
   

   

  

. Tidak Berbahaja, Kata 

wa Soal Suez Kel sisian bersetudjuan dalam lap: 

ng 

$ 

| kaian Terusan ka Mesir 
“tidak mengadakan suatu politik 
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3 lum menga 

  

“Janggar wilajah Burma. 

| asai Terusan Suez dengan 

| kan bahwa untuk mentje 

- nasiomalisasi terusan Suez, 

Penerbit : 

Penjelenggara 2 

Alamat 

Tilpon 

  

    

asi Te 
Kabinet Belum" 
Undang 
Perlu , 

      

  
Dalam pa 

negara dj London. 
Agustus jg akam datai 
untuk mencskuikha sik 
nai undangan ini masih 

“kan pendjelasan2 lebih 
dari pemer 
han? deri 
Asia-Afrika. Si 
rintth Indonesia berpei 
bahwa sesuatu konperens 
nasional mengenai 
rusan Suez itu harus me 
sifat2 jo lebih sesuai deng: 
kembangan" djaman sekar: 
dimana telah  tertjap 
emansipasi politik antara ban 
sa2 disebagian besar duniz , 
perensi sematjam itu | 

  

pe 

pat ig sesuai de 
d atas 

Menteri Penerangan Sudibio se|pada 
2 tiara pemerintah da 

1 pendataan Kepada peri oleh Menlu diadakan pembitjara- oi : —— an-dengan Duta Besar Mesir dan bernama Siwalete jang menurut ke 3danja pengertian jang djelas, ten orang pembesar 
: € Kuasa Usaha, terangan dulu sudah pernah mengitang apa Kongres Rakjat itu seba Washington men |Inggeris di Djakarta. Kedua pem adakan kesukaran? disebuah kamp £ai adanja sekarang ini. 
besar tersebut dipanggil oleh Men 

jata diaruh: 

  

Keadaan Ditap 
Batas KRT-Birma 

U Ba Swe 
P.M. BURMA U Ba Swe me- 

ngatakan dalam komperensi pers 
di Rangoon pada hari Selasal 
sedikit  kemupgkinan Burma | 
akan menganggap perlu melaku- 
kan suatu 

  

-pasuk T jang telah mema- 
suki bagian itu mungkin 
      fidak tahv bshwa mereka me- 

Ia menegaskan selandjutnja ti- 
“dak menganggap keadaan didae- 
rah perbatasan sebagai berbahaja 
dan mengemukakan bahwa peme 
rintah Burma telah meminta ke- 

. Pada pemerintah RRT supaja me 
narik mundur pasukan9nja dan 

mulai mengadakan perundingan | 
rosmi untuk menentukan dengan 
d'elas perbatasan jang kini diper 
tka'kan itu dan dimana pasukan? 
Burma dan pasukan? RRT seka 
rang saling berhadapan U Ba 
Swe menjatakan bahwa antara 
RRT dan Burma ada hubungan 
persahabatan serta ramah-tamah 
dan soal perbatasan tsb. dapat 
diselesaikan dengan perundingan 
jang kini sedang dilakukan oleh 
kedua negara itu.“ 

. 2 KL : 

AmerikaSed 
z 

DIDAPAT kabar di Washing- 
ton bahwa dalam pertemuan jg 
telah Giadakan- oleh menteri I 
negeri A.S. Johm Fogter Du 
dengan para “dutabesar nej 
Amerika Latin di 
pada hari Selasa D 
menjatakan kechawatira 

  

An 

unia. Konf Sris ter 
us mem 

puniai dasar2, tudiuan. komposil | 
SI pesertanja. prosedur serta temi 

engan keadaan tsb| 

     

  

Igi 

GEDUNG PUTIH istana presiden Amerika Serikat, E- 4 : 

   

    

  

    ibu-kota A.S bat AG 

   

     

  

1 Jagan tradisi revolusioner dari 

Coiombo” d. 
kunperens. 

   
ri 

1 Su 10, bahwa diu 
2 lain2 negara jg mempunjai ke 

pentingan. dalam hubungan den. 
masalah Suez tidak dapat diting 
galkan begitu sadja. Dengan ke 

Iterangan ini Menteri Sudibjo 
memberikan kesan. bahwa dium 
lah negara? jg diundang oleh Ing 

1 ata menurut anggapan 
pemerintah Indonesia , belum tju 
kup i 

Kesibukan? sebelum 
| kabinet... £ 

Dapat di bahkan, bahwa sebe 
lum sidang kabinet tadi dimulai, 

petai 
kediaman 
lan. Abdul 

za 1 
    

          

     
    
       

   
     

    

    

  

     

   
     

    

    

   
   

   
   

    
    

          

sidang 

i di Djl. Diponegoro 

kemudian dengan 

Iu untuk memberikan pendjelas- 
an-pendjelasan mengenai perkem- 

pet djuga membitjarakan beberapa 
persoalan routine. : 

   Inspeksi 
a Kk 

     

          

UP seterusnja mewartakan bhw 
Eisenhower datim suratnja itu 
mengatakan bhw beberapa waktu 
berselang, jaitu setahun lampau, 
saja dapat menjetudjui usul2 tuan 
ang mengemukakan rentjana di 
adakannja sistim inspeksi dara- 
tan” dengan harapan bahwa-tuan 
sebaliknja akan dapat menjetudjui 
|usul2 saja jang menghendaki di 
|adakannja ,sistim' inspeksi udara 
terbuka” serta pertukaran Goku- 
men? militer selengkapnja. Sampai 
kini saja dapat "mengerti bahwa 
tuan menolak usul2 saja itu ber 
dasarkan hal bahwa tindakan de 

tuikian mungkin merupakan ope- 
rasi intellegence.. .... 
. Pertukaran “ keteranyan2 doku 
men miiter selengkapnja dimak 
sudkan untuk. mendjagi bahwe 
tidak ada salah satu neger. axa 
mengadakan serangan mendadak 
terhadap jg lin, dan bahwa mi 
|sing2 harus melaksanakan perse 
tudjuan2 itu dengan kepertjaiaan 
sepenuhnja- memungkinkan per 

  

   

ngan perlutiuta: ersendjat:an. 
Demikian Eisenhower seterusnja 
Lebih-djauh Eisenhower mene 

oahwa. intellegence ter 
masuk akal dan 
erupakan kepen: 
an serta kevertia- 

nasional. Tidakkah kita 
nemadjukan hal sedemik' 

tu,. demikian bertanja Eisen 
hower. ig selandjutnja  meniata 

  

  

“Leb 

  

    

    

  

   

    

    
    wa Inggris dan 

kn akan menggunakan tjampur 
tangan bersendjata dalam pe 

Suez djika 

ig lebih bersifat mendamaikan. 
. Sesudah pertemuan selesai du 

    

larino menerangkan kepada 
bahwa Dulles telah menjata 
kechawatiran adanja: 
tara Mesir jang bertudjuar 

Selandjutnja Vallarino 

pertikaian bersendjata 

san-Suez ke PBB. Ia mengi 
djuga bahwa Dulles bei 
pan besar konperensi Lo 

akan memuaskan hasi 

  

Hut 
DJURU “BITJARA  kemen 

rian luar negeri Inggris 

  

London pada hari Selasa 
“penerimaan baik unt 

an ke konperensi Teru 
jang hendak diadakan 
ta Inggris tak perlu berarti dj 
menjetudjui prinsip . mengi 

bitjara ini selandjutnja meng 

ta datang ke konperensi 
“dapat mengemukakan 
bagi penjelesaian mas 
san Suez. Menurut para 

  

India dan Ceylon.   

  

Atas pertanj 

Ae ikan bahwa setelah tertjapai per 

“sadia didunia ini tidak lagi d' 
  s   

besar Panama Joaguin Jose Val- 
TS 

gerakan ten 
    

   

   
     

    

     

   
   
   

   

A.S. akan (tuan belum 
bersedia membawa masalah Teru 

   

    

takan dalam konperensi pers Gif kemuk 

   
    

  

       

  

       

  

      

      

    

   

   

      

    

all membenarkan berita dari 

| (tentu jang diundang ke konpe-|rima baik 
| rensi tsb. a.l 

aan djuru  bitjara| 
tsb, kemudian mengatakan bah- 

ikan. saja membuka surat 
kepad Lian 3g Saanaga 1. Ma 
ret 1956. dimana saja mengusul 

   

  
setudjuan tentang waktu,  meka 
“produksi “bahan2 atom dimana 

peruntukan memperbaniak perse 
| diaan sendjata2 jg eksplosif. 

Bg | Saran Eisenhower. 
Saja berpengharapan bahwa usul 

usul saja ini, demikian KEisenho- 
wer seterusnja, jang menurut saja 
aKan mempunjai arti penting, akan 
La ega Tepana, uan sebagai lang 

.madju jang penting jang akan 
Ban Katakan Atom. Tetapi 

  

  

pernah mendjawab 

maka berkata 

.harinja bertempat di orang mendapat 
enteri Luar Negeri Rus 'orang suku Ambon jang ditahan 

        

        

   

   
    

  
PNE sen 
kan tidak ada arti ps: 

1554 djusiru dalam kon 
supaja rakjat mengadakan ,,A 

da tahun 1927-1930. 

: |Menteri2 Bld Po- : 

Kit, 4 P7 “3 Pn 

:! HARI SENIN Menteri Kehakim- 
an dan Menteri Sosial Belanda be 
serta beberapa pedjabat tinggi lain 
nja mengadakan pertemuan guna 
Ne nnasara 2 soal orang2 Indone 
sia suku Ambon ighuni kamp 

Idi Westkapellen Wale eren), jang 
pada hari Sabtu jang lalu menje 
babkan polisi Belanda melepaskan 
tembakan2 dan menahan orang? 
Ambon. Demikian " Antara” Am- 
sterdam. 
Orang2 suku Ambon itu adalah 

anggota2 "Partai Nasional Maluku 
Selatan” jang melakukan perlawa 
nan terhadap peraturan baru utk 
kamp2 tersebut jang dinamakan 
»2seliverzorgingsregeling”, dan di 
“katakan ,,mentjuri - ajam, - gula, 
,YOti, Susu, kentang dll” disekitar 
'kamp2 Westkapelle itu dan ,,dgn 
ikekerasan melawan polisi”. Itu 
| sebabnja maka dalam menghadapi 
Iperlawanan tersebut polisi menggu 
Inakan  sendjatanja, sehingga 9 

luka. Djumlah 

  
28 orang, 
puan, 

antaranja 3 orang perem 
Pemimpin. perlawanan ini 

lain. Pertemuan tersebut . diatas 
mengambil keputusan untuk meng 
adakan tindakan2, supaja insiden2 

bangan? terachir. Selain membitja seperti jang terdjadi hari Sabtu Partai baru, hal mana adalah tidak rakan masalah Terusan Suez, kabi itu tidak akan terdjadi lagi. Djam | Peralasan sama 
malam dikamp2 jang bersangkutan 
sementara ini didjalankan terus. 

EisenhowerDesakkanLa- 
Udara ,Ter- 
M. Bulganim 
kan bahwa Eisenhower telah 
ketua Dewan Menteri URSS, 

Statement Nega 
ra2 Arab 1tg Suez 
NASIONALISASI — Terusan 

njatakan oleh statement dari kan 
tor delegasi negara2 Arab dalam 
PBB pada hari Senen. Statement 
in selandjutnja mengatakan: ,,In 
sjaf, bahwa masaalah nasionali- 
sasi Suez Canal Company oleh 
Mesir difikiran orang2 Amerjka 
tdak menimbulkan rasa simpati 
terhadap  kepentingan2 kolonial 
dari Inggris dan Perantjis, kedua 
negara jang tersebut belakangan 
ini menjungiap adanja antjaman 
terhadap kebebasan pelajaran, jg 
sebenarnja tidak ada, dengan ha 
rapan supaja dapat membangkit- 
kan rasa solidaritet iang mereka 
impi2kan terhadap masaalah ter- 

sebut”, 
Dinjatakannja. bahwa sudah 

dielas, nasionalisasi Suez Canal 
Company oieh Mesir dimaksud- 
kan untuk mendapatkan 
keuangan bagi pembuatan ben- 
dungan raksasa Asw:n, karena 
itu Mesir .menginginkan sekali 
| memberikan fasilitet2 dan bh 
kan ingin lebih memadjuka, da 
ripada membatasi pelajaran me- 
lalui djalan pelajarannja itu”. 
Demikian antara lain bunji sta- 
tement tsb. (Reuter). 
  

bulan Maret j.l. Demikian Eisenho 
wer lebih landjut. x 
Dalam suratnja itu Eisenhower 

djuga me-njinggung2 Bulganin jg 
ditjantumkan dalam suratnja ter- 
tanggal 6 Djuni j.l. mengenai pe 
ngurangan djumlah anggauta ten 
tara di Djerman. dalam hubungan 
ini Eisenhower menjatakan bahwa 
hal itu tidak dapat dianggap seba 
gai persoalan jang terpisah. Se- 
landjutnja dikatakan bahwa kon- 
rerensi 4 Besar di Djenewa ber- 
tingkat kepala pemerintahan tlh 
menelurkan persetudjuan bahwa 
Djerman akan dipersatukan kem- 
bali dengan melalui pemilihan be- 
bas. Ini tidak hanja belum terdja 
di, demikian Eisenhower seterus-   | saja itu, dan surat tuan pa 

tgl. 6 Djuni j.l. tidak memberi 
petundjuk2 kearah pengawasan per 

    

   

  

sendjataan nuclear. ' Idjinkanlah 
ija sekali lagi menjarankan agar 

tuan 'benar2 mempertimbangkan 
masalah itu terutama usul2 saja 

  

     

  

   

ain bagi 'penjelesaian 

  

  

    
   

  

tang djumlah djadi berlarut2. Tentar 
1 .menjatakan nega jang sudah 

| rain : ind: 

  

    

    

1 n n pen 

Ia hanja menerangkan 
ti nen: ata bahwa semua pernjataan . jung 

kan bahwa negara2 jang TN hingga kini sudah sampai di Ion 
tsb., 

usul2 lainin 
alah Terujt: 

|don adalah memuaskan — sifat- 
“Ia menambahkan bahwa 
ada usul balasan terhadap sa 
upaia konperensi. tsb. hen- 

| diadakan di London. Ia 
gatakan djuga “tak dapat 

i New 

"Delhi behwa India telah mene- 
undangan ke konpe- 

     
    

Irensi. 
Pertanjaan mengapa 3 Besar 

Barat tidak memilih mengaiju-    

nja, tetapi saja mendengar dari 
statement fihak- tuan jang menu 

rut anggapan saja 
tuan akan membiarkan Djerman 
tetap terbagi sadja. Demikian sw- 
rat Hanan Eisenhower terhadap 
surat TAMAN, 9d rat Bulganin. 

erensiLondonTakPerlu 
sip Internasionalisasi 

kan masalah Terusan Suez ke- 
pada PBB didjawab oleh djuru 
bitjara dengan 'pernjataan  bah- 
wa PBB sudah diberi -kesempa- 
tan untuk menjelesaikan suatu 
segi jang relatif ketjil dari ma- 
Salah itu, tetapi gagal. 

mengemukakan resolusi 

1951 tentang hak kebebasan pe- 
lajaran melalui terusan - Suez 
bagi kapal2 Israel. Achirnja dju 
ru bitjara itu menerangkan bah- 
wa diharapkan dengan sungguh2 

konperensi 24 negara jang hen- 
dek diadakan pada- tgg. 16 Agus 
tus di London itu akan mendja 
min pelaksanaan azas2 konvensi 
Istambul tahun 1888 jang  me- 
nentukan sifat internasional dari 
djalan pelajaran itu dan hak ke 
bebasan pelajaran melalui  teru- 
san tsb. baik dalam waktu pe- 
rang maupun damai, (Reuter), 

  

    

    

       

  

   
    

   
   
    

        

   

  

    

   
     

                

    

Suez oleh Mesir tidak mengantjam | 
kebebasan berlajar, demikian di- 

pemerintah ! 

Sebagai bukti djuru bitjara tsb. | 
tahun 

        

  

an tindak 

    
   

        

   

    

Terhadap kritip jg obiektif ta- 
pi tegas Agam» Kenere PN£ d Ie 
Semarang, kami tid..k perlu iang 

| sung. mentjampur 

itjaraan2 jg. 
LI danm-,,sama 

ungannja de 
esir': Move 

ik 

    

    

    

purjnja, oleh kare| 
Ina kami" berpendapat, bahwal s0 
Bung Karno tidak “akan meng-| TS 
atjapkan “kritiknja itu demikiang 
“rupa, apabila “ia tidak merasa 
adanja.hubungan jg historis jg ti 
dak dipisahkan , begitu: sadja an 

|tara Bung Karno dan PNI. ig per 
n 4 dilahirkarnja, demikian Hu- 

PERAN TAAT AA n Ta 

        
        

  

       

  

   

    

   

   
   
   

   

       

  

   
     Negara Pe 
nasehat Pembatal ersetudjuan? 
KMB, Berhubung dengan perdja 
'lanan Sukarno ke Amerika Utara 
|dan Eropa, maka“ penjelesaian 
pekerdjaan panitia itu tertundi 
sampai kini... 

    

  

      

    

  

       
   
    

   

  

   

  

(Tentang pernjataan jg pernah| 
diutrapkan oleh Sekdjien PNII 
Manuabe agar . keanggautaan 
pin Dakun terdiri dari to 

koh2 nasional (perseorangan) di an adanja usaha2 utk meng- 
tindjau, mendjadi hanja berang hubungkan soal hutang tadi dgn 
gauta partai2 ia katakan, setjara nasionalisasi terusan Suez oleh 
Organisatoris. terserah pad...mu Mesir... Fi : 
Siawarat Kongres Rakiat ke-2 Den pada nge onsan diplo 

ti 2 rogut ka ma i ashingt sangsi apa 
Dan, karena -keanggautaamnja' se kah bantahan pihak Indonesia itu 

  
njatakan, Kedutaan 

deng: 

agai -keadaannja. sekaring 'ini -£ , 2 ya akan dapat menghilngkan pera- 
adalah keputusan dari Kongres saan aa terdapat dikalangan 
Rakjat ke-l. —. bankir2, usahawan2 dll., jaitu bhw 

, | dengan tindakannja tadi Indonesia 
Dikatakan lebih djauh, bahwa sangat mengetjilkan kesempatannja 

jang mendorong adanja pendapat untuk menerima modal asing jg 
tersebut barangkali karena belum diperlukan bagi pembangunan. Se 

terkemuka di 
ngkan, bahwa 

“dilakukan ialah 
3 

  
    

Semen- politik 
tara orang mentafsirkan Kongres , 2 

jat ini akan mendjadi ,,over- ! 
kappings-lichaam” atau mendjadi 

jang bi 

sekali. Tjara 
'fanksionil Kongres Rakjat hanja 
merupakan koordinasi untuk me- 
rumuskan titik2 pertemuan dari- 
pada pikiran nasional, jang dapat! 
dilaksanakan menurut kemampuan 
dan keadaan. : : 

: Pesan Eisenho- 

      
Tentang pernjataan Mangun 
sarkoro. 

Terhadap pendapat Mangunsarko 
ro jang menjatakan Kongres Rak 

      

  

jat tidak bisa menarik segala ali- ' SEORANG bitjara  Ge- 
ran, ia menerangkan sebagai beri- | a,, : Ht aka i kut: Tidak ada sesuatu badan ding La “tadtno Ba perdjuangan jang begitu lahir, bel AWAN 1. TEMA, NG gitu mendjadi sempurna. Kongres | San Fresiden Ower kepada 
Rakjat sekarang ini adalah suatu ' Presiden Sukari mai .S:- 
bada musjawarat persatuan na- | i Terusan St emik 
-Sional Jang masih dalam proces | Berita UP dari Wu perkembangan. Tapi Kongres Rak: P3 toh Tebak jat sudah berhasil meletakkan da Maren. Seperti pernah dicabat: 
sar dan sjarat hak hidupnja, se-| kan, pada han Minggu siang 
suai dengan hasrat rakjat Indone | Dutabesar Amerika Serikat Hugh 
sia, Djustru karena itu kita meng | Cumming Jr telah “menghadap 
harap, supaja segenap tokoh dan den . 
golongan lebih banjak mentjurah Fresi Sukarne-sii Istana. Bo- 
kan perhatiannja pada Kongres 
Rakjat. 

    

g0r untuk menjampbaikan pesan 
Presiden Eisenhower. “mengenai 

: | masalah Suez. , 
Kritik2 akan dibitjarakan. ' Kalangan2 diplomatik mendu 

Dalam menghadapi konperensi g:2, bahwa mungkin ' Kemente- 
Dewan Nasional Kongres Rakjat | ran Luar Negeri Amerika Seri- 

  

Seperti diketahui Mesir . telah 
mengirimkan anggota2 angkatan 
'Jautnja ke Polandia untux bela 
djar mengemudikan kapal2  si- 
lam kapal2 perusak dil. jang 
oleh Mesir dibeli dari URSS..2 
buah kapal perusak baru2 ini ti' 
ba-di Mesir, sedangkan 2 buah 
kapal perusak lainnja masih di- 
perlengkapi di Inggris dan  se- 
buah kapal “perusak lagi masih 
berlabuh di Malta. Dapat diiam 
bahkan bahwa pemerintah hz:esir 
baru2 ini memerintahkan mobi- 
lisasi setjara sebagian tidak lama 
sesudah Inggris memanggil ba 
risan2 tjadanganrja dan mengi- 
rimkan pasukan2nja ke Lautan 
Tengah bagian Timur. 

  

tanggal 10 Agustus j.a.d., menurut | AR 
Hanafi segala sesuatunja akan di | Kat telah mengirimkan  copi2 
tindjau dalam hubungan realisasi |piiato Jehn Foster Dulles dide- 

pembatalan KMP: Sudah barang |Oan telovisi pada Djum'at ma 
sekarang disampaikan pada Kon- lam kepada beberapa negeri. Pi- 
2 En Pa nanang pala dato Dulles tsb. disertai kata pe 

asional- jg | santa ole ba $ 5 
akan yatang Fix Denikian Tang | Penntat oleh Presiden Eisenho 
fi. Seperti diketahui dalam resep | wer. Hal ini tidak dapat segera 

si Mean ate rai Nasional jad | ditanjakan benar-tidaknja di Ke- 
Bana an ane ana menterian Luar Negeri.  Demi- 
nja. (Antara). kian berita UP dari Washington. 

Opsir' Angkatan Laut 
NA Mama G1 TN AN 

Mesir Dipanggil Utk: 
 Djalankan Tugasnja!:  Djalankan lTugasnja': 
Sedjuta Orang Mesir Dipanggil Untuk Me- 
nempati Kesatuan2nja Di Kairo — Djuga 

Pasukan Pajung Wanita Disiapkan 
HARIAN MESIR ,,Ai Goumbouria” hari selasa menu- 

Is bahwa opsir2 angkatan laut Mesir telah dipanggil kembali 
dari tempat2 latihannja untuk menempati kapai2 angkatan 
laut Mesir. Harian tsb. dari Iskandaria mengabarkan bahwa 
opsaZ itu sudah mendjalankan tugasnja dikapal2. angkatan 
Izui Mesir untuk membela Mesir terhadap kemungkinan ke- 
satuan2 angkatan perang Inggris dan Prantjis dipergunakan 
oleh pemerintah2 Inggris dan Prantjis apabila krisis Siwez men- 

djadi iebih buruk Tag.” ia 

Baik Inggris maupun  Pranijis Adhesie Thd. Na 
memperingatkan Mesir bahwa ' 
kekuatan akan dipergunakan apa sionalisasi Suez 
bila presiden Mesir, Nasser, apana OLEH LIMA orang anggota 
purtangan dalam hal pelajar an Parlemen, masing2 nj. Soepeni Pu 

'bebas melalui terusan Suez Hu. .. | @jobuntoro (PND), S.M. Thaher 

(PNI), K.H. Abdulwahab (Ni), 
Z.A. Ahmad (Masjumi) dan Pe 
ris Pardede (PKI) telah dimadju 
kan sebuah usul resolusi tentang 
nasionalisasi terusan Suez. Usul 
resolusi itu memutuskan — uniuk 
menjatakan adhesi terhadap di- 
nasionalisasikannja terusan Suez 
oleh pemerintah Mesir dan meng 
harapkan adanja pengertian dari 
negara2 iang mempunjai kepenti- 
ngan dalam mempergunakan lalu 

dengan mengingat kebebasan lalu 
lintas diterusan tersebut dan ter- 
'peliharanja perdamaian dunia, 

Pertimbangan2 utk. mengambil 
keputusan tersebut ialah bahwa: 
menasionalisir perusahaan2 jang 
ada didalam kekuasaan” sesuatu 
negara adalah hak daulat dari 
rakjat dan negara itu, nasionali- 
sasi dari perusahaan lalu-lintas jg 
ada dalam lingkungan kekuasaan 
Mesir, sebagaimana halnja dgn. 
perusahaan lau-lintas jg. dikuasai 
cleh negara2 lain, tetap dapat di 
pertanggung-djawabkan, asal ti- 
tak mengganggu kelantjaran lalu 
Intas internasional, djandji Mesir, 
sebagai dinjatakan oleh Presiden 
Gamal Abdel Nasser dalam state 
mentnja tertanggal 31-7-1956. tju- 
kup mendjamin — lantjarnja  lalu- 
Intas internasional: dengan demi 
kian tidak. ada alasan untuk ter 
ganggunja perdamaian dunia. 

(Antara), 

Menurut berita2 lebih dari se- 
djuta orang lelaki dan wanita 
Mesir, termasuk pula barisan pa 
jung wanita, telah dipanggil me 
nempati kesatuan2nja di Kairo. 

  
Menurut rentjana kabinet Me- 

sir akan bersidang Iagi malam 
Rebo untuk meneruskan pembitja 
raan2 mengenai soal Suez sesu- 
dah malam Selasa bersidang isti 
mewa. Seperti diketahui pemerin 
tah Mesir setjara resmi belum 
memberitahukan  sikapnja menge- 
nai turut atau tidak dalam. kon- 
ferensi internasional di. London 
pada tgl. 16 Agustus j.a.d. guna 
membitjarakan soal Suez, (UR. 

Lambsar Kebudaranr Na 
Kor otavipatch Keaonat “ 

“ en Maan kar 

L 

  
  

  yaa K 
  
    

SAK Indonesia di Washington pada tgl. 6/8 
ipersiapan untuk mengeluarkan pernjataan | 
g menegaskan bahwa 

angnja kepada Nederland sama sekali tidak | 
an Mesir untuk menasionalisasi | 

dua suratkabar terkemuka Amerika 
7 sebagai suatu tindakan nasionalis 
dillhamkan oleh tindakan nasionalisasi te 

toh Presiden Nasser. : 
u y untuk menjelidiki lebih dahulu ke 

dudukan keuangan internasional sel 

-n dapat melenjapkan 
“#dari setiap tjalon 

Selandjutnja djurubitjara itu me | 
1 Besar Indo- | 

nesia merasa chawatir berhubung | 

Itjakapan2 dengan :kalangan2 ke- 

pemikat tapat kesan, b 

lintas terusan Suez, untuk menje 
lesaikan masalah terusan Suez| ' 

an Penghapusan | pa Tangan 

“ Di-llhami: 

  

2Oleh 
   

  

   

  

  

Dim. kota Sing. : 

Harga Langganan (Bajar Muka) 

Luar kota Smg.: Rp. 13,70 4 Rp. 0,30 (Materai) 

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

Rp. 12,70 4- Rp. 0,30 (Materai) Rp.13— | - 

| Rp. 14,— 

selembar. Etjeran 75 sen 

  

  
  

  

  

  
penolakan Indonesia 

suatu. negeri sebelum memberi 
pindjaman kepada negeri itu.- 
Meskipun ia tidak mau memberi 

komentar tentang tindakan Indo-| 
nesia, ia menjatakan bahwa peng | 
hapusan hutang2 luar negeri se- 
tjara sepihak sudah. tentu. akan 

kepertjajaan 
penanam. mo- 

dal asing.: ri 
Sementara itu, kalangan State 

Department tidak bersedia membe 
ri komentar tentang tindakan Indo 
nesia tersebut. Kedutaan Besar 
Belanda menjatakan, bahwa. mere 
ka belum menerima pemberitahu- 

kakan, bahwa tidak mengakui 
tama. 

Pertimbangan kedua untuk me 

"ajakan 17 Agustus sekarang ini 
Setjara besar2an ialah mengingat 
succes perdjalanan Presisien ke- 

| 'uar negeri jang telah menimbul- 

kan pengertian jang lebih baik 
rentang politik bebas kita. Sete- 
ah penegasan sikap Indonesia 
entang politik luar negerinja jg. 

  

| sebas dan aktif menudju perda- 
na:an “duni2, maka dalam  hu- 

pungan Indonesia dengan dunia 

| “uar tergalanglah persahabatan in 
ternasional. 

Oleh Menteri Sudibjo dikata 

tan pula, bahwa  perajaan 17 

Agustus sekarang dalam arti na-   an resmi.mengenai hal: itu dari 
|Den Haag “atau 'instruksi2 untuk 
memberitahukan masalah tersebut 
kepada Amerika Serikat. Demikian 
berita Reuter dari Washington, 

siona! akan merupakan perlawa: 
nan bangsa Indonesia - terhadap 
kolonialisme Belanda dalam ye 
laksanaan pembatalan KMB. 

  

Kalangan 
Bid Ket 

| Indon.jj 

  

Djumlah 

hak Belanda, jang diumumkan 

mulai, sehingga reaksi2 pertama 

beri komentar. 

Meskipun pihak resmi belum 
memberikan komentar, dari per 

uangan Belanda ,,Antara“ men 
bahwa berita2. me- 

ngenai keputusan pemerintah In 
donesia itu di Nederland menim 
bulkan rasa sangat ketjewa, ka- 
rena sebelum itu terdapat kete- 
rangan2, bahwa sub-seksi-finec 

(dari Panitia Penasihat Penjele- 

saian Pembatalan KMB?). akan 
mengemukakan - usul2-kompromi. 
Dengan adanja kabar2 itu maka 

mula2 disemua kalangan di Ne- 
derland ada harapan, bahwa 
achirnja toch akan ada usul2 da 
ri Indonesia jang mungkin djuga 
dapat diterima olen Belanda, apa 
lagi karena dulu ada ,.penunda- 
an“ pembajaran, jang merimtul 
kan anggapan, bahwa pembaia- 
ran kelak akan dilandjuikan lagi 
dengan satu atau lain tjara. Ke 
putusan pemerintah - Indonesia 
'ang diterima kabar2-nja di Ne 
derland hari Sabtu jang lalu me- 
nimbulkan rasa sangat ketjewa. 

t Ada perbedaan2 angka: 
Kalangan2 Belanda menunggu 

tekst lengkap dari keputusan -pe 
merintah Indonesia itu, apalagi: 
"karena angka2 jg. dikemukakan 
dalam pengumuman Kemlu Indo- 
nesia itu tidak sepemuhnja tjotjok 
dengan angka2 jang rupanja- bei 
asal dari pihak resmi Belanda d 
Nederland mengenai djumlah hu- 
tang Indonesia kepada Belanda. 

      

  Angka2 jang dikemukakan Be- 
Tanda ialah: Hutang Hindia Be- 

landa 1935 “dengan bunga 3/7” 
masih f. 20 djuta: hutang konver- 
si.dgn. bunga 379 f. 55 djuta dan 
hutang konversi 1937 dgn bunga 
395 £. 468 djuta, djadi semua ber 
djumlah f. 552 djuta berupa hu- 
tang kepada publik (Red. Ant.: 
tupanja angka2 dari Antara. Ar 
sterdam ini. ada jang salah atau 
kurang, karena djika ketiga ang 
ka .diatas didjumlah, maka jang 
kita dapat ialah f. 543 djuta dan 
bukan f. 552 djuta). 

Disamping itu masih ada hu- 
tang2 lainnja (bukan publik), ja- 
ita NWS (Nationale Werkelijke 
Sehuld) dengan bunga 396 f. 3 
diuta, hutang 1962—1964 (di- 
buat dalam tahun 1949) f. 80 
diutas hutang pada Nederlandse 
Bank f. 18 djuta, djadi semua 
berdjumlah f. 6,53 djuta, dan dji- 
ka ini ditambah dengan buaga 
sebesar f. 8 djuta, maka djum- 
lahnja mendjadi f. 661 djuta. 
' Disamping itu disebut adanja 
“hutang publik tahun 1950 s252- 
'sar' f. 220 djuta, tetapi hutang 
.ini diakui. 

Angka2 resmi Indonesia,   

Keuangan 
jewa Dgn Move 
jUtkjj| Tak, Akui 

Hutang '.KpdjBelanda 
Pihak: Resmi Belanda.,Belum Beri Komen- 
tar—Ada Perbedaan “Angka2 Mengenai 

Hutang ? 
5BERITA2 MENGENAI keputusan pemerintah Indonesia un- 

tuk tidak mengakui dan tidak membajar lagi hutang2 kepada pi- 
di Djakarta hari Diun'at siang, 

baru diterima di Nedertand pada waktu ,,week-end” sudah di- 
mengenai ini baru terdapat hari 

Senin 31 Kemenierian Luar Negeri Belanda mencrangkan kepada 

»Antara”, bahwa pemberitahuan resmi Indonesia hari Senin be- 
jum Gaara, baik via perwakilan Indonesia di Den Haag mau 

pun dari Djakarta. Sebab ita Kemlu Belanda belum dapat mem- 

Suara2 Sehat 
Banjak “Djuga « Terde- 
ngar Di Inggeris Me :: 

ngenai Soai Suez 
SURAT KABAR partai komu- 

nis Sovjet, Pravda, hari Senen 
mengatakan bahwa di Inggris ma 
kin lama makin banjak pernja- 
taan2 jang menghendaki pendeka 
tan jang effectif dan sehat terha 
dap masaalah Terusan Suez, de- 
mikian diberitakan oleh kantor 
berita Sovjet Tass. Didalam se 
buah artikel jang ditulis oleh se 
orang wartawan Pravda iang ber 
ada di London dikatakan: ,,Seru- 
an-seruan itu sangat tepat waktu 

nja, karena hingga kini tidak ade 
keredaan dalam persiapan? militer 
di Inggris. 

Didalam suasana jang gugup jg 
setjara dibuat-buat oleh surat: 
kabar reaksioner, suara2 jang te 
nang dan difikirkan dengan baik? 
itu akan lebih menjenangkan -utk” 
didengarkan, karena suara2 itu 
dari kaum politisi dan orang2 ter 
kemuka jang terkenal dalam ma 
sjarakat dan dari siaran2 jg ber: 
pengaruh”.  Pravda mengatakan, 
bahwa Mesir tidak melanggar hu 
kum internasional atau kewadji- 
ban internasional, karenanja tidak 
adaralasan untuk mengambil tin- 
dakan2 hukuman  terhadapnja. 
“Telah lama dibuktikan, bahwa 
politik intimidasi dan mengantjam 
mengalami kegagalan, ' djika hal 
itu ditudjukan kepada bangsa2 ig 
membela kemerdekaan dan kebe- 
basarinja”, demikian menugut 
Tass dikatakan oleh surat kabar 
Pravda tadi. (Reuter). 

  

tang2 kepada pihak ketiga se 
sar f, 420 djut,a dan kepada pi- 
hak Belanda sebesar f. 3.661 dju 
tas “1 

2. Dari hutang kita kepada Be 
landa sebesar f. 3.661 djuta tsu., 
maka f.661 djuta adalah untuk 
pembangunan dan f. 3000 djuta 
untuk memerangi Republik Indo- 
nesia, 

3. Hutang kepada pihak ketiga 
sebesar f.420 djuta akan tetap 
kita tanggung pembajarannja, se 
kalipun hutang ini dibuat oleh pi 
hak Belanda semasa perang: 

4, Adapun pembajaran hutang 

pembajaran 
Belanda jang dibuat untuk pem- 
bangunan. Djadi sisa jang masih 
kita bajarkan untuk Belanda ada 
lah f.661 djuta minus f. 420 dju- 
ta adalah f£. 241 djuta.   Sebagai “perbandingan . kita 

sulangi apa jang diumumkna oleh 
(Kemlu Indonesia hari Djum'at jg' 
lalu: 

| 1. Sisa hutang dewasa ini ada 
'lah £. 4.081 “djuta, terdiri dari hu 

5. Sisa sebesar f.241 djuta ini 
dapat kita perhitungkan kembali 
kepada Belanda, karena Belanda 
telah memerangi kita dgn mema 
kan biaja sebesar f. 3.000 djuta. 

(Antara). 

kebesaran dan meriahnja dengan perayaan 

  

  

kepada pihak ketiga ini kita am! 
bilkan dari persediaan uang utk 

hutang kita kepada | 

  

  

Tindakan Kita Pertama Dalam 
“| Pelaksanaan Pembatalan K.M.B. 

| Adalah,Tindakan , Tidak, Diakuinja Hutang2,Kepada Belanda, 
5 x F mx 22 MM 

| Kata Menteri Sudibyo — Perajaang17 Agustus ' Nanti " Akon 
Merap 1kaa?erlawananBangs iladonesia Thd Kolonialisme Bld 

PEKAJAAN HARI Proklamasi pasa csi. 17 Aguseus jang akan datang akan “disamakan 
h » wang tahun Kemerdekaan kita jang kesepuluh. 
ini disebabkan karena perajaan bari scneree.aan kah Im asam clakukan dalam waktu pemerin- 
tah dan DPR menghadapi pelaksanaan pembaraian perdjanduan KMB jang kesemuanja ini akan 
Gituangkan dalam perajaan 17 Agustus sekarang. Wenkaan &. terangkan 
pagi oleh Menteri Penerangan Sau.bjo Galian keuudukannja S-bagai Ketua Panitya Pusat Pera- 
jaan 17 Agustus 1956. Mengenai pelaksanaan pembatalan KMB, oleh Menteri  Sudibjo dikemu- 

Hal 

kepada pers Selasa 

hang? kepada Belanda merupakan tindakan Indonesia jang per- 

Dalam lapangan internasional 
perajaan 17. Agustus sekarang 

akan memperkukuh  persahaba- 

tan internasional dalam 'per- 

djuangan ' menentang kolonialis: 

me» sebagai musuh dari bangsa2 

Asia-Afrika. Hal ini terutama ha 
rus dilihat dalam hubungan dgn. 

putusan jang “akan diambil oleh 
Kabinet Indonesia Selasa malam 

disekitar soal nasionalisasi ' Te- 
rusan Suez, (beritanja harap lihat 
lain bagian), umpamanja jang 

mengenai undangan “kepada pe- 

merintah Indonesia dari  Ingge- 

Perantiis dun Amerika-Seri- 
kat untuk menghadiri Konperen 

Si jang akan diadakan di London 

untuk. membitjarakan interna- 

sionalisasi Terusan Suez. 

TS 

Ditanja sampai dimanakah ke- 
mungkinan2 - ,.meng-internasiona 
lisasikan” Terusan Suez itu. Men 
teri mendjawab, bahwa  soalnja 
djanga, ditentukan begitu sadja: 
Dalam menentukan sesuatu atja- 
ra dari konperensi jg direntjana 
kan akan diadaka, tgl. 16 Agus 
tus jad. itu hzrus diadakan pem 
bitjaraan2 dengan negara ig ber 
kepentingan serta negara2 jg di 
undang. Tidak mungkin atjara 
pembitiaraan disusun oleh satu 
p'hak sadja, seol.h2 negara2 jg 
diundang kekonperensi London 
akan dihadapkan kepada suatu 
hal jg direntjanakan oleh satu pi 
hak sadja. Tentang dzs r2 pen ee 
'esaian masalah jg ditimbulkan 
karena . nasionalisasi Terusan 
Suez - itu, Menteri Penerangan 
mengatakan bshwa pemerintzh 
Indonesi., mengharapkan -adanja 
penjelesaian setjara damai. 

Dengan demikian, kata Menteri 
Sudibjo, peringatan 17 Agustus se 
karang akan merupakan perajaan 
dari seluruh rakjat dan lapisan 
masjarakat. Perajaan jang terbe 
sar akan dilakukan di Istana Mer 
deka. Karena perajaan itu djatuh 
pada hari Djum'at, maka setelah 
selesai upatjara di Istana Merde- 
ka, Presiden dan pembesar? lain 
nja kemudian menudju ke mesdjid 
Matraman untuk bersembahjang 
(Djum'at, sebelum pergi ke Gedung 
Proklamasi di Pegangsaan Timur 

Tamu2 luar negeri, jaitu Mada- 
ine Soong Ching Ling dan Radja 
Saudi Arabia, jang pada mulanja 
akan menghadiri perajaan 17 Agus 
tus di Istana Merdeka, berhalang- 
an datang, menurut waktu jang 
telah ditetapkan tentang kundju 
ngannja ke Indonesia. Demikian 
Menteri Penerangan Sudibjo. 
Dapat dikabarkan, bahwa beaja 

untuk perajaan 17 Agustus 1956 sa 
ma besarnja dengan biaja peraja 
an Hari Kemerdekaan jang kese 
puluh tahun jang lalu, jaitu kira2 
3,7 djuta rupiah. 

Pemberontak- 
an Di Eguador 
MENURUT SIaRAN 

Buenos Aires hari Selasa, « 
Eguador timbul pemberontakar 
melawan pemerintah jg dipimpu 
prcsidin Velssco Ibarra. Berita” 
jang samnsi di Puenos Aire 
waktu menjatakan bahwa pemz 
rintah Ecuador dapat merruasa 
keadaan dan telah menpyeluarkar 
peraturan kesdaan darurat. 

Presiden -Valesco Ibarra (Dr) 
dipilih sebagai presiden republik 
Eguador (Amerika Serikat Sela- 

Mulai 

radio? 

  

BelandaBelum 
Diberitahu Se- 
atjara Resmi 
Tentang Penolakan 

sIndonesia Utk Akui 
. Hutang2 Kepada 

Nederlar d 
DJURUBITJARA Kementerian 

Luar Negeri Belanda menerang- 
kan, bahwa pemerintah Belanda 
belum diberitahu dengan resmi 
tentang penolakan Indonesia utk 
mengakui hutang2 kepada Neder 
land seperti dikabarkan oleh be- 
rita2 pers pada tgl. 4 Agustus, 
Oleh karena itu Selasa pagi wa 
kil Belanda di Djakarta minta 
pendjelasan pada pemerintah In- 

donesia mengenai kebenaran be- 
rita2 tersebut. Setelah mengulangi 
lagi angka2 hutang iang tidak di 
akui lagi oleh pemerintah Indone 
sia, seperti jang disiarkan dalam 
berita2 pers “itu, djurubitjara Be 
landa menerangkan, bahwa soal 
hutang militer dalam Konperensi 
Media Bundar - telah diserahkan 
kepada suatu komisi jang terdiri 
atas wakil2 Belanda, Indonesia 
dan Unci, 

Komisi itu menarik kesimpulan 
bahwa Nederland harus mengha- 
ipuskan dua miljard, sedangkan 
Ihutang2 lainnja akan dioper oleh 
Republik. Pada waktu itu komisi 
tsb. telah memperhatikan djumlah 
ipengeluaran tambahan untuk ke- 
Iperluan2 militer dan djumlah jg: 
berhubungan dgn. aksi2 militer, 
Kesimpulan komisi tsb. diterima 

oleh Indonesia dan. Neder- 
land, sehingga 2 miljard rupiah 
Belanda dihapuskan.  Djadi hu: 
tang Indonesia kepada Nederland, 
setelah dipotong 2 ribu djuta 
tadi, pada waktu penjerahan ke 
daulatan adalah 871 djuta Belan 
da. Pada achir Djuli 1956 djum 
lah itu tinggal 649 djuta, diantara 
nja 96 djuta berupa hutang ti- 
dak umum (sebagian besar be- 
rupa hutang antara negara dgn. 

negara) dan 552 djuta berupa 
hutang umum kepada pemilik? 
obligasi, jang didjamin oleh ne- 
gara Nederland. Demikian diuru 
Wtiara Belanda. Dalam pada itu 
djurubitjara perwakilan Indones'a 
di Den Haag menerangkan ke- 
pada pers bhw perbedaan antara 
angka2 jang disebut Belanda dan 
Indonesia terletak pada keniataan 
hahwa Nederland tidak memper 
hitungkan ,,hutang2 intern”, 
berti termaktub dalam pasal £ 
sub d dari persetudiuan tentara 
hutang, ig. berdiumlah 3 miliard 

rnuoiah Belanda, sedangkan seha- 
'iknia pihak Indonesia memperhi 
tungkan hutang tsb. (Antara). 

  
baik 
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tan) dalam bulan Diuni 1952. 
Lawan2 politiknja mengetjap d'a 
sebagai seorang fasis dan menga 
takan bahwa bekas presiden Ar 
gentina, jg dibuang, Juan Peron, 
telah memberi dana bantuan utk 
pemilihannja itu. Ibarra menurut 
keterangan2 adalah termasuk go 
Jongan liberal. 

  
Kemarin Alimin 

Bukan'Anggota PKI Lagi 
»Ingin H'dup Lepas” Dari Segala Ganggu- 
Gugat Dan ,Intimidasi — Tetap Koneekwen 
“-# Pertahankan'j Ideologienja Sebagai 

Seorang Kominis 
DALAM PERNJATAANNJA jang dikatakan oleh Alimin 

sendiri ,,pernjataan jang onherrocpolijk”, Alimin menerangkan, 
bahwa mulai tgl. 8 Agustus ia mengundurkan diri dari Partai Ko 
munis Indonesia, baik dalam lapangan politik, maupun organisasi. 
Dengan demikian ia bukan Iagi anggota PKI. Tetapi ia akan tetap 
setia 1mempertahankan ideologin 
njataan itu lengkapnja sbb.: 

»Pernjataan 

Kira2 semendjak tiga bulan jang 
lampau (Djuni, Djuli dan Agus 
tus) kesehatan saja semakin lama 

semakin  mendjadi buruk dan 
oleh karena itulah saja terpaksa 
mengambil keputusan jang ter- 
achir,- jaitu mengundurkan diri 
dari PKI baik dalam lapangan 
politik maupun organisasi,” 'ka- 
rena saja pada waktu ini lebih 
mengingat akan kesehatan saja 
jang lebih berharga: daripada: apa 
pun djuga. Adapun pengunduran 
diri saja itu dimulai sedjak detik 
surat ini saja tulis, jaitu tgl. 8 
Agustus 1956. Maka sedjak saat 
itu saja menjatakan bahwa saja 
bukan' lagi anggota PKI. 
Meskipun ' demikian, dengan 

ja sebagai seorang komunis, Per- 

bangga saja akan tetap setia dan 
jg: onherroepelijk.konsekwen mempertahankan ideo 

logie saja sebagai seorang komu 
vis. Djadi teranglah bahwa dim. 
soal ideologie saja tetap konse- 
kwen ' dan tidak dapat untuk 
mengadakan tawar-menawar lagi. 
Indonesia telah merdeka, dan saja 
ingin hidup merdeka sebagaimana 
jang terdapat pada orang (biasa 
jg hidupnja terlepas “dari segala 
canggu-gugat dan intimidasi dari 
Siapapun djuga. Sebagai penutup 
raja menjerukan selamat tinggal 
kepada segenap orang2 jg djudjur 
dan jang masih terus berdjuang 
demi kepentingan klas jang ter- 
tindas dan terhisap”. Demikian 
pernjataan Alimin jang tertang- 
gal hari Rebo dan ditanda-tangani 
nja sendiri. (Antara). 

  
Tindakan Pem. Utk Tak Akui & Tak Bajar Hutang? 

"KETUA SEKSI Luar Negeri 
DPR R.I. nj. Soepeni Pudjobun- 
toro menerangkan, bahwa tindakan 
pemerintah Indonesia untuk tidak 
mengakui dan tidak membajar apa 
jg dinamakan. ,,hutang2 Indone- 
sia kepada pihak Belanda” adalah 
suatu langkah njata dalam rang- 
ka pelaksanaan pembatalan perse 
tudjuan2 KMB, sesuai dgn mak- 
sud pemerintah Indonesia untuk 
setjara sepihak membatalkan per 
setudjun KMB tersebut. Nj. Pudjo 
buntoro menjatakan, bahwa ia ti- 
dak heran mendengarkan keketje- 
waan-keketjewaan jang dilahirkan 

| 

  

oleh suara2 kalangan keuangan 
Belanda di Amsterdam — terhadap 
tindakan2 pemerintah Indonesia 
itu. Keterangan Ketua Seksi Luar 
Negeri DPR R.I. itu diberikan 
atas pertanjaan pers sekitar ketja 
man-ketjaman jang dilantjarkan 
Oleh pihak Nederland dalam men 
tjiptakan pendapat umum untuk 
mendiskreditkan pemimpin2 nega 
ra-negara timur termasuk peme- 

rintah Indonesia jang dalam hu- 
bungan kedjadian? achir? ini ditu 
duh sebagai mendjalankan tindak- 
an-tindakan jang tegas menundjuk 

perlakukan perdjandjiannja. 
Nj. Soepeni Pudjobuntoro mene 

rangkan selandjutnja, bahwa se- 
djalan dengan maksud pembatalan 
persetudjuan2 KMB, maka harus 
lah dijakinkan bahwa pemerintah 
R.I. ingin supaja konsesi2, hak2 
dan izin2 istimewa untuk mendja 
lankan perusahaan dll. jang dimak 
tubkan dalam persetudjuan2 KMB 
itu tidak dibiarkan djalan terus. 
Mengenai Konperensi Asia—Afri- 

ka ke-II, nj. Pudjobuntoro menja 
takan, bahwa konperensi negara2 
pengambil inisiatif Konperensi 

kan betapa ringan Indonesia mem- Asia—Afrika (,Negara2 Kolombo') 

Bid. Sesuai Dgn Pelaksanaan & Pembatalan KMB 
jang diharapkan diadakan selekas 
mungkin antara lain untuk membi 
tjarakan masalah nasionalisasi te- 
jaan Suez, dapat dikatakan seba 
gai konperensi pendahuluan dari 
Konperensi Asia—Afrika jang di- 
desaknja supaja dilangsungkan da 
lam waktu sesingkatnja. 

Nj. Pudjobuntoro lebih djauh 
menjatakan, bahwa kepada sidang 
pleno Parlemen Selasa malam te- 
lah dimasukkan suatu naskah usul 
resolusi Parlemen Indonsia menge 
nai nasionalisasi terusan Suez, 

(Antara) 
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“Uitvoerige en 
te richten aan 

€ MAN. 

  

  

  

  

Djanganlah membeli 
»tapal gigi” dengan 
sembarangan... 
tapi mintalah, 

PRODENT 
membuat gigi seputih 

mutiara! 

     
    
     

       

   

  

Setiap kali sehabis makan, 
sikatlah gigi dengan 
PRODENT. 
Membikin hawa mulut 
mendjadi harum dan tak 

tertinggal suatu kotoran 
di gigi 

  

      
     

  

    

  

    

    

         

    

   
PUTIH 

Tube sangat besar Rp. 3,50 

Tube biasa . Rp. 2,50        

   HIDJAU 
(Chlorophyi) 

Tube sangat besar 

Rp. 4,50 
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Belilah sum Klim Jong 
sangat baik untuk baji 
Njonja serta setiap anggota 

keluarga. 

agar Ia selalu gembira 

Ia Butuhkan 

KLIM 

v...susu jang terbaik! 
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Susu Klim jang murai ini mu- 

dah ditjerna ...... pun ia me- 

ngeudung banjak zat makanav 

jang sangat dibutuhkan untuk 

kesehatan dan kesenangan baji 

Njonja. 

Ingatlah—sosu Klim ini sangat 

baik untuk baji dalam banjak 

lapangan, sebab it dinasebat- 

kan oleb para dokter sebagai 

makanan baji, 

| @1gsobyThebordan JAYA 
Company Internot. | N 

Copyright Reserved 
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1 (SATU) MOTOR "HUDSON” 1947 
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CAJEMBARA KESUSASTERA. 
AN DIBATALKAN 

    

   
   
   

   

   

  

   
    

   
       

      

   

     

     

1 Assistent Verkoop Inspecteur | | 

kepada Presiden Mesir atas tindakannj lisasi susukan 
(suez. Tindakan itu sesuai dengan djiwa keputusan dari konperensi 
ptk 

(Ph manca BERAS SEDIKIT | 
'Menurut tjatatan jang diterima meletakkan djabatan sebagai Wa 
ri JUBAK Djawatongah | Naren kil Presiden sesudah | anggauta2 

Gas Tie ea Ae aiap ke, Konstituante dilantik, K.H. Wa- 
'Imp. 2,50 dalam permulaan ming- hib katakan bahwa dalam per- . 50 
Peniktan pula beras tumbuk. bu- 

- bongkar 
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Fihak Panitya kabarkan, bah- 
wa Sajembara Kesusasteraan da- 
lam hubungan dengan  peringa- 

  

    

Belum Tentukan 

  

     

  

       

       
— ANGGAUTA PB N.U, dan Ketua I PP Gerakan Pemuda 

ang Senen siang jbl. mengenai persoalan susukan Suez me- | 
angkan, bahwa partai 
ikap ,,wait and see” 

i GP Ansor t 

      

   n belum menentukan sikapnja jang 
i 1 mx tik Heat Senat ui" 

Mesir atas Ba dakannja menasionalisasi susukan 

   

  

  

0... Mengenai persoalan diri Wa- 
“kil Presiden ' Moh.Hatta jang 
atas kehendaknja sendiri akan! 

“ ea, : Ke eaa 
   

. 
  

   
      

  

ini tertjatat Rp. 240 soalan itu N.U, "bulat2 menje- 
| rahkan kepada Parlemen. Ia ti- 
i dak bersedia mendjawab perta- 
njaan2 selandjutnja mengenai 
persoalan tadi. Atas pertanjaan 
mengenai prasaran Mr. Asaat, di 
katakan bahwa GP Ansor prin- 
sip dapat menerima prasaran itu, 

ngan sjarat agar hal itu tidak 
didjadikan pangkalan diskrimina- 

   

  

Me Kan 
nenen ja sen tiap 1 

| dikabarkan karena ada: 
nan gadu jang dewsa ini 
yamai2nja Dea Pekalongan 
|dan Banjumas. Dalam minggu 
'sebelumnja daerah2 tsb. ban 
(memasukkan beras sedjenis 
'daerah Semarang dan Pati. 
bar dari JUBM itu lebih landjut 
mewartakan bhw dalam permula- 
an minggu ini telah selesai di- 

kar kiriman beras dari Bur- 

   

    

   

    

  

  

Ima sebanjak 2.900 ton. Dikatakan bulkan fanatik ke aan. Pa San an “naa Tai AD bangsaa 
Berbitjara mengenai — keadaan 

  

2 pe UN 
.U, mengenai persoalan tsb. masih | 

'»Move“Indonesia 

si pembagian rezeki dan menim| 

| Djatuh Bangunnja Bud- 
| get Negara/Fergantung 
|| Pada Usaha, Pegawai 

| Padjak——. 
Akan Diusahakan Konsep Systeem Per- 

padjakan Baru 
: MULAI HARI Minggu jl. sampai dengan tanggal 9 Agus 

“tas di Bandung Na kongres ke-III dari Serikat Se 
erna Djawatan Padjak. Dalam resepsi 
itu, Dir tektur Yuran Negara Mr. 

Indonesia: kalau di-negara2 lain 

|njai funksi ,,regulerend” sadja, 
disamping bersifat regulerend 
.budgetair”. 

cem-Lu Belanda 
Mulai Peladjari 

Untuk Hapuskan 
Hutangnja,Kepada 

Nederlan 
| KALANGAN pemerintah Be- 
landa menolak untuk memberi) 
komentar tentang putusan  pe- 
merintah Indonesia untuk tidak 
mengakui lagi hutang2 Indone- 
sa kepada Nederland menurut   ladalah jang ke-8 utk  Djawate- 

ngah Am 6 bulan dalam tahun 
ini, dgn djumlah seluruhnja Ik, 
24.520 ton. 

PEMALSUAN BON2 D.K.A. 
Sidang Pengadilan Negeri Semg, 

hari Senin jbl telah melakukan 
pemeriksaan perkara pemalsuan 
bon2 dengan terdakwa S. dan M, 

Kabinet sekarang ini, K.H. Wa- 
hib Wahab katakan, bahwa se- 

sekarang ini setjara resmi belum 

lada partai jang menjatakan op- 
'posisi. Hal ini masih merupakan 
Ipertanjaan, apakah partai2 diluar 

djurutulis DKA Semg. Dalam pe|Kabinet sudah sedjiwa dgn Pe- 
meriksaan tersebut terdakwa den|merintah sekarang ini, apakah 
terus terang mengakui perbuatan3  ereka baru melihat2 perkemba- ja jakni membuat surat2 bon pal Pa Tn 
pg Kepentingan dirinja sen|ngan selandjutnja, demikian kata 

dilakukan berturut2 Wahib Wahab. diri dan dilakukan TA 
djak tahun 1963 hingga terbong”| Senandjang sedjarah ditanah 

air kita ini, sesuatu Kabinet jang 
karnja per ini telah meliputi| 
sedjumlah Rp. 10.000,— Dalam me 

baru berusia 5 bulan belum dapat 
menjelesaikan persoalan2 jg ada. 

lakukan perbuatan tersebut S. 
dibantu oleh seorang temannja ja- 

Meskipun demikian, Kabinet Ali- 
Rum-Idham sekarang ini sudah 

lah mandornja bernama M. Sesu- 
dah M. didengar keterangannja 

dapat dirasakan sebagian dari 
kemudian Djaksa meminta hukum | 
an pendjara terhadap S. selama 
1 tahun 2 bulan dipotong selama 
dalam tahanan, Lah . aan 
kan hukuman selama 1 tahun p 
tong tahanan. Kemudian Hakim 
memutuskan terhadap S. didjatuhi 
hukuman pendjara selama 1 tahun 

:2 bulan dipotong tahanan dan M. 
diputuskan hukuman 9 bulan di- 
potong tahanan. 

» PEMALSUAN POSWESEL. 
Oleh fihak jang berwadjib telah 

dapat ditangkap seorang nama 
Knb. jang dituduh melakukan pe 
malsuan uang kiriman dari pelba' - 
gai lengganan madjalah ,,Wijasa” 

an me Keane Rana 

dan ,,Dhyana” jang diterbitkan 
oleh PB. Theosofi. Berapa djum- 
lah pemalsuan itu belum diketa- 

PROMOSI DOKTOR KEPADA 
DOKTER H.V. KLOKKE. 
Senin jl. ' bertempat  diaula 

hui, tetapi jang sudah terangada 
3 helai poswesel jang dapat didja 
dikan bukti utk. kedjahatan tsb. 
Perkara tsb. kini masih didalam 

Universitas Gadjah Mada telah 
dilangsungkan promosi dokter 
H.V. Klokke sebagai doktor da 
lam ilmu pengetahuan kedokte 

taraf pengusutan fihak jang ber- 
, wadjib. 

ran dgn. memper nkan the- 
sisnja sekitar penghidupan rak 
jat didaerah Tjawas (Solo) dim. 

KARENA RUGI PERTUNDJU- | 
| KAN DIHENTIKAN. 

hubungannja dengan usah 
berantasan penjakit fra 

M. Sukirman Ketua Jajasan Pu 
tera Indonesia jang menjelengga- 
rakan pertundjukan Bintang2 Ma 

(patek). Sebagai pron 
tindak Prof. Dr. | 
Universitas Erlangga. 

laya digedung Kesenian Semg. me 

TEBAL" 

 nerangkan, bahwa mulai Selasa 
malam pertundjukan tersebut ter- 

RESOLUSI BADAN KERDJASA 
MA POUMG KB. TEGAL. 

paksa dihentikan dan tidak akan 
dilandjutkan lagi. Sebabnja karena 

. sesudah 2 malam  pertundjukkan 
itu diadakan, fihak panitya ternja 
ta menderita rugi) uang pemasu 

Badan Kerdjasama POMG (Per 
satuan Orang an Murid dan Gu 

ni : ru) Kotabesar egal t me- 

9 Agustus, tetapi karena Keadaan (id mpaikam serolusi kepada Inatan 
berlangsung hanja tgl. 5 dan 6,512 jang bersangkutan dan tembu 

kan tidak bisa menutup ongko: 

sannja dikirim Kementerian PP- 

jang diperlukan. Dikatakan, bahwa 

&K, Ketua Parlemen dll. Resolu 
si itu isinja adalah sbb: Mende- 

untuk membiajai para pemain sa 

sak agar segera dibuka Sekolah2 

hasil2-nja, misalnja masalah ke- 
amanan dan lebih dikenalnja In- 
donesia oleh dunia internasional, 
terutama dalam peranan usaha2- 
nja untuk kelandjutan Le 

al. 

  
konperensi A.-A. Demikian 
K.H. Wahib Wahab. 

    

   

  | dja tiap malam Rp. 7,000,— . (be- 
 Ium termasuk biaja hotel) dan utk 
sewa gedung Rp. 1.000,— tiap ma 
lam, belum biaja lain2. Seperti di 
ketahui, rentjana semula pertun- 
djukan akan berachir sampai tgl.   
2 BUTIR PELURU MENDA- | 

:i PAT HUKUMAN 5 BULAN. 'Landjutan Negeri jang baru dan 
#, Pengadilan Negeri 
"| hari senen jbl. telah mendjatuh- 

dilaksanakan pada siang hari. de 
ngan menggunakan gedung2 Seko 
lan Negeri jang ada, selama ti- 
'dak/belum dibangun gedung2 jg. 
baru. Agar anak2 murid jang te- 
lah lulus udjian masuk Sekolah 
Landjutan Pertama Negeri jang 
belum dapat melandjutkan bela- 

Semarang 

.kan hukuman masing2 5 bulan 
' pendjara pada terdakwa O dan 
R karena dipersalahkan telah ms 
njimpan 2 butir peluru pistol. 
Menurut keterangan dari O, pe 
luru tsb. telah diberikan kepada 
temannja jang mempunjai se- 
buah pistol jang selandjutnja 
akan dipakai untuk menggedor. 
Sendjata pistol tsb. dibawa da- 
ri R jang selandjutnja bersama2 
dengan O jang memiliki 2 butir 

, peluru itu untuk merentjanakan 
' menggendor, tetapi usah, itu te 
Jah gagal. : 
PENDJUALAN SISA TEM- 

BAKAU VIRGINIA, 
Untuk melaksanakan keputusan 
mengenai pendjualan sisa temba- 
kau Virginia tahun 1955 sebanjak 
400 ton dgn harga Rp. 12.000.000.- 

ydari sekretariaat Ganti (Gabungan 
Pengusha Tembakau Indonesia) 
menerangkan, bhw dalam waktu 
Isingkat ini ,akan diadakan perte- 
muan segi tiga antara Kepala Di 
rektoraat Perindustrian (Djakar- 
ta), wakil Ganti (Klaten) dan wa- 
'kil2 Gapperon (Gabungan Perse- 

tan segera 
memulai dengan peladjaran2 pada 
sekolah2 Landjutan Pertama Ne- 
geri jang baru untuk tahun pela- 
djaran 1956/1957. Untuk mendja- 
min agar anak2 murid dapat me 
neruskan beladjar sesuai dengan 
bakat masing2 maka meniadakan 
ketentuan2 index. Demikian reso 

  

udjian baru2 ini jang telah lulus 
masuk SLP Negeri ada 1457 murid. | 
sedang jang dapat diterima pada 
SLP Negeri hanja I.k. 650 murid. 

SIARAN RADIO R. I. 

Idjak Kabinet terbentuk hingga | 

    

    

djar pada sekolah2 Negeri Lanaju | 
ditapung dan segera 

Ilusi itu. Menurut keterangan, dlm. j 

'|dimal klembak basah. sedang tmn 

:| telah menderita sistim idian me 

| reka tidak mMmpu. karena tidak 

  

kabarkan oleh UP dari Den 
Haag. i : 

Seorang djurubitjara pemerin- 
tah Belanda menerangkan, bah- 
wa pemerintah “Belanda belum 
menerima pemberitahuan resmi 
mengenai soal itu dari Djakarta. 
Dalam pada itu Kementerian Ke 
uangan Belanda telah mulai me 

luan tentang tindakan Indonesia 

ri Djakarta, sambil menunggu 
pemberitahuan resmi dari peme- 
rintah Indonesia. 

TJAP S.M.I. BADAN WAKAF 
TERTJURI, 

Saptu malam jbl. dirumah sdr. 
Abdurrachman, Kp. Baru 475 Se- 
marang telah kemasukan pentjuri 
jg berhsil menggondol sebuah se- 
peda serta tas jang berisikan bu 
ku-buku administrsi sekolah SMP 
Badan Wakaf, surat2 keterangan, 
idjazah2 dan tjap (stempel) SMI 
Badan Wakaf. Karena itu, maka 
mulai tgl. 6 Agustus 1956 tjap tsb. 
dinjatakan tidak berlaku lagi. 
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TA kar 
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WONOSOBO. 
MASALAH KLEMBAK 

Didapat keterangan dari bebe 
tapa penanam klembak didaerah 
Wonosobo bahwa mereka minta 
perhatian dari pihak pemerintah 
mengenai masih . meradjalelanja 
sistim idjon jang sangat meru- 
gikan petani penanam klembak 
dan akan bantuan kredit dari pe 
merintah kepada para petani su 
paja sistim idjon dapat diberan 
tas setjara berangsur2. 

Klembak-- adalah  sematjam 
akar tanaman jang dipergunakan 
sebagai bumbu rokok dan terda 
pat banjak dilereng2 gunung 
Di€ng Plateau, Sindoro da, Sum 
bing didaerah Kedu. : 

Menurut keterangan selandjut- 
nja djumlah tanah jans ditana 

|mi klembak dewasa ini melipu 
ti seluas 600 ha. 

Setiap ha. menghasilkan rata? 
lima ton klembak basah jang da 
pat dipungut setahun sampai du, 

ali. 
. Dengan demikian. maka se- 

tiap tahun ditaksir produksi klem 
bak basah mentjapai 50 — 6000 
ton. 
"Karen, petani klembak umum 

nja tidak mempunjai modal un 
tuk memasak klembak sendiri. 
lagi pula mulai ditanam sudah 
dibeli oleh para pedagang Tiong 
hoa. maka harga klembak maszh 
hanja mentjapai antara Rp. 1, 
sampai Rp. 2 setiap kg. Sedang 
djikalau telah dimasak dan di- 
keringkan setiap kg. mentjapai 
harga Ro. 7,— sampai Rp. 10. 

Hamvir semua paberik klem 
bak adalah milik golongan Ti- 
onghoa didaerah Kedu. 

. Meskipun di Magelang telah 
terbentuk nusat Persatuan Tani 
Penanam Klembak. akan tetapi 
Organis”si ini karena kekurano 
an modal terpaksa hania men” 

tuk mendlond kaum retan' io 

| dapat memberikan kredit kenada 
mereka, 
Disammn. itu karenn adania   rikatan Perusahaan Rokok Nasio- 

hal) Semarang: Gappri (Gabungan 
Perserikatan Pabrik Rokok Indo- 
hesia) Kediri dan Inproni (Ikatan 
Perusahaan Rokok Nasional Indo 
nesia) Malang. Tiga organisasi pe 
rusahaan rokok itu jg akan me- 
hampung dan membeli sisa2 tem 
bakau tsb. dengan harga jang te- 
lah disetudjui oleh kedua fihak 
dan ditetapkan oleh Pemerintah. 

KEDATANGAN KAPAL 

SEMARANG, 10 Agustus 56 : 
u2 Mesir. 06.45 Djam 06.25 Lagu: 

Orkes Melati. 07.10 The Four 
Lads. 07.30 Lagu-lagu Melaju. 
13.15 Santiswaran. 14.10 Rajuan 
Sam Saimun dll. 17.00 Peladjaran 
Beksan. 18.15 Ratna/Bing Slamet. 
18.30 Sandiwara Radio. 19.30 Ruang 
an Wanita. 20.30 Lagu? Tionghoa. 
21.00 Podjok Studio. 21.15 Djena- 
ka Sunda. 21.30 Hidangan Periang 
Sukma. 22.15 Hiburan Malam. 
23.00 Penutup. 

H.I.. kapal2 hadji jang ditunggu 
kedatangannja dipelabuhan Sema 
rang dengan menurunkan djema- 

“lah-djemaah hadji berasal dari 
Diawa Tengah adalah sbb: Tgl. 
11 Agustus kapal Sewaga I de- 
ngan penumpang 425 orang. Tg. 
14 Agustus kapal Tyndareus I 

bira. 07.45 Irama Mambo. 12.02 In- 
donesia Gembira. 13.15 Andre Kos 
telanetz. 13.40 Hidangan Puspa 
Djelita. 14.10 Sekedar penawan le- 
lah, 17.00 Dunia anak2. 17.40 Va 
ria Djawa Tengah. 17.50 Ruang 
an pemuda pemudi, 18.15 Kridora- 

  

  

  

      
   
     

    

  

Kh Ca 1 Buah Te meta Sg BUST! 
5 PARKAN TELAH RIN bikin segar, kentjang bes: 

: jebakan. an montok Rp. 20-— EXTRA K' 
: Penerbitan buku an" 2 aa bai . 2 cnager an |. bikin kurus, ketjilkan perut besa 

AP ena Matan en iknann perkara jang (| KENTIING GULA Miss Pagi 
dara an Stang 9 | 

Ditjetak diatas kertas H.H.I, dan tebalnja 264 halaman. 
Dihiasi dengan foto2 sekitar proses tersebut, 

Ukuran 15 X 24: | harga hanja Rp. 23,50 

Fi 

  

    

      

    
Kp. 20— 3 ds. Rp. 57,— 
RENA datang bulan tidak 
Rp. 58.— Porto Rp. , 

THIO GIOK GIEM     

  

CRISTANOL 

lama atau baru ? ? SUIRINE tangkan kerugian besar bagi pen 
PILL. tanggung dapat bikin baik 

beres 

  

k hvan Deni Sadjak dan pembahasnja. 20,30 Ira Regae 0g aran an 17 Agustus KBS, dibatal | (191 penumpang. 48. orng Kadin Al Bahana mma mama kan. Pembatalan ini disebabkan| 4... tgl. 22 Horse kapal Se 2215  Langendrijan (landjutan). 
3 : karena  kesukaran2 mengenail w-oa HI, masing2 belum diketa P3 

P keuangan jakni tidak dapat Ian- 2 brapa, Kenumpang jang ber Ma Mah 10 Aung 
, i agaimana ia liharap| #s.l dari Djawa Tengah. jam 06.10 Pembatjaan Gur , . ea TON BANAAN Reg UNA 2 pa 'an. 06.35 Dolanan kanank2. 07.20 K3 Ta 2 | rama modem, 01.30 Pihap nan Eh ag Degan va 2! theek. 12.00 Lagu2 dari Mesir. 13. : 3 N 6 $ c H L A 6 E R Panen TJIREBON Ruangan Wanita. 14.10 Krontjong 

Uu Y 4 5 I-kotiRp: I8as bo: Rp3 Il . » i Siang. 17.00 Njanjian Tionghoa. 
al “G V4 Rp. 7— Trekkl. & ongk. vrij. “ 17.40 Dwi Gitar. 18.20 Ruangan 

$ Djawatan Perburuhan. 18.30 Pela 
500 EKOR TIKUS SETIAP djaran Njanji. 19.40 Gending2 jang 

TS | HARI DIBUNUH., sedang digemari. 20.05 Gending 
:1 | Belum selang lama ini didesa2 jang sedang digemari (landjutan). 
,Rawaurip, Bendungan, Pangare-j 21.15 Obrolan pak Besut. 21.30 

rj agan dan Astanadjapura semuanja ' Puspa Suara, 22.10 Gema Lautan 

    
termasuk Kab. Tjirebon, telah di-| Teduh. 23.00 Penutup. 

: lakukan gerakan pembersihan ha ' : t ma tikus, jang seringkali menda- DJAKARTA, 10 Agustus '56 : 
Djam 06.10 Pengadjian. 07.10 Se 

ni Djawa Studio Djakarta. 13.30 
Seni Sunda Studio Bandung. 1410 
Orkes Pantja Ria. 17.30 Pilihan 
Pendengar. 18.30 O, H. Putri Ma- 
luku. 19.30 Orkes Gumarang. 21.15 
O. M. Sinar Agung. 22.15 Sekar 

duduk tani didesa tsb. 
Dalam pembersihan itu, setiap 

harinja sedjumlah 500 ekor tikus 
telah dapat dimasukkan, dan tja 
ra pembasmiannja adalah dengan 
tjara menggunakan ratjun pes- 

  

  

  

  

    

     

         

    

    

   

  

Sjarat2 masuk Idjazah 

   
      

3 Pn Pendaftaran di : 1. Djl. 
PUSAT : Kwitang 13, Djakarta, Tip. Gb. 4678/1059. 5 29 
TJABANG: : Gunung ari 46, Djakarta. . Kp. 

     
lon 2, Jogjakarta, Tlp. 1100. 

P,G.A. MUHAMMADIYAH membuka Klas I 
besuk tgl. 1 SEPTEMBER 1956. 

esanan luar kota tambah porto Rp. 1,50 (tiap exp.). por, Galih Pantja Warna. 23.00 Penu- Dapat dibeli/dipesan pada Toko Buku sdr. atau pada MN non tup. pemerbitaja, “C0 oa . ” : Hanana Meme ne : , . 5 : TJIREBON, 10 Agustus '56 : si Ti Pen Umuman Djam 06.10 Pengadjian. 06.40 Ira 
ra Djoget. 07.10 Victor Silvester, 
97.40 Sesando Timor dll, 12.03 Saat 
Menanti. ag Mau Ti 

4 4 Di 113.40 Suara Doris Day. 1 ame 
S.R. VI-Negeri/ig. sederadjat. 'ian Studio Surakarta, 17.00 Sandi 
Purwosari 3 (Sekolahannja). | wara Radio Kanak2. 17.30 Pilihan 
Dr. Tiipto 31 08,00 — 12.00 ' Pendengar, 18.15 Irama lama. 18.30 

1 P SN 9 ro. H. Manasuka. 19.20 Gelanggang 
Butulan Kauman 77. Peladjar. 20.30 Irama Tenang In- 

N.B. Djuga masih menerima siswa untuk S.M.P. Muhammadijah, ' aonesia. 21,15 Orkes Kr, Bajang 
"kara, 22.15 Orkes Monalisa. 28,00 Kepala Sekolah. Penutup, 

ang baru, didjalan S ji . HADJI. SURAKARTA, 10 Agustus "56: Tatiap, One peribaa ang “Tji Menurut daftar sementara P.| Djam 06.15 Pengadjian. 07.20 Da direntjanakan kl. Rp. 8.000.000,— ri Hindustani. 07.30 Lamaya Gem d 

ga. 18.30 Sendja mendatang. 19.30 k 

import Hembat Aar' PDT tahun 
TI, berdirmtah 1NAN «an mala 
harea klembak dari Asaroh Ke 
dn tsh. dinsa mengalami kemnn 
duron, 

. 

TJILATJAP 
aa LAPAN 

PEMBANGUNAN R.S.U. MULAI Bak MEREBDJAKAN, Sig 
aru2 in telah diadakan upatja ra selamatan permulaan keraja" pembangunan Rumah Sakit Umum 

Gan akan selesai dalam waki 
18 $ tahun, alam waktu 2 

anah seluas 4, ratakan, s 4,8 ha sedang di 

an-bahan pembangunan mulai di datangkan. Bangunan? tempat para patitnt, direntjanakan akan diba- gi-bagi mendjadi 20 kamar, ialah amar2 untuk :  patitnt wanita, patitnt prija kamar salin, untuk penjakit paru2, untuk penjakit me nular dll. Djuga akan didirikan ge dung-gedung polikliniek, kamar bedah, dapur, rumah djaga, tempat kursus para pegawai, tempat se peda (dll. Ditengah? tanah seluas itu disebelah timur: ada suatu ma kam jang bernama “Tjiangklung” An P3 akan tetap dipelihara, li sa : didirikan mesalan Ne 
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|. BERTAPA DAN MENGAKU 
DJADI DUKUN, | 

|, Tjamat Wonodadi R.. Suwardi 
telah dapat menggagalkan usaha 
pemerasan jang dilakukan oleh 
seorang bernama R. Sadono ter- 
hadap mbok Muljamenawi, R. Sa ono itu penduduk Kutasari, Ke 
tjamatan Baturaden, karena ter- Sangkut suatu perkara, telah mela 
rikan diri dari tempat asalnja. Di 
daerah baru Wonodadi ia bertapa di pasarean Si Umpak desa Ka- rangkemiri. Disamping itu ia me- ngaku sebagai dukun, sanggup me ngobati segala matjam penjakit 
dan kepada jang datang diberikan 
radjah tertulis dalam "huruf 
Arab”, Tiap radjah seharga Rp. 50,— Ia djuga sanggup memberi. 
kan ,,djalan padang” kepada sia- 
pa jang sedang terlibat perkara 

yangkan, bahwa funksi Djawatan Padjak amat penting untuk 

nerangkan. bahwa me 
uang kepada rakjat, jaitu suatu 
geld-belegging jang amat safe di 
negara lain, tidak bisa dilakukan 
oleh pemerintah Indonesia, ka 
rena keungan rakjat dan 
uang sangat tipis, lagi pula mung 
kin kepertjajaan rakjat 
ipemerintah masih belum begitu 

(penghasilan negar, masih harus 
|diperoleh dari padjak. Dan 

2 : 5 i tuk | Igi 
persetudjuan KMB. Demikian di pr untuk sekolah2, untuk lain 

biraannja atas usaha kreati 

ngadakan penjelidikan pendahu-|djak jang hendak merobah dan 
menjusun konsepsi 

tsb., berdasarkan berita2 pers da|nasional. Sampai sekarang belum 
ada laporan2 konsepsi untuk me- 

Dengan mengadakan premie-stel- 

watan Padjak itu. 

di Middelburg 
semua penghuni 
Ambon di Westkapelle (Walche- 
ren) dan sebelas orang Ambon 
dari kamp lain didekat Middel- 
burg, berhubung dengan 
tjurian2 
mereka setjara sistematis. Orang 
orang Ambon tsb. menolak un- 
tuk menerima 
baru dan ,,mensita” bahan2 ma- 
kanan jang mereka butuhkan. 

tsb., maka pada Sabtu 
diadakan djam malam di West- ' 

pembukaan kongres 
Sindian Djajadiningrat mene 

Djawatan Padjak itu mempu 
maka di Indonesia funksinja| 
itu djuga mempunjai sifat 

Lebih Jandjut Mr. Sindia, me 
memindjam 

pasar 

kepada 

tebal. Oleh karena itu maka 

un 

tuk menutup defisit negara ma- 
ka masuknja padjak harus diin 
tensifkan, apa lagi karena banjak 
nja pengeluaran besar jang harus 
dilakukan oleh pemerintah, se- 

ain pengeluaran jang tidak per 
nah dikenal dimasa sebelum pe 
rang. 

. Djatuh-bangunnja budget 
negara tergantung usaha 
pegawai padjak. 

Mr. Sindian menjatakan kegem 
dari 

Serikat Sekerdja Djawatan Pa. 

perpandjakan 

tobah systeem padjak di Indone- 
sia jang masih berdasarkan kepa 
da keadaan sebelum perang itu. 
Mengenai kedudukan para pe- 

gawai Djawatan Padjak Mr. Sin 
dian menjatakan, bahwa kekuasa 
annja, jakni memerintahkan rakjat 
merogoh uang dari kantongnja, 
adalah luar biasa dan godaan2 
bagi orang jang berkekuasaan 
besar demikian djuga luar biasa. 
Oleh karena itu dan oleh karena 
djatuh-bangunnja budget negara 
sangat tergantung daripada usaha 
pegawai diawatan padjak, maka 
sepantasnja pegawai Djawatan 
Padjak mendapat penghargaan. 

sel diharapkan pemerintah bisa 
memperbaiki nasib pegawai Dja- 

Disamping itu Mr. Sindian 
mengupas pula keadaan jang 
masih kurang memuaskan. Dite 
gaskan, bahwa harus diakui ma 
sih adanja anasir2 dari kalangan 
pegawai Djawatan Padjak jang 

tidak baik perbuatannja, dan tak 
tahan udji menghadapi godaan 

luar biasa itu. 
Ditekannja, bahwa djawatan 

itu adalah untuk masjarakat dan 
bukan sebaliknja public service 
masih kurang memuskan. Achir- 

nja diandjurkannja, supaja kal2 

jang kurang baik itu diperbaiki 

dan didoakannja mudah2an kong 
res mengeluarkan hasil2 jang 

Berat Lagi—Tuntutan 

daran barang2 keperluan 

diibannja sepenuhnja. 
Demikian bunji maklumat jang 

dikeluarkan oleh Direktur Djen- 
deral Djawatan Kereta Api Ir. 
Moh. Effendi Saleh Sabtu sore 
il. dan jang ditudjukan kepada j 
para pegawai D.K.A. 

Alat2 negara akan dja- 
min keselamatan  pega- 
wai jg tunaikan tugasnja 

Dalam maklumat itu ditegas- 
kan, bahwa Pemerintah dengan 

LumbungDesa 

Djadi Rebutan 
Disebabkan Krn ,,Sen- 

timen“ Belaka? 
55 ORANG penduduk desa 

Pelem ketjamatan Djatisrono, 
kabupaten Wonogiri, dgn dipim- 
pin oleh Sali dan Kaumin, baru 
baru ini telah bersama2 ,,me- 
njerbu” kerumah Kepala Desa- 
nja. Dengan tiada seidjin Ke- 
pala Desa, mereka terus mem- 
bongkar lumbung desa jang ada 
dipgkarangan rumah  Kepalaj 
Desa tsb. dengan maksud untuk 
Gipindahkan kepekarangan salah 
seorang penduduk jg ' ditentukan 
oleh kedua pemimpin tsb. 
Mengetahui tindakan demikian 

itu Kepala Desa segera: memukul 
tong2 dan tak lama kemudian 
datanglah bantuan dari pendu 
duk sekitarnja, jg turut serta 
mentjegah tindakan orang2 tsb. 
Dengan bantuan' penduduk tsb. 
maksud ke-55 orang itu dapat 
digagalkan. 
Adapun sebab?nja mereka itu 

bertindak demikian. belum dida 
pat keterangan lebih landjut. 
Orang menduga, bahwa perbua 
tan tsb. disebabkan, karena senti 
men belaka. (Antara). 

Sartono Bertemu 
Dgn Mao TseTung 

Mr. SARTONO dan anggota2 
Parlemen Indonesia lainnja pada 
tgl. 5-8 telah diterima oleh Mao 
TIse Tung. Demikian diumumkan 
oleh radio Peking, menurut be- 
rita Reuter dari Hongkong. Per 
temuan tsb. berlangsung dise- 
buah villa di Ching Wan Tao, 
Giteluk -Chihli didekat  Peking. 
Ketua badan pekerdja Kongres 
Rakjat Liu Shao Chi dan P.M. 
Chou En Lai hadlir dim perte- 
muan tsb. 1 
Menurut radio Peking, 

Sartono dan anggota2 rombong 

an telah: mengadakan pembitja- 
raan ramah-tamah jang lama de 
ngan Mao Tse Tung tentang ke 

merdekaan, otonomi dan perda- 
maian. Tentang pidato Presiden 
Sukarno di Amerika Serikat ba- 
ru2 ini, Mao menjatakan bahwa 
pidato itu bukan sadja menjata 
kan tentang tjita2 bangsa Indo- 

  

  

Mr.   
objektif, kreatif dan bebas dari 
ipengaruh sentimen serta aliran2. 

Solidaritet 

nal Pemuda Sedunia 
“Untuk Perdamaian 
Adalah Bantuan Konkreet Bagi Perdjoangan 
Melawan Kolonialisme — Sukatno Dari ,,Pe- 

muda Hakjat” Bertolak Ke Sofia 
DALAM PERKEMBANGAN dunia seperti sekarang ini, maka 

solidaritet internasional utk perdamaian adalah bantuan kongkrit 
: hagi perdjuangan pemuda Asia- 

lonialisme. Demikian dinjatakan oleh Sukatno, Sekretaris Umum 
Pemuda Rakjat, jang hari Sene 
Kemajoran menudju Sofia, Bul 
Komite Excutief dan Council GPDS (WFDY). 

F ilm Televisi Ttg. Menurut Sukatno- diantara atja 

Asia Tenggara 
PENGARANG Amerika jang 

terkenal James A. Michener te- 
lah dipilih untuk menulis dan 
membatjakan komentar bagi sua 
tu film mengenai Asia Tenggara &« « 5 : 
jang diusahakan oleh National Sju dari perdjuangan rakjat utk 
Broadcasting Company. Demiki- Keadaan jang lebih “baik didunia, 
an dikabarkan oleh ,,New York dimasa-masa jang: lampau pemu- 
Times.” Pembuatan film berwar- da selalu menunaikan peranannja 
na jang pandjangnja 
itu akan dimulai dalam bulan perscalan perang atau damai di 

90 menit 

Agustus ini dan setelah selesai 
akan diputar dimuka televisi se- 
lama tahun 1956—1957. 
Tugas Michener adalah untuk 

menjiapkan sebuah komentar jang 
akan mendjelaskan kepada para 
penonton Amerika tentang soal2 
Sosial dan politik di 
Birma, Malaya, Kambodja, Thai, 
dan Vietnam. Ia tidak lama lagi 
akan berangkat ke negeri2 Asia 
Tenggara 

sedangkan alat? dan ba- Robert D. Graff, producer film. 
Michner pernah mendapat hadiah 
Pullitzer untuk karangannja jang 
bernama "Tales of the South Pa 
tifie” 
Tokori” telah didjadikan 
film. 

Indonesia, 

tersebut bersama dgn 

Bukunja "The Bridges of 
tjerita 

(Antara). 

SedjumlahOrang- 
Orang Ambon Di 
Nederland Di- 

nesia, melainkan djuga tjita2 se 
mua bangsa Asia dan Afrika. 

Internasio- 

Afrika untuk menghantjurkan ko- 

n meninggalkan lapangan terbang 
garia untuk menghadliri sidang 

ra pokok dari sidang Council 
GPDS jg akan berlangsung dari 
tgl. 20 sampai dengan 23 Agustus 
ini, ialah membahas kemungkinan 
penjelenggaraan Kongres Pemuda 
Sedunia tahun depan. Dikatakan, 
bahwa dalam setiap langkah ma- 

jang penting, terutama dalam 

dunia, karena pemuda tidak sudi 
lagi didjadikan “umpan peluru 
setjara tak berdosa. Oleh karena 
itu tepat sekali, bahwa dalam 
rangka persiapan Kongres  Pe- 
muda Sedunia itu GPDS menga-   
madju untuk penghidupan jang 
lebih baik bagi semua generasi 
muda, utk mengembangkan ilmu 
pengetahuan, 
dan perdamaian.” 

Ia  selandjutnja “ mengatakan 
akan memperkenalkan lebih ba 
njak dan mengembangkan sema- 
ngat "Bandung dalam sidang itu, 
supaja pemuda2 baik dari Barat 
maupun Timur mengerti benar 
arti solidaritet Asia—Afrika jang 
seia-sekata berdjuang melawan 
kolonialisme bagi perdamaian du 
nia”. ,,Saja akan mejakinkan pe- 
muda2 Belanda jang berkemauan 
baik jang djuga akan diwakili da 
lam sidang itu, bahwa pembebas-   tahan 

BANDJARNEG AR A #0iuduh Melakukan 
Pentjurian Setjara 

Sistematis | 
PADA HARI Sabtu j.l. polisi 

telah menahan 
laki2 kamp 

pen- 
jang dilakukan oleh 

aturan2 kamp 

peristiwa | 
malam ' 

Berhubung dengan 

untuk mendapat kemenangan. Ka kapelle. Selandiutni i | -u nangan. .. Sela a  dikabar- penduduk “aan TAM JAMEPOYI kan, bahwa baru? ini telah di matan Wonodadi telah mendjadi adakan  pembitjaraan2 — tingkat 
korbannja dan melapork 
Tjamat jang Na Abe 
Sadono sekarang ditahan, 

tinggi ,untuk menjelesaikan ke- | 
segera bertindak, Tan jang tak tertahankan Jagi 

hat angka menundjukkan 3—0, 

an Irian Barat dari kolonialismelj 
Belanda adalah djalan jang tepat 

djukan usul sembojan: ,,Pemudahison tgl. 

untuk persahabatan 1936 

djuaraan Ikada 
Minggu pagi jbl. 
ta, atlit PAD Mol 
petjahkan rekor 
steeplechase 
10.58.4 menit, 
ngan atlit Sparta, Jogja Sumadio 
mentjapai waktu 11.00.3 menit. 

lah 
nia lari 4 X 100 m. estafe 
Ma waktu ak unia ditangan wanita Sovi 
Ta Mean 45,6 eka 
waktu rekor 459-dt. j itjip- takan oleh : aa 

di j 

Terus Bekerdja! 
Perintah Pimpinan D£A Dlm Menghadapi 
SBKA Jang Akan,Lantjarkan Aksi Lebih 

SBKA Opportunistis? 
KARENA PEMERINTAH telah menolak tuntutan DPP 

SBKA jang dianggap tidak lajak, maka DPP SBKA sekarang 
hendak melantjarkan aksi2 jang lebih berat lagi. Mengingat si 
kap dan usaha Pemerintah jang tegas hendak mentjegah teru 
langnja kekatjauan ekonomi negara, mentjegah kekatjauan pere 

rakjat, mentjegah aksi2 jang meru 
gikan rakjat dan negara, maka Pimpinan Djawatan Kereta 
Api memerintahkan kepada pegawai untuk menunaikan kewa 

alat2 kekuasaannja mendjamin ke 
selamatan pegawai dalam menu- 
naikan kewadjibannja. Barang 
siapa jang melakukan perbuatan 
ang harus ditjela, berbuat suatu 
pelanggaran ataupun “ melalaikan 
suatu kewadjibannja jang berten- 
tangan dengan kepentingan dja- 
watan dan/atau negara harus 
menanggung akibat 
itu, 

tindakannja 

Maklumat itu menjatakan, bah 
wa Pemerintah tidak dapat me- 
nerima tuntutan2 DPP SBKA 
antara lain mengenai persoalan 

tundjangan perusahaan jang di- 
anggap oleh Pemerintah sebagai 
tuntutan tidak lajak. Pemerintah 
telah menjatakan penjesalan ke- 
pada DPP SBKA atas terdjadi- 
nja aksi pemogokan jang dilan- 
tjarkan oleh DPP SBKA tanggal 

28/29 Djuli jang lalu, jang me- 
nurut“ bukti2 jang njata hanja 
mengatjaukan peredaran barang2 
keperluan rakjat belaka. Peme- 
rintah djuga tlh menjatakan kepa 
da DPP SBKA, bahwa sepak- 
terdjang SBKA dianggap oleh 
Pemerintah sebagai aksi jang 
merugikan rakjat dan negara. Pe 
merintah telah merumuskan lang 
kah2 untuk mendjamin pentjega 
han terulangnja lagi kekatjauan 
dalam peredaran barang2 keper- 
luan rakjat. 

Selama 3 tahun dalam 
15 perundingan SBKA 
tak singgung2 tundja- 
ngan perusahaan. 

Mengenai persoalan  tundja- 
ngan perusahaan dalam  maklu- 
mat itu diterangkan, bahwa per- 
soalan itu berasal dari bulan Mei 
1952. Sekiranja DPP S.B.K.A. 
menganggap persoalan ini sedemi- 
kian pentingnja sehingga dituntut 
nja dgn mutlak2-an, maka soal 
itu sewadjarnja  diperdjuangkan 
oleh SBKA pada tahun 1952 
pula, dan tidak sebagai jang se- 
karang didjalankan oleh D.P.P. 
SBKA untuk menuntutnja pada 
pertengahan 1955 jaitu S$ tahun 
sesudah persoalan timbul. 

Diperingatkan dalam — maklu- 
mat itu, bahwa antar, Mei '52, 
ketika persoalannja timbul, dan 
pertengahan tahun 1955, jaitu 
saat DPP SBKA mengadakan 
tuntutan itu, telah terdjadi tidak 
urang dari 15 perundingan an- 

tara pimpinan DKA dar DPP 
SBKA 

Dalam waktu 3 tahun dan se 
lama 15 kali perundingan itu, 
DPP SBKA tidak pernah me- 
njinggung2 persoalan tundjangan 
perusahaar jg. sekarang dituntut 
dengan mutlak2an. Hal ini mem 
berikan kenjataan, bahwa DPP 
SBKA tidak memandang ..per- 
solan itu setjara prinsipil. Tuntu 
tan jang mutlak2an sekarang ini 
dapat dianggap sebagai satu tun 
tutan jang  opportunistis dan 
menggambarkan sikap  opportu- 
nistis pula dari DPP SBKA. Ie 
bih2 dapat dimengerti, bahwa 
rakjat dan Pemerintah mengang 
gap tuntutan DPP SBKA itu sz 
bagai tidak lajak. Atas dasar tun 
tutan jang tidak Jajak itu, maka 
DPP SBKA telah melantjarkan 
aksi2 jang mengatjaukan pereda 
ran barang2 keperluan  rakjat, 
merugikan rakjat das perekono 
milan negara, Demikian antara 
lain bunji maklumat tsb. 

(Antara) 

  

DUNIA OLAHRAGA SINGKAT. 

pi Ma EN 
301. kes. Nan Hua jang mengha- 
dapi kes. PSMS di Medan Perba: 
sil menangkan pertandingan itu 
dgn angka 5—1, 

. Pertandingan sepakbola kompe- 
tisi Persidja jang dilangsungkan 
Minggu Sore jl. antara kes. -Bin- 
tang Timur dan Maesa kelas uta- 
ma dimenangkan oleh Bintang Ti 

Minggu sore 

mur 

Regu sepakbola Pssr tan If 
6 Agustus 1956 Jgn GIA bertalan ke Bangkok utk kemudian mene- 
ruskan perdjalanannja ke Eropa 
Timur, Saptu sore jl. rombongan PSSI itu diterima oleh Presiden 
di Istana Bogor jang mengharap 
kan, agar setiap angg. rombongan 
dapat mendjaga nama baik Indo- nesia, baik dalam pertandingan 
maupun dalam pergaulan. Lama perdjalanan itu 50 hari dan akan melakukan Ik, 11 pertandingan. 

Atletik. Atlit Amerika Mur- 
4-8 berhasil menjamai rekor dunia lari 100 m. di Berlin 

dalam tempo 10.1 dt. jang baru 
ditjapainja oleh atlit Amerika Willie, Seperti diketahui rekor du nia lari 100 m. 10.2 dt. sedjak th. 

berada. ditangan Jesse Owens. Murchison adalah murid 
dari Jesse Owens dan akan diki- rim ke Melbourne. 
Dalam perlombaan atletik ke- 

jang diadakan 
di Ikada Djakar 

- Rivai berhasil 
Indonesia lari 

3000 m. dalam tempo 
Rekor lama dita- 

Regu wanita Djerman Timur te- 
berhasil menjamai rekor du- 

45,6 dt. Rekor 

dt., sedangkan 

laih regu Sovjet be- 
um dapat pengesahan IAAF. 

untuk perbaikan hidup pemudal “ukom. « 
Belanda sendiri”, Demikian Sukat 
no. 

Perlu diterangkan, bahwa ber- 
sama Sukatno djuga berangkat 
Abdullah Murtado dari Putjuk 
Pimpinan G. P, Anshor untuk ke : 

  
perluan jang sama sebagai obser DJAKARTA, 
ver, Sebelum ke Sofia 
akan menghadiri sidang pemben 
tukan Panitia Persiapan Interna- 
sional Festival Pemuda dan Pe- 
ladjar Sedunia 1957, jang akan 
dilangsungkan di Moskou perte- 
ngahan bulan ini djuga, (Antara) 

r 
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PERSIBAJ 
Senen sore jbl. di Surabaja di- 

langsungkan pertandingan sepakbo 
la antara kes. PSIS (Semarang) 
lawan kes. Persibaja, Dalam per 

P.S..S. KALAH DENGAN | 

(tandingan ini PSIS ternjata mende 
rita kekalahan 5—1, W' 'aktu istira | 

mereka Cmas no. 1 

LONDON, 6 Agustus 

Emas Zurich 
Emas Bangkok 
Emas Bombay 

HARGA EMAS. 
Chusus "Suara Merdeka” 

SEMARANG 7 Agustus '56 : 

      

24 karat: djual Rp. 46,50 
eli «“ Rp. 45,50 

2 karat: djual « Rp, 43, — 
beli Rp. 41,— 

6 Agustus ?56 : 
Rp. 46,25 

Emas no. 2 p. 45,50 

Harga emas Luar Negeri menu- 
rut perhitungan uang dollar Ame- 
ika. 
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bahaja besar bagi Bahan 9 ak Saga NN esin2 ter Pemerintah kita pn gap BAN pkn La 1 Rea kebut dengan Dierman Timur me Pangkal kepada Manifest Politik! | ND gn momn ee a Ins 1.2 Te 
Gerombolan Um jeswekan, bahwa berita2 terse- Han Opember 1945, jang menjata KMI erusahaa.. jg 

« 0 . bat: Data ni seen agan NE CNN Wa segala Onga ( £ 5 Ag: KH Denna: NAN UI na mena Pe one, MA Gorhsia daa Tora Tatapan Andjuran Arudji 
biar , ) Daan Gn San ' orang Indonesia sedjati. " Tan 
|» dang Alim Ulama Te ai Sa berada ,,Motik selandiutnja “menjata- | WAKIL KETUA II Parlemen, Aru 
r Untuk Konperensi maksudkan adalah mesin? untuk Ana Kena antuk Pag ubah eko |menjatakan, bahwa Indonesia jang pada 

  

— Aly Sabry ,,Menelandjangi" 
Statement 3-Barat 

Banjak Jg Diputar Balikkan — Banjak Pula 
— Jang Disembunji- Sembunjikan 

“da adalah suatu maskapai Mesir 

London... aral # aa 2 

Len karitat tanpa Kania 

-. 

3 

1 

  

.. dihu 

   

| tjetak Dan P 

hukuman kurungan selama 6 » 
lan atau denda hukuman pendj 

ma rentjana undang2 itu diteran 

   
   

  

Nan anta 

PembelianM 

ra tersebut tadi. Dalam mukadi- ' 

  

dan kemudi 
   

    
    

agi bingsa EN   

ala 

   dim 

    

"| gelap dinjalakar ob 
UI jaitu tahun proklamasi Republik jang 

bad tentanja b 

bahwa sta mi berada ditangan kita 

esin2 
n tehn .a Oa 

BERHUBUNG dengan tersiar mel 
nja berita2 jang mengatakan bah ia 

ikan bahwa maksudnja — adalah eter rayap 
membasmi bahaja buku2 bersemi 
bar jang kian hari kian herteni-| 

Ai At. sui- 

ker”, atas pertanjaan ,,Antara” bah itu dan jang 

Di Hutan 

DARI Bonthain dip a 
bar, bahwa baru2 ini gerombo- 
lan D.L-TI telah menjampaikan 
undangan kepada para alim ula- Ta Malaka 

Bonthain) untuk mengadakan 
komperensi alim ulama « 
hutan. Akan tetapi undangan itu 
ditolak h2 oleh pihak 
alim ulama disana alasan, 
bahwa konperensi jg akan diada- | 
kan itu hanja tipu musEhat, dan 
Gjaga pihak alm ularya tidak 
Gapat menerima dari gerombo- 
lan2 jang njata2 menentang Pe- 
merintah R.I. 

Dalam pada itu dalam rapatnja 
baru2 ini di Bonthain pihak 'alim 
ulama telah memutuskan untuk 
mengadakan konperensi alim ula- 
ma sekabupaten dari tanggal 20 - 
22 Agustus jang akan datang 
Dalam konperensi ini akan diam 
bil satu keputusan bersama untuk 

     

biet suikar”, 

Imesin2 dari Djerman 
ra2 pada pertengahan  bula: 
Agustus akan mengundjungi In 
donesis (untuk mengadakan pem 
bitjaraan2 dengan pihak peme- 
rintah kita mengenai sekitar kon 
trak pembelian mesin? tsb, kare 
na menurut keterangan masih 
ada beberapa hal jg perlu dibi 
tjarakan lebih Iandjut oleh ke- 
dua belah pihak. Seperti diketa 
hui, untuk pabrik gula ,,Madu 
Kismo” di Jogia telah dibeli me 
sin2nja dari Dierma, Timur se 
harga Rp. 90.000.000,—. “ 

  

pedjabat2 Pemerintah dan para 
terkemuka di Bonthain, beberapa 
waktu jang lalu pernah menge- 
luarkan pernjataan jang isinja 
dengan tegas menjatakan ,,perang 
sabil” terhadap gerombolan DI/ 
TII. Apa latar belakang undang- 

  

4 ran2 disebut akiba 

Selandjutnja diterangkan, bah sia jl. 
wa sebuah delegasi dari pabrik jaitu: 

Timur ki 

menghadapi usaha2 pemulihan ke an pihak DI/TII itu kepada alim 
amanan didaerah ini. Seperti per- ulama untuk berkonperensi, belum 
aah diberitakan "Antara”, pihakdiketahui pasti. (Antara). : 
  

KEDUTAAN 
njiarkan statement 
dari kabinet Presiden 

Aa 

  

   

Ie “TE 2   

  

   jang dikeluarkan di 
oleh ketiga Menteri 

Luar Negeri tsb. terang dimak- 
sudkan untuk memberikan gam 
baran persoalannja jang diputar! 
balikkan dengan tidak menjebut 
hak2 Mesir sebagaiman., disebut 
dalam semua perdjandjian dan 
konvensi jang dulu2”.  Dikata- 
kannja antara lain sbb: 

1. Statement jang dikeluarkan 
di London mengenai Terusan 
Suez itu dibuat dalam suasana 
untuk menekan Mesir, dan antja 
man untuk melakukan aksi2 mi- 
liter disebut-sebut pula, demiki- 
an statement tsb. dikeluarkan pa 
da waktu dilakukan tekanan eko 
nomi di London, Paris dan Was! 

bersama 

hingto, dengan maksa untuk 
membikin rakjat Mesir kelapa- 
ran. : : F' 

2. Statement London itu kata 
kan, bahwa Maskapai Terusan kan terutama untuk kepentingan Sudah mulai mengerdjakan prin- 
Suez harus berdjalan terus sam- 
pai 1968, tetapi tidak disebut ' 
bahwa terusan itu pada waktunja 
harus mendjadi milik pemerintah 
Mesir. Kenjataan tidak disebutnja 
hal ini, dan 'adanja ribut2 di 
London itu, membuktikan bahwa 

dan Amerika) itu tidak bermak- 

BESAR MESIR di Djakarta hari Minggu me 
“Sabry, kepala bagian 'urusan politik 

, sebagai reaksi te 

-tjita nasional" 

pemerintah2 (Inggris, Perantjis dalam statement 

   

  

KIT Hi. “ieed Ed xx £ 

disebut dalam persetudjuan Ing 
eris—Mesir tahun 1954, dan 

Maskapai Terusan Suez adalah 
suaut maska di Mesir menurut 
pasal 16 konvensi 1866. 

6. Statement London itupun 
menganggap nasionalisasi Teru- 
san Suez itu suatu pensitaan ter- 
hadap suatu badan internasional 
dengan sewenang-wenang dan 
bersifat sepihak. Ini adalah sta- 
tement jang menjesatkan, karena 
Maskapai Terusan Suez adalah 
suatu maskapai nasional jg ter- 

Idengan praktis dan segera d 
melahirkan pabrik2 besar s 

-fiang telah dikerdjakan dinegara2 
Jiang sistimnja kapitalistis”. 

. tis rakjat itu. 

  

   

  

   
k 

an KENSI 

Indonesia. 

sannja B. bilisasi ekonomi itu bisa sempur 

adanja kemakmuran rakjat 

mengemukakan 
is dari pembatalan KMB. 
engenai kesukaran2 

|antar, lain sebut KMB ja 

Tang ini. Djuga se 

Mi nasional, maka K 
portir Nasional 

telah memperoieh djalan 

a. Mendjaga da 
rusakkan kepenn 2 
b) 
seb 

djangan me 
1 ke ngan umum dan memadjukan usah, nasional 

anjak2nja, 

Pidato Menteri Dj 
Dalam kata ata On “ii sambutannja Men teri Urusan Perentjana Ir, Djuan da menjatakan, bhw pemerintah 

menjambut dengan gembira kon- rres tsb. dan selandjutnja ia ber kata, bahwa dalam rentjana 5 tahun pemerintah kepada usaha2 
partikelir diberikan kesempatan tang luas. Didalam lapangan eko 
nomi, demikian Djuanda, tudjnuan pemerintah adalah singkat, jaitu: 1. Menambah produksi dan 
penghasilan nasional. 

2. Menudju struktuur ekonomi 
dam sosial, dimana ada pemba- 
gan jang adil dari penghasilan (untuk seluruh golongan rakiat dan tidak ada perbedaan jang be sar seperti sekarang. $ 

Ia menjatakan, bahwa antara 
Idia dan Wakil Presiden ada per- bedaan pendirian, jaitu djika 
Wakil Presiden hanja melihat 
akan mentjapai hal tsb. diatas 
dengan djalan koperasi, maka 

- Djuanda Melihat 
rakan Asaat Mendjadi Keras— 

— Resepsi Pembuka ) 
Ti Me ng nd edung vLs.ieit Simpa ng 

obor tepat pada djam 19.45, I| 
mengachiri masa gelap 

banjak. Ia pun dalam pidatonja 
penampungan2 

untuk || aksanakan ekonomi nasional II 
si 

: pung San sudah kita ba Pn Madu Kismo” adalah talkan dan ekonomi pendjadjah 
saka 3 an jang masih berdjalan seka- 

bagai kesuka 

di ekono 
Ongres Jm- 

Seluruh Indone 

  

   

    

   
   

   
   

    
» pertemukan |   
     

      
  

    

  

     
   

  

tetapi sia- 

     
       

   

    

  

      

   

          

Hilang Oleh Djin? 
|. PADA HARI REBO jan 
gala (Tuban) telah mendjadi heboh ka 
orang penganten laki-laki bernama W. $ 

dengan isteriaja sehabis nikahnj 
| Duduk peristiwanja demikian: Setelah W. pada hari itu 
dinikahkan dimesdjid Djeru, teruslah ia diant 

   

, teruslah ia diantarkan ke 

| rumah mertuanja untuk dipertemukan dengan isterinja: 
fidak lama setelah tiba dirumah mertuanja, W. lalu per- 

Isi katanja akan heli rokok tunggu2 “sampai 
lama W. tidak kembali. Karenan Pa gan W. segera me- 

H e: epada jang berwadjib « ukan oleh pihak berwadjib 
a. Atas petundjuk seorang jg dise- 

   
F kemudian penfjaharian itu dilakukan di | 

1g2 karena a ahli | tadi W. .. mendapat 
| gangguan djin. Setelah kira-kira satu minggu, barulah W. 

5 Aa Ma Kalak lebih kurang 1 km dari desa 
etika diketemukan, W. duduk termenung di 

pohon randu, 1 ian 
bawa pulang. Sedjak diketemukan itu sampai selama 3 

W. tidak dapat ber-tjakap2, dan kemudian pada hari 
Selasa tgl. 31 Djuli W. menutup mata. en 

   
karena hilangnja se- 

ketika hendak di 
ja dimesdjia,   

          

    
  idesa itu. Pentjaha- 
adjib bersama-sama 

   

dan kemudian ia lalu di 

ig lalu penduduk desa Dieng: | | 

|| Mesir Djawab Persiapan? Mili- 

ter Inggeris Perantjis  "” 
Panggil Seluruh"pasukan2 Tjadangannja 

Angkatan Perang 

hadap persiapan2 militer jang dilakukan oleh Inggris 
gil pasukan2 tjadangannja, dan bahwa hari Minggu adalah h 

alam angkatan perang. 
se ng 1. ” rat untuk melakukan perwalian 

' Seterusnja ,,Al Ahram” mengadiatas dunia, hingga 3-Besar Ba- 
takan bahwa djawaban Mesir rat ini bisa ambil keputusan utk 
terhadap undangan 3 Besar Bu menjelenggarakan konperensi Lon 
rat supaja menghadiri konperen don dan menentukan negara? 

5 aa ben n big Pns Begins mana jang boleh hadlir dan mana 

na Persiden Tana Nah, tidak 1 Apa gunanja ada PBB, AU IE CiS n 5 AN leg RR 1 2 

"ti pembitjaraan?nja dengan nega Tana Pa Bagat an 
ra2 lainnja jang djuga diundang Man Sena: POKER baru 
untuk menghadiri konperensi (Pagi dunia? Demikian tulis An- 

Jitu, Pembitjaraan2 ini mungkin (War Sadat dalam "Al Gumhuri- 
lakan berlangsung beberapa ha-|yah." 1 1 f 

Sementara itu Radio Kairo me ri lamanja, kat, harian tadi, 
Non wartakan bahwa di Irbid, Jorda- 

    
     

     

  
negara dimasa depan, S 

| Nasser dari Mesir terha 

Menurut Arudji, diantara ob- 
jek-objek terpenting jang “harus | 
segera dinasionalisir oleh Indone- 
Sia “antara lain jalah pelajaran 

Nasionalisasikan 
Segala Kongsi? A- 
sing Di Negara? 

Arab 
BERIBU-RIBU orang jang me 

wakili segala aliran politik di Li- 
banon, Djum'at jl. telah ikut 
serta dalam demonstrasi anti im- 
perialis di Trabulus, kota no.2 
di Libanon. Mereka membawa 

'bendera2 Libanon dan Mesir ser 
ta sembojan2: ,.Sefiap agresi ter 
hadap Mesir kita balas dengan 
kekerasan?”, »sEnjahlah Pakt 
Agresif Turki-Irag-Inggris!”, Ka- 
um demonstran tadi sambil ber- 
baris melalui djalan2 raja di Ta 
rabulus (Tripo) berseru supaja 
segala kongsi asing jang ada di     ,Saja beranggapan tidak salahnja 

kita mentjapai tudjuan itu mele- ' 
wati organisasi2 dan NV2 jang 

apat 

eperti 

De- 
-mikian Djuanda jang selandjutnja 
tambahkan, bahwa dia sengadja 
tidak menjinggung2 kredit, karena 
ia jakin, bahwa didalam masa jg 
jakan datang kredit akan terbatas 
sekali. Dari pengusaha2 partike- 
ilir Djuanda mengharapkan pe- 
ingertian supaja golongan jg tak 
'berorganisasi, jaitu rakjat diberi 
perlindungan terhadap golongan 
tertentu jang akan meng-eksploi- 

Tentang pembatalan KMB di 
katakan, supaja dilihat dari pro- | 
porsi jang riil. Keuntungan jang 
njata ialah tidak dibajarnja utang, 
sehingga menjebabkan keuntu- 
ngan F 14 djita setahun bagi 
Indonesia. Apa jang merugikan 
akan kita hapuskan  seluruhnja, 
dan apa jang menguntungkan be-   

          

tiatat di Me bekerdja dan ber- 
djalan dalam lingkungan Undang 
Undang Mesir, seperti tersebut 
dalam pas8l 16.konvensi 1866. » 

7. Statement London itu pun 
menjatakan, bahwa pensitaan itu 
sangat serius .sifatnja, sebab ia 
tegas dimaksudkan semata-mata 
untuk kepentingan Mesir, dan bu-' 

internasional. Tidak perlu dite- 
gaskan, bahwa' makin baik per- 
embangan lalu-lintas di terusan 

makin baik djuga bagi tjita- 
esir. ' 

“jang disebut 
London itu seba | 

gai pelanggaran terhadap hak2 

   

  

    

itu, 

  

sud sama sekali untu 
kan Maskapai Terysan Suez mi- wai-pegawai Maskapai Terusan 
ik Mess” £ Suez untuk melandjitkan peker- 

3.. Statement London itu kata djaannja dengan antjaman hukum 
kan, bahwa Maskapai Terusan 'an pendjara,. Pemerintah Mesir 
Suez bersifat internasional, tetapi | menegaskan, bahwa tiap2 pega- 
tidak menjebut kenjataan, bahwa ai bebas untuk minta berhenti 

: lari pekerdjaannja seperti biasa, 
sebagaimana ditegaskan dalam 'tetapi mera alahan untuk me 
pasal 16 konvensi 1866. u 'lakukan walk-out,: karena Peme- 

4. Statement London itu, da-' rintah Mesir insjaf, bahwa lalu- 
lam menjebut persetudjuan Ing- lintas diterusan itu haruslah ber- 
geris Mesir tahun 1954, tidak djalan seperti biasa. 

menjebut bagian pertama dari 9. Pasal tiga dari statement 
pasal 8 persetudjuan itu jang me London itu menjatakan, bahwa 
negaskan, bahwa kedua Pemerin terdjadilah antjaman terhadap ke 
tah jang mengadakan persetudju bebasan dan keselamatan terusan 
an tsb. (Mesir. dan  Inggeri) itu sebagaimana didjamin dalam 
mengakui bahwa Terusan Mari-|konvensi 1888. Mesir selalu men 

k mendjadi- (manusia dengan memaksa pega- 

  |« Im Suez .adalah suatu bagian|djundjung tinggi konvensi ini, dan 

        

   
    

    

  

    
    
    

   

     

    

   
      

      
     

2 lalui Terusan Suez, tanpa sesua- 

  

'ntegral dari Mesir. 
3 

esir. lini telah dibuktikan dalam 8 hari 
Dalam pasal kedua (state-|sedjak dilakukannja nasionalisasi, 

ment London) ketiga  Menteriljaitu lalu-lintas tidak terganggu, 
Luar Negeri tersebut tidak me- 

  

— ngemukakan soal jang mengenai 
hek Mesir untuk melakukan ke- 

iang sepenuhnja berdaulat. Me 
sir — dengan menasionalisir Te-' 

laku- 

  

rusan Suez — tentulah 

integral dari Mesir, | 2 

Mesir Te 
ra Kelant: 

    

"Reuter” menerima la £ “da 

wartawannja di Port Said 

Minggu, bahwa menurut keter 

   

dan pegawai2 Suez Canal | 
ny, pemerintah Mesir terbu 

  

. menepati djandji mereka untuk me 
| melihara kelantjaran pelajaran me 

| 

kuasaannja sebagai suatu negara) 

kan haknja 'itu, karena Terusan 

KANTOR BERITA Inggris 

an-keterangan dari agen2 pelaja-| | as 
ran, djuragan2 kapal, saudagar2| 

Compaj | Rira-kira. 200 10 
h|diantaranja 25 otang Inggris dan A 

'demikianpun tidak pernah ada 
antjaman gangguan terhadapnja. 
Sebab itu teranglah, bahwa state 

ent ketiga Menteri Luar Nege 
i tersebut dimaksudkan untuk 
memberikan gambaran gambaran 
jang diputar-balikkan dengan ti- 
dak menjebut hak2 Mesir seba- 

nana terdapat dalam perdjan 

  

! 
i 
i 

  

lum tentu dirobah. Tentang per- 
lindungan warganegara  aseli, 
Djuanda menjatakan, bahwa da- 
lam perundingan KMB 1949 ia 
mentjoba mempertahankan satu 
pasal, jaitu jang memberi perlin- 
dungan kepada mereka jg ekono- 
minja lemah. Didalam 1951 ia 
sebagai. salah seorang Menteri 

sip itu didalam hal menentukan 
route2 bis, jang hanja diberikan 
kepada mereka jang ekonominja 
emah. 

negara-negara Arab dinasionali 
sasikan. (Tass). 

Pekerdja P. T. T. 
Tuntut Kenaikan 
Pangkat Setingkat 
HARI SABTU jl. pimpinan 

Sarekat Sckerdja Pos Telegrap 
dan Telepon (P.T.T.) menjampai 
kan surat keputusan sidang de- 
wan pimpi ja kepada Men- 

menuntut supaja seluruh buruh 
PTT dinaikkan pangkatnja se- 
tingkat dengan disertai sanksi 
bahwa apabila didalam waktu 3 
bulan tidak terdapat penjelesaian 
jang memuaskan, sarekat seker- 
dja tsb. akan mengambil sikap 
tegas. 

Keterangan Asraruddin. 
Ketua Sarekat Sekerdja PTT As 

raruddin tentang tuntutan terse- 
but menerangkan kepada pers, 
bahwa sebab terutama dari pada 
tuntutan itu ialah kenjataan ten- 
tang terbelakangnja inpassing pe 
gawai PTT dalam PGPN 1955. 
Sebagai tjontoh ia kemukakan, 
ttg. beberapa kedudukan pega- 
wai PTT, misalnja seorang ko- 
mis pos jang didjaman kolonial 
kedudukannja disamakan dengan 
Assisten-wedana, didjaman Repu- 
blik disamakan dengan Menteri 
Kabupaten, kemudian didalam P 
GPN 1955 diturunkan lagi, sebab 
disamakan dengan Menteri Polisi. 
Pun Inspektur PTT hanja berting 
kat f3, sedang sesama inspektur,   Dengan keterangannja ini Dju- | 

anda tegaskan, bagaimana pendi- 
riannja terhadap warganegara 
aseli. Ia melihat, bahwa suara 
erakan Assaat mendjadi keras. 
Selandjutnja memberikan sam- 

butan djuga didalam resepsi tsb. 
ialah Wakil Seksi Ekonomi Par- 
lemen jang menjatakan, bahwa 
kestabilan politik didalam negeri 
sekarang sudah tampak. Setelah 
dibatalkannja KMB,  disusunnja 
rentiana 5 Tahun, maka tidak 
ada fintangan2 lagi untuk kema- 
djuan2 ekonomi. 

Gubernur Djawa Timur Sama 
dikun menjatakan, wa hanja 
dengan semangat kongres Persa- 
tuan Importir Indonesia atau 
|KINSI jang dilangsungkan di Su 
|rabaja tempo hari suasana lesu 
dapat dibawa kesuasana terang- 
benderang oleh KENSI. Selandjut 
Inja Gubernur membatjakan pe- 
Isan Menteri Ali jang  menjata- 
Ikan, bahwa waktu dilangsungkan 
nja kongres adalah tepat. Perda- 
na Menteri Ali katakan, supaja 
kita djangan terlalu tenggelam 
dalam teori2 jang muluk2, tetapi 
(mendasarkan segala sesuatu atas 
'realiteit. Ia melihat sebagai con- 
ditio sine guanon  dirombaknja 
|ekonomi kolonial dan disusun- 
nja ekonomi nasional. Demikian 
Perdana Menteri Ali Sastroami-       

      

        

an konvensi? jang dulu2. 

jandji 

      

t Said dan Suez, 
00 mualim (loods), 

sisanja dari 22 inatjam kebangsa- 
jan, dengan tertib melakukan pe- 

Pelajaran Di Suez 

| tetap dan pekerdja2 pada Teru- 

| tugas mereka seperti biasa, Menu 

'kerdjaan mereka, jakni menghela 
Ikapal2 jang menempuh terusan. 
|Diwartakan dari Stockholm, bah 
Wa menurut seorang djurubitjara 
pelajaran Swedia, kapal2 Swedia 
dengan normal melalui Terusan 
|Suez tanpa mengalami sesuatu 

tu gangguan. Segala pegawai- 

san Suez semuanja mendjalankan 

rut pegawai2 Suez Canal Compa 
ny (ig sudah dinasionalisasikan)   kesukaran, Tiap2 minggu  pukul- 

djojo dalam pesannja. (Antara). 

Memeliha- 

rata 10 buah kapal Swedia (dari 
5.000 sampai 18.000 ton, biasa- 
inja mengangkut muatan kering) 
menempuh terusan tadi. Dalam 

tetapi dilain djawatan,  misalnja 
Djawatan Kehutanan atau Perta 
nian, bertingkat f4. Kepala pen- 
didikan PTT (akademisi) berke 
dudukan f3, sedang peladjar2nja 
jang keluaran SMA pun f3, pada 
hal Direktur SMA bertingkat H4. 

Wilde Okkupatie 
Jang ,,Sembodo" 
-Garap Tanah Tanpa 
Idjin: Tetapi Hasilnja 
Boleh Dipamerkan : 

KINI OLEH pemerintahan ka 
bupaten Pasaman, dilakukan pen 
dataran tanah di Rao  Mapat 
Tunggal. Tindakan ini dilakukan 
mengingat, bahwa didaerah itu 
banjak sekali tanah2 jang diker- 
djakan oleh orang2 jang pindah 
dari Tapanuli Selatan tanpa mem 
beri tahu dan seidjin jang punja. 
Menurut Suju Se an 
orang2 jang pindah dari Ta 

li ata Te berdjumlah kira2 
29.660 djiwa dan telah mengga- 
rap tanah setjara tidak sah sam 
pai ribuan ha. £ 

Lebih Jandjut dapat diterang- 
kan, bahwa usaha2 jang dilaku 
kan oleh orang2 dari Tapanuli 
Selatan itu tampak sekali djika 
dibanding dengan penduduk as- 
li. Penggarapan tanah, mereka 
lakukan tidak hanja disiang ha- 
ri, tetapi djuga dimalam hari. 
Mereka melakukan  penebang- 
an pohon2 setjara besar2an, se 
hingga kini mereka telah mem 
punjai ribuan ha sawah2 baru. 
Rumah2 jang mereka dirikan 
tjukup menggambarkan akan 
|hasil pekerdjaan jang  lumajan. 
Sekalipun ketjil2, semua beratap 
kan seng. Mereka djuga berha 
sil mendirikan sebuah  kopera-   tahun jl. djumlah kapal Swedia 

jang melalui Terusan Suez ada 
5 djuta gross ton, Balai pelajaran 
Denmark di Kopenhagen-pun me 
nerangkans bahwa semendjak na- 
sionalisasi Suez Canal Compan 
mereka tak pernah mengalami ke 

sulitan2. Rata-rata 60.000. ton 
perkapalan Denmark tiap2 ming- 
gu menempuh terusan ini. Djuga 
dari Oslo diterima laporan2 jang 
sama, mengenai pelajaran Norwe- 
gia melalui Terusan Suez. 

(Reuter) 

  

si jang diberi nama ,,Pestiroma" 
(Persatuan Tani Rao  Madju), 
jang mempunjai  kekajaan an 
taranja 3 buah mesin“ gilingan 
padi. Pasar2 disekitar — Lubuk 
Sikaping dan Rao Mapat Tung- 
gal, kini dibandjiri oleh sajuran2 
dari hasil keringat rakjat Tapa- 
nuli Selatan itu. Rakjat asli di 
sekitar Rao Mapat Tunggal itu 
kini mulai sadar, dan telah me- 
mulai pula mengusahakan pem 
bukaan tanah persawahan. (Ant.) 

rti apa jang 
| Terusan Suez baru2 ini. 

an pimpinannja Men- | 
teri Perhubungan jg maksudnja) 

Indo: T Harus Sanggup 
'Menasiomalisasi Semua | 

  

' Vitaal 
    

  

ji Kaftawinata (PSI), 
aktu ini sedang meng 

hadapi tugas penjelesaian akibat2 pembiakan Ya ersetudjuan KM 
B, seharusnja sanggup pula mengambil tindakan untuk mena 
sionalisir Me abkAng vital jang merupakan tulang punggung 

lilakukan oleh Presiden 

dan segala sesuatu jang mengenai | 
perhubungan . dilaut, 
pula didarat, serta perkebunan? 
atau pertambangan2 dan lain2- 

.Inja lagi jang vital. Dalam hubu- 
ngan ini perlu ditambahkan, bhw 
sebagaimana diketahui, Kongres: 
Istimewa P.S.LI- di Surabaja 
pekan jang lalu dengan " suara 
bulat telah menjetudjui dikirim- 
kannja kawat kepada Presiden 
iNasser dari Mesir, untuk menja- 
takan persetudjian partai terse- 
but terhadap tindakan nasionali- 
'sasi Terusan Suez dan bahwa 
Kongres P.S.II. itu menjatakan 
rasa hormat terhadap tindakan 
nasionalisasi itu. 

- 4 . . 

ai hal'ini Arudji menja 
Aa ana utkla. bahws tinda 
kan Mesir untuk menasionalisir 

| Terusan Suez itu bukan sadia su 
atu tindakan jang  b 
dan jang tinggi nilainja dalam 
rangka perkembangan situasi in 

ternasional umumnja dan bagi 

Mesir chususnja, bahkan dapat 
pula diartikan sebagai suatu tin 
dakan jang akan menentukan suk 
ses atau gagalnja rakjat Mesir d. 
lam lapangan pembangunan dan 
usahanja untuk memperkuat ke 
dudukan dlm -negerinja. Tindak 
an menasionalisir Terusan Suez 
ita aka- mempunja: arti. bahwa 
Mesir diharj kemudian akan me 
nempati suatu kedudukan terpen 
t'ng Haru 'dan jano dapat me 
nentukan damai atau perang, 
Kena, Na mur perkemba 
nga p “didunra. Lae 
Dark udji Kartawinata. | 
Berhubung “dengan .pendapat: 

diatas, maka . Arudji menerang- 
kan, bahwa oleh: karenanja, tin- 
dakan Presiden” -Nasser dari 
Mesir itu bukan hanja memerlu 
kan dukungan rakjat Mesir dan 
negara2 jang terikat dalam Liga 
Arab sadja, tapipun perlu men- 
dapat dukungan dari seluruh ne- 

gar22 Asia-Afrika dan lain2 ne- 
seri jang benatr2 menginsjafi apa 
artinia perdamaian bagi kesedjah 
teraan dunia. (Antara). 

3 &a 

Sebuah Bataljon 
& 2 “TKR Dilutjui 
Krn Langgar Persetu- 

djuan Dgn A.D 
PIMPINAN Tertinggi T.K.R. 

Hamid Aly dalam sebuah pengu 
muman kilat jang dikeluarkan 
di Makassar, telah memuat pen 
djelasan2 sekitar tindakan2 jang 
telah diambil berkenaan dengan 
dilutjutinja — sendjata2 bataljon 
IV brigade IT TKR jang berada 
dibawah pimpi' Puang Sida. 
Bataljon IV TKR ini, menurut 
pengumuman tsb. dituduh telah 
membuat berbagai pelanggaran2 
organisasi, misalnja peram 
terhadap harta benda rakiat dsb. 
Dan jg terachir ialah didapati- 

nja bukti2 dari mereka oleh pi- 
hak pimpinan TKR, bhw bataljon 
jg dipimpin oleh Puang Sida ini 
akan melarikan diri dari kesatu- 
annja dgn memasuki kesatuan 
lain. Tidak disebutkan kepada ke 
satuan mana bataljon Puang Sida 
akan menggabungkan diri. 

Perlutjutan tersebut diadakan 
dibawah pimpinan Hamid Aly 
dan dilakukan pada tg. 26 Djuli 
jang lalu. 
Hamid Aly  menjerukan kepa- ' 

da anggota2. bataljon .jang masih 
belum melaporkan diri, supaja se 
gera memenuhi panggilan pimpi- 
pan R, |. @kan diberikan 
ijaminan selajaknja. Djuga  da- 
lam seruan tersebut “ditegaskan 
pemetjatan setjara tidak terhor- 
mat pada komandan bataljon P. 
Sida, dan membubarkan bataljon 
IV itu. 
Puang Sida sendiri seorang jg 

berbadan gemuk, dan dalam pe- 
'rundingan antaraspihak TKR dan 
AD. di Tjipajung (Bogor) baru2 
ini, ia turut serta mengambil ba- 
gian. £ 5 
Mengenai tindakan  perlutjutan 

'ini, dapat dikabarkan tidak terdja 
di perlawanan dari pihak | anak 
buah tsb., sedang Hamid Aly jg 
mengambil tindakan ini didampi- 
ngi oleh sedjumlah anak buah 
TKR (Antara). 

Tidak Perlu Dja 
tuhkan Bom-A 

| Utk Achiri Perang 
Dunia Kedua: Kata 

Matsumoto 
»TIDAKLAH PERLU men 

djatuhkan bom atom utk meng 
achiri perang dunia jang ter- 
achir ini”, demikian kata se 
srang mahaguru Djepang Mat- 
sumoto didalam interview pers 
di Stockholm hari Saptu. 

Mahaguru dalam  peladjaran 
ilmu keagamaan jang berumur 
60 tahun itu adalah direktur dari 
sebuah sekolah untuk anak pe- 
rempuan di Hiroshima pada wak 
tu bom atoom jang pertama di 
djatuhkan dikota tersebut. Ketika 
ledakan bom tersebut membunuh 
rekan2 dan murid?nja dia dapat 
terhindar dari maut. Matsumoto 
datang di Stockholm pada hari 
Djum'at dari Oslo dan akan be 
rangkat ke Djerman Barat pada 

bersedjarah 

    

  

  

Sementara itu koloret Anwar |W: 1 
Sadat, sekretaris djenderal Kong- (nia, telah dilakukan demonstrasi 

loleh beribu-ribu pemuda Jorda- 

dangan untuk mendaftarkan diri dalam satuan2 mereka. Ketjuali itu | gota organisasi2 pemuda dan serikat2 buruh Mesir dengan sukarela telah mendaftarkan diri 

—'Lebih Sedjuta Pe- 
muda Mesir Setjara Sukarela Daftarkan Diri Dalam 

— HARIAN MESIR ,,Al Ahram” hari Minggu mengabarkan bahwa sebagai djawaban ter 
dan Perantjis, 1 Mesir telah memang- 

ari penghabisan bagi tentara tja 
» lebih dari 1 djuta ang 

Menanam eng 

Chou En Lai: 
Nasionalsasi Suez Ada- 

lah Hak Mesir 

REUTER mengabarkan dari 
Peking, bahwa Perdana Menteri 
RRT Chou En Lai malam Ming- 
Bu memberikan pernjataannja 
tertang masalah Terusan Suez. 
Dia katakan, bahwa masalah 
nasionalisasi Terusan Suez oleh 
Mesir adalah hak dari Mesir, 

    

DI-GEDUNG MENARA Air 
Palembang hari Djum'at telah 
terdjadi ,,heboh” karena seorang 
pegawai telah ,,mengurung” diri- 
nja sendiri dalam kluis besar ig. 
terdapat disalah satu ruangan ge 
dung tersebut, sehingga untuk 
menolong pegawai tersebut pintu 
besar kluis mana harus dibong- 
kar dengan alat listrik. Untung 
pintu jang telah tertutap itu bu 
kan pintu luar jang tebal dan da 
at tertutup rapat sekali, tetapi 
anja pintu dalam jang terbuat 

dari pada djeridji2 besi sadja. 

Pegawai tersebut mendapat tu 
gas untuk membersaNA ruangan 
kluis jang besar itu. Entah bagai 
“mana terdjadinja dengan pasti 
tidak diketahui, tiba2 pintu “da- 
lam kluis itu jang terbuat dari 
djeridji2 besi telah tertutup dan 
tidak dapat dibuka lagi. Rupanja 
pintu ini sudah lama tidak diper 
gunakan, sehingga ketika tertutup 
kuntjinja jang otomatis telah me 
lekat sendiri, sedang anak kuntji 

  

demikian | 

yres Muslimin dan bekas anggota 
IDewan Revolusioner Mesir, tulis 
Idalam harian "Al Gumhuriyah" 
sahwa Terusan Suez akan tetap 
mendjadi milik Mesir. Mesir tidak 
akan menjerahkan kemerdekaan- 
uja kepada organisasi internasio- 
nal jang hendak menguasai pela- 
jaran melalui Terusan Suez, ka- 
rena ini berarti hilangnja kemer- 
dekaan Mesir. Siapa jang mem- 
berikan hak kepada 3-Besar Ba- 

nia sebagai tanda simpati dgn Me 
sir, ala menasionalisasikan 
Suez Canal Company. Mereka 

nja sudah tidak ada lagi. Pertio 
baan2 untuk membukanja dengan 
alat2 biasa setjara-wadjar dilaku 
xan dengan susah pajah, tapi ti- ” 

maka dari itu rakjat Tiongkok 
menjokongnja. Chou En Lai me 
ajatakan hal ini dalam sebuah 

|membawa sembojan2 jang menjo resepsi jang diselenggarakar? oleh 'kong Radja Hussein dan Presi- Walikota Peking untuk menghor- 
den Nasser. Ketjuali itu, pemu- mati ketua parlemen Indonesia, 
da-pemuda Jordanja telah me- Mr. Sartono. : 
ngundjungi konsulat Mesir di 
Darussalam-Jordania untuk men Lebih landjut dikatakan oleh daftarkan diri sebagai laskar su- Chou, bahwa setiap orang berke- karela, untuk mempertahankan sentingan dengan kebebasan pela 
Terusan Suez. (UP). jaran melalui Terusan Suez. Per- « , soalan2 mengenai hal ini hendak 

  
  

gu. pagi Prof. Nicky dari 

   
Dengan mengendarai sepeda motor dan mata 

aja dipetjahkan melalui" perundi- 
ngan, kata Chou. Dia jakin, bah- 
va sebuah kompromi dapat ditja 
pai oleh Inggris jang menurut pen- 
dapatnja harus bertindak tenang 
Valam menjelesaikan masaalah itu. 
“Rakjat Tiongkok dan rakjat Ing- 
gris selalu dikenal orang sebagai 
rakjat2 jang dapat menjelesaikan 
masalah2 setjara tenang,” demiki- 
an dia menambahkannja. 

Tentang konperensi jang akan 
diadakan oleh negara2 Barat dia 
katakan, bahwa itu akan memper 
bintjangkan soal2 jang akan men- 
tjampuri hak2 Mesir sebagai nega 
ra jang berdaulat. (Reuter). 

Perundingan 
Sovjet-Djepang 

Akan Diachiri Sebelum 
20 Agustus ? 

    

“4 

  

tertutup, Ming- 

Djember jang mahir dalam il- ” 

dak berhasil, sehingga diamb 
Keputusan .menggergadji djeridji" 
ointu tersebut dengan alat? listrik 
(las). 'Untuk melaksanakan iri, 
vegawai tersebut terpaksa mende 
kam didalam kluis jang meniz- 
camkan itu sampai beberapa 

Kongres PSII Be. 
lum ' Bisa'Selesa!- 
kan3SoalPenting 
PENERANGAN Madjelis Tahkim 

(Kongres) luar biasa PSII di Su 
rabaja menerangkan atas pertanja 
an ,,Antara”, bhw sidang terachir 

  

jg telah berlangsung mulai Tebih kn 
kurang pukul 22.00 (sesudah resep 
Si penutupan kongres) dan  ber- 
achir sampai kira? pukul 05.00 su 
buh hari Saptu, ternjata tidak da 
pat menjelesaikan serta mengam- ' ' 
bil keputusan jang konkrit atas 3 
pokok persoalan jang diatjarakan 
dalam kongres luar biasa itu. F 

Karena terhadap persoalan? ter — 
sebut diperlukan kejakinan jang 
sepadan, sidang terachir kongres 
ita memutuskan “utk membentuk 
panitia chusus (adhoe) jang" ang- 
gota2nja terdiri dari 15 orang wa 
kil2 PSII tingkat wilajah jg ada 
diseluruh Indonesia, utk selandjut 
nja bertugas membahas lebih Ian 
djut 3 persoalan itu. dan kemu- 
dian mengadjukan  perumusannja 
sebagai amanat kongres luar bia- | 
sa tadi kepada Putjuk Pimpinan 

MENURUT KANTOR beri mu telepathie tlh mengadakan matjam-marjjim demoristrasi di- 
halaman Kebon Binatang Sema rang. Tampak pada gambar se 
waktu Prof. Nicky sesudah mem 
minjak tanah dan dibakar me 
nga, ketjepatan jang tidak. le 
lengkap batia di halaman 1. 

asuki trowonga, jg disiram dan 
ninggalkani trowongan tsb. de 
bih dari 20 km. sedjam. Verslag 

(Photo: .,Suara Merdeka”) 

    
pidato jang disiarkan oleh rad 
mengatakan bahwa 

Ia mengemukakan bahwa tak 
ada manfaatnja bagi 450.000 
orang serdadu Perantjis 
mempertaruhkan  djiwa mereka 
di Afrika Utara djika presiden 
Mesir Nasser dibiarkan memfit- 
nah tindakan2 mereka. Ia mene 
gaskan ..Perantjis tak dapat me 
nerima tindakan dari diktator 
Mesir itu”. Menurut Pineau tu 
djuan politik presiden Nasser ia 
lah menghilangkan pengaruh jg 
sangat dibutuhkan oleh negara2 
Barat dilapangan ekonomi di Ti 
mur Dekat dan pad, suatu wak 
tu djuga pengaruh pilitik nega 
ra2 Barat didaerah tsb. 

Pineau selandjutnja mengata- 
kan bahwa dalam konperensi 
London tentang Terusan Suez 
pad, tgl. 16 Agustus jad. kepada 
para utusan akan dikemukakan 
'pertanjaan apakah menurut pen 
dapat mereka adalah untuk ke 
pentingan perdagangan interna- 
sional dan bahkan untuk kepen 
tingan perdamaian dunia resmi 
atas terusan tsb. harus diserah 
kan kepada kolonel Nasser tan 
pa sesuatu djaminan dan tidak 
kepada sebuah kongsi interna 
sional dengan segala matjam dja 
minan. 

| Pineau mengatakan ia sangat 
menjangsikan akan ada banjak 
utusan jang memberi djawaban 
terhadap pertanjaan tsb. Pineau 
kemudian mengemukakan bah- 
wa pertanjaan kedua dalam kon 
perensi itu ialah maukah presi- 
den Nasser menerima putusan2 
konperensi atau tidak. Djika Nas 
ser menjetudjui putusan2 itu ma 
ka ia harus sedia membatalkan 

  

jang dipertaruhkan dalam krisis 
jalah politik Perantjis di Afrika -Utara. 

untuk | 

a Djepang ,,Kyodo”, perundi 
ugan Djepang Uni Sovjet di 
Moskou mungkin sekali akan   |Pineau: Nasser Harus 

Batalkan Keputusannja 
“Tentang Terusan Suez 
Djika Ia Tolak Akan?Terbuka Djalan Ba- 
gi Barat Untuk Adakan Segala 
7 MENTERI LUAR NEGERI Perantjis Christian Pineau me- 

. negaskan pada malam Sabtu perlunja menjelesaikan krisis berta- 
lian dengan tindakan Mesir dalam waktu setjepat mungkin. Dlm 

Ba 

io cun televisi di Paris Pineau 
sekarang 

fapal2 Perantjis akan merobah 
route pelajarannja. 

Antjaman Nasser menurut 
Pineau. 

| Kemudian Pineau mengemuka- 
kan bhw presiden Mesir mengan- 
itijam akan  mendjatuhkan huku- 
iman pendjara atas diri anggota2 
istaf Suez Canal Company  djika 
mereka tak masuk kerdja. Antja- 
man Nasser ini menurut Pineau 
adalah suatu pelanggaran dari hu 
kum internasional. Perantjis tak 
dapat membiarkan adanja pelang 
garan terhadap hak2 dari warga- 
negara2nja, demikian Pineau. Ia 
mengemukakan sudah njata se- 
djak pembitjaraan di London di- 
mulai pendirian Inggris dan Pe- 
rantjis adalah sama dan pengen- 
doran sikap akan menjebabkan 
bhw negara2 lain akan bertindak 
seperti presiden Nasser sampai 
tertjapai suatu pertikaian interna 
sional. Perantjis tak lupa peristi- 
wa dalam tahun 1936 terdjadinja 
pendudukan Rhineland. Penolak- 
kan bhw Nasser mengambil tin- 
jek bendungan Aswan menjebab- 
an A.S. membantu membiajai pro 
dakan jang lebih ditudjukan ter- 
hadap Perantjis dan Inggris. Me 
sir akan memikul sepenuhnja tang 
gung djawab atas segala peristi- 
wa jang akan mungkin terdjadi. 
Demikian Pineau. 

KEGIATAN RRT MEMBUAT 
LAPANGAN TERBANG 
Pembantu menteri luar negeri 

AS Walter Robertson mengata 
kan di Washington pada malam 
Sabtu bahwa RRT kini sedang 
giat membuat 10 lapangan ter 
bang baru, jg dapat dipakai oleh 
pesawat2 pantjargas modern. di 
pantai Tiongkok dekat pulau 
Taiwan. 

Tuntutan Dewan   nasionalisasi dan sudah dapat 
dipastikan Nasser lalu akan ke 
hilangan muka baik dinegerinja 
maupun dimata dunia.  Djika 
Nasser menolak putusan? sudah 
tenut sikap negara2 Barat harus 
ditindjau kembali dalam arti ne 
gara2 Barat lalu harus mempela 

|diari tindakan2 lebih keras jang 
harus diambil. Demikian Pineau. 

Rentiana kongsi baru uru- 
san Terusan Suez: 

Dalam sidang madjelis rendah 
Perantjis pada hari Djum'at Pi- 
neau dalam pada itu mengumum- 
kan bahwa pemerintah Perantjis 
dalam konperensi London ja.d. 
akan mendesak hendaknja badan 
internasional jang direntjanakan 
"tatuk mengatur pelajaran melalui 
Terusan Suez djangan mengambil 
keuntungan dan  djika mungkin 
menurunkan bea pelajaran melalui 
terusan tersebut. Pineau mengemu 
kakan bahwa organisasi terusan 
internasional jang baru itu hendak 
nja mendapat kekuasaan jang sa- 
ngat luas dan pemerintah Peran- 
tjis berpendapat bahwa organisasi 
itu djuga harus bertanggung dja 
wab atas keamanan terusan. 

Pineau mengatakan — Nasser 
harus batalkan putusannja — me- 
ngenai Terusan Suez dan djika 
ia menolak maka akan terbuka 
djalan bagi negara-negara Barat 
untuk mengadakan segala tin 
dakan. 

Pineau mengumumkan bah 
wa, dewasa ini kapal2 Perantjis 
hanja akan membajar bea pela 
jaran kepada Suez Canaal Com 
pany dan djika pembesar2 Mesir   hari Senen atau Selasa. (UP). tidak menjetudjut hal ini maka 

Geredja Sedunia 
Hentikan Pertjobaan2 

 Sendjata Nuclear 
SENTRAL KOMITE Dewan 

Geredja Sedunia malam Ming 
yu telah mengachiri sidangnja 
lang pertama di negara Komu 
us di Galyatetoe Hongaria. Si 
lang ini dihadiri oleh delegasi2 
'ari Hongaria dan Tjekoslowa 
ia dan para penindjau dari 
Tiongkok, Rumania dan Po- 
'andia. 

Pada hari Kamis jang lalu ko 
mite itu dengan suara bulat te- 
lah menerima baik sebuah state 
ment jang menjerukan | supaja 
diadakan suatu iperstudjuan un 
“uk menghentikan atau memba- 
tasi dan pengawasan vertjobaan 
pertjobaan sendjata nuclear. Se- 
'andjutnja komite itu mengandjur 
kan geredja2 supaja memperha- 
ikan urgentnja tuntutan2 banjak 
bangsa jang masih belum merde 
ka untuk memperoleh pemerin- 
tahan sendiri dan kemerdekaan 
dan supaja membantu mereka 
dalam  kemadjuan jang teratur 

Giachiri sebelum tanggal 20 
Agustus. 

Wartawan di Moskow dari 
kantor berita itu hari Minggu 
mewartakan, bhw duta-besar So- 
jet untuk Inggris, Jacob Malik, 
akan kembali ke London untuk 
mengambil bagian dalam konpe- 
rensi internasional tentang Teru- 
san Suez jang akan dimulai tgl. 
16 Agustus itu. Menurut  warta- 
wan Djepang tadi, seorang ang- 
gota delegasi Sovjet dalam perun 
dingan di Moskow itu telah 
mengatakan kepadanja bahwa 
Uni Sovjet menganggap perundi- 
ngan perdamaian dan komperensi 

internasional tentang Suez sama 
pentingnja, tetapi Uni Sovjet 
memberikan prioritet kepada ma- 
salah Terusan Suez itu. (Reuter) 

Anak2 'Tinggalan 
Serdadu Djepang 

Di Birma 
PEMBESAR2 DJEPANG dan 

Birma sedang membuat rentjana 
untuk mendidik anak2 di Birma 
jang ajahnja Djepang pada waktu 
perang dunia ke-dua, demikian di 
beritakan pada hari Minggu. Di- 
rentjanakan untuk membuat ge- 
dung sekolah dengan biaja dari 
uang pampasan jang dibajarkan 
Djepang kepada Birma dan me- 
nurut kabar biaja itu berdjumlah 
kira2 20 djuta yen (kira2 55600 
dollar). Rentjana untuk mendapat 
bantuan dari Yasaburo Shimona- 
ba, direktur dari perusahaan pe- 
nerbit ”Heibonsha, dan Zutera 
Hidaka, 

PSII dan merupakan pendapat jg 
bulat atas 3 persoalan tsb. 4 1 

3 Pokok persoalan jang diang- 
gap terpenting itu, seperti telah 
dikabarkan adalah mengenai kon ' 
sepsi konstitusi menurut kehen- ' 
dak PSII bagi negara R.I, jang 
akan datang,  manifest politik 
PSIT menghadapi perdjuangan 
partai dan pemilihan umum jang 
akan datang dan perobahan struk 
tur organisasi PSII, Demikian Pe 
nerangan Kongres PSII kepada... 
»Antara”. 

»Story Of The 

Human ' Mind” 
Dilarang Di Pakistan, 
Menghina Islam 
KOMISARIS polisi A.R. Khan 

dari Karachi (Pakistan) telah 
meme hkan untuk mensita 
buku bustan Amerika jang meng 
kina ag:ma Islam di Pakistan. 

- 

    

Buku iersebut bertitel "The 
story of human mind”,  ditalis 
oleh Fiendrik Wiliam yan Loon 
jang diterbitkan di New York, 
Gengan maksud ig djahat meng- 
bina perasaan2 keagamaan dari 
kaum Siuslimin di Pakistan dan 

     menijersoohkan agama dan ke- 
Peranan berigama rakjat Pa- 
sistan. : 

Sementara itu AFP mengabar 
kan dari Kolombo, bahwa  se- 
orang anggota parlemen Ceylon - 

lah minta kepada perdana men 
Pandaranaika unutk mela 

r” buku ,.The Story of human 
mis.“ karangan Hendrik Wi” 

   

  

lam van Loon tersebut dengan” 
alasen, bahwa buku itu menghi 
na kaum Muslimin. Dikatakan 
oleh anggota parlemen tadi. bah 
wa dia tidak setudju dgn. per- 
njataan2 didalam buku tersebut 
tertang Nabi Mohamad, Perda- 
na menteri Bandaranaika menga - 
tikan, bahw ia akan menjetidiki 
hal itu. Demikian AFP. 2 

Untuk Mendjaga Kemurnian 
Al Our'an Dim Pertjetakan 
Tudjuan Konperensi Penerbit2 Al Ouran 

Seluruh Indosesia 

SETELAH 2 HARI ber-turut2 pencrbit2 Al-Our'an selu- 
ruh Indonesia mengadakan konperevs.nja pada tanggal 4 dan 
5 Agustus di Djakarta, maka Sci. malam digedung Pt. 
Kwitang Djakarta telah dilang sungkan malam perpisahan jang: 
dihadiri oleh peserta konperen si dan undangan. Amclz, ketua 
konperensi dalam kata sambu farnja moncrangkan maksud: 
dan tudjuan konperensi jang disusul dgn membatjakan kepu 
tusan2 dan resolusi jang telah diputuskan dalam konperensi 
b. : 

leh Amelz diterangkan bah- tuk koperasi. Selandjutnja kon- 
wa tudjua, dari kon nsi pe- perensi tsb. didalam  resolusinja« 
nerbit2 Al-Ourin seluruh Indo menuntut kepada pemerintah  su- 
nesia ini ialah untuk mendjaga paja meneruskan pemberian 'resti- 
kemurnian Al-Ourin didalam du. tusi bagi penerbitan lektur ' Aga- 
ni, pertjetakan, penerbitan dan ma Islam, terutama Al Our'an, 

  untuk memperoleh kemerdekaan 
itu, (Reuter) 

perdagangan sebaga urat nadi 
Agama Islam. Dalam konperen- 
si ini tidak hanja  dibitjarakan 
tentang organisasi atau distribu 
si Al-Gurin sadja, bahkan dju 
ga dibitjarakan persoalan lektur 
agama Islam pada umumnja se 
bagai suatu pembangunan dila 
pangan kerochanian jang amat 
penting, terutama disaat ber- 
djangkitnja krisis achlak  seka- 
rang ini. Demikian Amelz. 

Keputusan dan resolusi 
konperensi. 

Mengenai organisasi, konperen 

si mengambil keputusan untuk 
membentuk satu organisasi Pe- 
nerbit Al-Gur'an dengan nama: 
“Gabungan Penerbit Al @ur'an 
rombongannja, Dalam pembitjara 
Seluruh Indonesia” atau dengan 
singkat "GAPEOSI" jang berben 

RRT Sokong Usul Indonesia 
Tentang Konp. Parlemen A-A 

Hadiest dengan atau tanpa' ter- 
djemahannja (tafsir dan Sharab: 
nja), baik dlm keadaan lengkap 
atau sebagiannja jang diterbitkan 
didalam negeri. 

Supaja pemerintah membebas- 
kan TPI terhadap' kertas2 jang 
dipergunakan untuk keperluan 
buku2 peladjaran dan lektur Aga- 
ma Islam jang diterbitkan didalam 
negeri, baik kertas2 untuk omslag 
maupun kertas-kertas utk isinja. 
Supaja pemerintah memberikan 
kredit kepada para penerbit na- 
sional jang menerbitkan Tektur 
Agama Islam, jang merupakan 
usaha pembangunan dilapangan 
kerochanian, seimbang dgn kredit 
kredit jang sudah diberikan 'oleh 
pemerintah terhadap usaha pem- 4 
bangunan dilapangan lain. Supa- 
ja pemerintah mengatur peraturan 
peraturan jang berhubungan dga 
pemberian restitusi baik ' jang 
berhubungan dgn kalkulasi, mau 
pun tentang pembajaran restitusi   

Khingwangtao, — demikian 
Minggu diberitakan oleh 
radio  Peking. Menurut 
tadi, 
dekat 

'lah menerima djuga Sartono dan 

MAO TSE TUNG dan Chou rombongannja. Dalam pembitjara 
En Lai kini sedang berlibur di an kepada Sartono 

hari bahwa RRT menjokong usul In- 
siaran idonesia guna mengadakan konpe- 
siaran (rensi 

ditempat itu jang terletak (Afrika. Demikian siaran 
Peking, Mao dan Chou te- (Peking jang terdengar di 

dan peraturan2  pelaksanaannja 
setjara. lengkap hingga ada dja- 
minan, bahwa penerbit tidak akan 
mengalami “kesulitan dan keruai- 

negara2 Asia- an, Pelaksanaan peraturan resti- 
radio tusi.tsb. dan aturan2 lain terha- 

Tokio. dap lektur agama supaja diserah 
(UP) kan kepada Kementerian Agama, 

dinjatakan 

parlemen 

  

  



     

  

   

    

   

          

   

    
    
     

   
    

      
    

   
   

   

    
    

    
     

  

'ADMIRAL USHAKOV 

Mar 
"RIVER OF 

Film Tiongkok 

. Kisah tentang men 

  

“penaan d 

Nj. O. t 21 

“Dengan ini kami mengui 
berduka tjitanja dan pemberian 

pada tanggal 5 Agustus 1956. 

Kami j jang turut berduka tjita 
PEMARNO (“WILIS”) 

. dengan keluarga. 

an Ti TERIMA KASIH” 

   aa ini na menja turut berita tjita $ 
berhubung dengan meninggalnja:     

Oetane 

  

| banjak terima “kasih atas turut 
bantuannja/ sumbangann ja berupa | tenaga, pikiran maupun karangan bunga dan menghantarkan dje- nazahnja ke Makam Bergot 

kami jang tertjinta Dada.     

  

    

    

£ ert: Pena 

AN an Ar an se Ng 

Akan Dimulai : 
MEMBUAT MATJAM2 BUAE2AN dan BUNGA2 dari Ita. MEMBUAT n     
Keterangan dan penda 

Modes , BEAUTY“ 
Di. ' Tawan Paiavan 1 PN 2 mu SA . 

  

  

   ag TA se 
5.00 - 7.00 - 9.00 (17 th.) 

  

MATAM Heneak 
"GRAND” 5-7. (17 th) 
Ge ET 
FILM RUSIA Ba EA | 

  

(Pakai Tekst Indon.) 

INI MALAM PENGHABISAN : 
Tone Batan 9... 417 th.) | 

ilyn Monroe - Rob. Mitchum 
NO RETURN” 

& CinemaScope - Technicolor 

"ROYAL? aa 6.45 - 9.15 

(47 eh.) 
"IN DRA” 445 --715 - 9.30 

. Meena Kumari - Kishore 
Tari-tarian 
Berwarna 

| Film India Tekst Ind/Ing. 

INI: MALAM PENGHABISAN : 
"ROXY” 4457.-9.15 417 th) 

Madhu Bala - Nasir Khan 
”NAZNEEN” 

(Dewi Impian) 
Film India Tekst Indon. 

Ng MALAM PENGHABISAN : 
”DJAGALAN” 57-40. (13 th.) 
“Li Li Hua - Lo Wie 

TNIEE HAY CHING-TIAN” 

  

  

— DITUNGGU Di ALuXu 

2. PLAISIR” 

Tiga terita tersohor dari Guy de 
Manpamant jg berjitw berani se- 

"ORION” 

”"RUKHSANA” : 

fenza. 

Pp da: waktu meninggalnja isteri/ibu 
kari Minggu tanggal 5 Agustus 1956. 

: | Semarang, 6 Agustus 1956, 
0. OETANE 

nak dan keluarga F. Kncefel, 
8 Aa ML TN 

Naam Kilat: 

: Pa wel. 

  

      
Dai Pn ke | 

basah dan kering |" 
Mak ba ha j 

  

    

  

aan 

  

    SEMARANG 

Munaf 
KEMANDJURANNJA 

OBAT - OBAT 

Tjap GANGSA! 
#PUJER BATUK ,,NUMA” un- 
tuk menjembuhkan segala matjam 
batuk bagai Anak? maupun De- 
wasa. 
PUJER MANIS ,,NUMA?” untuk 
menjembuhkan sakit panas bagai 
Anak, 
PUJER INFLUENZA ,,NUMA" 
untuk menjembuhkan sakit influ- 

Dapat beli dimana”? tempat dan   

  

     

    

  

"LA RONDE” ! 

"DIAGALAN” ana MALAM PREMIERE 5.-7-9.- (43th) 
' Chen Chean Chean — Chiang Hua — Liu Loan 

“SHEN KWEE MONG LI REN” 
jang terbaru: 

Toko” Obat di Pasar Diohar. 
sNUMAPHARM” N.V. ICIMEX 

Bodjong 57a Bodiong 68 
SEMARANG. 

ANT AT MAL LAN, 
    

  

  

”GRAND” "BESOK PR PREMIERE BESAR 5.00 7.00 5.00 (13th.) 

Extra : ra : SABAN SORE djam 3.00 (Kartu-bebas tak berlaku) 
  

starang 

CLOYO BERRELL, 

GRANIT TangOn ' “t CONNIE GILCHRIST - 

Tjerita avontuur tentang. badjak2 laut, untuk pertama kalinja jang 

    
   

   

        

pernah di-film-kan .Ci inemaScope, 
Robert Louis Stevenson 

meriam2, 
tudjuh lautan jang 1e 

kelintjahannja ! 
Saksikanlah gac 

ka 

Saksikanlah Israel Ham 

    

.. SEDIKI I 2       

    

bangsa jang oi nga $ 
Drama pertjintaan jang Na Gain Pa tak 

Ci Ipar maScopE" — 
ROBERT KEWTON” dia umonewe KIT TAYUOH Dhani 

Directed by GYRON HASKIN » WTLeN by MARTIN RACKIM 

andung rahasia dan sedjarah ! 
Saksikanlah bintang. tjilik Kit Taylor, 

jang dngan di Barbados ! 

jang buta tapi jang selalu dengan djitu 
membagikan maut ke-setiap kawannja ! 

    

  

: MERE AA & RERE EK 
RADJA DARI SEMUA OBAT KUAT 

1 VIRANOL 
 VIRANOL EXTRA STRONG tanggung 
sembuhkan segala matjam penjakit seperti: 
buah pinggang, djantung, urat sjaraf, otak 
(brain), lemah badan, ini pil menambah 
darah, sungsum dan manik: Baik buat 
orang jang bekerdja di kantor, Alasan pe- 
njakit: badan lekas tjapai. makanan tidak 
hantjur, sering -marah2, Grepala pusing, 
entjok, linuliny, muka put,X, kaki tangan 
dingin, sering sesemutan, mata kurang te-' 
rang, penjakit pikiran (zenuw), tidak bisa 
tidur “(dalam tidur sering takut2), “ sakit 
pinggang, djantung berdebar2, buat itu kita 
bikin PIL VIRANOL jang tanggung 10075 
berhasil. 
Harga satu botol ...... “22... Rp. 20,— 

KASMIR HAIR TONIC OIL ! 
Rambut banjak dan Pandjang sebagai satu 
Ketjantikan buat kaum Wanita. Kasmir 
Hair Tonic Oil bikin pandjang rambut, 
kuatkan urat2 rambut supaja djangan run- 
tuk. Bikin tumbuh rambut djadi banjak dan 
tebal baik buat orang jang baru baik dari 
sakit panas, dan baik sekali buat Perem- 
puan jang baru bersalin, baik buat orang 
ang suka pusing kepala. Kasmir Hair To- 
mc Oil bikin dingin sama kepala, basmi- 
kan Ba dan bikin tambah hitam, harap 

kaum Wanita selalu gahakan Kasmir Hair 
Tonic Sea : : PETA 

  

  

  

KASMIR POMADE SUPER 
OUALITY 

“tuk dan kuatkan akar2 rambut, Guna- 
kanlah selamanja Kasmir Pomade supaja 
rambut putih djadi hitam perlahan? dan 
tidak 'merusakkan pakaian, tidak luntur, 

Harga 1 botol ............ Rp. 30,— 

  

  
i 

TJANT IK: MUKA : dam “bikin ' fjantik 
muka, bikin litjin kulit dan desa tidak 

dimuka, kena penlahit, : 
Harga:d botol... z “pe 20— 

| Kasmir Face Cream ...... Rp. 10,— 
OBAT2 dapat dikirim sesudah menerima : 

| wang dengan Pos tambah Ongkos Kirim 
fa 

Di SEMARANG: Universal Stores, 
Vekodjan 101, Toko Obat St 
Djohar: Eng Djien Ho, Pekodjan 85, Ngo Hok Tong, Gg. Ping- gir 1, Zindabad House, Manna 77, Solo: Toko Obat A. A., 
Gang Pinggir No. 9, Ban 

| | PNP 

SALAP TJANTIK - ISTIMEWA 
Bikin “hilangkan hitaman” dimuka, 3 Baen, 

“yi das 

  

fabib MAWN, Tamblong 
Telp. 4941 Bandung 

Yjuga dapat dibeli disemua 'Toko2 Obat diseluruh Indonesia, 
'Bodjong 6B: Eng Tay Ho, 
dan Toko Singapore, Pasar 

  

    
4 JOSEPH KAUFMAN prodvetso- 

dca 
1201n. Century fos 

buah Bintan penulis terkenal, 

tihang2 gantungan dan tentang 

Magan Kgtngkasan dan 

UGA 2 2 ARKOND oa 

"GRAND” 
TAN 5.607.00 9.00 aer th. 

Ini malam Penghabisan : 
au 

BESOK MALAM PREMIERE 
- «7 Di PROXY” 5.00 7.00 9.00 (17 th) 

His Orders: 
“TRAP THE 
“BLACK CAT"! 
..Wildest, wiliest Ea 

fighter ever to face : 

the U. 5. Cavalry! 

        

    

  

rs Ha nga MAA SA 

: Paru Ta: : 

81 “  PHILIPS LUIDSPREKERS dari. 8, 10, dan 12 inch! 
#| “ PEII EXTRALUIDSPREKER matjem? model dan harga ! 

| Semua bahan obat-obatan terpilih buat segala matjam djenis 

     

    

  

  

   

   

| 

4 

  

PHILIPS type EL dana model paling baru! 
RADIO ISTIMEWA PFHLIPS BX 745 A, 10 lampu! 

£ RECORD CHANGERS: GARRARD RC 80M, PHILIPS 
AG 1000, PERPETUUM EBNER TYPE REX A SPECIAL. 

RADIO2 PHILIPS PHILETTA TYPE BIN 336U dan | 
(TYPE BIN 338U, HARGA SANGET MELAWAN !!! | 

  

KADIO ,OMEGA” 
Dj. Mataram (Kr. Turie) No. 584, Tilp. No. Smg. 1937 

BUKA : Hari biasa 9—2 5—7 Saptu 9 —2 

  

Ma AN SAN TAN Aa Ta Aa ai TAN Pan Ana Pa ie Aa at UI 

— Harga Texttel Turun. 
Begitu djuga dengan TARIEF KRITING RAMBUT kami. 
TARIEF BARU: Rp. 40,— buat rambut pandjang. 

Rp. 25,— buat rambut pendek. 

rambut. 
|Kami persilahkan njonjah/nonah datang di Kapsalon kami, 

  

   

Lebih 

Good 

  tentu memuaskan. 

Kapsalon "WAH LEE” 
' Djl. Gadjah Mada 16 (Duwet) Tilp. 1035 | 

S| emarang. 
  

  

NA NX MAN MA NA ML LN AA LA et 

    

/ Pada tgl. 5 Agustus 1956 djam 05.45, telah lahir anak kami 
) jang pertama di Klinik PANTIWILOSO Tn kami 
8 beri nama: . 

/ & £ 
) A bifikxo Prajitno 
) Ibu dan anak dalam keadaan sehat. 
) Kepada para . bidan beserta pengasuhnja kami utjapkan 

beribu-ribu terir s f 
Keluarga ISKANDAR DJAJUSMAN 
Dil. Dr. Haa 31 — Semarang. 

tt LA on 2). na AN ea ag &. -. - ta an - 

s.. Tan “JT... Sa NN Mn, -... 

S. M.P. Partikelir ,,NETRAL” 
GEDUNG: XAVERIUS S.M.P. NEGERI IV 

Dj. Dr. Tjipto 'Djl. Pattimura 

GURU? : S.M.P. Negeri. 
Masih dapat menerima murid2 untuk kelas I, II dan NIA, 
Pendaftaran: di XAVERIUS antara djam 2 — 5, 

atau dirumah: 1. Nn. LIEM KHING NIO 
FT Taman Maluku 8 
...... 2 Nj. SOETARTO, Regang 6: 

TEE antara djam 4— 5. 
    

'. Nenghitamkan rambut putih tahan run- 

dengan pertempuran jang sengit, meminta pertumpahan darah dan 
membutuhkan pengorbanan njawa ! 
SEBUAH 1 ' JANG: SANGAT TEGANG DAN DAHSIAT ! 

  

  

  

"GG R18” BESOK MALAM PREMIERE " Ba Ta 0n Ge. umur) 
FILM MUSICAL ( 
JG TERHEBAT: 'sStar' » of P arade 
Saksikanlah dan dengarkan "THE SATURDAY EVENING JUKE 
BOX” dan ”NAT KING COLE” dan dengarlah 
LARRY PARKS dan LYNN MERRICK bernjanji ! 
Saksikanlah serc endiri film musical jang serba gembira ini ! 

Type Pertj. MEMAKAN » Idzin No. 3498/111/A/171 

    

  

& 

  

dan Turki ! 

   
  

“KISAH ada ear yan Di 
LAUT 

SEL Nan Sman 
PAKAI TEKS BAHASA INDONESIA 

Rent BIKA ALI aI aan 

   

  

gadis ditjulik. 

Tjerita ' mengagumkan 
perlawanan 

  

FIT M RUSIA IG BERWARNA 
(Pakai tekst bhs, Indonesia) 

Sediarah. jang tak dapat dilupa- 
Ikan tentang peperangan laut Hi- 
tam jang dahsjat 

lah. mengatjau-balaukan 
tentara A.S. selama 2 tahun!   antara Rusie 

| ling tegang dan dahsjat. 

Kisah pemberontakan bangsa In- 
Idian jg dimulai ketika dua orang 

ME KL KE AA EU - 

AKAN DIDJUAL 
| Sporis-Car merk M G 

th. 1951 model T.D. 
“ Motor baru di-revisie dan dina onderdil diganti, 

Pakai Sports-Coil. 

Keadaan 100”, memuaskan. Dapat dilihat di: 

Lim Tjoei Keng N.V. 
DJL. BANTJEUJ No. 3 — Tilp. 4363 — BANDUNG. 

  

    
& 

Kundjungilah 
Ahli Nudjum Occultist 

PROF. SHOUKAT Astroloog 
Menerangkan segala hal? penghidupan peruntungan, Pertjintaan, perusahaan, keselamatan dan mengobati segala rupa penjakit 
speciaal untuk orang wanita jang ingin punja anak atau jang 
tidak ingin hamil, karena kesehatan. Consult Rp. 15,— 

Djam bitjara: Siang 9—1 Sore 4—7 
HOTEL GRAND 

Telf, Buas, 1395 - KAMAR No. 12 - Plampitan Semarang. 

Bantulah PMI 
  

pulkan! 

  

Uatuk traksi jang ndkSimum “ 
perlengkapi traktor tudp 27 

SUPER SURE GRIP 
Ban dengan telapak t-e-r-b-u-k-a d-h-t-e 
N-g-a-h dan jang bersih dengan sendirinja. 
Diseluruh dunia ban SUPER -SURE GRIP 
terkenal sebagai ban traktor jang .membe- 
rikan tarikan jang terkuat didunia. 

banjak petani memilih ban traktor 
year dari pada merek lain dikum- 

  

       

  

   

    

  

  

  

  
apa 

Makanlah tiap hari 

OUAKER OATS 
dan dajatahan Tuan 

.akan tjukup! 

  

  
  

Ta 

- Indonesia 

  
  

Lu - 

@ BRYLCREEM memberi kilap kepada ram- 

@ BRYLCREEM adalah creme jang murni 

@ BRYLCREEM adalah obat rambut jang 

LA II KAT 

150 x 53 

RYLCR 
     

  

   

      
BRYLCREEM memelihara supaja rambut 
dan kulit kepala sehat dan bersih — 
mentjegah kelemumur dan keringnja 

rambut. 

but, jang sangat dikagumi kaum wanita. 

dan bermutu — lain sekali dari ' 

brilliantin dan minjak. 

sempurna, terpyudji karena rambut 
rapi, terpudji karena kulit kepala sehat. 

BRYLCREEM 
untuk rambut rapi dan sehat 

untuk rambut berkilap 

dan kesehatan kulit kepala... 

    

   

AAA MK ML AL AL 

   

  

    

  

      

  

    
    
    
        

  

      

B.B.56/42 

  

  

     

Roy Rogers 

MA   
tentang | 

an pemburuan Se- | 
orang pahlawan Indian jang te- | 

10.000 | 

| Sebuah film Wild-West jang pa- 

    
    

aA 1 KNOW WHY YOUVE . 
'GOT THAT KNIFE, STRETCH | GUESTION IS WHAT 

CARISON -- YOURE TRYING TO | TO DO WITH You 
AE DON Anta ” 

  

   
ME 

  

       

Y SkuT UP KiD' THE 

NOW THAT YOU CAUGHT 

  

" SOMEBOPYS Corn G! DON'T 
MAKE A SOUND OR YOU'LL 

on BE SORRY! 

        

      

   
   

   

  

   
Ge 

  

       
    

KED-HANDED! 

ubs
ate

, 
In
. 

Wo
rl
d 

rig
hts

 
res

erv
ed 

ar
ea
 

Sy
a 

TI
M 

Hid
e: 

Ki
ni
 

Pea
n 

      

LVE cor TO FIND ROY. AND WILLIE: 
TO WARNTHEM AECUT-CARLSON..: 

WHATS THAT? 

  

  
  

  

Ditempat peternakan kepunjaan Drake ...... — “Ada Orang datang!, Dja- — Saja: harus mendhambai — Saja tahu mengapa engkau membawa pisau itu, Stretch Carl ngan berteriak kalam — eng- Roy dan Willie untuk. mem POM uts engkau akan mentjo ba membuat pintjang Don  Pat- kau tidak mau ketjewa nan beritahukan pada mereka ches! ti! perkara Carlson itu se... — Tutup mulutmit, nak! Soaln ja ialah: apa jang harus saja Ada apa itu? (demikian ft- kerdjakan kini, setelah engkau mengetahui apa jang saja kerdja kir. Lola S kan disini! 

    

—TOLONG11 
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