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pe supaja 
usan Kabinet jang menjokong” tin   
En Ferusan Suez. Di 

f “tah Wengambil keputusa '      

   dian, bahwa dag bihan ag aa idisamnai 
son, negara2 pengun' 

Pers India Be 
Aina Tindakan 

bada dari piha: NU. 
'antaranja agar balak Londer 
ku didjadikan konperensi pend: 
'huluan jang akan membitjarakan 
soal atjara, tempat, komposisi pe | 
serta komperensi jang akan da- 
tang. 

  

    

|. ,/TIiMES OF INDIA dalam 
Banaran mengenai keputu 
pemerintah Indonesia jg diu 
aa ypdla 4 Agate: jang lalu ti- 

' gi menga tang-hutang 
EMAS menata tindakan Indo- 

     “Imikian Djamaluddin Malik. 
Selandjutnja ia mengatakan bhw | 

Imengenai hal ini K.H, Dahlan 
etus PB NU telah menerang- 

  

  

            

  

  

nesia itu adalah sah. Ikan di Beirut dua hari sesudah | Uhiverse Leader” adalah kapal 
'oleh surat kabar 2 age 'nasionalisasi Terusan Suez  tsb.| Indonesia Bisa Menda at »Technicals: no. 5 besarnja diseluruh dunia, 
Kah Sesungguhnja tidak pernah hahwa tindakan Presiden  Nasser | Know How“ Ka Sedang” TA ussiaf Berkesem: 3 en ea Pen 

$ telah lama dinantikan oleh ka- argis), ,GWueen Mary ng- 
8 1 ha An nd Bazzr Patrika” berte| wan2 di Indonesia. Menurut patan Dapat. "Bahan2 'Mentah Langsung| rs), »(inited ea (Dp) dal " nja bagaimana Nedertaid dapa |! Bachmid, K.H. Dahian  menjata Dari Indonesia '»Liberte” (Perantjis). (AFP). 

# menuntut pembajaran se a | B Hutang K.MB. Adalah Tagana Politik Ta ag aa ana Yan Selai. UNTUK PERTAMA KALINJA hari Kamis jbl. diadakan Nj. Soong Akan 
E MENTERI KEUAN mr. Jusuf Wibisono jang duduk se | nakannja — untuk menindas. perf berdiri aa Nan Da perundingan dagang setjara resmi antara Indonesia dan Sovjet Uni & 
| bagai ketua panitia - penasehat penjelesaian pembatalan | Siuangan nasional Indonesia. D' : Tintan | dilangsungkan di Kementerian Luar Negeri. Delegasi Indonesia Ikuti Pera aan negara v d 

KMB, menerangkan, bahwa hutang2 KMB itu adalah »hutang po tindjau dari sudut ini Indonesi: | Mein dalam soal  nasionalisasi | dalgan Lea aa. dipimpin oleh Dr. Subgadrio 2 sek- 1: 
litik” dan bukan merupaka hunaing dagang. Hutang ini adalah tidak akan kekurangan “ dari n-| Terusan Suez tsb. Demikian Dja : Li Agustus 

|. batang jang dipaksakan pa a oleh fihak Belanda seba | Ka -negara ig batu merdeka di maluddin Malik dan  Bachmid. da 1 
& gai kompensasi atas kesediaan Belanda untuk menjerahkan ke- ne dan Afrika. . Swadhinata”| (Antara). no OLEH PANITYA Negara uru 

| daulatan pada Indonesia. Panen SO Naan Ka lMesir Akan Ada| “ kredit. Pada pembukaan "erunaingan 1. "in Na Pn Bebaa Tenan : Berhuhang dengan itu, makahingga delegasi La me- tp hal mendiadi djelas sekali. Ar :P kt' K Mean pss ara ai Kg aka ing se Te 2 pa gn wed jas 3 

utang politis ini harus disele minta perantaraan UNCI, dima|tvaman2 perang negeri? i kai Liga 7 saikan setjara politis pula, demi na Wakil Amerika, Cochran. - lis telah gagal untuk ak n a cam3 Dalam pidato pembukaannja ,hubungannja dengan luar negeri. On Aman itu, Pe ag 
kian mr. Jusuf Wibisono. Men- mainkan peranan jang pentiag, kan bangsa2 Asia ig sudah mer nan Den an ketua delegasi dagang Indonesia|Dalam kata sambutannja ketua £ - dimu Ps 
na kensanya beb Sani Katak” "enempertepat "WAK Ta, Dem'kian surat kabar Ir' Dr. Pang Ba ikan bah/delegasi Sovjet Uni Semichastnoff an itu sn . ibiigppaa 
aan2 dalam angan pers Ba-j. — 2 " : Pa la itu. (Antara BR. | Iwa perundingan dagang Ii mem  aia h legasiz|kan amanatnja igedung R 

rat tertentu, baba putusan In MEN esep darkan Sang bun- . Sovjet Russia? #punjai - So untuk ma -e Tana Hg an Maan djam 20.10 waktu Djawa. Ama- 
donesia untuk tidak mengakui|'u, Maka Indonesia harus mene-|- - ———. pererat hubungan dagang dan| ' : ” : : nat Presiden ini akan disiarkan 
lagi hutang pada Belanda itu dil ima putusan dari fihak Ameri-y: Fe DJURU-BITJARA kedutaan ekonomi umumnja dengan nega-| Wa dalam lapangan perdagangan dengan radio. Begitu djuga dia- $ ae : kian fu tidak dapat diakui. (Th | besar Mesir di Damaskus telah dapat memberi. sokongan ' pada g Ta pengaruhi - oleh tindakan pemejka, jaitu menerima hutang seba- jra2 jg dalam yg Bar opa da Jannja seluruh r tgl. rintah Mesi tuk menasionali | » Pn - sucecessor state is never liable | membantah kabar2 pers Syris pat merob:h kes erbelakang pemerintah dan 'rakjat Indonesia | perajaan resmi tgl. | esir un mjak 4.300 djuta, dalam djumlah|for debts cont 1 2 elaka 17 Agustus. Amanat Ulang Ta- sasi terusan Suez. Panitya negal , K1 too da . ntracted for the fi-|iang mengatakan bahwa presider Sampai tingkat Tn Kai sebesarlutk mentjapai pembangunan eko hun K Tek k 
Tr» penasehat pemjalasaa KMB Bg mna termasuk 1.2 djuta hu-Juancing of wars or other similar | Mesir Djamal Abdul Nasser ber | sepertiga Eropa. Dikatakan se-Inomi dan melaksanakan rentjana Le tan aa - - dilaku- 
sudah lama sebelum Mesir me-|'ang .€xtern”. Delegasi Indone-|bostile undertaking against it. matsnd menandatangani sebuah | landjutnja selain dari pada hu-|5 tahun. ga Pen alan. 08.10, nasionalisasi  Suez. MEN waktu itu terpaksa meneri| sek). # nakt keamanan kclektif  dengan| bungan tsb. dapat pul, diadakan| Dengan demikian( berlainan ea aan Tag Kemer 
putusan untuk tidak IK . meng ma putusan ini, akan tetapi dgn.| ” utang? extern. |yypss. Sementara Ka harian Sv-. Ppenukaran pengal: aman dari ha-|systim ekonomi tidak akan dja-|SeKaan xe Al ini diduga akan 
akui hutang2 ke ada altiatatan bahwa Indonesia  teta utang2 pemerintah Hindia se Ra” sil jg sudah tertjapsi dan untuk| 4 »anol aa . ' -Imengikuti djuga upatjara2 resmi Pp. d Berhidaa 23. p Belanda dari sebelum @ ria ,Alif-Ba” mengabarkan bah 5 k 5 li penghalang untuk  mengada- Ni. $ Oiini Ling Wakil K 

ah masalah PON an panjae| erpegang pada prinsipnja tidak|jah berdjumlah  selumohnja Np:| 72 PM. Syria tak lama Iagi di Menaikan eh nia, Knowlkan ketdja sama jang saling NI Yeong Ching Ling Wakil Ke harus Telan mika 'putu Su Pen Ba TI UNG. DOSA djuta. Jang telah dilunasi |UZa akan mengundjungi Bagh: aa 2 $ an “X|menguntungkan kepentingan ke (j1 Bean? arit Arab: oleh an san itu baru sempat dumumkar) . gi RL ng dibuat untuk mel sampai sekarang ialah Nf, 209.7, dad, dalam usaha supaja Irag| - Sebatiknia untuk Soviet ada ke daa belah fihak. Dikatakan bah iya Aap ata Mn aa 
. pada tgl. 4 Agustus jg Jalu. Siang! hingga sisanja berdjumlah Nf. bersed'a djadi pengantara dalam sempat“n untuk mendapatka, sej wa delegasinja punja kekuasaan Pt aa s3 Date I Ind 1 F : ". Fstruksi-instruksi kedaerah2 diluar : 1 » pera berpendiri- 661 diuta. Dari hutang2 ini sebe- (Sengketa antara Mesir dan Yr? |iiara langsung n2 mentah Ga mengadakan  pembitja-l istana Pena san akta HA va 

Pendirian panitia” negara Yana an, ea 2 jang dibuat var 420 d'uta adalah berupa hu | £ris ear Terusan Suez. (UP) | dari Indonesia, Da'am hubunga-| -aan2 mengenai soal2 ekonomi SA aka BN sn 5 oleh Basa india Belanda | tao ..extern” TA Kelana daki H ingre en . mnimengenai perajaan tsb., dimana sehat  penjelesaian p ana la aela t | ye rin jang tetap diakui V vV Ik 5 : 2 un men-|serta mengadakan persetudjuan2/» 1. dinjatakan bahwa perajaan2 . KMB tidak mengakui hutang? 2 pa Hn 2 Fan erbesar ada ada Meh Indonesia dan (akan terus di| rije Ok : TOP. : 1 Kejuntak kerdjasama dilananyan da-( pada hari2 itu adalah peringata “da la itu, — jang kini telah |ige pula tidak bi Kedka” aa bat 2 Had pe PA ali cEl Ki Tn nok api D3 erke) gang tehnik dan faktor2 lainnjal resmi dan perajaan2 berisi ba 
naas pula na kabinet jarnia. -. Bit asionailsme eem damaian dun'a. E “antara kedua negeri. Selandjut-| tundjukan2, perlombaan? dsh.nja. — dalah berdasarkan bangan. Berdasarkan prinsip? “bd ia (ari $ Mulai Berkuasa Lagi Dan stabilitet: sgdu tu neaars| 1ja dinjatakan bahwa harapan- Di-instruksikan pula supaia tuan | 

23 aa KUE 33 Ba jang demi $ HA Di Indonesia ““fakan ditiapai doa 4 -perkedaar nja akan diperolehnja- “PErSELU- nan @atjara didaerah? itu disesuaik ema -in senang Tea t antara kaia dan miskin dihanus-|Viuan2 saling menguntungkan kan dengan atjara2 di Pusat dan 

“kita tidak sa merasa teka pat 
da perdjandjian2 jang dibuat dlm 
perundingan2 medja bundar itu, |. 

| dan kita kembali pada pendirian |: 
kita sebelum 'persetudjuan KMB. 

Sebelum persetudjuan KMB dil 
tanda-tangani, dlm perundingan2, | 
Belanda menuntut -pembajaran | 
hutang pada Indonesia. sedjumlah | 
NE. 6.100.000.000, jaitu hutang2 ig 
dibuat oleh pemerintah Hindia Be 
landa. jaitu terdiri. dari 3.000.000: 
000 hutang ,,intern” dan 3.100. 
000.000 hutang ..extern”. 

Sebaliknja delegasi - Indone- 
tidak dapat mengakui se 

  

    ' Benar? 

  

oieh Menteri Perekonomian dan 
sia 

hutang-hutang jang dibuat pe: | sambutan pada malam resepsi. 

merintah Hindia Belanda sesudah | 

perang itu adalah dipergunakan) didjalaikan disekitar mereka ig |. untuk membeajai peperangan me tklak menjetudjui  Kensi dapat 
lawan R.I. Disampingnja. itu de-f berhssil. Bea itu Mi tangaya 
lecasi Indonesia menuntut pula| pada umumnja - dari p.hak2 jg 
pada Belanda untuk  mengganti| merasa “kedudukannja dapat di| 
kerugian jang ditimbu uIkan oleh| bahajakan. 

| Belanda dalam aksi2 militernja. 
| Delegasi Indonesia berpendirian, 

  

uP 

Lndungan chusus dan en 
nasional dapat dioper oleh Ken 

bahwa berdasarkan hal2 tsb. dil si, jg tentu pengaruhnja tidak 
atas ini, malah Belanda jang ha-|akan dapat diabaikan. Siaran? 
rus membaiar kepada Indonesia| telah keluar dari umpamanja ba 
sebanjak 500 djuta. dan jg menamakan ,,Panitya Pem 

—. Berhubung dengan adanja ke-| bahasan Keutuhan Ekonomi Na 

5..dya pendrian jang diametral ber 
| tentangan itu, 'makas dalam pe 
rundingan ang deadlock, sej 

“ V. Anti 

G n s t: tu dalam pembitja- 
Kn Kakan ena Srdati ia jang Gum 

J.Irakan oleh utusan dari berbagai 
organisasi2 perekonomian seluruh 
Indonesia itu jang 87 djumlahnja 
|(diantaranja toporganisasi2 jang 
meliputi seluruh Indonesia) suara 

jaan (nja tegas menghendaki definisi 
Keris 1 tegas dari pengertian nasio- 

  

3 
5 
:   

   
hoa jg diketuai oleh Mr. 
Soe Tien). 
Bakuna jang ditolak itu (kare- 

na tidak memenuhi sjarat menu- 
.Irut istilah Kinsi) dalam siaran 

kilat djuga menuduh Kensi tidak 
'representatief dan “tidak berhak 
dinamakan sebagai kongres. Dju- 
ga Gaperron (sebagian terbesar 
keturunan Tionghoa) dan PPKD 
(Pedagang Ketjil Djakarta) jang 
ditolak ikut serta itu telah me- 
'ngadjukan protes. 

Tjoa 

  

        

   

  

   

    

    

    
      

   
   

     
    
    
   

  

     

    

      
     
    

  

3 Kensi tidak mewakili selu- 
Kana ang, Na NA “Look 1tK ruh lapisan dan lapangan 

. regara kita ini, tetapi i sesi ekonomi kata PPDK dan 
., undang Tamdang » ti Gapperon. 

mel ainkan Tua un Suatu pernjataan bersama jang 

          

Pan aan : Kuan. oleh PPDK (Persatu- 
eh Lena ha Dagang Ketjil) jg 

dalam hubungan ini | di Djakarta dan GAP 
emen a PaRoN | (Gabungan Perserikatan 

Ba Perusahaan “Rokok Nasional) jang 
An Ne ap Aap jang ber- 
Bean dgn adanja Kongres 

Nasional Seluruh  Indo- 
nesia PENS, di Surabaja jang 
erlangsung mulai tgl. 5 s/d 

$ au 1956, -antara lain berisi 
Na | bahwa KENSI tsb. 

3 kili seluruh lapangan 

ja perekonomian nasio- 

 Pasukan' Ki lat 3 ang 
Ke Daerah Laut Tengah 

  

Menteri 
| menerangkan bahwa pihak | 
| terian Kehakiman dewasa ini se 
. dang mempeladjari dan 'memper- 

timbangkan utk menjusun suatu |Ek 
rentjana undang-undang anti ko- 
rupsi sebagai "undang-undang bia 

|.sa jang sesudah selesai kelak| 
akan - dibawa kedalam kabinet | 
dan selandjutnja Te ke-| 

: pada Parlemen. (A ntara). 

    

    

  

       

   

  

  
  

mengatakan di London, 

| pengiriman pasukan2 balabantu-|bangan angkatan laut jang 

gris kebagian timur Daerah Laut 
Tengah akan terus ana 

— sampai igl. 18 Agustus jad. 
tara tgl. 5 sampai 18 Han 
Inggris sudah akan kirim kedae- 
rah itu: 6 bataljon infanteri, I 
brisade pasukan pajung, 2  bri- 
gade artileri berat, 3 brigade 

. Pan penangkis serangan  uda- 

Sea Kenoms dan 
kapalsilam ,Gannet”, 

n|tadi merupakan 

     nia ditempatkan didaerah 

140.000 sampai 50.000 orang di 
Cyprus, Malta, Libia dan 
braltar, 

Ig Mena 
ah »Kensi" Mewa- 

a Seluruh Indon, 
“PERHATIAN PEMERINTAH pusat kepada »Kensi” 

kini seaang berlangsung dikota Surabaja itu besar sekali. Kepada 
“Gubernur Djawa Yimur Samadikun diberikan tugas untuk me- 
'ngikuti selurah rapat2 Kensi. Sampai Selasa siang Kensi dihadliri 

Mr. Burhanuddin dan S. Tedjasukmana, sedangkan Ir. Djuanda, 
mua hutang-hutang itu, karena! dan berdana Menteri Ali seperti diketahui telah memberikan 

Seudabina itu rekai djuga giat 

ierutama djika pikil 
Iran jg didukung Kensi, jaitu per' 

sional” (P2KEN, golongan Tiong 

KALANGAN jg patut dipertjaia ra, 2 brigade berat penangkis se 
bahwalrangan udara, dan 1 group pener 

ter 

an dan perlengkapan2 militer Ing| diri dari 48 pemburu pantjar gas| p 
pemburu2- 
Pasukan2 

balabantuan2 
bagi pasukan2 Inggris jang biasa 

Laut 
Tengah, jang berdjumlah antara 

Dji-l lah disediakan bagi 

   

  

   

gap penolakan Indonesia 

Nederland sebagai ,,kelandjutan 
|dari politik ekstremisme terhadap 
Nederland sebagai penanaman 
modai terbesar di Indonesia.” 
Harian itu berpendapat, 
kaum nasionalis ekstrim mulai 
berkuasa lagi dan seland,utnja 
menjatakan, bahwa ,,pengumuman 
pemerintah jang amat katjau me- 
ngenai hutang2 KMB malahan 
menjangkut kembali kepada masa 
sebelum kemerdekaan jang penuh 
emosi itu.” 

Nederland sesungguhnja harus 
membajar ganti kerugian kepada 
kami, demikian pendapat mer« 
ka jang telah dilepaskan ket ka 
persetudjuan KMB tertjapa:'" 

,Vrije Volk” menganggap ..p€ 
ngumuman jang katjau itu” seba 
gai suatu hal Simptomai. s dalam 
ketegangan2 intern di Indone 

'sia. Suratkabar itu  menundjuk 
kepada maksud Hatta untuk me 
letakkan djab:tannja, perdjuang 

Semua Pe- 

jang 

Menteri Perhubungan masing2 

| 

kan, berhubung penolakan KEN- 
SI terhadap ikut sertanja PPDK 
dan GAPPERON dalam kongres, 
jang beralasan, bhw keanggauta- 
an PPDK dan GAPPERON tidak 
terdiri dari pengusaha2 Indonesia 
asli melulu. 

Oleh pernjataan tsb ditegaskan, 
'bhw pada hakekatnja perkemba- 
ngan ekonomi nasional Indonesia 

  
ditjerminkan oleh adanja dan tum | 1 Hatta melawan korupsi dan 
buhnja setjara wadjar organisa- | nd'urannja supaja bekerdja Ie 
si-organisasi pengusaha jang ti- (bh keras, serta kepada laporan 
dak terbatas keanggautaannja pa 
da kewarganegaraan aseli atau 
tidak asli. Dan KENSI jang ha- 
nja dikundjungi oleh organisasi2 
jang beranggauta 1005 pengusa- 
ha aseli tsb tidak mungkin dapat 
membitjarakan dan memetjahkan 
setjara tepat dan benar masaalah 
ekonomi Nasional Indonesia, lagi 
pula jang mengenai masaalah pe 
nampungan. akibat pembatalan2 
KMB. 
Demikian antara lain bunji per 

njataan tsb. jang diachiri dengan 
seruan kepada semua organisasi 
|pengusaha/pedagang dll.-nja utk 
bersama? aktip menentukan sikap 

Bank Indonesia. Het Vrije Volk 
kemudian dengan pendjang lebar 
Men enta laporan Sjafrud 

im itu 

Menurut pendapat harian tsb., 
ekstremisme dan pembatalan per 
djandjian2 internasional tidak 
baik untuk menarik bantuan 
Tuar negeri. (Antara) 

DR. NAZIR MENINGGAL 
DUNIA de 

Pada Rebo malam diam sete- 
ngah 11 telah meningal dunia Dr. 
Nazir. Semasa hidupnia ia men- 
diabat Kepala Diawatan Keseha 
tan Kotanradia Diakarta Raya. 

jang kritis terhadap Kongres Eko 
romi Nasional Seluruh Indonesia 
di Surabaja itu, demi kepenti- 
ngan bersama jang sungguh2 da- 
lam pembangunan ekonomi Na- 
sional Indonesia (Antara).   

Gambar diatas ini memperlihatkan salah satu tjara posibakadh 
Inggris terhadap Mesir. Kapal perusak Mesir jang sedang ber 
labuh untuk diperbaiki di Portsmouth, Inggris ini diapit-apit begitu 
rapa oleh kapal perusak Inggris ,,Vigo” dan Ne penjebar randjau | , 
»Plover”, hingga tidak mungkin kapal Mesir itu meninggalkar | $ 

2 Pelan sebelum dua kapal Inggris itu pergi... 

Inggeris Terus Mengalir 
Sampai 18 Agustus Jad. 
Disamping itu, pada tgl. 2 

Agustus jl. telah diterbangkan ke 
Malta sebuah kelompok - besar 
pembom2 ,,Canberra. Pasukan2| 
tadi dianggkut dengan 3 kapal in 
dik, kapal2 barang jang diharus- 
kan oleh pemerintah dan sebuah 

.diembatan udara? jang terdiri 
dari pesawat2 djarak djauh ,,Brit- 
tania", Viking”, ,,Hermes" dan 
Tudor”. 200 buah pesawat te- 

kementerian 

  
djembatan udara itu, jang  mu- 

ai bekerdja puda tgl. 1 Agustus 
L Sebelum itu diperoleh ' kete- 
angan diri kalangan keuangan 
li London, bahwa pemerintah 
'hogris bermaksud mengerahkan 
kira2 40 buah kapalbarang utk. 
mengangkut pasukan2, sedangkan 
bbp. hari jl. sudah diumumkan 
bahwa pemerintah sudah menge- 

rahkan lebih dari 10 kapalter- 
bang. 

1 

sa 
tan | 

Selama status konperens' | 
tu belum lagi ditentukan hendak | 

“Inia Kabinet tidak dulu mengam | 
bil putusan tentang ikut atau t | 

Idaknja dalam konperensi itu, del 

S.K. "VRYE VOLK” mengang | kan demikian Subandrio: 
untuk | diutnia ia mengatakan bahwa perl 

membajar lagi hutang kepada |diandjian dagang 

bahwa | 

  

    

  

      

   
   

      

   
   

  

    

     
     
     

   

     
   

    

Baru-baru ini di Ncustadt, Dierman telah diadakan “suatu: festival 
| pakaian d'mana terat serta hampir seluruh negara-negara Eropa 

  

jang sedang beladjar dinegeri Belanda. Gambar itu mene 

omong “dgn 1semrang, pelaut dari Angkatan Laut Djerman ig baru. 

Perundingan Perdaga 
ngan Indonesia-Sovjet| 

    

   

  

      

  

Djuga Indonesia diwakili disana oleh mahasiswa-mahasiswa ae f 

waktu beberapa orang dari mahasiswa Indonesia sedang « Sean 

    

   

Pen Ha rel Gong 

      

  

h Harga Langganan (Bajar Muka) ) 

Dim. kota Smg.: Rp. 12,70 4 Rp. 0,30 (Materai) — Rp. 13,— 3 
Luar kota Smg.: Rp. 13,70 Rp. 0,30 (Materai) — - Rp. 14,— 

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

   
   
   

  

Etjeran 75 sen selembar. 

  

»Approach”, 
A 

    
Samps 

Untuk Bitjara 
PA: 

sidang Kabinet di Pedjambon, 

epada ,negara2 Kolomb 

Kap al Teagki Ter 
pit Di Dunia 
»Made In Japan" 

iAPah TANGKI ig. terbesar 
ia, jakni Universe Leader” 

13 ton deadweight), Rebo jl. 
diluntjurkan kelaut, di Kure, 

Pa “Gross-tonagenja 52,000 
on. Kapal ini dibuat oleh kongsi 
serkapalan Djepang ,,National 

| sulk Carriers”, untuk Daniel K. 
Ludwig. Djika dibandingkan dgn 
tapal2 dari segala djenis, maka 

  

Indonesia Baru Adakan 

Negara Kolombo“ 
ai Kemarin Belum Dikirimkan Un- 

gan2 Resmi Kepada Negara? Kolombo | 

P.M. ALI SASTROAMIDJOJO dengan disertai oleh Menteri 

: Penerangan 'Sudibjo dan Menteri Luar Negeri Ruslan Abdulgani 
Kemis pagi kemarin imengadakan konperensi 

hari itu Pemerintah Indonesia belum mengirimkan 

Mesir guna membitjarakan masalah Suez. 

Dengan ,,Ne 

kan Soal Suez 

pers diruangan 
dan menerangkan bahwa sampai 

undangan2 
0” untuk mengadakan suatu per- 

PM Ali menjatakan bahwa 
jg sudah  dikergjakan baru ap 
xsOach dengan negara2 tsb. dan 

PM ' Ali menambahkan keter: 
ngannja dengan memberikar bi 
jangan tentang sulitnja pertemu 
an .Negara2 Kolombo” itu di 
adakan selagi kita ' menghadap 
situasi internasional sekarang 

banjakan pertanjaan2 mengen: 
masalah Terusan Suez dan d'her 
tikannja pembajaran .hutang2” 
Indonesia kepada Bel:n da, ng 
nja dapat djawaban ig sama se 
perti isi statement PM Ali Um 
ngenai Suez) dan statement Men 
teri Keuangan Mr. Jusuf Wib 
sono (mengenai hutang? & Ba utang2 kepadi. 

Pertanjaan apakah keberangka 
tan Presiden Sukarno ke Soviet 
Uni, negara2 Eropa Timur dan 
RRT jang akan dimulai tgl. 26 
Agustus j.a.d. itu tidak akan di 
tangguhkan berhubung dengan 
perkembangan? situasi politik in- 
ternasional karena timbulnja ma 
salah Terusan Suez, Glek P.M. 
Ali didjawab bahwa soal tsb. be 
lum Bagikan persoalan oleh Pe 
merintah. 

Tentang pengangkatan wakil2 
minoritet didalam Parlemen P.M. 

   

                    

    

   

    
   

ini. Dalam konperensi tsb. jg kel 

'Swedia Salahkan 

  

  

Lain lagi pakaian Ava Gardner 
sekarang ini. Kalau dulu dalam 
»Suara Merdeka” ini pernah tuan 
lihat Ava dalam pakaian kebaja 
dan sari India, sekarang dia ber- 
pakaian serba primitief. Pakaian 
rumput setjara Hawai ini tiip- 
taan modiste terkenal Christian 
Dior dan dipakainja dalam film 
»The little Hut”, Dalam film ini 
turut main bintang-bintang Da- 
vid Niven dari Ingrgis dan Ste- 

wart Granger, 

  

Andrea Doria" 

PERUSAHAAN pelajaran Swe 
dia- Amerika hari Rebo me- 
nuduh, bahwa kapal ,,Anirea 
Doria” telah membelok langsung 
kedjurusan kapal Swedia ,,Stoc-   Ali menjatakan bahwa soal itu 

diatur Denda Na Peraturan Pe ' 
merintah serta pertimbangan2 jg     

   
itu. Perundingan? seterusnja ber 

Bank 
Selan 

urut2 akan diadakan di 
jang akan “di 'n'onssia. (Antara). 

dibuat sedemikian rupa sehingga 
seluruh rakjat dapat turut meraja 
kannja. (Antara). 

  dakan antara Indonesia dan S- 
vjet “'bertudiuan untuk selalu mer 
Cp & 

  tertinggi deradiat masina2 untu 
diangka pandiana.  Selandiutnia 
ia mengatakan hahwa diusa utk 
melaksanakan hubungan daganel 
Indonesia dan Soviet tentunis 

akan haniak dialami kesukaran? 
al.” karena herlainan sweteem 

skanaminia. Achirnia Dr. Suban 
drio menaemukakan tentang pen- 
tingnia arti rentiana 5 tah Tx. 
donesia - bagi penentuan sendi? 
politik dagang Indonesia dalam 

  
  

Presiden Akan 
Bertolak Tgl. 
25 Agustus 

MENTERI PENERANGAN 
Sudibjo menerangkan bahwa xx 
siden Soekarno akan meninggal- 
kan Indonesia pada tgl. 25 Agus 
tus untuk memulai perdjalanannja 
ke Russia, RRT dan beberapa 
negara2 Eropah Timur lainnja. 
Menurut kabar2 sebelumnja, Pre 

  

Delegasi Industrialis Indonesia jang diketuai oleh sdr. Ir. Oman 
Tusin jang baru-baru ini mengundjungi Tjekoslowakia, 
pada gambar: sedang melihat2 pabrik CKD-Stalingrad di Praha. 

dianggap wakil2 itu mewakili go| 
|ongannja dan dianggap lajak 
| mendjadi anggauta Parlemen. 

(Antara 

kholm” dilaut dalam suatu ma- 
|lam terang bulan dan bahwa ka 
| pal tsb. sama sekali dapat diper 
salahkan dengan telah terdjadi- 
nja tubrukan jang mengakibat 
kan See an kapal Italia itu 

    

        

  

Multimiljoener 
Kretek" H. 

nin 

Tgl. 7 AGUSTUS antara d' 

pagi dengan mendapat perhatian 
tama rekan2-nja para ,,Radia”” 

sRadja2 Kretek” lainnja seperti 

tik di Lawijan Solo. 

Rokok kretek jang mula2 di- 
bikinnja itu belum ada tjapnja   

tampak 

  

siden akan bertolak pada tgl. 26 | 
Agustus. Menteri kenerangan me 
njatakan, bhw perdjalananan itu 
akan memakan waktu kira2 satu 
setengah bulan. Duta besar So- 
vjet Uni beberapa hari tang iair 
telah bertolak ke Moskow untuk 
mempersiapkan penerimaan kun- 
djungan rombongan Presiden Soc 
karno, 

Mengenai Kk 
Petak 

ngan 
Atas pertanjaan, apakah ada 

kemungkinan keberangkatan Prel 
side, itu akan tertunda  berhu- 
bung dengan bertambah genting 
nja suasana di Timur  Tengak 
berkenaan dengan masalah Suez 
menteri penerangan menjatakan | 
bahwa  simpai sekarang tidak 
ada perobahan pada rentjana per 
djalanan Presiden itu.. 
Adapun djikalau keadaan demi 

kian gentingnja kelak ' dikemudi 
an hari, belum diketahui lagi 
saga mana dengan rentjana per- 
Yalanan ini. Pertama2 presiden 
skan mengundjungi Rusia, kemu 
Jian Austria, Yugoslavi., dan 
Tiekoslowakia. Sesudah itu pre- 
siden akan menudju ke-RRT. 

Amerika Tidak 
“Hentikan Ban | 
jtuannja Kepada, 

Mesir 
DJURUBITJARA Kementeri- 

mn kir Tegeri ANC aa Dera 

Joseph Reap mengatakan hari 
&ebo Amsruika Serikat tidak me 
ngambil putusan untuk meng- 
 nfikan bantuannia kpd Mesir. 
Kepada para wartawan dikata- 
ikannja, tidak ada sesuatu pro- 
gram Amerika jang @studin 
ataupun penarikan kembali ban- 
(uan jang telah dilakukan. 

Reap mengatakan  selandjut: 
hja barang2 pesanan Mesir terus 
dikirimkan biasa. Kepala 'ban-, 
tuan luar negeri John B. Hollis 
ter mengatakan dalam konperen 

si pers minggu jl. bahwa barang2 
seharga kira2 35900 ribu dollar 
kini sedang dikirim  kemesir. 

nerima pemberitahuan tentang 

,Sebagai dimasa lampau kami 
masih menunggu melihat Presi- 
den Nasser sebagai tamu kami: 
dialah jg harus menentukan kur. 
djungannja ,.kata Shepilov. Sum 
berz diplomatik di Moskow me 
ngatakan pada hari Rebo malam 
bahwa Shepilov dalam pertemu- 
annja dengan Duta Besar Inggris 
Sir Willlam Hayter dan Duta Be 

|sar Perantjis De Jean” telah me 
njatakan bahwa Uni Sovjet akan 
menerima baik undangan kekon 
perensi London dengan  setjara 
jerhati-hati sekali. '   Shepilov telah bertemu Hay:| 
ter dan De Jean hari Selasa jbl.! 
Atas pertanjaan para . wirtawar| 
dalam suatu resepsi  dikedutann 
Besar India tentang sikap So 
viet tentang konperensi ' London 
Shepilov mendiawab: ..Kami “de: 
ngan tenang mempeladjari dan 
mengumpulkan faktor2 ig mung 
kin dapat menentukan sikap ke' 
mi tentang persoalin itu dengan 
"pertimbangan atas prinsip2 kam' 
Ig didasarkan pada sikap simpati 
terhadap  perdjuangan bangsa? 
bagi Kobe PA dan berarti: 
ngan dari suatu bangsa bagi ke 
merdekaan ekonomi dan kedau- 
latannja, 

Sementara itu seorang pembe- 
sar kedutaan Besar Mesir di Mos 
kow mengatakan tidak ada peru     pengangkutan — untuk keperluan 

  

x 
Lampags Kebudajaar | ndor 
«Kon. Batavisasch Genootichep 
yan Kunston an Wetanschisppan 

Tata Ph bahan dalam rentjana  kundjung 
ngaim 

Mungkin Hari Ini Russia 
SudahTentukanSikapnja 

a:Perobahan Rentjana'/Kundju- 
Nasser Ke Moskow | 

SiEPiLuv MENYEKI Luar Negeri Sovjet Uni menja- 
takan pada hari Rebo bahwa Uni Sovjet akan memberi djawa- 
bannya cam 2 han jad, ini (nungkin djadinja hari Djum'ar 
Iti — Red) mengenai undangan Barat guna menghadir. koi- 
perensi tentang Terusan Suez di London pada tanggal 16 
Agustus jad. Dikatakannja pemerintah Uni Sovjet belur me- 

djungan Presiden Mesir Nasser ke Moskow. 

japakah Presiden Nasser akan me 
Inunda kundjungannja ke Moskow 

onp. London 

sesuatu perabahan waktu kun- 

an Presiden Nasser ke Moskow 
jakni pada tanggal 14 Agus-us. 
Dikatakannja bahwa penegasan 
ini dikeluarkan berhubung ada- 
nja spekulasi achir2 ini tentang 

berhubung peristiwa Suez. 
tara Reuter). 

(An-   
“DELEGASI parlementer Indo- 

nesia dibawah pimpinan ketua 
parlemen mr. Sartono, hari Rebo 
tL bertolak meninggalkan Peking 
dalam perdjalanan pulang, sete- 
lah berada di ibukota Tiongkok 
itu selama sepekan, demikian sia 
ran Radio Peking. Dalam sebuah 
Ipernjataan singkat dilapangan ter 
bang, Sartono menjatakan, bhw. 
menurut pendapatnja, RRT akan 
mendjadi suatu negara jang se- 
djahtera, bila selesai nanti dgn. 
tentjana pembangunannja. 
'Dalam sebuah pesta perpisahan 

hari Selasa untuk menghormat 
Sartono dan rombongan oleh Per 
himpunan Persahabatan 'Tiong- 
kok-Indonesia, ketua — parlemen 
itu menerangkan, bhw para pe- 

  
  

“ich, isteri dan dua orang puteri- 

'Kiauw” (Djari Lima) jang ke 
mudian dirobah mendjadi tjar 
»Ijengkeh” dan ,,Tebu' sampa 

jang dikerdjakan oleh H.M. Moe: 

nja, tetapi pada tahun 1927 pe- 
rusahaan rokoknja tambah madji 
dengan diberi merk dan tjap ,,Dk 

sekarang ini. 
Rokok bikinan H.M. Moeslicl 

sedjak dahulu sampai sekarare 
tetap rokok kretek klobot (daur 
djagung), jang antaranja ada jg 
manis rasanja, sedang pasarannjz 
didaerah Djawa Timur, dan pad: 
masa djajanja jaitu tahun 1934 
sampai tahun 1942 dari Sabanc 
Sampai kota Digul (Irian) adz 
agen2 jang mendjual rokoknja. 

Karena paberik rokok H.M. 
Moeslich terhitung jang paling 
modern pada waktu sebelum pe- 
rang kedua sampai  Gubernu 
Djenderal Hindia Belanda Jhr 
Mr. Tjarda van Starkenberg St: 
chouwer dengan Njonjah dar 
stafnja berkundjung ke Kudus te 
istimewa buat mengagumi paberil! 
rokok H.M. Moeslich, sehingg: 
oleh Parada Harahap pimpinan 
umum harian ,,/Tjahja Timur" 
Djakarta pada tahun 1941 menu 
is tentang kemodernan  paberik 
tokok tsb., itu menjamakan ke- 
indahan garage (kamar mobil) 
saberik rokok itu sama dengan 

keindahan gedung Bank Nasional 
Surabaja 
Waktu itu buruh jang bekerdja 

dipaberik rokok tjap ,,Tebu” dan 
.Tjengkeh” ada 4000 orang laki2 
dan perempuan jang terpisah 
ruangan bekerdjanja, sedang pro 
duksinja ada 2 djuta batang ro- 
kok sehari dan pita tjukai jang 
dibelinja habis f, 20 ribu (gul 
den). 

Rumah tempat kediamannja itu 
djadi satu dgn. paberik rokoknja 
desa Langgardalem kota Ku-   

Sartono: RRT Akan Djadi Sedjahtera 
Bila Selesai Nanti Dengan Pemba- 

bongan menjatakan, bahwa ,,kun 
djungan Sartono dan delegasinja ngunannja 

mimpin RRT membimbing rakjat 
nja kepada kemakmuran dan ke- 
bahagiaan. Dikatakan selandjut- 
nja, bahwa ia memperoleh kesan2 
mendalam pada pertemuan2 dgn 
pemimpin Tiongkok selama kun- 

djungannja itu dan kesan2 ini ia 
akan bawa pulang .ke Indonesia 
Pesta makan itu djuga dihadlir: 
oleh dutabesar Indonesia di Pe- 
king Sukardjo Wirjopranoto. 

Wakil ketua Perhimpunan Per 
sahabatan — “Tiongkok - Indonesia, 
Hu Yu Chih dalam kata sambu 
tannja kepada Sartono dan rom   

gai Dim Usia146 Th. 
Semula Almerhum! Hanjor ,,Tukcng: Nge- 
tjap” Batik Di Lowejan Solo — Dori ,, 
Klauw” Sampai Tjap Ijengkeh— Garage- 
nja” Sama Dgn Gedung 

Surabaja — Warisan Rp. 200 Djuta 

“HEM. Moeslish pemilik dan pengusaha rokok tjap Tebu” 
»Tiengkeh” Kudus, dirumah sakit Elzubeih Sernarang, dalam usia 

76 tahun. Djenazahnja dimakamkan di Kudus pada tgl. 8 Agustus 

H.M. Moeslich adalah salah secrang ,,Radja Kretek” disamping 

kannja kontak 
antara para pemimpin parlemen- 

ngan ini telah memperdalam per 

damaian dan kerdjasama 

Tiongkok dan telah mengadalan 

sadja 
Muslich Me- 

   
   

   

    

                            

     
   

          

     
   

                                              

    

    

  

    
   

    

              

     

  

   

    

Bank Nasional 

an 16.40 ielah meninggal dunia 
dan 

besar dari kalangan umum teru- 
Kretek di Kudus dan sekitarnja. - 

mendiarg Mas Nitisemito, H.M, “ 
& - & 2 3 Ga EU 

Ashadi almarhum (rokok ,,Delima”) dil.nja, jang memulai usaha 

nya pada tahun 19243 sesudah pulang dari Solo dumana mula2 dia 
mi€ndjadi buruh tukang ngeijap dari saiah seorang Pengusaha Ba 

dus, jang keseluruhannja seluas 

250 meter kali 50 meter, dgn. di 

batasi pagar tembok jang men- 

djulang tinggi, dulunja tanah jg. 
ibuat rumah itu dibeli dari ru- 
mah2 milik penduduk -sedjum- 

lah 25 buah rumah. Antaranja 

djuga terdapat dua buah  mes- 

djid jang terletak disebelah timur 

dan barat dari rumah tsb. 

Patut didjelaskan bahwa H.M. 

Moeslich belum pernah sekolah 
umum, tetapi hanja beladjar aga 
ma dari seorang Kjahi sadja. 

Pengetahuannja soal agama itu 
liperdalam dgn. membatja buku2 
sahasa Arab jang  dikerdjakan 
waktu istirahat, 

Menurut keteranga,  anaknia, 
rumah2 dan barang2 H,M, Moes 

lich pada tahun 1955 telah di 
bagi kepada anak2nja semua 
ada 10 orang laki2 dan perem 

puan, dan keseluruhannja ber 
djumlah Rp. 200 djuta jane ter 
diri antaranja dari 120 rumah 

sewa jang tersebar didaerah Dja 
wa Timur dan Djawa Tengah. Pe 
laksanaan pembagian barang2 mi 
liknja itu dimuka Notaris Mr. 
Soeprapto Semarang. 
Dalam pergerakan H.M. Moes 

'ich masuk  mendjadi anggauta 
Muhammudijah Kudus sedjak ta 
hun 1925. jg djasa2nia terhadap 
gerakan Muhammadijah itu sa 
ngat besar antaranja wakaf ta 
nah dan Sekolah Rakjat Muham 
madijah Temanggung, Kutu 
dil.nja. Djuga terhadap bad:n2 
amal, waktu revolusi sumbangan 
nia sangat besar. Meskipun diri 
nia sudah mendjadi miljuner, na 
mun melawat ke Eropa atas 
As'a belum pernah, ketjuali ke 
Mekkah sewaktu menenua!kan 
ibadah hadji pada tahun 1928 
dan tahun 1938. 

H.M. Moeslich meninggalkan 
anak 18 or”ng ig hamnir kese 
muanja mendjadi isteri/ menantu 
.Radja2 Kretek”. dan 65 tiutin 
serta $ butut, dari seorano 'stert. 

telah membuka kesempatan diada 
setjara langsung 

ter dari kedua negara”, ,,Kundiu 

sahabatan dan saling pengertian 
antara rakjat2 Tiongkok dan In 
donesia dan pula akan memper- 
tebal semangat-Bandung, jaitu pes 

antara 
bangsa2' Asia dan Afrika”, deni 
kian katanja. 

Sebelumnja para tamu Indone- 
sia itu mendjadi tamu dari Fede 
rasi Industri dan Dagang Seluruh 

pula pembitjaraan2 dgn para pe 
mimpinnja. (UP-Reuter),



   

    

      

   

    

STAF ANGKATA 
DIREKTORAT ADJUDAN Dj 

      

  

  

          

memberi kesempatan kepada 

    

     
     

         

1. Markas Besar ” ie tan Dara! | kesen para Pemudi Warga Negara Indonesia untuk dididik men- djadi : PA na Pa PA Ann 
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IN. Para pelamar Ai sjarat-sjarat : | 
1. a. Untuk | wat dan Bidan : aa 

S.M.P. ',dan Bidan 5 Beridjazah 
    

    

     

     

       
       

  

b. Untuk Ahli Rintgen : beridja- 
00 zah S. '@lmu Pasti). , 

2. Umur antara 17 | dan belum pernah kawin. 
3, La an Pamong Pradja atau Po- 

4. Berbadan sehat dokter). 
5. Tinggi badan : 
6. Bagi pelamar jang bekerdja pada suatu Instantie diharus- 

sc mint zin/keterangan dari Kepala Kantor jang bersangki PA Oon 2g 5 
   
   

    

   &,    211 

    

Bersedia menanda-tangani surat perdjandjian Ikatan Di- nas selama jang dipergunakan untuk beladjar atas beaja Negara, ditambah dengan sekurang-kurangnja 3 tahun, terhitung mulai tanggal lulus udjian penghabisan. 
Pelamar jang masih mendjadi tanggungan orang tua/ wali harus deng: tertulis dari orang tua/wali 
untuk masuk dalam n Perang. 

Denga ditempatkan Giseluruh Indonesia (surat pernja- 

     

jadi pegawai 
PG P3 

tah fulus penghabisan diangkat mend 
Negeri golongan D2/II P.G.P.N. (Gol. IV/b 

V. Tjara melamar: 5 
Surat permohonan harus ditulis sendiri (bukan di-tik 

' disampaikan kenaun y3 EA TN 

1. Directeur Djawatan K 
Abdul Rachman Saleh 
karta Raya.” 

'2. Kepala Djawatan Kesehatan Tentara Terr. I, 
'Djalan Serdang 4 Medan, untuk daerah Suma- 
tera Utara. 

3. Kepala Djawatan Kesehatan 
Benteng 
latan. 

IV. Setelah lulus udjian px 

    

esehatan Angkatan Darat, Djalan 
24 A Djakarta, untuk daerah Dja- 

Tentara Terr. Hn, 
Palembang, untuk daerah Sumatera Se- 

4. Kepala Djawatan Kesehatan Tentara Terr. III, 
pagi Ambon 5 Bandung, untuk daerah Djawa 
rat. 

5. Kepala Djawatan Kesehatan Tentara Terr. IV, 
Djalan Karang Asem 8 Semarang, untuk daerah 
Djawa Tengah. 

6. Kepala Djawatan Kesehatan Tentara Terr. V, 
. Rampal Malang, untuk daerah Djawa Timur. 

7- Kepala Djawatan Kesehatan Tentara Terr. VI, 
Djalan Djawa 9 Bandjarmasin, untuk daerah 

: Kalimantan. 
8. Kepala Djawatan Kesehatan Tentara Terr. VII, 

f Djalan Sjahrir Makasar, untuk daerah Indonesia 
Timur dan Nusa Tenggara. 

Dengan disertai lampiran-lampiran : 

1. Riwajat hidup rangkap 4 lengkap. 
2. Salinan idjazah dan daftar angka-angka udjian terachir, 

jang disjahkan oleh Kepala Sekolah atau Instantie Pe- 
| ngadjaran setempat rangkap ampat. 

3.- Keterangan-keterangan seperti termaksud dalam ad. III. 
4. 4 (ampat) buah pasfoto. 

VI. Selama pendidikan para peladjar diharuskan tinggal di- 
asrama dengan mendapat makan, perlengkapan, alat? pe- 
ladjaran dengan tjuma-tjuma serta uang saku menurut Ke- 
putusan K.S.A.D. No. 136/KSAD/Kpts S1. 

ES VIL Surat-surat permohonan jang tidak memenuhi sjarat-sjarat 
tersebut tidak akan diperhatikan. 

| VII. Pendaftaran ditutup pada tanggal 31 Agustus 1956. 
— IK. Surat-menjurat mengenai Pengumuman ini tidak diadakan. 

Bandung, 14 - Djuli - 1956. 

| Tenaman Tjengkeh Jung Tarbanjak Terdup | 2 ana 
rgah bagian tanaman: 

  

   

  

Setahun 

Di Kaki G. 
DARI PIHAK Insepal 

g erdaga 
« ai pada waktu jan 
Nah endapan Tenten 

  

     

batang, diantaranja 200.000 batang 
 hasilnja. Setiap ta 
Tx. 2.000.00 

. Gjuta. 

: Ka 

  

kin,,Gara?” Lagi 
MengeluarkanSurat Ba- 

hagia 17 Agustus 
UNTUK IKUT serta memperi- 

fgati Hari Ulang Tahun Prokla- 
| masi T Agustus jg Ken maka 2 
mulai tgl. 10 s/d 31 Agustus atau|untuk tal « Dit 

: tanian telah menjediakan bibit p: | 21 hari lamanja (tgl. 17-8 ditu- 
tup), .Toko "Hien”, Bodjong Se- 

'Imarang akan mengeluarkan ”Su- 
rat Bahagia 17 Agustus” dengan 
hadiah seluruhnja seharga Rp, 75. 
000.— terbagi atas 268 helai su- 
rat Matenain, Fla ah surat baha- 
gia"itu jang akan diberikan kpd 
setiap pembeli barang seharga 
Rp. 50.— ke-atas adalah berno- 
mer dari 10.001 — 95.000. Hadiah 
pertama adalah sebuah Scooter 
Vespa, hadiah no. 2 Mesin Dja- 
hit merk Necchi dll. jg berharga. 
Pembukaan surat bahagia itu pa- 
da nanti tgl. 9 September di Toko 
“Hien”, sedangkan penjerahan 
hadiah2 akan dilangsungkan K3 
23 September 1956. Surat bahagia 
17 Agustus itu dikeluarkan dgn 
seizin Kementerian Sosial jang di 
berikan pada Toko ”Hien” tgl. 
31 Djuli 1956. 

Seperti diketahui I 
pernah pula mengeluarkan surat 
bahagia 17 Agustus. Tetapi ka-| 
lau dahulu uang jang diperguna 
kan untuk memberikan hadiah 
hanja sedjumlah Rp. 50.000—. 
ternjata kini djumlah tadi diper 
besar sampai Rp. 75.000,—. Da 
lam keterangannja kepada pers. 

pemilik Toko Hien sdr. Liem 
Swan Thwan menjatakan, bah- 
wa persediaan2 barang dilengka- 
pi demikian rupa, hingga kebu- 
tuhan setiap pembeli - terdjamin, 
pula harga barang senantiasa ber 
konkurensi. Lebih landjut perik- 
salah iklannja jang dimuat hari 

ini. : : 

TJIREBON 
NIKAH - TALAK - RUDJUK. 

Menurut Koordinator Urusan 
Agama Daerah Kares Tjirebon, se 
lama 6 bulan pertama dalam ta- 
hun ini, didaerah kares Tjirebon 

  

  

terdapat 24710 orang jang kawin, 
20847 orang bertjerai dan 1801 
orang jang rudjuk. Djumlah jang 
Menikah - Talak dan Rudjuk sela 
ima itu bila dibandingkan dengan 
djumlah dalam djangka waktu sa 
ma tahun j.l. adalah menurun, ja 
itu masing2 untuk Nikah 10815 
orang /Talak 8138 orang dan Ru- 
djuk 1262 “orang. . La 

| 'Turuhnja angka2 jang menikah 
adalah disebabkan karena kesem 
patan untuk itu pada tahun ini 
berkurang, berhubung kesulitan2 
dalam lapangan hidup, sedang tu- 

na adanja kegiatan dari instansi- 
instansi jang berkepentingan untuk 
tidak begitu sadja mengabulkan 
permintaan orang jang minta tje- 
rai, tanpa alasan2 kuat. Dalam hal 
ini besar pula djasanja Badan Pe 
nasihat dan Penjelesaian Perkawi 
nan & Pertjeraian (BP-4) jang se 
djak tahun 'j.l. berdiri di tiap2 
kab. dalam Kares. Tjirebon. 
Pada umumnja dalam tahun ini 

orang2 jang bertjerai paling ba- 
njak adalah karena berdasarkan 
alasan Krisis Achlak jaitu 7451 
orang, ekonomi 6679 dan dimadu 
2526 orang. Bertjerai karena ala- 
san politis hanja berdjumlah 764     

      

     
   

    

   

      
    

   

     
   

  

   

    

    
   

   

    

    

   
   

    

   

   
   
   
   

  

   
        

  

       

  

    

   

    

   
   

      

   
    
   

ADJUDAN DJENDERAL ANGKATAN DARAT, 
R. SAPARI SURIADIBRATA 

Kolonel NRP. 15430 

na. 

# 

- Pe mberiani jang dikag 

term 

saud 

»leh 

terse 

bah 

. kemi 

ikan 

      

    

  

       

    

   

   

51" selamanya. memberikan 
ebih. banjak., keuntungan dari pada 

lain? pena. Dari itu,- dengan tara 
linta Aero-metric jang unik dan udjung 

: electro — polished Pla- 
  

    

Ihentum jang istimewa, ta sudah lebih” 
3 djauh . dariypada lain? pena" D 
.....u... ...m. “ Ss! naa. 

BT 

Nusantara 9 (atas) - Djakarta 

Dengan Parker 51' telah diten- 

tukan hari kemudian Tuan. 

berterima kasih pada pemberi hadiah 

kawan berikan Tuan hadiah seperti ini? 

Parker 51 
Pulpen jang sangat digemari diseluruh dunra. 

Distbutir tunggal .dan'Servis Reparasi 

| LAWSIM ZECHA & Co. N.V. 

orang sadja. Termasuk dalam ala 
san politis ini ialah karena suami2 
dari wanita2 jang bertjerai itu ter 
dapat anggauta2 gerombolan. Se- 
Jandjutnja dapat ditambahkan bhw 
djanda jang telah menikah kemba- 
li selama itu berdjumlah 16.677 
orang. 

“Parker 51 

Bi | 

Kebanjakan dari pemimpin? didunia: 

asuk mereka. kebanjakan tentu jang 

ara kagumi - bangga dengan per: 

an sebuah Parker "51 dan selalu 

but r 

pendirian mereka mengenai hari 

adian Tuan. Apakah ta menjenang: 

hati Tuan, diika salah seorang 

Dengan ini telah mereka ro 

IBERIKAN DAN DIPAKAI OLEH 
ORANG2 KENAMAAN, 

  
2401-1 

      
   
    
    

achir2 

tahunnja dapat dipetik tjengkebnja » 

bar Kota 

Toko »Hien” Bi- 

Toko Hien 

runnja jang bertjerai adalah kare| 

    

Ra an Ini dida an wa at 
   

       
     

   
     

Rp. 

231.807 Batang lainnj: 
rupakan tanaman baru 

16, tabion Tgl telan” Sagat di 
setik hasilnja, sehingga sampai 
Ba akta ita Selarab. Diana 
Tengah dapat menghasilkan tjeng 
keh sebanjak 3.159.035 kg. Dalam 

. 

tersebut 

    

      

    

keterangannja kepada “Antara” 
sihak Dinas Pertanian propinsi 

'Djawa Tengah mendjelaskan, bah 
|wa setiap tahunnja oleh pihak 
'Dinas Pertanian Rakjat Djawa 
Tengah selalu digerakkan tambah 
ja tanaman pohon tjengkeh, dan 

untuk tahun ini pihak Dinas Per! 
    

'hon tjengkeh jang djenis2 baik se 
banjak 7.000 batang, disamping 
itu pihak rakjat didaerah Pur. 
kerto telah pula menjediakan bibi | 
sebanjak 1.000.000 batang lebih 
(Dan diantara rentjana jang terten 
'tu ialah gerakan tanaman didae- 

     

  

Selain ,,Coup 

ulikan 
Je G 

Aamimsiratur PE
RNAH»   

   

'etapi pentjulikan 
sebagai employe 

| nistratur P.G. ' Pagottan Bolger 
-benarkan pernah dikenakannja 

Kehebohan di P.G. Pagottan 
'tsb., menurut laporan2 resmi jg. 
setjara chronologis djuga  men- 
djelaskan turun-tangannja fihak2 
Jjawatan Hubungan Perburuhan 
HP), Bank Industri Negara 

(BIN) jang menugaskan Mr, Ha 
.imoentoro, Residen — Madiun 
srta Kepolisian2 Karesidenan, 
Kabupaten Madiun dan Uteran: 
untuk mentjari  penjelesaiannja, 
dalah bersumber kepada 'perse- 

uisihan perburuhan jang baru tim 

ttan diadakan pengontrakan 
:uruh2 kampanje dgn. serikat2 
buruh jang ada di P.G. Pagottan 
sb. berhubung dgn. rentjana gi- 
ing tahun 1956 ini. Pengontra- 
tan tsb. dilakukan antara P.G. 

erlangsungnja ,,coup” 
ottan-Madiun oleh Drs. 

ml ketika oleh paberik gula Pa 

r,,Rebutan“ PG ,,Pagottan“ er,,Rebutan“ PG ,,Pagottan 
:oup“ Malahan Pernah Ada Rentjana Pen- 

3 past u T Fr : 3. ' | 1 Ah 3 1 

sagal Thd. Adm? Jackson Dan Sockias 
(perebutan keku ) atas kedudukan — Bolger 

Jia Man os Do. Ovnr cmplye PE. pad, 4 Di malahan sebelum itu pernah ada rentjana pentjulikan terhadap Administratur2 Jackson dan 
c Lega Men anatni itu ternjata digagalkan oleh Matias jang djuga 

P.G. Pagottan itu. Demikian menurut keterangan2 resmi jg dapat 
kumpulkan wartawan ,,Antara” di Surabaja, berdasarkan laporan2 resmi, ubur 

keterangan2 Sjamsu Harja Udaja dari SBG/Proklamasi dalam konperensi pers di Djakarta baru 
ni, jang tidak membenarkan berita pernah berlangsungnja ,,coup” atas kedudukan admi- 

seperti jg dikabarkan ,,Antara” Surabaja, disamping tidak mem- 
1nja ska Mama (huisarrest) oleh fihak kepolisian setempat 

diri Drs. Oetara jang telah. mendjalankan ,,coup” tadi. 
memaklumkan - dirinja ' mendjadi 
'administratur P.G. Pagottan dan 

dak memaksa Bselger untuk meng 
'adakan timbang terima serta me- 
nanda-tangani sebuah dokumen. 
“Untuk keperluan ini Drs. Oetara 
meminta Wedana Uteran suka 
|menjaksikannja, tetapi Wedana 
Uteran berkeberatan. Kemudian 
polisi Madiun mengadakan tinda 
kan, dan Drs. Oetara dikenakan 
'tahanan-rumah (huisarrest). Dgn 
Idemikian maka .,coup” jang di 
Idjalankan oleh Drs. Oetara telah 
'gagal dan karena kegagalannja 
ini, Drs. Oetara mengeluarkan 
pernjataan tertulis jang menjata- 
kan. bahwa tindakan2 (coup) jg 
telah didjalankan itu adalah atas 
te 

kesempatan untuk mengoper pim 
pinan paberik tersebut, 

Pa Sa Ni kis suatu tindakan "coup” (perebutan 
sengadja mentjari J.A. Bolger, henkekuasa' 

djika di 

f : kanan/paksaan SBG/Proklama- 
Pagottan dengan  SBG/Prokla-|si. f 

Sjamsu Harja Udaya p   rah kabupaten Bojolali jang meli 
"puti penanaman bibit tjengkeh se 
banjak 100.000 batang. 

Menurut keterangan tanaman 
tjengkeh didaerah propinsi Djawa. 
Tengah itu jang terbesar didaerah 
karesidenan Banjumas dan Peka 
longan, ialah dikaki gunung Sla- 
met, 

jang baru ialah didaerah Kendal, 
dan Kudus dikaki gunung Muria. 
Tanaman pohon tjengkeh terse 
but dapat dipungut setelah ber- 
usia 6 tahun, dan dapat hidup 
sampai 200 tahun, pada tanah2 
jang tingginja dibawah 700 meter 
dari permukaan laut. Dalam ta- 
hun 1954 dan 1955 j.L, tanaman 
tjengkeh di Djawa Tengah itu 
mengalami krisis hasil, karena 
adanja hudjan salah waktu. Seper 
ti diketahui, pohon2 tjengkeh tsb. 
mulai berbunga pada bulan Djuli. 
Dan menurut ketentuan dalam ta 
hun ini akan mendapatkan hasil 
jang sempurna. 

MR, SUJUDI MUNDUR DARI 
PARLEMEN, 

Dalam sidang pleno parlemen 
terbuka hari Selasa, sekretariat 
parlemen mengumumkan, bahwa 
Mr. Sujudi (PNI) atas permin- 
taan sendiri telah mengundurkan 
diri dari keanggotaan parlemen. 
Dengan begitu dinjatakan oleh 
sidang, bahwa ada lowongan ang 
rota. 

KAPAL HADJI "SAWEGA 1” 
DATANG 11 AGUSTUS. 
Menurut pengumuman jang ba 

  masi dan 2 atau 3 serikat-buruh 
'Jainnja. Kesulitan jang timbul, 
menjangkut 30 orang buruh2 

ya 
delegasi temui Residen Ma- 
diun. 5 

Segera setelah Drs. Oetara di- 
kenakan tahanan rumah, pada tg. 

Dan dalam perkembangan | 

kampanje jang dalam tahun 1955 
il. pernah bekerdja pada P.G. 
Pagottan tsb. 

Pentjulikan akan didjalan- 
kan tgl. 3 Djuli tapi gagal 
dan Drs. Oetara djalankan 
»coup” tgl. 4 Djuli disertai 
600 buruh, 1 

Menurut keterangan2 jang di- 
dapat dari fihak berwadjib dari 
jorang2 paberik/employe2, demiki 
an al. laporan resmi jg. didapat 
»Antara”, pada tgl. 3. Djuli jl. 
dipaberik itu akan diadakan pen 
tjulikan2 terhadap administratur2 
Jackson dan Sockias. Tetapi em 
ploye Matias dapat menggagal- 
kannja dengan mengungsikan ke- 
dua administratur tersebut beserta 
keluarga2 mereka. Setelah ren-| 
tjana pentjulikan2 ini gagal, ter- 
njata pada tgl. 4 Djuli keesokan 
harinja, Drs. Oetara (djuga se- 
bagai employe dipaberik itu) di 
sertai oleh kira2 600 orang buruh 
mengadakan perebutan kekuasaan 
paberik dari tangan administratur 
JA. Bolger. 21 SA 

Ini terdjadi pada Lx. - pukul 
07.00. Kira2 setengah djam ke- 
mudian, Drs. Oetara memaklum 

tur paberik tsb., jang perintah2- 
nja harus diturut, dan kepada 
para buruh ia memerintahkan un 
tuk mendjalankan kerdja tebang 
pada tg. 5 Djuli. Sedangkan ke- 
pada employe Matias, Drs. Octa   ru dari PHI, Kapal Hadji,, Sawe 

ga Y” ditunggu  kedatangannja 
di Semarang tgl. 11 Agustus de 
ngan mengangkut 382 djemaah 
dari Djawa Tengah. Tgl. 13 
Agustus ditunggu kedatangannja 
kapal hadji ,.Bau Masepe I” de 
ngan mengangkut 58  djemaah 
asal dari Djawa Tengah jakni 
ari: Magelang 8 orang, Teman 
gung 11 orang, Wonosobo 16, 
Purwokerto 2. Pekalongan 2: De 
mak 8 dan Blora 1 orang. Me 
ngenai kapal ,.Sawega IP” belum 
ada nerintitannia. 

| AnekaDjateng | 

REMBANG 
PERLOMBAAN KEMADJUAN 

DESA. 
- Dalam memperingati Hari 17/8 
1956 j.a.d. perlombaan kemadjuan 
Gesa tidak Juput dari atjara. Se- 
bagai hatsil kundjungan Panitya 
Penilai jang terdiri dari wakil2 in 
stansi militer/sipil jang diketuai 
oleh Bapak Patih baru2 ini dari 
5 desa jang terpilih dalam wilajah 
Ikab. Rembang, desa Gemblengmul 
ja katj. Pantjur jang mendapat 
nilai terbanjak sedjumlah 51, se- 
dang djuara II desa Pomahan katj. 
Sulang dengan nilai 50 1/6 dan 
djuara III desa Watupetjah katij. 
Kragan dengan nilai 49. Jang men 
djadi object perlombaan jalah : 
Pengairan, Pertanian, Peternakan, 
Pendidikan, Organisasi Rakjat, 
Kesehatan, pemerintahan Desa. 

2 ANAK DI-KEDJAR?2 
WEWE GOMBEL. 

Baru2 ini dua anak murid S.R. 
Tritunggal Rembang bernama S. 
dan M. dalam perdjalanannja pu 
lang sehabis lihat bioskop I.k. 
djam 21.30 didekat djembatan Ka 
untu dikedjar2 oleh machluk wa 
nita tua berambut pandjang dgn 
membawa gombal (pakaian tua) 

  

ra memerintahkan supaja ken- 
daraan2 bermotor dikeluarkan gu 
na keperluan giling: perintah tsb. 
oleh Matias didjawab bahwa se- 
mua mobil2 truck dan sebagainja 
telah dibawa ke n oleh 
Polisi. p 

Madiun 

  

3... Pa ag 

Lebih landjut dapat dikabar- 
kan, bahwa administratur J.A. 
Bolger sedjak pukul 05.00- pagi2 
tgl. 4 Djuli itu telah ada dikantor 

bitiarakan  masalahnja dengan 
Wedana Uteran. Sedangkan Drs. 

kan dirinja mendjadi administra-| 

'Ipers di Djakarta belakangan ini. 

- fini, fihak jang berwadjib 

Kawedanaan Uteran dan mem- 

4 Djuli itu djuga SBG/Proklamasi 
mengirimkan delegasi diketuai oleh 
Sjamsu Harja Udaya ke Madiun 
untuk menemui Residen Madiun. 
Dalam pertemuan ini menurut la 
poran resmi jang didapat "Anta- 
ra”, fihak delegasi SBG/Proklama 
si mengemukakan banjak hal2, jg 
ipada pokoknja ingin mengalihkan 
masalah 30 orang buruh kampanje 
jg dipersoalkan semula, mendjadi 
(masalah penggantian administratur 
P..G. Pagottan dari seorang asing 
kepada seorang Indonesia. Sedang 
Kan soal penggantian itu menurut 
Residen Madiun dalam pertemuan | 
tersebut, adalah soalnja BIN dan 
dapat diadjukan kemudian. 
Lebih djauh Residen Madiun da 

lam pertemuan itu  menjarankan 
supaja P. G. Pagottan mendjalan 
kan giling dengan ,,schone lei” 
(semua perdjandjian2 kampanje 
jang menghambat terlaksananja gi 
ling dihapuskan). Saran ini diteri 
ma baik oleh BIN dan SBG/Prokla 
masi. 
Setelah pertemuannja dengan Re 

siden Madiun tersebut, pada hari 
itu djuga antara SGB/Proklamasi 
dengan BIN diadakan perundingan 
lagi disaksikan oleh Wedana Ute- 
ran, Kepala Polisi Kabupaten, Staf 
epolisian Karesidenan Madiun, 
PKN Karesidenan Madiun dan 

Uteran serta DHP Madiun. Perun 
|dingan itu mentjapai persetudjuan, 
bahwa administratur P. G. Pagot 
tan tetap A. J. Boilger dan perin- 
tah-perintah tetap keluar dari dia. 
Disamping itu BIN memaklumkan 
bahwa P. G. Pagottan harus gi- 
ling: dan selandjutnja dengan ter 
tjapainja  persetudjuan tersebut, 
instansi2 serta BIN menganggap 
persoalannja sudah selesai. 
| Kenjataan2 selandjutnja memper 
lihatkan bahwa pabrik gula Pagot 
tan itu sampai kini dapat giling 
dalam keadaan baik dan dari fihak 
buruh2 tidak ada soal2 lagi jang 
menjulitkannja. Demikian ketera 
ngan-keterangan resmi jang dapat 
dikumpulkan Antara” Surabaja 
sekitar peristiwa Drs. Oetara, ber 

jeratan lengan keterangan? Sjamsu 
Harja Udaya dalam konperensi 

Seperti telah dikabarkan achir? 
1 telah 

mengadakan schorsing - (pemetja- 
tan) “atas diri Drs. Oetara. 

Keterangan SBG-Sobsi. 
Dalam keterangannja tertulis ke 

pada Antara”, Dewan Pusat Se- 
rikat Buruh Gula (SBG)-Sobsi me 
njatakan, bahwa SBG-Sobsi meng 
anggap pengakuan Sekdjen Sobri 
“(bukan Sobsi) jang  menjatakan 
bahwa SBG-Proklamasi telah me 
maksa Dr. A. H. Oetara supaja 

  
mengambl oper djabatan admini- 
stratur P. G. Pagottan (Madiun) 
baru2 ini disamping permintaan 

Kerdjasama Lebih Erat In- 
donesia - Pilipina Tak Bisa 

Oetara jg datang djuga kekantor 
Wedana Uteran tersebut sesudah 

  

berhubung dengan   
atas 

sebagai 

     | suatu pemutar balikan 
dikatakan bahwa tidak ada 

coup di P. G. Pagottan”, demikian 
SBG-Sobsi jang memberikan kete 
rangan tersebut berkenaan dengan 
keterangan Baen Harja Udaya 
(Sekdjen Sobri) kepada pers di 
IDjakarta baru2 ini, sekitar berita 
berita tentang pernah berlangsung 
Inja coup jang didjalankan oleh 
employe Drs. Oetara atas kedu- 
dukan J. A. Bolger administratur 
P. G. Pagottan tersebut. 
Persoalannja sekarang menurut' 

SBG-Sobsi, Sae 'coup” itu di 
Denatkan oleh B.I.N. urusan gula 
Surabaja dan pedjabat2 pemerintah 
daerah Madiun. 
Diterangkan lebih djauh, bahwa 

menurut Sjamsu Harja Udaya, tin 
dakan2 jang didjalankan oleh Drs. 
Oetara (pada tgl. 4 Djuli j.l.) itu 
adalah dimaksudkan untuk mendja 
ga timbulnja vacuum pimpinan pa 
berik tersebut. ' Tetapi menurut 
SBG-Sobsi, demikian SBG-Sobsi 
katakan, bukanlah vacuum pimpi- 
nan paberik jang telah terdjadi, 
Imelainkan vacuum tenaga kerdja 
seizoen, karena pada waktu itu 
SBG-Proklamasi memerintahkan pe 
mogokan. Sedangkan pada tgl. 25 
Djuni 1956 pimpinan paberik telah 
memerintahkan mulai giling dan 
buruh2 sudah menerima kontrak 
dari paberik. 
Lebih landjut diterangkan, bhw 

pada tgl. 3 Djuli 1956 j.l. kepada 
kaum buruh jang mogok telah di 
serukan supaja tgl. 4 Djuli beker 
aja lagi. Tetapi masuknja kaum 
buruh pada tgl. 4 Djuli itu telah 
dipergunakan oleh SBG-Proklama- 
si untuk mengangkat Drs. Oetara 
mendjadi administratur P. G. Pa 
gottan. 
Peristiwa tersebut menurut SBG 

,Adal 

  

& CN : “ y 

Bentjana Alam Sibolgal: 
Disebabkan OlehiBanjak Tanah Jang Di- 
gunduli Oleh Rakjat Jang Tidak Tahu 
Gunanja Hutan — Dichawatirkan Musim 
Hudjan Jang Akan Datang Akan Timbul- 

: kan Bentjana Lagi 

aa na Ea ho liat inn aan 
sar Pia djiwa telah "kehilangan tempat tinggal. Dikatakan- 

nja, 119 buah rumah musnah, 135 orang luka berat dan enteng, 
1 mesdjid, 2 surau dan 1 pabrik musnah. Rakjat jang kehilangan 

tempat tinggal ini telah ditampung dan diasramakan oleh Panitia 
Bentiana Alam Sibolga jang diketuai sendiri oleh Radja Djun- 
djungan. Kepada mereka diberikan setiap hari tiap orang 4 ons 

beras “dan tiap keluarga uang Rp. 350,—. 
: : an2 "3 telah diterima 

Seruan SudiroUtk 4x Tapinui Utara, Tedin ari Tapanuli Utara, Tebing Ting 

s3 ta gi, Deli dan tentara Bn. 132, be 
SediakanRuangan ras sebanjak 10 ton.  Djumlah 

uang dari Gubernur Rp. 100. 
Guna SR :000,—, PMI Rp. 25.000,—, Pa 

| : 

Dapa , ' nitia Bentjana Alam Sumatera 

HN t Sambutan Baik Utara Rp. 10.000,—,  Djawatan 

Hoa ang 3 pena. Ma Sosial Propinsi Sumatera Utara 

bg Raya kepada masjarakat |RP: Pen Kn 

daerah ini untuk “turut serta Sehatan Rp. 50.000,— dan “9 
membantu usaha jang didjalau- an, derma2 Rp. 19.400,—. Dika 

kan Kotapradja guna menari- takan Radja Djundjungan, keti 

pung ijalon2 murid S.R., misal- ka bentjana alam itu terdjadi 

nja dengan menjediakan sebagian tgl. 21/7-1956 j.l. djam 10.00 
dari ruangan2 rumahnja, ternjata | malam, dalam hudjan lebat dan 
mendapat sambutan jang tiukup | kepanikan, pihak tentara, polisi 

dan rakjat memberikan pertolo- besar dari pihak magtrakat, 
ikian diterangkan ole! an mnta 5 

See Sudiro kepada ,,Antara”. ngan jang memuaskan. 

Sedjak dikeluarkannja seruan 

itu, Walikota Sudiro telah mene 

rima tjukup banjak sambutan da 

Wartawan ,,Antara“ jang me- 
njaksikan sendiri bersama-sama 
Menteri Kesehatan, kerusakan 

dan rumah2 jang hantjur akibat 
ri berbagai kalangan masjarakat, 

jang antaranja menjatakan ke- 

sediaan untuk menjediakan  se- 

bagian dari ruangan2  rumahnja 

untuk dipakai sebagai sekolah, 

dan ada pula diantaranja jang 

menjatakan kesediaan untuk 

memberikan bantuan materiil, 

dalam usaha jang ' didjalankan 

Walikota untuk memetjahkan ke 

sulitan tempat bagi tjalon2 mu- 

rid itu. 
Walikota Sudiro  menjatakan 

rasa terima kasih dan penghar 

bentjana alam ini, mendapat ke 
san bahwa kedjadian tsb. sangat 
mengerikan. Sampai berita ini, di 
tulis, rakjat jang rumahnja telah 
hantjur dan roboh ditimpa ba- 
tang2 kaju besar jang dibawa ha 
njut oleh air, masih mengumpul- 
kan bahan2 jang dapat dipergu- 
nakan. Bukit2 jang tinggi dari 
mana batang2 'kaju itu  djatuh 
dan tanah2 longsor, kelihatan ke 
gundulan. Radja Djundjungan te 
rangkan, bahwa pada bulan mu   Sobsi menjebabkan pedjabat2 B.I. 

N. dan pemerintah daerah Madiun 
turun tangan dalam menjelesaikan 
kehebohan di G. Pagottan 
tersebut, disamping menjebabkan 
diadakannja pendjagaan2 kuat oleh 
fihak Mobile Brigade. Demikian 
SBG-Sobsi dalam keterangan tertu 
lisnja kepada "Antara" Selasa 
pagi. (Antara). 

KONGRES 

ngah Mangunnegoro, Residen 

ste Pranoto, S. P. Mangkun 
tamu undangan. Diantara par 
njak sekali wanitanja. 
Sebelum resepsi dimulai, dilaku 

kan upatjara pembukaan lam- 
bang-kongres dan pembakaran 
dupa dengan pembatjaan do'a. 
Lambang tsb. berupa gambar bola 
dunia dengan ditengahnja gambar 
orang jang bersamadi, sedang se- 
keliling dunia itu terdapat kata2 
"Brahmana ngesti basukining ba- 
'wana” jang berarti ,,Pendeta 
mohon kebahagiaan dunia”. Kata 
kata itu merupakan pula "tjandra 
sengkala” jg berarti tahun 1888, 

oleh Pak Bei Warsohartono, jang 
kemudian disusul pembatjaan do'a 
jang dilakukan oleh wakil2 dari 
Agama2 Islam, Kristen, Kong Fu 
Tse, Buddha, dan Hindu.   DielakkanzKata Sen. Alonto 

KERDJASAMA JANG LEBIH erat antara Pilipina 
dan Indonesia tidak dapat dielakkan. Demikian diterangkan 
oleh senator Pilipina, Domocao Alonto, jang tiba pada hari 
Rebo pagi di Singapura dari Djakarta. Senator tsb. memberi 
kan dua alasan pokok untuk membenarkan keterangannja 
itu: Pertama, kedudukan ekonomi kedua negeri berdjalin sa 
tu sama lain. Kedua, bangsa2 dari kedua negeri berasal dari 
satu keturunan. an 

Radic 
- SIARAN RADIO R. 1. : 

SEMARANG, 11 Agustus 1956 : 

Senator Alonto, jang mewaki 
li Mindanao dalam Kongres Pi 
lipina, tinggal sepekan di Djakar 
ta. Semulanja ia akan menghadi 
ri pertemuan pemimpin2 Islam 
di Timur Djauh dengan radja lb 
Du Saud, akan tetapi kundjung 

  

  
atau jang disebut2 Wewe gombel 
(bahasa Djawa, - Red.) Untung 
kedjaran tersebut tidak berhatsil 
dan 2 anak dengan selamat tiba 
dirumahnja, 5 

PURWOKERIO 
aan 

4 PERGANTIAN KEPALA KE. P, K. 
BANJUMAS. 

Pada tgl. 7 Agustus 1956 ini Ko 
misaris Besar Polisi R. Loekman 
Soepartadisastra Kepala K.P.K. 
(Kantor Polisi Karesidenan) Banju 
mas di Purwokerto telah mening- 
galkan Purwokerto menudju ke 
Bandjarmasin untuk mendjabat 
Wakili Kepala Polisi Propinsi Ka- 
limantan. 

Karesidenan Banjumas ialah Pemb 
Komisaris Besar Polisi R. Kampo 
no dari Bandjarmasin. 
Upatjara timbang terima, perpi 

sahan dan perkenalan antara Kepa 
la Polisi Karesidenan Banjumas 
jang lama Komisaris Besar Polisi 
Rt. Loekman Soepartadisastra dgn 
Kepala Polisi Karesidenan Banju 
mas jang baru Pemb. Komisaris 
Besar Polisi R. Kampono telah 
dilangsungkan baru2 ini, dimana 
antara lain telah dihadliri djuga 
oleh Kepala Polisi Propinsi Dja- 
teng Komisaris Besar Polisi Kl. I 
Acnmad Bastari. 
Sementara itu diperoleh keterang 

an, bahwa pada tgi. 6 Agustus 'bs 
inspektur KI. I R. Soerodjo Pring 
z0 wirono Kepala Polisi Bagian 
JPKN Kabupaten Banjumas. telah 
iseninggalkan djuga Purwokerto 
menudju ke posnja jang baru di 
Pati. Dan siapa gantinja sampai 
berita ini dibuat belum ada. 

BREBES : 
ea anatara i 

"SUMBANGAN” ORANG TUA 
MURID. 

  
Untuk mengatasi kesulitan ruang 

tan di SMP maka dalam suatu per 
temuan dipendopo kabupaten Bre- 
bes baru2 ini telah dibentuk se- 
buah Panitia ,,Perluasan Gedung 
SMP Negeri Brebes”, Panitia be 
kerdja untuk menambah 2 ruang | 
an klas dengan perlengkapannja. 
Untuk itu orang tua murid masing 
masing diberi beban untuk membe 
ri ,sumbangan” sebesar Rp. 200,— 
bagi orang tua tjalon murid klas I 
dan Rp. 50,— bagi mereka jang 
anaknja sudah bersekolah disitu, 
Rapat tersebut dikundjungi oleh 

orang2 tua tjalon murid, bupati 
Brebes, kepala2 inspeksi S.R. dan 
lain-lain, 1 

Di Berbes hanja terdapat sebu 
ah SMP Negeri jang untuk tahun 
ini telah menerima pendaftaran 
400 orang murid tetapi jang dapat 
|diterima hanja 50 orang disebab kes Melaju 
kan kekurangan ruangan itu tadi. 

an radja itu ditunda, Selama di 
Djakarta senator itu  mengada 
kan pertemuan dengan beberapa 
pembesar pemerintah, diantara- 
nja Perdan, Menteri Ali Sasiro 
amidjojo dan Menteri Luar Nege 
ri Ruslan Abdulgani serta bebe 
rapa anggota Parlemen Indone 
sia. Senator Alonto telah me 
ngundang pemimpin2 Indonesia 
dan duta2 besar negara2 Timur 
Tengah untuk menghadiri konpe 
rensi nasional Islam di Minda- 
noo dalam bulan Oktober jad, 
Diterangkannja, bahwa - pemim 
pin Masjumi Moh. Natsir dan 

Djam 06.25 Genderan dan Tjlem 
pungan. 07.10 Genderan dan Tjlem 
pungan (landjutan). 12.00 O. H. 
Rame Dendang. 12.30 Musik Kulin 
tang. 12.45 Frankie Laine. 13.15 
Piano Tunggal. 13.30 Bunga Ram 
pai Siang. 14.10 Krontjong Siang. 
17.00 Taman Kanak2. 17.30 Donge 
ngan kanak2. 17.59 Gending2 Do 
lanan. 18.15 Rajt Sendja. 18.30 
Obrolan Pak Patrol. 18.45 Rajuan 
Sendja (landjutan), 19.30 Tjiptaan 
Sutedjo. 19.490 Imbauan Malam. 
20.30 Hidangan O. K. Seni Putera. 
21.00 Tjeramah. 21.15 Ketoprak Ma 
taram, 22.15 Ketoprak Mataram 
(landjutan). 24.00 Penutup. 

SURAKARTA, 11 Agustus 1956 : 

Adapun gantinja Kepala Polisi ' Djam 06.10 Langgam Krontjiong 
Gembira. 06.30 Irama Indonesia. 
07.20 Maluku Gembira. 07.30 Hi- 
dangan The Four Jack. 07.45 In- 
strumental Gembira. 12.03 Kleneng 
an Gadon. 13.49 Klenengan Gadon 
(landjutan). 14.10 - Rajuan Siang. 

00 Bu Nies dengan kanak2nja. 
17.40 Varia Djawa Tengah. 17.50 
Seni Karawitan. 18.15 Ruangan 
Wanita. 19.390 - Imbauan Malam. 
19.45 Kontak dengan pendengar. 
20.30 Irama Hawaii. 21.15 Gema 
Malam. 22.15 Senandung Hidup. 
23.00 Penutup: 

JOGJAKARTA, 11 Agustus 1956 : 
Djam 06.10 9 Meraju. 06.35 

Orkes Simphoni. 06.45 Suara Momo 
dan Ramlee. 07.20 Irama pagi. 
07.45 Dikala kita bekerdja. 12.00 
Lagu2 Barat Populer. 12.30 Sekun 
tum Melati. 13.45 Gadon Seton. 
1410  Gadon Seton( landjutan). 
17.00 Tjatatan Dua Pekan Studio 
Jogjakarta. 17.40  Lagu2 Melaju, 
18.15 - Bingkisan Malam 'Minggu. 
18.30 Rajuan Malam, 19.40 Senon- 
dang Tapian Na Uli. 20.15 O. K. 
Tjahja Muda. 21.15 Wajang Kulit 
semalam suntuk. 22.10 Wajang 
Kulit (landjutan). 05.30 Penutup. 

DJAKARTA, 11 Agustus 1956 : 
Djam 06.10 Rajuan pagi. 07.30 

Orkes Studio Surabaja. 12.00 Lem 
baran Wanita. 13.30 Kwartet Ira- 
ma. 17.30 Orkes Ketjapi Laksana. 
18.30 Orkes2 Konsert. 19.20 Orkes 
Studio Djakarta. 22.30 Lagu2 Barat 
Populer, 23.00 Penutup. 

TJIREBON, 11 Agustus 1956 : 
Djam 06.10 Langgam Gembira. 

06.40 Njanjian dari Lajar Putih. 
07.10 Sam Saimun Melagu. 07.40 
Orkes Bia. 12.08 Joe Loss. 12.30 
O.K. M. Sagi, 
minum teh. 13.40 Gending2 Djawa. 

ju
a “3
 

14.10 Orkes Studio Djakarta. 17.00” 
Suara $. M. M, 17.30 Siaran A.P. 

118.15 Tenang Petang. 18.30 Trio 
Panti Pemuda. 19.30 Kongkrus 
Orkes Melaju. 22.15 Kongkrus Or 

(landjutan). 23.00. Pe 
Ki 'nutup. 

13.10 Penghantar 

duta2 besar Mesir, Saudi Ara- 
bia. Libanon dan negeri2 Timur Tengah lainnja telah menerima baik undangan itu. 

Mengenai kerdjasama jang lebih 
erat antara kedua negeri, senator 
Alonto lebih djauh menjatakan, 
bahwa produksi kedua negara 
hampir sama dan demi kepenti- 
ngan Indonesia dan Pilipina, 

Kebatinan bukan agama 
baru, : 

Dalam kata pembukaannja Mr. 
Wongsonegoro Ketua Umum Ba- 
dan Kongres Kebatinan Indonesia 
(B.K.K.L.) a.l. menjatakan, bahwa 
sedjak kongresnja jang pertama 
di Semarang setahun j.l. telah di 
lakukan konsolidasi: organisasi 
baik kedalam maupun keluar. 
Apabila dulu masjarakat bersikap 
jragu2 terhadap gerakan Kebati- 
nan ini, maka sikap jang ragu2 
itu kini lambat laun telah lenjap 
dan beralih mendjadi simpati. 
Demikian pula Pemerintah, dalam 
hal ini Kementerian Agama dan 
P.P. dan K. Apabila gerakan ke- 
batinan dulu mendapat penjelidi- 
kan jang agak lama dari Peme- 
rintah, maka sikap resmi Peme- 
rintah kini telah berubah mendja 
di simpati. “Hal ini dibuktikan 
dengan bantuan2 dari Kementeri- 
an Agama maupun P.P.K. terha- 
dap Kongres ini baik moril mau 
pun materiil, 

Bukti lainnja adalah berupa 
utjapan Presiden sendiri pada 
pembukaan Parlemen sekarang 
ini. Dalam pidato pembukaannja 
itu oleh Presiden dengan tegas 
dinjatakan, bahwa bangsa Indo- 
nesia dewasa ini membutuhkan 3 
matjam pendidikan jaitu: 1. pen- 
didikan keahlian atas dasar ilmu 
pengetahuan (investment of hu- 
man skill), 2. pendidikan untuk 
perusahaan dan perindustrian 
(material investment), dan 3. Pen 
didikan djiwa (mental invest- 
ment). 

Jang dimaksudkan oleh Presi-   maka kedua negeri itu ' harus 
menghindari usaha mentjekek ma 
sing-masing leher dilapangan eko 
nomi. Senator itu selandjutnja 
menjatakan kepertjajaannja, bah- 
wa Indonesia pada suatu hari 
akan mendjadi negara besar. Ia 
mengemukakan dua alasan lagi 
untuk memperkuat pendapatnja 
itu: Pertama, Indonesia — adalah 
negeri jang kaja-raja. Kedua, In- 
donesia mempunjai banjak pe- 
mimpin2 besar. Menurut Alonto, 
Presiden Sukarno akan mendjadi 
salah seorang terbesar dalam se- 
djarah. 

  
Diterangkan selandjutnja, bah- 

wa ia pernah bertemu dengan 
P.M. Ali Sastroamidjojo dan 
Ruslan Abdulgani dalam Konpe 
rensi A—A. tahun j.l. dan da- 
lam kundjungannja baru2 ini. 
Kesan jang didapatnja jalah bah 
wa mereka "tulus dan sangat, 
effisien”. Atas pertanjaan, apa- 
kah Indonesia masih menganggap 
Pilipina sebagai satelit Barat, 
Alonto dengan tegas mendjawab, 
“Indonesia tidak anti Barat. Me 
reka melakukan politik bebas”, 
(Demikian berita UP dari Singa- 

t 

den dengan "mental investment” 
itu menurut pembitjara adalah 
tidak lain dari pendidikan keba- 
tinan, jang dalam Kongres seka- 
rang ini merupakan salah satu 
atjara pokok disamping  atjara 
lainnja jaitu tentang "arti keba- 
tinan.” 

1000 Orang 
KIRA-KIRA 1.000 penduduk 

kota Cali, Colombia-Barat, telah 
tewas dan kira-kira 3.000. orang 

gai akibat ledakan 7 buah truck 
militer jang muat dinamit dan 

bahan2 ledak lainnja pada malam 
Selasa jl. Ledakan ini menghan- 
tjurkan sebagian dari kota Cali 
jang terdiri dari gedung2 berting- 
kat, dan terdjadinja didekat mar- 
kas-besar kepolisian militer dan 
stasiun kereta-api lama. Kedua 
buah gedung besar ini hantjur- 
lebur sama sekali, dan ditempat 
terdjadinja ledakan itu tampak 
sebuah lobang besar, Menurut 
pengumuman resmi, antara 5 dan 
18 blok perumahan dan gedung2   (pura. (Antara). lainnja telah hantjur, dan 20 buah 

  

»Kebatinan” BukanSu- 
| ce 

atu ,Agama Baru 
Tetapi Akan Sublimeren Agama2 Jang 
Sudah Ada—Resepsi Kon 

Seluruh Indonesia 
KEBATINAN Indonesia ke-II jang berlang 

sung di Solo pada tg. 7 s/d 9-8 ji, Selasa malam il. 
buka dengan malam resepsi bertempat di pendopo K 

dan Solo. Hadir dalam resepsi itu al. Gupernur Di 

Surakarta Muhd. Saleh, Komandan 

sim hudjan jang akan datang di 
| r2nj ambut: . k , 

gaan sebesar2nja atas .sambutanj “ ewatirkan, bukit2 jang telah 
en Nana ta gundul itu akan runtuh kembali 
meng. , 2 .Ikarena ti 2 jan. kerdja-sama, kesulitan ' tempat | karena timpaan hudjan 

Rumah dikampung Sentiong jg 
dihuni oleh 11 orang pada malam 
kedjadian itu, tewas semuanja ber 
sama-sama rumahnja, jang kita 
persaksikan hantjur dan terbenam 
kedalam tanah. 

Untuk mengatasi musim hudjan 
jg akan datang, supaja bukit2 jg 
gundul djangan runtuh, Radja 
Djundjungan telah berhubungan 
dengan Djawatan Kehutanan utk 
menanam  tumbuh2an jang lekas 
tumbuh dibukit-bukit jang gundul 
itu. Bentjana alam ini terdjadi, 
demikian Radja Djundjungan, ka 
rena pohon2 banjak jg ditebangi 
rakjat jang tidak mengetahui apa 
kegunaannja. Akibat penebang?an 
ine bukit2 djadi gundul dan hu- 
djan jang menimpa tanah bukit2 
tersebut karena tidak kuat lagi, 
longsor kebawah dan terdjadilah 
bentjana alam itu. 

bagi anak2 kita itu dapat diatasi 
dan dipetjahkan dalam waktu 

singkat. 

es Kebatinan 
i Solo 

telah di 
usumoju 
awa in 

rakarta Salamun, Walikota 

Ta Resimen Infanteri 15 Over 

dengan isteri dan lain2 ro 1 

ana kut kongres ternjata ba apengi 
5 Kerugian jang ditaksir kira2 

Dikatakan lebih landjut, bhwfRp.10 djuta, demikian Radja 
ketiga matjam pendidikan itu ter| Djundjungan  mengachiri ketera- 

njata telah didjadikan azas dan pads wartawan Anti 

pedoman bekerdja oleh Pemerin- 

tah, seperti njata dalam keterang 

in Pemerintah kepada Parlemen 

jang diberikan sesudah itu. Sekali 

pun harus diakui, bahwa dalam 

keterangannja itu Pemerintah ma 

sih mengira bahwa, pendidikan 

kebatinan itu telah 'terdjalin di- 

dalam pendidikan agama dan pen 

ngannja 
ra" 

Wani 

  

  

ta2 Indone- 

  

E. Jusuf Kalah Dalam 

jaitu tahun berlangsungnja kon- 
gres sekarang ini. 
Pembakaran dupa dilakukan 

didikan budi-pekerti. 

Menurut Mr. Wongsonegoro, 

pendidikan kebatinan" adalah le- 

bih luas dari keduanja"itu. Me- 

ngapa agama tidak dapat menen 

teramkait dunia? Sebabnja ada- 

lah karena orang2 jang mendja 

lankan agama itu sering hanja 

' menitikberatkan pada ,satu segi 

sadja, jaitu -berbakti' kepada Tu- 

han, dengan melepaskan sama se 

kali kebatinan. Pendidikan budi- 

pekerti mendidik kita bersopan- 

santun, bahkan beradab terhadap 

orang lain. Pendidikan djiwa mem 

punjai dasar lebih luas daripada 

pendidikan Agama maitpun pendi 

dikan budi-pekerti, 'oleh' karena 

' djuga menjinggung batin manusia. 

Oleh pembitjara diulangi kete- 

yangan jang pernah. .diberikan 

dalam suatu konperensi pers, 

jalah “bahwa gerakan Kebatinan 

bukanlah merupakan suatu aga- 
ma baru jang akan “ mendesak 

agama2 jang sudah ada, akan 

tetapi kebatinan bahkan akan 

memperdalamnja atau ”sublime- 

ren“ agama2 jang sudah ada. Di, 

tegaskannja pula bahwa  pengi- 

kut2 gerakan kebatinan bukanlah 

orang2 Atheist, karena mereka 
semua pertjaja kepada Tuhan. 

Achirnja 
mengutjapkan harapannja,  mu- 
dah2an Kongres Kebatinan ini 
dapat memberikan sumbangannja 
kearah tertjapainja ' perdamaian 
dan kesedjahteraan dunia,  jaitu 
?Mamaju bajuning bawana", 

- Ag 0 Rn 9 TX 2 Oa, 0 On Tn. £ 

“S-YARGA EMAS. 

Finale 
Dalam finale single putera dari 

tournament bulutangkis kedjuara 
an Malaya jang diadakan Senin 
malam di Badminton Hall, Singa 
pura, djuara Indonesia, Eddie Yu- 
suf telah dikalahkan oleh pemain 
Thomas Cup Malaya, Ong Poh 
Lim dengan angka 8—15, 12—15, 
demikian Reuter. Sementara itu 
pemain? wanita Indonesia, Yang 
Weng Chin dan Oei Lin Nio telah 
berhasil menggondol 2 kedjuaraan, 
jaitu kedjuaraan single puteri dan 
kedjuaraan double puteri. 
Dalam pertandingan finale Yang 

Weng Chin berhasil mengguling   
Mr. Wongsonegoro1—0 

kan Nn. Tan Gaik Bee, djago 
Penang jang pernah berkundjung 
ke Indonesia dengan score 4—i1, 
12—10, 11—6. Kedjuaraan double 
puteri, direbut oleh Yang Weng 
Chin, bersama2 dengan Oei Lin 
Nio, mengalahkan pasangan Nn, 
Helen Heng/Tan Gaik Bee (Singa- 
pura/Penang) dengan score 13—15, 
15—8, 15—9. Kedjuaraan double 
laki dimenangkan oleh pasangan 
Malaya jang terdiri dari Ong Poh 
Lim dan Ismail bin Marjam jang 
dalam finale mengalahkan pasa- 
Tn Abdullah Piruz/Mok Yat 

ah. 

KES. ANSOR DJATENG 
KALAH 14. 

Pertandingan senakbola hari S. 
.lasa. jbl. dilapangan Stadion Se- 
marang antara kes. DPDAD 'Terr. 
Iv dan kes. Ansor Djateng telah 
dimenangkan DPDAD dgn angka 
!4—1. Halftime kes. Ansor leading 

PERSIBAJA DJUARA. 
Untuk memperingati kedjuaraan 

I. M, Surabaja dalam kompetisi 
Persibaja kelas II, maka pada tgl. 
6, 7 dan 8 Agustus jbl. di Sura- 
baja dilangsungkan pertandingan 
segi tiga antara kesebelasan2 Per 
sibaja, PSIS (Semg.) dan Persis 
(Solo). Ternjata dalam pertandi- 
ngan itu, kes. Persibaja dapat me 

lagi mendapat luka2 berat, seba-' 

rebut djuara pertama, Persis djua 
Chusus "Suara Merdeka” ra kedua dan PSIS mendjadi dju 

  

SEMARANG, 9 Agustus 56 : ru kuntji dengan kesudahannja 
24 karat : djual Rp. 46,50jisbb. : Persibaja — PSIS 5, 

beli Rp. 45,50 /PSIS — Persis 1—1, Persis — Per 
22 karat : djual Rp. 43,— Isibaja 2—4. 

beli Rp. 4,— ea maa ah 
Untuk harga emas Djakarta, KETOPRAK MATARAM. 

Medan, Surabaja dan Luar Negeri 
hari ini kami tidak menerima tja 
tatannja. 

Besuk tgl. 10 s/d 12 Agustus di 
gedung Kesenian akan diadakan 
pertundjukan Ketoprak Mataram 
asli dengan pemain2 a.l. Kadari- 
jah, Rukinah, Hermin dll. diba- 
wah pimpinan  Sudjadi. Sebagai 
selingan akan dihidangkan dage- 
lan. Pertundjukan ini diselengga 
rakan oleh Panitya Balai Perte- 
muan R.T. Sendjojo Baru SMG. 
dan hasil bersih untuk biaja Balai 
Pertemuan tsb» Untuk  djelasnja 
harap batja iklannja jang dimuat 
hari ini. 

  

    
Neraka Di Cali: Truk Dinamit Meledak: 

Mati: 3000 Luka' Berat 
bentjana ini adalah perbuatan 
»komplotan chianat jang djahat”, 
dan ditegaskannja bahwa pemerin 
tah tidak akan berdiam diri sela 
ma pendjahat2nja — baik biang2 
keladinja maupun pengikut2nja — 
belum mendjalani hukuman berat. 
Kata2 presiden ini tertjantum dlm 
suratkawatnja kepada gupernur 
Lembah Cauca, jang ber-ibukota 
di Cali. Betapa tjepatnja orang 
memberikan pertolongan, dapat 
dikemukakan dengan kenjataan 
bahwa pada malam Rabu jl. su 
dah ada 4.000 donor darah jang 
menjumbangkan darah, — sedang 
kan pesawat2 terbang asing 
diantaranja 6 dari Amerika Seri 

Gustavo kat — telah mendarat untuk men 

(U.P.) 

blok lainnja mengalami  kerusa- 

kan2. Djumlah penduduk kota ini 

kira-kira 290.000. ,, .. 
Ledakan ini terdjadi pada djam 

1215 malam. 12 Djam kemudian 

regu2 tentara, barisan pemadam 
api dan penduduk biasa masih 
terus mengangkuti djenazah2 dan 

orang jang luka2 dari reruntuh- 

an-reruntuhan,  Sekurang-kurang 

nja 500 orang militer telah tewas 
sekali gus. Kota Cali hari. Rabu 

tampaknja seperti sebuah kota jg 

terletak dikantjah peperangan du 
nia Il: rintihan orang jang luka2, 

djeritan sirene mobil2 ambulan, 
dan segalanja itu diliputi debu 
akibat ledakan, 

Presiden Colombia, 
Rojas Pinillas, mengatakan bhw datangkan pertolongan, 

| 
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UNTUK : 
WAKTU BELADJAR: 

  

na 36 — Djakarta 

WAKILAN DJAWA-TENGAH : 
“Dil. Gadjaa Mada 49. — Semarang. 
NA lengkap dan demonstrasi pada alamat tersebut 

: Sekolah Menemui, Islam (Bulu) 
BULU-STALAN Illa/253 

MASIH MENERIMA MURID BARU. 

Sa 

         
Na 1 DISERTAI Ketan 1 

SALAMAN, GADII JANG DI- | 
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KLAS I dan II 

. DJAM 13.30 — 18.00   
—a— aa —— Pee an 

  

    

  

   
   

   
   

    

   

   
   

  

   
    
    

    

    

    

   
      

    

          

     

  

   
   

    

   

  

   
   
   
   

          

   

       

     

    

  INI MALAM PREMIERE ! 

His Orders: 
“TRAP THE 
"BLACK CAU:I 

« Wildest, wiliest 

fighter ever to face 

the U.S. Cavairy! 

    

     

OYAL? 415 - 645 - 915 
7m) s0    

  

RA" 
- 

2 2 AE 5 . 30 
an: 

    
ss ae 

REN” Viatio ce: BESOK PAGI dj. 10.- 

  

Drama pertjintaan 
2 hangat bernjala- 

nuh 

umpa.! 
dan mem- 23 

hkan yag z 

    

    

  

   

  

   

              

     

    
      
   

  

   

  

   
   

SN bagan ae tetapi 

adis manis keturunan 

  

Y EVENING 
sarlah LARRY 

  

      

     

         

      

   

  

   

  

   

   

  

   

  

   
   
   

     
   

   
    

  

   
    

   En Te O- OS 
ua — Liu Loan 

    : Chen Chean € 3 

Film Ba aa 
papa aru: 
  

"0 RION” 
(33007.00 9-00 

V4 GICMKAPT AM IOSEPH KAUFMAN Production 

PA Century. Form 

ilm CinemaScope dengan Uiadidrok terbaru serta dengan tjerita 
jang paling gandjil ! 
jerita avontuur tentang badjak2 laut untuk Pertama kalinja jang 

| difilmkan, buah € ip nulis jang terkenal ! 
tentang 'menara2, meri yang2 gantungan dan tentang    

”"ROXY” 5.00 7.099-00 (17 th) COUPON Ran AMAL 
T 

Iisa pemberontakan bangsa In- 

MANGKA RE: DJEKI” 
OKO ,17” — SINGOSAREN 4-6 SURAKARTA. 

Penarikan pada tanggal 4 Augustus 1956, dihadapan Wk. Notaris 
: dan dimuka Umum/Chalajak ramai dengan Ma oleh Wakil 
dari beberapa Instansi setempat. 
Hadiah : 
No. I, djatuh pada No. 40782, satu Biomfiers merk 'SUNDAP" 

n 63601, satu Radio merk 'SYLVANA' 1» » Pa 

» MI, ” »” 41900, 1 Mesin-Djahit merk 'LINDA' 
£ PU “ia » ae IrAG As beda Sport-Model 

2 'RAMBLER 
» Ne » » ” 74714, 1 Diam tangan Ik. 'WINGO' 

” VL » » » 54907, 1 Djam tangan pr. CASTELL 

ah, 65255,-1- Djam tangan Ik. 'JOSMAR' 
VII, Ian bidan Babak terdiri dari @ Satu pt. Hemd merk 

»AMS”, djatuh pada nomor? # 
49007 . 67401 ”69970 62111 52874 
75799 72007 63218 58121 55226 
54983 58857 45692 46249 69448 

3 IX, Sepuluh hadiah terdiri dari @ Satu potong kain Batik, 
djatuh pada nomor” : 
63052 1 48226 76000 - 64025 " 68001 
69631 -— 65497 79062 74691 60629 

si Xx, Boa. yeah hadiah terdiri dari @ Satu pt Tjelana 

75723 590502 44364 73419 50401 
60999 73404 72226 70315 53700 
53156 46796 79854 50514 50222 
59326 41841 60301 55790 58942 

XI, Kalimbbea hadiah terdiri dari @ Satu pt. Kain Ba-   : ja maoowestoned mania “Begag 4 no3s” In Lenfa 68734 61122 
45821 76180 58451 74608 79422 rita mengagumkan tentang 16330: Nai Aa 

1 : Na 3303 53430 . 72372 47244 481ti ri Pen Gan pemburuan jang 66100 59012 

XII, Dua:puluh hadiah terdiri dari @ 114 Mt. Imitasi Ga- 
| bardine, djatuh pada nomor" : 
1459790” 59121 — 44892 58606 51781 
51021 60102 44997 76487 43005 
67688 77136 159221 51741 55431 
77551. 53559. 71577 66303 48961 

Berpuluh ribu rakjat dan minjarakah dalam dan luar kota Sura- 
karta, telah menjaksikan di TOKO ”17”, memang untuk keperluan 
segala bahan: pakaian, di TOKO ”17” persediaan tjukup, harga 
murah dari jang murah, lajanan tjepat dan sopan, hampir setiap 
hari menerima, barang baru, kembang baru, ala Samba serta 
Mambo. 
MAMPIRLAH tt SAKSIKANLAH !! BUKTIKANLAH !! 

Menunggu dengan hormat, 

Toko ,17” 
— SINGOSAREN 6 — SOLO 

  

Berkenaan Men hari ulang ag Fu Nu Hui ke- 30, maka 
lalam rangkaian peringatan tsb. akan diadakan BABY SHOW : 

“Pada tgl. 19 Agustus 1956. " 
Bertempat di gedung HWA JOE HWEE KWAN 
Plampitan 19, Semarang ' 
Dimulai pada djam 9.00 pagi. 

Baby show tsb. diatur dalam dua golongan, jakni golongan 
pertama anak umur 3 s/d 6 bulan, dan golongan dua anak 
umur 6 s/d 12 bulan. Baby show ini terbuka untuk para anggauta 
Fu Nu Hui dan Umum. Para peminat jang akan ikut-serta dapat 
mendaftarkan mulai hari ini, dengan disertai uang sebanjak 
Rp. 10,— (sepuluh rupiah) kepada : 

1. Nj. LIE THIONG DJIEN, Djl. Kenanga 26, 
2. Nj. DJIE PING DJIANG,. Djl. Mataram 870, 
3. Nn. TAN KING NIO, “Dil. Mataram 770, dan 
4. Nj. CHUNG KIM YAN, 'Bodjong 22, Semarang. 

Pendaftaran ditutup s/d tgl. 11 Agustus 1956. 
a.n. PANITYA LUSTRIM Ke VI 
FU NU HUI — SEMARANG. 

  

  

BESOK PREMIERE BESAR 5.00 7.00 9.00 AT Fe 
EXTRA: SABAN SORE DJAM 3.00 

"LE PLAISIR” 

"N Uu R3 

  

Claude Dau- 
phin, Gaby 
Morlay, Ma- 
deleine Re- 
paud, Ginnt. 

Leclerg, Mila 
Parely, Daniel 
Darrieux, Pier 
re Brasseur, 

Jean Gabin, 
Paulette Du- 
bost, Jean 
Servais, Da- 
niel Gelin, 
Simone Simon 

12 bintang 
Frans bersatu 
dim. sebuah 
film jang me 
narik ! 

  

Tiga tjerita pendek ea: buah tangan Guy de "Maupassant 
jang disiapkan dengan tjara istimewa!   

  

       

lautan jang ng 'ahasia dan Hush IT | 

Type Pertj. Sea Idzin No. 3498/11/A/171 

Kisah seorang' penari jang sial, seorang perawan jang sedjati dan 
seorang pelukis jang berhasil melawan nafsunja untuk mentjintai 
gadis jang akan membawa dia ke-djurang kesengsaraan ! | 

  

      

    
- 

DJAKARTA: 

BANDUNG: 

SEMARANG:   3G. 

TELAH MENIKAH: 

S Sian Un 
— SALATIGA) 

Soebagi 

Di SALATIGA pada tgl. 5 AGUSTUS 1956. 

PERLAND 
DIESEL ENGINE 

2-3 PK 

'FUL 

    

PAI Ig 

Dil. TTHANG BENDERA 909 — TELP. K. 1582 

Dil. ASIA AFRIKA 126 — TELP. 4626 

bil. PURWODINATAN 50 — TELP. 674. 

Sg 13 1, ton 1948 

| 'DODGE pickup 1956 « 

dan lain-lain, 

186 - Semarang. 

: (EVROLET Loadmaster     
'ZEPHYR '55 sudah terpakai 
AUSTIN A70 Otolet 1952, 

Djl. IMAM BONDJOL (Pontjol) | 

    
    | Ukbanenma Kasih 
Dengan djalan ini, kepada se-| . 

kalian handai-taulan kami sam- 
paikan utjapan beribu-ribu terima 
Ikasih atas pemberian pesumbang 
jang berupa apapun dalam per- 

  

P. Ml.     
NE MK NAN “TAS TA 

dengan 

jJ Lu) 
(BANDUNG) 

ena mia - 7 - - 

    

  

|OBat Anri 

TP Getas Mas 
Sangat Wandjur untuk 

  

Pengarit Kurir 

menjembuhkan Segala 
perjakit kulit dll. 

Perbotol P3     
  

    Bisa beli di tokog diantero Li 
  

  

    

| PEMERINTAHAN DAERAH KOTA BESAR 
SURAKARTA 

Pen 

Roy Kogers 

No. 16   
No.3 13/1/Peng, 

KEPALA DAERAH KOTA BESAR SURAKARTA 
Menjusul pengumuman No, 11/1/Peng. tgl. 17 Djuli 1956. 
Karena adanja tambahan pekerdjaan perbaikan djembatan 

'Begalon belum dapat selesai pada waktu jang sudah ditentukan. 
Berhubung dengan ini maka penutupan djalan dari simpang 

tiga Bajangkara sampai simpang tiga Tipes untuk segala matjam 
kendaraan diperpandjang sampai dengan tgl. 12 Agustus 1956. 

Tap mendjadi perhatian adanja, 

Surakarta, 3 Agustus 1956, 
KEPALA DAERAH KOTA BESAR SURAKARTA: 

(MUHAMMAD SALEH). h 

  | Ikawinan kami pada tgl. 1-8-1956 
jbl . 2 

Keluarga Tag 
SOEPARNO 5 

TJONDROSASTRO | ik. 

Bantulah 

Kini 

“1 

  
  

kleeding,   
muaskan. 

Hk 

ME Cun En OKMA KUR UKM KN 

SEDAP DIPANDANG MATA ! 

  

Produksi montage di Indonesia 

Dalam, pula, Mata Kutiing. 

    
       

Ae TA mn SN . 

“DIFJARI 1 
. TAILOR ILLIAS & | | Seotany Tak! atau " erempuan 
KAP BECLEEDING 
“DJL. RADEN PATAH 76 | ADMINISTRA"IE 

SEMARANG JANG SUDAH BERPENGALAMAN DAN DAPAT ME- 
£ Haa NGETIK. 

Menerima segala djahitan Wool, Surat2 "lamaran harap dialamatkan pada Harian ini 
dan bikin KAP Jeep, Pic-up, Be- 

  

      

— Suatu PERMANENT WAVE PANDJANG - 
TJIPTAAN KAMI AKAN 

Menembah Daja.t enerik (Cbarne) 
PARA WANITA INDONESIA ! 

Dapet DILEPAS mendijadi LONG-WAVE bila memakai rok. 
Dapet DI-KAPSEL kombali, djika memakai kebaja ! 

Untuk anak? pramp. 

Toni cold wave 

tanpa stroom listrik, 

| Tetep dingin! 

  

SEMARANG.     

  

SUARANJA PUN MERDU / 

O- hhDio 
Model Terbaru 

  

ex »TONFUNK”. 

Jaarbeurs Luxemburg 1952. 

— Memabai 7 lampu'dan 4 Gelombang — Pemakaian stroow: 23 
disertakan Antenne 1 

nemesang Medaille Emas Internationale 

  

59 Watt. Mempunjai sambungan untuk Pick-up dan Extra Luidspreker : 

BEBERAPA KEUNGGULAN TELAH DIBUKTIKAN 
DENGAN TEGAS OLEH , SUPERTONE” 

  

antara lain jalah: 

1. POTONGANNJA MANIS 34. SANGAT KUAT MENERIMA: 
2. PERLENGKAPAN TEKNIKNJA SIARAN SELURUH DUNIA. 

MODERN DAN SEMPURNA. 5. TERISTIMEWA DIBUAT CHUSUS 
3. KAJUNJA PILIHAN DAN DI- 6. HARGANJA MURAH. 

POLITUR HALUS. ' 
sudah dapat dibeli dari per sediaan terbatas-model2 jang paling baru: 

TPP Du TOSOPAS NBA Me nm Rp 2721 w 
TYPE: D. 1956/AV (listrik & accu) incl. Vibrator ,,  3.325,— 

SERVICE & ONDERDIL2 SELALU TERDJAMIN ! 

NV. ,SURACO” 
Tjabang Semarang: Djl. Gadjah Mada (Seieran) No. 5 

Tilpon : 2460 Djohar . | 

  

ARLLANA LK KE MERK PA MM MEA. 

amammor kea -a---2N | 
i 1 k 

PNG SEhst... 
I 

ongkos 1. | 
herman to 

  

  

S 
“ 

Segala perkataan diutjapkan dengan tak bera- 

gu-ragu! Karena giginja indah, berkat pema- 

kaian setiap hari dari obat gosok gigi 

Gibbs...jang ringan harganja! 

SEGAR 

SEHAT 

HEMAT 

dengan 

  

UNTUK 

hoes, ditanggung me- No. 17/3194     

  

: 
  

    Ang si 

— Ricky, en baik-baik sadja bukan? Ada apa engkau disini, 
Carlson? 
— Saja mempergoki dig sedang mentjoba untuk 

Sa AA an 
Don Patches, Lola Sue! 

( wiar are you N. HERE, CARLSONZ 
DOING 

  

    

/ LET GO OF THAT 
: 2 SISTER!        TRYING TO CRIPPLE 

DON PATCHES, LOLA 
UE! mar 

  

  

    
— Aduuuuuh! — Lepaskan sekop itu, 

na! 
melumpuhkan 

  



        

     

narkan Persi 

  

    
      Dulles Berkeje 

dia , 

  

   

  

Dengan     

  

SIKAP PEMERINTAH Irak jang. menijokong tindaka Mesir dalam hal menas'ionalisasi Sucz Mean ita lah menimbulkan rasa ketjewa disemeniara komentator hari 

  

an2 Inggris jang terbit hari Senen di Loadoni Menteri luar negeri AS, J.F. Dulles, mengatikan babws persiapan2 mili, ter jang dilakukan dewasa ini oleh 1 S “Utk menghadapi | 
setiap keadaan darurat berkenaan 
lah ,sama sekali adil”. 

"Demikianlah sumber2 jang me sadij 
ngetahui menjatakan di Washingnai 

dengan krisis Suez itu ada 
IPA NABI 

nagin. 

a suatu pernjataan menge- | 
suatu kenjaraan dan hal ini 

  

ton hari Senen. Sumber2 itu se-adalah segar.s-.-dengan — politik 
| landjutnja menjatakan bahwa radisionil AS, jaitu . membiar 
1 Dulles adalah penganut kuat da Kan ndanjarskabahanan bertindak I Ti suatu doktrin, jakni bahwa “an Suatus krisis, 

siap sedia mempergunakan ke- 
kuatan merupakan seringkali tja- 
ra jang terbaik untuk tak diha- 

Kassi2 perang AS ber 
ge 

Dari Napoli, Italia, UP me 

  

   

    
   

  

      
     

24 
3 

Mesir Telah Ad Permusja 
liter Den   

" permusjawaratan2 

nal Company. Dal 4 
. mengadakan perundingan2 

Ox Ev 
iku di Kairo. 

    

   

| Amer, panglima tentara : 
ngan Mesir, Syria, Saudi Arabi: 
lan Yemen. 

“Senen menggambarkan 

liter Inggris-Perantjis. 5 

Djuga dengan wakil2 
dan Jugoslavia, seperti telah di- 
beritakan, Nasser telah mengada 

g menda- kan perundingan2 jan 
lam. Dengan dutabesar India di 

pula mengadakan perundingan? 
dan dengan dutabesar Jugoslavia, 
J. Djordja, berulang2 pula. 2- 

guardnja“, pasukan2 tjadangan- 
nja dan pemuda2 jang merupa- 
kan pasukan2 pembantu. Hal ini 
adalah sebagai djawaban Mesir 
terhadap mobilisasi setjara seba 
gian jang dilakukan di Inggeris 
berita2 bahwa Inggeris  mengi- 
rimkan ke Lautan Tengah ba- 
gian Timur pasukan2nja untuk 
memperkuat kedudukan Inggeris 
dibagian dunia itu. 

  

ISRAEL MENDERITA BA- 
LANS DAGANG DEFISIT.   ruskan mempergunakan keknatan 

itu. Kat, merekaitulebih djauh buah kapat dari armada ke-6 bahwa menurut Dulles doktrin AS bertolak di: Napoli menu 
atau adjaran ini berlaku sekali dju Kanaan Ra angan 
untuk keadaan dewasa ini. Hal pimpinan kapal induk ,,Ran- ini tidaklah berarti bahwa Dul- dolph” jang 39.800 ton besar- 
les mengandjurkan supaja segera aja. Kemana, tudjuan kapal2 
dipergunakan kekuatan pada ta- itu tidaklah. “diumumkan tapi 
raf sekafang ini, melainkan ber- diduga bahwa move itu dilaku 
arti bahwa Inggeris benar benar kan berkenaan dgn krisis Suez. 

wara - 

f 

vartakan bahwa hari Senen 10| 

F 

| 

Departemen statistik Irael meng 
umumkan hari Minggu, bahwa ne 
gara ini telah menderita balans 
dagang defisit sebesar £ Isr. 
25.000.000 lebih banjak djika di 
bandingkan dengan diangkawaktu 
jang sama tahun 1955. 

Indonesia Setia 
PadaRekan2 A.A 
Ido Garnida Tentang   sekali dalam hal mengadakan s 1 

persiapan2. Lana pasti gagal 
AKA. 5 ag 

Hal ini dikatakan oleh Dulles Pari Moskow “Pass” menjata 
dalam Sara r21OSSVSi ati kan bahws herian "Bravn Ta $ 

nulis bahwa Lord Birdwood, -se-: 

orang pemuka “ dalam soal-soal ' 

Djumaat jang lalu jang ditudju 
kan kepada rakjat AS-dalam hal 
man, Dulles menjatakan pula ke 
jakinannja bahwa konferensi in Timur-Tengah, telah menulis ke sj 

pada Mesir « "Times", tindakan 
sionalisasi Suez Canal Com-     

   

ternasional di Londo, antara 24 pada 
negeri nanti pada tgi. 16-8 akan menas | 
berhasil memetjahkan soal Suez. pany sama sekali tidak melanggar 
Djuga presiden Nasser akan me ikatan2 internasional jang diada- 
nerima baik tekomandesinja, kakan oleh Mesir. Anggota parle- 
ta Dulles, Mempersoalkan pernja men dari Partai Buruh, Warbey, 
ag pa 3 Temen ya bahwa Dul telah minta kepada ' pemerintah 

Be aan, kam Perunding Inggris supaja menghormati ke- tidak mengadakan ik an” Pentingan? absah . negeri2 lain. 
1 Is/Perantjis, pem- Ea an 

esar? AS mengatakan bahwa Harian Sunday Dispeteh” js 
utjapan Dulles itu adalah biasa Mem epentingan: peria- 
Pe an adalah Iaga Us menulis bahwa — “pemusatan2 

: Ikan2 bersendjata sebelum- 

          

nja 

   
   

5 In, es 2 Ca aa aa ilangsungkan' konferensi in | Djuga SSKDN (ita ang Ge” d 
: : Lon 1marsyikan U Kk me Tuntut Kenaikan musintan neteri2: Barat me 1 2 ngadakan perundingan2 dari se 

Pangkat Setingkat gi adu kekuatan”. Sudah dje- 

  

    

   

Soal Suez 

IDO GARNIDA, anggota Sek- 

Utk Menanckis Reaksi? In, 
|. Jang Bersifat Seperti P 

MENURUT BERITA2 hari Senen 
dengan Sc 

geni: Kisselev, demiklanjah. 

“Dalam perundingan? itu hadlir 
pula djendral major Abdel Hakim 

gabu- 

Menurut sumber2 jg & 
- dapat dipertjaja maka besar se- 
kali kemungkinannja mereka itu 

1 membitjarakan kemungkinan2 tin- 
ut dakan2 militer Barat. Berita2 jg 2 

| tersebar luas sekali di Kairo hari" YAjW, 

: kengga apakah ( 
.. Nasser berusaha untuk menarik A 

“Uni Sovjet dalam rentjana mili- y 
ternja guna membalas move mi- y 

Kairo, A. Jung, ia telah 3 kali 

mentara itu. wartawan UP me- 
njatakan bahwa Mesir telah 
menjempurnakan . mobilisasinja 
dengan memanggil "national 

  

warata 

  

   

      

   
   

  

nd    

  

   
   Kuomin ta 6 

     

  

2 

     
   

  

Dala 

    

    

    

   

      

     

   
   

            

   
    

    

    
    

   
   

   
  

      

       

  

    

    

     

      

   
   

  

-« BINTANG RADIO SEMARANG — 
Minggu j.l, bertempat di gedung Kesenian Semarang telah 

gkan pemberian piala-piala kepada pemenang2 perlombaan 
dio th. 1956 Studio Semarang. Gambar nampak: Bin- 

g Radio Semarang sehabis menerima piala berdiri se- uka lens ”Nappho”. (NAPPHO) 

II Tahun Tragedi Sen- 

    

  

am 

  

  

   
   Idjata Atom Thd Djepang 

d|Xota Hiroshima Peringati “Didjatuhkannja 
il Bom Atom Pertama Diatas Kota Itu11 Th. Jl. 

. KOTA HIROSHIMA pad: hari Senin dengan chidmat 
memperingati ulangtahun jang ke-11 meledaknja bom Atom jz 
pertama jang didjatuhkan dikota tersebut disertai dengan doa an didjaminnja perdamaian didunia 'ini. Ik. 30.000 orang 

1 enduduknja jang kini telah mentjapai 34.184 orang ber 
«umpul di ,,Taman Perdamaian”, jaita tempat dekat djatuh 
ja bom Atom itu, pada djam 08.15 waktu setempat 11 ts 

   

  

    

dipamerkan di Mu 
Vietnam Selatan, K 
Singapura. Menurut : 

barang2 jang hend s 
r kini sudah dipilih, jakni ba- 

2 “karet, kipas angin, barang2 
kanan kalengan, obat2, lam- 

Uu listrik, gula merah, 
kaos dan barang2 aluminium ke- 
perluan dapur. (Reuter) 

     

      

    

2 

Kongres Rakjat 
Dan Irian Brt. 

. POKOK PERSOALAN jang 
dihadapi oleh sidang Dewan N 
sional Kongres Rakjat jg akan 
diadakan di Djakarta dari 
gai 10 sampai dengan 14 Agus 
lus di Djakarta, ialah ,,menjam 
but pelaksanaan program 
merintah Ali Sastroamidjojo, 
menghadapi masa pelaksanaan 
pembatalan KMB dan pemba 

perdjuangan pembebasan Irian 
Barat”. Demikian dikabarkan 
oleh Seksi Penerangan Kongres 
Rakjat. 
Dalam menghadapi masalah 

Irian Barat, Menteri Penerangan 
Sudibyo akan memberikan tjera- 
mah pada tgl. 12 Agustus, dengan 
ifindjauannja ,,perdjuangan -pem- tOShima itu pula. Konperensi ini 
bebasan Irian Barat dari segi-segi 
pemerintahan.”  Djuga diminta 
untuk memberikan tjeramah Men-   Luar Negeri Parlemen, mene- 

itu 
oleh 

egara 
p. Adalah ke    

Garnida jakin, bahwa Indone- 
sia sebaggai anggota Konperensi 
Asia-Afrika akan bersikap setia 
terhadap anggota rekan A-A ter 
sebut. Hanja pemerintah dalam 
hal ini hendaknja bertindak bi 
djaksana, karena kitapun mempu 
njai harapan dan tuntutan jang 
masih harus kita perdjuangkan,   

  

    
          

       

      

   

  

. e 5 las sekali bahwasnerhitungan2 de|dan ini tergantung pula pada 
SERIKAT Serr DJA Ke- naikin - Hu akan Nk SEN un. sikap kita terhadap soal Suez. menterian Dalam Neseri fja- Sung harapan sama sekali. Ger-|Karena itu ia sangat menjetu-, 

: ' otapradja Djakarta Ra 124212 dan antiaman2 dem'kian|djui pendapat Menteri Luar Ne 
ki la rapat IU telah membuktikan kegaga- | ceri Ruslan Abdulgani, agar da PAT jannja apabila “dilakuk x pa , sotanja t digedung dah takiat? jang mendjundjung JAM soal Suez ini didengar dulu 

ng 3, dalam tinggi kemerdekas, dan kebebsPendapat negara? Colombo lain- 
a akan an seba- sannja, (Reuter)” “nja. Demikian Garnida. (Ant). 

KD ac Indone. PAI ai Kominis pina 
. 3 23 1 KO LA en , 5 

i " y £ okoknja B . 4 Dai menata Intakan Spj Ditem- 
sat agar pegawai2 dalam ling “na 3 | kungan Kementerian Dam Ne patkan Diluar Hukum 

eri 1 | pangkatnja Tn Tn at Oni de Ppa 2 

Cakkat aa ingkat Malas 2 PEMBESAR2 tinggi militer dan pertahanan Pilipima ha 
PGP 1948. Demikian diterang"i Senin mendesak kepada kongres Pilipina agar menjatakan 

| kan oleh Alamsuddin dalam ke diluar i komunis Pilipina jang berusaha ,,mero 
| dudukannja sebagai Wakil Ke bohkan u asaf dan menghantjurkan tjara hidup jang 

tua SSKDN, kepada ,,Antara” Gemokrasi”. LD tsb. telah sampaikan dalam sidang2 
Sewa pa Pe TA Tanjab Da. liadakan oleh panitia kongres mengenai kegia 

-A 1 tan2 anti-Pilipina. Selain itu pembesar2 tsb. menjatakan pu 
Putusan mem kenaikan la kepada panitia, bahwa: 

1) ada “kira2”    
     

pangkat setingkat bagi pegawai2 
“dalam lingkungan Kem 2.000 orang ya 
Dalam Negeri jang telah diam "mayang era Pa 

| 'oleh Kongres SSKDN itu, di- “9 hemimpin2: komunis Pilipi-    “ ” & 9 $ 

sertai pula dengan sanksi, jaitu na dilatih di Moskow, tiga dian 
akan diperintahkannja oleh pre- tara mereka dalam tahun 1920: 
sideum pada seluruh anggotanja Jima dalam tahun 1935 dan tiga 
utk. mendjalankan ,,aksi', jakni dalam tahun: 1936. 
djika dalam tempo 3 bulan se- “3) partai komunis Pilipin, te 
sudah P.B. menjampaikan tuntu jah didirikan--6leh Tan Malaka, 

seorang Indonesia dalam tahun tan tersebut pada pemerintah, 

1920. dan “dihubungkan Han 
erika. 

djata telah menundjukkan dgn. 
kenjataan2 dan angka2, bahwa 
kaum komunis setempat mempu 
ajai hubungan dengan dan men 
dapat perintah2 dari komunis in 
ternasional. Menteri muda perta 
hanan Jose M. Crisol, walaupun 
mendesak agar partai komunis 

angkan kepada pers hari Senin, | 
“bahwa nasionalisasi terusan Suez' 
oleh Republik Mesir adalah soal , 
pern Mean terusan ii 
elum i sepenuhnja 

Mesir, maka kedaulatan n 
Mesir belum lengkap. Ac 
untuk menjelesaikan persoalan itu. 

teri Luar Negeri Ruslan Abdul- 
gani, mengenai ,,pelaksanaan pem 
batalan KMB ditindjau dari se 

ernasional 
Dari Kement 
belum didap 

maupun nasional.” 
erian Luar Negeri 

at keterangan. 

Pesan PM Ali: 
KENSI Djangan Teng- 
gelam Dalam Teori | 

Jang Muluk2 
SA ADUING, BERITA 
Ha tentang resepsi Kongres 
Ekonomi Nasional Sellaruh “hu. 
donesia di Surabaja malam Se 
nin, lebih landjut dapat kita 
kabarkan, bahwa dim pesannja 
jang dibatjakan oleh Gubernur 
Djawa Timur, PM Ali Sastro 
amidjojo menjatakan, bahw 

  

| 

tu jang sangat tepat, karena 
ijustru pada masa ini soal2 
2konomi rakjat mendjadi ha 
igat. K 

Dikatakannja, plan 5 tahun 
kita sudah mendekati pelaksana- 
annja. Penjelesaian akibat2 pem- 

lagi akan diumumkan. Kesukaran 
kesukaran dalam lapangan ekono- 
mi-keuangan sedang kita hadapi. 
Itulah sebab2-nja, maka pilihan 
waktu untuk menghadapi kongres 
ini tepat sekali. , 

Dinjatakan seterusnja, bahwa 
ia pertjaja hal-hal tersebut diatas 
akan mendjadi atjara pembitjara- 
an dalam kongres. Diharapkan 
djuga bahwa didalam membahas 
soal2 itu kongres tidaklah akan 
terlampau tenggelam dalam. teori2 
jang muluk2, melainkan akan ber 
diri diatas kenjataan jang kita 
hadapi bersama. 

P.M. menganggap tidak perlu 
:lagi menegaskan, bahwa penggan 
tian ekonomi kolonial  mendjadi 
ekonomi nasional adalah suatu   di Pilipina dinjatakan diluar hu 

kum, namun ia pula memberikan 
pengadjaran komunisme di seko- 
lah2 di Pilipina. 
Komunisme harus diadjarkan 

guna memungkinkan rakjat kita 
dapat membedakan antara demo 
krasi dan komunisme” demikian   

  

    

pemerintah tidak memberi djawa 
ban atau djawaban pemerrintah pemimpin? komunis ' Ame 

aSKal ideum. Harrison George dan James Al 
Berupa apa saksi” La Tn 

Maa Pa NN MET TR “Koloni Temat Papan Kessla 
rintah ternjata tidak "memuaska 'dinas rahasia pasukan2 bersen- 

bersedia menerangkannja. Serikat $ yggamwyaanua 
Sekerdja K kaan alam Ni #g TAN ga pp gn 

itu tidak memuaskan presideum. 
len setelah: tahun 1925. 

. pemerintah atau djawaban peme se alan, kah 

presideum itu, Al ddin tidak " 

menterian Dalam Ne 
geri seluruhnja mempunjai ang- 
zota 35.000 diseluruh '    

      

    
   

jang tersebar di 167 tjabang: ke- KEEW De Hard ai ad an tua umma SSKDN Adalah Sodiro 4 Cenasanan Ft mna 

(Walikota Djakarta Raya). | I 
KUN  tjabang Kotapr Kaka 
arta Raya memp    

  

    
sebanjak 1200 or 
Alamsuddin. 

| pengangkatan2 para wakil 

gan ketjil utk mengisi lowo- 

| ngan2 kursi djaminan perwakilan 
— didalam Parlemen, Pemerintah ha- 
us mer i sjarat2. hukum jang 

n, supaja pengang- 
“DL. “dgn suatu Per- 

4 ' — Pada tang- 

SAI tabesar Rep. 

pa A | Federasi Djerman (Djerman Ba- 

mi upuhan rat) Dr. Helmuth Allardt telah me 

    
    

     
      

     
   

  

      
      
          

njampaikan sumbangan kepada Ke 
| menterian Kesehatan berupa 300 

       
     

     

     

   

  

   

      
   

   
Crisol. (AFP). 

ma 3 bulan dalam rangka rentja 
na Kolombo, telah diberikan 
idjazah setelah tamat pendidikan 
chusus tentang pertahanan sipil. 
— Berhubung dgn perobahan2 
teknis pada peraturan Impor, ma- 
ka berdasarkan keputusan  De- 
wan Moneter dalam rapatnja 
tanggal 3 Agustus jl. sampai di 
beritahukan lebih landjut, oleh 
BDP tidak akan diterima Permo 
honan Izin ImporiDevisen lagi. 
— Kini berita sajang dari luar 
negeri. Portugal menerima baik 
undangan utk menghadliri kon- 
perensi 24 di London mengenai 
masalah Terusan Suez, — Ingge 
ris malam Minggu jl. mempertje 
pat persiapan militernja berhu- 
bung dgu masalah Terusan Suez, 
dan Kem., Peperangan umumkan   

  

    

  

    

  

    
       

     Konggres Veteran se-Sumatera 
ak Selatan hari Djum'at jl. telah ber 

“TC hasil melahirkan . suatu piagam 
.bersama, jang menitik beratkan 

na felah Semangat persatuan bagi seluruh 

|” orang organisasi veteran di Indonesia. 
: “ « Pedjabat2 Pamongpradja Indo 

ra Ha 
6 

    
   

  

   

    

    

buah buku tentang obat2an dan 
« - 2. Kg. #angglan : dari 

uk, V.B.A.D. ut mberikan kesem 

an ind Nikita Khrusi patan pemudad Ta onesia dididik 
n PKUS, supaja mendjadi 1 Genia, ternja- 
esalahan Stalin da ta tidak mendapat ,,pasaran” di 

1 setjara besar Sumatera Tengah. Sampai tang 
940 atas opsir2 gal penutupan pendaftaran, ha- 
Katyn,” demi- nja ada 6 orang. peladjar sadja 

Keu- jang mendaftarkan  dirinja. —, 
bhw kini sedang dilakukan lang 
kah2 pelaksanaan gerak-gerik 
pasukan2 jang intensif”, untuk 

     

  

conditio sine gua non daripada 
usaha kita untuk ' mempertinggi 
taraf hidup rakjat kita sekarang 
dan dihari-hari jang akan datang. 
Ia mengharapkan, . mudah-muda- 
han kongres akan memberi man- 
faat bagi kongres chususnja dan 
bagi rakiat umumnje- 

K2 MENURUT Mr. Liem Koen nesia jang dewasa ini berada di dan Perantjis mengenai tinda-atas desakan para pemimpin po- 
seorang ahli hukum, dalam mela- Karachi dalam study tour sela- kan-tindakan jang diambil apabilitik telah menarik kembali per- 

la konperensi 24 negara menge- 
nai Terusan Suez gagal, di Lon 
don dipandang sebagai pukulan 

hebat kepada sikap negara2 Ba- 
rat. — Kalangan di Moskow me 

ngatakan, bahwa Menteri L. N. 
Djepang M. Shigemitsu akan me 

neruskan usahanja dgn memberi 
kan ,,pendjelasan jang tepat” da 
ripada tuntutannja akan pulau2 
Kunashiri dan Iturup bila perun- 
dingan Djepang-Sovjet .itu dite- 
ruskan, — Kantorberita setengah 

resmi Turki ,,Anatolia” menga- 
barkan, bhw Turki akan mene- 
rima baik undangan 3 Besar Ba- 
rat supaja menghadliri konperen- 
si di London mengenai masalah 
Terusan Suez. — Kementerian 
L.N, Djepang tidak bersedia 
memberikan pendapatnja tentang 
berita2 jang dapat diterima di   smendjamin kedudukan  Inggeris 

didaerah Laut Tengah bagian 
Timur”. — Pernjataan Menteri 
L.N, Amerika Serikat J. F. Dul- 
les bhw ALS. tidak mendjandji- 
kan sesuatu apa kepada Inggeris 

. 

telah menawarkan — penambahan 
perdagangan Sovjet-Djepang hing 
ga kira2 100 djuta roebel (25 
djuta dollar) setahunnja, — Pre- 
siden Syria Shukri al @uwwatly 

        

   
   - walikota Hiroshima dibuka pada 

bet nia dan sirene2, dimana selu- 

agunan nasional dalam rangka 

3 
pemerintahan baik dari sudut in- 

a-hentang sendjata2 atom dan hy- 
kongres ini diadakan pada wak Srogin telah menerima 

'batalan KMB dalam sedikit hari | 

    

Tokio, bhw Menteri L.N. Sovjet| 

Lion jang lalu jang membawa korban djiwa manusia seba- 
jak 59.688 orang menurut tjatatan resminja. 

| Upatjara jang dihadiri oleh Suez Soal Pelik 

Bagi Indonesia 
Kalau Negara2 A-A 
Berlainan Pendapat 
"Bisa Bahajakan 

Solidaritet 
DALAM KALANGAN2 po 

fk Djakarta jg berpengaruh 
srang berpendapat, bahwa mas' 
alah Sugz ini merupakan mas' 
alah fs pelik bagi Indonesia 
Undangan Inggris untuk meng 
hadiri konperensi itupun harus 
dipertimbangkan masak2. 
Dalam kalangan2 tsb. orang 

menjatakan kechawatirannja, 
bahwa dalam konperensi itu ne-| 
rara2 jang telah turut serta da- 
ym konperensi Asia-Afrika di 
3Jandung baru? ini, akan meng- 
mmbil penderian jg. berlain-lain, 

sehingga dapat menggojahkan so 
lidariteit Asia-Afrika. Dalam hu 
bungan ini pula peranan Indone- 

djam 08.00: Dan pada djam 08. 
15, waktu meledaknja bom atom 
tersebut 'berdengung Iontjeng2 

ruh kota dan “termasuk mereka 
jang hadir di "Taman Perdamai 
an“ itu mengheningkan tjiptanja 
untuk memperingati para korban 
jang sebanjak tsb. menurut tjata | 
tan 'resminja. Pernjataan Perda- 
Imaian dibatjakan oleh walikota 
Hiroshima, Takao Watanabe, jg. 
a.l. menjatakan bahwa penduduk 
Hiroshima akan terus berdjuang 
'sampai sendjata2 atom jang me 
nimbulkan kengerian itu lenjap 
dari bumi ini. Diwartakan selan 
djutnja bahwa kantor2 resmi dan 
partikelir pada hari itu ditutup 
dalam rangkaian peringatan tu. 

9 Agustus "Tragedi Na- 
|gasaki” 11 tahun. 

“Lebih djauh dikabarkan bahwai 
di Tokyo masih mengalir delega- 

  

si-delegasi. jang datang untuk |.” 5 
menghadliri »konpcrensi sedunia (7, Ta Ta 2 LN 
kek untuksimepentang “sendjata (IN KONPTISIISI AA, MATUS Gt 

pertimbangkan dan harus diusa 
hakan djangan sampai konv»erensi 
London itu menimbulkan akibat 
jang merugikan solidariteit Asia- 
Afrika jang telah ditjapai di Ban 
dung itu. : 

Kepentingan Im- 
perialis Di Neger!' 
Arab Harus Di- 

Semasuk dan persia team | “bakar 
Uni Soviet Tiongkok, beberapa (Djika Mesir Diserang anggauta Dewan Sedunia “untt Imperial!s 

Sedunia “unt: : 
Perdamaian, Gabungan Buruh Se-| 

PARTAI Sosialis Alzaath (Ke 
bangunan) Arab hari Senen me- 

Atom dan Hydrogin” jg dibuka 
pada hari peringatan tragedi Hi- 

  

akan pindah ke Nagasaki, pada 
9 Agustus j.a.d. jaitu tepat pada 
ulang-tahun didjatuhkannja bom 
Atom dikota tsb. 11 tahun jang 
lalu djuga. Tragedi Nagasaki ini 
adalah akibat bom atom jg ke-2. 

3. 
“Utusan2 jang hadlir. 

Lebih dari 3 delegasi luar-ne- 
geri hadlir dalan 

    

   

  

dunia, wakil2 Gabungan Pekerdja 
Ilmiah Sedunia, dan lain2 wakil 
organisasi internasional. Dalam 
rangka peringatan tragedi bom 
Atom di Djepang hari Senin sore 
di Tokyo dilangsungkan rapat 
raksasa dimana berbitjara wakil2 
korban Hiroshima dan Nagasaki 
dan lain-lain.“ 

Message P.M. Nekru, 
Konperensi Sedunia untuk me- 

serang maka ,,kerentingan2 dan 
sumber2 alam imperialis dinegeri 
negeri Arab harus dihantjurkan 
dan dibakar,” Partai tsb. tidak 
'diwakili dalam pemerintahan ca- 
Irctaker Jordania dan dengan Par- 
'tai Sosialis Nasional Partai itu 
'telah membentuk Front Persatuan 
' menghadapi pemilihan umum un- 
tuk parlemen baru dalam bulan 

  
utjapan Gktober jad . : jad. 

sepatah : dua dar i P.M. India Pernjataan partai tsb. dimuat 
Nehru, jang isinja | menjatakan dalam pamflet2 jang disebarkan 

bahwa. tdak “tanja  sendjata2 didjalan2 raja di Amman. Presi- 
atom dan hydrogin sadja jang di 
larang dipakai tapi pun pertjo- 
baan2-nja harus: dilarang, mengi- 
ngat bahaja2 jang merupakan 
'antjaman terhadap kemanusiaan. 
Hanja dengan djalan ko-eksistensi 
setjara damai bangsa2 dapat hi- 
dup tanpa antjaman 'bahaja. De- 
mikian message Nehru jang dite- 
rima sidang 'konperensi hari Se- 
nin. (Reuter) 

den Nasser dalam pada itu di 
hargai sekali tindakannja, jaitu 
menasionalisasi Suez Canal Com- 
pany dan membersihkan” Mesir 
dari pasukan? Inggris. (Reuter) 

  

2 Moh Bajar 
Sepeda Djepang 

'ukar Damar. 

DALAM BULAN2 Septem 
ber dan Oktober jad, ini 4 bu 
ah industri speda Djepang akan 
mengeksport 10.000 buah spe 
da ke Tiongkok. Speda2 jang 
sudah djadi itu dikirimkan ber 
dasarkan kontrak jang bara2' "De Volkskrant” berpendapat, 
ini ditanda tangani, demikian bahwa Nederland- pasti tidak 
jiwartakan oleh Nipon Keizai akan menerima keputusan Indone 
jari Senin. Sebaliknja akan di sia dengan tiada berbuat apa2, 
mpor dari Tiongkok damar dll akan tetapi tidak perduli. apa 
seperti jang tertjantam dalam akibat Jangkah2 jang mungkin di 
persetudjuan dagang takresmi ambil oleh Nederland, namun 
#Tute seat : 

  gaimana mestinja”. 
Bag. ec   

«     

  

  harus membajar harga bagi kepu- 
tusannja itu jg djauh tidak akan 
lebih menguntungkan dari djum- 
lah jang Indonesia suka bajarkan 
'kepada Nederland.” Harian tsb. 
selandjutnja mengingatkan, bah- 
wa keputusan Indonesia itu da- 
tangnja beberapa saat sebelum 
nasionalisasi Terusan Suez. 

»Bukan tidak mungkin, kalau 
tindakan Mesir telah memberi in- 
Spirasi pada pemerintah Indone- 
sia, untuk djuga mengambil tin- 
dakan keras,” tulis harian tsb. 

Harian "Telegraaf” jang  ber- 
haluan merdeka dalam pada itu 
menulis, bahwa kalangan2  ke- 
uangan Amsterdam telah dibikin 
terkedjut. Dikatakan bahwa  ke- 
putusan Indonesia ,,bukan suatu 
gedjala menjenangkan” dan ada- 
lah suatu bukti lagi, bahwa pe- 
nguasa2 baru di Timur  Djauh 
itu tidak bisa dipakai pegangan. 

Tulis "“Telegraaf” selandjutnja, 
meskipun demikian,  kalangan2 
bursa tidak gelisah, kalau2 nega- 
ra Belanda tidak akan mena'ati 

| djaminan2-nja, 
Harian Inggris ketjam 
Indonesia, 

Sikap Indonesia untuk tidak 
mengakui hutang2-nja kepada Ne 
derland hari Senin telah menda- 
pat ketjaman2 dari dua harian 
Inggris, jang berhaluan merdeka, 

  

njataannja bhw ia hendak  me- 
ngundurkan. diri... — Kaum buruh 
minjak Syria hari Minggu  me- 
njatakan bhw mereka akan meng 
hentikan penjaluran minjak tanah 
kepunjaan kongsi Inggeris ,,Irag 
Petroleum Company” melalui wi 
lajah Syria, kalau negara2 Barat 
Isampai mengobarkan  tindakan2 
terhadap Mesir. — Pemerintah 
Panama mengumumkan hari Ming 
gu jbl, bhw Panama tidak akan 
terikat oleh persetudjuan2 jang 
akan tertjapai dalam konperensi 
di London - mengenai masalah 
Terusan Suez. — Amerika Seri- 
kat telah menjediakan uang se- 
banjak kira2 $ 9.000.000 bagi 
pembuatan sebuah pangkalan 
angkatan laut dan modernisasi 2 
buah pangkalan udara di Muang 
Thai, — Kementerian  Penera- 
ngan Libanon hari Saptu jl. te- 
lah mentjegah peredaran  surat2 
kabar Inggris di Beirut, Dalam 
hal ini dari fihak resmi tidak dilHarian "Times" memandangnja   

1 Tjara Kerdja Sekarang Ini 

1 

njatakan bahwa apabila Mesir di | 

»Volksekrant' Mengedjek 
Tindakan Indon. Untuk 

Keuangan Belanda Tidak Akan Hantjur 
Karenannja: Katanja 

KEUANGAN NEGERI Belanda tidak akan hantjur aki 
bat penolakan pemerintah Indonesia untuk membajar hutang 
jang ditetapkan dalam perdjandjian KMB dengan fihak Be 
tanda, demikian tulis harian Katholik ,,De Volkskrant” hari Se 
nia. Lebih landjut ditulisnja, bahwa Nederland akan mena'ati 
djaminar2 dan akan melakukan pembajaran2, bunga dan tiji 
tjlan tepat pada waktunja dan dengan demikian akan memi 
kui kewadjiban jang oleh Indonesia ,,/dilemparkan tidak seba 

! Amerika, Kanada dan Australia. 

Indonesia boleh jakin kalau ia !d 

Ma 
Pena 

D
a
n
e
 

3 

Masih Tampak Bersifat Pe- 
ngobralan Tenaga Dan Uang 

| Para Pengusaha Nasional Spj Perhatikan Materidl Dan Hu: 
man Investment—Prasaran Suchjar Tedjasukmana Dlm KENSI 

SIDANG PERTAMA Kongres Ekonomi Nasional Indonesia (KENSI) telah dilangsung 

  

  

|kan Senin pagi digedung PMI Surabaja dengan mendengarkan pra-saran Hadji Suchjar Te 
| djasukmana. Dalam pra-sarannja Hadji Suchjar minta supaja para pengusaha nasional mem 
(perhatikan soal ,,human investment” dan ,,material investment”, dan dalam hubungan ini 
menurut pendapatoja jang penting jatah bagaimana status modal asing jang sudah lama ada 
(dinegeri kita. Sidang jang dibuka pada pukul 8.50 ita dipimpin oleh suatu Presidium jg di 2 pdh 23 Bh pump Sig 38! 
ketuai oleh B.R. Motik, sedang kan anggauta2 Presidium lainnja adalah Mr, Assaat, Mr, R, 
L. Tobing, R. Sutedjo Mangkadipuro, R. Sukardi, A. Wahab dan Mob. Nat” 

n : Pa ap Ke AN 
Dari pihak pemerintah tampak menjatakan betapa perlunja pe- e Wa 
panen sidang Nu Menteri ngusaha2 nasional menaruh per- Buruh Badja AS 
erekonomlan Mr. » hahtiannja terhadap human in- . 8 

lir. Ong dari Direktorat Pelabu Kasimeng Selaru Da md ati Pt Kerdja Kembali 
han dan Gubernur Samadikun, PN ea TN : Ke 

ja 5 Parlemen diwakili Seperti apa jang diterangkan or 

ngak an Seksi, Pereko Oleh Presiden. : Pemegokena ngan 35 
'nomian. Diantara kawat2 utja- & 3 k : | 
'pan ,.selamat” jang diterima kon an Nan en BURUH pabrik? badja dipu- gres. terdapat pula kawat Wakil " PE TUGAN, MAN Mengan Nsa Ka an na PAN “aa 
Perdana Menteri H Idham Cha ha dilapangan human investment Sat industri badja  Pittsburgh,, 

lid, dari Andre Benjamin dari itu, dengan mendidik tenaga2, Mn Nang Minggu 
|Dusseldorf (Djerman). dari Bank baik didalam negeri maupun di- la nzujai TERI kembali 
“Indonesia, Sekretaris Djenderal luar i. Dik iannj setelah pemogokan jang sudah “Indonesia, | r negeri ementeriannja sen. 3 , Pena 1 : AR 4 35 hari lamanja berlangsung itu (Kementerian Penerangan. Sekre diri (Kemen Pp pa Ki angsung & 2 i menterian Perhubungan) 5 2 2 taris Djendral Kementerian Ke 5 5 i diselesaikan, Buruh jang masuk is Dj , | n Se djuga sudah dimulai dengan hu- hari Minson | Y neneri 'uangan, Mangkunegoro dan Pa : 5 : 2gu berhak menerima 
kubuwono. Wakil Presiden Drs. Tan investment itu, dimana se- tundjangan kerdja hari Minggu 
Moh. Hatta dalam suratnja ana tiap tahunnja setjara tetap. didi- sebesar 1076, ialah peraturan jg 
Injatakan — “berhalangan uftuk dik 500 orang dilapangan pelaja tertjantum dalam kontrak baru. 

menghadiri KENSI  berhuburg ran. Sebagai akibat pemogokan ini 
kesibukan pekerdjaannja. —. Berbitjara tentang material in- Pilak madjikan menderita keru- 

venstment  Suchjar menjatakan, pian produksi badja sebanjak 

Pra-saran Hadji Suchjar bahwa ini adalah perlu sekali Kirarkira 10 djuta ton, dan men 
derita kerugian sebesar $ 255. 
000.600 lebih dalam bentuk 
upah. (Reuter) 

Tedjasukmana. bagi pembangunan di Indonesia. 
Hadji Suchjar Tedjasukma- Tetapi, demikian pembitjara, mes 

na, yang memberikan pra-saran kipun alat2 sudah tersedia akan 
pribadi sebagai orang jg mem sia2lah alat2 itu apabila tidak di 
punjai simpati kepada pengusakerdjakan oleh tenaga2 jang ter- 
ha2 nasional, mengemukakan didik, 
pentingnja negara dan masjara 
kat kita dewasa ini menudju- 

  

N 

perumusan itu akan ditentukan 

perimbangan antara modal asing Pemborosan dan status : 
dan modal nasional. Dalam hu- modal asing. 

kan tiara bekerdja jang effi- Menurut Suchjar dalam mate- bungan ini jang penting 
cien. Menurut pendapatnja, tja rial investment ini ada dua hal bagaimana status modal asing 
ra kerdja seperti sekarang 
|masih tampak bersifat 
bralan tenaga dan uang. 

jang sudah lama ada disini. De 

mikian Hadji Suchjar Tedjasuk- 

mana. 

1! jang penting, jaitu: 1. Mentjegah 
pengo keborosan, dan 2. Menghadapi 

soal status modal asing jg sudah 
lama disini. Dalam hubungan ini 
dikatakannja bahwa pemerintah 
telah mengumumkan di D. P. R. 
bahwa pemerintah akan mentje- 
gah keborosan2 Sebagai 

Pembitjara  selandjutnja mem- 
bandingkan keadaa, sekarang de 
ngan keadaan beberapa tahun jg 
taju, dan dalam nubungan ini ia 

Mr, Assaat optimistis. 
Mr, Assaat Datuk Muda, jang 

pre-advisnja dalam Kongres Im- 
portr Seluruh Indonesia 'jg lalu mengakui bahwa tjara bekerdja Y PA : Eni on 

Hakartan ini Naa ak bekas tjontoh tentang adanja keborosrn te'sh, mendjadi pembitjaraan ra- 
dan baik kalau dibandingkan de uang ini, suatu hal jang tidak ma', dalam pertjakapan ' singkat 

menjatakan, bahwa ia mempunjai 
ptimisme bahwa Kongres Ekono: 

mi ini akan dapat berhasil baik,” 
1g bermanfaat bagi negara dan” 

it Indonesia. Atas pertanjaan 
ia menerangkan, ' bahwa dalam 
KEN ini ia tidak akan menge-' 

an soal2 baru, tetapi hanjas 

dapat dibiarkan, oleh pembitjara 
dikemukakan, bahwa kementerian 
nia (sebelum ia mendjadi Menteri 

Perhubungan) ternjata telah ba- 
niak memberikan kredit2, tetapi 
disamping itu pemasukan uang 
di kementeriannia tidak ada. 

Tentang pemasukan ' moda! 
asing jang kini dirumuskan oleh : menambah pendjelasan? ten 
pemerintah dan jang segera akan fang re“olusi2 jang telah diambil" 
disampaikan kepada DPR., oleh dalam Kongres Importir itu. 
pembitjara diterangkan. dalam (Antara)y 

Daerah Terusan Panama 
»Disewa Utk Selama'-nja" 
Oleh Amerisa Serikat 
BERTALIAN dengan pernjatar» -emerintah Panama bahwa 

republik ini tak merasa terikat ur mentaati keputusan2 kon-, 
serensi London mengenai Terusan £ kelak, dan adanja suara2 
jang menghendaki supaja Terusan ra di-internasionalisasikan 
djuga kalau 3 Besar Barat menghen sunaja Terusan Suez di- 
internasionalisasi, maka wartawan Amerika Serikat UP 5 

Reece Smith mengemukakan bahwa serah Terusan Panama 4 

«untuk selama-lamanja disewakan kep Amerika Serikat” oleh | 

kepublik Panama, sesuai dengan perdjandjian 18 Nopember 1993, 
Repubik Panama jang tadi 

akar bagian dari wila 

ngan beberapa tahun 'ang Jaiu. 
Hal ini menurut pembitjara ada 
ah berkat telah adanja kestabi 
lan politik dinegara kita. Teta- 
pi. demikian pembitjara, kita be 
lam mentjapai- keadaan jang di- 
harapkan. Kita masih melihat 
bagaiman. simpang-siurnja tjara 
kerdja, kita masih melihat bagai 
mana badan ini meras- lebih pen 
ting daripada badan lainnja, par 
tai2 politik ikut dalam perdaga 
ngan, dan 'organisasi2 dagane 
ikut dalam prectische politik 
Keadaan masih simpang-siur 
pekerdjaan mendjadi berbelit-be 
lit, karen» tidak ada pembagian 
pekerdjaan (taakafbakening) jan- 
diatur dengan baik. 'Demikiar 
Hadji Suchjar Tedjasukmana. 

   
   
   

     
     

Setelah mengemukakan, bahwa 

kalau para pangusaha nasiona! 
ingin bekerdja dengan effisien. 
hendaknja mereka mentjurahk2s 
tenaga kedalam realisasi, namb: 
tjara menundjukkan pokok2 jang 
3arus diperhatikan oleh para pe 
1gusaha nasional. 
Mengenai hal ini pembitjara 

venjatakan, bahwa periode jang 
dimulai sedjak bulan Maret 

    

    

      

      

     

    

   

  

   

  

1956, jakni periode sesudah pe- u. nja merupak: apian dari Sa 
ili 5 »jah Republik Columbia, didjadi 

milihan umum, dimana pemerin Lingkaran Tjer usa repuBiik merdeka pida tg.. 
tah sudah dipilih oleh rakjat In- min Raksasa 33 903 — 15 hari sebelum 

'onesia, jang diharap membawa 5 », AS mengadakan perdiandjian tere 8 
kestabilan politik, adalah fase Sebagai Sumber Listrik sebu: (atas tadi, Jang disewa) 
pertama - dalam pembangunan. suntuk Ss ama2dnja: oi Ea 5 

Suchjar  selandjutnia  menjing- Di Armenia ketjua! terusan Panama, dalah day. 
. 5 72 erah cbar 10 mil dikanan-ki- 

gung2 utjapan Presiden pada ri (masing2 5 mil) terusan. Tes 

  

BEA 2 0a 

S TYuSan Ini 

xtA Gd. diexploitasi 

REUTER DARI London j waktu melantik anggauta2 DPR. EK 
mengutip siaran Tass mewa 

: mendjadi  kepunjaan 
pada achir bulan Maret itu, di- oleh pemerintahi 

  

    
mana antara lain dinjatakan Kan bahwa dalam na Pen AS. Segala saham ,,Pa 1 
oleh Presiden, bahwa sesudah bangunan station tenaga listrik nal Company” ada ditangan pet 

untuk tanah2 dataran Arayat merintah AS. Karena itu. demi- mentjapai kestabilan politik dine 
gara kita maka pemerintah akan 
mulai dengan persiapan2 pemba 
ngunan. Alam persiapan inilah 
iang harus dipentingkan, demiki 
an pembitjara, jang selandjutnja 

Armenia, akan dipakai sebagai k'n tulis k.b. AS UP, tidak adak 
/ iet1 kongsi jang berdomisili 

Pp. 
sumber tenaga fjahaja mataha Sesi 
ri. Sinar matahari akan ditang - 
kap dgn suatu lingkaran jang "Si 
terdiri dari tjermin2, lingkaran pong 
mana akan mempunjai LATISIC san Ini, maka Panama 
ngah hampir setengah mil pan ak mampu untuk melaks 
djangnja, dan akan dapat meng nia. Angkatan perang 
hasilkan tenaga listrik sebesar ( 
1.200 KW. k 

jama jang dapat dinasiona" 

    

kata Republik Panama 
menasionalisasikan 'Feru      

kiranja 
anakan 
Panama 

ky hanja terdiri dari 
190 orang ..Guardia Na 

' dang melakukan tugas ks 
1. Sebaliknja, djumlah pa 
AS jang ditempatkan di 
Terusan Panama ada ki 

102.000 orang.: Pendapatan 
n Jang diperoleh dari bea. 

melalni Terusan Pana. 
ma ada $ 35.000.000. Sewa-tahu 
nanni, berdjumlah $ 1.930.000. 
Berlainan dengan Terusan Suez, 
erusan Panama harus ' dipers 

lengkapi dengan pintu2 air, ka- 
rena bagiannja jang tertingi (di 
peda'eman) letakmia 85 “kaki 
atas muka laut. (UP) 

     

   BR t Bid Tass jang menurut  madjalah 
u ang s Soviet Literaturkaya Gazeta me 

nerangkan selandjutnja ' bahwa 
Lingkaran raksasa itu terdiri dari 
9.293 buah tjermin besar2 dapat 
berputar setjara otomatis pada 

2 ril2 untuk mengikuti matahari. Di 
pusat ada menara tinggi jang mc 
nopang tempat pemasak air jang 

dapat bergerak. Sinar matahari 
jang disinarkan kembali kedinding 
tempat air tersebut akan memasak 
air didalamnja, jang mana selan 
jutaja akan mengeluarkan uap 

jang disalurkan melalui pipia2 
ke turbo generator,  Didasarnja 
mechanisme itu diatur setjara sis 
timatis oleh photo-cel, Tenaga 

Daerah 
22 

ftahuna 

            

jang didapat dari station itu akan 
dipergunakan mengairi tanah2 di 
tanah dataran Arayat, dekat te- 
laga Aigerlich, dimana station 
termaksud dibangunkan. (Reuter) 

"Scotsman” dalam ' komentarnja 
mengatakan, bahwa “Indonesia 
tidak mengambil risiko. menimbul- 
kan amarah dari negara2 pemberi 
kreditnja jang Jebih kuasa seperti 

Hutang2 kepada negara2 ini akan 
ibajar.” 
»Diskriminasi serupa itu terha 

dap suatu negara, meskipun wa- 
djar dari segi perasaan kenasio- 
nalan, tetapi merupakan suatu 
hinaan terhadap kesutjian  per- 
djandjian.” 
Dalam tadjuk rentjana "Times" 

mengemukakan pendapat, bahwa 
“perhubungan Indonesia . Belan- 
da agaknja akan bertambah bu- 
ruk, 

»Rakjat Indonesia menuntut 
penghidupan jang lebih baik dan 
keamanan lebih sempurna terha- 
dap gerombolan2. Djakarta mem- 
punjai rentjana2 untuk mentjapai- 
ija, akan tetapi bila semua ke- 
pentingan2 Belanda “dihalaukan- 

  

DAp1 pADK JANG ta, 
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era lan Kuat, 

aja, maka orang akan bertanja Sa : 
dari mana didapat uang untuk | 5 ha 1 Kan Men 
melaksanakan rentjana2 itu. IA , 1 , , mb. 13 -139 me- “ »Kalau pemerintah djatuh, ka- OT aoi 2 “entah 
um komunis dan golongan ekstri- 
mis lainnja akan mendapat kesem 
patan mengopernja. Inilah satu 
bukti lagi perusakan dasar-dasar 
kepertjajaan oleh suatu negara 
terbelakang jang  nasionalistis,” 
demikian "Times”. 

HONGARIA ADJUKAN PRO- 
TES LAGI KEPADA ALS, 
Hongaria pada malam Sabtu | 

dunia tanpa antenne ! 
Lampu2 mudah didapat 

UR 4, UCH 41, UBC 
41, UL 41, UY 41. 
Peti kaju jg. molek ben- 
tuknja serta mengkilap 
politurnja, 

. Harga tiuma Rp. 1125.- 

ujan De ca 

  

Untuk djual lagi dapat potongan baik, 
Distributor: 

AS. terhadap penerbuan via: MODERN RADIO SERVICE 
jah udara Hongaria oleh ballon2 
A.S. Demikian diumumkan oleh 

Sawah Besar 18  — Djakarta.   keluarkan perintah, tetapi padasebagai suatu ,,hal perusakan 
hari itu tidak bisa didapat suatiidasar2 kepertjajaan oleh suatu 
surat kabar, negara terbelakang.” Harian   DI SEMARANG BISA DAPAT DIBELI PADA :         djuru bitjara kementerian luar Apa Ar | negeri Hongaria menurut SUCCES RADIO-SERVICE, Seteran No. 1A, | 

203 N. V. ELECTRON, Dil. Gadjah Mada 30. Budapest,    
  

jalah “


