
   
   
   

  

  

       

  

     

    

Pener bit & 

| Penjelenggara 38 

Alamat 

Harga Langganan (Bajar Muka) 

Rp. 12,70 & Rp.0,30 (Materai) — 

Rp. 13,70 4» Rp. 0,30 (Materai) — 

      

Rp. 14,— 

Dim. kota Smg. : 

Luar kota Smg..: 

Harga Adv. Rp. 0,95 per mm.-kol. Etjeran 75 sen selembar.   

  

  P 

  

  

  
  

  

  

    

      
    

  

    
    
    
    
    

  

Menteri Luar Negeri Roeslan 

Abd. Gani Di Sangkut Pautkan : 
.Dga Perkara Lie Hok Thay? 
Sjamsudin Sutan Makmur ,,Dicmbil" — Kolangan Pemerintah : 
Sesalkan Tersiarnja Kabor2 Jang A Friori Sudah Merupc Ki 
“Tuduhan2 Kpd. Menteri Roeslan Seolah Olah Ia Tersangkut 
“Dalem Soal Kriminil-—Djaksa Agung Njotakan ,,Tidak Tahu" 

Ttg. Peristiwa Di Rumch Menteri Roeslon 
SEBELUM MENTERI LUAR NEGERI Ruslan Abdulgani berangkat ke London pada hari. 

“Senen pagi kira2 pukul 06.00 rumahnja telah didatangi oleh dua orang jang berpakaian taka 
“tentara dengan maksud untuk meminta keterangan2 jang ada hubungannja dengan perkara 
Hok Thay. Tindakan mereka jang akan dapat menghalangi” keberangkatan Menteri Luar Negeri | 

    

F pke sam er Kn 1 Pak ne Sa 
— Berusaha Luaskan Dzserabnja Disekitar 

Daerah T,B.K.T, 
MEMPERINGATI ULANG tahun ke-8 berdirinja ,,Ne- 

gara Isiam Indonesia”, oleh gerombolan D.i. diperbatasan 
“@atara Djawa Tengah dengan Djawa Barat dilakukan dengan) 
Serangan ,,besar-besaran”, Sebuah Pos tentara kita dari bataljon 
436 jang terpentjil didaerah Mudjenang, kabupaten Tjilatjap 
pada tgi. 8 Agustus djam 01.00 jang lalu telah mengalam. | 

  

   

      

     

    

isi ya e meledak semuanja di 
tengah kota siiaebaa 'dengan minta korban 1000 orang tewas, dan | 

Suatu blo! 

Manna 

  

Perentjanaan 
Projek Asahan 

Pada saat serangan itu gerom- 
bolan dgn kekuatan lebih kurang 
100 orang, bersendjata brenn dan 
lain?nja menjerbu Pos staf kom- 
pi tentara kita jang didaerah itu. 
Dalam keadaan hudjan lebat danj 

h | serangan gerombolan DI. . dibawah pimpinan Husein. 

gelap gelita, tentara kita memba- | 1 
las serangan? gerombolan 'itu se-| 

(Puluhan ribu Fetonton membandjiri stadion baru di Moskou sik 
"SPARTAKIAD” RUSSIA - 

  menjaksikan pembukaan ”Spartakiad” (sematjam olympiade) Rus- 
sia, jang dimulai tgl. 5 Agustus jl. Hari pertama dari ”Spartakiad” 
tadi “istimewa Makan untuk menjaring djago2' atletik Russia 

jang terbaik, 
  

teri dan KSA 

Bung Tomo Tanja 
|kan: Soal Roeslan 
Abd, Gani Kpd 

Djakarta menjatakan penjesalan- 
nja atas tersiarnja kabar2 jang 
@ priori sudah merupakan tudu- 
han kepada Menteri Luar Nege 

» Kalangan Pemerintah Pusat di@uelju, 

sebagai Ketua Ae aa ke Konperensi London dapat ditjegah berkat kebidjaksanaan Perdana Men 

jang menurut Djaksa.. 
Agung didengar keterangan2-nja 
oleh pihak jang berwadjib dalam. 
hubungannja dgn peristiwa Lig 
Hok Thay, Wakil Direktur Dien 

& 3900 orang luka-luka. Suatu blok kota telah hantjur karena | ledakan poma: satu. djam,, Dari “pihak Set “Ve Ti ri Ruslan Abdulgani, seolah-olah jderal Pertjetakan Negara jg su- 
tadi. Gambar : “Indak penduduk jang kehilangan rumahnja ka- | PADA TANGGAL 13 Agustus te |rombsian, panjak jang bekas2 ah enomn z ak E er tj aja PV erintah ia tersangkut dalam perkara kri|dah beberapa waktu lamanja di 

4 rena ledakan itu, “ gan an jang Aap Perang EN ngan Tone rah baru disepandjang djalan, jg emerian minil, padahal persoalannja be-|tahan. Menurut berita2 jang su-" 

    

  

  

YUtara Prof. Ir. Sedijatmo, Kepa-.   sendiri. Pihak tentara kita jang 
kemudian dikubur oleh kawannjaf Konp. London Akan Me 

    

SEBELUM pembitiaraan RUU lum terang. dah, Lie Hok Thay dituduh telah $ mavabnja itu 
5 T IE an 2 2. na Konstrukat he Nan Ka telah gugur Lea berpnsia San pembentukan peppinsi Jian Ba- PR Pemerintah Pusat itu ket” tindakan2 kriminil, 

| | - . ting: Ig eng pi hg pang ea | « rat di parlemen hari Selasa, ter (tegaskan, bhw menurut procedu- |(Antara). 

y, Oo ol ata Ba ies Aeer's Duren  Vsb-B, dai nat Kah Sr la Mangan Slamet Purwo | :2 alami K di 1 (lebih dulu kenada sidang diba- |re jang lazim berlaku dlm negara 
“dia, dgn disertai pembantunja ma' ninggal karena kena sasaran pe- s cma juan | tiakan surat  Satomo (Bung | hukum, seorang Menteri tidak Dir.-Djenderal Pertjeta- 

Sarang Siapa 'Memsaftan Tind ikan Pres (singz. Penindjauan ini | adalah | turu. 1 |omo) dari PRI jg maksudnja | Yapat ditahan begitu sadja, apa- kan Negara ditahan dlm 
Nasser Dengan Katokan Tentang Kekua Jisschir dlm rangka "pembanga: |giubagara pemakaman (ajenazah Keadaan Kairo Normual Dan Tenang — | menghendaki supaja setiepat | oej aras tuduhan? je bolana d hubungan dgn persoalan 

g Naa "eresok Asuka tk Sena NN Pn Pa Ta gan! Nasser Tidak Tundjukka R K 1 mungkin Pariemen meminta ke- buktikan Pn AA Lie Hok Thay 
saan Umum P 'emerintah Pemerintah Utk (metaan, pengeboran? tanah dsb. Lena, ai lan Aa ai Ssi n OsG Kesesalan terangan kepada pemerintah ten: Na en aa : Batin Didapat kebo banya Pa 

Mensita X kaji aan Didalam Perb atasannj pada waktu ini sudah hampir se-|celang mendapat perhatian besar Waktu Katakan Tidak Mau Terima Un- tang , “segala sesuatu jang berhu- .neg jang mengus |. Ba AI punedaa Paaa! 

: 3SiL CK Ka 2 II 2 SL “ Hesai. dari keluarga Persit, — Direktur danc L d K bungan dengan peristiwa diseki- | sutnja. Pe da Cuelju, bae Diego Ya 

E Sendiri 1 SKI, Kapten Katamso wakil ko- gan ONGON : ata Menon tar Menieri Luar Negeri Ruslan tang telah "diambil" dari rumah 

  

PERDANA MENTERI Australia Robert Menzies mengata- 
.kan di London rada hari Senin malam bahwa tindakan Nasser 
dalam menasionalisasikan Konosi Terusan Suez telah melanggar 
prinsip pertama hukum internasional. Dalam siaran televisi pada 
hari Senin malam Menzies mengatakan: bagi bangsa jang me- 
riembunjikan afau memaafkan pelanggaran ini dgn mengatakan 
tentang kekuasaan umum pemerintah2 untuk menjita kekajaan 
didalam perbatasannja sendiri adalah suatu ketelolan dan tidak 
ada perlunia.” 

Perlu diketahui, bhw. didalam 
tingkat pertama jang akan dilak 
sanakan ialah pembangunan Pu- 
sat Hydro Listrik Sigura-Gura 
pada sungai Asahan itu, dengan | 

#daja-terpasang 136-000 kW. Me- 
purut Prof. Sedijatmo dan- Dr. 
Werner, maka perentjanaan dan 
gambar2nja akan selesai didalam 
bulan Mei 1957, sehingga boleh! 

tmandan bataljon 436. Djenazah 

gia Jogja, Magelang dan Purwo- 
redjo. 
Mengenai gugurnja tentara kita | 

tsb., kalangan jang bersangkutan 
| mengikuti operasi didaerah gerom 
bolan D.I. atas pertanjaan mene- 
rangkan kepada wartawan ,,Sua- 
ra Merdeka” di Magelang, bahwa 
serangan gerombolan D.I. itu di- 
lakukan dalam rangka memper- 
|ingati ulang tahun ke-8 »prokla 

tsb. dimakamkan ditaman. baha- DALAM KETERANGANNJA kepada pers setibanja di Lon 
don, Menon menteri tanpa portofolio India jang akan mewakili 
(negerinja dalam konyerensi tentang Suez, mengatakan bhw India 
sangat berkepentingan atas penjelesaian damai sengketa terusan 
Suez. Atas pertanjaan apakah India berkepentingan dalam aspek 
perdagangan dalam sengketa ini, dia mendjawab: ,,kami berke 
pentingan bukan sadia dengan aspek dagang, tetapi berkepenting 
an dalam suatu penjelesaian damai. 52 

Ditanja “pendapatnja tentang ReboMalamNanti 

Abduigani, P.M. Ali Sastroami- 
djojo dan Djenderal Major Na- 
sution sebagai akibat peristiwa 
penangkapan Lie Hok Thay 
dari pertjetakan negara.” 

Alasan anggauta Sutomo me- 
ngadjukan permintaan itu dite- 
rangkan pula dalam surat tsb., 

jaitu ,,untuk mendjaga sehatnja 

Setjara normaal, demikian di 
katakannja, sesuatu tindakan hu 
cam terhadap seorang Menteri 
diambil setelah ia dibebaskan dari 
lugasnja oleh Presiden, setelah 
persoalan jang menjangkut diri- 

|aja dibitjarakan dalam Kabinet. 
Setelah kesalahannja terbukti, 
barulah boleh diambil tindakan 
hukum terhadap dirinja. 

Djaksa Agung Suprapto Senen 

nja didjalan Situbondo, Djakarta, 
oleh pihak berwadjib, dan sam- 
pai Senin siang ia belum kembali 
lagi dirumahnja. 

Djaksa Agung Suprapto Ska 
pertanjaan2 menerangkan kepada 
,Antara,” bahwa menurut apa 
iang diketahuinja dan bisa dite- 
rangkan ialah bahwa Piet de 

5 .Diika. pada suatu waktu ataufdiharapkan, bahwa didalam per|masi | Negara Islam Indonesia”. (kemungkinan masalah Suez di- Neukeka ditanah ai kita: dan siang atas pertanjaan mengenai Guelju ema Keran 
bagi sesuatu alasan ig benar kejtengahan tahun 1957 dapat di- Men aa Sa aan. Dja adjukan ke PBB, Menon men Pem Akan Beri sebagai konsekwensi dari pada|veristiwa dirumah menteri luar oleh pi 5 erwaaji Ka 2 

N ar ?ArabAkan "““ apa ig disangka — kepentiftangsungkan  penawaran-interna- li, Maa bon Na Fatah pada | fjawab bahwa dia tidak bersedia 2 N sikap DPR jang dengan suara|negeri tersebut menerangkan ,.ti bungan aa Na 2 
Cg a ngan sendiri suatu negara difdtlsional untuk penjelenggaraan pemligi. 7 Agustus 1949. Di daerah | memberi keterangan tentang itu Keteran ane bulet telah memberikan kesem-| dak tahu”. menjangkut diri . Pe : y 

menjatakan bahwa hak2 “kedau- 'bangunan Pusat Hydro Listrik |Djawa Tengah sendiri sebenarnja | karena semua” soal kadang? da- g Di Dpr Pa anonda “kabinet Pengumuman Panglima Wk. Dir.-Djendera ertjetakan 
Mo ve uru lat k engwrasak tuk me Ban : 9 erombolan D.I. sudah Tumpuh: Pena aa - patan bekerdja kepada kabinet“. N i Sati diketala 

4 Bean on Tana melanggar S'Iura-Gura dari projek Asahan Te ada sekarang ini rembesan (Dat diadjukan ke organisasi du- Mengenai Peristiwa2 Sidang pleno menjetudjui usul s T.T, M3 : | Sis ian Ii ana diperiksa pi a 
Na 2 J 3 an anta Sa BA . sfitu. Demikian berita dari Perusa|dari Djawa Barat, terdiri dari nia 5 5 5 ketua sidang, bahw ketent ementara itu, Senin ' malam $ Ba ersetudjuan2 — internasional, se- aa : £ : Aa en : : c|ketua sidang, bahwa ketentuan : - E 

nj ariKemis ad an Gembrot atau kepatu|baan Listrik Negara: bekas anak buah Westerling. Pal Mendjawab 'pertanjaan  selan- Disekitar Menteri Lu waktu pemberian keterangan oieh Panglima T.T. INI, Kolonel Ka-|hak berwadji 

  

    
    

Sbg Protes Terhadap han kaga La He mem membuat rentjana ,,expansi”, un | Gjutnja Here mengatakan bah Gr Negeri Dil. | pemerintah itu akan ditanyakan Gain resik aus” berbana GIA bahwa Direktur Djenderal 
N mei at d mem tuk luask daerah ke - Ti-|wa keadaan iro teng 1 2 : 5 kepada PM | amidioio. 5 5 Konperensi London P (merupa ng, u hat jg ' : 5 Ni an - sa ea a F3 t "5 nang dan PEMERINTAH memberitahu- kepada PM Ali Sastroamidjojo sbb.: Pertjetakan Negara tsb. ditahan 

5 : con uUngdiuk ". normal, dan tidak ada tanda? |kan kepada Parlemen, bahwa| (Antara). 5 sedjak hari Minggu, dan tindakan 
f Menzies kemudian menambah- | J g J kan ,daerah TKBT” singkatan" Ig sb paak : 2, 1 Pada tgl. 13 Agustus 1956 te- Is) 9gu, 2. 

€ SEMUA negara? Arab terma- kan: ..szja mengemukakan pem dari ,Tasikmalaja, Kuningan, Bre|#kan adanja sesuatu kerusuhan |pemerintah akan memberikan lah dikeluarkan perintah oleh Penahanan tsb. dilakukan oleh 
“ suk Marokko dan Bahrein telah | j Na nsi Wk Presiden- bes dan Tjilatjap”.  Gerombolan|ta'kala dia akan pergi ke Lon-|keterangan kepada sidang Par- : pihak kepolisian. (Antara) 

kiran ig djernih mengenai s0: In aah Ta sistim a ea Panglima T.T, III sebagai peme- 
& tudjui ikut dalam pemogo- : dalam serangan dgn don. Atas pertanjaan bagaimana|lemen Rebo malam nanti me- | g 1 Uu : : k menje pemogo-t ini”. Kita akan men oa 3 gerilja dan hanja ditudjukan ke- 7 5 : PN sekitar M di Sulawesi Utara dan karet di gang S.O. di Djawa Barat utk Jusuf Puar dan H. Dja- 

4 kan umum pada hari Kemis utk |rusnja dengan perundingan me Par lemen pada Pos2 tentara jang letaknja |sikapnja ap abila Perdana Mon egenAi Penua Siokkpe: Mr | Sumatra Utara berdjalan kema- pemeriksaan terhadap Menteri laluddin. 
memprotes konperensi “London (ngenai suatu soal jg penting se dipegunungan dan terpentjil. Se- (teri Eden bertindak dalam tjara|teri Luar Negeri dil. sebagaima-| rin Lk. 234 djam. Kabarnja dim Tar Negeri Ruslan Abdulgani| Selandjutnja menurut ketera- 

kali bagi perdagangan | Ni- SOONG CHING LING jg sudah menjerang mereka melari- | (rin tidak spt. js sudah  dilaku-jea dimaksud oleh surat Bung | pemandangan umum babak per- berkena: : 3 : k : ai ngan2 jg diperoleh dari sumber2 
'ekonomian  sedjumlah negara2, seperti diketahwi Senen malam Plan AaaN Krom peta DNn Ai 'kannja. Menon mendjawab bhw) 40mo dari fraksi PRI kepadi tama tsb. berbitjara 9 anggauta, Hok Tha Pe na aa jang mengetahui pada hari Senin 

.|demikian Menzies ig ena NS eta tiba di Indonesia sebagai adalah jang kedua kalinja, perta| Eden PM Inggris dan dia bertin|Farlemen Selasa pagi kemaren. diantaranja Empat Besar jakni Untuk gi di kelam Pe'petang telah "diambil” pula dua 
selandjutnja ..menjerahkan k at 23 4 dgn di ma terdjadi pada tgl. 2 Djuli| dekan menurut pemikirannja sen Parlemen pleno tertutup PNY, NU, Masiumi dan PKL | Hotuk mendjaga kelantjaran Pe . i (Kemate 53 
'tingan2 ital kepad. sege'y djam 24.00 jang lalu djuga didae| diri dan ..tuan djanganlah me tentang keterangan Pemerintah Pemandangan umum babak per- |merintahan dan mengingat bahwa |orang pegawai ke sediambi” 
lintir- manusia” akan meruvakamk 2 Aa apa Tan ap ten amp jan Ma harapkan sajadakan -mendjawab: serta laporan seksi Pertahanan sama itu masih diteruskan pada | persoalan ini mengenai kepenti- |rangan. Mereka jang 
suatu perbuatan membunuh diri Drotokel Kelsenterian “Pasi Neyp seandjutaja ANE atas Dori ak pertengaan apakah dia da mengenat penjelanduyan — Kopra Selasa malam. (Antara) : Pan Negara-dan Angk. Perang.lita ialah . Jusuf .A. Puar dan 

ongsi (sendiri”. ,,Kami di Australia me ah Kari. Oto telii 9 gerombolan jang diketahui pada singak dal p fa “ain Pa » nak KSAD setelah merunding- |(H, Djalaluddin. , 
Pan ola 3 Doa ah Bana mudji | statemen jg dibuat oleh : 2 tx me. Yaktu ituiterdapat 1 orang ma-| YIAK Garam Shara Ojatah lain”.| |kannja dengan pimpinan T.T. HI Menteri penerangan ten- 
dalam Suatu. ranat “umum N Ia .Perantjis, Inegris dan AS” Ka ngundjungi Wakil Presiden Hatta ti, sedang dari tentara kita 5 Atas pertanjaan' apa jang telah ongres ab ja ertu- dan Djaksa Agung telah mengo- tang Lie Hok Thay. 

: | 'Imi menjokong konperensi. Kami ditempat kediamannja di Merde-iorang gugur sebagai ane Cibitjarakannja di' Tokio dengan | per persoalan itu. Djuga KSAD) Menteri penerangan jo 
i Itidak dapat menerima baik ditin|ka Selatan. bangsa. Sehabis itu, gerombolan Nasser, dia mengatikan telah lah k menerangkan, bahwa ia akan me- Idi : k Kap ketu | dgn begitu kedjam menembak ma 3 aa An | tela menjatakan  pendiriannja, gxan, 

jau dari segi hukum  manpun| Kundjungan kehormatan terse- |si'3 orang penduduk, beberapa |membitjarakan situasi itu dengan juan aan bahwa soal tsb. akan diteruskan (ngambil tindakan tegas terhadap 
emim In moral dari apa je telah dilaku but berl lama 20 menit ju kel i ir na ” ig aku bu riangsung selama Z0 menit. jorang jang sedang ea ee a- Presiden Mesir selama  bebera urusannja dan dengan tidak me-|Lie Hok Thay wakil” direktur- an Nasser”, katamia. Kemudian Nj. Soong Ching Lingjdang disergap, seorang diantara-| h, djam. Dia telah menemukan 

  

   

  

   
  

    

Sederhana 4 Seka hubangan 
Ibersahabatan dan hubungan erat 

“Kami mempu njai 

  

    

  

mengadakan kundjungan kehorma 

  

  

nja dibunuh dgn djalan disembe- 
lih 

da waktu belakangan ini mereka 

    

      

    

  

  

  

Nasser persis seperti “selalu kita p Nasional Revolusioner 

wilarang telah mengeluarkan pe-   
mandang orangnja maupun kedu- 
dukannja akan mengambil tinda- 

Kabar dari lain sumber menja- 

djenderal Pertjetakan Negara Dja 
karta, kalau sekiranja orang jang 

tan ke Parlemen jg berlangsung Mengenai keadaan penghidupan |dapatkannja jakni ingin membi- Ik : BaR Sa pera Na berada dibawah kompetensi ke- 
li: “Hidu ” a |dengan' negara ini (Inggris) don| dari' di 1055.hi diam inkiat” Manerah "bistartap ” basian (Oa 3) Pe & Pena en aon an at nana P3 

ip ja Slfesir 3 Pe beban an Naa: NN Ta Bean Manda SE aan SATA jarakan segala soal. Nassr te- SETELAH MENGADAKAN beberapa kali sidang, | sengumuman Panglima T.T. Ill |menteriannja itu sudah terang 

  

“iri dunia. kami adalzh pemakail 
terusan Suez. dan kami berke-| 

  

KETUA Parlemen Mr. Sarto-|' 
no dengan Njonja disertai empat | 
anggauta Parlemen tainnja serfa) 

  

'Dentingan dalam: ipenjelesaian da- 
mis.     
     
   

  

5 Diri) Pu 

oleh Wakil Ketua I Zainul Ari 
fin dan Wakil & Ketua IH Zainal 
Abidin Achmad dan Sekretaris 
Dijenderal Parlemen Mr. Rusli. 

k Tentara 

ma 3 bulan jang terachir ini, ge- 
rombolan D.I. telah membunuh 26 
orang penduduk, membakar 180 
buah rumah, melakukan .peram- 
pokan terhadap harta benda jg 
selama itu ada 614 kali. Djumlah 
pengungsi tertjatat sebanjak 131. 

'ah mulai dengan - mendie'askan 
alasan? mengapa tidak meneri- 

Komisi Kekuatan Nasional dari sidang pleno Kongres Rakjat 
telah mengambil beberapa kesimpulan dilapangan erganisasi. 

ma baik undangan kekonperznsi 
London, kata Menon jang menga 
takan bahwa tatkala Nasser meng 
utjapkan itu dia tidak menundjuk 

Harta Karun Pe 

Dalam kesimpuian itu dinjatakan kedudukan Kongres Rakjat 
Can Badan Pelaksana keputusan2 Kongres Rakjat jang bunji- 
nja sebagai berikut:   

ngantar ketua Dewan Nasional I tjam Air Bah 

Kolonel Kawilarang tertanggal 13 
Agustus 1956. 

Sjamsuddin St. Makmur 
..diambi?”. 

Sjamsuddin St. Makmur, Men 
teri Penerangan dalam kabinet 

bersalah. Menurut menteri pene- 
rangan, sampai sekarang ia belum 
menerima pemberitahuan resmi 
dari pihak jang bersangkutan ten- 
tang Lie Hok Thay itu, baik ten- 
tang kesalahannja maupun ber- 

: seorang sekretaris hari Selasa Sukarel a M esir Berdi e- Pa aan ea Te bama P3 Detak Kek esaaNA “Dabtan ka 2 KEDUDUKAN KONGRES Burhanuddin Harahap jl hari|kenaan dengan soal2 apa ia di 

: kemaren siang tiba kembali h pradja, djawatan sosial dan in- terus terang Menon katakan bah Tuah resolusi2 Kongres | Senen diambil? dari rumahnja| tahan. 
: Djakarta setelah beberapa ming- | 5 stansi2 lainnja. Adanja pengungsi | eh g:, tidak pertjaja konperensi Rakjat Seluruh Indonesia 1, ama oleh orang2 jang mengaku dari| Kepada jane bersalah harus 
1 gu menindjau RRT. Dilapangan dc ial Di d: al: Daftarkan ini belum termasuk La Pe ek 2 mengalami ” kemajuan, Yat Presiden Sukarno pada ma- . 8 . tentara, dan dibawa dengan mo-| diambil tindakan, akan ara 
i terbang Kemajoran Mr. Sartono, 1 3) jc j 1 Sa Aa Na dn 8 JUAN. lam pembukaan Sidang Dewa | Minklan TAM hi! Senen malam Djaksa Agung | bagaimana mengambil tindakan 
| di but oleh Menteri2 PP & | Pen pen an ane Panen (Reuter). Nasional I Kongres Rakjat tang Suprapto atas pertanjaan belum | kepada orang ing bel 
j AT Penduduk jang bertempat ting- gal 10 Agustus 1956, pidato pe- (“ket D g ing belum terang 

K Sarino, Agraria Mr. Suhardi, gal didaerah pegunungan, pada dapat memberi keterangan me-| bersalah kat, menteri penerang.   | Wakil2 Ketua 1 dan Hi Parle- Ban nan BEAN, Dena hari ui Tenganan RARdet KE KEDUU dan: se an peristiwa ini, pa ia- 2 Mn en sanggup 
men serta pedjabat2 pada Kedu- berani tidur ' dirumahnja sendiri, telah dengan bulat mengesahkan : pun belum menerima laporarnia. akan bertindak tegas terhadap 

F taan Besar RRT di Djakarta Tn Demir aga RA ea ja ninggalan Nazi laporan umum Badan Kerdja De| LEBIH DARIPADA 500.000| Pengambilan/penangkapan Sjam| persoalan inii apabila memang ' 

dl. Sartong menerangkan sn Ka em as asiona iean berdjatan kaki"3 diare Pera Pep AKA Me Ina an Sma Aa & ng Nan orang sedang berusaha untuk me | suddin St. Makmur itu sebagaima ternjat.. Lie Hok Thay bersalah, 
F pertanjaan — wartawan2, berhu-| ka mengerdjakan ladangnja. Js perharga lainnja jang lipat ae Sao TOGA “Agustus 1956 njelamatkan kota industri Pin- | na diketahui terdjadi sehari sesu| dan atas permintaan menteri pe 
| bung dengan singkatnja waktu an P Sesama Akan Dibentuk “Sesudah Pa ea sap papi Pan PP EP i ana 1 menegaskan kedudukan Kongres |kiang (Harbin) dari air bah jg | dah dilakukannja penangkapan/ | "erangan sendiri dalam lingkung 
| rentjana | kundjungan berbagai |. bg bag yan aan Keadaan H airam-|harga ribuan dollar jang ditjatat|Rakjat Seluruh Indonesia — dan sedang mengantjam akibat melu- | nenahanan atas diri Direktur gb, ertjetakan negara telah dila | tempat di RRT ita banjak jang | 14 Hari Latihan daa Beberspa Komentar Ba an Sea enda ia oleh pasukan Nazi dalam perang | padan — Pelaksana — keputusan? apnja sungai Sungari. Galangan | Idienderal Pertictakan Negara De! ukan pula pemeriksaan2, teruta 

    harus dibatalkan. 'Fers Mesir Mengenai Pidato Nasser oleh pihak bataljon 436 jang se- 
dunia jl, telah dipindahkan dari Kongres Rakjat seperti berikut: 

ditepi kota sebelah utara sudah 
ma dibagian keuangannja. 

  f : : : jianni : ai 1. Kongres Rakjat Seluruh In- - 
: 5 18 dang bertugas didaerah itu, se- | tempat penjembunji naga di Aus donesia adalah Badan  Musjawa-|bobol dan daerah seluas kl. 14 RUU p b k 

Tetapi sebagai - (mm HARIAN MESIR »Al Akhbar” dalam memberikan komen Pa Na age tata ts tria dan dibawa ke Djerman, de rat utk merumuskan keinginan (mil persegi tergenang air bandjir em entu an Dae    
  dari kundjungan. gaja, demi tar tentang usul2 presiden Nasser, jaitu supaja dilangsungkan mikian menurut” kantor berita masjarakat dalam rangka perdjoa 

$ jang perlu, misalnja kerdja bakti| 3 : 2 Mina 1 US tonjanlan kolonialisme litu Beribu2 orang jg. tak punja h Oo 
Ta Tan maa suatu konferensi internasional dari semua bangsa jang mei- aa EN dan ajem- Paru Leak aa dan menjelesaikan revolusi nasio- (rumah lagi menjingkirkan diri ke| MR f Oom rop Irian 
an adanja ahan | 1 : : : SET TPA tempat2 jang tinggi letaknia dan 

berupa semangat mengabdi . rak | pergunakan. terusan Suez, hari Senen menulis ,,kami pertjaja ra kita, membantu OPR dan in-isebuah tempat didekat Enns dil 2. Kongres Rakjat Seluruh In- Kh aslkan Aan Skak 

jat di RRT kepada bangsa dan! 
keinginan jang benar2 sebagai 
bahwa dengan dinjatakannja goodwill jang demikian rupa dan 

bukti suatu perdamaian. Mesir 
stansi2 resmi” dalam mendjalan- 
kan tugasnja, misalnja gerakan Austria Atas tahun 1945 tatkala @onesia bertudjuan 

persatuan nasional 
menggalang 
revolusioner | Sementara itu kaum tani, para Brt Disetudjui Parlemik i kesatuan SS mengundurkan diri , $ tanah “airnja, Lana mana PBH, gerakan2 patroli dan penga 5 TR 1 guna membulatkan tekad . untuk |peladjar dan pegawai kantor ser SIDANG PARL er m cs an. hak  tent 2 t 3 , f 3 : 3 EMEN pleno terbuk as diperlihatkan dgn. tjara — kerdja| telah sedapat2nja berusaha untuk mentjapai penjclesaian soal naa Pe Pak aa dari angkatan darat Sovjet. Se-/ membebaskan Irian Barat dalam |, Kngota angkatia merdag Pie p a hari Selasa dengan 

disegala lapangan untuk  keyen- 

  

itu setjara damai.” (tjatu makanan) kepada mereka 
orang bekas pemimpin SS baru2 rangka perdjoangan penjelesaian 

dang berusaha melawan air ,bah 

ladjar bekas pedjuang bersendja- 

Edak memungut suara menjetu djui RUU tentang pembentukan 
ringan umum. Pemimpin? baik Harian Mesir Jainnja ,, Al Ah: Mn Pn gabah Da jang sedang mengungsi" dise- |ini Pn An seba Tan Pan dian st ang sabhponetaih ter jane Bilah daerah otonom propinsi Irian Barat, dengan tjatatan, bahwa 
iang tinggi maupun jang renda-|ram” menulis, presiden  Nasser embebasan Nasional, Talis has an aa Na Mt en Pena ak Mukena jat' adalah: a. tokoh2 nasional mentjapai tinggi ig tak ada tara- fraksi PKI dan Abdulhajat dari Pembangunan tidak me 
han sederharia ' sekali “hidupnja jang berbitjara atas nama 23 dju|rian2 itu selandjutnja, — bataljon rangan selandjutnja, bhw kesu- kemibati ke Der an Barat ne Bar na  tentuma "oalabi Hee nja dalam sediarah. je na jala satu pasal jang menetapkan, bahwa kedudukan 
dan mereka tidak menjembunji-|ta rakjat Mesir telah mengatakan | pertama | Sea ta sesudah | karan tugas tentara kita dalam 2 TE OR 1 Amp). |pradja Kan ane mb Mu3. hb, Op pemerintahan propinsi Irian Barat ada di Tidore. Persetu- 
kan barang2 jang tidak baik me| Tidak, pasti tidak“, kepada un nja selama 14 hari. engan ye Ki Naga ta Se Dikan pa . ai SAN massa, | buruh,  tani,| Usaha2 mereka untuk mem-| djuan Parlemen,atas RUU itu diberikan setelah diadakan 
ngenai keadaan disana dan be- dangan kekonferensi London me Tjilatjap dgn Djawa Barat, ada- Memang »Kodjur pengusehaa masionsi, 'pemuda/per | herkuat galangan jang 25 mil 

  

     

   

  

diudjur, djelas ' dan alas 

    

baik. Presiden Nasser, 

                  

   
    

   
   
      

nakan kekerasan": 
ua harjan Mesir hari Senen 

   
    

mengatjau keadaan dewasa ini". 
Demikian Reuter dari Moskou. 

  
sedjak tahun .1955, demikian ka- 
langan tadi mengachiri ketera- 

    
  

    
Tjari Perlindungan 

  

Rakjat bertugas gmenggalang per- , 
e satuan nasional Preyolusioner den cm. diatas puntjak tertinggi sebe 

pai muntjaknja lebih daripada 30 

  
Diawaban Menteri Dalam Ne 

geri atas pemandangan umum 

perubahan2, antara Jain mengenai wilajah Maluku Utara jang 2 r te Untuk maksud? loba. |lah kurang lantjarnja perhubu- “bak « | andjangnja sampai | y 
rani “MEN karaba "kek Pee beranaa nah ai | Harian Sovjet ,,Pravaa"" menu-|ngan antara satu dgn pos . jang, 'JOSE TABARES ESCOBAR Bantan aa ma tah hay Ta Ka an dimasukkan kedalam wilajah propinsi Irian Barat, jaitu ketja- hadap keadaan jang perlu salat mengatakan .tidak“, atas Pa lara i lain. Djalan2 sukar sekali untuk € 5 : $ ah menjelematkan kota itu dari| matan Tidore, dan distrik2 Weda serta Pet lis hari Minggu jl. bahwa kong- | dal 4 ia (dari Bogota (Columbia) telah me & bapa? , ani, baiki. (amp , ima setiap orang berdasarkan dilalui dgn truck dan sebagainja. ( . penggenangan  seluruhnja. ' Se- ga si-kongsi minjak A.S. sedang me tkikan hadiah lotere: bara). ini B:. BADAN, PELAKSANA KI 5 5 : tah, karena dapat memenuhi ke- 

EA, z semangat perdamaian tapi bersa|rentjanakan utk mempergunakan de PA biiknga Baen na yan “3 Manga k $ 4000 & Kan PUTUSAN2 KONGRES RAKJAT: |mentara itu pesan disampaikan Sebelum RUU itu diubah. wi perluan2 praktis jan ditmbat 
$ ie Pn t maan dengan itu atas dasar keja ea ga eng "ntoganTa pn Fa Pn #umeikan Kah bur au ai Lang ia $ Ea" PS bana Psi 1 Dewan Nasional Kongres Rak |supaja ..produksi diteruskan“. Se|jajah propinsi Irian Barat ialah | oleh perdjunnyan Ta maeseki ta 
yr San inan jang teguh", tulis .,Al Ah- | akan keuntungannja apabila ter|ganggu, karena memang alatnja Ta Na Heat Bh tas Bean na Beat andainja terdjadi bandjir Jang| Tidore, Koba, Maba, Weda, Pelj, perhubungannja dgn. pusat. 

sKami telah menundjuk |bit konflik bersendjata antara Me (Sudah tua. Seharusnja dalam tem Na 3 » 2 2 TAI k .Imeluas dan menggenangi  selu-|tani dan Wasile, sehi : em ra ta le am PA ana $ is-pe-|po 2 tahun harus sudah diganti, | Isterinja membakar kasur Kilan), berkewadjiban melaksana 2g ani da asile, seningga  perul Diterangkan djuga, bahwa usut 
kan Mheseifjadr kemi untuk meng-|sir disatu fihak dan Inggris-Pe- i pai k Bea na Be anon kan keputusan2 Kongres Rakjat|ruh kota maka produksi dilapang| bahan itu berwudjud pengeluaran 1 a & rantjis dilain fihak! (tetapi. sampai sekarang Sudah Ikia-itu hari Senen',,karena telafil Seluruh Indonesia. Pa - ane berwuajud peng perubahan Djumhur Hakim (PN 

ment Pena 3 'hadapi setiap kemungkinan dan| mutis harian 'ini  selandjutnja ba pen Pele OA per Irjatu wa sesuai dengan kehen| 2. Dewan Nasional Kongres jan industri selama beberapa bu|3 daerah dari propinsi Irian Ba- Ji) mengenai tjara2 pentjalonan 

Er Pa Pe Mean Maa 3 Bata AM padan siap santa "Berhubung sukarnja  perdjala- |dak saja”. Pa Sa lan akan matjat demikian pula| at, sebagai hasil 'kompromi an-|anggauta Dewan Pemerintahan Dt Sui ntu A3 i g. n 'aksi i Na sink 4 3 5 3 5 PERDANA MENTERI Syria ong perkara adil kami“. mengambil sikap jang dapat me- (ban, maka bagi anggota2 tentara beton ia, ea Ben okana. beribu2 are hasil Pena akan tara pemerintah dan Dr. Leime-|gan kemungkinan penambahan 
Sabri Assali telah menjambu Har "al Goumhouria“ dalnimbulkan kesan kepada umum ang sedang bapa Tan gian Amin Baihi nja merupakan perseorangan, je Juslah, didaerah2  sekitarnja.|na (Parkindo) jang tidak menje djumlahnja dioper oleh pemerin 

. gembira statemen jg m pada itu dengan kepala be ena kena an Ta Tere Denada ap AA : mentjerminkan aliran? dan Ke: Disemua tempat, ketjuali  didua tudjui pemasukan sebagian  dae-| tah. 

Presiden Nasser dan melukiskan ar menulis ,jkami akan  ber- San Li nk Na kan dgn melalui pesawat — ter- T l h' : “Hil Ban Mn jang ada tempat, gelangan dapat mena- rah Maluku Utara kedalam wi Pembahasan penjelundupan 
nja sebagai suatu keterangan J9: dioang! apabila Barat mempor-| mendorong? elemen? agresif utk Pa Me Kena buta Cc a : ang 3. Dewan ' Nasional Kongres Yan air bah jang sudah mentja- lajah propinsi Irian Barat itu. dalam sidang tertutup. 

Setelah penjelesaian RUU pem 
bentukan propinsi Irian Barat, si 
dang beralih atjara utk membitja 2 kaum sukarela Me- 1 djalan menghimpun patriot2, MN ey: ta 1 AE 

2 telah metana Ha jet Pa Pa mendaftar Perundingan Nasser-Corea, | "SANNJA. Politik Di Singapura dorong dan menggerakkan Kekuat | mnia an tahun 1932 dalam babak kedua, jang diberikan se Mn ana 2 
: aa jang TER ANGIN AE kan diri kekantor? utk Tentara| Dalam pada itu presiden Nas- £ SEORANG bekas evawai 212 revolusioner kearah kesatuan (Sa! mena duapertiga kota ini dilbelum RUU disetidjui  Parle- tang penjelundu Ea 23 Aa 
i perensi London dan telah : embebasan Nasional jang baru |ser mengadakan pembitjaraan2 (Senen. Corea mengadakan perun!. pes aksi massa dalam rangka  per-|cenangi “air. Tapi dalam bebera berisi k : la 3 pan kopra di Su- 
: djukkan bhw negara? itu | Si ibentuk. 12 bekas menteri |dgn komisaris tinggi Ceylon di dingan2 pula dgn menteri luar- | Kementerian Agama di Djakarta djoangan melenjapkan - kolonialis- Dp 3 pa k st bob 1 Deh an Senen 3 aa ang Tn aya Kana henna at ati tp mentjoba tjampur-tangan sudah mulai latihan militer| London, sir Claude Corea, jang negeri Mesir, Mahmud Fawzy, |-ang beberapa minggu jl. telah me. 3 sah Jagi akan tertjapai bobo pada umumnja pemerintah dapat at tara. Ae ng Maliki 

5 rain IL. ri Mes dalam | Tentara Pembebasan | disuruh datang ke Kairo oleh PM mengenai soal terusan Suez. Co- |sampai di Singapura untuk me: 4 Dewan Nasional onsres kedua dan kini kaum buruh ber-| menjetudjui usul2  amendemen, | pembitjaraan dilakukan dalan ap arusan2 dalam negeri Mesir Nastanal tsb. Baik mahasiswa uni | Bandaranaike dari Ceylon bebera rea sementara itu tak mau mem- |imnta perlindungan politik kini akjat selandjutnja bekerdja melusaha terus menerus siang dan| ketiuali')' men enai enempatan|dang tertutup Kk a dial k 43 ag if, t Na 2 1 Pp hurut ketentuan? seperti tersebut $ : Bee pensi p arena pemberian mentjari d'alan untuk mensji itas ,,al Azhar” maupun $ pa hari jl. demikian menurut dju berikan komentar mengenai pe slah hilang, demikian menurut mp lem suntuk bend $ keterangan tah £ ik ruLguru sekolah diseluruh negeri rubitjara presiden Nasser malam rundingan2 ini (Reuter). tala 1 ng, @emnki? dim Pedoman Kerdja Dewan Na|'"” '« Tn membendung .aif|ibukota propinsi di Tidore jang Ia 8 SA Bau maupun 
tjampur- angan tu. Pn kabar UP dari Singapura. Amin sional Kongres Rakjat. bah itu. (Reuter). tetap — dipertahankan pemerih- Ba Seksi Pertahanan diberi- 

Assali '' meneg Sasha “alias  Tjakardonja T aa Malam sidang tertutup. Seba 

    

      

      

   

  

     

    
   

      

Arp) menentang iap usa ai 

akan membawa mereka kebawah 
     penguas:an dalam sesuatu ' ben- 

    

   
    

  

   

  

Pemuda Tiongkok Sokong Sepenuh- tehun) adalah dari suku Atieh 
telah sampai di Singapura se 
ta diam2 untuk menfjari raat 

    

   

  

GERPRINDO Tidak Setudju Gerak-   liknja Asraruddin (PB) mengu- 
sulkan supaja pembitjaraan dila 
kukan dalam sidang terbuka dgn 
sjarat hendaknja para pembitjara 

  

  
Ba MPR k. DALAM SUATU RAPAT di tik jang berkwalitet tinggi bagi djangan m 

Ki Ada Na Pln aa Sigit Hart at ji. pemuda n a Mesir Mesir debiadyi tokongan Naa Nana Daru asi Singapura Podtfoane” Republik aka ig berdasarkan Panija Sila masih pihak banten Tn Pa 7 : awatan 2 £ cpu donesia Hana ola 3 ino 
8 1g an Ketan Na aa Tiongkok berdjandii Pe AP j perdjoangan sutji rakjat Mesir”, telah memberikan izin sementara (Gerprindo) daerah: Djakarta Ra an ssaat Maan an Tea oleh maan, ana Aas Pn “Raka 5 Kadi sokongan sepenuhnja kepada rak | Liga Pemuda Demokrasi Baru karena pabrik mereka itu sedangluntuk tinggal disan. sampai tgl. ja ig berlangsung pada 101. 12 mendua pemerintah RI untuk Kan dalam rapat tertutup, 
latan dan hak2 jang sja “TI jat Mesir jang perwira itu d alam | gan Federasi Pemuda Demokrasi melaksanakan pesanan Mesir utk|7- Agustus. Kemudian, ia minta Agustus il al. telah memutus sial da Lan . : & Na 2 na M dalah pertahanan kemu j |aan kedefasi T rasi ik Sat pada WNA. mengadakan pimpinan terhadap 

esir adalah pi Imenjempurnakan kedaulatannja | Tiongkok tjabang Shanghai me- mesin2 jang demikian itu. 'Ma|perpandjangan Waktu. akan teta kan tidak dapat memberlarkan Menurut konperensi, masalah | proses assimilasi warganegara ke 
liaan dunia Arab sebagai kese-| 'bertalian dengar soal terusan njatakan ,sokongan pemuda se- Tung, pemuda lainnja, . menjata- (pi kepadanja dinjatakan, bahwa | Gerakan-Assaat jg mengadakan oseli dan tidak  aseli dalam ke turunan asing, setjara planmatig Na an AKAN luruhannja, demikian ditandaskan Suez, demikian Radio Peking ha- penuhnja kepada rakjat Mesir” kan bahwa saudara2nja di Mesir | ia herus MEN na Na antara sesama wi: warganegaraan Indonesia adalah | dam tegas, ig mempertjepat pro- KONENBENai Neni 

4 1 2 £ 7 » 3 i UN 4 
oleh PM Syria jang mengachifijri Senen. Siaran Radio Peking atas nama pemuda di Shanghai, telah melakukan pekerdjaan jang Pk, Tas Lai kemal. ka Na Pn karena hal masalah nasional ig harus dipe- (ses assimilusi | serta  mentjegah TENTANG SUEZ. 
keterengannja dengan  mengata | febih djauh menjatakan dgn me demikianlah Radio Peking. | tepat dan ia mengutjapkan ,.ke- Bian Tedi Da AaN Bala da na Na pH aro. pi et tiahksmn dengan segera  setjara|ikut tjampurnja anasir2  Iuaran Kementerian luar negeri Ing- 

kan Syria menjetudjui menghadingutip suatu sjair ,,hiduplah rak Imenangan dalam perdjoangan me Na “did “Tkerarang | & Batu. nasi dan da fundamentil, sehingga dinegara (terhadap proses tsb. dengan melgris mengatakan hari Senin ma- p J » | da itu didapat | keterangan dari|sar negara RI serta memberikan RL ini hanja terdapat satu m odak perat am bahwa delegasi Republik De 
ri suatu konperensi jang . mung-|jat Mesir” dan setelah itu pemu| Kata siaran itu, seorang peker |iawan kaum imperialis”. Selan- Kementerian | Agama Djakarta, | lapangan Ig subur bagi “tmbah jam wargane Pin ) 1 $ man - "banya Tani Otw den UN rani Dibrmua “(Dera "Ita 
kin diserukan Mesir untuk me-|da Tiongkok menjaksikan film dja pabrik tekstil, Chou Ken- su, (djutnja disiarkan bhw pertemuan2 | bahwa Amin Bash, telah meminInja anarsi “dan chauvinisme da|mogeer Komperensi” tidak opa Tam Damon ig Serial mur) tidak akan di izinkan me- nindjau kembali konvensi 1888. | dokumenter temtang hari kemer- (dan teman2nja berdjandji akan |(sematjam itu dilangsungkan pulalta berhenti dari djabatannja ki-|lam lapangan ekonomi chususnja membenarkan, “ee era ag Au aa ta dan tar (ak Plan kep PA ag Hn 

aa 1 n tentang Suez (Fass). Aa IL. Idekaan Mesir, Para pemimpin "membuat ,mesin2 penenun otoma |di Peking dan Kanton, (UP),  ra2 sebulan jg lalu. (Antara). dan lapangan hidup  politik/so-pertahankan, bahwa dinegara RI! rensi tsb, Kemis, g pada hari 
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Lambega Kebudejear Indonesia 
uan batuvinesch Geram 
Aa Buntanan Wetenschappan   
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Sjarat2 : JIN masa ! 5: 

2. Uang pangkal Rp. 25.— 
(Uang sekolah 
bulan September. 

Pendaftaran di: « 1 Dik 
pukul i2-— 2 siang. 

2. Dik. Imam Bondjol 

P indung : Bana bata 
BAPAK WALI KOTA Semarang. 

Penasehat : Sa 
BAPAK MR. SOERJADI, 

# D.P.D:/D.P.R- Kota Besar Semarang. 
Kepala sekotah : | 

IV/1, Semarang. 
a 2g 3 PE Dig wa 

SOFBARD: “antara 8 — 12 pagi 

  

AU 

   

   

   
pada tanggal 1 September 1956 akan membuka kelas satu. 

ng belum membawa 

Rp. 40,— dapat dibajar dalam 
9 

BAPAK R. SOEBARDI SOEMODIPRODJIO, Seer. !' 
mana jang pertama agak berat di 

  

  

    

    
   

    
      

     
     

BG 21 2 5 Institaut Si 
Djl. SIDODADI TIMUR No. 23 

: .TIB.. SEMARANG 
Masih dapat menerima murid untuk : 

IL. S.GLA. klas If -dan Il. 
12. SMA. 

3. S.MLA. “bag..C klas IL, Il HI penuh. 

untuk klas IT. 
S1SM Pi: 

ran pada alamat tsb. diatas antara diam 
$ “2g DI 

  

bag. B klas IT dan II (kl. IIT penuh). 

4. SM.P- $ -hanja tinggal dapat menerima 4 orang 

(mulai djam 17.00) kl. I, H, ITA, HIB. 
Keterangan” hanja setjara lisan dapat diminta ditempat pendafta- 

14.00 — 18.00. 

REK TUR. 

   

Studie Centrum, | 
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Olahraga di Indonesia 
di 3 jol 1956 

      

      

   
   
    
    
    

  

puteri 

Ian Angkatbesi 4- 
tik Amerika men 

luar negeri 

Ta.   

    

       

     

ADAN PENERB NASIONAL P 
£ 

    

OGNAC 
G TERBAIK 

SEMARANG - SURABAJAN | 
| NA. SENG HAP & TANTANG HO, MEDAN.” 
Firma TAI YAK COMPANY, PONTIANAK. 

. pemenang Tour de France 

hadapi Olympiade Melbourne 

jakarta — Matraman Raja 50 
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| 

| dung 

      

   

menmsana Manan 

      

| Pemb 

m2 atau dinding (tembok) 

|m3, Tinggi gedung tadi 23 m, te. 
bal dinding 120 cm. dibagian luar 
lan dibagian dalam-antara 60 cm 

sedang dibongkarnja, maka pada 
tiap malam orang2 jang mendja- 
ga tempat tsb. seringkali menda- 
pat gangguan2 berupa lemparan 
batu2 sehingga menimbulkan ke 

:Nias 2, pada PAK SOEHERMANTO antara Ikhatiran,. Karena: iku. maka pem- |4 
bongkar2n selandjutnja lalu dimu 

204 (Pontjol) pada PAK Ilai den mengadakan slametan ter 
lebih dahulu, agar pembongkaran 

tsb. bisa berdjalan dgn baik pula 
Sedjak itu waktu sampai “seka- 
ceng ini, ternjata tidak nampak 

Hanja selama Jadanja gangguan2. 
ini terdjadi 2 kali ketjelakaan, di 

lalami oleh pekerdja Saiman. Ka- 
rena kurang hati2, ia telah djatuh 

'R. SOETYONO KOESOEMOWIDAGDO, Purwosari Igari tempat jang tingginja 19m, 
dan sampai kini masih dirawat di 
Rumah Sakit dan hampir baik. 
Pekerdja lainnja jang mendapat 
ketjelikaan tidak berarti karena 
setelah diobati, pada hari itu dju- 
ga ia dapat meninggalkan rumah 
sakit. 3 

  

  

$ Batu tahan api. 
Dalam pembongkaran jg diawasi 

oleh sdr. Sunoto ternjata didapat 

Sinshe Bisa Tu- 
tup Kekurangan 

  

Keterangan Dr. Parjono 
Setelah Menindjau 

Tiongkok   
| RSUP Semarang jang belum lama 
berselang ini tiba dari penindjau- 
annja ke RRT selama beberapa 
minggu menerangkan, bahwa di 
RRT ia telah menindjau objek2 
kedokteran bersama2 dengan be- 
berapa dokter lainnja dari Indo- 
inesia, chusus mengenai segi-segi 
|tehniknja. RRT walaupun masih 
Ibanjalk Kelamrangan tenaga? dok 
ter, tetapi kebutuhan untuk se- 

mentara bisa diatasi, karena di 
samping tenaga2 dokter jg ada, 
ditempatkan pula tenaga2 jang di 
sana disebut “sinhse”, (di Indo- 
nesia "sinshe” ini lazim disebut 
dukun Tionghoa - Red.) 

  

| kit. dilaaran djuga mempunjai ru 
| mah2 obat. Semua - pekerdjaan 

ter djuga. Tehnis kita akui RRT 

tam berbagai penjakit Indonesia 
Gapat dikatakan sudah  banjak 
madju. Dikatakan bahwa bebera 

akan menindjau pula - keadaan 
di Indonesis pada waktu jang 
akan ditentukan. 

Atas pertanjaan apakah kita- 
pun tidak dapat memakai tena- 
g2 dukun 'jang diberi pendidik- 
an menurut zaman, Dr. Parjono 
mengatakan bahwa untuk semen 
tara akan sangit sukar, karena 
kebanjakan para dokter dalam 

belum. lagi mendapatkan perse- 
suaian paham. Djuga harus di- 
ingat faktor2 lainnja, Par, du- 
kun di Indonesia ini 

disi mereka sendiri”, — demikian 
Dr. Parjono. 

BANK TABUNGAN ros. 
Dalam pendjclasannja dimuka 

pertemuan sebagai rangka pene- 
rangan jang dilangsungkan di- 
ruang pertemuan kantor Guber- nuran Djawa Tengah hari ini, Di rektur Bank Tabungan Pos, Dar mosutanto mendjelaskan, bahwa selain telah memberikan kredit     

   
   
   

  

   

   
   
   
    
    

  

    

    

   
   

    

   
   

    

    

   

  

   
   

Nak tentang : PSSI mau pergi gelap- 

ANGGANAN ! 
LPOS Rp. ta sekaligus untuk dua bulan, 

   

kepada pemerintahan? otonom “di 

lah sebesar Rp. 17.818.600.—, aju ga telah memberikan kredit kepa da pemerintahan otonom kabupa- ten Kapuas sebesar Rp. 1.250.000, dan kepada Kabupaten Sangi dan Talaud 'Rp. 83.525.000,— Kredit? tsb diberikan atas dasar utk usa 
ha-usaha pembangunan perekono- 

  
mian otonom, Sehingga tjita2 un- tuk menudju berdiri sendiri dgn hasil dan keuangan daerah dapat 
ditjapai. A 

Selain pendjelasan tentang mak 
sud2 pemberian kredit tsb. jang 
terpenting Direktur Bank 'Tabu- ngan Pos mendjelaskan dan mene 
kankan betapa pentingnja mena- 
bung pada Bank Tabungan Pos. Dalam hal ini pun ditegaskan ten tang riwajat Bank Tabungan Pos, jang diadakan sedjak th. 1898 jg tadinja bernama ,,Post Spaar Bank”, jang bersifat badan sosial jang .bekerdja dilapangan ke- uangan utk mendidik rakjat ber hemat serta menjediakan tempat2 menabung jang bekerdja sama dgn PTT, dan para penabung da pat dilajani melalui 789 buah kan tor PTT jang ada diseluruh nu- 
santara, 
Penerangan tsb dihadiri 

para undangan jang terdiri dari Pamongpradja, Polisi, Tentara, dan beberapa instansi lainnja an 

oleh 

-tara mana hadir Gubernur Djawa Tengah Mangunnegoro, Residen Semarang Muritno, dan Residen? DP pada kantor Gubernuran Dja wa Tengah, 

ngkaran. Ge- 

      

   

        

iang berbentuk ,,hoef-ijzer“ atau|: 
Suruf ,,U” djika dilihat: dari atas 
mempunjai luas bangunan 2090/78 

jang 
(harus dibongkarnja seluas 10.000 | 

dan 80 cm, Sewaktu gedung tadi | 

Sinshe2 tsb. disamping mentju 
| rahkan tenaga2 pada rumah2 sa 

dilakukan sesuai dengan peladja 
ran2 jang diperoleh sebagai dok 

|sudah djauh, demikian Dr. Par 
jono, tetapi mengenai teori da- 

pa tenaga dokter RRT diharap 

Djawa Tengah jg meliputi djum- | 

1 

“many. TNO 

  
k. 

ef Mungkin 

AANG buat-dinding terse ad 
. dari pada lain2nja. Kalau batu 

'biasanja mudah terlepa 
ampuran semen, pasir da 

kapur, ternjata dalam pembongka 
ran tersebut djustru jang hantjur 
adalah ba hnja dan bukan 

2 2 : a Na 
tjampurannja Batu berbau carbid. 

it batu jang 

    g mempunjai bentuk is- 
timewa . memang berasal dari 
masakan. Batu2 sematjam itu ter 

pat pada ing Gedung Papak 
ingginja 20 meter. ea 

batu2 itu dihantjurkan, ternjata 
Beban aarnan pau2an  sematjam 
carbid, sangat keras dan beruku- 
ran 4,5 X 60 X 60 cm. Lain hal 
jang diketemukan adalah sebuah 
pintu besar dibagian Timur jang 
sudah didjadikan djendela. Didu 
ga bahwa Gedung Papak semula 
mempunjai aa gerbang jang 
mendjurus ke Timur. 
Merak taksiran djumliah batu 

merah jang dipergunakan untuk 
membangun Gedung Papak itu ber 
djumlah 1.000.000 bidji. Dari pem 
bongkaran itu masih didapat 
400.000 biaji batu merah jang utuh 
dan jang putus2 600.000 bidji. Ka 
ju-kaju jang didapat ada 500 m3 

tetapi jang masih baik hanja 80 m3 

  

    

  

    

    

  

    

    

   
   

    

2 |kontan 

:Isehatan Kota Djakarta, jang ter/ 
Idiadi pada tgi. 29 Djuli iang Ia 

a|ferang oleh polisi Djakarta Ra 

m (jang dituduh tersangkut 
“ 

Neh Antara" dari Kepala Reserjair dari luar negeri akan diambil 

.diak tanggal 3 Agustus jang baru 
Halu. 

  

sumber diperoleh keterangan, bah 

    
    

  

  

DJAKSA AGU 
hsri2 terachir Ia ag ee 
Ouelioe, bekas Menteri  Pene rangan St. Ma 

lan2 tersebut sekarang sudah diserahkan 

    

    
na taraf penjerahan tersebut dewasa ini. 

Ca k Sebagaimana telah TE 
. NO 3 mengenai persoalan Menlu Rus- 
uri Rp 300 Ri: lan Abdulgani, Panglima TT III 

| u Utk- Hidu 1 Kclenel Kawilarang sebagai pe- 
P. j negang S.O. jang memerintahkan 

3 Un "melaksanakan tindakan2 tersebut. Ber-mewah2 . 1 1 al telah mengeluarkan pengumuman, 
1 2 eta “dalam mana pokoknja ditegaskan, 

Rahasia Pentjurian (bahwa untuk mendjaga kelantja- 
Uang DKK Djakarta !ran pemerintahan dan mengingat 

| aan 'bahwa persoalan ini ' mengenai | 
Terbongkar kepentingan negara | dan  A.P., 

PERISTIWA penfjurian uang | KSAD setelah merundingkan soal 
1 untuk gadji Pegang itu dengan pimpinan TT III dan milik dari kantor Djawatan K Djaksa Agung, telah mengambil 

Oper persoalan itu. : 
Atas pertanjaan seorapg warta 

wan apakah ia menganggap per 

    

   

Iu, kini sudah. berhasil dibikin | 
Ya 

2 » (bali Menteri Luar Negeri Ruslan 
henerann da dari luar negeri atau apakah se 

“ Isudah Menteri Luar Negeri Rus 
lan kelak pulang kembali ketanah 

kapan atas diri 

ediahatan ita. En 
Menurut keterangan jang diper 

|atas 

1 dimana telah dilakukan penang: |(W untuk memanggil pulang kem (takan, 

 BelumSampaiDIm Tarat Pertim-| 

Tn 
gil Kembali 

$, Menteri Roeslan 3 Kata D.A. 
SUPRAPTO atas pertanjaan2 pers sekitar peristiwa jang timbul dalam 
wa pehahanan Ce Direktur Djenderal Pertjetakan Negara, P. De 

ngan St. Makmur, Ruslan Abdulgani, in 
oleh pihak tentara kepada Djaksa Agung, mene- 

t3 6 bahwa sudah barang tentu segala peristiwa dan persoalan jang timbul itu akan di 
serahkan kepada Djaksa Agung, tetapi Djaksa Agung belum bersedia menerangkan sampai dima- 

dan lain-lain) dan apakah 

Djaksa Agung terangkan, bahwa 
soal itu belum sampai dalam ta 

iraf pertimbangan. Ditambahkan, 
bahwa segala sesuatu perlu diper 

timbangkan semasak2nja. 
Djaksa Agung Suprapto dalam 

hubungan dengan pertanjaan di- 
selandjutnja menerangkan, 

bahwa untuk mengambil sesuatu 
tindakan terhadap seorang Men- 
teri, harus ditempuh procedure 
tertentu selagi seseorang Menteri 
masih berada dalam funksinja, 
maka terhadapnja tidak dapat di 
ambil tindakan penahanan. 

Sebagaimana telah dikabarkan, 
kalangan pemerintah pusat menge 
nai soal ini Senen malam menga- 

k bahwa sesuatu tindakan 
hukum terhadap seorang Menteri 
dapat diambil setelah ia dibebas 
kan dari tugasnja oleh Presiden, 
setelah persoalan jg menjangkut 
diri Menteri jang bersangkutan   se Kriminil Djakarta Raya, Pem|sesuatu tindakan terhadapnja, 

bantu Komisaris Besar Sa'ud, pe : 
nangkapan atas diri orang2 jang 

besar itu, dilakukan ber-turut2 se 

dibitjaraakn dlm kabinet. (Ant) 

dituduh terlibat dalam pentjurian : Prioritet Supaja Dibe- 

SN - k : 

Uang jang ditjuri komplotan ter ri an: 
sebut, antaranja telah dipakai un| 
tuk membeli sebuah mobil, ba- 

“ng? perhiasan, dan sebagainja, 

dgn tjara membagi-bagikan hasil 
pentiurian itu diantara anggota2| 

komplotan tersebut. 
Baik mobil maupun perhiasan2 

serta sebagian dari uang tjurian 
jang masih kedapatan, disita kem 
bali oleh polisi. 
Pengusutan terhadap soal “ini | 

masih terus dilandjutkan. 
Orang2 dalam? 

Mengenai soal diatas, dari lain 

   

— Diselenggarakan 

saat Ku telah 

oleh sebab dari seksi2 jang lain 

wa orang2 jang ditangkap karena 
dituduh tersangkut dalam kedja- 
hatan diatas, terdiri dari pegawai 
pegawai  Djawatan Kesehatan 
Kota sendiri dan sebagian lainnja 
grang2 luar. 

Dari orang2 tsb. sewaktu pe- 
nangkapan dilakukan, djuga disi- 

ta sebuah pistol gelap, jang di lama, harus diberikan prioritet luga. 'mempunjai pula sangkut 'kepada usaha nasional, 5 

perlu dikemukakan selengkapnja 

Mengenai perlindungan 
bagi usaha2 nasional, 
mengambil keputusan, 
lengkapnja adalah: 

I, Menuntut supaja: . 
a. untuk tiap2 tempat usaha 

jang terbuka, baik baru maupun 

chusus 
KENSI 

jang se-        sedangkan bahan besi terdapat 25 
ton. Demikianlah keterangan2 tsb. 

YEMANDIAN UMUM ,,DJO- 
LOTUNDO MENDAPAT 
GILIRAN DIBANGUN. 

| Pemerintah Daerah Kab. Kla- 

3 Dokter Di RRT Tten ea Maa 
ra besar2-an 
ni giat djuga membangun peman 
dian umum DJOLOTUNDO"” se- 
tjara besar2-an djuga. Kurang le 

kan setiap harinja di tempat itu. 
Menurut rentjana pemandian 
umum itu harus sudah bisa sele- 
sai sebelum hari ,,JOCOWIJU"! 
Seperti diketahui pada hari ,,JO 
COWIJU" itu pemandian tsb. ba- 
njak menghatsilkan uang, karena 
banjaknja pengundjung jang da- 
tang ketempat :isb. 

WONOSOBO 
USAHA MEMBERANTAS HON- 

GER OEDEEM DIWA- 
- DASLINTANG. 

Sebagai usaha untuk mengatasi 
penjakit honger-oedeem di Wadas 
lintang, Kabupaten Wonosobo, ki 
ni oleh Residen Kedu telah dise- 
diakan biaja sebesar Rp. 150.000,- 
Menurut keterangan biaja tsb ada 
lah merupakan sebagian besar da 
ri djumlah Rp. 180.850.— jang di 
peroleh dari Gubernur Djawa Te 
ngah. Adanja penderita honger- 
oedeem di Wadaslintang dan seki 
tarnja kini telah tertjatat 34 
orang jang positif terkena penja 
kit itu, termasuk 28 orang ter- 
sangka dan 6000 orang penghidup 
annja. sangat menjedihkan. 
Dalam penindjauannja residen 

Kedu Sukardji disertai wedonc 
Maksud dan bupati Wonosobo ke 
Wadaslintang baru2 ini mendapat 
kesan, bhw usaha mentjegah atau 

membatasi timbulnja penjakit 
honger-oedeem itu jang dikerdja- 
kan oleh pamong pradja bersama 
sama djawatan jang bersangkut- 
an memperoleh hasil jang sudah 
dapat dirasakan -. buahnja oleh 
penduduk. Didesa Trimuljo. kini 

  
sedang diadakan kursus  keradji- | 

tangan sehingga sementara | nan 
ini mereka tidak menganggur. Se 
lain itu sedang direntjanakan utk 
mendirikan perusahaan pajung 
dan genteng. 

1 rena 

menghadepi tenaga2 dukun in PURWODADI 

: PERAMPOKAN. 
Dari kalangan resmi didapat ka 

bar, bahwa pada tgl. ll malam 12 

  

sebagian| Agustus jbl. dirumah sar. Karijo 
besar masih terikat kepada ..tra|radi, Dk. Bedek, Simo, Kradenan 

iterdjadi perampokan jang dilaku 
kan oleh 5 orang bersendjata kle 
wang dan pistol. Dengan menggali 
tanah pada waktu tengah malam, 
3 orang perampok berhasil mema- 
suki ruangan rumah. Dengan mem | 
beri antjaman2 kepada tuan ru- 
mah, kemudian ' mereka berhasil 
mengikat K. sehingga tidak berda 

Ija. Isteri K. diusir keluar rumah 
|aan kemudian barang2 dan uang 
jsebesar Ik. Rp. 700,— dapat di- 
.gondol amblas. Kedjadian itu dgn 
isegera dilaporkan kepada fihak jg 
| berwadjib. 

ITJIREBON 
| WALIKOTA TJIREBON AKAN 
: PENSIUN. 

Diperoleh kabar, bahwa Waliko 
ta Tjirebon H. Kartaatmadja, ter 
hitung mulai tanggal 1 Septem- 
ber jad., akan dipensiun karena 
sudah tiba waktu Siapa jang 
akan mendjadi penggantinja be 
tum lagi diperoleh keterangan, te 
tapi diluaran terdengar desas-de- 
sus adanja usul2 supaja jang men 
djadi penggantinja diangkat dari 
pembesar2 jang ada didaerah Tji- 
rebon. Seperti diketahui walikota 
H. Kartaatmadja sebelum mendja 
di walikota di Tjirebon adalah 
patih diperbantukan pada Wali- 
ikota Bogor. 

    

SEBDA TAMBAH RANTING 
LAGI 

Pada tgl. 10-8-1956 jbl. 
13.30 di Sekolah Rakjat (Lagere 
school) Gergadji telah diadakan 
rapat pegawai2 Tata Usaha Air 
Minum utk membentuk Ranting 
SEBDA di Bag. Tata Usaha tsb. 
Rapat telah berhasil membentuk 
pengurus Ranting sbb.: Sekreta- 
ris Umum: Sdr. Hadimuljo, Sekre 
taris Organisasi: Sar.  Sastrore- 
djo/Sukardjo. dan Keuangan: 

ajam 

    

bih 40 tenaga pekerdja dikerah-'    

  paut dengan perbuatan2 kedjaha- Rs TG AN 15 ga aaahan : Ne ni jusaha hanja dapat dipindahkan an lainnja di lain2 tempat. (Atr) lidzin penempatannja kepada peng 
jusaha nasional. 

Oosencorasen Cc. memperdjuangkan supaja di Haha 
I 

, bangunkan tempat2 usaha baru. 

     
kan peridzinan usaha baru, usa- 

si ha nasional harus didahulukan, 
sedang peridzinan diberikan kepa 
da jang bukan nasional harus di 
batasi waktunja. 

e. segala peridzinan utk segala 
rupa usaha jang sudah bisa selu 
ruhnja diselenggarakan oleh usa- 
ha nasional, hanja diberikan ke- 
pada usaha nasional. Lapangan2 

Konperensi pleno Petani (Persa usaha jang aan dalam 
tuan Tani. Nasional Indonesia) 2 tersebut, an Ke 2 
tjabang Purworedjo, jang berlang sa ne bar: hat Lian nd 5 
sung baru2 ini telah menerima 11 Sepot: NN ANU KOK buah resolusi antara lain menge- men (middenstand): 6. pe- 
inai politik, sosial-ekonomi, perta dagang ketjil: 7. pedagang beras 
Inian-pengairan dan pendidikan jg Be ne Bea na 
'disampaikan kepada Perdana Men Wi lainnja utk konsumsi F 
teri, Menteri Dalam Negeri, Per Negeri: 8. keramik, bata, genting tal » Perekonomian dan lain2 dan perkapuran:. 9. sepatu | dan 

nj . TP keradjinan kulit: 10. one. 1, 
5 Ba : enjo pembangunan 'gedung2 dan objek2 

. Hesotasi itu ea aka an Ali jang mudah konstruksinja seperti 

membantu berdjalannja rentjana Jjalanan2, Manan Map Panen 
5 tahun jang akan dilahirkan de Wendungan air dll.: 12. pertuka- ngan undang2. Selain itu minta Ngan pembikinan perabot rumah 

i - tangga dil. kepada pemerintah mengusaha aa Th 1 9 
kan #bubukija badan? koperasi jg .f- Peridzinan jang sudah diberi- 

  

PURWOREDJO 
PUTUSAN KONPERENSI PLE- 

NO PETANI. 

4. dalam tiap2 mempertimbang |' 

Kepada Pengu- 
saha' Nasional 

Dalam Pelbagai Lapangan Jang Dapat 
: leh Pengusaha? 

Nasional Sendiri 
MELENGKAPI BERITA sekitar keputusan seksi Perlindu- 

ngan Chusus/Umum KENSI jang diketuai oleh Mr. Assaat dan 
jang diterima setjara bulat dalam sidang-pleno KENSI Djum'at 
petang jl, lebih landjut dapat dikemukakan, bahwa seksi Mr. As- 

nembagi-bagi keputusannja kedalam 
umum dan 2. bagian chusus. Mengenai keputusan2 jang chusus, 

1. bagian 

sudah mengeluarkan keputusan- 
nja sendiri2 jang pada pokok2-nia sudah termasuk dalam putusan 
Chrisus seksi Mr. Assaat itu, maka putusan chusus tsb. kurang 

kan usaha2 tersebut dalam ajat 
(e) jang berada dalam tangan 
bangsa asing, hanja berlaku utk 
5 tahun. 

£. pengoperan usaha jang per- 
idzinannja atas nama bangsa 
asing, hanja boleh dilakukan ke- 
pada usaha nasional atau perse- 
Oorangan bangsa Indonesia aseli. 
|.h. pesanan2 pemerintah jg su- 
idah bisa diselenggarakan oleh 
jusaha nasional harus diserahkan 
kepada pengusaha? nasional. 

II. Menetapkan tafsiran 
»hasional” sebagai berikut: 

Jang termasuk usaha nasional 
adalah: a) usaha jang dipimpin 
oleh WNI asli dengan modal 
10075 dari WNI aseli: b) usaha 
dgn pimpinan dan modal bersama 
dari WNI aseli dan WNI golo- 
ngan Tionghoa, dgn ketentuan, 
bahwa pimpinan dan hak memu- 
tus ada ditangan WNI aseli. 

III. Pengusaha2 jang sudah da 
pat pengakuan sebagai usaha na- 
sional tapi belum sesuai dengan 
istilah ,,usaha nasional” seperti 
jang dimaksud dalam pasal II di 
atas, harus menjesuaikan diri da 
lam tempo 2 tahun. 

IV. Memperdjuangkan supaja tin 
dakan2 perlindungan bagi ' usaha 

istilah 

  
nasional diatur sekurang2nja dgn 
peraturan pemerintah. 

3 Detak sanain dan pengawas” 
an atas tindakan perlindungan ba 
gi usaha nasional ditugaskan ke 
pada Badan Perdjuangan Ekono- 
mi KENSI. 
Demikian putusan umum seleng 

kapnja mengenai perlindungan 
an bagi usaha nasional terse- 

ut. 
  menampung hasil expor, adanja 

undang2 koperasi, men ika 
kredit2 tani dan menindjau lebih 
dalam mengenai rentjana pemin 
dahan penduduk, supaja . dapat 
berdjalan lebih lantjar, baik me- 
ngenai hal keuangan, persiapan 
diluar Djawa, maupun pengang- 
kutannja. Hal ini mengingat ma- 
kin besar kepadatan penduduk di 
Djawa. Kabupaten Purworedjo jz 
dapat djatah lebih kurang 
djiwa utk tahun 1956, sudah ter 
daftar dan kini siap dipindahkan 
sebanjak 1500 djiwa. Kepada pe- 
merintah dimintakan djuga, agar 
segera memperbaiki dam Boro di 
kali Bogowonto jang bersifat per 
manent, jang baru? ini djebol 
sampai sekarang belum diper- 
baiki kembali, sedangkan dam 
tsb. mengairi sawah seluas 5121 
ha. 
Perlu ditambahkan, bahwa su- 

sunan pengurus Petani  tjabang 
Purworedjo kini terdiri dari ke- 
tua umum Sumarto, wakil ketua 
Gandjar Tjokrosuwondo dan Pro 

SESUDAH Di SURABAIA 
Kongres Rakjat di Djakarta hari 
batalan KMB sekitar masalah 
ranZ2 tentang tindakan2 dan usa 
kan hal-hal jang langsung hubu 
ienfang apa jg dinamakan ,,asli” 
jang dimasa pendjadjahan dulu 

ajan, 

Selain itu dikupas pula apa jg 
dinamakannja keburukan? da- 
lam beleid menggunakan modal   @jodiwirjo, sekretaris umum Ka-| negara, dengan mentjetjerkan run, penulis Sumardjo Setya Bu|kredit2 kepada perseorangan jg ahy dan Budhy Sutrisno, benda- | tidak pada tempatnja, dengan 

hari Sutiman dan Badrun Judo- melupakan soal2 jg lebih besar prajitno. 5 : 1 Andjuran2nja disimpulkan sbb: 
1. Membulatkan kekuatan (ke 

mampuan) modal negara untuk 
membangun perusahaan2 seperti 
hydro-electric, pertambangan, 
perkapalan, pembetulan dan pem 
bukaan djalan2 raja, bank2, im 
por-ekspor dll. jg dapat mengu- 
bah perimbangan kekuatan pro- 
duksi sedemikian rupa sehingga 
kekuatan produksi perusahaan2 
modal negara lebih besar dari pada kekuatan produksi modal monopoli asing. Perusahaan? ne Sergara itu ditudjukan untuk mem sedjak pertinggi ag produksi rak , lia erbanjak untuk memperting- ia setjara njata tingkat “kemak . murannja. , ' 

KUTOARDJO 
MENOLONG PENDERITA PE 

NJAKIT INGATAN, 
Di desa Kaligening-Kutoardjo 

jang terkenal dengan nama Pak 
Mitro dengan setjara sukarela me 
ngasramakan para penderita sa- 
kit ingatan dan ternjata banjak 
jang sembuh. Pak Mitro menerang 
kan bahwa. pengobatan dengan 
ilmu sihir (Hypnetisme) sedjak 
tahun 1940 di Bandung dan di de 
sa Kaligesing-Kutoardjo x 
tahun 1945. : 
Pak Mitro dulu 

mendjadi siswa dari almarhum Ba 
pak Dr. Sosrokartono. 

TJILATJAP 
GEMBONG GERAKAN SILU- 

MAN TERTANGKAP. 

  
2. Menghimpun kekuatan mo- dal nasional jg telah ada untuk melakukan pembangunan, jg di tudjukan untuk membantu peru sahaan2 modal negara buat mem | pertinggi kekuatan produksi rak tjat terbanjak, Jg setjara njat, da Ie Bagi ARA mempertinggi at kemakmu ja 

baniak ran rakjat ter 

- Mentjiptakan kerdjasam, 1 bih baik antara kekuatan modal anti-kolonialisme — dalam "usaha nelaksanakan putusan 
si Asia-Afrika Par 

, : Mengenai masalah asli” Dikatakannja, bahwa di “India, Tiongkok dl negara tejangga ki ta, kekuasaan pendjadjah dulu ti dak melenjapkan sama sekali ka- um modal nasional, tetapi mala- 

Dikabarkan, bahwa pihak jang 
berwadjib di Tjilatjap baru2 ini 
telah berhasil menangkap  se- 
orang bernama Suharto alias Mi- 
hardi berasal dari Karangdjati dae 
rah Kroja. Ia ditangkap sewaktu 
diketemukan di Surabaja. Menu- 
rut keterangan, bhw ia telah la- 
ma. disinjalir ' sebagdi anggauta 
pimpinan ,,Gerakan Siluman” (sua 
tu organisasi gerombolan disam- 
ping D.I.) Dan didaerah Tjilatjap 
bagian Barat GS tsb dikenal se- 
bagai gerombolan jang ganas dan 
kedjam. Karena selain penggaro- 
ngan2 gerombolan itu dikenal pu 
la dalam tindakan2nja jang aktip han bersekutu dp . 
dalam pentjulikan dan pembunu- nasional, jang baba gn enadal han (Antara). di k Tetapi di Indone. 

BODJONEGORO 1 
sia politik pendjadjahan Belanda 

PERAJAAN 17 AGUSTUS. 

  menggunakan siasat lain Nederiand tidak mempunjai lengkapan alat perang besar se- perti Ing: eris, Prantjis dsbnja itu, Mereka membangkitkan golo ngan menengah terdiri dari golox ngan bangsa jang bukan golo- ngan bangsa pendjadjah dan bu 1 pula dari rakjat, dgn mak- sud untuk mengadakan sematjam perisai atau bliksemafleider, 
Dikatakannja, bahwa siasat ini 

  

Untuk menghormat Hari Pro- 
klamasi 17 Agustus, maka pendu- 
duk di Bodjonegoro selama tang- 
gal 16 sampai dgn 18 Agustus di- 
andjurkan mengibarkan Sang Me- 
rah-Putih, sedang toko-toko jang   

Sdr, belum dapat diterangkan, 

berhasil, karena dalam peristiwa 
terdjadi .,gezagsvacuum” ketika 
Djepang menjerbu, maka kema- 
rahan rakjat tidak ditudjukan ter 
hadap Belanda, 

menghias akan mendapat hadiah, 
Djuga baji jang lahir pada tang- 
gal 16 Agustus sampai dengan 
17 Agustus djam 24 akan menda- 
pat hadiah. Apa udjudnja hadiah 

Didjadikan Perisai Oleh Kaum 
Saran Mengenai Ekon 

tetapi terhadapNafsu untuk mendjalankan poli 

   
  

»dengan djalan damai”. Negara2   
" Roeslan Abdulgani jang diser 

Barat Djang 
',Sendjata Berbitjara" 
Tetapi Gunakanlah Otak Jg Sehat — Ke- 
terangan Menteri Roeslan Abd. Gani Di 
Singapura Mengenat Soal Penjelesaian Suez 
MENTERI LUAR NEGERI Indonesia Roeslan Abdulgani 

hari Senen menjatakan bahwa sengketa Suez harus dipetjahkan 

gama Biarkan | 

Barat hendaknja djangan mem- 

biarkan ,,sendjata2 berbitjara, tetapi gunakanlah otak jang sehat” 
demikian keterangan Roeslan ketika singgah sebentar dilapangan 
terbang Singapore dalam perdjalanan ke London. 

  

tai oleh 3 pegawai tinggi kemen 
teriannja, sedang dalam perdjala 
nan ke-Londen, untuk mengha- 
diri konperensi internasional ten 
tang Terupan Suez, Dikatakan 
nja, bahwa Indonesi,  mempu- 

bih 7090 dari perdagangan mele 
wati terusan tsb.”. 

Menteri selandjutnja mengata- 
kan, bahwa Indonesia ..menga- 
kui hak kedaulatan Mesir dan 
menjokong negara itu, — karena 
pertjaja pemuh atas djaminan pre 
siden Nasser akan adanja lalu 
lintas jang bebas diterusan”. 

Kepergiannja ke-London itu 
disertai kejakinan, bahwa perun 
dingan2 akan dapat memetjahkan 
setiap kesulitan, asal ada saling 
harga-menghargai, memberi dan 
menerima”. Ia menjatakan hara- 
pan, bahwa delegasinja tidak 
akan menghadliri suatu konperen 
si jang sudah ditjap” (rubber 
stamped) di-London. 

Ditanja apakah ia  menjukai 
Isyatu pengawasan oleh PBB atas 
terusan, Abdulgani menjatakan : 
,setiap kontrole harus dianggap 
sebagai pelanggaran terhadap ke 
daulatan”, 

Diterangkan oleh Abdulgani, 
bahwa hari Selasa ia akan sing- 
gah sebentar di-Kairo dan akan 
menemui presiden Nasser. 

Tetapi ia menolak memberi ke 
terangan, apa jang akan dibitjara 
kannja dengan. pemimpin Mesir 
itu, 

RRT TERUS KIRIM BARANG? 
KE MESIR. 

RRT akan terus mengirimkan 
barang9nja ke Mesir wajaupun 
pound Mesir dibekukan oleh Ing 
oris, demikian menurut Kantor 
Berita RRT Hsin Hua. Djurubi 
tara dari perusahaan2 kepunja 

am negara baik impor ' maupun 
zkspor mengatakan bahwa kon- 
trak2 jang ada dengan Mesir 

akan dilaksanskan dan kontrak 
baru sedang dirundingkan. Per 

setudjuan dagang RRT-Mesir jg. 
telah ditanda-tangani — menjata- 
kan bahwa pembajaran barang2 
harus dilakukan dgn. pound. 

Komisi Gatot 
RumusanfPenjelarasan 
Pangkat Dim A.D 
SEBAGAIMANA di ketahui 

.Komisi Gatot” jg telah dibentuk 
beberapa waktu jang lalu guna 
menjelaraskan kepangkatan dida 
lam lingkungan A.D. kini tengah 
dalam taraf ponjelesaian. Selain 
menjelaraskan kepangkatan ter- 
sebut Komisi Gatot telah pula 
merumuskan perobahan kepang- 
katan dalam hubungan beberapa 
djabatan seperti tertera dibawah 
ini: 

Djabatan untuk Kapten/Major: 

Kepala Sie I, II, HI, IV, V resi- 
ing, 3.. Kmd. K.M.K., 4. Wakil? 
Kepala SUT 1, IU, HL IV, V di 
Territorium2 dan 5. P.D.M. (Per- 
wira Distrik Militer). 
Djabatan untuk Major/Letnan 

Kolonel: 1. Kmd: Bn. Infanterie, 
2. K. Staf Resimen, dan 3. K. 
SUT I, s/d. V di Territorium. 

    

  
Orang TerkemukaBangsaIndon 
Jg Mempunjai Backing Politik 

“Modal: Monopoli Asing? — Bbp 
omi Dari Kongres Rakjat 

Giambil keputusan2 oleh KEN SI, di Sidang Dewan Nasional Sabtu j.l. dibatjakan sebuah findjauan mengenai realisasi pem- ekonomi/keuangan, jang ditutap 
ha2 jang perlu dilakukan. Dalam 
ngannja dengan modal besar asi ng, 
dan ,,tidak asli” Indonesia, 
kunstmatig didjadikan sematjam 

golongan menengah (T ionghoa) 

Lan oleh politik kolonial 
anda itu. 
Dikatakan selandjutnja, bah- 

va untuk dapat melikwidasi ko- 
onialisme perlu dilikwidasi ke- 
cuasaan modal monopoli asing, 
Ijadi bukan pengusaha peranta 
a atau middenstand. 

Ditegaskannja, bahwa sesudah 
kaum modal monopoli asing ti- 
lak lagi memegang kekuasaan 
nolitik, maka perisai jang  me- 
'eka butuhkan bukan lagi g0- 
ongan menengah itu, tetapi 
orang2 terkemuka bangsa Indone 
sia, jang mempunjai backing po- 
litik dan dapat dibeli bantuan 
dan 'tenaganja. Dipandang dari 
sudut ini, maka propaganda utk. 
mengadakan politik jang  dina- 
makan ,,asli“ terang mengun- 
tungkan kaum modal monopoli 
asing. 

Buktinja, demikian dikatakan 
nja, orang lalu memikirkan utk. 
meng-,,asl?”kan pengusahaan pom 
pa bensin, tetapi tidak memikir- 
kan untuk menasionalisasi ,,han- 
delszaken“nja kongsi2 minjak ta- 
nah, jang mengatur in- dan ek- 
spor minjak tanah. Proses peng- 
aslian djadi menjelamatkan ke 
pentingan modal monopoli asing, 
jang tetap dapat menguasai sum 
ber2 pokok peredaran barang, da 
lam tjontoh ini ,,handelszaken# 
itu. 

Siasat kaum ' modal monopoli 
asing untuk dapat bersekutu dgn 
tckoh2 politik jang berusaha, di 
katakan dapat didjalankan setja 
ra lebih mudah, karena hal2 se- 
verti berikut: 

1. Nafsu untuk mendjadi im- 
portir sangat besar (dari 28 orang 
sadja dalam tahn 1950 mendjadi 
4500 orang/NV importir nasio- 
nal sekarang): 2, Nafsu mendjadi 
importir itu menguntungkan mo 
dal asing (mendjamin adanja pa 
sar barang2 impor, menekan naf 
su untuk mendirikan industri sen 
diri). 3. Djumlah devisen impor 
turun. Rp. 11.000 djuta " rupiah 
dalam tahun 1952, mendjadi ha 
aja 600 djuta dalam tahun 1956, 

Be- 

  

jang setjara kunstmatig  ditjipta si devisen 

dengan mengemukakan andju- 
tindjauan itu, selain dikemuka- 

dikemukakan pula pikiran2 
dengan mengupas masalah Tionghoa, 

»bliksemafleider” oleh pendja- 

tik asli“ buat memperbesar por 
bagi tiap importir men 

djadi lebih besar: 
Tentang ,,gandjil“nja — keada- 

an karena. tokoh2 politik ber- 
usaha dengan mendapat  back- 
mg politiknja dikatakan sbb.: 

Pemerintah tiap 'bulannja ha- 
rus menjediakan kredit sebesar 
Rp. 2.660 djuta bagi berbagai ma 
tjam pengusaha, tetapi untuk ke 
perluan membikin betul djalan 
raja jang dapat meringankan be 
ban ongkos transpor rakjat, utk. 
membeli kapal keruk untuk men 
tjegah bandjir jang merusak ta 
naman dan penghidupan berdju- 
ta-djuta rakjat, untuk  mendiri- 
kan stasion2 hydro-elektrik ' su 
paja tanah tandus mendjadi su- 
bur dan mentjegah honger oe- 
deem, selalu terdengar alasan... 
tidak ada uang. 

Untuk membantu ribuan orang 
pengusaha dengan backing poli 
tik dapat disediakan kredit jang 
bersifat badiah ribuan djuta ru- 
piah, tetapi untuk melindungi rak 
jat terbanjak dari bahaja ban- 
djir, bahaja. honger oedeem, ba- 
haja Ikatjaunja peredaran barang 
karena djalan raja putus, sering 
kali didengar alasan tidak ada 
uang. 

Untungnja modal monopoli 
asing. 

Selandjutnja dikatakan,  rakjat 
terbanjak jang ekonominja lemah 
kurang perlindungan, dan kaum 
pengusaha dgn sembojan ekono- 
mis lemah menuntut — perlindu- 
ngan berlebih-lebihan, jang meng 
untungkan kedudukan modal mo- 
nopoli asing. Perlindungan jang 
berlebih-lebihan itu menguntung- 
kan kedudukan monopoli asing, 
Karena akibat pemerintah  dipak 
Sa utk menjediakan kredit sam- 
pai sedjumlah Rp. 2.300 djuta 
tiap bulannja, maka kekuatan ne 
gara utk Pe paggun mendjadi 
sangat terbatas, Kekuatan modal 
negara mendjadi tertjetjer dalam 
kredit2 ketjil pada pengusaha 
kita, jang memang sukar dapat 
melaksanakan tjita2 perseorang- 
annja tanpa bantuan kredit, 
Dengan demikian perimbangan 

produksi modal negara Indonesia 
dibanding dgn kekuatan produk- 
si modal monopoli asing tetap 
menguntungkan modal monopoli 
asing. Orang tentu dapat memba 
jangkan sendiri, bahwa sulit se- 
kali dapat dibangun ekonomi na   

njai kepentingan atas adanja lal 
lu lintas bebas, oleh karen. .,lel 

1. Wk. Kmd. Bn. Infanterie, 2. ! 

    MABRUR 
Sungguh terdjadi. | 
Di depan gedung PHI, Ya 

itan, Semarang, seorang anak 
Pen Hare erbuta dari 
djauh sebuah andjuran kepada 
para djemaah hadji jang tertulis 
pada sebuah spandoek, Memba- 
fjalah sang murid dgn suara jg 
agak keras: Djadilah Hadii jg 
Makmur! ..... 

Seorang pegawai PHI jg de- 
ngar batiaan tadi dgn agak marah 
marah mengampiri sang murid: 

»Hus, nang, keliru. Djadilah Ha- 
dji jang MABRUR! Batja jg 
benar !” 8 

DJENG MARILYN. 
Itu bintang film si-tjantik ma- 

nis Marilyn Monroe ketika ber- 
bulan madu di Inggeris bikin 
sensasi baru. Kalau biasanja ia 
lijer2 naik mobil, di Inggeris bela- 
Idjar krenggosan naik sepeda, 

Lha mbok sekali2 djeng Mari- 
Iyn itu djuga disuruh ke Indone- 
sia. Nanti dipersilahkan tjoba 
naik betia. Kalau verlu seorang 
sahabatnja Sir-pong katania di 
suruh nggendjot ja mau, Idep2 
(tambah pengalaman, katanja !!!! 

Sir-pong. 

| sport | 
DUNIA OLAHRAGA SINGKAT. 
Atletik. Dalam perlombaan 

atletik di Spartakiad Sovjet Uni 
jang kini sedang berlangsung di 
Moskow, atlit wanita dari Le- 
Iningrad Galina Popova telah ber- 
hasil menjamai rekor Eropa lari 
100m. mentjatat waktu 11.5 dt. Re 
kor Eropa lari 100m. dengan tja 
tatan waktu jang sama adalah di- 
atas nama atlit Nederland, Fan- 
ny Blankerskoen sedjak th. 19148. 
Berenang. Djago renang 

Perantjis, Jean Boiteux telah ber 
hasil mentjiptakan rekor baru 
Eropa renang 1500 m. gaja bebas 
Agn mentjatat waktu 18 menit 
25,2 dt. dalam perlombaan renang 
di Perantjis hari Minggu jbl. Re 

  
kor lama atas nama Sandor Za- 
borsky (Hongaria) dalam waktu 
18 menit 28.4 dt. 

tisi Persidja kelas utama .jang di 
langsungkan hari Minggu j.l. di 
Djakarta antara kes. Bintang Ti- 
mur dan kes. Maluku dimenang- 
kan Bintang Timur dengan angka 
7—. 
BASKETBALL. Beberapa hari 

inn CHTH/TNP Ambarawa meng 
adakan pertandingan2 basketball 
diantara kalangan sendiri untuk 
merebut kedjuaraan TNP 1956 ig 
hasil2nja sbb. : Bag. A dan B jz 
keluar sbg. djuara adalah regu 
"Lokomotief”, bag. Veteran regu 
Harimau dan bag. C. regu Ter-   pedo. POLO AIR. Hari Minggu jbl. di 
Djakarta regu Polo-air Djakarta 
telah ditjukur 0—7 oleh regu Singa 
pura Comined Schoolboys. 

| SIARAN RADIO R.I. 
ISemarang, 16 Agustus 1956. 
| Djam 06.25 Orkes Radio Ma- 
Ikassar. 07.10 Rosemary Clooney. 
(07.30 Dendang Malaya. 13.15 O.H. 
Pemuda Maluku. 13.45 Orkes Ma 
lando. 14.10 Rajuan Siang. 17.00 
Dongengan anak2. 17.20 Suara 
Bersama. 17.30 Tugu Api. 18.00 
Pengadjian. 18.15 Sambutan Hari 
Proklamasi. 18.30 Dari Pantai ke 
Pantai. 1930 Langen Suara. 22.15 
Sambutan Hari Proklamasi. 2230 
Bantjak Dojok. 24.09 Penutup. 
Surakarta, 16 Agustus 1956. 
Djam 06.10 Genderan pagi. 7.20 

Genderan pagi (landjutan). 13.10 
Siang Gembira. 1340 Rhapsody. 
14.10 Rajuan Siang. 17.00 Dunia 
Anak2. 17.40 Varia Djawa Te- 
ngah. 17.50 Ruangan pemuda pe 
mudi. 18.15 Mimbar Islam. 19.20 
Sambutan Hari 17 Agustus. 20.40 
Wajang Kulit semalam suntuk. 
22.15 Wajang Kulit (landjutan). 
05.00 Penutup. 
Jogjakarta, 16 Agustus 1956. 
Djam 06.10 Orkes Victor Silve- 

ster. 06:35 Hidangan Rombongan 
Tak Bernama. 07.20 Lagu2 Ta. 
pian Na Uli. 07.30 Vocalia ringah. 
07.45 Biduanita Kita. 13.10 Ujond 
Gadon. 14.10 Ujon2 Gadon (lan- 
ajutan). 17.00 Lagu2 Mars Indo- 
nesia. 17.00 Pengadjian. 18.00 Me 
njongsong Hari 17 Agustus. 18.45 
Lagu2 Indonesia. 18.20 Djaja Wi- 
djaja. 19.15 Pidato Kepala Dae- 
rah. 19.40 Deklamatorium 
Kemerdekaan. 21.15 Mimbar 
"lam. 21.30 Njanjian 
jHari Kemerdekaan Kita. 
Sandiwara Radi@ “23.00 Penutup. 

| Djakarta, 16 Agustus 1956. 
| Djam 06.30 Orkes Sinar Medan. 
07.30 Orkes Radio Jogjakarta. 
13.30 Orkes Melati, 14.10 Seni Dja wa Studio Surakarta. 17.30 Suara 
Maluku. 18.30 Orkes Tapanuli. 
19.30 Declamasi 17 Agustus. 21.15 Tjiandjuran pantja Suara. 22.15 an Kr. Kusuma. 283.00 Penu- 
up. 

Tjirebon, 16 Agustus 1956. 
Djam 06.10 Krontjong pagi. na Na Mussete. 
ada. 40 Hidangan Made | tre. 13.10 Jack Bea 13an Orkes Puspa Kemala. 14.19 Sunda Djenaka. 17,00 Peladjaran Njanji. 17.30 Siaran A.P. 18.15 Lagu? Pa dang Pasir. 18.30  Selist Kita. 19.30 Epes 17 Agustus. 21.15 Rua. Tana Man Be ja Suluh, Yg ajang uluh (landj 01.00 Penutup. aa 

  Is- 
menjambut 

07.10 Sapta 

  

bih menguntungkan modal mono- 
poli asing. 
Perusahaan2 negara didirikan 

setjara ketjillan. Umpama Pelni 
mempunjai kekuatan lebih ketjil 
dari KPM dengan akibat KPM 
tetap menguasai pasar pengang- 
kutan. 
Dalam keadaan demikian maka 

timbullah kesan kurang baik ter- 
hadap perusahaan negara dan 
menimbulkan aliran supaja perusa 
haan negara tidak banjak didiri- 
kan tetapi modal negara ditjetjer 
kan berupakan krediet2 pada per- 
usahaan2 perseorangan nasional jg 
membutuhkan krediet. Dengan aki 
bat kepentingan umum dibelakang 
kan terhadap kepentingan per- 
Seorangan. Perusahaan perseorang 
an tentu tetap ingin mentjapai 
keuntungan maximum dengan risi 
ko minimum mungkin, 

Oleh karenanja, maka perlu di- 
pertimbangkan untuk mempertje- 
pat likwidasi ekonomi koloniat, 
kita perlu waspada supaja tidak 
terdjeblos dalam siasat modal mo 
nopoli asing, dan membulatkan ke 
kuatan (kemampuan) modal negara 
jang ada untuk membangun per- 
usahaan2 negara jang besar dan 

vital, supaja perimbangan kekuat- 
an jang ada sekarang mendjadi 
berobah untuk keuntungan kekuat an produksi modal negara, 
Sesudah ini tertjapai barulah 

kita dapat mentjiptakan iklim djer 
nih bagi berkembangnja modal per   sional sesungguhnja, selama per- 

imbangan kekuatan produksi 1le- 
seorangan nasional jang sehat, 
bebas dari djiwa korup, (Antara), 

SEPAKBOLA. Landjutan kompe 
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Nu &, Ie lama untuk datang di- 

YAN 4 Agustus 1956.- 
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Doris Duranti 
"PRANCOIS 

| CONTR: 

INI DAN BESOK N 
"GRIS” 5.15: ag 

«Pale R 

"THE SILVER 

          

     

  

INI MALAM PENGHABISAN: || lain2nja ! 
"ORION” 

     
    

      

       

  

   

    

: Long OM 

MA 
INI MALAM PENGHABISAN:|| 
"INDRA" 5x 7x Ox (17 th) | mmm 

Rd. Ismail - Dj. Wirjo 
D. Harris - Udjang . Nurlaila 

Ham Tek” Tag ae terbaru : 

  

    
B 

  

  

INI DAN BESOK MALAM :| 
"ROYAL" 4-6450.30 (17 th) | 
"ROXY” 615 - I00 

Nargis - R. Kapoor - Nadira 
"SHREE . 420” ' 

Film India Tekst Indon. 
"DJAGALAN” 5-74. (17 th.) 

Cho Man Hua - Liu Ch'i 
"KA FIE TI JU FUK"| 

$ 
IL 

| 
if 
| 
Ip 

pada tgl. 30 Djuii 1956. 

  

sekalian. 

) 
1 - 

— ae || St, Soelasmi - Roekiarto 
Hartodarmojo 

  

: PESANAN DARI: A5 LN 

STATS 
Rp. 35,— KORTING 2076 

2 Meghan Ka 25TFo 
PN aa : 3070 Ay ” - 

3 50,— & ” 40 Kg 

YNA # 7 
€ Keterangan lengkap dan daftai 

buku Rp.2,50 : : 
Ongkos kirim gratis!!! j 

Kantor 

  
makin kurang atau hampir hil 

| Djamalan 11 — Klaten. suatan laki” itu bersan     
  

        

$ AA 5 ag £ serut, maka atjapkali menimbul lain? penjakit seperti, takut?, 0 Menjewakan jantung ber-debar”, Jemah, sakit pinggang, pendek napas, kem- “ La Bean , 'ong perut. Kita sediakan PIL SEXANOL jang ditanggung man- SX Tika 6: tg | dur untuk segala matjam KELEMAHAN, beri dan menahan fx oa "“ 3 . 2 cnaganja. : Aan Rok 'Temanten | darga Rp. 20,— per pak. t On Ne TFSONOCIDAL untuk sakit kentjing, baru atau lama Rp. 20,— — YERUTAMA UNTUK TEMAN- | ASTHMA CURE untuk sakit batuk, bengek dan slijsma Rp. 15,— 
TEN INDONESIA 2000 J-EXALIN untuk wanita jang sakit kotoran tida teratur Rp. 20,— : : | ARYLTIN Minjak-rambut guna menumbuhkan, pan- . Mm d na Ivia |djangkan rambut, dan brentikan rontokaja rambut - . MOS IYAVI »Giatun) PA naa Be ana Ke ape T Nela i HAIRDY: jelup rambut untuk bikin hitam ' 5 Na Ba - : rambut ditanggung tida luntur... Ban el aer Rp. 10,— OBAT ZALF 5 2 00000 TOM HAIRDYE Tjelup rambut putih djadi hitam | 0BAT ZALF INI KARENA RESEP JANG BAIK “ak: I Game Rp: 10—: 5 Grms. Rppt3p 310 Gama Pe Ban Pa an   Rp. 25,— 
Dari udjung ke-udjung tak pu- | LEANSING CREAM membersihkan paras muka tus2- dihiasi dengan ketegangan? 

Wanita jang menggairahkah.... | PROSSENCREME untuk sprossen tanda? hitam atau 

     

limax2 | bekas djerawat? dll 3 : Rp. 10 | BINTIS? MERAH, koreng ae p ae snrang 5 ada engan climax2 se- e e he 2 2 Tin! 3 HA S0 ama ga 2013 asa ae P- oa ADI SE KEMBALI, MENGHIL $ Bia Na an S0 KOSAN PODER Untuk engikarkka BNN Ta SL Kampar ang ap nga cetar 
3 2 jae Tata | OTENSOL obat kuat istimewa ...... Ta jek anne Rp: 30,35 TUMBUH KEMBALI. KULITNJA MENDJADI BAIK 
IEW ORLEANS 'REGNOL untuk wanita ingin dapat anak ......... Rp. 25,— SEPERTI ASALNJA 
FXPOSEDI PE aan Desi La in 3 Tea ea sg Rp. da, :    

    

   

Sa . Dj. TERNATE No. 12 
IA) BANDUNG   Taj PAS |izen Besar: ACHMAD KARIM, Pintu Besi 10, Djakarta. 

TELUa aa Datjalub Iiarian 

: »”Juara 
sarang. & - z 

DIFTUNGGU DI "LUX 
  

Kisah jang sa 
ngat meng- 
gembarkan 
seperti me- 
njemburnja 
peluru? sten- 
gun! 

DITUNGGU: $ 
“GG R I S” 

  

— 3 selai Woman, lbar H0 memnana na Mba ne Pam 

"DJAGALAN” INI MALAM PREMIERE 5.00 7.00 2.00, G7 di) 
Cho Man Hua KA PTK Ke aa Film Tiongkok 
Lia Chi Ta Fi 11 " NT . paling baru. 

"ORTON” — BESOK MALAM PREMIERE "INDRA" 
5.90 7.00 9.90 BESAR BERBARENG! (13th) 5.00 7.00 9.00 

Extra: SABEN SORE DJAM 3 DI ORION. 3 Sedikit Hari Djuga Berbareng: "ROYAL” / "DIJAGALAN 
SEBUAH FILM MALAYA JANG MENGGEMPARKAN 
SELURUH ASIA: pe 

  

    
Tjerita 1001 malam jang paling digemari.............. 
Kisah klasik jang paling mengagumkan tentang radja2 dan orang2 

jang hanja dengan kegaiban sihir dapat mentjapai segala mak- 
sudnja ! $ Na 
Penuh dengan adegan2 jang gandjil2 dan sangat mengherankan 

Ban Bra We an dengan permadani wasiat..,....... manusia Japat 
erhang tanpa sajap....... Nag .. dapat mendjelmakan manusia 
djadi se-ekor burung... ! 

   
DENGAN PELAKU2 JANG SANGAT TERKENAL DAN 

  

engan ini S.M.A.-C "Institut 
onesia” memanggil anak? ke- 

| KELAS HI SMA-C LI? 
Kan Da (nia dari piano biasa). 

“|Keadaan dan suara 1 ea 
00,— 

Scooter "VESPA” 1956 — Mesin djait "NECCHI” 
BU Mira — Bromfiets "ALPINO” 1956 — Zitjes 
Verchroom — Toilet-tafel Verchroom — Radio — 

: Mesin Tulis — Foto-toestel — Ectservies dan 

“TIDAKKAH BARANG2 tsb. TJUKUP 
BERHARGA SEBAGAI HADIAH ? 

Toko ,HIEN" 

SEMARANG. 

| Ujapan Terima Kasih |8 CA ag | 
Ba eat —... Siang malam duduk meradang 

Menanti kekasih tak kundjung datang 
Melamun mimpi nan tak bermakna 

Hampa belaka-djandji-teruna. 

Dengan dijalan ini kami mengutjapkan diperbanjak terima , kasih atas segala sumbangan, baik moreel maupun ma- pu) terieel, jang telah kami terima diwaktu pernikahan kami 

Berhubung dengan keberangkatan kami ke Bengkulu - Su- 
matra pada tgl. 9 Agustus 1956 ini, maka kami minta diri 
dan mohon doa restu dari para handai taulan dan teman? 

KAMI BERDUA, 

  

"IC PHARMA ” 
- 5 Alangkah sedih dan susah hatinja lelaki itu jang tida mempunjai Pemesanan Buku tenaga laki”. Mereka merasa bahwa kekuatan semakin lama se- 

2 : gkut pula dengan kesehatan anggauta? padan lain seperti otak, djantung, urat sjaraf, buah pinggang, « 

DAPAT BELI DITIAP TOKO OBAT DISELURUH 
INDONESIA. , 

  Ly Ya GAN BA T 

IMAN SIAH — WIONO SU 
Tiorak dunia adalah tjorak hidup realistis deng 

   

    

    

   
    

A SEBUAH TIERITA JANG TERDEBAT : 

RAK DUNIA” 
  

IL Baby Piano | 
Model KETJIL SEKALI (separo- MX 

. waktu liat 16.30— 19.00. 
Dj! Gadjahmada 40 (Duwet) 

2 marang. j 

  

    
Memuat argk maan an aa 

“..o.creococ.mi 

ODJONG 25 

  

    ang sama sekali. Oleh karena ke- 

Radjawali, merpati melajang 
Chajalan rindu tampil keawan 

Nasihat Dewi-Asmara terkenang: 
Sang Colibrita penawan insan”. 

COLIBRITA 
TOILET: soap i 

sabun wangi: pei ia 

Orang? beruntung 

    

   
    

selalu memakai 

Blue Gillette Blades 

mata jang tertadjam 

diseluruh Dunia. 

  

  

   

LUE 
| 

    

   billettel| 
ADES 

REGO. TRADE MARK    

dengan 

     REGD TAADE MARK        

    

   

  

    
Makanlah tiap bari 

OUAKER OATS 
dan dajatahan Tuan 

akan tjukup! 
.. 

  

  

    
  

  

    

KEKUATAN OBAT INI DAPAT MEMASUKI LO- 
BANG? KULIT MAKA BER MANDJURANNJA SA- 

h k aa R -- NGAT ISTIMEWA UNTUK Nan 
iiselingi raju tjur ke-up) jg. susah dihilangkan dengan sabun P. 10,— BERBAGAI MATJAM PENJAKIT KULIT SEPERTI. 

wanita jang Pase irah “aa PRO Teri 0 : ? : —.BISUL2 KURAP, LUKA? WASIR, PATEK, BENGKAK, 

in? Anak kebjil ha- 
   

kutu air dan 
bas one 

I-esanan tuar harus tambah 1596 ongkos kirim. 

2 8. DC Pharma Lid. 

Merdeka” 

Djl. PINTU AIR No. 24, 
, DJAKARTA 

Takan 

    

Fe EN SE 
BISA DAPAT BELI DI TOKO2 DAN WARUNG2 DISELURUH INDONESIA. 

   

     

       

   
   

      

    

      

  

  

|. Kursus Assisten Apothcker 
di Semarang 

Pemimpin: H. BISSANTZ — Apotheker 
MENERIMA MURID BARU UNTUK KELAS I. 

Sjarat? 21. Sedikitnja beridjazah SMP-B Negeri 
i 2. Umur 15 th. keatas, menurut surat kelahiran 

| 3. Berbadan sehat dan tidak buta-warna, 
4. Angka rata” 7 (tudjuh) untuk 1. Pasti, Alam 

dan Hajat menurut idjazah. 

Prodjo. 

Pendaftaran: Pada tgl. 26 Agustus s/d 1 Sept. 86 di : 
Dil. MATARAM 629, djam 15.00 — 18.00. 

Uang pendaftaran : Rp. 157— 

Lain? 8 Massa peladjaran 3 tahun 
Waktu beladiar siang / sore 
Uang kursus Rp. 150,— sebulan 
Djumlah terbatas. B

E
A
 

mk, 

Film CINEMASCOPE jang pertama dari M.G.Ms : 

    Everybody's saying: “Don't miss it1” 
Movie-romance of the year! 

“TERRUPT: €D 
    

   
Glenn FORD” Eleanor PARKER 

ia “ih Roger MOORE » Cecil KELLAWAY 

Riwajat hidup dari penjanji wanita Marjorie Lawrence: Dia 
walaupun telah mentjapai dan terus menudju kepuntjak kegilang- 
gemilang hasrat hidupnja, karena pada dasarnja dia seorang 
Seniwati jang murni, tetap hendak setia pada djandji hatinja hen- 
,dak mendampingkan dirinja pada pemuda jang ditjintainja dan 
membaktikan dirinja pada manusia jang dikasih sajangnja, ber- 
sedia menjatakan kesempurnaan tjintanja dengan pengorbanan. 
Bersedia meninggalkan panggung sandiwara. 
(Apakah tjinta kasih mereka tahan melawan udjian penghidupan 
|jang sangat berat, menahan ketjelakaan jang telah tiba dengan 
| mendadak ? ? ? 
(SEDIKIT HARI DJUGA DI "GRAND”) 

dn he na 

V. Veem Poespita! 
an Semarang" : 

DJ. MERAK 21 Tel. 1141 
Izin: No. 2696/5 19) 

£ 5, Berkelakuan baik, menurut surat dari Pamong 

Idjazah SMP-B serta daftar nilainja harus dibawa. 

  

MENGERDJAKAN: . 

0 IN dm UITKLARING. 
"REX” BESOK PREMIERE BESARI 800700900 (17 th) Pres, Komisaris. 
Extra: SABAN SORE djam 3.00 (Kartu-bebas tak berlaku) 

   
My hogers MelODi ta HERE? 

  
Type Pertj. ,SEMARANG” Idzin No, 3498/11/A/171 

  

   
'ARAN MURID: 

S.R. VI MASEHI 
| PONTJOL dan PENDRIKAN UTARA 

II, IH dan IV 
Kelas: I, V dan VI SUDAH PENUH. 

sN. VM 

. 623/1956/2 

“Direktur. 
SIGIT PRAMONO. 

   

IN « IN ! 

— Mengakulah, Carlson! ' Me- 
ngapa engkau kesini? $ 
— Saja akan mengaku, Rogers! 
Saja telah mendengar bahwa Ric 
ky katanja dapat merubah Don 
Patches tidak membelot lagi, ma 
kanja saja datang kemari untuk 
menjelidikinja! 

@» HARD ROCK LUG 

2D SURE GRIP 

0 ALL-WEATHER EARTHMOVER 

          

   
   

   

    

Ban! merek lain bisa kelihatan seperti! ban Goodyear — 
tetapi tidak ada satupun jang bisa meniru pengalaman 
berharga dari praktik jang mengangkat Goodyear ketingkatan 

Karena diseluruh dunia orang menghendaki ban jang paling 
tegas dan tahan lama jang bisa dibeli dengan uang — dan 
pilihan jang melimpah ini membuktikan telah diketahuinja 

           

     

  

   

  

S
a
 

ing
 

AN
 
GP
 t

e 
EN
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   sela
da 

  

   
     

    

   

5 

| ' 

      

      

      

     
        

  

TAMAN 

bahwa ban? Goodyear adalah jang terbaik dalam segala hal ! 
Mengapa tidak membiarkan pengalaman Goodyear jang 

tiada taranja itu menghemat uang tuan? 

    DISELURUH DUNIA LEBIH BANJAK MUATAN DIANGKUT DENGAN 
BAN2 GOODYEAR DAR! PADA LAIN MEREK 

  

  

  

  

KERDJAAN MEMUASKAN | 
.- SEMARANG. | 

IKUTILAH PELADJARAN 
   

  

   
BIRO TERTULIS: 

3UMBER PENGETAHUAN 

   

      

  

  
    

  

A H L I | otak TUAN2 DAN NJONJA2 BERUSAHA 
Tembel—Kaniseer kasa 

BAN-DA : 2 Uk BUS e Pakaoek I-, Surat Bahagia 17 Agustus”? ONGKOS RINGAN | jater # : 

Belum.....? 

Mengapa ...? 
BERBELANDJALAH SEKARANG DJUGA, DAN 

MINTALAH "SURAT BAHAGIA 17 AGUSTUS”! 

| 
| 

| | 

  

f 

  

   
DJANGAN MEN-SIA2-KAN 

| 
| 
| 
| 

| BOODWIR NG 

Toko ,HIEN”         NDUNG-SURABAJA, KOTAKPOS 111 ODJONG Ka E 
Ka : | IG 2 SEMARANG. Peomertus diberilan 4g. tjumaz Ma " TT : : : 

. 
PK Badaas 4 

          
  

  

  

IT CLOCKEP HIM! WHEN I 
FOUND HE COULD BEAT MY 

I TRIED TO CRIPPLE HIM! 

YLL TALK, ROGERS! 
AK | | HEARD RICKY CouLD , 

CARLSON! WHAT) MAKE PON PATCHES 
| BROUGHT YOU / RACE WITHOUT GUITTING, 

SO T CAME OVER TO. 
araaah”————— FIND OUT! 

aja dalam patjuan Sheriff! nanti, saja mentjoba un 
tuk memintjangkannyja! 

WILLIE, IT'S OBVIOUS TkAT LOLA SUE NEVER TOLD NSURE, ROY! THEN 
THIS POLECAT ABOUT RICKY'S SECKET! SHOULP WE'LL TURN HIM 
WE SHOW HIM. WHAT MAKES DON PATCHES RUNP Ma ang 

HERIFF! 

     
     

  

    
  

    

  

    

        

      

  

  
   
    

    

  

— Saja  mengetahui- — Willie, ini sudah terang bahw a Lola Sue belum pernah men- nja! Sewaktu suja meli tieriterakan tentang rahasi, Ric ky itu! Apakah kita perlihatkan hatnia bahwa dia akan kepadanja apa jang menjebabkan Don Patches itu dapat lari? dapat mengalahkan ku — Tentu, Roy! Dan kemudian kit, serahkan sadja dia kepada 

  

    

   

    

   



  

: 

“tsb. telah diberikan oleh Mesir, 

bagaimana 

lan Terusan Suez tsb. Pertama 

— ngani oleh Ketua Arudji Karta 

    

| ngambil keputusan sebagai 
— kut: 

   

   

  

   

Pendirian 

nja Terhadap Pe 
Suez — Delegasi 

MENLU RUSLAN ABDULGA 
delegasi lainnja, hari Senin (menurut 

konper don, untuk menghadiri 
tsb. mulai tg. 16-8, atas | 

2 Suez. Sampai hari Senin njatakan kesediannja untuk hadir. Jang 2 lainnja ialah Me 
Malam Senin Mesir menjatakan men o: sendiri dan Junani. 

lak. 
Anggota2 delegasi 

ri Indonesia ialah a 
djien Kemlu Dr. Su 
kas Duta Besar 
Abdul Kadir (beka: 
di Kairo jang di 
gai seorang jang banj 
hui tentang soal2 

      

  

ngah), dan Kepala Direkt ora 
aa Tengah Dr. Abu Hani-|tersebut pun menghendaki ditam- 

Sebagaiman, diketahui, kab 
net telah mengambil kenangan" 

angan tsb. 

jang lalu, sesudah menerima ke 
lebih landjut dari pe- 

untuk menerim, .undi 
dalam sidangnja malam 

terangan2 
merintah Inggeris, dan 
bertukar fikiran dengar 
dan lain negara sahabat 
Afrika. 

nai peristiwa Terusan Suez ini 
kabinet telah menentukan bebe rapa pokok pendirian sbb.: 

Indonesia mengakui, bahwa 
Mesir sebagai negara 

untuk menasionalisasikan perusa- 
haan Terusan Suez jang merupa-| 
kan suatu perusahaan Mesir. 

2. Indonesia mengakui, bahwa 
kebebasan pelajaran di Terusan 
Suez sebagai urat nadi jang pen- 
ting bagi kehidupan seluruh du- 
nia, perlu “didjamin.  Djaminan 

dan Indonesia pertjaja bahwa Me- 
Sir mampu memberi djaminan 
tsb. 

3. Indonesia merasa perlu me 
njatakan kechawatirannja  terha- 
dap adanja persiapan? militer jg 
hanja akan mempertadjam kete- 
gangan dan dapat. mendjadi antja 
man perang. Hal ini akan sangat 
mengurangi rasa aman bagi ne- 
gara2 lain dan kurangnja rasa 
man ini dapat menimbulkan 
komplikasi2 jang tidak  di-ingini 
dalam hubungan internasional. : 
Persiapan2 militer itu perlu di- 
hentikan, dan perlu ditempuh 
djalan damai sesuai dengan Sila 
ke-8 dari Dasa Sila Konperensi 
Asia-Afrika, jang sesuai dengan 
djiwa Piagam Perserikatan Bang- 
sa-Bangsa. 

4. Menurut pendapat Indonesia 
suatu konperensi internasional jg 
bermaksud menjelesaikan  masa- 
lah Terusan Suez, jang memang 
sangat penting bagi seluruh dunia 
itu, harus mempunjai sifat2 jang 
lebih sesuai dengan perkemba- 
ngan djaman sekarang ini, di- 
mana telah tertjapai suatu eman- 
sipasi politik antara bangsa? di 
sebagian besar dunia. Oleh kare 
na itu konperensi sematjam itu 

komposisi pesertanja, prosedur 

Indonesia Perlu Njatakanf/Kechawotiran- 

hadi Indon. 

   

    

    

    

     

Sek- Uni Sovjet berpendapat, kalau 

  

   

di Asia 
Pun diketahui, bahwa -menge 

merdeka | 
dan berdaulat, berhak sepenuhnja | 

kan bahwa menurut pemaaan atnja 
gubernur New York Averell Har 
riman adalah 
tepat untuk 

harus mempunjai dasar2, tudjuan,| Amerika Serikat berikutnja. Di | 
katakan, bahwa sekalipun ada 

       

    

  

id Y 
   

| IRusia 

   
   

m2 Militer Bertolak K 
     

   

     

(dan Uni Sovjet malam Senin 

   

ahui, $ hwa 22 1 » «aa dagangan Uni Sovjet jang 
  

  

“|toch soal internasionalisasi jang 
akan dibitjarakan di London, ne 

ersebut menghendaki supaja 
al ini tidak dibatasi pada Teru 

san Suez sadja, tetapi djuga me 
tIngenai terusan2 lainnja. Negara 

  

| but-sebut volumenja 

(bahnja negara2 
dengan 22 negara lagi, jaitu 10 
negara Arab, ahli2 waris Austria 

Hongaria (jang dulu turut 
(menandatangani Konvensi Istam- 
bul 1888), dan sedjumlah negara 
(maritim lainnja, al. RRT dan Po 
landia. Burma (jang tidak diun- 
dang oleh Inggeris) oleh Uni Sov 
jet dimasukkan sebagai negara 
maritim jang harus diundang. Uni 
Sovjet djuga minta" diadakan pe 
nundaan konperensi sampai achir 
Agustus. 

jang diundang 
j an 

itu tentu akan disusul 

  

      
   
   

dan tehnik, 

na pada tgl. 13 Agustus hari 

peristiwa Terusan Suez, dan ia 
menjebut perundingan jang telah 
dilakukannja itu sebagai perundi 
ngan ,,tingkat pertama”, jg kelak 
akan disusul dengan perundingan 
perundingan lainnja. 

Didapat keterangan, bahwa pe 
rundingan akan dilakukan dengan 
atjara jang tidak mengikat. 

(Antara). 
  

Shigemitsu Terima Ulti- 
matum Dari Shepilov 

Mau Terima Atau Tidak Sjarat2 Perdjandji- 
an Perdamaian Dgn Russia Dgn Batas Wak- 
tu 13 Agustus—Djepang Tolak Usul Sovjet 

PEMERINTAH DJEPANG hari Minggu telah menolak 
usul Uni Sovjet mengenai perdjandjian perdamaian. Keputu 
san tadi diambilnja dalam sidang kabinet jang berlangsung 
selama 2 djam pada malam Senin. PM Hatoyama, jang dewasa 
ini sedang bertjuti dipegunungan, hari Senin kembali ke To 
kyo untuk mengetuai sidang kabinet. Sidang ini diduga me- 
ngambil keputusan2 jang merupakan tambahan kepada kepu 
tusan2 umum jang telah diambil hari Minggu itu. 

Sesudah mengadakan perundi- 

Truman Pilih 

  

ngan selama 3 djam hari Sabtu 
jl Shigemitsu memberikan kete 
rangan2 kepada para wartawan, 
mengenai pertemuannja dengan 

Ave Harriman menteri luar negeri URSS Shepi 
: alo Ire-|lov. Kata Shigemitsu, ia merasa 

Harriman Tj ra Pre ketjewa akan sikap  Sovjet. Di 
siden AS Partai De- katakannja bahwa ia sudah ,,mem 

mokrat ? : perlihatkan sikap jang sangat soe 
1 : P NE pel, tapi URSS tidak mau mengu 
BEKAS PRESIDEN Amerika (bah sikapnja”. Seperti telah di- 

Serikat, An dalam konpe- wartakan, URSS tak mau meme 
rensi pers hari Sabtu mengata- nuhi permintaan Djepang supaja 

pulau2 Iturup dan Kunashiri di- 
serahkan kembali kepada Dje- 

peng, ayam bagian selatan pu 
u Sa n. 
Sementara itu pemerintah Dje- 

orang jang paling : bagi pepoba 

serta tempat jang sesuai dengam|banjak orang jang baik untuk (pang memerintahkan supaja sega 
keadaan tersebut diatas. mendjadi tja la kapal nelajan Djepang jang 

di| 
kehendakinja adanja  djaminan 
nengenai kebebasan lalu-lintas. 
Kedua, hak Mesir diakui untuk 
menasionalisasi Terusan Suez de- 
ngan memberi penggantian jang 
lajak kepada Suez Canal Compa- 
ny, tetapi Terusan Suez akan di- 
eksploitasi oleh sebuah badan ke-| 
kuasaan internasional, jang ber- 
kuasa penuh atas bea jang dipu- 

  

   

Na ri Muda Perdagangan Luar Negeri Uni Sovjet. . 

| Perdjandjian perdagangan itu  Diterangkannja, bahwa pada| oo na Ne telah ditjapal sesudah diadakan umumnja erdjendian2 perdagang, Reorganisasi Ne- 
perundingan sedjak hari Kemis an Indonesia dengan negara2 lain| 1 
jang lalu. Ia akan berlaku untuk (baru berlaku sesudah disetudjui | satu tahun sedang untuk tahun2 ' 
berikutnja dapat diadakan per- 
djandjian lagi untuk memperpan 
djangnja. Dalam perdjandjian per 
dagangan jang pertama antara 
kedua negara tersebut 21 case tara keduabelah delegasi, sehing 
perbajarannja. Menurut keterang- 

Dr. Soebandrijo, persetudjuan| 
dengan! 

lain2 pembitjaraan mengenai ker 
djasama dalam lapangan ekonomi 

Dalam interview Dr. Soeban 
drijo membenarkan, bahwa pem 
bitjaraan2 telah dipertjepat kare 

(Senin ia bertolak ke London utk IA UN 
menghadliri konperensi mengenai| Perhubungan dan pembangunan 

Konsepsi A. S. (partai -De 
meman 

jadi tjalon presiden dari 

Per aa jang g tepat u 
. djabatan presiden 

   

    

Dalam konperensi pers itu Tru 
man tidak menjebut-njebut nama 
lainnja. Berhubung dgn pilihan| 
Truman itu, golongan jg menjo- 
kong Harriman segera meramal | 
kan bahwa .Harriman tentulah 
akan diangkat  mendiadi tjalon 
partai Demokrat utk djabatan pre 
sider Amerika Serikat dan akan) 
terpilih djadi presiden dalam bu-|   ngut, atas pekerdjaan keseluruha: 

nja, pemeliharaan serta perkem- 
bangan dimasa depan, dan atas 
keuangannja. : 

Mesir akan menerima ,.penda 
patan jg patut“ dari pendapatan 
($ 10 djuta). Ketiga, apabila tim- 
bul pertentangan paham . antara 
pemerintah Mesir dan Suez Cansl 
Company mengenai soal pnggan- 
ti kerugian, maka soal ini akan 
diserahkan kepada arbitrase oleh 
sebuah komisi jang dibentuk oieh 
Mahkamah Internasional. 

Kongres Kakjat 
Solider 

Thd. Tindakan Mesir 

  

SIDANG Dewan Nasional Kon 
gres Rakjat Seluruh Indonesia jg|tsb. 
diadakan di Djakarta dari tgl. 10 
sampai 14 Agustus hari Minggu 
telah mengirimkan kawat kepad: 
pemerintah Mesir, ,,menjampai: | 
kan simpati dan solidaritet dari 
rakjat Indonesia kepada Ta 
Mesir jang dengan tegas telah 
menjatakan menasionalisir Teru- 
san Suez sebagai tindakan jang 
patriotik dan adil dalam usaha 
melenjapkan kolonialisme dari 
permukaan bumi”. j 

Kawat tsb.  ditanda-tangani 
oleh Arudji Kartawinata. nga 

Seterusnja Sidang Dewan Na- 
sional Kongres Rakjat Seluruh 

“ Indonesiapun telah mengambil 
keputusan untuk .,menjampaikan| 
hormat dan simpati serta solida 
ritet kepada rakjat  Aldjazairia 
jang dengan gagah perwira m 
ngadakan perlawanan 
nerus terhadap tentara 

     

  

koloni 
Prantjis dalam usaha mentjapai | 
kemerdekaan nasional jang men 
djadi hak azasi segala bangsa”. 

perti diketahui, dalam partai De- 
lan Nopember jg akan datanz. Sel 

mokrat terdapat djuga golongan| 
jg menghendaki Adlai Stevenson 
ditjalonkan lagi utk pemilihan pre 
siden Amerika Serikat dlm bulan 
Nopember jg akan datang. 

  

. Penjelidikan 
Sifat? Optis Dari 

LEMBAGA ASTRO-fysika dari 
akademi ilmu pengetahuan  Ka- 
zakh kini sedang mengadakan pe 
njelidikan keilmuan ttg. sifat-si- 
fat optis dari atmosfir, demikian 
dikabarkan oleh K.B. ,,Tass”. Utk 

berlajar pulang”. Instruksi ini di 
keluarkannja sesudah menteri luar 
negeri Shigemitsu dalam perundi 

nja, supaja djangka waktu penang 

karena menteri perikanan Sovjet 

Ti perairan jang hanja bisa di- 

sedang menangkap ikan disekitar 
kepulauan Aleut dan semenan- 
djung Kamchatka ,,dengan segera 

ngannja di Moskow gagal usaha 

kapan ikan bagi nelajan2 Dje- 
pang diperairan2 tadi diperpan- 
djang. Sebab kegagalan ini ialah 

A. Ishikov sedang tidak ada. 

'Dapat diterangkan bhw perai- 
ran tsb tadi merupakan bagian da 

kundjungi oleh pelajan2 Djepang 
apabila mendapat idzin dari pe- 
merintah Sovjet. Masa berlakunja 
lisensi Sovjet tadi sudah habis 
pada hari Djum'at j.l. dan Shige 
mitsu diminta berusaha supaja li 
sensi itu diperbarui. 
' Menurut kalangan2 jang patut 
dipertjaja di Tokyo, para pemim- 
pin pemerintah Djepang — dian 
taranja PM Hatoyama — berpen 
dapat bhw usul menteri luar ne 
geri URSS Shopilov (menolak per 
mintaan penjerahan kembali Ku 
nashiri dan Iturup) itu ,,behimlah 
merupakan sikap terachir”. 

Seorang djurubitjara pemerin 
tah Djepang hari Minggu membe 

Perdjandjian Dagang 
Indonesia — Rusia | 

Dapat Memberi Alat2 Tehnik Dgn| 
Melawan Dalam Rangka Kredit 

jangka Pendek | 
PERDJANDYIAN PERDAGANGAN antara Indonesia| 

ditandatangani dalam suatu upa 
tjara disebuah ruangan Kementerian Luar Negeri oleh“delegs 
perdagangan Indonesia jang diketuai Dr. Subandrijo, acting 

kretaris Djenderal Kementerian Luar Negeri, dan delegasi per 
dipimpin oleh Semichasnoff, Mente 

     

kabinet. EA Ha 
Sesudah menandatangani  per-| 

djandjian tsb. dalam  pidatonja 
Subandrijo a.l. menjatakan, bah 
wa sudah pada. hari pertama 
nampak suasana pengertian an- 

ga tidak sulit bagi masing2 un 
tuk merumuskan kata2 persetu- 
nan, jang memuaskan kedua pi 
ak. 3 
Perundingan sama sekali tidak 

diliputi oleh semangat tawar-me 

|tjari keuntunga, bagi satu pinak. 
tetapi perundingan didasarkan 
atas pengertian mengenai kebu-| 
tuha, atau kekuatan dari ma- 
sing2 negara, dan atas dasar ini 
mentjari dasar2 bersama jang sa 
ingat luas untuk mempertjepat 

di Indonesi, dan Sovjet Uni. 
Persetudjuan ini adalah jang 

perihang (antar, Indonesia dan 
,Uni Sovjet, dan Subandrijo me 
njatakan kepertjajaannja, bahwa 
ini akan merupaka, taraf perta 
m. dalam rangkaian perdjandji- 
an-perdjandjian selandjutnja anta 
ra kedua negara. dalam usaha 
untuk memberi kepuasan "seluas 
nja kepada kehidupan rakjat ma 
sing2 dan sebagai sumbangan ke 
pada pembangunan dan kesedjah 
teraan dunia, - 3 

Pidato ketua 
Uni Sovjet, 

Semichasnoff katakan, bahwa 
perdjandiian tsb. dapat tertjapai 
berkat saling mengerti jang baik. 
Dengan adanja perdjandjian da 
gang ini kedua negara dapat sa 
ling memberikan daftar barang2 
dagangannja utk memperluas per- 
kenalannja. Uni Sovjet sudah per 
nah membeli barang2 Indonesia! 
melalui perdagangan perantara 

delegasi 

tadinjapun hanja membeli sedikit 
sadja dari Uni Sovjet, sedang ba 
rang2 Uni Sovjet kwalitetnja baik 
dan harganja dapat melawan. Uni 
Sovjetpun dapat memberikan 
alat2 tehnik dan kebutuhan2 utk 
pembangunan lainnja dalam rang 
ee kredit djangka pendek (Anta- 
ra). 

  

BANTUAN AUSTRALIA DLM. 
RANGKA RENTJANA 

COLOMBO. 
Bantuan Australia dalam rang 

ka Rentjana Colombo bagi per- 
embangan ekonomi dinegeri2 

Asia Selatan dan Tenggara dalam 
tahun padjak j.a.d. ini skan ber 
djumlah £ Austr. 4.700.000 
(£. 3.760.000), atau sama seperti 
tahun jang Iala. 

Twining : 

  
Russia Punja Ribuan 

Pesawat Jet 
DJENDRAL Nathan Twining, 

kepala staf angkatan udara Ame 
rika Serikat, mengatakan bahwa 
Uni Sovjet mempunjai beribu- 
ribu pesawat jet militer lebih ba 
injak dari pada pesawat2 jet ke- 
punjaan angkatan udara dan laut 
Amerika Serikat digabung men- 
djadi satu. 

Djendral Twining jang baru2 
ini mengadakan kundjungan di 
Uni Sovjet, telah mengemukakan 
taksirannja itu dalam keterangan 
nja kepada panitia ketjil angka- 
tan bersendjata senat A.S. Kete 
rangan Twining ini diumumkan 
kemaren hari Sabtu, (Reuter). 

   £raakan jang dilakukan oleh 
sai usiuk : 
puti kehendak seluruh rakjat 

  

   

    

nawar atau semangat untuk menjai: 

(tangan kedua), sedang Indonesia £ 

(milih fihm terbaik dalam festival 

itrograf istimewa kini tengah pula DanfPerdjongan | 

mengadakan penjelidikan itu te- 

(maksud tsb. photometer dan spec |narkan bhw Shepilov telah mem 
berikan batas waktu sampai tang 

gal 13 Agustus kepada delegasi 
Djepang jg dipimpin Shigemitsu 
itu untuk menerima baik sjarat2 
perdjandjian perdamaian antara 

Djepang dan Uni Soviet. 
enurut djurubitjara tadi, ulti- 

matum Shepilov itu dibenarkan 
dalam tilgram Shigemitsu jg dite 
rima di Tokio hari Minggu. Ka- 
binet Djepang kini mempersiap- 
kan sidang darurat ntk membitja 
rakan tilgram Shigemitsu tadi. 

5 Kapal Perang 
Besar/|Tiba Di 

direntjanakan pembuatannja oleh 
seorang ahli pengetahuan Sovjet 
jang terkenal, akademikus V. F @ 
senkov, dir dari lembaga 

Tahun2 jang achir2 ini peman 
tjaran sinar telah diselidiki diber 
'bagai2 daerah jang tinggi letak 
inja. Ekspedisi dari lembaga tsb. 
telah bekerdja diudjung - timur 
Taiga, ditepi Laut Hitam, dipa- 
'dang2 pasir Asia Tengah dan di 
|pegunungan2 Kazahstan. Para 
ahli2 pengetahuan Sovjet jang 

|lah merumuskan pula sedjumlah 

1 

| Surabaja dalam sidangnja Sabtu malam jl, sebagai sidangaja. 
| terachir, selain menerima baik keputusan2 jang telah dihasil- 

kan oleh beberapa seksi, dengan aklamasi telah menerima baik 
| pula resolusi jang telah dihasilkan oleh Seksi Produksi, jang 

| diketuai oleh E:M.L. Tobing. 

  

   
  « gara2 Bagian 

: 2 India 
| MADJLIS RENDAH India  te- 
lah menjambut dgn sorak dan 

r angan disetudjuinja  ren- | 
tjana undang? utk mereorganisa- 
si negara? bagian India, Negara? 
bagian dalam susunan baru. akan 

rulai terbentuk pada tgl. 1 No- 
vember j.a.d. Menurut  rentjana 

      

  

sekarang ada, dan terdiri dari 4 
tingkat, akan didjadikan 14 nega 
ra bagian dan 4 daerah jang ber- 
Giri dibawah pemerintah pusat In 

2. 
Negara2 bagian India dalam 

bentuk baru ialah: 1. Andhra, 2. 
Assam, 3. Bihar, 4. Bombay, ' 5. 
Kerala, 6. Madhya Prades, 7. Ma- 
laras, 8. Maisur, 9. Orissa, 10. 
Pandjab, 11. Radjasthan, 12. Ut- 
tar Pradesh, 13. Benggala Barat, 
14, Djammu & Kashmir. 
Negara bagian Bombay bentuk 

baru akan meliputi djuga Gudja- 
rat dan bagian dari Madhya Pra- 
idesh bentuk sekarang serta ba- 
gian barat Haidarabad, dgn kota 
Bombay sebagai ibukotanja. 
Kerala akan terdiri dari Tra- 

yancore-Kochin dan bagian dari 
Madras bentuk sekarang. 
Keempat daerah jang berdiri 

dibawah pemerintah pusat ialah 
Delhi, Himachal Pradesh, Mani- 
pur dan Tripura (Reuter). 

KONGRES C€.T.N. SELURUH 
INDONESIA. 

Dikabarkan, bahwa pada tg. 
28 Agustus jad. di Djakarta akan 
dilangsungkan kongres Corps 
Tjadangan Nasional seluruh. In- 

donesia. Dalam kongres itu 
akan dibitjarakan program me- 
ngenai para anggota CTN untuk 
hari depan sehabisnja status ta 
hun 1956 ini. 

Festival Film 
Di Venesia 

JOHN GRIERSON, seorang 
pemimpin produksi film Inggris, 
akan mengetuai djuri internasio 
nal, jang akan bertugaskan me- 

film internasional jang akan di 
adakan pada tanggal 28 Agustus 
ja.d. di kota Venesia, demikian 
menurut berita dari Reuier. 

Dikabarkan, bahwa bagi film 
jang terbaik itu akan disediakan 
hadiah tertinggi: Singa Emas (the 
Golden Lion of. Saint Mark). 
-Film2 mana dan dari negeri ma 

na jg akan dipertundjukkan dim 
festival film tadi hingga kini be 
lum diumumkan, tetapi ada dika 
barkan bhw dim film2 jg akan 
ikut serta itu terdapat film buat 
an Djepang, jaitu ,,The Road of 
Shame”, jg disutradarai oleh Ke- 
nji Mizoguki, dan sebuah “lagi 
»The Harp of Burma", jg disu- 
tradarai oleh Konishikawa. De- 
mikian pula dlm djuri tsb. akan| 
duduk pula seorang anggauta da 
ri Djepang, jg namanja belum pu 
la diumumkan. 
Dikabarkan ' pula, bahwa bebe 

rapa hari sebelum dibukanja fes- 
tival film itu“akan dilangsungkan 
terlebih dahulu 2 buah ,,pekan 
film ketjil” jaitu, pekan film ka- 
nak-kanak internasional jg ke-8 
dan pekan film dokumenter (do- 

| “Asli Melula 
| Semua Izin Perusahaan? Baru —Resolusi 
Seresyn KENA ea 

KONGRES EKONOMI Nasional Seluruh Indonesia dil 

undang? ini, 29 negara bagian jg| 

        

      

    

    

Isi pokok resolusi itu, jang-me 
liputi lapangan-lapangan — indus- 
tri, pertanian, kehutanan, perke 
bunan, perikanan, pertambangan 

| dan. pemborongan, menjetudjui se 
luruhnja idee prasaran Mr. As- 
saat mengenai perlindungan chu 
sus jang bertalian dengan soal- 
soal kewarganegaraan dan. ada- 
nja. golongan-golongan ekonomi 
kuat dan lemah agar idjin-idjin 
pendirtan perusahaan baru dalam 
.bentuk apapun diangan diberi- 
kan lagi kepada perusahaan na» 
sional tidak asli, dan selain itu 
berisi pula saran-saran serta de 
sakan kepada pemerintah  tens 

"tang pelbagai tindaka, jang hen 
maarnja “diambil dalam rangka 
gan erian perlindungan chusus 

Uu. 

LAOS NEGARA NETRAL: 
Keradjaan Laos akan mendja- 

lankan politik luar negeri jang 
netral setelah pemerintah keradja 
an menjetudjui untuk membentuk 
Suatu pemerintah koalisi dengan 
Pathet Lao, demikian berita jang 
diterima di Paris malam Minggu 

  

  | 
diadakannja suatu konperensi 

nurut Mesir konperensi antara 

Nasser menjarankan diadakan 
nja suatu konperensi internasio- 

'nja lain daripada jang hendak 
diadakan di London, untuk me 
negaska” kembali dan mendja- 
min kebebasan pelajaran " mela- 
lu Terusan Suez dan diuga un 
tuk menindjau kembali Konven 
si Istambul tahun 1888 jang se- 
karang mendjamin kebasan pe- 
lajaran tsb. 

Nasser menegaskan bahwa Me 
sir tak. dapat menganggap konpe 
rensi jang hendak diadakan di 
London pada hari Kemis jad, de 
nga, semua fakta jang mengenai 
nja, sebagai suatu konperensi in 
ternasional jang kompeten untuk 
mengadakay putusan. o 

| - Dalam pada itu konperensi 
London tsb. telah berhak mem- 
'bitjarakan setiap hal jang terma 
suk jurisdiksi Mesir atau jang   dari Vientianne, mengenai kedaulatan Mesir. atas 

  

Mesir Di 

nisir oleh kedutaan Mesir di D 

t Isa Anshary menerangkan, bah! 
wa hal ini ternjata dari hasil pe 
njelidikan jg dilakukannja djuga 
dgn mempergunakan tenaga2 dan 
saluran2 diplomatik di Djeddah. 

Latar Belakang In- 
£ siden Resepsi Natsir: 

Pengatjauan Dikemudikan Oleh Kedutaan 
Djeddah — 

K. H. Moh. ISA ANSHARY jang baru kembali dengan 
rombongannja dari Mekkah untuk menunaikan rukun Islam 
jang kelima menerangkan, bahwa pengatjauan terhadap resepsi 
jang diadakan oleh Moh. Natsir di Hotel Mesir di Mekkah 
selaku ketua Mw'tamar Alam Islam jang kedua, telah diorga 

Kata Isa Anshary 

jeddah. 

hadap duta Mesir di. Djeddah. 
Dan bagi saja sendiri kedjadian 
itu adalah mendjadi tjatatan. hi- 
tam dari suatusrentetan, kedjadian 
jang pernah dilakukan oleh re- 

| Mesir Usulkan Kon- 
| perensi Penindjau- 
an Kembali Konven- 
si Istambul/Th 1883 

| Kata Nasser : Mesir Satu2-nja|Pemilik 
Terusan Suez 

: PRESIDEN MESIR Djamal Abdul Nasser menjatakan 
pada hari Minggu di Kairo bahwa Mesir dapat 

kan masa depan 'Terusan Suez, tetapi Mesir menolak unda 
ngan ke Konperensi London tentang 

kan di London itu adalah ,,tak kompeten”. 

gangguan dan keributan2, mema 
kan hidangan jang sudah tersedia 

'Ramadian) telah berusaha mereda 
kan suasana. Achirnja resepsi ti- 
dak dapat diteruskan dan perte- 
muan dibubarkan sedangkan pa- 
ra hadirin merasa ketjewa. 

ngatjau itu hanjalah terdiri dari 
orang2 
djawab, tidak ada jang mengor- 
ganisir dibelakang. Saja dan rom 
bongan saja mengadakan penjeli 
dikan di Djeddah, mentjari latar 

gim Gamal Abdel Nasser dalam 
lapangan agama dan kaum Mus- 
limin”, demikianlah K.H.M. Isa 
Anshary menutup keterangannja. 

Indonesia Di 
Lajar Televisi 

INDONESIA berada diatas te- 
levisi Inggeris pada pekan jl. ke 
tika sebuah kesatuan mobil dari 
Associated Redifusion Television 
Programme mengundjungi Kedu 
taan Indonesia di Grosvenor Sgua 
re London dan memantjarkan se 
buah programma selama setengah 
djam jang dibuka dgn. salah se- 
orang penjiar programma  terse- 
but, McLeod dan disambut oleh 
Duta Besar Indonesia, Professor 
Supomo. Dalam interview penge- 
nalan setjara singkat, Duta Be- 
sar Indonesia itu menjatakan ada 
nja beberapa kenjataan jang pen 
ting tentang negaranja dan soal 
nubungan? antara Indonesia dan 
Inggeris. : 

Para ahli film2 dari Indonesia 
diperlihatkan kepada suatu ulas- 
an jang diutjapkan oleh Nona 
Sudiati, Kepala Penerangan Kedu 
taan, dan kemudian disusul dgn 
Njonja Supomo jang di interview 
oleh Nona Mary Hill mengenai 
soal makanan dan hidangan In- 
donesia, jang diantaranja  ter- 
hampar diatas medja dalam Ka- 
mar resepsi jang indah. Njonja 
Supomo menerangkan tentang ba 
gaimana tjara berbagai hidangan 

»Saja sendiri mendapat unda- 
ngan dim resepsi itu dan surat un 
dangan itu ditandatangani sendri 
oleh M. Natsir selaku ketua muk 
tamar alam Islam jang kedua. 
Waktu resepsi itu diadakan pada 
tg. 21 Djuli, bertempat di Hotel 

esir Mekkah, segerombolan 
orang2 Mesir jang tidak diundang 
masuk kedalam ruangan resepsi 
berdjumlah 100 orang, melakukan 

utk tamu agung. Lampu dihidup 
dan dipadamkan, sehingga had- 
lirin mendjadi katjau, walaupun 
tuan rumah (M. Natsir dan Sayid 

Semula saja mengira kaum pe 

jang tidak bertanggung 

belakang dari kedjadian itu. Ka 
mi memakai tenaga dan saluran 
diplomatik di Djeddah untuk me   tumentary film) internasional jg 

ke-7, kedua pekan film tsb. akan 
dimulai pada tgl. 16 Agustus jad. 
Kemudian diberitakan, bahwa 
ada 12 negara2 jang akan mengi 
rimkan film2 kanak2-nja ke pe- 
kam film. tsb., sedang jang ikut 
serta dalam pekan film dokumen- 

'ter ada 22 negara. 
  

»Proklamasi Talaud" 
Perbuatan Golongan Jg Ingin Dapatkan 
Kedudukan Sadja — Dikendalikan Oleh Ge- 
rakan Pemuda Revolusioner Sangir-Talaud 

LALAM SEBUAH berita jang disampaikan oleh peme 

rintah propinsi Sulawesi kepada ,,Antara” Makassar dinjata 
kan, bahwa peristiwa proklamasi daerah Talaud adalah suatu 

segolongan orang2 jang bermak 
ndapatkan kedudukan. Tindakan ini tidak meli 

didaerah itu, tetapi hanja meli 

dimasak. 3 
Kamera2 kemudian berganti me 

nundjukkan kilasan2 tarian Indo- 
nesia kepada penonton2 Inggeris 
dgn Nona Hertati mempertun- 
djukkan suatu petikan dari suatu 
tarian Sunda ,,lenjepan” dan Su 
diro dan F. S. Jusuf mempertun 

njelidiki kedjadian itu. 
Hasil penyelidikan itu ialah: 

pengatjauan itu diorganisir oleh 
kedutaan Mesir di Djeddah.' Ke 
benaran atas penjelidikan telah 
kami udji dalam berbagai lapisan 

  
masjarakat terkemuka di Djed- djukkan suatu tjampuran” Suatu 

dah”. tarian dan pertahanan diri Ba 

Dapat saja tambahkan — kata (Pentjak jang dramatis dan atle- 
isa Anshary selandjutnja — se-| br, Murdowo diperkenalkan ke 
hari sesudah pengatjauan terha- 
dap resepsi Natsir itu saja me- 
lihat buku2 jang disiarkan kepa 
da djama'ah hadji oleh Mu'ta- 
mar Islami jang dipimpin oleh 
Anwar El Saadat dari Mesir ba 
njak bertebaran ditengah djalan. 

Isa Anshary mengatakan, bhw 
kedjadian itu akan berekor pan- 
djang. ,,Saudara Natsir adalah 
utusan ummat Islam Indonesia 
untuk hadlir dalam Mw'tamar 
Alam Islam di Damaskus. Hal 
ini pernah dinjatakan oleh K. H. 
A Dachlan dari N.U. sewaktu 

pada penonton2 utk mempertun- 
djukkan keradjinan tangan Indo- 
nesia jang meliputi keradjinan pe 
rak, batik dan tekstil lainnja, 
ukiran kaju dan keradjinan me- 
nganjam. 
Pembatasan2 televisi adalah,pen 

ting ketika atjara dipindahkan ke 
pada hal pakaian adat Indonesia, 
tetapi Nona Mary Hill, jang meng 
interview Nona D. Ngilly jg ber 
pakaian pakaian Timor dan Nona 
Romana Asa'at dalam pakaian 
adat Minangkabau berbuat apa 
jang dapat dikerdjakannja untuk 
menggenapi warna jang tak ada 
pada lajar dengan mentjeritakan 
kepada para pendengar tentang 
kebalikan antara warna suram jg 

  

Museum Isl 
|Akan Diusahakan ( 
Jajasan Hukum asi 

Di Djakarta 
.JAJASAN Hukum Islam 

(Ilmu Pengetahuan”, satu | 
baru jang bertudjuan mem: 

lan pengetahuan dan ment, 
Ikan kemadjuan Islam di. 

segala segi dan lapangan ku : 
pan manusia, telah diresn.   

menjetudjui 
internasional untuk membitjara 

erusan Suez karena me 
24 negara jang hendak diada 

sesuatu bagian dari wilajahnja, 
demikian Nasser. Dengan demi- 
kian jang menolak untuk datang 
ke Konperensi 24 negara di Lon 
don itu ialah dua negara jaitu 
Yunani dan Mesir. Tetapi 3-Besar 
Barat sudah menjatakan akan te 
rus melaksanakan rentjananja me 
ngadakan konperensi itu dengan 
tak menghiraukan djawaban Me 
sir. 

Pembesar2 A.S. di Washington 
sementara itu menjatakan tak be 
gitu heran mendengar penolakan 
Nasser menghadliri  Konperensi 

ser itu sudah lama diduga. Pem 
besar2 ini selandjutnja mengemu- 
kakan bhw konperensi peniadjau 
an kembali Konvensi Istanbul se 
perti jang diusulkan oleh Nasser, 
dapat djuga diadakan di London 
smengingat jang akan hadir dju- 
ga orang2 jang sama". 
Pembesar2 lainnja di Washing- 

ton dalam pada itu mengemuka- 
kan pendapat bhw ada kemung 

kinan beberapa negara jang su- 

dah menjatakan menerima baik 
undangan ke Konperensi London 
sekarang akan membatalkan pu- 
tusan mereka itu utk menghadiiri 

suatu konperensi tentang masa- 
lah Terusan Suez seperti jang di 
usulkan oleh Nasser. Move ini 
menurut pembesar2 tsb. mungkin 
akan dipelopori oleh Uni Sovjet 
jaitu satu2nja negara jg turut me 
nandatangani Konvensi Istanbul 
dan jang berdiri dipihak Nasser. 

Mesir satu2nja pemilik Te 
rusan Suez, 

Dalam pidatonja pada hari 
Minggu itu digedung madjelis ren 
dah Mesir Nasser selandjutnja 
menjerang Inggris dan Perantjis 
dengan mengemukakan bahwa ne 
gara2 ini membahajakan perda- 
maian dan keamanan dunia. Nas- 
ser mengemukakan penjusunan ke 
kuatan sendjata jang kini diada 
kan di Timur Tengah oleh negara 
negara Barat sebagai suatu antja- 
man untuk memaksa Mesir mele 
paskan sebagian dari wilajahnja, 
Perlu dikemukakan bahwa jang 
mendengarkan pidato Nasser dim 
gedung madjelis rendah Mesir itu '! 
bukanlah anggota2 madjelis itu 
tetapi Lk, 300. orang wartawan 
asing. 

Nasser menegaskan bahwa 
Mesir adalah dan akan tetap men 
djadi ,,satu-satunja pemilik dari 
Terusan Suez”, 

Ia menerangkan mengadjukan 

London tsb. karena putusan Nas| d 

kperensi itu 

berdirinja didepan Notaris 
Raden Soewandi, didalam 1». 

Jupatjara jang diadakan . Mi , 
siang dirumah Dr, Lie Kiat Tv. 
di Djl, Imam Bondjol Nov 26111 

karta, $ 
Sebagai ketuanja telah di 

Dr, Ahmad Ramali, Pergi 
Rumah Sakit ,/Mampang” ". 
ketua ,Madjelis  Pertimba! 
Kesehatan dan Sjara”, set 
wakil-ketua — Nasaruddipeeb 
panitera Dokter Ali Akbar, : 
bendahar, Dr. Lie Kiat Fe” 
Menurut pidato pembukaai, 

ri ketuanja, jajasan tsb. 
melaksanakan tudjuannja « 
mempeladjari dan menjelidik 
gala persoalan masjarakat. « 
ra ilmiah, serta membahas :! 
kum dan hikmat Islam atas : 
soalan itus mengadaka,  si' 
luas dan penjelidikan menda' | 
setjara analisa dan kritis tent: 
segala hukum Islam: mewud 
kan kodifikasi setjara ' mod: 
bagi. hukum Islam mengenai 
gala persoalan dan lapangan ' 
up. 
Selandjutnja akan ditjapai n'' ' 

sudnja dgn menerbitkan pen 
bitan berkala, buku dan risa! 
jg bernilai ilmiah dan ensiklor 
diss menterdjemahkan  kedals 
bahasa Indonesia kitab2 Islam | 
bernilai tinggi mengadakan tjer' 
mah, simposion. serta penerang: " 

lainnja: mengadakan dan mei 
tur perpustakaan Islam jg lengkan 
mengusahakan dan memelihara « 

buah museum Islam buat sepsi 

dokumentasi sedjarah agama dus 

ummat Islam, berupa tulisan, 

kisan, ukiran, peta, maket, pirinc- 
hitam, pita-tape dll serta achirn 
berhubungan erat dan bekerdias: 

ma dgn segala badan dan orgar' 
sasi jg sedjalan dgn jajasan ini d 
dalam dan diluar negeri (Anta 
ra). 

Sa Ra Ea 

nia dan kepatuhan pada putusan? 
PBB dan Konperensi Banduas 

Pemerintah Mesir bersedia: men:- 
lenggarakan bersama dan psmie- 
rintah negara2 lain jg telah-me- 
nandatangani Konvensi Istanbui 
suatu konperensi dlm mahi akan 
diminta turut serta pemerintati"he 

gara2 lainnja jg kapa' 
lui Terusan Suez dgn tudjuan mei 

nindjau kembal? Konvensi Istan- 
bul dan mempertimvangkan diz- 
dakannja suatu persetudiuar i 
tara negara2 jg menzhadit 

jg menegasks g 
dan mendjamin kebebasan pelaia 
ran melalui Terusan Snez. Demi 
kian Nasser. Pertanjaan tindakan 

apakah jg akan diambil oleh Me- 

sir bila Inggris dan Perantjis me 
ngadakan tindakan kekerasan un 
tuk mengawasi kembali Terufkn 

Suez didjawab oleh Nasser ofiw 
Mesir siap mendjaga kemuliagr- 
nja. Pertanjaam apakah Uni SBv 

   
   

    

jet dim pertikaian akan memifin 
usul alternatif mengenai diadakan|tu Mesir tak didjawab oleh Nfs-" 
nja komperensi internasional ter-|ser. Ia kata bila Mesir disoe $ 
tang masa depan Suez, utk kepen|loleh Inggris dan Peranijis alga ,   
tingan mendjaga perdamaian du mulai perang total. (UP). 

Tito: Tak Ada Jang Berhak 
Menggugat Sesuatu 'Negarh 
Jg 'Menasionalisasi 'Sesuata 
|Dalam Wilajahnja Sendiri 

TITO MENGATAKAN, bahwa tidak ada orang jang 
erhak menggugat hak dari suatu negara jang berdaulat jang 

Imenasionalisasi sesuatu didalam wilajahnja sendiri. ,,Suez Ca” 
nal Company itu adalah kongsi dari Mesir jang diatur oleh 
ndang2 Mesir dan termasuk jurisdiksi Mesir” demikian Tito, Ea 

iLebih landjut dikatakannja, bahwa pemeliharaan dan penggu' 
naan Terusan itu serta pemeliharaan administrasinja termasuk 
kompetensi dan hak daulat dari Mesir. Tan 
»Azas2 daripada kemerdekaangbaikan kewadjiban2 internasional, 

pada umumnja dan azas dari pe-fPemerintah Mesir telah menjata- ' 
lajaran bebas melalui Terusanjkan bersedia untuk menghormati 
Suez tanpa batasan2 adalah ma-|kewadjiban2 tersebut.” Adalah 
saalah kepentingan seluruh dunia,|tidak tepat, bila menuduh Mesir 
akan tetapi adalah sudah pasti, /tidak menaruh perhatian terhadap 
bahwa negara jang dilalui oleh pemenuhan kewadjibannja.” 3 
djalan pelajaran internasional jg Tito seterusnja mengatakdn, 
sepenting itu tidak akan menga- bahwa mengingat tjara penjeleng- 

garaan konperensi London dan 
KEKAKXAKEKKA KAKEK suasana jang ditimbulkan dengan 

   

puti distrik Wiaronge dan Lirung dipulau Salebabu jang pen 
daduknja ditaksir 2.800 orang. 

Distrik2 lainnja dikepualauan djauan dan mengambil tindakan2 
Nanua, Karakelang dan Kaba- bidjaksana untuk menjelamatkan 

ruang tidak mengakui proklama rakjat didaerah tersebut. 
si dan gerakan jang  dipimpinj Perlu djuga diketahui, bahwa 

Natsir berangkat dari Indonesia. 
Dua tahun j.l. mu'tamar jang se 
matjam itu diadakan di Darussa 
lam. Utusan dari Indonesia ialah 
K.H. Siradjuddin Abbas, Subar 
djo dan Abdullah Aidid. Dalam 

M gkabau. Dia djuga mengu- Tip 

biasanja dipergunakan di Timor 
dgn sifat warna jang banjak dan 
tjemerlang jang dipergunakan di 

u persetudjuan jang meng 
gembirakan dari Nona Asa'at jg 

oleh L.H. Rama es. ita. 
Diantara penduduk jang djum 

lahnja meliputi 2.800 djiwa itu, 
hanja sebahagian ketjil sadia jg 
mengakui gerakan ini dan hanja 
sebahagian ketjil pula jg meng 
gabungkan diri kedalam apa jg 
disebut Gerakan Pemuda Revo- 
lusioner Sangir Talaud. 
Berhubung dengan itu, maka 

G.T. Ontrael dan P. Ratebeda 
masing2 selaku Patih dan Asis 
ten Wedang daerah istimewa Sa 
ngir Talaud tidak dapat memper   hukum2 (ketentuan2) mengenai 

pemantjaran sinar di stratosfir, jg 
|mempunjai arti praktis jang be 

Iskandariah. 
5 BUAH kapal perang besar 

   

  

terus-me | 

sar, terutama bagi navigasi dan 
astronomi. Demikian pula lem- 
baga tsb. telah mengirimkan se 
buah ekspedisi jang. mempeladja 

sifat2 optis di puntjak Kum —
 

   

telah sampai di Iskandaria dari 
Uni Sovjet, demikian diwartakan 
oleh harian setengah resmi Mesir 
”Al Shaab”, Harian ini jang di- 
terbitkan oleh bekas menteri pe-   bel, sebelah utara Tieen — Shan, 

guna mengadakan observasi keil 

  

|muan di tempat jg letaknja 3.200 
wartakan selandjutnja bahwa ka- 
pal-kapel itu mengibarkan bende 

tahankan kedudukan di Karake- 
lang dan menjerahkan kekuasa- 
annja dengan tidak bersjarat ke 
pada Pemuda Rakjat Karake- 
lang. £ 

daerah itu, 

memerintahkan kepada 

Pemerintah propinsi pe- 
rintahkan tindjau segera 

Dalam pada itu, pihak peme- 
rintah propinsi di Makasar telah 

Kepala   Pernjataan itupum ditandata- | 

winata. (Antara) 

SIDANG Dewan Pusat Pleno 
IV Serikat Buruh Kereta Api jg 
diadakan bari2 ini S Djakarta, 
setelah mendengar dan memper- 
bintjangkan laporan DPP SBKA 
dengan suara bulat telah ya 25 srt 

Menjatakan penjesalan kepada 
pemerintah, karena pemerintah 
tidak sungguh2 berusaha untuk 

. mengatasi kesulitan2 jg dihadapi 
oleh kaum buruh kereta-api. 
. Keputusan Menteri  Perhubu- 
ngan jang telah disampaikan ke 
pada SBKA pada tgl. 9 Agustus 
1956. diterima dan ditu 
ja segera dilaksanakan sebaik2- 

| nja jaitu: pembajaran kekurangan 

   
ntut supa-' 

Imeter tinggi diatas permukaati ra-bendera Mesir, Para penindjau 
menduga bahwa kapal2 itu datang 

Na dari Polandia. 

SBKA Tuntut Palaksahaan Segera Putusan 
| Menteri Perhubungan 

kan, bahwa aksi2 SBKA 'tundjangan perusahaan sebesar 7 
tidak merugikan negara, djuta rupiah sepenuhnja: pembe- 

rian pakaian dinas dgn pertjuma 
2 kali setahun mulai bulan Mei 
11956: pemberian pakaian kerdja 
kepada pendjabat2 tertentu menu- 
rut keputusan panitia jg dibentuk 
oleh Menteri Perhubungan atas 
dasar usul Panitia SBKA/DKA: 
pemberian faciliteit kepada ba- 
dan jang dibentuk oleh  DKA 
untuk mendapatkan al. bahan2 
pakaian setjara murah. 

Keputusan ini didjadikan reso- 
lusi jang disertai  keterangan2 
pandjang-lebar jang ' menundjuk- 

kan langkah2 untuk melarang d 

ladanja tuduhan2 jg mengatakan 
Ibahwa aksi SBKA itu 
'politis, karena, menurut 

  
lah sesuai — sepenuhnja 
program kabinet   

itu 
melain- 

kan sebagian terbesar merugikan 
modal Belanda. Tuduhan, bahwa 
pemogokan SBKA itu merugikan 
rakjat dan negara, menurut kete- 
rangan itu, adalah hanja merupa- 

gunakarinja hak mogok oleh kaum 
uruh. Djuga tidak dibenarkan 

bersifat 
SBKA, 

tuntutan 3 pasal SBKA itu ada- 
dengan 

Ali Sastroami-redja, (Antara), 

Daerah Sangir Talaud dan Resi- 
den Koordinator Sulawesi Utara 
untuk segera mengadakan penin- 
  
djojo. Demikian a.l. 
(SBKA. 

Dalam pada itu dari pihak Per 
satuan Buruh Kereta Api (P.B. 
K.A.) didapat kabar, bahwa se 
rikat buruh tersebut hari Senin 
menurut rentjana akan mengada 
kan perundingan dengan Menteri 
Perhubungan mengenai nasib ang 
gota2nja. Jang akan dirunding- 

ilkan al. ialah masalah pekerdja 
harian, pakaian kerdja dan pega 
wai2 jang sedjak tahun 1942 be 
um naik pangkat. 1 

isi resolusi 

, 

Dalam perundingan itu delegasi 
PBKA akan diketuai ketua umum 
PBKA Mr. H. Koesno Poeradi-   

Pemuda Rakjat telah mengeluar- 
kan pernjataan sebagai wakil dari 
seluruh rakjat di Karakelang jang 
pada pokoknja tidak menjetudjui 
proklamasi tsb. Pernjataan ini 
adalah hasil: dari rapatnja jang 
diadakan pada tgl. 3 Agustus jbl., 
jakni saat2 setelah Pemuda Rak- 
jat menerima kekuasaan dari 
pihak apa jang menamakan diri- 
nja Pemuda Revolusioner. 

Dalam perfjataan itu  djuga 
ditekankan, bahwa Pemuda Rak 
jat tetap mempertahankan kewe 
danaan Talaud dalam lingkung 
An kabupaten Sangir Talaud dan 
memperdjuangkan ' terbentuknja 
daerah otonoom tingkat III jang 
meliputi seluruh kewedanaan Ta 
laud dan mentjap Gerakan Per 
djungan Pemuda  Revilusioner 
Talaud sebagai geraka,, palsu. 

Seperti pernah diberitakan, pe 
muda-pemudag jang tergabung da 
lam Gerakan Pemud,, Revolusio 
ner Sangir Talaud telah mempro 
klamirkan berdirinja daerah isti- 
mewa Sangir Talaud dan menju 

| sun pemerintahannja sendiri pa 
da tgl. 26 Djuli jl. 

Sedikit tentang Talaud. 
Kepulauan Talaud dimana te- 

lah terdjadi proklamasi itu ada- 
lah satu rumpun kepulauan dida- 
lam wilajah Sangir-Talaud jang 
penduduknja Ik. 24.000  djiwa. 
Seluruh Sangir Talaud, berpen- 
daduk 170.000 djiwa. Pulau jang 
paling besar ialah Karakelang de- 
ngan ibu-kota Beo. Hampir se- 
luruh pulau2 Talaud adalah dae 
rah Swapradja jang terbesar ber 
kedudukan di Beo dan Lirung 
(pulau Salebabu). Luasnja Kara 
kelang kira-kira sama dgn Am- 
bon. Pulau2 Talaud merupakan 
satu kewedanan. Kepulauan itu 
kaja akan kaju hitam dengan 
ukiran2-nja. Lirung terkenal dgn 
industri rumah "krawang”  (ker- 
dja-tangan wanita), (Antara) 

  
Kan Ma UN ebay UI euy 

malu 'itu bhw setelah tiga bulan 
di Keradjaan Inggeris ia menju- 
kai sekali negeri Inggeris. 
Sebagai achir dari Ka djungan 

setengah djam ke Indonesia, atja 
ra itu selandjutnja aa, 

.ganisasi 'Mu'tamar Alam Islamilkan serombongan pemain musi 
WenjeMing mu'tamar ji akan|dan penari jang menarikan  ta- 

: “. Irian istana dari Minahasa dimu- datang dipegang oleh In onesia. Ika lajar jang menggambarkan ke 
Sebagai ketua mu'tamar itu nang2an dan pemandangan2 jang 

Natsir mengadakan pertemuan chas in ag mang gi 12 Tr 
ja ial ona M. Binol dan J. 

persaudaraan dengan An Ta Kaunang. Penjanji2nja “ialah 
muka kaum Muslimin jang me-lnona Ticoalu, Njonja Bartley, No 
lakukan ibadah hadji tahun ini.|na Jenny de Fretes, dan Hadi 
Artinja menggunakan  sebagian|Nataprawira, sedangkan. Sugondo, 
hikmah — kegunaan jang terkan 
dung dalam ibadah hadji. Perte- 

Sumando dan L. Wirata mengiri- 

muan itu telah mendapat keidzi- 

mu'tamar kedua di Damaskus itu 
sdr. Natsir disertai oleh Arififn 
Datuk dan Bahalwan dan dalam 
mu'tamar sdr. Natsir terpilih men 
djadi ketua. Artinja pimpinan or   

ngi dgn musik. Demikian dinas 
penerangan Kedutaan Besar Ing- 

geris. 

  

PM Afghan Luka? 
Karena Djatub. Di 

Kamar Mandi 
PERDANA MENTERI Sardar 

Daud Khan dari Afghanistan te- 
lah mendapat luka2 karena dja- 
tuh dalam.... kamar mndi, de- 
mikian menurut berita radio Ka- 
bul pada hari Saptu, Oleh radio 
tadi dikatakannja, bahwa dia 
sedang mempersiapkan diri utk 

mengundjungi djamuan makan 
tntuk menghormati presiden Is- 
kandar Mirza dari Pakistan, 

(UP) 

KAUM MUSLIMIN SOVJET 
NAIK HADI, 

antjaman2 untuk memakai keke- 
rasan sendjata menjebabkan Me- 
sir dan negeri2 jang berkepenti- 
ngan tidak mempertjajai konpe- 
rensi tsb. Sesuatu “konperensi 
internasional hanja dapat membi- 
tjarakan sjarat2 pelaksanaan azas 
azas pelajaran bebas dan inipun 
harus dengan hadlirnja Mesir 
dengan kedudukan jang sama 
tanpa memaksakan sesuatu kepu- 
tusan terhadap Mesir,” ,,/Tak ada 
suatu negeripun jang berhak mem 
persoalkan hak daripada Mesir 
untuk menasionalisasi Suez Canal 
Company”, Demikian presiden 
Tito. 

Sementara itu presiden Tito di 
Belgrado dalam statementnja ma 
lam Minggu menjatakan bhw ia 

sangat tertjengang Yugoslavia ti-   nan dari Keradjaan Saudi Arabia. 
Djangan dilupakan pula sdr. 
Natsir. adalah tamu resmi dari 
pemerintah Saudi Arabia. 

Kalau kedjadian itu tidak bo- 
leh dikatakan ' sematjam pantji- 
ngan permusuhan terhadap umat 
Islam Indonesia, tetapi terang per 

INGGRIS TOLAK USUL2 SOV- 
JET TENTANG KONPE- 

RENSI LONDON, 
Inggris pada hari Sabtu dgn 

resmi telah menolak usul2 Uni 
Sovjet agar Konperensi di Lon- 

dak diundang utk menghadiri kon 
kaum muslimin perensi London itu. ' Dikatakan, 

bhw ia sangat tertjenggang 3 Be- 
sar tidak “menghiraukan kepenti- 
ngan Yugoslavia mengenai hak 
nja utk ikut serta dim konperensi: 
itu. Menurut. Tito, “Yugoslavia 

Serombongan 
Uni Sovjet setelah naik hadji di 
|Mekkah dan Medinah kini  me- 
ngundjungi Kairo selama bebera- 
pa hari. Mereka telah menemui 
Ipemimpin2 Islam dari Mesir, me- 

  

buatan itu tidak menundjukkan si 
kap persaudaraan dgn kita. Kita 

agar negara2 jang diundang ditam bangunan2 jang bersedjarah serta 

tahu regim Gamal Abdel Nasser bahidengan 22 negara lagi, 
menganggap Sayid Ramadlan da 
ri Ichwanul Muslimin sebagai mu 
suh . besarnja, ' sedang Sayid 
Ramdlan. adalah sekretaris Ljen 
dral dari Mu'tamar Alam Islam 
Damaskus itu. 
Akan tetapi pemerintah. Mesir 

hendaklah tahu, bhw Mu'tamar 
Alam Islam. bukanlah Ichwanul 
Muslimin, begitupun sebaliknja. .. 
Kenapa dendam marah kepada 

Ichwanul Muslimin (Sayid Rp- 
madlan) harus dilepaskap — pula 
kepada M. Natsir sebagai wakil 
umat Islam Indonesia?, demikian 
Isa Anshary bertanja dgn setiara 
sungguh. 

»Karena saudara MM. Natsir 
adalah tamu resmi dari Keradja- 
an Saudi Arabia, saja  pertjaja 
pemerintah Saudi Arabia akan 
mengambil sikap jang tegas ter- 

PRESIDEN A,S. Eisenhower 
dalam pertemuan dengan pemim 
pin2 Partai Kongres dan Partai 
Demokrat A. S. di Washington 
pada hari Minggu  menjatakan 
harapannja bahwa akan dapat 
diketemukan suatu penjelesaian 
masalah Terusan Suez jang adil 

negara-negara lain jang hidup 
perdagangannja tergantung “ dari 
Terusa, Suez. Demikian menu- 
rut statement resmi jang dibatja 
kan oleh seorang pembesar Ge 
dung. Putih dihadapan para war     nja menjatakan bahwa penerima 
tawan. Statemenet ini selandjut. 

| tempat jang penting dikota tsb. 

an baik undangan ke Konperensi 
London oleh 22 negara dari se 
iluruh djumlah 24 negara jang 
| mendapat undangan akan mem 
berikan kesempatan untuk men 
tjapai suatu penjelesaian djalan 
damai dan adil sesuai den kon 
sep Konvensi Istanbul tahun 

baik bagi Mesir maupun untuk | 1888 

Pemimpin2 Kongres AS, da 
lam pada itu sesudah mengadas 
kan pertemuan dengan Eisenho: 
wer tsb. menerangkan kepada pa 
Ta wartawan bahwa mereka ber 
harap keadaan di Timur Tengah 
akan dapat diselesaikan — tanpa 

don tentang Suez diundurkan dan | ngundjungi mesdjid di Kairo dan adalah ahliwaris.jg sah dari be- 
kas monarchi Aastro berdasarkan 
konvensi tahun 1888. (Rcuter). 

Harapan Eisenhower : Penjelesaian 
Suez Jang Adil Bagi Mesir Maupun 
Bagi Negara' Lain Jg Kepentingan 

diadakannja tindakan Mekepgsan. 
Ketug madjelis rendah A Sx Sam 
Rayburn mengatakan Peftva ke 
mungkinan ketjil bahwa harus s 
gerga diadakan suatu sidang isti 
mewa dari Kongres AS untuk 
memberikan kekuasaan2 . dalam 
keadaan darurat kepada 'peme 
rintah AS. Pemimpin pihak mi 
noritet dalam madielis “YTehdah 
AS Joseph W.  Maryin Jr. da 
lam pada itu menerangkan bah 
wa dalam pertemuan 1s Uji tak di 
minta djandji2 dan djuga tak di- 
beri djandji2 bertalian dengan 
sesuatu tindakan dari ' Kongres 
AS, (UP)  


