang Iainnja. Seperti halnja a 

Ieuruh harian (lepas) jan ja 4.000 Bnata jang 

  

tuk diselesaikan. 
|. Demikian pengumuman Biro Penerangan Kementerian Perhu- 
bungan. : 

S.B.K.LA. jang le- 
“7195 bih berat ?, : 

| Sementara itu ' DPP-SBKA da 
lam pengumumonnja menjata- 
kan, bahwa berhubung dengan 
pertemuan antara DPP-SBKA de 
ngan Menteri Muda Perhubungan 
vada tanggal 2 Agustus sama se 
kah tidak mendekatkan kegrah 
Tenfelesa'an, sesuai deneen per- 

    

    

  

    

   

    

mping mengambl keputu 
engenai Skap itu, maka te) 
rumuskan pula langkah: 

an Ts  .pentjegahan | 
ia lagi kekatjauan da- | 

Baik djuga diterangkan, bahwa 
pemobitjaraan2 dalam ting| DN 

an inipun tlh |sekretari 
2ksi Perhu Jai 

Sebaliknia daripada anggapan, , an antara bangsc bahwa tuntutan2 SBKA aa lpembukaan pertemuan buruh ngan antara bangsa terima karena bang 

m- hal, memperbaiki nasib pe- 
HD gawai dari satu 2 al - 

Duldiminta perhatian oleh  Kerd a 2 |Suma Serikut2 Sekerdja Kemen 
dan se terian Perhubungan mengenai 

el kalian dinas, pakaian kerdja 
b. | fasiliter2 mendapatkan bahan kel, 
mi) perluan sehari-hari, ada harapan 

banjak 
di DKA seba- 

dikemukakan 
dapat diterima un- 

mi Time 

(| Kbrushchev telah 
asi Kongsi Terusan Suez, 

    

  

   

   

  

| Ko-Eksistensi 
Setjara Damai 

Rusia Berusaha Ku 
Membuktikannja : 

| Kata Kruschev 
— NIKITA S. 

  

     

   

   
    
  

2. 

  

       
   

    

   

   
   

       

  

   
      

  

    

    

      

        
unZan Moskow 

  

    
       

   
   

    
| Len pin 

   

    

    

  

            

  

takannja bahwa 
banjak usahanja 

“| 

        

      
   

   
    

    

     

   

(nasional, mula2 mengurangi, 
Pati mengachiri Pe : Dingin. dan £: rang TR 

kini sedang bekerdja kearah tu- 
akan dapat diselesaikan setjara|djuan ini, dan Sovjet melakukan 

egitu pula tentang nasib|segala usaha untuk melaksanakan 
jakfprinsip Leninis jang menjatakan! 

   

    

  

Ditegaskannja bahwa 

ahwa “Negara2 Sosialis 
negara2 Kapitalis dapat hidup 
berdampingan setjara damai”, 
serta menghindari peperangan. 
URSS bukan sadja berusaha 

menghindari peprangan, tapi dju 
ga mentjiptakan keadaan dalam 
mana dapat hidup suburlah per- 
luasan hubungan2 perdagangan, 
kebudajaan dan ilmu pengetahu- 

dan 

gala sesuatu jang perlu bagi ko 
existensi setjara damai antara 
kedua sistim ekonomi tadi, men   mWafzan  Kenanda Abe' SBKA 

fal 23 Dje” 10x. NPP.SBKA 
mem ri'mhengkan untuk 

melantjarkan aksi2 jang lebih 

    

    

    

   
   

  

Si Soviet Umi Minta Ing 
pikir Sehat Dan Dja- 
ngan Ganggu Mesir 
UNI SOVJET HARI Kamis telah menjerukan Inggeris su 

paja memskai pikiran sehat dan 
djangan berusaha membatalkan 
mikian d ket:kan dalam siaran 

  |dalam urusan itu adalah sangat 

hanja dapat menimbulkan aki- 
bat2 jane tidak dikehendaki dan 
bisa merugikan kepentingan ne 
gara2 Barat daerah itu, demiki- 

    
dirian apa aka, di: 

konperensi internasional tentang! 
Terusan Suez. Seterusnja diperi- 

dak bidjaksana oleh kalangan2 
tertentu di Inggeris bertalian de 
ngan kedjadia,. di Mesir itu, te 
lah sedikit menggelapkan hubu 
ngan Inggeris-Uni Sovjet jang 

Pendirian Uni Sovjet menge- 
nai nasionalisasi “Terusan Suez 

djadjahan kini telah membebas-   KAPAL2 PERANG PERAN- 
TJIS DIBERSIAPKAN 

Kapal2 perang Perantjis di pe, 
labuhan Toulon, Laut Tengah, te 
lah dipersiapkan untuk bergerak 
keluar kearah tempat jang masih 

'nuntut hak2nja. Karena ini maka 
sesungguhnja pemerintah Ingge- 

kan diri dari tindasan dan me- 

ris telah bertindak bidjaksana se 

ika, diambil Uni Sovf. ' 
jet djika diundang . 'menghadiri 

tjegah perang dan menjelesaikan 
segala soal dengan sabar dan da! 
lam semangat saling 
dan kerdjasama antara negara2. 
(Antara). 

geris 

membiarkan Mesir :Inggeris 
nasionalisasi Terusan Suez, de 
radio Moskou jang terdengar 

di London. Sovjet jakin, demikian dikatakan seterusnja, bahwa 
politik melakukan tekanan terhadap Mesir atau negara lainnjz 

salah. 
- 

Marah2 dan tiada kesabaran siaran tadi, jang achirnja menja- 
d- takan harapan Ihggeris masih te 

tap mempunjai pikiran sehat se- 

perti itu dalam menghadapi per- 
3 an siiray radio Moskor, Siaran soalan Terusan Suez sekarang. aa Na anna 

  

kat 
Sementara itu, menurut warta- 

wan Reuter di Washington, 
Eisenhower hari Rabu sudah 
mendjelaskan politik Amerika 
Serikat mengenai masalah terus: 
an Suez sebagai utk mendjamin 
bhw hak2 dunia tidak akan diru 
gikan dan bhw Terusan Suez te 
tap dapat dipakai setjara effisien 
sekalipun dinasionalisasikan oleh 
Mesir. Hal ini ditafsirkan seba- 
gai petundjuk bhw Amerika Se- 
rikat bersedia menjokong tindak- 
an-tindakan Inggeris-Perantjis. Te 
tapi sekalipun begitu, tetap tidak 
terlihat tanda2 apakah Amerika 
Serikat bersedia menjokong tin-   waktu ia memberikan kemerdeka 

kan kepada India dan Birma dan 
dakan keras kalau Mesir tidak 
memungkinkan pemakaian Terus- 

belum ditentukan, demikian hari "menarik kembali pasukan2nja darian Suez setjara bebas dan effi- 
Kamis diumumkan di Paris. daerah Terusan Suez, Demikian sien. 
  

Veteran Menderita Dan Bekas 
Pengchianat Senang 

B. Utojo Bentangkan Adanja Kepintjangan2 Dlm 
tenjelesaian Masalah Bekas Pedjoang Bersendjata 

DENGAN MENGEMUKAKAN kegagalan Pemerintah dalam usaha menjelesaikan ma h bek sk bersendjata, dalam kesimpulan pidatonja jang pandjang salah bekas pedjuang berser he Pesaliakgan 3 
memberikan sambutan 

lebar dalare 
es Veteraan Sumatera Selatan di Pa 

» , Djenderal Major (pensiun) Bambang Utojo telah mengadjukan usul pada kongres 
Sa Pa pembitjaraan hal2 mengenai realisasi segala peraturan2 Pc tersebut agar didjadikan 
merintah berkenaan dengan masalah pediwang bersendjata 
gu penjelesaian dengan setjara Usdang2. 

Mengenai Undang2 tsb. Bam 
bang Utojo mengusulkan | aga 
didalamnja diatur: a. Penentuan 
sjarat2 bekas pedjuang bersendja 
ta. b. Djaminan »Sosial-ekono- 
mis” jang tertentu, c. djaminan 
pendidikan, jang merupakan be- 
kal hidup utama, bagi kemadju 
an masjarakat, dalam. membas- 
mi kebodohan dan kemelaratan. 
d. Pan Dal penjei nenata 
salah bekas juang bersendja 
ta dibawah naungan sesuatu Ke 
menterian tertentu. sehingga ter 
djaminnja nan “dari pela 
sanaan pekerdjaan. e, Hubungar 
ikatan kenegaraan didada de 
ri sudut pertahanan Negara dli. 

an 

bekas pengchianat senang.$ 
Pidato Djenderal Major Bam 

bang Utojo jang pandjang lebar 
itu berisikan berbagai pandangan 
dan analisa mengenai- ,,bekas pe 
djuang bersendjata” jang pada 
achir2 ini dipopulerkan dgn na- 
ma veteraan,. antara lain menge 

mukakan betapa persoalan ini dil 
anggapnja sebagai tragedie, 53 di-| 
mana para ,,bekas pedjuang” ti- 

“dak mendapatkan tempat jg sebe: 

suhi perdjuangan kemerdekaan 

. pat2 jg penting. - 
“Dalam mengemukakan - ini, 

tanjaan siapakah jang kini me- 
ngalami dan menikmati hasil per 
djuangan pedjuang2- jang tidak 

     

    

   

    

    

  

     

  

'pidatonja itu, betapa semangat 
|dan betapa pengorbanan jang di 
berikan oleh pattiot2 bangsa, pe 
muda2 Indonesia jang berdjuang 
menghiraukan bagaimana kemung 
'kinan hari belakangnja. Tidak be 
'ladiar. tidak sekolah dan seba 
| gainja. : d 

Mereka ini sekarang tidak se 
muanja dapat terus masuk da- 
lam formasi Angkatan Perang, 
Ikareng berbagai halangan teknis 
lap ra lainnja. 

. Sekarang mereka 'ini pula, tan 
kl pa persiapan diri, harus dihadap 

al kan pada persoalan kembali ke 
masjarakat, dengan segala keku 
rangannja, 

Dengan tidak dimaksudkan un 
tuk didewa?kan atau dimandja- 
mandiakan, Bambang kemudian 
kemukakan berbagai kenjataan 
jang dihadapi oleh para bekas pe 
|djuang didalam masjarakat, se- 
hingga mereka seakan-ikan me 
rasakan dirinja habis manis se 

ih dibuang, tak ada harga dan 
nilai dalam pergaulan. 

    

Semuanja ini, menurut  Bam- 
bang dilahirkan dari pada tidak 
adanja rasa simpati dan bela ra- 
sa dari sementara kalangan ma- 
sjarakat terhadap para bekas pe 

Idjuang penegak kemerdekaan ini. 
Dalam mengemukakan betapa 

pada vete- 
Iraan, Bambang kemukakan hal2 
jang dilihatnja diluar negeri ba- 
ru-baru ini, jang  dikatakannja 
sungguh2 mengesankan, umpama 
nja masih diperkenankannja me- 

   

  

  ingat diri, tidak ingat keluarga 
dan merasakan  kepahit-getiran 
perdjuangan dalam revolusi itu? 
Kenjataan Ta 
Bambang telah memberi 
wwaban jang salah, Tan oleh, kare 
na itu menimbulkan masalah jg 
kita hadapi sekarang, ialah ma- 
salah pedjuang. 5 

kan dja-' 

reka mendapat panggilan  pang- 
katnja, didihulukan dalam  ke- 
sempatan2 jang. bersifat umum 

menurut dan sebagainja. st 

—. Menilai usaha pemerintah. 
Menilai usaha dan tindakan2 

Pemerintah dalam pemetjahan ma 

salah pengembalian bekas 
djuang bersendjata kedalam ma- 

jang sudah ada, sementara menung | 

lain njatakan dasar2 hukum apa 
jang telah diletakkan Pemerintah 
utk hal tersebut, jaitu mulai dari 
PP 6/1950, PP 15/1950, PP 12/ 
51,  Kpt. DRN 1/51, PP 1/52, 
Instr. P. Menteri 15/52, PP 6/54, 
PP 7/54 dan PP 8/54, PMDN 
12/54 dan PP 16/54. 

Djuga ditindjaunja ' bagaimana 
penglaksaraan dari peraturan2 
itu, dan bagaimana hasil serta 
kegagalan2nja. 
Dengan segala ketiadaan  pe- 

ngalaman dalam masalah ini, Pe 
merintah menghadapi suatu per- 
soalan untuk dipetjahkan. Nega- 
ra dihadapkan pada soal mengu- 
sahakan agar tenaga2 jang da- 
hulu memperdjuangkan hidup R.i. 
mendapatkan lapangan hidup jg 
lajak. : 

f Kandas karena biaja.   
nja masalah pengembalian bekas 
pedjuang bersendjata jang seha- 
rusnja ditindjau dari sudut ,,so- 
sial-ekonomi” dapat  dilaksana- 
kan, tetapi segala sesuatu kandas 
dalam pelaksanaan. 

Kekandasan itu menurut Bam 
bang terletak pada 4 pasal per- 
soalan. Pertama, tidak tjukupnja 
biaja jang disediakan. Kedua, 
kurang adanja kemampuan dari 
petugas2 Negara dalam pelaksa- 
naannja, kurang adanja  ketja- 
kapan keahlian, dan kekurangan 
tenaga teknis, Ketiga, kurang pe 
ngertian dasi pihak bekas 
djuang bersendjata sendiri dgn 
menjia2kan bantuan? jang telah 
diberikan dan telah menjalah gu- 
nakan nama bekas pedjuang ber 
sendjata untuk kepentingan 
sendiri. : 

Keempat, tidak selalu dapat di 
rasakannja oleh masjarakat ma- 

pe-salah bekas pedjuang bersendja- 
ta ini sebagai persoalan masjara- 

Bambang mengingatkan dalam sjarakat, Bambang Ultojo antara kat sendiri, (Antara), 

Oo 

Jaog Uarus Diutamakan Djar 
s'r Untuk Djamin Pelajaran Suez 

| SEKRETARIS I CC Partai Komunis Uni Sovjet Nikita 
menjatakan 

KHRUSHCHEY, itu tuntutan2 
Ss I CC Partai Komu Kekerasan terhadap Mesir. Khrush 

nis Uni Sovjet mengutjapkan se Chev seterusnia 
buah pidato dalam upatjara bhw dizaman 

distadion Kan atas penaklukan 
jang dibuka pada tgl 31 
U. Khrushchev diantara n 

alaja membentangkan itik Ju k o « 
: | seger URSS dan Bana terdjadjah sudah mematahkan be 

s 

an, tukar-menukar pelantjong-se-I 

mengertil 

Menurut Bambang pada dasar | 

pe- | 

diri | 

     

        

kan Mesir 
Adalah Djandji Me- 

net me | Terusan Suez letaknja di Mesir, n 
ena Tya seluruhnja, jang membuatpunpenduduk Mesir sendiri. 

aian, se 4 Oleh karena itu maka Khrush) 
chev mengemukakan bahwa 

1 
terutama Inggris 

tutan2 jang tidak masuk akal, ja- 

mengemukakar 
sekarang, hubu- 

2 si 
dan pendu 

'dukan itu sudah tidak Kn Inai 
berlaku, tidak bisa lagi menun- 
dukkan bangsa lain. Bangsa2 jg 

   

  

URSS sujlenggu mereka dan sudah mem- 
untuk pergunakan hak? aah | 

Imemperlunak ketegangan inter-| Khrushchev kemudian Utan 
mukakan pendapatnja, bhw na- sionalisasi Terusan Suez itu ada 
lah suatu tindakan jang  sesua' 
dengan kekuasaan pemerintah jg 

sir. Titik-berat harus diletakkan 
epada kenjataan bahwa peme- 

rintah Mesir sudah berdjandji 
utk. memelihara kebebasan pela- 
jaran melalui Terusan Suez dan 
akan membajar pengganti kerugi 
an kepada para pemegang saham 
Kongsi Terusan Suez, kata 
Khrushchev. 

Seterusnja i, menjatakan bah wa oleh sebab itu orang setjara tenang hendaknja memahami tin akan pemerintah Mesir itu. Sa 
lah apabila dilakukan tekanan? terhadap Mesir atau negara-ne- ra lainnja jang berdaulat. Apa- bila orang bersikap berlebih-le- bihan dalam soal ini, maka aki batnja tak bukan tak lain hanja hal-hal Jang tidak “diingini — sa- dja bagi perdamaian, merugikan kepentingan2 negara? Barat sen diri di Timur T engah. 

Rakjat Inggris tak rugi, 
jang kena hanja Kongsi. 

Khrushchev mengatakan bahwa nasionalisasi Terusan Suez itu ti dak merugikan kepentingan? rak jat2 Inggris, Perantjis, Amerika Serikat atau negeri2 lainnja. Jg 
£ . 

Kongsi Terusan 
terkena hanja 
Suez sadja, karena dimasa jang lalu kongsi ini telah mengeruk ke untungin2 besar dari Terusan Suez. dan sekarang tidak bisa Ia 91 memperkaja diri - dgn djalan merugikan rakjat Mesir. 

Uni Sovjet sendiri, jang setja ra langsung berkepentinga, da- lam kebebasan pelajaran mela lai Terusan Suez, berpendapat 4 bahwa tidak ada sebab? menga pa Orang gempar dan meras., cha watir, kata Khrushey. Dikzmu- 
kakannja. bahwa  URSS jakin bahwa keadaan di Terusan Suez tidak akan mendjadi- lebih te. -gang” — ketjuali apabil, senga- dia dibuat tegang oleh pihak luaran. Demikian al. kata Khrushchev. (Tass) 

Larangan 1m- 
port Our'an: 

Pentjetakan 'Didalam 
Negeri! Sudah 
Mentjukupi 

PADA tanggal 4 dan 5 Agus 
tus jang akan datang dikota Dja 
karta akan dilang kon- 
perensi para-penerbit Al-Ouran 
seluruh Indonesia, bertempat di 
xantor Jajasan Mu'awanah (Ke- 
bajoran Baru). Pada pembukaan 
konperensi tersebut, akan turut 
djuga berbitjara Sekretaris Dien 
deral Kementerian Agama R. M. 
Kafrawi, dan dalam rapat2 chu 
susnja H. Abubakar, Amelz, M. 
Zain Djambek dan H. Ali Jahja 
akan memberikan prasaran2 pre- 
advies). 

Ketua Panitia Konperensi itu, 
Ameiz. menerangkan kepada 
pers, bahwa diantara soal2 ter- 
penting dibitjarakan dalam kon 
perensi, jalah soal2: organisasi 
para-penerbit Al-Ouran.  tjara 
mengatur distribusi  Al-Ouran 
dan fasilitet2 dari pihak Peme- 
rintah jang seharusnja (teruta- 
ma mengenai soal restitusi). 

, Menurut Amelz, baik Peme- 
rint2ah, maupun Jajasan Lektur. 
pada prnsipnia sudah sependa- 
pat untuk mengadakan pelarang 
an import Ouran, terutama ka 
rena mengingat pertjetakan di- 
dalam negeri sudah sanggup me 
ngerdjakannja, (Antara) 

Pemberontakan 
Di Honduras 

Pasukan2 pemerintah Hondi 
ras dengan menggunakan sen 
Gjata mortir dan senapan2 me 
sin pada hari Rebo menindas 
pemberontakan jang terdjadi pa 
da malam Rebo ketika orang2 
idari pihak oposisi pemerintah 
Honduras merebut kesatrian 
tentara Honduras jang terletak 
dimuka gedung kedutaan besar 
A.S. di ibu kota Honduras, Te 
Tuciagalpa. 

Kaum pemberontak merebut 
kesatrian tsb. jang bernama San 
Francisco pada tengah malam 
dan tembak-menembak - dengan 
Ipasukan2 pemerintah telah ber: 
langsung sampai djam 9 pagi 
waktu setempat pada hari Rebo. 
Kesatrian itu dan gedung2 diseki 
tarnja dan djuga kendaraan2 jang 
diparkir didjalan mendapat ke- 
rusakan karena tembak-menem- 
bak tsb. Djumlah korban belum 
lagi diketahui. Kaum pemberon 
tak telah menjerah kepada presi 
dan Honduras Julio Lozano. 

(Reuter). 

  

PAKISTAN AKUI HAK 
MESIR. 

Menteri luar negeri Pakistan, 
Chow'dhry, hari Kamis mengakui 
bahwa Mesir mempunjai hak jg 
daulat utk  menasicnalisasikan 
IKongisi “Terusan Suez, tetapi se 
landjutnja dikatakan bhw. peme- 
rintahnja menguatirkan akibat tin 
dakam Mesir itu atas perekono- 
Imian | Pakistan dan negara-nega- 
ra Jainnja,   

2 Harus 
|. 

pendapatnja mengenai nasional: | 
Terusan dalam rapat raksas: 

uagkan distadion ,,Lenin” pada tgl 31 Dj sasa jang dilang- 

gi 31 Djati ji. Khrushehes | 4 se eakan bahwa tindakan pemerintah 

melalut wilajah” Mesir Demikianlah kata kalangan jang patut dipertjaja di London pada 

supaja dilakukan 

berdaulat, seperti pemerintah Me | 

s1f, MURID S.R, DI SUMA- 

  

KEXKXXXEKI 

  

sast Terusan Suez 
Telah Selesai Disusun 3-Barat 

   

. Imenginternasionalisasi Terusan Suez, dan mereka berseru supaja 
   

lalui terusan ini, sampai internasionalisasi itu mulai berlaku. 

  

nalam Djunat. 
djam 19.05 GMT. 

Berita AFP dari London mengatakan bahwa 3 Besar 

Konperensi 3 Besar Barat djadi berachir pada 

Pa 1 iahgar t menghendaki supaja pada t: al 16 Agustus j.ad. dimulai merasa heran mengapa maslonali farah & NP maa Na 
sasi Ae mentjetuskan kegem ch Tn paran dinegara2 Barat tertentu, | pe “ NN »1i aa Seruan Perang Sabil Dikemukakannja bahwa dikedual “— : 1 Bia pan negara ini telah terdengar  tun- . Djika, Terusan'Suez!Sampai Diduduki 

ata Tentara Asing $ 
: REKTOR UNIVERSITAS AI Azhar di Kairo, Abdurrahman 
Tag, hari Kemis telah berseru kebada seluruh rakiat Mesir, baik 
|jang beragama Islam maupun Kri:ten (Kopt), supaja mereka turut 
'berdjoang dalam perang Sutji 
menduduki kembali daerah Terusan Suez. Demikianlah menurut 
siaran Radio Kairo jang dikutip oleh kantorberita Perantjis AFP 
di Paris. Ditegaskan oleh Sheikh Abdurrahman Tag, bahwa di 
dudukinja Terusan Suez dengan kekerasan oleh tentara asing 
berarti pernjataan perang. (AFP). : 

Tiap Bentuk Penga- 
wasan Internasional 

Tidak Bisa Disetudjui Mesir 
HARIAN ,,Al Ahram” di Kairo, hari Kemis menjatakan 

bahwa Mesir tidak bisa menjetudjui setiap bentuk pengawasan 
internasional atas Terusan Suez, demikian berita Reuter dari 
Kairo. Dikatakan, Mesir menolak setiap pengawasan, internasional 
atau non-internasional. Perlajaran di Terusan itu adalah bebas 
dan akan tetap bebas karena hal ini dikehendaki oleh Mesir. 
Demikian harian tadi. (UP). 
“Satu Ana aa ha In RE 

Guardian" HeranVienga- 

pa Barat Begitu Ributkan 

Nasionslisasi Suez: 
Kata ,,News Chronicle”: Intervensi Militer 
Sangat Buruk: Inggeris Akan Kehilangan: Res- 

pekt Dunia Kalau Gunakan Kekerasan 
SURAT2 KABAR HARI IN Inggeris hari Kemis dgn 

rasa pahit memberikan komen-ar2nja lagi mengenai tindakan” 
Mesir jang menasionalisasikan kongsi terusan Suez, ketjuali 2 
buah harian fiberal jang mengatakan, bahwa tidaklah dapat di 
benarkan bila pada waktu sekarang ini pegara2 Barat memakai 
tindakan kekerasan. 

Harian “ ”Manehester  Guar-: 
dian mengemukakan pertanjaan: 

”Mengapa pemerintah2 negara2 | Lek 
Barat begitu terkedjut kepada dian en bala Aa 

: Pon Lang ai 3 sh 9eris dapat ibenarkan au nasionalisasi jang diambil ole mempersingkan Mar ni brnjo di 
a na 3 

am TA menata Se JA pa mas seangng 
ja Na kira Ka ini »tidak ada kemungkinan dgn 

: Bi Naa kekuatannja mempergunakan ke 
dalam hal nasionalisasi tidak sa- kerasan sendjata”. Dikatakan se 
ngat menjenangkan, tetapi peme : 

. 2 . t terusnja, bahwa Mesir tidak 
rintah Inggeris mengingkari ke-|ihembatalkan konvensi 1888 (kor 
njataan, kalau. negara2 asing 5 3 ps3 vensi Istambul), agar lalulintas 
mempunjai kepentingan2 dalamibebas dari pelajaran internasio- 
perusahaan? pertambangan -danir ilnal diterusan itu terdjamin, dju- 
kereta api Inggeris untuk mela- 

    

Nasser tidak melanggar hu 
kum internasional. 

Lebih djauh ,,Manchester Guar 

mn 

CR KA tenfjana Internasiona- 

: PARA MENTERI luar negeri Inggris, Perantjis dan Amerika ' 
'Serikat telah selesai menjusun sebuah rentjana bersama untuk | 

— Red.) memelihara kebebasan pelajaran me- | 

dengan konperensi internasional mengenai Terusan Suez, (UP). | 

“baik sesuatu peraturan menge- 

apabila tentara asing mentjoba | 

maka 3 Besar Barat dewasa 

tung Pada Kebebasan Pelajaran 
' Melalui Terusan Suez 14 
. Keluh Kesah Eden Dim Madijelis Rendah" Inggeris—Eden Tak: 

Pertjaja Pada Djandji Nasser Dan Tidak Setudju Uang Hasil 
Suez Digunakan Utk Bikin Bendungan Aswan 

PERDANA MENTERI Ingris Sir Anthony Eden Kamis mengatakan dimuka sidang ma dilis rendah, bahwa dalam keadaan dunia seperti sekarang ini, ,,kehidupan perindustrian Ero 4 pa Barat sungguh2 tergantung daripada tetap bebasnja pelajaran melalui Terusan Suez”, Da 
| lam pidatonja tadi Eden menjatakan bahwa ia belum dapat memberikan sesuatu keterangan 

  

mengenai djalannja perundingan antara para menteri luar negeri 3 Besar Barat jang dimu: 
lai sedjak hari Minggu jl. i 

L achir. 

1. Eden kemudian ' mengulangi #koersnja dibursa Paris pada tang 
pernjataan jang ' dikeluarkannjagal 26 Djuli jl. Tapi, kata Eden. 
Padati SN Ha jaitu bahwa , mengingat sikap Kolonel  Nas- 
nggris tidak sudi menerima “3 satatan beberapa buah djan 

ji lainnja, bagaimana . djandji 1 
| ut peraturan ini Terusan Suez 25 T sa, panai Masih Ta 
' ditempatkan dibawah kekuasaan nja bhw jumlah pengganti 
| jang tak terbatas dari salah satu kerugian jang didasarkan atas Tiap Bulan 1000 Ton 
negara sadja, jang ,,sebagaima perhitungan tsb diatas tadi besar Hilang : Djuga Gerom- ima telah terbukti dengan peris- nja kira2 £ 70.000.000. bolan Ikut Smokkel iwa2 belakangan ini”, dapat Djumlah pendapatan bersih 

un" Kongsi Terusan Suez dalam satu ' PENJELUNDUPAN kopra 
| chusus mempergunakannja 

tahun — sesudah dipotong pa- disekitar perairan Toli2 dan pe 

Smokkel Kopra 
Di Toli Toli 

| nai Terusan Suez apabila menu 

: tuk keperluan2 ,.politik  nasio- 
'naP”, Menurut Eden, persetudju 
PA Sean, 1954 — “ada kira2 £10.000.000. li2 (utara) sampai selatan Dong | wa Terusan Suez adalah sangat "Mungkinkah dalam keadaan de gala, Sampai saat ini masih sa ' penting bagi pelajara, internasio mikian ini pertjaja kepada per- dja menghebat. Dengan adanja | na?” Eden mengatakan bahwa aa t . njataan pemerintah Mesir bahwa Penjelundupan2 jang sampai sa "hal ini tak dapat didamaikan de 2 intz i at ini belum djuga dapat di 
ngan pagakan pemerintah Mes'r Mn aa sing atasi, maka untuk Toli2 sadja Sa PE Masi Kong raikan bea pelajaran? tanja ae Tp ana Bea Hn sn 

Inggris kerahkan satuan? Eden. Kata Eden seterusnja, “ti- “Opra an 1 iki 2 Setan 
A.D., AL. dan AU, dak mungkinlah menaruh keper iga ea kan Olah pihak 2 

Kata Eden seterusnja, »dapat- tjajaan kepada seorang jang ber jang 
kah kita pertjaja kepada kata2 tindak seperti Kolonel Nasser“, Ma Ba bahwa 
pemerintah Mesir jang sekarang dan dikatakannja bahwa Nasser satu faktor jang sukar djuga da 
dan  membiarkannja memegang telah mentjiderai djandji2 jang Jam usaha alat? negara dalam kekuasaan-tunggal utk mengam- diberikan “beberapa bulan” jang menghadapi soal penjelundupan 
bil keputusan apakah perbeka- lalu, (Reuter). ini ialah karena Kurangnja per- 
ang bagi Dunia Barat boleh me Bau ana lengkapan. Dikatakan MA aa 
alui Terusan Suez?” Kemudian ka-angka jg menundjukkan bhw. ja mengumumkan bahwa tindak Mesir Akan Akui sz dbulannja kira2 1000 ton ko 

janZ pentjegah jang tertentu jang . » pra Nirang begitu sadja, 1 N 
bersifat kemiliteran” sedang dila Djerman Timur Pena Tana, ape en 
kukan oleh Inggris, dengan an Kopra didaerah & 1 
sud utk lah mak MESIR AKAN MENGA- bulannja. Dalam tjatatan resmi 
annja dibagian timur Laut 'Te- KUI Rep. Demokrasi Djerman tiap bulannja Toli2 dapat meng- 

, : tidak 1 lagi, demikian kata hasilkan I.k. 1500 ton kopra. ngah dan utk dapat menghadapi fidak lama lagi, demikian kata Cebnn bala tuna Mai 
'segala kemungkinan. Tindakan? Major Ma TN Kat njelundup ? ini meliputi pengerahan satuan? Sancin, kepala misi pengetahv -hirnja atas jaa a- angkatan dat, Tout dan udara an Mesir jg kini berada di Le'n an Na eat ta jang tertentu dari Inggris, serta Z1g (Djerman Timur) hari Ke terdapat gerombolan2, oleh kala 
emanggilan pasukan2 tjad mis. : 8 . dikatakan, bhw selama 
Naa Ana, 1 aa ""GON Dalam sebuah statemen jang aan Merata didae 

2 Prinsip Inggris menge- kemudian diberikan oleh kantor rah Toli2, selama itu belum per 
nai Terusan Suez, berita RDD, Hassanein mengata nah ditangkap anggota2 gerombo 

Eden mengatakan bhw politik kan:“ Tetapi hubungan persaha- jan jang djuga bergerak kedaerah 
Inggris dan menurut dugaannnja batan antara negara2 tidak se- seberang untuk mendjual Papa, 
djuga politik negara2 maritim mata2 tergantung atas pengakuan Hania dikatakan, bahwa belaka 
I3in9ni F : ana : 1 is agan ini ada djuga desas-desus lain?nja terhadap Terusan Suez diplomatik itu”. Ditambahkannja ?£ : NE 
selalu” didasarkan atas 2 prin- la.“ Djadi Mesir akan tetap '“1£ mengatakan, bahwa djuga 

sip, j kni: » TT Pn : 'P pihak gerombolan - mengadakan 
Sp Jak: mempertahankan hubungannja de penjelundupan kesang, akan te- 1. Kebebasan dan keamanan ngan Inggeris, walaupun imperia tapi sampai dimana kebenaran pelajaran melalui Terusan Suez. lis Inggeris tidak mempunjai Ta- sja, sampai sekarang ini masih 

2. Efisiensi dan ekonomi dari sa persahabatan jang tertentu dalam penjelidikan pihak berwa 
pada pekerdjaan disana. sama sekali terhadap rakjat Me- diib. Dikatakannja bhw kebebasan 

Orang' Ambon Di Ned.   ga tidak akan melakukan se- 
rangnja. menasionalisasikan' per-|suatu tindakan apapun jang ber 
tambangan batubara dan keretafmaksud : hendak  merusaknja”. 
api itu. 2 IKonvensi 1888 itu tidak menjata 
Harian “Newschronicle”? mem|kan Aa La Lega da- 
eringatkan, bahwa intervensimifripada terusan itu, dan perdjan- 

an Tn sepihak dan tiap2 djian2 dari th. 1936 dan 1945 

guna ' menghalang2i  tindakanltidak merubah makna tentang 
presiden Nasser dalam menasio-/hal tsb. | 
nalisasikan terusan Suez itu, ada 
lah merupakan kemungkinan jg. 
paling buruk daripada penjelesai 
an masalah itu.” 

Selandjutnja harian liberal itu' 
menjatakan: “Sangatlah sukar 
untuk memperlihatkan bagaima- 
na presiden Nasser dapat dikata- 
kan telah bertindak bertentang- 
an dengan hukum internasional". 
?Apa jang dilakukan oleh presi- 
den Nasser mungkin membahaja- 
kan, setjara kommersiil merugi- 
kan negara2 Barat, dan mungkin 
pula merupakan salah satu ba- 
gian daripada rentjana untuk 
mentjiptakan keradjaan Arab di 
lembah sungai Nil”, kata harian 
tadi menambahkan,“ tetapi hal 
itu tidaklah harus menjebabkan 
dikerahkannja angkatan2 perang 
untuk menghalang2inja, ketjuali 
kalau presiden Nasser menutup 
terusan Suez itu bagi pelajaran, 
menduduki pangkalan2 pertaha- 
nan Inggeris disana (didekat wi- 
lajah Mesir, red. Ant.), atau me- 
njerang negara2 tetangganja". 

  

TERA TENGAH LULUS. 
Menurut Inspeksi Sekolah Rak 

iat II di Bukittinggi, dari djumlah 
tjalon : murid sebanjak 28.137 
orang jg turut mengikuti udjian 
terachir S.R. di Sumatera Tengah 
dalam tahun ini - 17.097 orang 
atau kira2 61”5 jang lulus. Diban 
ding dengan tahun2 sebelumnja, 
maka dalam tahun 'ini - hasilnja 
sangat memuaskan. 

Hasil Pendidi- 
kan D: Russia 

Tahun Iri Lulus Te- 
naga Ahli 750.000 

Lebih dari 750 ribu pemuda 
telah lulus dari sekolah2 tingg 
dan sekolah menengah kedjuru 
an (termasuk sekolah2 untuk 
pendidikan wartawan) sebagai 
tenaga2 ahli. Djumlah tsb. ber 
arti 120 ribu lebih banjak dar 

Pertumpahan darah sa- 
naat ngeri untuk dipikir 

an 
Dikatakan oleh ,, Manchester 

Guardian” pula, bhw diperguna- 
kannja masing2 kekuatan militer 
dari kedua belah pihak, apabila 
negara2 Barat memutuskan men 

   

D'kabarkan selandjutnja, balk | 

   

   

  

pi pendjabat2 Belanda jang se- 
laiu berhubungan denga,, orang2 
Ambon itu menjatakan pendapat 

nja, bahwa mereka semua akun 

segera melupakan sjarat2 itu dji- 
ka kesempatan untuk segera pu- 
lan? itu mendjadi kenjataan. 
Dalam pada itu kalangan2 Be- 

landa itu tidak mengharapkan pe 
robahan jang mendadak dari si- 
kap Pemerintah Indonesia untuk 

Seperti diketahui, menurut ke- 
terangan pemerintah Mesir ben 
dungan raksasa Aswan disungai 
Nil jang hendak dibuat itu vital 
bagi rakjat Mesir, karena air 
dari waduk Aswan itu akan di- 
salurkan melalui saluran2 jang   bada 1g lulus dalam tahun ?55| duduki terusan tsb. dengan kekua 

hn |tan militernja, dapatlah meng- 
akibatkan pertumpahan darah jg 
penghabisan, jang bahkan sangat 
mengerikan pula utk. dipikirkan”. 

Nasionalisasi adalah soal dim 
negeri Mesir. 

7 Era , 5 Dikatakan pula, bahwa nasiona mempertinggi tingkat kerdja rak- |lisasi TG ain 2g dalam sa £ “ 5 5 1 teri'l|Mesir dan putusan? jang menjetu 
iat baik dalam lapangan materiil djui atau menentang nasionalisasi maupun kebudajaan serta mem-itu semuanja merupakan ,,hak2 
perbaiki sjarat kerdja . mereka. jang dar d Ne naa 

: 2 dita ari Suatu negara jang berdaulat. 
Dikabarkan selandjutnja, bahwa Kemudian dalam Komentarnja itu 
hari kerdja daripada  pekerdja2 ”Manchester Guardian” » mengachi 
industri dan- kantor pemerintah Ne en Tn Pn aa , “ : : »Kita (Inggeri: ru sadj elah dikurangi dengan 2 djam dapkan kepada suatu kenjataan, 
pada tiap hari Sabtu. 'jang seperti bangunan? sosial jg 

kini berkembang di negara? ter- 
Ibelakang di Timur Tengah, tun- 
jtutan2 terhadap apa jang oleh 
“partai Buruh Inggeris sendiri ka 
Tn milik sosial akan terus tum 
buh”. ' 

Bah Inggeris akan kehilangan res 
pek dan goodwill dari dunia. 

Harian "News Chronicle” dalam 
pada itu memperingatkan, bahwa 
»apabila Inggeris mempergunakan 
langkatan. perangnja dan kemudian 
Mesir dapat dikuasainja, maka 
Inggeris akan kehilangan untuk 
selama?nja rasa respek dan good- 

will dari dunia”, Untuk itu "News 

Langkah2 jang perlu telah di- 
ambil dalam pertengahan perta 
ma tahun 1956-ini sesuai dengan 
putusan2 kongres ke XX dari 
PKUS jang telah lalu dan untuk   

  

Pembangunan 
Asrama2' A, D. 
Pembangunan Asra- 

ma2 Atas Usaha Sen- 
diri Dilegaliseer 

MENGENAI SOAL pe-asra 
maan Angkatan Darat jg men 
an Angkatan Darat jang MEN Chroniele” menjarankan,  supaja 
djadi salah satu afjara penting Inggeris, Perantjis dan Amerika 
rapat antara pimpinan AD de Serikat ata Ran, Toe Ten 
ngan para Panglima Territori 'Ontjana kepada Sidang Umum P. z e “: B:B. jang maksudnja untuk menem um dan lain2 di MBAD Dja patkan terusan tersebut diba- 
karta, djarubitiara AD. Overste wah pengawasan dan perairan 
Pirngadie lebih diauh mene- Witernasional, suatu badan interna 

sional jang akan menerima semua 
rongkan, bahwa guna pemba- pembajaran? lalu lintas diterusan 
ngunan asrama2 itu, dalam ta tersebut hingga tertjapainja penje 
hun 1955 telah dikeluarkan bia lesaian jang menentukan. 
4 »Suatu penjelesaian atas dasar? 
ia sebesar Rp. 34.277.000.—,! pengertian itu akan menempatkan 

Dalam tahun 1956, biaja untuk pertanggungan djawab atas terus- 
keperluan itu oleh pemerintah dilan itu pada hak miliknja jang se 

3 Kh, Balas py benarnja. Dan hal itu akan menia berikan lebih besar lagi ialah Rp/ ikan pengawasan perseorangan 
126.500.000, —. Untuk daerah2 dari presiden Nasser dan memper 
operasi telah diberikan biaja se-' gunakan badan perlengkapan in- 

| , an ternasional itu bagi pemetjahan besar Rp. 60.000.000. -—, dani internasional", 
dengan usaha sendiri” (usaha2| Dikatakannja kemudian, "Nasser 
jang didjalankan TT, I dan VII, 
Red.) jang telah dilegalisir telah 
dikeluarkan pula biaja Lk. Rp. 
60.000.000, — guna keperluan pe-' 
asramaan tersebut, 

dapat menentang PBB hanja atas 
risiko bahwa “intervensi militer 
akan dilakukan. Tlanja atas dasar 
dasar itulah negara2 Barat akan 
dapat memberikan diawabannja 
jang kuat dan patut terhadap tin 
|fakan kekerasan Nasser itu”, 

(ntara),   
  

menjetudjui pemulangan  setjara 
besar-besaran, akan tetapi mereka 
tidak ragu2 lagi telah menjatakan 
kekuatiran mereka bahwa djika 
Indonesia setjara mendadak meng 
umumkan kesempatan pulang ba 
gi djumlah jang lebih besar, ma 
ka hal itu akan menimbulkan ,,ke 
katjauan”. Ditegaskan oleh kala 

berunding, kata Eden, dan hanja 

Kongsi Terusan Suez — terutama HAMPIR SEMUA dari 7.000 ering Ambon jang kini 

Suatu organisasi internasional jg -eka pergi, karena orang2 Am-rimkan kepada sanak atau ke- 

: stay te Na Ha 
Kongsi Terusan Suez dan bea jg Indonesia menundjukkan sikap Sulitan2 politik dan djika orang2 

Eden seterusnja mengatakan: sdah terpilih jang meliputi ki- 

nasional jang vital itu ,,untuk ? sjarat djika soal pemula- 

Radja Saudi 

ada. Ketjuali itu tenaga listri pada ,,Antara”, bahwa pemerin- 

bertambah besar palisasi Terusan Suez. Pemerintah 

ngan itu, bahwa sekalipun demi 

Menteri pemulangan orang2 Ambon ada- 

rusan Suez akan diberi penggan- Luar Negeri oleh Duta 

dan keamanan itu ,,hanja bisa ter 
djamin oleh sebuah badan inter- 
nasional”. Untuk maksud inilah : , 

pengawasan oleh badan interna- Sudah,kK : & : Ha 

sional inilah jang akseptabel bagi Ingin Kembali Ke Indonesia Selekas Mung: 
In ris. . : 
Fa Inggris mengatakan bah- kin — Tapi Fendjabat2 Belanda Tak Akan 

wa dalam garis2 besarnja, tinggi 

i i angen pulang” dan ingin kem 

Pe eneng In“ Make Indone" Na makan. tetapi Tote sedikit seka 
hentai Ter Tangan. Binja Ta Ii jang berani menjatakan terus-terang. Demikian berita UP 
jarg diberikan oleh kongsi ini. g £ Den Has Konis mlam. 
Walaupun Kongsi Terusan Suez Yarl 2 : 

itu terdaftar di Mesir, ,,mamun Akan tetapi pendjabat2 Belan sekarang tinggal di Nederland. 10x 

sangat penting”, kata Eden. Ke- son kini telah membuktikan, bah luarga ,,dimana  sadja aan 
mudian ia mengemukakan bahwa wa mereka adalah »pekerdja2 jg Indonesia ketjuali pulau aa 

selama 15 tahun j.a.d. ini perlu baik sekali, bahkan  diantaranja jang akan bertanggung hana 
ekali dilakukan pekerdjaan2 per banjak jang melebihi prestasi ra- atas 1 creka. an pas 2 
luasan diterusan Suez, dan menu ta-rata pekerdja2 Belanda”. ini berd,alan baik dan djika me- 

i i i jang dipulangkan itu dapat hidup dipungut dari kapal2 jang melalui ogah-ogahan utk memulangkan jang dip: : aa & 
nja itu telah dinaikkan untuk mem orang2 Ambon itu setjara besar- goa ai Ke Pe 
biajai pekerdjaan2 tersebut tadi. besaran. Kini di Perwakilan In- .serewelan baik e Hem aan 

donesia di Den Haag sedang di- pun politis', maka bagi jang 
Tak setudju uang Suez un »dakan persiapan2 untuk memu- lain?nja ada kemungkinan besar. 

»Tapi Kolonel Nasser” sekarang ra2 40 sampai 50 orang. Penga- '"' 1 .d 1 

mengumumkan maksudnja untuk Jaman jang akan didapat dalam c' "3 Ambon jang sedikit banjak 
mempergunakan uang tjadangan | pertjobaan” ini akan mempunjai ! «h menjatakan ingin .pulang. 
dan hasil pemungutan bea dari sifat menentukan bagi hari kemu 5 «sja terpetjah2 didalam pelba 
pelajaran diterusan Suez jang dian semua orang Ambon jang »s' solongan politik jang setjara 

membuat sebuah bendungan di 
Mesir”. 

2 

Arabia Di- 
tunda 

BerhubungKeadaan 
mengairi tanah2 pertanian baru, ' Syez Dewasa Ini 
jang luasnja 3096 dari seluruh MENTERI Luar Negeri Rus 

jang akan dibangkitkan disana jah Saudi Arabia telah minta per 
akan dipakai untuk keperluan setudjuan pemerintah Indonesia 
industrialisasi setjara  besar2an. untuk menunda kundjungan Ra- 
Dan segala ini amat penting, dja Saudi Arabia ke Indonesia, 
mengingat bahwa djumlah pen- berhubung dengan keadaan de- 

Indonesia telah Manna baik 
: data Ie itu dan dapat mena 

Eden tidak peryjaja " an kenakan dimana Saudi Ara kian Pemerintah Belanda sama se 
da SEN Maa, bia kini berada. kali tidak ingin tersangkut2 dalam 

Seterusnja Eden ' mengemuka- , . im masalah tersebut. Seorang djurubi kan bhw sebagaimana telah di-' Permintaan persetudjuan itu 
njatakan oleh Presiden  Nasser, 

Saudi lah soal antara Pemerintah Indo 
3 Sta , Arabis di Indonesia, ketika “ia nesia dan orang2 Ambon itu sen ti kerugian jang didasarkan atas Kemis malam pukul 19.00 me- diri. Satu2nja hal jang kita sang 

ngundjungi Istana Merdeka. Gup mengerdjakan ialah memberi 
Dapat dikabarkan pula, bah- tan bantuan. jang mungkin kita 

ini 

Senang Mereka Pergi 
rendahnja bea jang dipungut oleh 

kenjataannja kongsi ini adalah 45 tidak akan senang melihat me Keluarga Ambon itu akan diki- 

rut Eden, tjadangan2 kepunjaan Sampai sekarang Pemerintah reka itu tidak menimbulkan ke- 

tuk bikin bendungan. langkan 10 keluarga Ambon jang 

merupakan djalan pelajaran inter e -terangan memadjukan pel 

Kundjungan 

daerah pertanian jang sekarang lan Abdulgani menerangkan ke- 

duduk Mesir dengan  tjepatnja wasa ini setelah Mesir menasio- 

telah disampaikan Kemis malam tjara menjatakan: ,, Kemungkinan 

para pemegang saham Kongsi Te Kepada Presiden dan 

ORANG INGGERIS DIMINTA wa djuga kundjunga,, Radja Sau 
. 5 3 ie berikan”, Demikian berita UP P. Men SOAL Gi Arabia ke Afghanistan ditun Bi DM Ngopi). 

MESIR, Berhubung dengan penundaan 

  

Inggris hari Kamis telah me- kundjunganja ke Indonesia, Men Inggeris, Perantjis dan Ameri nasehatkan rakjatnja jang tinggal sa pa Pan er mi gal ka Serikat hari Kamis telah me 2 : : : ani P1 

- en dan jang ,tidak Sa Hitiag daerah. wntirk sementara aa an kan. punjai alasan sangat mendesa waktu menundjukkan kesabaran P : Lage tentang in- 
untuk tinggal terus disana” supa dan menangguhkan dulu segala fernasionalisasi Terusan Suez, 
ja mempertimbangkan soal me- persiapan untuk menjambut to Mesir menjetudjui atau tidak 'un 
ninggalkan Mesir berhubung dgn mu agung dari Saudi Arabia itu. tuk menghadiri konperensi itu, keadaan sulit dewasa ini, (Antara) Sir. (AFP). 

Hammarskjoeld: Terlalu Prematuur 
UtkRumuskanSengketaTerusanSuez 
SEKDJEN PBB Dag Ham- 

marskjoeld hari Kamis menolak 
untuk memberi komentar tentang 
masaalah Terusan Suez..Dia ka- 
takan, bahwa tiap2 djalan pela- 
jaran jang memerlukan penga- 
Iwasan internasional, maka bagi 
PBB adalah wadjar untuk mem 
berikan djaminannja.  Selandjut- 
nja dia tambahkan, bahwa walau 
pun dia selalu mengikuti perun- 
dingan-perundingan jang sedang 
dilakukan mengenai masaalah Te 
rusan. Suez, tetapi hingga kini 

tidak diadakan konsultasi dengan lainnja, Waktu ditanja dia. “1 yan 
Sekdjen PBB itu menerangkan, 

bahwa kini terlalu prematuur un 
tuk membuat perumusan tentang 
sengketa mengenai Terusan Suez, 
ataupun mempunjai fikiran, su- 
paja PBB mendjadi perantara da 
lam masaalah tersebut. Akan te ngah dia menjesalkan terdjadinja tapi dia akan merasa bahagia un insiden jang baru? ini terdjadi tuk menjediakan markas besar diperbatasan Antara Israel “Yan 
PBB di Djenewa bagi konperensi Jordan tetapi dia katakan, bahwa 
internasional mengenai Terusan keadaan jang buruk itu sudah 
Suez, atau bagi tiap perundingan lewat (AFP), ag 

tentang 
kundjungannja ke Uni Sovjet ba 
ru-baru ini dia mendjawab, bah- 
wa pemimpin2 Uni Sovjet mena 
ruh perhatian jang besar terha- 
dap PBB dan mengharapkan 
agar dapat mentjapai hatsil2njast 
Tentang keadaan di Timur Te-   

      

Kehidupan Industri Eropah Tergan- 

» karena sampai saat itu perundingan ini belum djuga ber: 

djak dan uang untuk tjadangan sisir jang memandjang dari To: 

: mpai sekarang Ik. ada 4000 

ngan itu dikemukakan. Akan teta-- 

  
  

   

 


