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tu jang singkat, mengapa dalam 
hal tanah konsesi ini penjelesai- 

lati menimbulkan komplek? ba- 
ru jang semakin 

— menawarkan 
ikepada Indonesia dengan pemba dik 

1209 diuta dolia 

| safan tersendiri mengenai utang 
kepada si 

    

   

    

      

   

    

ARUDJI  KARTAWINATA, 

  

   

  

    

    

    

untuk mengeluarkan 
(pendapat tentang usul2 negara? 1 

n2 

  

Barat untuk suatu kekuasaan in 
ternasional b 

dengan menteri2 luar negeri AS 

ada perselisihan diantara 
Wk. K — P3 n da ni Kemana aan Parlemen 2-0 Lioyd jang seterusnja.- wenpiakan, Tebwa Delia 2. bahkan bahwa usul2 itu, 
nangkapan Lk. 250 petani sedja- : lan dengan pe toran serta|Pemerintah jang diundang  ke- pembabatan tanaman2 mereka |konperensi. — 
Da perkebunan ba 'atera | 

ara | alifah, Penum-| Lloyd mengatakan bhw. Kekua. bak dan Kualanamu) sangat di|sian jang dimaksud ialah kekua kuatirkan akan memberi penga- 
ruh jang buruk atas tiap2 usaha 
penjelesaian setjara damai antara 
pemerintah dan kaum tani ten- 
tang persoalan tanah. 

menurut Pun peristiwa tsb. 
Arudji membuktikan buat” se- 
kian kalinja, bahwa Undang? 
Darurat no. 8 jang mengatur per 
sengketaan tanah itu ternjata ti- 
dak dapat mengatasi "keadaan ka 
rena sudah tidak sesuai tagi de: 
ngan kenjataan? jang ada. 

Satu2nja djalan keluar — dari- 
pada kesulitan ini, menurut Aru' 
Gji, tidak lain melainkan suatu 
pendirian ig tegas dari. pemerin|s 
tah ttg. penjelesaian setjara inte- 
graal maupun lokal jang menen 
tukan setjara konkrit, mana2 ta 
nah konsesi jang harus dikemba 
likan kepada kaum tani untuk dil 
kerdjakan dan mana2 tanah kon, 
sesi jang tetap mendjadi hak per-! 
kebunan.  - ea 

Arudji mensinjalir adanja ke- 
keterangan 

        

  

.gandjilan. dengan 
Sbb:: Kalau pembatalan segala|j, 

putuskan dgn. tegas dalam wak 

annja seolah2 berlarut2 dan se- 

mendjauhkan: 
tiap2 tindakan penjelesaian per- 

'jang sangat. penting, kata “Lloyd. 

bahwa nasionalisasi 

dirinja pegang 
tiara2 telah sangat terkenal ba 
kita dari apa jang telah terdjadi 
dinegara2 tertentu dimasa antara 
peperangan2. - Inggris telah ber- 
usaha memadjukan hubungan jg. 
lebih baik tetapi. walaupun dgn. | 

saan jang: (1) dapat mengambil 
oper pekerdjaan2 terusan itu guna 
mejakinkan pelajanan jang effisien 
Idari terusan itu sebagai. - suatu | 
djalan air jg 'bebas terbuka dan 
aman. 
e @ Menhan pemberi ong 

osZ pelajaran jang lajak kepada Mata jang 1 pa 

(3) mengatur pembajaran 
pengganti-kerugian jang djudjur 
kepada Kongsi Terusan Suez. 

Dalam anggapan negara2 Ba- 
rat, kekuasaan itu harus terdiri 
dari suatu Dewan Pengurus jang 
wakil2nja diambil dari negara jg 
terutama berkepentingan diterusan 
uez dengan mempunjai bagian? 

dibawahnja pekerdjaan' teknik 
dan administratif, Dalam, semua 
ini orang2 Mesir dan pemerintah 
Mesir dapat: memainkan peranan 

isme . Ara Tag Lloyd selandjutnja me 
    

alah suatu tin 
     

    

      
    

  

er jg. mempertahas 
“dengan   soalan tanah jang - sebenarnia. 

(Antara). : 

MesirTetap 

persetudjuan tentang Sudan dan 
pangkalan terusan Suez hubungan 

DjaminPela- 

bahwa 'jang lebih baik itu 
mperensi muntjul. 

ternas i tersan ifa. - Hal sendiri. 
ini telah dibitjarakan oleh Lloyd |sukan2 Mesir telah digunakan da 

Kita 

   menghe 

    

engh 

      

tidak djuga 
|. Hloyd menuduh Nasser telah 
menjalah - gunakan. nasionalisme 
(Arab utk, meneruskan ambisinja 

Dikatakannja, bahwa pa 

lam mengambil milik2 Kongsi Te 
dan Perantjis baru2 ini. Tidak (rusan Suez dan bahwa Nasser 

ita 3|telah memobilisasikan kira2 75Y 
negara tentang usul2 itu”, “kata| Sari pasukannja sendiri. 

lan jang dikerdjakan oleh orang2 
isipil Inggris jang mempunjai per 

Usul2 3-Barat utk Suez,| Endkapan jang berharga dan bal njak kapal2 Ingrgis jang meng- 
gunakan terusan Suez. Berdasar- 
kan keadaan? itu, kata Lloyd, 

ikita melalaikan kewadjiban kita 
apabila kita tidak mengambil tin |! 
dakan2 militer pentjegah pendahu 
luan. utk mendjaga kepentingan2 
Inggris dengan efektif apabila di 
perlukan. : 

»Itu berarti harus menempat- 
kan lebih banjak pasukan di lau: ! 
tan Tengah”, kata Liyod jang me 
nambahkan bahwa tindakan? 
pentjegah itu tidaklah  berten- 
tangan dengan Piagam PBB. 
Llyod menjesalkan sekali Pre- 

siden Nasser tidak mengirimkan 
wakilnja ke konperensi London. 
Dia harapkan agar 

ris jang telah saja njatakan. 
Mengenai komposisi 22 negara 

rensi Lloyd mengatakan 
telah bertindak dan akan  ber-| 
tindak dalam semangat 
PBB. Tjara jang kita telah pilih 
untuk 

   Inda serhatjam “hut   
bungan antara kekuasaan inter- 
nasional jang kami usulkan dan 

djutnja mengatakan maksud pe: 
merintah Inggris untuk segera 
memberikan kesempatan kepada 
parlemen guna membitjarakan' 
hasil2 konperensi London tea- 
tang Suez ini.   

PEMERINTAH MESIR telah melantjarkan kampanje 
besar2an jang maksudaja mejakinkan dunia bahwa Mesir 
bermaksud mempertahankan kebebasan pelajaran melalui teru- | 
san Suez, demikian diperoleh kabar hari Selasa. Pedjabat2 

turis dan penerangan mengatakan mulai sekarang semua surat 
jang dikirimkan dari Mesir keluar negeri akan ditjap dengan 
slogan: ,,Kebebasan pelajaran didjamin melalui terusan Suez.” 
Tindakan in! mulai berlaku hari Senin. Wakil? chusus Mesir 
akan naik dikapal jg. melalui diterusan Suez dan akan mcmbe- 
rikan surat2 sebaran kepada 
dalam 5 bahasa tentang pendapat i 
terusan Suez. Para wakil itu akan diam dikapal2 selama waktu 
melalui terusan” dan akan mejakinkan anak2 buah kapal | 
pelajaran diterusan Suez akan terus bebas seperti dimasa 
lampau, kata pembesar2 turis itu. (Antara — AFP). 

Djepang Tetap Mau Ma. 
is Pembajaran Rampasan 

  

Harapan Tip 
Kepada Indonesia Lekas Beres - Djepang 
Paling TinggiSedia Bajar 300 Djuta Dollar 

DUTA DJEPANG Eiji Wajima akan kembali ketempat 
kedudukannja di Djakarta pada 
lagi pembitjaraan mengenai soal ganti Pan ugian perang dengan 
pewkanbetah hadiri: Demikian berita UP dari Tokio hari 

Rebo kemaren. Sekalipun pada lahirnja tampak optimisme 
dikalangan pendjabat2 pemerintah Djepang,, gg tetapi penin- 

0 djau2 politik dengan terang-terangan menjatakan kesangstannj 

aa Sa mk akan berhasil membuka kembali perundingan 
—. mengenai mager kerugian perang jang sudah tertunda selama 

Na Dana Bia na: 3 

Anand Mean Negepang sebesar 180 djuta doliar. Pendjabat ik 
ri Tatsunosuke 'Takasaki pada 
hari Rebo mengadakan pembitja 
raan dengan Menteri Keuangan 
Djepang Hisato | Ichimada me 
ngenai masalah tsb. 

Surat2 kabar Djepang menga- 
takan, bahwa ia berhasil menda 
'patkan persetudjuan Menteri Ke 
usngan mengenai perumusan ji 
telah disusun oleh Kementeria 
Luar Negeri. Mengenai  perini 
an rentjana itu surat2 kabar 
pang berlain-lainan pendapa 
Harian  Romiuri — menjatakan, 

bahwa Diepang mungkin akan 

    

jaran rata2 setahun 20 djuta dol 
lar dengan pembajaran  terachir 
13 tahun kemudian. Surat kabar 
Isinnia mengabarkan, —. bahwa 
diumleh setinegi-tingginja adalalr 

. Keduanja sepa 
Tat. hhwa Diepang harus men- 
desak supaia diadakan " peniele- 

  

    

dagang Indonesia 

“ 

- Hari Ini” 

    

    

     

   

250 djuta . dollar Per 

     

penumpang2 “dan didjelaskan 
Mesir mengenai nasionalisasi 

  

ig 

lenawar: : , 

hari Kemis ini untuk memulai 

kesangsiannja 

"Pendapat umum di Djepang 
am 4, adalah, bahwa Wajima 
sekembalinja di Djakart. harus 

membatasi usaha2nja untuk me 

ngetahui ' kemungkinan2 disana 
guna mengadakan suatu persetu 

djuan dengan negeri tsb. d:n t: 

dak akan mengeluarkan ketera 

ngan2 jg akan mengikat Dje 
pang. 

jatau 

Lloyd  mengadjukan pertanja- 
an: ,,Djika Kolonel Nasser tidak 
dibatasi sekarang, tindakan apa 
ig akan dilakukan selandjutnja?” 
“Kita harus tegas dalam situasi 
ini”. Kita djangan membiarkan 
hak kebebasan pelajaran melalui 
terusan Suez tergantung pada do 
rongan hati jg tidak abadi dari 
seorang diktator militer”, demi 
kian Lloyd je selandjutnja me 
ngatakan ,tindikan Nasser ada- 
lah suatu pelanggaran ihd. hu- 
kum internasional”. ,.Suatu Kong 
si ig memiliki sifat internasional 
seperti Kongsi ' Terusan Suez ti 
dak dapat dengan siih dinasio- 
nalisasikan dengan tjara ig telah 
dilakukan”. Tindakan Mesir. me 
rupakan pukul. kepada hukum 
antar-negara”, katanja. 

(AntaraKUP). 

Premie Bagi Pe- 
gawal2 Padjak 
APABILA pada achir sesuatu 

  

tahun-takwim  ternjata bahwa 
djunlah penerimaan uang pa- 
djak sebenarnja jang dipungut 
oleh Djawatan Padjak dalam ta- 
hun itu paling sedikit 599 lebih 
daripada: a. penerimaan iang di 
rentjanakan untuk tahun itu, 

b. penerimaan sebenarnja 
dalam tahun-takwim sebelumnja, 
maka Menteri Keuangan dapat 
memberikan suatu premi kegia- 
tan kepada pegawai2 jang patut 
menerimanja, demikian  bunji 
PP 18 tahun 1956 jang mulai 

Iberlaku pada tgl. 2 Agustus jl. 
dan berlaku surut hingga 1 Dja- 
inuari tahun ini. 

Jang berhak mendapat premi 
ialah pegawai2 jang bekerdja pa- 
da: Djawatan Padjak, Djawatan 
Akuntan Padjak, Sekretariat Ma- 
dielis Pertimbangan Padjak, dan 
Direktorat Umum Iuran Negara 
sepandjang mereka langsung di- 
serahi pekerdjaan jang  berke- 
naan dengan padjak2 jang di- 
pungut oleh Djawatan - Padjak. 
Pertimbangan apakah seorang 
pegawai patut untuk mendapat 
premi dan dalami hal ini berapa 
besar djumlahnja, diberikan oleh   

behwa mungkin Wajima akan 

Permana mendesak kepada Dija- 
kart, untuk mengirimkan suatu 
perutusan ke Tokyo guna membi 

aka masalah tsb. disan:. De 

mikian 
Ti Rebo kemaren. (Antas: 

N 

  

        

Tr 

  

' BERTEMPAT 
gara, 
Lembaga Persahabatan Indonesia- 
'iongkok - telah diselenggarakan 

pertemuan ramah tamah dengan 
| Njonja Soong Ching-ling. Perte- 

  

  

di Istana Ne- 

  

Imuan ini dihadiri oleh pemuka2 
|imasjarakat Indonesia-Tionghoa 
dan Dutabesar RRT, Huang Chi. 
“Ketua Lembaga Persahabatan 

Indonesia-Tiongkok, Prof. Dr, 
Prijono, dalam pertemuan terse- 
but mengutjapkan pidato singkat 
(dengan antara Jain mengatakan, 
bahwa kegembiraan rakjat Indo   

Salah satu berita ' menjatakan: 

berita UP dari Tokyo haj 

Rebo siang kemaren oleh 

nesia menjambut kedatangan Nj. persahabatan Ia 
SA LL AL Soong bukan sadja karena sifat4menudju ke perdamaian dunia jg 

Menteri Keuangan atau Kepala 
Djawatan/Kepala Bagian jang 
ditunduknja. Premi diserahkan 
tiap2 triwulan sekali dalam ta- 
hun berikutnja tahun-takwim jg. 
dimaksud pada permulaan per- 
taturan pemerintah ini dan ber- 

kepribadiannja jang baik, ramah: 

djusteru karena peranan Nj. 
Soong dalam perdjuangan nas 
nal dan internasional jang ulet 
dan kdnsekwven 'selama lebih ku-| 
rang 40 tahun. 

| Prof. Prijono menghargai 'per- 
(diuangan Nj. Soong dilapangan 
| perdamatan dunia dan mengata- 
Ikan, bahwa dengan didjiwai oleh 
,semangat Bandung” dan di- 
tjermini. pengalaman2 Nj. Soong, 

Ikini rakjat Indonesia pun berge- 
Irak madju,  melantjarkan usaha2 

dgn. bangsa2 lain 

  

emperhatikan sepenuhnja keperluan2 
akan mendjundjung tinggi hak2 

Inggris | 
menam-| Mempunjai 13.000 orang warga-f 

telah |negaranja jang tinggal di Mesir. 
dikirimkan seminggu jl. kesemua | '99ris mempunjai suatu pangka 

Mesir mungkin masih akan ikut|nguasaan imperialis kolektif atas 
pada persetudjuan sepandjang ga|terusan Suez, kata kantor berita 

itu jang selandjutnia 

jang akan hadir dalam - konpe-|nja akan djuga melakukan v»eng- 
»Kamijheningan tjipta demikian. 

Piagam |rikat2 buruh Mesir dan negara? 
il Arab telah merentjanakan akan 

terus melangsungkannja (melakukan mogok protes 
adalah selaras dengan fasal 33 |dap konperensi London 

"| Piagam PBB. Kini selalu n/sehari. (Antara-UP). 

PBB. Demikian Lloyd. jang selan Stevenson Ti 

dan sabar dim pergaulan, tetapi 

  

Bagi Inggris 

memperdjuangkan pengawasan 
Suatu renijana jang akan 
jang sjah dari Mesir. » Kita 

pemakai terusan 

  

(fkan Tjipta 
Dengan Adanja K onp. 

0... London 
SEMUA orang Mesir akan 

mengheningkan tjipta selama £ 
menit diseluruh Mesir pada hari 
Kemis ini sebagai tanda herduka 
Hita untuk memprotes  kenpe- 
rensi London tentang internasio- 
malisasi terusan Suez, — demikian 
menurut kantor berita setengah- 
icsmi Mesir ,/Middle East News 
Agency” pada hari Selasa ma- 
am. 

Masa berduka tjita itu skan 
dimulai diam 10.00. GMT 16 
Agustus saat dimulainja konpe- 
rensi London. Mengheningkan 
tjipta itu dimaksudkan sebagai 
protes kepada pelanggaran atas 
kemerdekaan didunia. Semua pe 
kerdjaan dan lalu-lintas: sama 
sekali akan berhenti dan orang? 
didjalanan akan berdiri ' dengan 
tenang untuk menjatakan protes 
mereka terhadap usaha2 negara? 

pemerintah| Barat jang akan mengenakan pe 

mengata- 
kan bahwa negara? Arab - Jain 

Sebagai diketahui sedjum'ah se 

terna”) 
selama 

at pis, Harapan 
Dapat Kalahkan 

Eisenhower 
BEKAS presiden A.S., Harry 

Iruman, hari Selasa mengatakan 

   

  

(tidaklah haus akan peperangan baik | 
Inggr kekerasan sendjata 

lir. Demikian Lloyd jarg selandiut | | 
tidak ingin agar Inggris jang me-| ' 

Mesir Hening- 

Untuk Borduka Tj'ta' 

segera 

  

    

        

   

    
“PRESIDEN Dr. 

"Dalam memperingati Ulang T 

tahan pemerintah jg kini masih 
kabinet, jan kemudian akan di 
Dalam hubungan ini fr. Djuan- 

da menjatakan bahwa program 
pembangunan - masjarakat desa 
itu. mendapatkan prioritet untuk 

dilaksanakan, — dengan 
mendahului persetudjuan  parle- 
men terhadap rentjana V tahun 
pemerintah. 3 

3 

  

Filsafat maksud tudjuan. 
Jang dimaksud P.M.D. didalam 

rentjana nasional ini, ialah suatu 
rroses pembangunan jang didasar 
kan atas kesatuan2 hidup jang 

bulat. aa LN Dyna Fe 

di 
perlukan suatu program nasional 
P:M.D., jg disusun oleh instansi2 
pemerintah dan masjarakat. 

Segala usaha dalam P.M.D. jg 
meliputi kepentingan umum didja 
'ankan dgn. tjara gotong-rojong 
jang didasarkan atas otoaktivitet 
masjarakat sebagai hasil permufa 
katan bersama (sesuai dgn azas2   tak pertjaja Adlai Stevenson 

akan dapat mengalahkan presi- 

dalam bulan November jad. 
andainja Stevenson menang dim 
penfjalonan Partai Demokrat. 

ata  Truman selandjutnija, 
inilah sebabnja mengapa saja 
memutuskan menjokong guber- 
aur Averell Harriman dar: New 
York dalam pentjalonan Partai 
Demokrat itu. 
Kepada para wartawan 

man mengatakan lebin 

Tru- 

'am pentjalonan jang 

ran suara malam Djum'at ini nan 
ti, maka saja akan  menjokong 
Stevenson”. 

Seperti diketahui hari 
jl. Partai Demokrat membuka 

ra atjara terpenting ialah memi- 

lih tjalon Partai Demokrat utk. 
pemilihan umum presiden AS. 
Pada hari kedua, jaitu hari Se- 
lasa, kedudukan Stevenson men 
djadi lebih kuat lagi. 

Gengsi A.S. turun. 
Dalam pidatonja pada hari pem 

bukaan gubernur Frank Crement 
dari Tenessee menjatakan supaja 
politik luar negeri A.S. diberi isi 
jang baru dan ia mengetjam pe 
merintahan Eisenhower jang me- 
rendahkan gengsi A.S. Ia antara 
lain minta supaja anggaran belan 
dja untuk angkatan perang diper 
besar. Timur Tengah ja. didjadi- 
kan pusatnja dari politik luar ne 
gerinja dan ia mengetjam AS. 
telah mendjual tank2 kepada Sau 
di Arabia. Dalam pada itu ia 
sama sekali tidak menjebut2 seng 
keta Arab-Israel. (Antara-UP). 

CEK EKAKKKKK KK KK KK KK 

djumlah, djika dihitung sebulan, 
paling sedikit Rp. 100,—, dan pa 
ling banjak Rp. 1.000,—.  Men- 
teri Keuangan menetapkan per- 
aturan2 selandjutnja jang diper- 
lukan. Peraturan pemerintah ini 
jg. dapat dinamakan ,,Peraturan 
Premi Djawatan Padjak”, mulai 
berlaku pada hari diundangkan 
dan berlaku surut sampai tang- 
gal 1 Djanuari 1955. Demikian   
den Eisenhower dalam  pemili-.. 
han umum untuk presiden A.S. sCorangan menudju memperbaiki 

se- taraf hidup dengan 

djauh schakeling”, 
»apabila Stevenson menang da- diaan menerima pengaruh2 baru 

menurut dan mendjadi dasar dan pendidi 
centjana akan diadakan pemungu Kan dalam segala lapangan. 

Senen bernegara. 

konggresnja di.Chicago. Dianta liputi usaha perkembangan kehi- 
:dupan mental termasuk, mengu- 

demokrasi). 
PMD djuga meliputi usaha per 

tidak meru 
gikan kepentingan: umum. 

Pula perlu diusahakan. bahwa 
masjarakat desa menerima sega 
a pelajanan2 darj instansi2 pe 
merintaha,s maupun, badan2 par 
tikelir setjara kebulatan (meng 
ingat koordinasi dan integrasi). 
Didalam usaha PMD ini h:- 

rus diperhatikan “pendidikan di 
tudjukan pada ,,.mentale om- 

jg membuka ' kese- 

MD bertudjuan pula mem 
perkembangkan - kemampuan se- 
tap warganegara untuk hidup 
bermasjarakat. berorganisasi dan 

Program pembangunan ini me 

rangi tachajul jang pengaruhnja 
kurang baik, pemberantasan buta 
huruf, penambahana- pengetahu 
an umum, perpustakaan, rekrea- 
Si, kesusilaan masjarakat,  kero 
hanian dan keagamaan. 

Usaha perkembangan hidup 
bermasjarakat, berorganisasi dan 
bernegara termasuk: memper- 
tinggi taraf hidup berkeluarga, be 
kerdja setjara gotong-rojong, or- 
ganisasi pemuda, wanita, olah 
raga — kepanduan, organisasi 
sosial, menanam kesadaran Ecr- 
negara, berkoperasi dalam segala 
lapangan, pendjagaan keamanan 
desa. 

  

Muslimat Ketjam 
Sudarsono 

MUSLIMAT Sumatra Tengah 
rrengcnai peristiwa Sudarsono 

lan Natuna, jaitu 

   

  

   

     

Ir. H. SUKARNO 
ahun ke XI Hari Kemerdekaan 

17 Agustus besuk pagi, marilah kita semua memandjatkan doa! 
kita, semoga bapak Presiden Sukarno selalu diberkahi taufig dan 
hidajat serta kesentausaan untuk membimbing rakjat dan negara 

Indonesia ke-arah kemakmuran dan kebahagiaan. 

Program Nas. Pemba- 
ngunanMasjarakatDesa 
Akan Dimulai Pada Perojaan Hari 17 

Agustus Besuk 
BERSAMA DENGAN perajaan hari proklamasi tanggal 17 

Agustus bentuk Presiden akan menjatakan bahwa Program Pem- 
bangunan Masjarakat Desa akan dimulai. Program Pembangunan 
Masjarakat Desa itu adalah termasuk dalam rangka renfjana V 

berada dalam taraf pembahasan 
adjukan dalam parlemen. 

Usaha mempertingsi taraf ke- 
djuruan untuk mempertinggi ta- 
raf hidup, jang meliputi Japang- 
an2, pertanian, perhewanan, per- 

tukangan, pelajaran, pengawetan 
'tanah. 

Menggerakan  rakjat,  supaja 
tiap2 orang ikut serta dengan ak 
tip dalam pemeliharaan keseha 
tan sendiri, keluarga dan masja- 
takat. 
Masalah kewanitaan dalam 

|P.M.D. mendapat perhatian chu- 
Sus. 

Kenangan: Biaia PMD pertama 2 PMI. Dsevsubakan sebagian), Kevxvian: Biaia PMD' pertama dari “program MELNAGk pe mbangu | tama dibebankan pada keuareas 

aan. Untuk. mendjamin efficiency 
didalam pelaksanaan P.M.D., 

negara jg chusus  (disendirikan). 
untuk mana diadakan mata ang 
garan chas dalam anggaran be 
landja negara. 
Bantuan Tuar negeri - maupun 

dari usaha partikelir merupskan 
tambahan atas keuangan negara. 
Keuangan jg dibebankan pad: 

mata anggaran belandja negara 
diadministrasikan menurut keten 
tuan perundang-undangan jg ber 
aku. 
Keuanga, jg didapat dari sum 

ber lainnja diadministrasikan se- 
demikian, hingga tidak mengura 
ngi faktor pengawasan. efficiency 
berhubung denga, waktu pemba 
jaran, selalu mendjadi pertimba- 
ngan utama, demikian menurut 
keterangan Wakil Ketma Panitya 
Kerdja sementara PMD. , 

(Antara). 

Nehru, ketika menjampaikan 

Inggris agar tukang sabot itu 

ra India tsb. telah menderita ke 
'Gilakaan dan djatuh di kepulau- 

dilaut, ketika 
terbang dari Hongkong menu 
dju Djakarta dan memuat ang 
gota2 delegasi RRT kekonferensi 
Asia Afrika di Bandung dalam 
bulan April 1955. Menurut pe 
meriksaan fihak resmi di Hong- 
kong maka ternjatalah bahwa ti 
kang sabotnja telah lari ke Tai- 
Wand 4 

Tak ada perdjandjian, 
“India telah diberitahukan oleh 

fihak resmi Inggris bahwa peme 
rintah Taiwan telah menolak per 
mintaan Inggris utk menjerahkan 
tukang sabot itu karena antar: 
Taiwan dan Inggris tidak ada per 
djandjian serah-menjerahkannja”, 
kata Khan. 

dekati djuga mengenai soal itu 
Khan mendjawab bahwa tidak 
ada approach resmi kepada A.S., 
tapi soal itu setjara tidak resmi 
telah disinguang2 pula kepada 
pembesar2 A.S. 
Seland'utnja  diadjukan  pert?   Kepala  Diawatan Kebudaiaan 

Pusat, telah mengirim kawat 
bada Diaksa Agung, Menteri Ke 
hekiman, Parlemen, kabinet, Pre 
siden dan lain2. Dikatakan bah- 
wa musimat Sumatra Tencah 
mengutuk! peridtiwa  Sudarsona 
jang dikatakan memalukan. Di 
tesak supaja Sudarsono setienst 
vja diadili, dan diadakan pem- 
persihan terhadap anasir nerusak   P.P. No. 18 tahun 1956. (Anto. 

abadi dan bahagia. | 
Nj. Soong membalas pidato | 

Prof. Prijono itu dengan mengata 
'kan, bhw. tatkala mengindjakkan 

nja persahabatan jang akrab dari 
rakjat Indonesia dan Tiongkok. 

Ni. Soong gembira melihat ke 
madjuan2 jg. ditjapai oleh rakiat 
Indonesia dalam perdjuangan anti 
kolonialisme dan menambahkan, 

nah mengalami nasib sama dida- 
lam sedjarah.   Kemudian 

  

kakinja dibumi Indonesia jg indah tidak hanja 
permai ini dengan mendapat sam | koh 
butam jg. meriah, terasalah oleh-longkok, tapi djuga akan memain 

  

     

     

  

susila dalam insfansi negara. 
. (Antara) 

. Soong Merasa Akrabnja Persahabatan RRT-Indonesia 
atas. pernjataan Prof. Prijono me 
ngenai pertukaran missi2 kebuda 

njaan lagi apakah pembesar2 
Hongkong tjukup mengambil tin 
dakan2 pentjegahan untuk men- 
diaga pesawat udara itu bertalian 
engan adanja peringatan sebe 

lumnja oleh pembesar2  Peking 
akan kemungkinan adanja usaha 
sabot. Oleh Khan dikatakan se 
landiutnjia — bahwa pembesar2 
Hongkong telah ' mengambil 'tin 
ikan?) pentiegahan -sedapat2nja 
1 tidak kampetent 
dilarang mendekati pesawat uda 
ra itu. Menurnt pembesar2 Hong 
kong, kata Khan. lebih diauh. 
tukang ssbotnta “jalah saleh «1 
Orang ig bekerdia  dinelabuhar 
udara itu, (Antarre—-UP). 

AS Rr3nod ie 

jaan, Nj. Soong mengatakan, bhw (oRasmpan srarRmo AKAN 
pertukaran kundjungan missi2 ituy MENGADAKAN KUNDJU- 

semakin memperko- 
persahabatan Indonesia-Ti- 

kan peranan penting dalam mem 
pertahankan perdamaian di Asia 
dan dunia. 

Pertemuan ' ramah tamah “itu 
berlangsung kira2 sediam lamanja 
dan sesudah itu, Nj. Soong meng 

arakan oleh Perdana 
li Sastroamidjojo. 

(Antara). 

     |diselenge 
    

   

NGAN KE YUGOSLAVIA 
4 LIMA HARI. 
Menurut berita UP dari Belara 

do/ maka Presiden Sukarno akan 
(mengadakan kundiungan ke Yu: 
Ireslayia dalam pertengahan bu- 
|lan September ig akan datang sg 
|lama 8 hari, demikian diumumkan 
(hari Selasa di Belgrado. Seperti 

bahwa rakjat kedua negeri per- hadliri djamuan makan siang jg. ' diketahui kundjungan Presiden Su 
karno itu adalah atas undangan 
Presiden Yugoslavia Josip Bros 
Tito,   

  

y 

  

Harga Langganan 

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

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

(Bajar Muka) 

Rp. 13,— 

Etjeran 75 sen selembar, 

  

DALAM USAHA nrof. P. 
bentuk kabinet Belanda sedjak 
kabar, bahwa P. v/d. A. telah 

(Katolik) tidak menjetudjui satu 
Jang masih ditentang oleh- KVP 

terdjadi persesuaian paham. 

Ditegaskan disitu, bahwa ,.de 
bestaande rechtsorde zal worden 
gebandhaafd”, jaitu, status jg 
ada sekarang akan - dipertah:n 
kan, sedang zending dan missie 
akan mendapat kebebasan jg le 
bih luas. 

Soal2 jg kini masih belum “i 
# setudjui itu masih dibitjarakan. 

   Katau pada achir mingsu 1g la 
lu ada pessimisme dalam usaha 

E (Lieftinck tsb, pada awal minggu 
Ini tampak ada .,gematigd opti- 

&. “1 

misme .     
ifalu setelah dilakukannia 

  
Taiwan Tak Mau Serah. 
kon Penjabot Pes. ,,K.P.“ 

TAIWAN MENOULAK untuk menjerahkan tukang sabot 
pesawat udara Iadia ,,Kashmir Princess”, demikianlah dinjata- 
kan oleh Sadathali Khan kepada pariemen India hari Selasa. 
Sadathali Khan, sekretaris parlemen untuk perdana menter. 

parlemen India ditanja selandjutnja bagaimanakah usaha2 

Seperti diketahui pesawat uda - 

Ketika ditanja apakah A.S. di. 

  

Mengenai usah, membentuk 
kabinet sedjak kabinet Beland 
demisioner kira2 achir Djuni ig 

pemili 
han umum, diketahui, bahwa ig 
Imula2 ditundjuk sebagai forma- 
teur adalah W. Drees dari P.v/d 
A, dan karena ia gagal dalam 
usahsnja dan menjerahka, man- 
datnia kembali, ig ditundjuk sz- 
bagai formateur CPM. Romme 
dari KVP. ig awal bulan Agus 
tus ini ternjata- gagal pul, dan 
menjerahkan mandatnja kembali 

Soal Suez 
Indonesia. 

Dekat sebelum dimulainja kon 
perensi mengenai peristiwa Teru 
san Suez di London jang akan di 
mulai tgl. 16/8 itu, diplomasi pe 
merintah Belanda tampak menun 
djukkan kegiatan untuk mengguna 
kan kegentingan internasional in 
bagi kepentingan Nederland. 
Diusahakanaja utk. membukti- 

kannja kepada dunia luar, 
pembatalan atau tidak-pengakuan 
Indonesia terhadap hutangznja: ke 
pada Belanda,” adalah sedjalar 
atau boleh disamakan dengan ke 
giatan Nasser. 

Selain kepada negara2 anggota 
UNCI (Amerika Serikat, Belgia 
dan Australia), Nederland telah 
mengirimkan nota kepada IMF 
(Dana Moneter Internasional jg. 
baru? ini memberikan pindjaman 
sebanjak $ 55 djuta kepada Indo 
nesia) mengenai hat tsb., sedang 
adanja direktur IME, Lieftinek, 

    

dan hutang 

hhxr 

di Nederland, digunakan pula utk 
mempengaruhi negara2 IMF, 

Didapat pula kabar, bhw J.M. 
A.H. Luns dalam konperensi Lon 
don mengenai Terusan Suez itu 
zkan pula mengemukakan soal 
hutang Indonesia itu. 
Demikian ,,Antara” 

dam. 
Amster- 

Soal Soumokil dan orang2 
suku Ambon. 

Mengenai berita dari Makassar 
tentang ditembak-matinja Soumo- 
kil dalam pertempuran di Ceram, 
menurut ssk. Belanda, kalangan 
RMS di Nederland menjatakan, 
bahwa ini sudah ke-5 kalinja Sou 
mokil dikabarkan mati. Kalau di 

katakan, bahwa isteri dan anak 

hal itu kepada para anggota 

diserahkan ke Hongkong? 

  

Pemalsu Uang 
Dihukum 4 Th 
PENGADILAN Negeri Bogor 

hari Selasa telah mendjatuhkan 
hukuman pada Sie Tik Ing ter- 
dakwa utama dalam perkara 
membuat uang ribuan paisu di 
bungalow ,,Sakti” Tjipajung (ka- 
bupaten Bogor) 7 tahun pendjara 
dengan dipotong selama dalam 
tahanan serta harus membajar 
Oongkos2 perkara. 

Tuntutan Djaksa Santosa ialah 
7 tahun 6 bulan pendjara. 
Hakim  Surjanandika 

membatjakan putusannja 
rangkan, bahwa ada hal2 
meringankan terdakwa 
lain mengakunja terdakwa dgn. 
terus terang. Atas putusan  ha- 

kim Sie Tik Ing menjatakan akan 

dalam 

mene- 
jang 

antara 

Tertjapai Persetudju- 
an Mengenai Status 

Irian Barat ? 
Ada ,,Gematigd" Optimisme" Mengenai 
Pembentukan Kabinet Belanda — Kema- 
tian Soumokil Masih Disangsikan Belanda 

Lieftick (P. v/d. A) untuk mem- 
awal bulan Agustus ini, didapat 
menerima usul2nja, tetapi KVP. 
diantara 7 pasal dikemukakannja. 

» sedjak Drees dalam bulan Djuli 
jang lalu berusaha membentuk kabinet, ialah soal pembinaan hak- 
milik (beziisvorming), teiapi mengenai clausule dalam 
program pemerintah tentang status Irian Barat, tampaknja ielah 

rentjana 

nja djuga ada di Ceram, inipun 
tidak benar, karena Soumokil ti- 
dak beristeri lagi, sedang anaknja 
(hanja seorang, perempuan) ada 
di Nederland. 

Dalam pada itu politie-rechter 
di Middelburg mendjatuhkan hu 
kuman masing2 satu bulan kepa 
da orang2 suku Ambon dari kamp 
didaerah itu, jang dipersalahkan 
mentjuri kentang, merusak katja2 
|Viendela kamp dsb.nja (8 orang). 
|Dalam proses ini para terdakwa 
|dengan keras mentjela pemerintah 
Belanda, dan katakan, skarena pe 
merintah Belanda tidak mengatjuh 
kan keinginan2 mereka lagi, ma 
ka merekapun tidak mengatjuh- 
kan undang2 Belanda. (Antara). 

Pertemuan) Pertama 
Hasan Basry — 

— Ibnu fisa 

»Indonesia Berdjuang” dalam   
Basry. 

Mereka selama Ik. 22 djam 
berada dalam markas Ibnu Ha- 
djar, mendjadi tamu kehormatan 
serta mendapat perlakuan jg 
baik dari Ibnu Hadjar sendiri se 
laku ,,Panglima TII- Komando 
Pertahanan — Seluruh - Kalman- 
tan” dengan pangkat kolonel 
“Angkatan perang Fisabilillah”. 

Ingin djadi petani. 
Ibnu Hadjar dalam keterangan 

jang diberikannja kepada kedua 
wartawan tsb. menegaskan, bhw 
bilamana nanti ia telah kembali 
kemasjarakat, ia bermaksud mem 
buka suatu persawahan tegasnja 
ia akan mendjadi petani. Dalam 
hubungan dengan maksud meme- 
nuhi panggilan Penguasa Militer, 
Ibnu Hadjar lebih djauh menam 
bahkan, bahwa sebelum keluar 
dari daerah pedalaman, ia bermak 
sud menemui seluruh perwira2 
TI Fisabilillah jang berada di 
Hulu Sungai dan daerah Kaliman 
tan Tenggara untuk mengadakan 
beberapa pembitjaraan penting. 
Ibnu Hadjar seterusnja mendjelas 
kan, bahwa ia akan berusaha me 
nemui Djumberi ,,komandan ba- 
taljon Garuda Putih” untuk mem 
bitjarakan panggilan - Penguasa 
Militer, karena menurut Ibnu Ha 
djar, Djumberi jg dalam pasukan 
TI Fisabilillah berpangkat ,,Ma 
jor", hanja akan patuh pada pe- 
rintah Ibnu Hadjar. Perlu ditam 
bahkan, bhw Djumberi termasuk 
salah satu pemimpin jang masih 
berada dihutan2. Rentjana meng 
adakan perundingan dengan per- 
wira2 TII Fisabilillah tsb. dikira 
kan memerlukan waktu Lk.  se- 
bulan, sehingga dengan demikian 
maka diharapkan Ibnu ' Hadjar 
serta seluruh pasukannja akan su 
dah keluar dari daerah pedalaman 
nja kira2 pertengahan September 
jang akan datang. 

Akan adakan rapat perwira 
T.LI. 

Sebegitu djauh Ibnu Hadjar ti 
dak bersedia memberikan ketera 
ngan2 djelas mengenai bila ia akan 
sudah dapat keluar dari daerah pe 
dalamannja, serta didaerah atau 
kota mana nanti ia akan keluar, 
terketjuali mendjelaskan, bahwa 
hal tersebut tergantung pada pem 
bitjaraan serta keputusan rapat 
para perwira TII Fisabilillah.' Se 
telah perundingannja dengan para 
perwiranja selesai, maka ia akan 
segera menghadap Penguasa Mili 
ter Overste Hasan Basry. Perundi 
ngan terachir dengan para perwi 
ranja,, menurut Ibnu Hadjar akan 
dilangsungkan kira2 dipedalaman 
Lasung, sebuah kampung I.k. 40 
km dari Pogatan, termasuk dalam 
wilajah kabupaten Kota Baru. Da 
lam hubungan ini, dapat ditambah 
kan, bahwa anak buah Ibnu Ha- 
djar seluruhnja berdjumlah Ik.   mengadjukan grasi. 

Perlu diwartakan bahwa peme 
riksaan terdakwa2 lainnja jang 
tersangkut dalam perkara itu di 

tetapkan sebagai berikut: 
Tanggal 20/8 Oey Jok Sing, 

tanggal 27/8 Udjang  Djakaria 

bin Mochamad dan tanggal 4 
September. Pesumal — Natumal 
Pulwani. 
Mengenai pemeriksaan  terdak 

wa Lie Soey Ek akan ditentukan | 
lebih Jandjut. (Antara). 

20.000 dengan keluarganja, dan me 
ngenai penjusunan daftar anggota 
TII Fisabilillah Komando Pertaha 
nan Seluruh Kalimantan jang akan 
diserahkan kepada Penguasa Mili- 
ter, menurut Ibnu Hadjar masih 
sedang diselesaikan. 

Dibenarkan adanja hubungan 
dengan Kartosuwirjo dan Ka 
har Muzakkar, 

Oleh Ibnu Hadjar sendiri dibe 
narkan adanja hubungan antara 
dia dengan Kartosuwirjo di Dja 
wa Barat dan Kahar Muzakkar di 
Sulawesi. Mendjawab pertanjaan, 
didjelaskan bahwa pengangkatan- 

Ibnu Hadjar Memang. 
. MempunjaiHubungan 
IiDengan KartoSuwirjo 

.Karena Kangen" 
jar Ingin Djadi Petani 

DUA URANG WARTAWAN dari Bandjarmasit nfa- 
sing2 Goesti Erman dari ,,Indonesia Merdeka” dan Zainal 

keterangan langsung dari tangan pertama tgl. 10 Agustus jl. 
berhasii menerobos masuk markas Ibnu Hadjar serta menga 
dakan interview langsung dengan Ibnu Hadjar sendiri. Dal 
usahanja mencmui Ibnu Hadjar, kedua wartawan tsb. mend: 
pat bantuan besar dari Pengusaha Militer Overste 

  

  

        
Dim ,Peristiwa'/13 | 
Agustus“ — Kata | 

Ov. Pirngadi 
DJURUBITJARA — Angkatan 

Darat Let. Kol. Pirngadi R 
siang kemarin memberi keterang 
resmi kepada pers sekitar apa jg 
dinamakan ,peristiwa 13 Agustus 
jakni usaha menahan enteri $ 
Luar Negeri Ruslan Abdulganie 
Keterangan itu dimaksudkan me 
nempatkan persoalannja pada 
porsi sebenarnia. Let. Kol Pi 
ngadi memberikan pend 
sekitar 

  

  
    

   

  

   
   

    

     

    

    

    

  

     

   

    

    

        

  

Ruslan Abdulgani ke 
'dan mengenai interview Ki 
Z. Lubis. Sibaa ea 
Overste Pirngadi pada hari R 

bo siang kemaren djam 11.30 ba 
ru tiba kembali bersama rombo 
ngan KSAD dari Bandung'utk 
menghadlirj timbang terima dja: 
batan : AU 
ngan Kolonel Kawilarang ag 5 
da pedjabat Panglima TT HI 
Overste Suprajogi ig seperti di 
kabarkan dilangsungkan di Ban- 
dung Selasa jbl. Overste Pirnga 
di dengan tegas menjatakan, 

| wa dalam peristiwa 13 “Agus 
tus” itu CPM sama sekali tidak 
.ingeschakeld”. (Antara). 

    
Ibnu Hadjar Den 

usahanja menemukan sumber2 

diterimanja dengan baik, dan Ibnu. 
Hadjar telah menerima djuga se- 
buah insigne djabatan "Panglima 
dari Kartosuwirjo jang disampai 
kannja dengan perantaran Kaha: 
Muzakkar. s2 

Sebab2 lambatnja keluar d 
pedalaman, 

Menurut kedua wartawan:.itu 
reka jakin, bahwa Ibnu H: 
memang dengan sepenuh I 
njambut panggilan Penguasa 5 
ter. Dinjatakan, bahwa bilamana 
:kembalinja Ibnu Hadjar kepangk 
an R.I. agak terlambat, maka 1 
djadinja hal tersebut hanja karena 
kesukaran jang dialaminja dalam 
mengumpulkan pasukan2nja, kare 
na ibnu Hadjar bermaksud mem 
nuhi panggilan Penguasa Milite 
setjara masaal. Ia telah menjam 
paikan seruannja kepada seluruh 
anak2 buahnja agar tetap tenang 
ditempat masing2 sambil 5 
gu perinth kemudian. Ba 

Pertemuan pertama 
Hadjar - Hasan Basry 

Perlu didjelaskan, bahwa sete- 
lah bertemu dengan kedua wart 
wan tsb. Ibnu Hadjar pada . 
mis malam j.l. berangkat 
Lasung menudju Pogatan : 
menemui  Overste Hasan Basry 
dimana jang tsb. belakangan ti 
dak menduga sama sekali akan 
kedatangan Ibnu Hadjar pada 
malam tsb. Pertemuan - pertama 

kalinja antara Ibnu Hadjar dgn. 
Penguasa Militer Overste H. 
Basry itu dilangsungkan selama 
setengah djam lamanja bertem- 

pat dirumah wedana  Pogatan, 
Kaderi Noor. Baik Ibnu Hadjar 
maupun Overste Hasan Basry ti- " 
dak bersedia memberikan kete- 
rangan2 djelas mengenai pokok2 
pembitjaraan, terketjuali 

takan, bahwa pertemuan tsb. 
terdjadi karena Ibnu Hadjar te- 
lah kangen kepada Overste Ha- 
san Basry. 

Menginap di kediaman Ibnu 
Hadjar. 

Pertemuan antara wartawan2 tsb 
dengan Ibnu Hadjar berlangsung 
dimarkasnja jang terletak -dipeda 
laman Lasung Tengah 1.k. 40 km. 
“dari Pogatan. Markas ini dikawal 
"dengan 5 peleton pasukan “bersen 
:dajata lengkap antaranja terdapat 
'sendjata bren-gun sebanjak 12 pu 
tjuk serta sendjata api lainnja, 
Wartawan2 itu menginap ditempat 
kediaman Ibnu Hadjar sendiri dgn 
mendapat pengawalan jang tjukup 
kuat, RR 

    

  
Pertemuan pertama. 

Terketjuali Ibnu Hadjar, tampak 
pula dimarkas tersebut wakil Pang 
lima KRJT Dardiansjahku jang 
berpangkat "Letnan Kolonel", Tji 
naby ''Kepala Staf” merangkap 
"Djaksa Agung”,  Adjudan Ihnu 
Hadjar Samlan dengan pangkat 
Major TII Fisabilillah”, serta is 
terinja Ibnu Hadjar. H3 

Perlu dikabarkan, bahwa Dardi- 
ansjahku dan Tjinaby keluar dari 
daerah pedalaman di Hulu Sungai 
dan bermaksud menemui dan men 
tjari Ibnu Hadjar didaerah. kabu 
paten Kota Baru. Usahanja ini ter 
njata berhasil. "3 
Dapat ditambahkan, bahwa dewa 

sa ini Ibnu Madjar sedang mengu 
sahakan perfhintaan beras kepada 
Pengusaha Militer untuk keperlu- 
an perawatan pasukan?nja jg da 
tang dari daerah Lasung, Mereka 
seluruhnja saat ini berdjumlah Ik, 
2000 orang dan merupakan kern- 
troep pasukan Ibnu Hadjar, serta 
ditempatkan disuatu tempat jang 
dinamakannja "Alam Merdeka” su 
atu markas pusat Ibnu Hadjar di 
mana telah tersedia I.k, 4.500 buah   nja selaku Menteri Negara DI tih tempat pemondokan. (Antara). | 

Amerika Akan Mengusulkan Agar 
Mesir Sendiri Jang Mengurus Suez 
HARIAN2 Washington menu- 

lis hari Senen bahwa A.S. tidak 
akan menjokong rentjana Inggris- 
Perantjis mengenai Badan Inter- 
nasional baru untuk “ mengurus 
terusan Suez hal mana akan di 
kemukakan dalam konferensi in- 
ternasional London — hari Kemis 
ini, 

Sebaliknja, — demikian harian2 
itu, Dulles akan .mengusulkan su 
paja Mesir sendiri akan mengurus 
terusan Suez itu dan bhw suatu 

badan internasional baru 
dibentuk untuk menerima permin 
taan2 mengenai soal seperti pem 
beajaan, efisiensinja mengurus te 
tusan itu dan pelajaran bebas 
bagi kapal2 semua bangsa. 

Dalam pada itu kementerian 
luar negeri di Washington hari 
Senen menjatakan bahwa kemen 
terian tsb. ' sepenghnja menjetu- 
djui sikap Inggris-Perantjis, jaitu' 
supaja seharusnja ada ,,alat2 in- 
ternasional” jang mendjamin su- 

haruspaja terusan itu dapat, dipakai 
sebagai djalan pelajaran interna- 
sional jang merdeka, terbuka dan 
aman. 

Djurubitjara kementerian luar 
negeri Amerika mengatakan hal 
ini sebagai djawaban atas perta 
njaan: bagaimanakah peridapat 
tuan mengenai berita2 bahwa ada 
perbedaan pendapat antara A.S. 
dan Inggris tentang pengawasan 
internasional atas terusan Suez? 

(Antara-Reuter), 

        

Panglim.. TT IH dari ta 
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(LN Selama pendidikan 

   

    

MT mat. Hari Proklamasi 17 As Bg P3 1   
— 

djadi pangkal 4 
Halu banjaknja € 
tadi. Djauh dari pada 
ding” serta Ispirasi- 
kita untak m 1 

   

aberi kesempatan kepada 
ndonesia untuk dididik men- 

    

pula jang memberi torak 5 
rak belum tentu dapat diterima 

aka diterima : $ 
Rt 45 orang wanita. . F wanita, 

F 1 19 Ag » 5 

|. Rontgen : 

| Nasional han Sean » debipan 

  

WA 3 ISebab diistru salah Sat 
    

  

   
      

  

Fat Nata ini dna Jai labiel itu Jagi, ,,pers 
'adalah suatu keharusan jang B (ilmu Pasti). 

ta dan belum pernah kawin. 
angan Pamong Pradja atau Po- 

Ahli Rintgen : beridja- 

| mendjamin ketenteraman dan k 

tah menggalang persatuan itu, 
     

  

   
   

         
   

    
   
   

  

   

   

    

   

    

  

    
    

    
    
    

     

    

   
   
   

   
   
   

  

  

pada suatu Instantie diharus- | hadap mereka jang 
ae   

  

dengan idzin- tertulis dari suk dalam Angkatan Perang. 3. 
n diseluruh Indonesia (surat pernja- He Beng Maa Maton Ma 

Orang tua/wali pesong supaja tindakan2 tadi 

pegawai 
  

'udjian penghabisan diangkat mendjadi 

(disampaikan kepada : ' Hok Thay itu. Tetapi tjara 

Hk Directeur Djawatan Kesehatan Hikaru Darat, 
Abdul Rachman Saleh 

—karta Raya. 

£ tar Djalan 
24 A Djakarta, untuk daerah Dja- 

dilakukan beberapa hari sebelum 

1 Benielia Palembang, untuk daerah Sumatera Se- 
latan.' 

Kepala Djawatan Kesehatan Tentara Terr. Ir, 1S 
—g. Ambon 5 Bandung, untuk daerah Djawa 

adi Batak” 
Ketjil? Senjum teka-teki? Kita ti 
dangan jang mochal akan 
Menteri Luar Negeri kita. 

Tidak Terbit 
Untuk menghormat Hari Ke- 

merdekaan 17 Agustus, besuk 
(pagi hari Djum'at igl. 17 Agus- 
tas 1956, harian ,,Suara Merde- 
ka” TIDAK TERBIT. Harap 

' Kepala Djawatan Kesehatan Tentara Terr. IV, 
: Djalan Karang Asem 8 Semarang, untuk daerah 

Djawa Tengah. 

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

“Kepala Djawatan Kesehatan Tentara Terr. VI, 
Djalan Djawa 9 Bandjarmasin, untuk “daerah 
Kalimantan. . 
Djawatan Kesehatan Tentara Terr. VII, Iklan maklum, 

Cs —'— Besok kita rajakan hari Nasional kita jang 

ihlah mendjadi tragiek | 
Nasional jang teragung sendiri itu, diwak 

ea diana Aa 

Janeka ragam dalam Manu di Indonesia 
Isuatu tjorak tadi mendjadi bahan perteng . 

   

      

    

  

    

    
   

  

   

  

   

ema persatuan nasional” sebag 
(Imerajakannja. Dan memang begitulah 

€ sjarat-sjarat : 4 terkandung dalam tindakan kita 
Bea aa Mila idiayan | Seka kita ini 1 tahun il, adalah Fear p, an Bidang Beridjazah |” “Pisan a “detak keadaan 

'dapi segala kemungkinan dgn rasa ja 

| mewah ig berkelebih-lebihan. Kita harus' 

kita serukan: hendaknja di-am ta atan 

'tungkan mereka ing lemah dan terpetiah. Dunia hani: 
ng bersatu dan kokah! “0 

Marilah kita mendiadikan Hari Nasional kita besok itu 

dengan tidak pandang bulu, pangkat dan k. 

'bersihan2 itu perlu dilakukan 'dengan dibarengi ,,tact” serta per- 

pengambil” Menteri Peran enala “buta pagi, beberapa djam 
sebelum ia harus berangkat ke luar negeri untuk  mendjalankan 
tugas bagi Negara, kita rasakan adalah sangat ,pijnlijk”. Kalau 
toh Menteri Roeslan harus ,,diambi?”, apakah ini tidak lebih tepat 

— — — Bengan fjara sekarang ini, - dengan tidak disengadja 
mungkin, telah dilekatkan suatu ,,noda” atas Menteri Roeslan, 

lakukan tugasnja itu. Kita bisa membajangkan ( ! 
pikiran dan dugaan? para P.M. dan Menteri2' Luar-Negeri, rekan? | 
Abd. Gani diseputar medja konpei | 
memandang kepada Menteri Luar : 

para pembatja dan pemasang “Djam 06.40 Genderan dan Sang 
$ 2 kala. 07.25 Njanjian Bersama. 08.00 

Upatjara Negara Peringatan Ulang 
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kepentingan 
ada kalanja tindakan pem- 

  
4 5 |— — — Namun kita berpendapat, 

   

— dengan istila alw sekarang — 

ia berangkat, atau malahan se- 
“2 Kepala Djawatan Kesehatan Tentara Terr. Kk sudah ia kembali dari luar negeri? 
aa, Djalan Serdang 4 Medan, untuk daerah Suma- 

“tera Utara. 1 aa "3. Kepala Djawatan Kesehatan Tentara Terr. IL, jang harus dibawanja sepandjang | perdjalanannja dan selama ia 
in sendiri, bagaimana 

rensi London nanti bila mereka 
Negeri kita ini. Iba? Ketawa ' 

dak tahu. Tetapi pastilah pan- | 
menguntungkan prestige dan integriteit | 

| 
1 

! 
    

   

Fe 

SIARAN RADIO R. 1. 
SEMARANG, 17 Agustus "56 : 

| Mr. Moh. Roem menerangkan, | 
bahwa sepandjang  pengetahuan- 

ng (aja, Kolonel Kawilarang telah me 
" lajampaikan perkara itu 
KSAD, dan KSAD kemudian me 
hrundingkannja 
(Agung. Dalam pemeriksaan per- 

. Ikara itu, Lie Hok Thay telah me- 
m Injeburnjebut nama Ruslan Abdul | 

| Isani dan untuk — memperlengkap 
hasil pemeriksaan perlu diadakan 
pemeriksaan atas diri Ruslan Ab- 

Kawilarang 
SO. di Djawa Barat mengeluar- 

kata, bhw ia tidak berkeberatan 
.utk diperiksa rumahnja. 

Roem membantah berita2 jang 
tersebar bahwa Perdana Menteri 

pergi ke Kemajoran, pada waktu 
Menteri Luar Negeri hendak be 
rangkat ke London. Se 5 

katan Darat jang bertindak, Mr. 
Roem menerangkan, bahwa dim nurut hukum jang berlaku,” kata 

  

'orang bekas Lts, TNI di Makasar 

Nasser dan Dutabesar Mesir di 
Djakarta untuk diterima “didalam 

Hanja Untuk Tjotjokkan Benar 
Tidaknja Keterangan? Lie 

5 : Peang - ne an 
Keterangan Wk. PM Roem Mengenai Peristiwa Ruslan Abdul 

gani — KSAD Setudju Tindakan? Jang Menurut Hukum 
WAKIL PERDANA Menteri Mr. Moh. Rocm menerangkan kepada pers di Bandung, 

bahwa perintah Panglima T.T, HI Kolonel Kawilarang untuk mengadakan pemeriksaan terha- 
p Ment. L. N. Ruslan Abdulgani adalah untuk mentjotjokan apakah benar atau tidak ke 

       

  

     

   

. | terangan Lie Hok Thay itu. Moh. Roem berkata, bahwa kedjadian itu hanja untuk memeriksa 
| dan bakan untuk menahan atau menangkap, karena penahanan seorang Menteri membutuh- 

kan prosedure lain dengan sjarat2 tertentu, sedangkan untuk memeriksa atau mendengar ke terangan sadja dari seorang Menteri prosedurenja lebih mudah. Menurut Wakil Perdana Men icr!, keluarnja perintah untuk pemeriksaan itu kurang tepat saatnja, geri djustru hendak berangkat ke London. 
— Persoalantija dioper oleh KSAD. UE IG 

  

« 

  

keadaan2 jang tertentu dalam 
daerah dimana A0 berlaku, --|P os Gadji Pp ega- 
ka. pemegang S.O. memang ber- | wai" Akan Di- 

wenang untuk mengadakan” tin-| 1 

teyulia naikkan 
Djaksa dengan: 

  

    

dakan2 dalam batas2 tertentu 
pula, Aan Batan Ingnngan kri-| 
minil. Ini djuga sudah rang |. art / : : 

tentu Sana ang lainnja Pa 5 Dari 6 Mendjadi 
Djaksa Agung dan Polisi.” | ' 7,2 Miljard 

Achirnja Mr. Moh. Roem seng "KONPEREN Pusat Koperasi nerangkan, bahwa negara kita pegawai: Negert Seluruh Yadone 
sekarang masih mengalami  ke-fciy jang berlangsung di Djakarta 
adaan jang sulit dan andaikata (paru2 -ini telah menerima bebe- 
lada peristiwa jang tidak  menje- (apa resolusi sebagai keputusan- 

  

   
dulgani itu. Setelah diadakan (nangkan, maka diharapkamnja su- Inja jang isi pokoknja mendesak 
perundingan antara KSAD dan (paja peristiwa2 itu . ditempatka BNN na 
Djaksa Agung, maka ' Kolonel Ikepada proporsi jang sebenarnja.| 1. Memperpendek prosedur : 

sebagai ' pemegang | Ditegaskannja djuga, bahwa pemberian badan hukum kepads 
(Koperasi Pegawai Negeri. pemerintah sekarang sedang me- keterangan dari Kepala Kantor jan : Heran , En 2 : 1 PEG Ta sebagai pangkal untuk menggalang persatuan kita jang benar?! kan perintah tsb. Pemeriksaan | njusun Undang2 Anti Korupsi.| 2. Se: pa. menceluarkan  Un- “surat perdjandjian Ik "3 Se al Ra ee Ka terhadap Menteri Luar Negeri |ftu adalah suatu usaha supaja |dang2 Koperasi baru. 1 aa perdja ijian atan Di- s6 BARA Vena BP aga  ONU tidak dilakukan pada saat itu dan (kita djangan sampai menjerah kel 3. Agar kepada semua kemen , 

an untuk beladjar atas beaja ' - 1 mangan Ag Tenan sekarang KSAD mengoper per-|pada sesuatu kesulitan. Usahalterian2 dan djawatan serta ba- ngan sekurang-kurangnja 3 tahun, 4 si : , 5 5 soalannja. Bea untuk memberantas korupsi me- gian2nja di Instruksikan surat» nggal lulus udjian penghabisan. |—— — Kita setudjui sepenuhnja segala tindakan memberantas '— Menurut Mr. Moh. Roem, ke-lmang harus diadakan. Nenen senauhnla xapha2 Ko masih mendjadi tanggungan orang tua/ segala korupsi, malversatie, sogok, suap dil, Bahkan kita ikut tika Menteri Luar Negeri hendak Nat PN aa NN ai ilmu: 
Na na - pergi ke London, maka ia ber, Tedehggg Dame Bana Kasam Ma pada resepsi rut hukum jg berlaku. 

KSAD Djenderal Major Nasu- 
tion atas pertanjaan pers mene- 
rangkan, bahwa ia sangat menje- 
salkan 'adanja pemberitaan dalam | 

penutupan konperensi di Gedung 
Pertemuan Umum Djakarta, jang 
telah dikundjungi pula oleh Wa- 
kil Presiden Hatta dan Wakil 
Perdana Menteri I Mohd. Roem. 

Selain daripada itu Mr. Moh. 

: |. i ngan2 — piks jang tepat, “agar effekt-nja djanganlah (EK : beberapa surat-kabar di Djakarta | 6 
2 D2/IL P.GP.N. (Gol. IV/b P.G.Pa naa: den gikan jang apr Ps te Tg Ne "1 Ali dan KSAD pergi kerumah tanu Nut Sneak Dalam kedudukannja sebagai 

Tiara melamar: ... x i -— — Kita belum tahu benar duduk" per! caranja Menteri Luar - takan Na utk ja mena perintah untuk pemeriksaan Men ta Png an Pena Surat permehonan harus ditulis sendiri (bukan Ane | Negeri Abd. Gani jang di g-hubungkan dengan Lie @dungi perkara korupsi. anal teri Luar Negeri Ruslan Abdul-|Roem menjatakan dalam pidate Surat permohonan haras ditulis sendiri (bukan di-tik) dan | Negeri Roeslan Abd. jang dihubung-hubungkan dengan Lie MOMoN AK dan KSAI peoeng ag aa Tn 2 Aa Naga baka" pemerintah 

sedang berusaha memperbaiki Per 
laturan Gadji Pegawai Negeri 
1955. Dikatakannja, bahwa pos 
untuk gadji pegawai pada ang- 
garan belandja negara akan di 
Inaikkan dari 6 miljard mendjadi 
7,2 miljard. “Tetapi semuanja itu 
memerlukan pertimbangan — dan 
perhitungan jang masak dan men- 
dalam karena tindakan sedemiki- 
lan akan turut mempengaruhi ni- 

lai “rupiah kita. 

seolah-olah hendak melindungi 
lorang jang "melakukan — korupsi 
dan menegaskan bahwa menurut 
pendiriannja siapa jang salah ha- 
rus diambil tindakan terhadapnja. 
»Saja tidak akan merintangi tin- 
dakan demikian, tetapi dengan 
sendirinja tindakan itu harus me- 

Pemegang S5. O. berwe- 
nang untuk bertindak da 
lam batas2 tertentu. 

Atas pertanjaan mengapa Ang 

  
B1 |Djenderal Major Nasution. 

& ta | Ia Nae Napak, bah 
, f ia telz ngan dengan 

Bekas Letnan | Djaksa Kiba ati PA ngakan 
TNI Minta Ma- itu tidak dilakukan diluar garis2 

hukum. 

suk Militer Menurut Djenderal Major Na- | 

Mesir 
suticn, adalah tidak benar bahwa 

ABDUL RAUF LUKMAN, se 

ri dalam batas2 kemungkinan.” 

Amanat Sri 

Sultan 
DALAM amanatnja kepada sc 

luruh rakjat 
Jogjakarta, mendjelang hari ke- 
merdekaan, Kepala Daerah Sul- 
tan Hamengku Buwono a.l. me- 

Kusumowidagdo, menjatakan  ke-' njerukan sup2ja rakjat giat be 
heranannja atas pertjobaan hen-|kerdja dalam segala lapangan 
dak menahan Menteri Luar Ne- jpembangunan. Sultan Hamengku 

CPM dikerahkan untuk melaku- 
kan penangkapan. CPM sama se- 
kali tidak “ingeschakeld" dalam 
perkara ini. 

Keterangan djurubitjara 
Kem. Luar Negeri. 

Sementara itu djurubitjara Ke- 
menterian Luar Negeri Suwito 

pada tgl. 7 Agustus jibl. telah 
mengirim surat permohonan kepa 
da Presiden Mesir Gamal Abdul   
dinas tentara Mesir selama masa- 

karena Menteri Luar Ne 

Dikatakannia, !F 
bahwa pemerintah akan berusaha | 
memperbaiki nasih pegawai nege- | 

didaerah istimewa | 

VII Surat-surat permohonan jang tidak memenuhi sjarat-sjarat 

| VIH. Pendaftaran ditutup pada tanggal 31 Augustus 1956. 

Ta Djalan Sjahrir Makasar, untuk daerah Indonesia 
Be Timur dan Nusa Tenggara. : 

| Dengan disertai. lampiran-lampiran : 
L- Riwajat hidup rangkap 4 lengkap. 

. Salinan idjazah dan daftar angka-angka udjian terachir, 
jang disjahkan oleh Kepala Sekolah atau Instantie Pe- 

./Tahun Kr. XI Kemerdekaan. 10.20 
Indonesia nan Djaja. 11.00 Gema 
Siang. 11.30 Orkes Gambus. 13.15 
Carry dengan kawan2nja. 13.40 O. 
K. Puspa Kemala. 14.190 Gamelan 
Pantja Suara. 17.00 Siaran Sentral 
dari Istana Negara: 18.15 Dari dan 
untuk Angg. A.P. 19.30 Ruangan 
Wanita. 20.05 Ulangan Pidato Pre 
siden. 22.15 Djaja Widjaja. 23.30 
Indonesia Raya. 23.35 Penutup. 

SURAKARTA, 17 Agustus '56 : 

PURWOREDJO 
MENJAKSIKAN PEMBANGUNAN 

DIDAERAH PEGUNUNGAN. 
Bupati Purworedjo S. Sastrodi- 

prodjo disertai oleh Tanu Dwi- 
djosumono Kepala Djawatan Pen 
didikan Masjarakat kabupaten dan 
serombongan lainnja baru2 ini tlh 
mengadakan penindjauan kedesa 
Karangsari, Limbangan, Ngasinan, 
Sukowuwuh Tag an aene, Yna, 
rah ketjamatan Bener, letaknja di . 
daerah pegunungan Menoneh per tus. 07.30 Monggang 

   

  

ngadjaran setempat rangkap ampat. 

ngan-keterangan seperti termaksud dalam ad. HI. 

para peladjar diharuskan tinggal di- 

    

  

7 

4. 4 fa   

: dan kodok 
ngorek. 20.20 Upatjara selamatan. 

  
  

asrama dengan mendapat makan, perlengkapan, alat? pe- Ba denga Purwo 49:30 Klenengan Gebjog. 1Li5 Sam tadiaran del tiuma-tku - sak : pg Sena Me ba Gembira. 13.40 Hidangan Empat ladjaran dengan tjuma-ijuma serta uang saku menurut Ke Rombongan bermalam didesa Seranekei A10 OK kaan Mapat 
Ngasinan, objek2 jang disaksikan 
gerak otoaktiviteit masjarakat me 
ngenai PBH masal, - Pertanian, 
djalan2" dan sekolahan2. - Segala 
usaha pembangunan didaerah tsb 
dikerdjakan oleh rakjat 
gotong rojong. 

TJILATJAP 

.putuan K.S.A.D. No. 1386/KSAD/Kpts 51. 17.00 Dunia anak2. 17.40 Seni Ka. Kam rawitan. 18.15 Kridoraga. 18.30 Ira 
ma Hawaiian. 19.30 Irama. Kron- 
tjong. 20.30 Sinondang Tapian Na 

.35 Uli. 21.15 Siaran Tritunggal. 22.15 
setjara Siaran - Tritunggal (landjutan). 

23.09 Penutup. 

| JOGJAKARTA, 17 Agustus '56 : 
AA MA MNR NAAM Djam 07.20 Sepatah kata sam- 

« 5 EN #33 TITANIC DAN MAGNETIC BA- butan. 08.00  Upatjara Negara. 
2 Bandung, 14 - Djuli - 1956. |. NJAK DIKETEMUKAN DI 10.45 Hari Bergembira. 11.15 Suara 

Ca 3 5 : : T ERA Ba ? Bak aan Ka Warna warni Siang. 
2 , Ka mr e f Diterima berita, wa sedji 12. Rangkaian lagu2 Daerah. 

ADJUDAN DJENDERAL ANGKATAN DARAT, pertengahan bulan Djuli j.l., se- 13.190 Ruangan Wanita. 13.45 Bunga DR. SAPARI SURIADIBRATA rombongan ahli dari Dinas Pertam Rampai Orkes Studio. 14.10 Bunga 

0. Kolonel NRP. 15430 
Hg #4 

tersebut tidax akan diperhatikan. 

IX. Surat-menjurat 'mengenai Pengumuman ini tidak diadakan. 

bangan jang terdiri 4 orang. diba Rampai Orkes Studio (landjutan). 
wah pimpinan Mudjono hingga se 17.00 Lagu2 Mars Indonesia. 17.20 
karang ini mengadakan penjelidi- Siaran Sentral dari Djakarta. 18.15 
kan dan pemeriksaan tanah didae Sambutan hari 17 Agustus. 18.30       

   
   
     

    
   

  

    

     

    

  

   

    

     

| UNTUK MELANTJARKAN PERDJALANAN 

rah pantai Timur Tjilatjap, Me- Pangajubagio. 19.40 Lagu2 Pudja 
nurut keterangan jang diperoleh an Tanah Air. 20.05 Siaran Sen- 
"Antara", dalam penjelidikan2 tsb tral. 2210 Gema Nusantara. 23.00 
antara lain telah dapat diketemu Penutup. 
kan benda2 tambang djenis tita- 1 : 
nic dan magnetic. Pemeriksaan DJAKARTA, 17 Agustus '56 : 
tersebut sebagai kelandjutan dari Djam 07.10 Pengadjian. 10.30 
pemeriksaan jang pertama jang di Cabaret Proklamasi. 11.30 Orkes 
lakukan oleh ahli Geologie/Ekono Gumarang. 12.00 Seni Djawa Stu 
mi Dokter Kraeff jang disampingi dio Djakarta. 13.10 O. H. Rintisan 

  

  

& wak 

   

lah Terusan Suez belum diselesai 
kan. Abdul Rauf Luki 

07.20 Kita Sambut Hari i7 Agus 

"sid esokan Tn, oleh aan Ba Ne $ ia ta. rah kerdja tsb. akan diadakan 
| HARAP PE N LANGSUNG PADA Ikerdja bakti jang meliputi peker 

    
      

   
pula oleh Mudjono. 
Menurut Mudjono, bahwa didae 

rah itu terdapat berdjuta2 ton ba 
njaknja benda2 tsb., tetapi untuk 
menentukan kebenarannja akan 
diadakan pemeriksaan lebih dulu. 

gustus 1956: 
| TIDAK DIADAKAN PERMAINAN LANGLIONG, 
ANGSAY DSB. BUAT MENGAMBIL "ANGPAUW”. 

"at ap TAN ana Nee ena : Dean Mentan oaerah Inpres 1 
: NIT IA 17 AG 1956 selidiki tersebut meliputi djara 

Tu aan jjang pandjangnja Lk. 12 km. 
5 . a. | Untuk keperluan apa dan apa 
PANITIA PAWAI | gunanja barang? sematjam itu ti- 

. | dak diterangkan. 

PURWOKERTO 
aan Ma Rena ea 

| PERIKANAN DARAT DAERAH 
BANJUMAS. 

  

     
   

    

   

    

    

   

  

   

        

   
   
   

  

    
   
   

    

   
   
   
   
   

    

   
   
   
    
   
   
   
   

    

   
   

   
   
   
   

    
   
   
    

    

| Dari Kepala Dinas Perikanan 
Darat Daerah Banjumas Soetarno 
diperoleh keterangan, bahwa  Di- 
nas Perikanan Darat Daerah Banju 
mas kini telah menerima uang se! 
ibanjak Rp. 15.000,— dari Dinas 
Perikanan Darat Propinsi Djateng, 
uang tersebut dimaksudkan utk : 
Dipergunakan pembangunan pe- 

ternakan ikan desa disekitar Ke 
tjamatan Bawang dimana pendu' 
duk daerah tersebut habis terse- 
rang penjakit hongeroedeem dan 
untuk membuat tempat pendjualan 
ikan dipasar Mandiradja dan Kran 
degan guna melantjarkan peredar 
an perdagangan ikan. 
Selandjutnja diterangkan, bahwa 

djumlah ikan jang ditebarkan da 
lam th. 1954 j.l. ada 283.000 ekor 

  

terdiri dari djeniS ikan tawes 
224.000 ekor dan ikan  mudjahir 
59.000 ekor. Hasil penangkapan 
dari dua djenis ikan tersebut di 
atas tertjatat dalam th. 1955 ada' 
130.559 kg. terdiri dari 707p tawes 
dan 30x mudjahir. : 
Penebaran ikan dari dua, djenis 

dalam th.” 1955 ada 53.000 ekor dan 
hasilnja jang tertjatat dalam 1 
tahun 1956 pertama ini ada 14.430 

  
kg. : ' 
Penebaran untuk th. 1956 kini 

sedang  direntjanakan jaitu jang 
meliputi objek perairan bebas dan 
sawah. 

WONOGIRI 
PELANTIKAN DAERAH KER- 
DJA P.M.D. WURJANTORO 
Pada tgl. 17 bulan ini, tepat pa 

  
kemerdekaan kita, oleh (Wakil) Gu 

Ibernur Djawa-Tengah akan dires 
mikan Daerah Kerdja Pembangun 
an Masjarakat Desa Wurjantoro 
jang terletak didaerah Kabupaten 
Wonogiri. 
Selandjutnja pada tgl. 17 ke- 

  

        

STAND      
   

djaan2: pembikinan/pemeliharaan- | (    

Reportage Perajaan 17 Agustus di 
Surakarta. 21.15 Wireng oleh Ka 
Irawitan Studio. 22.15 Wireng (an 
'djutan).23.30 Penutup. 

JOGJAKARTA, 18 Agustus '56 : 

Isi. 06.35 Gema Organ. 06.45 Pri- 
angan indah. 07.20 Suara Cateri- 

da peringatan hari ulang tahun|no Valenta. 07.30 Hidangan pagi. 
12.00 Gadon Siang, 13.10 
Siang. 13.45 Konsert untuk Biola. 
14.10 O. K. Persegam. 17.00 Raju- 
an Sore. 17.40 Bunga Rampai Deli. 
18.15 Dari dan untuk Pendengar. 
19.40 Reportage Peringatan Hari 
17 Agustus di 
Rangkaian Serenade. 20.30 Lagu? 
Indonesia Baru, , 
Daerah. 

Mawar. 14.10 Kwartet Irama. 17.15 
Njanjian Bersama. 18.30 Kaum 
Muda dan Musik. 19.30 Orkes Stu 
dio. Djakarta. 20.05 Ulangan Ama 
nat Presiden. 21.00 Sandiwara Ra 
dio. 22.15 Orkes Gambus. 23.00 Pe 
DUtup. 

TJIREBON, 17 Agustus 1956 : 
Djam 07.10 Pengadjian. 07.40 

Gamelan Degung. 08.10  Upatjara 
Negara. 10.20 Lagu2 Mars. 10.30 
Cabaret 17 Agustus. 11.30 Musik 
Siang. 12.00 Irama Djoged. 13.10 
Haney Beshet dll. 13.30 Gamelan 
Mundinglaja. 14.10 Orkes Harmo 
nium. 17.00 Paduan Suara Rema 
dja. 17.15 Aubade dari Istana Ne 
gara. 18.15 Lagu2 Merirama Te- 
nag. 18.15 Deklamasi Sadjak2 Per 
djuangan. 19.20 Permainan Gitar, 
19.45 Menjambut Hari kemerde- 
kaan. 20.05 Siaran Sentral. 2115 
Orkes Kr. Ika Budaja. 22.15 Orkes | 
Kr. Ika Budaja (landjutan). 23.00 
Penutup. a.s 
SEMARANG, 18 Agustus '56 : 
Djam 06.20 Kwintet Harry. 06.45 

Orkes Geraldo. 07.10 Pusparagam 
Indonesia. 12.00 Klenengan Djang 
kap. 14.10 Klenengan Djangkap 
(landjutan). 17.00 Taman Kanak2. 
18.15 Irama Sendja. 18.30 Obrolan 
pak Besut. 18.45 Irama Sendja 
(Gandjutan). 19.30 Krontjong Merdu 
20.30 Atjara Saptu Malam. 21.00 
Tjeramah. 21.30  Rajuan Malam. 
22.15 Penghantar Keperaduan. 
23.00 Penutup. 

SURAKARTA, 18 Agustus 1956 : 
Djam 06.10 Lagu2 Waltz. 06.30 

Rajuan pagi. 07.20 Malaya Gembi 
ra. 07.30 Krontjong Merdu. 07.45 
Melando. 12.03 Klenengan Gadon, 
13.40 Klenengan Gadon (landjutan). 
14.10 Hiburan Siang. 17.00 - Bu 
Nies dengan kanak?nja. 17.40 Va 
ria Djawa Tengah. 17.50 Rampah? 
Palang Merah. 18.15 Ruangan Wa. 
nita. 19.30 Imbauan Malam. 19.45 
Kontak dengan Pendengar. 20.30 

Djam 06.10. Lagu2 Menghias pa 

Gema 

Jogjakarta. 20.15 

21.15 Sandiwara 
22.15 Sandiwara Daerah 

landjutan). 24.00 Penutup.     
  

  

   

. menja- 
takan akah turut berdiuang bahu 
membahu dengan 1 i 

    

  

geri pada saat 'ia hendak berang- 
Ikat untuk melakukan tugas nega- 
ra sebagai ketua delegasi ke-kon- 

rakiat - Mesir paca jang mempunjai arti jang 

Buwono mengatakan, bahwa da 

jang ke-XI mi kita merasa bang 
karena kita telah madju se- 

tapak dim usaha penjempurnaan 
guna mempertahankan milik Me-|sangat penting bagi dunia. Gemokrasi dinegara kita, “ jaitu 
Sir sampai titik-dar abi peng-|| Andaikata tuduhan2 terhadap |dengan telah terselenggaranja pe 
habisan. j Aa Menteri Luar Negeri itu. benar, Imilihan umum jang pertama dan 

Budi Mesir 4 dapat |mengapakah tidak dilalui djalan2 bebas, rahasia dan langsung, dan 
5 dibalas dendgai a2. |jang lazim menurut hukum, jaitu |jang berachir dengan selamat dan 
Dalam keterangannja “ chusus| Djaksa Agung minta orang jang Jaman. 

kepada “Antara” Abdul Rauf 
Lukman mengatakan, bahwa te- 
kadnja turut membela kepentingan 
Mesir jang sedang terantjam se. 
karang ini, adalah karena mengi- 
ngat budi rakjat Mesir kepada 
negara dan rakjat Indonesia. 

»Pada waktu dunia masih me- 
ragukan tentang hasil? "revolusi 
Kita, pada waktu kita sendiri be- 
tum tahu sampai dimana djauh- 
aja usaha perdjuangan kita jang 
sedang dikerdjakan pada - saat 
itu, satu2-nja negara didunia jane 
mengakui kedaulatan: kita baik 
de jure maupun de facto adalah 
Mesir. Dan sebagai orang jang 
turut membangun Republik Indo- 
nesia, saja hanja dapat menguta- 
rakan rasa terima kasih saja itu 
dengan memberikan djiwa - raga 
saja kepada Mesir.” Demikian 
Abdul Rauf Lukman, jang selan- 
djutnja mengatakan bahwa sudah | 
selajaknja pada “waktu jg suram 
bagi Mesir seperti: sekarang ini, 
rakjat Indonesia turut membantu 
nja seperti ' djuga Mesir telak: 
membantu kita pada masa2 pahit 
nja perdjuangan melawan Belan- 
da. (Antara) 

RRT Lantjarkan'   
|kampanje Pem $ tanda Tap 
batasanKelahiran' Oleh Kol. Kawilarang:KeteranganNj. Ruslan Abdulgani 
RADIO PEKING pada hari 

Selasa mengumumkan, bhw RRT 
telah mulai memantjarkan suatu 
kampanje. pembatasan kelahiran 
diseluruh » Kementerian ke- 

bersangkutan untuk didengarkan 
|keterangannja. Apabila 
(Menteri Luar Negeri Ruslan Ab- 
dulgani 
Agung untuk memberikan kete- 
rangan2 itu, maka terus ia akan 
datang untuk memberikan ketera- 
ngan2 itu, sehingga 
tidaklah ada alasan mengapa di 
gunakan anggota? tentara dengan 
maksud menahannja seperti jang 
terdjadi pada hari Senin pagi itu 
hanja berdasarkan 
Satu orang, jaitu dalam hal ini 
Lie Hok Thay jang masih harus 
dibuktikan kebenarannja. 
kian Suwito. (Antara) 

nja, hari Senin telah terdjadi lagi 
penahanan baru terhadap diri be- 
berapa orang, antaranja jang di 
ketahui ialah pegawai pertjetakan 
negara bernama Hudojo, jang 
bekerdja disatu bagian 
Lis Hok Thay. : 

Dalam lapangan politik luar 
negeri, jg berhubungan erat dgn 
soal hidup dan kesedjahteraan 
rakjat, dgn suara bulat negara 

kepada 

oleh Djaksa diminta 

djian KMB seluruhnja. Dgn demi 
kian posisi kita sekarang ini seka 
ligus pulih kembali seperti pada 
waktu proklamasi tahun 1945. 

Selandjutnja Sultan menjerukan 
kepada seluruh rakjat dzerah is- 
timewa Jogjakarta hendaknja ki- 
ta semua mengobar?kan sema- 
ngat membangun negara dan 

bangsa kita, baik moreel maupun 
materieel, supaja rentjana 5 ta- 

hun pemerintah kita jang menu- 

sebenarnja 

keterangan? 

Demi- 

Penahanan lainnja. 
Menurut ket 2 selandjut- 1 3 

Ci ega ae Tea djahteraan rakjat seluruhnja da- 
pat terlaksana dgn !antjar. 

kalian tetap bersatu padu 
tetap berdjiwa 

“ Agustus 1945 (Antara). 
  dengan 

Rumah Ment. Ruslan Abd. Gani 

»Di-blokir“ Den J cep 
it Surat Perintah ,, Menahan“ Menlu 

'NJONJA RUSLAN ABDULGANI dalam keterangannja 
berita2 seolah2 suaminja, 
korupsi Lie Hok Thay sebagai suatu 

lam memperingati kemerdekaan | 

kita telah membatalkan perdjan-| 14 Agustus, jang telah berlang- 

diu kearah kedjajaan dan kese-katakan bhw delegasi bisa terus 

Sultan jakin, bhw tjita2 bangsateri Luar Negeri Ruslan Abdulga 
kita akan tertjapai, asal kita se- ni dalam hubungan'ini tidak akan 

dan dipanggil pulang. 
proklamasi 17 Atas pertanjaan “apakah kabi:- 

  
| 

— PRESIDEN SAMBUT NJ. SOONG CHING LING — 
Madame Soong Ching Ling (Nj. Sun Yat Sen) Senin malam Se- 
lasa djam 01.00 beserta rombongan 
Kemajoran. Di Kemajoran tamu 
Protokol Mr, Kusumo Utojo, P.M, 

nja telah tiba dilapangan terbang 
tersebut disambut oleh Kepala 
Ali dan Njonja serta pembesar2 

lainnja dan ratusan masjarakat Tionghoa di ibu-kota, Dari Kema- 
joran Madame Soeng diantar menudju Istana Merdeka, 
Presiden dan Wakil Presiden telah menunggu untuk menjambutnja. 

dimana 

  

Tindakan 

  
i 

i 

Kabinet Benarkan 
PM Ali 

Mengenai Peristiwa 13 Agustus — 
Soalnja Dianggap ',Ernstig” & Akan 

Mengatasinja Dengan Tegas 

DALAM SIDANGNJA hari Selasa malam tg. 14 Agus 
| tus, Dewan Menteri telah mendengarkan dan membitjarakan 
Haporan Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo tentang peristiwa 
13 Agustus 1956, dan menjetudjui tindakan2 jang telah diam 
bil oleh P.M. merangkap Mente 

| kedjadian itu. 
Dalam keterangannja pada pers 

sesudah sidang. Menteri Penera- 
ngan Sudibjo katakan, bhw dalam 
hal ini pemerintah. memandang 
peristiwa tsb. sangat ernstig dan 
memutuskan utk mengatasinja de 
ngan tegas dan keteguhan hati. 
| Disamping itu kabinet telah men 
"dengarkan pula laporan . Wakil 
(Perdana Menteri I Mr. Moh. 
|Rum, jang sebagai wakil pemerin 
'tah menghadiri timbang terima 
Panglima TT III di Bandung tgl. 

sung dgn baik dan lantjar menu- 
rut rentjana. 

Selandjutnja dikatakan, bahwa 
mengenai peristiwa. 13 Agustus 
itu pemerintah akan memberi ke 
terangan dalam rapat pleno ter- 

buka DPR pada hari Rabu tang- 
gal 15 Agustus djam 19.00. 

ri Pertahanan untuk mengatasi 

tentang bukti2 jang menurut be 

rita2 telah sampai ditangan po- 

lisi, Menteri katakan, bhw semua 

nja akan diterangkan dimuka si- 
dang DPR Rabu malam. 

Menteri menolak memberi dja 

waban tentang apa jg sebenarnja 
dikatakan peristiwa 13 Agustus 
dan jg dianggap ernstig itu: “ia 

hanja katakan, bahwa Rabu "ma 
lam akan diberi keterangan di 
DPR. 

Ia djuga menolak memberi dja 
waban tentang bentuk penjelesai 
an tegas jang 

pemerintah. 
akan didjalankan 

Atas pertanjaan apakah dalam 
laporan Perdana Menteri itu dju- 
ga dibentangkan pertemuan anta- 
ra P.M., 
KSAD, ia katakan, bahwa keper 
gian Menteri Luar Negeri adalah 

Djaksa Agung dan 

Atas pertanjaan bagaimana kelutk kepentingan negara dan bah 
dudukan delegasi ke Konperensi 
London dan apakah ada kemung 
kinan2 perobahan komposisi, di 

mendjalankan tugasnja “dgn te- 

nang. Ia menegaskan bhw Men- 

net djuga - telah membitjarakan 

amidjojo hari Selasa pagi 
mengadakan pembitjaraan2 
ma 2 djam dengan Presiden" Su- 
karno, di Istana Merdeka, mulai 
djam 09.00 sampai djam 
siang. 

ngenai pertemuan P.M. 
Presiden itu tidak diperoleh kete 

wa delegasi harus berangkat. 
Perdana Menteri kundju- 
ngi Presiden. 

Sementara itu PM. Ali Sastra 
telah 
sela- 

11.00 

Walaupun dari pihak resmi me 
dengan 

Menteri Luar Negeri Rusian Abdulgani, tersangkut dalam perkara 
fitrnahan. Tentang berita2 jang tersiar disemen- 

tara surat-kabar tentang usaha penangkapan Menteri Luar Negeri Ruslan Abdulgani, pada 
hari Senin pagi, wartawan Antara memerlukan menemui Nj. Ruslan Abdulgani, jang menjak 

rangan, tetapi dugaan kuat sekali, 
bahwa dalam pertemuan tsb. te- 
lah dibitjarakan “peristiwa2 jang 
terdjiadi dihari-hari terachir ini di 
ibu-kota, jakni tindakan penaha- 
nan terhadap diri orang2 terke- 
muka. 

Sebagaimana telah dikabarkan, 
pada Selasa siang P.M. Ali utk 
kebeberapa kalinja telah menga- 
dakan pula pembitjaraan dengan 
Djaksa Agung Suprapto jang di 
duga djuga membitjarakan ' soal 
diatas, bertempat digedung - De- 
wan Menteri, Pedjambon. (Ant.) 

Militer 
anda Tangani 

  
kepada ,,Antara” menamakan 

Suratmi dll. 17.30 Dagelan Mata 
ram. 18.30 O. H. Rame Dendang. | 
19.30 .Woodoo-Irama.. 21.15 Wajang 
Golek semalam suntuk. 2215 Wa- 
jang Golek (landjutan). 
nutup, 

TJIREBON, 18 Agustus '56 : 

06.40 Joe Loss. 07.10 Guy Lembar 
do. 07.30 Hiburan Studio. 
Orkes Kr. M. Sagi, 13.10 Langgam 
Bersama. 13.40 
14.10 Orkes Studio Djakarta. 17.00 
Peladjaran Gending2 Djawa. 17.30 

sehatan RRT telah memberikan 
instruksi kepada kantor2-nja di. ni Pa : Lk get gerla £ mem pada har Sein pai ta. 13 iklan Badio Peking. " Agustus, kira2 djam 06.90, waktu 
Kn Menteri Luar Negeri sedang ber- 
Diterangkan, bahwa ,,pembatas- Kemas2 hendak berangkat ke Lon 

an kelahiran adalah hak rakjat. 'on untuk memimpin delegasi In Pemerintah harus mengambil tin- donesia ke Konperensi Internasio 

dakan2 jg perlu untuk memban- "al mengenai masalah Suez, ma- 
Itu dan membimbing pembatasan #4 datanglah dirumah saja di Dil. 
kelahiran dikalangan masa, me- Diponegoro 11, sebuah jeep ber 
laksanakan pendidikan anak2 jg "omor 04-40334 berisi dua orang berentjana, dan melindungi kese- Perpakaian tentara dan bersendja 
hatan kaum wanita dan anak2”. 4. Salah seorang dari mereka Program tersebut antara lain membawa surat perintah jang di- 
meliputi pemberian petundjuk2 ke fanda-tangani oleh Kolonel Kawi 
pada para dokter dalam tjara2 'arang jang maksudnja utk me- 
pembatasan kelahiran, disusul da #angkap Menteri Luar Negeri ber 
lam taraf berikutnja oleh penjeba hubung dgn sesuatu' proces ver- 
ran keterangan mengenai pemba- baal. . 
tasan kelahiran dikalangan orga- 
nisasi2 wanita, buruh dan guru2. Menteri Luar Negeri mendja- 
Langkah2 akan diambil utk me- wab, bahwa ia djuga mendapat 
nebarkan alat2 kontraseptif dan perintah dari Perdana ' Menteri, 
obat2an dikalangan rakjat, demi- atas dasar keputusan Kabinet, kian Radio Peking. untuk memimpin delegasi Indone 

5 sia ke Konperensi Internasional 
mengenai masalah Suez jang sa- 
ngat penting itu. Oleh karena itu 
Menteri Luar Negeri mengatakan 
akan menelpon kepada Perdana 
Menteri dahulu, karena Perdana 
Menteri-lah jang ' memerintahkan 

  

06.00 "Pe 

Djam 06.10 Agklung Den Pasar. (djawaban Menteri Luar Negeri 
itu menundjukkan ketidak-sabaran 
nja. 1 

Sementara itu, jeep jang 

12.02 

Orkes Seruling. di 

Inaiki orang2 tsb. dipalangkan di     RN aa maa nasa : berat pengairan desa, pembikinan Siaran A.P. 18.15 Orkes Bia. 18.30 |hul-man, menutup djalan keluar, 3 onat Factory pemeliharaan-berat  djalan2 desa, |DJAKARTA, 18 Agustus '56 : Trio Pandi Pemuda. 19.20 Orkes sehingga mobil 1 Hendak mem- | (7 Neh ak NN Ia : pembikinan kowakan2  (plantgat- Djam 06.30 Orkes Pantja Ria. (Kr. Gema Suasana. 20.30 Pilihan bawa anak 4 k 1 kesekat Dr. RUM No.20 ten) untuk tanaman musim xren-107.30 O.H. Suara Istana. 12.00 Lem | Pendengar, 21.15 Gamclan Margo Aanax-anak pergi kesekolah- NG. TELP, 4788, | kenann 1956/1957 dan pemberSihan baran Wanita. 13.30 Seni Djawa |luju. 22.15 Gamelan Margoluju |Pun dilarang keluar. Djuga wak. aini 5 : $ rumah2/pekarangan2, Studio Semarang. 14,10 Njanjian| Wandjutan). 28.00 Penutup, tu Menteri Luar Negeri bertanja,    
  

ia berangkat. Orang tersebut atas D 

Menteri Luar Negeri selandjut- 
lnja, apakah dengan demikian ia 

sikan kedjadian tersebut dan mendapat keterangan2 dari padanja seperti berikut: 

apakah ia boleh mandi dahulu 
dan mengobati tangannja — jang 
seperti diketahui masih perlu di 
balut setiap kali — orang2 tadi 
menundjukkan — ketidak-sabaran- 
nja, sampai2 seorang dari mere- 
ka naik keruangan atas, dimana 
(terdapat kamar2 tidur, dan ber- 
diri dimuka pintu kamar tidur 
|Menteri. 

| Ssesudah suami saja selesai 
berpakaian, maka ia bersama sz 
ja dan anggota tentara jang mc 
nunggu dimuka pintu kamar ti- 
dur tadi, turun keruangan  ba- 
wah. Saja bermaksud membalut: 
tengan suami saja jang luka itu' 
diruangan bawah, kata  Njonja 
Ruslan Abdulgani. 

Sementara Menteri Luuar Ne 
gri mentjutji tangannja itu, seper 
ti biasanja sebelum dibalut, da 
tanglah Major Djuhro, Koman: 
dan KMKB Djakarta Raya, jang 
menurut perkataa, — anggota 
anggota tentara jang datang peri 
tama itu, adalah yaaa jang 
memerintahkan pe 
nangkapan itu. Oleh Menteri 
Luar Negeri ditanjakan kepada 
Major Djuhro, apakah is boleh 
menjelesaikan merawat  tangan- 
nja itu sebelum diangkut. Major 
juhro menerangkan, bahwa pe 

rintah penangkapan itu telah di- 
tjabut kembali. Atas pertanjaan 

dapat bertolak keluar negeri un 
tuk memimpin delegasi Indone 
Sia ke Konperensi London, di- 
djawab oleh Major Djuhro, bah 
wa hal itupu, didjamin. 
Waktu saja minta surat perin-   

aksanaan pe-| 

Njonja Ruslan Abdulgani — di- 
djawab oleh anggota tentara jang 
pertama datang dan membawa 
nja, bhw surat perintah itu ,,su- 
dah dikirim ke KSAD”. Pada he 
mat saja, kata Njonja Ruslan Ab 
dulgani selandjutnja, hal itu mus 
tahil dapat dilakukan, karena 
waktu itu tidak seorangpun dari 
mereka jang telah meninggalkan 
rumah saja. 
Kedjadian2 tsb diatas berlang- 

sung kurang-lebih satu setengah 
djam. Kemudian, beberapa menit 
sebelum Menteri Luar Negeri 
berangkat kelapangan terbang, da 
tang pula Letnan Kolonel Chan 
dra Hasan dari MBAD dan se- 
orang perwira. Letnan Kolonel 
Chandra Hasan memberitahukan 
kepada Menteri Luar Negeri, bah 
wa sudah tidak ada apa-apa la- 
Ba? 

Kami jang mendjamin”, de- 
imikian kata Let. Kolonel Chan 
dra Hasan. Dikatakan pula oleh 
Letnan Kolonel Chandra — Ha-   

jang te- | 

nang, 1 
Selandjutnja Njonja Ruslan Ak 

dulgani membantah berita se- 
olah2 suaminja semendjak “ia 
kembali dari Surabaja tidak be I 
rani tidur dirumahnja dan men 
tjari perlindungan disuatu tem- 
pat dimana tidak mungkin siapa 
pun melakukan penangkapan. Sc 
lama ini suami saja terus-mene 
rus ada dirumah. Berita itu bu 
kan sadja bohong... semata-mata, 
melainkan djuga ,,tendenticus”, 

tugasnja dengan hati 

  tah penangkapan itu — demikian 
demikian  keterangan2 
Ruslan Abdulgani. (Antara) 

   

ngumuman2 tanpa izin" 
jang ia maksudkan, akan tetapi ia 
rupa?nja menundjuk 
ngumuman dokumen2 dalam bulan 
Mei dan Djuni jang memperlihat- 
kan perselisihan? 
terian pertahanan mengenai soal 
Anya Na bagi pelaku? diken 

Ka akan dan mengenai soal £ 
Njonja ngan atom Ba alan 

'vensionil, 

Rahasia Pertaha 
nan AS Botjor 
MENTERI PERTAHANAN 

Amerika Charles E. Wilson pada 
hari Senen menerangkan, bahwa 
dokumen2 militer rahasia Ameri 
ka telah djatah ketangan ,,orang2 
jang tidak berhak” selama bebe 
tapa bulan terachir ini, dan ia 
telah membentuk sebuah panitia 
chusus untuk menjelidiki ,,sum- 
ber kebotjoran itu”. 

Wilson telah mengangkat Char 
les A. Collidge dari Boston, se 
orang bekas pembantu menteri 
pertahanan, untuk 
paniti. tsb. jang anggota2nja ter 
diri dari pensiunan opsir2 senior 
dan pembesar2 pertahanan. Pa- 
nitis itu ditugaskan untuk memi 
kirkan tjaraZ jg sebaik2-nja guna 
menghentikan kebotjoran itu dan 
mendjamin ,,perlindungan 
lebih baik dari surat2 rahasis ter 
tentu”, 

mengetahui 

jang 

Dalam suratnja kepada Coo- 
lidge, Wilson menerangkan, bah 
wa 

san, bahwa Menteri. Luar Nege| berkenaan dengan pengumuman 
ri dapat berangkat menunaikan tanpa izin dari keterangan2 mi- 

merasa -sangat chawatir ni 

iter tertentu”. Ia minty kepada 
oolidge, supaja menjiapkan se 
ouah laporan sementara tentang 
tjara2 jang 
. menghilangkan 

se-baik2nja untuk 
antjaman  ter- 

keamanan nasional itu”, 
Wilson tidak menerangkan pe 

manakah 

hada 

kepada -pe- 

didalam kemen 

kontra peperaangan kon 
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aal Dari 
RABUK 

  

  
"ORION” 3 
EXTRA: SABAN 
INDRA” 5.00 

pa P. Ramlee - 
"ABU HASSAN PE . 

Besok Malam Berbareng: 
““DJAGALAN” 5.15 

INI MALAM PENGHAI 

  

    

  
SEO RE” 3 2 On MET Mu) 
EXTRA: Besok sore D.B. dj. 3.- 

TERINDAH P 

(TERBAIK 3 

99
:1
00
-J
 

| AN 
Ortrans 
UNCENSORED" 

  
  

INI MALAM PENGHABISAN : (gvan sakit Maag: 
#GRIS? 5-72 90 (17 th) 

z Dak Roberison 
Rory Calhoun - Rob. Wagner ai Bai Rover 

. : Sem Sa ee S7 — |» 
| ”"ROXY” 6.15 - 900 (17 th.) baik sakit aambeien 

. Nargis.. R. Kapoor - Nadira 
| Film India 
- Yekst Ind, Ae 

NI MALAM PENGHABISAN : gratis. 
"DJAGALAN” 57A- (fth)i THIO GIO K GSIEM 

  

    

  

Perleriiaan , 
2. LA, dan D.S. 

: Keluaran :  Djerman Barat, 
Ian Harga : dibawah E. Z. ES AN 

000 NN Semitra 
Djl. MATARAM 509 — SEMARANG. 

TERDJAMNY 

SEKAR ES EKBRRRRSRN 

| Iat Rp 18— Y Rp. 1— 14 
Rp. 6.— Trekkl. & Porto VRIJ. 

MAAGPILL.: Tangg. baik Gang- 

5 , 'Ypo:lanan kentjing 

Pen an Na ran MONGORIA tangg. 
Rp. 30.— 

LIDA BUAJA 

IHAAROLIE Rp. 3... BEDAK 
m1 Fa »/TELOR Rp. 5.— CR 

SHREE 420 Ta bsa ketjilkan perut besar 

5 Rp. 20.— Porto Rp. 3.— Priisc. 

diberitahukan bahwa: 

    

  

“5 

mendjadi periksa adanja. Bh 

MEN NA 

  

     

DJAKISA RTA 
| Telah kami angkat sebagai DISTRIBUTOR Mobil2 

  

£ 

    

Borgward kamifantuk Seluruh, 

P.T. UDATIN 

  

  

  

      
   
   

  

   

   

  

#AESIN DJAHIT | @erwakilag tunggal untuk Indonesia1 

nv.Pemandan 
BUNUNG SAHARI ANTJOL 14 TLP. KOTA 1152 - 905 -NJAKARTA 

   
     

   

enim. neng 2 cew 

AN nan 

RN 

  

aa 

gan bag. alat? besar 

  

        
LE RANK SKKE KK KEKKA RERE ANI 

ASTHMA CURE ISTIMEWA 
Untuk sembuhkan penjakit Bengek, Batuk Kering atau Basah, 
Pendek Nafas (Benauwhecid) Keluarkan Riak Rp. 15,— 
BARYLTIN, Minjak Rambut guna menumbuhkan pandjangkan 

Rp. 20.— | rambut, dan berentikan rontoknja rambut (djatuh). Harga Rp. 10,— 

SLIRINE tangg. baik suiker ziek- NO HAIR CREAM UNTUK MENGHILANGKAN RAMBUT 
te, nier ciwit: Rp. 20.— RINALS 

bikin hantjur batu2 dalam dja- 
: 3 Harga Rp. 10,— 

DC HAIRDYE Tjelup rambut untuk membikin hitam rambut di- 
3 tanggung tidak luntur. Harga Rp. 10,— 
ATOM HAIRDYE Tijelup rambut putih djadi hitam 3 Grams 
Rp:10,—, 5 Grams Rp.15,—, 10 Grams Rp. 25,— 
CLEANSING CREAM membersihkan paras muka (make-up) 
jang susah dihilangkan dengan sabun 5 Rp. 10,— 
SPROSSENCREME untuk sprossen tanda2 hitam atau bekas dje- 
rawat dil. : “Harga Rp. 10,— 
NO-HAIR PUDER untuk menghilangkan rambut Rp. 5— 
Dapat beli di tiap Toko Obat diseluruh Indonesia. 
Pesanan luar harus tambah 1596 ongkos kirim. 

  

  

  

  

  

     
   

   

CASSIA CHINA — TJENGKEH OIL 
: SCHIMMEL & Co, DJERMAN BARAT 

, ' 126 TAHUN TJAP KUDA PUTIH 

»DEWASAS 
Pasar Pisang 16 (bawah) Djakarta 

gi . SURABAJA 3 SEMARANG 2 BANDUNG - PONTIANAK. : 
      

    

     

      
   

   

     

    
     

    

  

    

   
   
   

    

   
   

  

     
   

   
    

    

  

  

"RE X7 INI MALAM PREMIERE BESAR 5.60 7.60 9.00 (17 th.) 
Exira: SABAN SORE djam 3.00 — (Kartu Bebas tak berlaku) 

| (bxSOK MALAM BERBARENG "GRAND” 3.30 5.30 7.30 9.30) 
Ono, MGM's CINEMASCOPE FILM: 

: The Dramatic y ota Crisis ina Woman's Litel 
Sa BII “One of the sereen's great movies! 

Bi 2 2 ibuella Parsong 

"A wonderful love story... 
: £ —Hedda HoppP 5 

$ INTERRUPTED | 
k Nagan 9 : 

“ MELoDYy” ' 
| LP M-G-M bringsthe famed story to — 

& thescrefn in Colorand - 

CinemScor£ 

GLEN Foro-Eteanor Parcer. 

   
  

      

    

    

  

   
   

  

    
  

jang selalu penuh diliputi masalah2 hangat. 
. perkawinan antara dua manusia jang tak sepadan 

arah tudjuan hidupnja. ! 
Kisah seorang gadis ja 

- mentjintai cariernja..... kete, AChirnja djatuh tjinta pada 
Dokter muda! aan 
Sebuah film M.G.M, istimewa jang sangat mengharukan dengan 
hidangan musik opera jang" sangat digemari ! 

m0. sn... 

2 

           

"ORION” INI MALAM PREMIERE BESAR "INDRA" 
5.207.009.00 - BERBARENG (13th) 5.69 7.09 9.00 

Extra: INI dan BESOK SORE djam 3.00 di "ORION” 
| (Besok Malam Berbareng: "DJAGALAN” 5.15-7.15 - 915 
SALAH SATU TJERIFA 1001 MALAM JANG PALING 

| DIGEMARI : 
29 a 

  

   

  

8 

| Bagaikan pungguk rindukan bulan: ......... demikianlah kisah 
kehidupan Si Hassan... seorang hina jang djatuh tjinta 
pada puteri radja! , 5 
Tjerita klasik jang paling mengagumkan tentang radja2 dan orang2 
jang hanja dengan kegaiban sihir dapat mentjapai segala mak- 
sudnja ! Apt . 

Penuh dengan adegan2 jang gandjil2 dan sangat mengherankan 
Bea . dengan permadani wasiat. ........... manusia da- 
pat: terbang tanpa sajap. Li... 
SEDIKIT HARI BERBARENG DJUGA "ROX AL" 
Me Lk oa 

  

aon anen 

“Type Pertj. SEMARANG” Idzin No. 3498/1117 A/171 

mengelilingi dunia untuk mengabdi dan ' 

  Cho Man Hua - Liu Chi | Gang Tengah 22 - Semarang |SEXALIN UNTUK WANITA DATANG BULAN TIDAK 
"KA PIE TL JU FU —— Pat TJOTIOK 5 Rp. 20,— aa abang 2 POTENSOL OBAT KUAT ISTIMEWA Rp. 30,— 
 MANILLA TOBACCO OIL DWS : DC POMADE: Mengkuatkan 

akar2 dan kelendjar2, tjegah 
rontoknja rambut. Bikin pan- 
djang dan hitam rambut putih. 
Gampang dipakai. Rp. 25,— 

AGEN BESAR: 

ACHMAD KARIM 

Toko Umum 
Pintu Besi 10 Djakarta. 

Dapat beli di tiap toko obat di- 

mana-mana : Ta 

Pesanan luar kota tambah 1556. 

DC "PHARMA LTD." 
Bandung — Djakarta. 

Dapat beli diseluruh Indonesia. 

    

  

Sediakanlah 
Udjian telah selesai. Sdr? tentu membutuhkan pasfoto. Untuk 

itu kerdjakanlah pada perusahaan kami. Pasfoto hanja kami hi- 
tung Rp. 0,50 kertas dof. ? 

Datanglah pada alamat termurah. 
Photopress "SIGUNTANG” 
Bodjong 99 A Semarang. 
  

  

"G R15” BESOK MALAM PREMIERE BESAR 5.-7.- 9.- (17 th) 

  

Tjerita mengasjikkan tentang dua saudara kembar jg berhadapan2 
untuk bunuh membunuh, jang seorang untuk membela keadilan 
dan tjinta dan jang seorang lagi untuk memenuhi nafsu dan ke- 

inginan membalas dendam! - CU 

Tjerita pertama jang dengan djitu dapat menggambarkan seluk- 
beluk dunia kedjahatan dan memperlihatkan bagaimana polisi 

' menghantjurkannja tjuma dengan satu tindakan untung2an ! 

DITUNGGU: E. ZAINAH 
"GRAND” R. MOCHTAR 

(5L UX” INI MALAM PREMIERE BESAR 5.007.00 9.09 (17 th.) 
"EXTRA: BESOK SORE dan BERIKUTNJA djam 3.00 

  
  

"KAMAR KOSONG”   
         

KATIMR FRANZ - BEVERLY GARLANN 
Kisah jang berkobar-kobar tentang bandit2 dan wanita2 jang di 
dijumpai ditengah djalan dalam kesunjian ! 
Saksikanlah bagaimana seorang wanita jang dalam kesunjian di 
tinggal mati suaminja dan bagaimana tugas rahasia seorang polisi 

| jang Sangat “berbahaja, 0 4nd kaka ! 

  

        

lm.s “Karimata'| 

   
  

SELALU DIPILIH UMUM 
PENG AN SAN fjap KATES, obat sakit kepala, masuk angin 
influenza, badan Ppahas,, pegal linu (zenuwpijnen), 
sakit gigi, sakit kuping, sak 
(menstruatie). 
Sedia P.A.S. dalam rumah tangga, maupun dalam bepergian - 

arti kesehatan badan tetap terdjaga. | Aa 
BALSEM tjap KATES, menjembuhkan penjakit-penjakit seperti 
batuk, kepala pening, bernafas sesak, sakit pinggang, pegal linu. 
Amat berguna bagi penggemar olah-raga. 
URUS - URUS tjap KATES, dari sari buah?, berguna sekali-untuk 
membikin bersih perut untuk mentjegah penjakit-penjakit jang tak 
di-inginkan. 2 
OBAT MATA tjap KATES (MU-CHI LING), dibuat 3 matjam : 
MUCHILING PUTIH, bermanfaat untuk menjembuhkan penjakit 
mata mendjalar, mata gatal, mata bergetah, air mata merembes. 
MUCHILING KUNING, berguna sekali buat menjembuhkan mata 
berasa panas, mata berasa sakit, mata bergetah, air mata merem- 

bes, mata berasa berpasir, mata merah serta bengkak, mata berasa 
pedih. MUCHILING HITAM, paling mandjur akan menjembuh- 
kan mata trachoom, mata berasa: kepanasan, mata merah berasa 

pegal rheumatisme, 
sakit perut” pada waktu datang bulan 

rah dan sakit, kulit mata saki karena luka. 
OBAT - OBAT tsb. diatas dapat dibeli dimana-mana, 
PERUSAHAAN ANGGUR DAN OBAT REN AY & to. 

: DJAKARTA — SURABAJA. 

  

  

TEMPAT - TIDUR BESI-PIPA 
MEDJA - KURSI BESI-PIPA 

Rupa2 model — harga pantas. 
Dapat kirim keseluruh Indonesia. 

foko DJOHAR 
DUWET 60 — SEMARANG 

: 5 Telp. 1943 : 
TIDAK PRAKTIJK dari | -— 

tgl. 15/8256 s/d 2/9256 | — 

N. v. Stoomvaart 'Maatschappij Didj aal: | Nederland” mempermaklumkan We kepada penerima muatan bahwa: | 

Ong Yong Soen 
Arts, 

Dil. MODJOPAHIT 8 

  

  

  

    

- 16 BETJAK dalam keadaan 
baik. - Saad 

Keterangan , 
Kp. BEDAGAN 470 SMG. 

  

pada tgl. 14 Augustus 1956 telah 
masuk di pelabuhan Semarang 
dengan muatan “Eropa. 
N. V. STOOMVAART MAAT- 
SCHAPPIJ "NEDERLAND” 

ka 2 aren 

  

      Didjual: : 
G.M.C. truck 8 ton 1944, 

: 1 ban baru, 

MACK truck 314 ton 1944.   DODGE pickup 1 ton 1956. 
Djl. Imam Bondjol (Pontjol) 186 

Semarang. 

: At the 
. Drake 
1 ranch.. 

    
       
      
   

yen 

Na, 83 

tuy 

  

  
pedih, ngeri melihat tjahaja, mata kena terpukul, kulit mata me- 

20 8 LI AL IL 

) : : | # | M | h | 

IL Pil ,KIOE PIAN POH SIN WAN” (Double recept) mandjur sekali untuk menjembuh- 
kan laki-laki badan lemah, kaki tangan lemas, kepala sering pusing, mata berasa gelap, 
tak bernapsu makan, malam tak dapat tidur, pinggang pegel, 

putjat, nikah sudah lama tak bisa dapat turunan d.ll. 

Per botol harga Rp.25,—. Bisa dapat beli dimana-mana Toko obat Tionghoa, 

Pusat Pendjual: Tiong Kok' Yok Pong 
Djl. DR. TJIPTO 14 SEMARANG 

WILLIE, WATCH CARLSO: WiLE WE SHOW HIM RICKY'S TRICK TO 
MAKE DON PATCHES RUN! 1 

  

READY STOCK: 

Speda Motor Ducati 
98 cc, MODEL TAHUN 1956. MOTOR 4 TAKT, 

PAKAI TELESCOOP MUKA/BLAKANG. : 
MODEL DAN WARNA SANGAT MENARIK. 

SILAHKAN LEKAS DATANG, KARENA BARANG 
HANJA SEDIKIT. 

Fa H Abdulkadir 
Djl. Gadjahmada 10 Semarang Telp. 1954. 

  

aa Pa 
  
  

  

  

DITUNGGU: "GARUDA" FILM MEMPERSEMBAHKAN PULA SEBUAH FILM 
“ORION” JANG BERMUTU: 
MIEKE WIDJAJA — SUKARNO M. NOOR — IMAN SJAH — SUWRADJO: 

st JORAK DUNIA” 
Sebuah film jang berani memperlihatkan dengan se-sunggguh-sungguhnja terdjadi'! 
O0—.mc..oomaan 

    MA A595$ aan ee 

Potongan Harga Luar Biasa 
Sebagai penjambutan HARI PROKLAMASI KEMERDEKAAN 17 AGUSTUS! 

Harga serangkai (2 DJILID) Hanja Rp. 30,— 
(Selewatnja tgl. 25 Agustus 1956 harga buku TEYAP Rp. 45,—!) : 
BARU SADJA TERBIT LAGI, SETERIMANJA POSWESEL BUKU SEGERA DIKIRIM 
Buku luar biasa dan tiada bandingannja : : 

, Perkawinan" 
DAN 

Kesehatan” 
SEXUOLOGIE 

   

  

MODERN) 

Tea AAA ana NM 
Pedoman penting bagi TIAP PERKAWINAN, TIAP TJALON MEMPELAI, TIAP PEMUDA- 
PEMUDI JANG TELAH DEWASA. Memberi petundjuk2 penting agar mereka tak terdjerumus 
dalam lembah SEXUIL jang berbahaja, sebaliknja memberi penerangan2 jang bermanfaat agar 
dalam menghadapi masa kedewasaan tidaklah merupakan keketje waan jang tak diharapkan. Setjara 
pengetahuan, ditulis berdasarkan pendapat para achli spesialis jang termashur dalam dunia penge- 
tahuan, jang chusus melakukan penjelidikan dalam soal PERKAWINAN DAN KESEHATAN, 
membentangkan sefjara ,,kartu terbuka” segala sesuatu mengenai tanda2 kedewasaan,  timbulnja 
napsu berahi, zat2 hormon, kehamilan (mulai dari benih sehingga lahirlah baji), kehidupan kela- 
min jang normaal dan membahagiakan, djuga jang tidak selajaknja, membahajakan dan perlu di- 
fjegah, serta masih berpuluh-puluh rahasia lainnja, jang pelik2 dan tak dapat disebut satu demi 
satu karena banjaknja. Pada tjetakan baru ini ditarmbah lagi dengan NASEHAT BAGI PEN- 
DERITA ASMARA DAN PERKAWINAN, al. apakah seorang suami boleh menjinta kembali 
bekas kekasihnja jang telah djanda? Apakah djandji2 seorang pemudi dlm. usia 15 th. dapat di- 
pertjaja? Kalau suami mempunjai piaraan, dapatkah isteri mengenangkan tjintanja kepada be- 
kas kekasihnja? Pun pembatjanja diberi kesempatan tanja nasehat2 jang bersangkutan dalam 
hal asmara. Tudjuan daripada buku ini jakni TIAP PERKAWINAN HENDAKNJA TIDAK SA 
DJA BAHAGIA BAGI KEPENTINGAN SUAMI ISTERI, melainkan pula BAHAGIA BAGI 
KETURUNAN, BAGI KELUARGA, BAGI MASJARAKAT, BAGI NUSA DAN BANGSA! 

s Berkali-kali ditjetak, berkali-kali habis! Sebagai penjambutan Hari Kemerdekaan Republik 
Indonesia harga buku sengadja kami turunkan luar biasa tadjamnja! Harga semestinja serangkai 
(djilid TI dan II lengkap) Rp. 45,— tambah ongkos kirim 1096. Tetapi pesanan per poswesel 
jang diterima mulai sekarang sampai tgl. 26 Agustus 1956 HANJA Rp.30,— sudah terhitung 
ongkos kirim Tertjatat dan terbungkus rapi! Selewatnja tgl. 25/8/1956 harga buku tetap Rp. 45,—! 

Kirimlah pesanan disertai poswesel bari ini djuga, langsung kepada penerbitnja : 

Usaha Penerbitan ,,MURIA” 
DJL. BITINGAN LAMA 36/SU- KUDUS. , 

  

Tan LS La LK LE LI TE STA 

Pakailah Erasmrc Bril- 
liantine diwaktu pagi. 

Nistjaja sampai malam 
rambut Tuan tetap rapi 

dan, menarik. Lagi pula 
Erasmic sedap baunja dan TK 
tidak membuat rambut : 

djadi lekar. 
O 

  
emg 2 RL S N MM AD “DA Ta 2 Aa Ma, 2 AL R0 Ra 0 Ia. ! 

  

kebanjakan plisiran, muka 

  
       

  

   

  

   

  

|" TOO BAD 1 WAS CAUGHT 
| BEFORE 1 COULD CRIPFLE 

THAT NAG! tS 

Pai 

KIGHT, ROYF 
KEEP MOVIN?) 
YUH SKINNY 
POLECAT! 

Pa         

NOW watch N 
WHAT HAPPENSI , 

PN es 

          
. na 

Ditempat peternakan kepunjaan Drake 
      

-— Tjelaka sekali saja telah — Hijerese! snantuaneeenann 

— Willie, awasilah Carlson sewaktu kita mempertundjukkan ketahuan sebelum saja | da- — Dan sekarang “ lihatlah 
akal Ricky untuk membuat Don Pathches itu lari! pat memintjangkan kada apa jang akan terdjadi! 
— Baik, Roy! Ajo madju pendjahat litjin!    itu! (demildan fikir Cart 

son). 
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— Gembira! 
tang Di 

Utjapan Pertama Nj 
ipa 

Ka
t 

ita 'Mendarat Di Kemaj 
Malam 

  

dari Air India International, 

Soong Chia-llng dari RRT 
tinggal di Indonesia selama 10 : 
undangan Presiden Sukarno. 

  

Kedatangan tamu agung: RRT itu dilapangan terbang 

isterinja, walikota Sudiro dan 
ri, wakil2 ketua parlemen, Z. fin dan Arudji Kartawinata 
tabesar RRT untuk Indonesi: 
Huang Chen, para korps di 
tik, pengurus Lembaga Pes 
batan 
para terkemuka masjarakat 
hoa dari Djakarta serta lain? 
ta diluar Djakarta jg. mengirim 
kan utusan2 mereka ke Ibukot 

   

guna ikut menjambut kedatangan| 
Nj. Soong. , 
Sementara itu, diluar lapangan 

terbang Kemajoran dan  dise- 
pandjang djalan antara Kema- 
joran sampai Istana Merdeka pen| 
duduk Tionghoa dari Djakarta 
dan lain? kota berderet-deret me 
njambut kedatangan Nj.' Soong 
dgn tepuk tangan hangat. 

Njonja Soong Ching-ling nam- 
pak sehat2. Ia berpakaian abu2| 
muda dengan  kembang2 hitam 
dan mantel putih. Setelah turun 
dari pesawat terbang, Nj. Soong 
menerima sambutan hangat dari 
para penjambut tsb. diatas, dan 
kepada tamu agung itu beserta 
anggauta2 rombongannja diserah- 
kan karangan? bunga. 

Dari lapangan terbang tamu 
agung itu dibawa ke-restoran- Ke 
majoran dan sesudah mengasoh 
sebentar oleh Kepala Protokol! 
Kementerian Luar-Negeri, Mr. 
Kusumo Utojo, diperkenalkan ke 
pada wakil? ketua Parlemen RL, 
para korps diplomatik dan pengu 
rus Lembaga Persahabatan Indo- 
nesia - Tiongkok. 

Selesai itu, Nj. Soong Ching- 
ling mengutjapkan pidato singkat, 
dan kemudian meninggalkan lapa 
ngan terbang Kemajoran menudju 
ke Istana Merdeka dengan dihan- 
tarkan oleh P.M. Ali dan isteri- 
nja. Di Istana tamu agung itu di 
sambut oleh Presiden Sukarno 
dan Wakil Presiden Hatta serta 
nj. Hatta. Sesudah selesai sam- 
butan2 yesmi itu, Nj. Soong me- 
ngasoh di Istana Negara, dimana 
ia akan tinggal selama mendjadi 
tamu negara Presiden Sukarno. 

Saja meras, amat gembira da 
pat memenuhi undangan dari P.| 
J,M. Presiden Sukarno dan Pe- 
merintah Tuan2 untuk - datang 
mengundjungi Indonesia, 3 
sahabat dari Tiongkok, dan da- 
pat dengan diri saja sendiri me 
njampaikan salah jg. hangat ser- 
ta ke-inginan2 jang terbaik dari 
rakjat Tiongkok kepada 
Indonesia. Demikian Nj. Soong 
memulai pidatonja jang diutjap 
kan dalam bahasa Kuo Yu (Ti 
onghoz) dan kemudian disalin 
kedalam sajan peak — 
interpreter dari dutaan RRT) 
Mental, Lek ani : 

oong selandiatn jae menga- 

"an 8 aa MA ML ML AL Lt UK 

Nasser: 
Suez Bukan Terusan 
Mesir Tapi Terusan 

Merlah—Nj, Soong sak 
DENGAN MENUMPANG pesawat ,,Maratha 

dari takan, an, bhw selam 
majoran disambut oleh Perdana 1 nasion 
Menteri Ali Sastroamidjojo danfdonesia da 

iste |iw 
Ari 

Indonesia-Tiongkok. dan 

lah satu  perdjoangan " berachir, 

   

  

   

    

  

    

     

    

    

   

    

  

    

        

  

   

   

    

alKemajoran ke. Istana 

Imuda 

      

   

    

esia 
   

   

  

mpak " 

          

   

1g seperti telah dikabarkan akan | 
hari sebagai tamu negara atas 

  

7 

es jang” tetap madju dengan 
rus-menerus, kata Nj. Soong ig 

udian mengatakan, bhw sete 

  

  

lain perdjoangan menjusul untuk 
terus diperdjoangkan oleh rakjat. 
..Nj. Soong menamakan perdjoa 
ngan nas ini sebagai perdjoa- 
ngan utk membela hasil-hasil jg 
telah kita peroleh dan utk mem 
bangun negara serta utk memper 
tahankan perdamaian dunia Rak 
'iat Tiongkok dan rakjat Indone- 
sia bersama-sama menghadapi 
'perdjoangan ini, i : 

Kemudian Nj. Soong mengemu 
'kakan betapa pentingnja arti per 
sahabatan jang lebih erat serta 
usaha kerdjasama jang lebih luas 
diantara Indonesia-RRT utk men 
tjapai kemenangan terachir jang 

su. 
P Pita itu ditutup dengan me 
njatakan, bahwa tugas kewadji 
ban serta pengharapannja dalam 
kundjungannja ke Indonesia ini 
adalah untuk mempererat hubu- 
ngan dan kontak diantara rakjat 
(dari kedua negara. Achirnja Nj. 
Soong mengutjapkan terima ka- 
sih atas kesempatan jang diberi 
kan kepadanja utk, berkundjung 
ke Indonesia, dan dengan mem- 
pergunakan bahasa Indonesia Nj. 
Soong berkata sbb.: ,,Hidup per 

  

NG. p ha Princess” | Senin malam Selasa pukul 01.00 | 
telah tiba dilapangan terbang Kemajeran | jonja | 

    

      

   

   

    
   
           

   

RRT) minjak maskapai Anglo- 
| dituntut dan dihukum atas tuduhan mengadakan komplotan untuk 

ong-| Tjutjunja Pari Bayat, isterinja 
. | Matia Daftari dan anak Nat dibelakang dan pendjabat2 

ademi Militer“ 
Beri#Peladjaran2 Setjara Tertulis - Kedjak- 

  

      

(Bekas P.M. Iran, 

De eng oh 
   

Iran di 

   

     

KM 

ACHIR2 INI 
militer Tionghoa di Air 
pemuda2 Tionghoa sefjara 
kader Kuomintang. Dalam 
memadjukan pertanjaan dan 
itu pada Kedjaksaan Sumatera 

| Pengawas Kedjaksaan Sumate 
ra Tengah atas pertanjaa,, telah 
membenarkan adanja pertanjaan 

Kedjaksaan pak tsb. dan kini 
sedang dilakukan 
Tapi sampai dimana hasil penje 
lidikan itu, pihak pengawas Ke 
djaksaan Sumatera Tengah sen 
diri tidak bersedia ' memberikan 
keterangan. Be 

Patut didjelaskan. bahwa achir 

Molek k 

diluar Sumatera Tengah, pernah 
| dimuat berita2 mengenai kegiat 
an-kegiatan akademi militer Ti- 
onghoa tsb. 
Sementara itu sumber jang 

“berdekatan dengan Koordinasi 
Keamanan propinsi Sumatera Te 
ngah jang diminta keterangannje tidak bersedia” memberikan kets     sahabatan antara rakjat Indone- 

Pendjagaan keras. ' 
Perlu ditambahkan, bahwa se- 

djak pukul 22.00 malam lapangan 
terbang Kemajoran telah penuh 
sesak dengan para penjambut jg 
(semula mengira pesawat akan 
mendarat djam 23.00 seperti di 
rentjanakan terlebih dahulu, tapi 
ternjata baru pukul 01.00 Nj. 
Soong mendarat. 

Sementara itu'/di-restoran  Ke- 
majoran dan lapangan sekitarnja 
dilakukan pendjagaan keras oleh 
pendjaga2 keamanan (alat2 nega- 
ra), dan disepandjang “djalan 

Merdeka 
pun dilakukan pendjagaan keras. 
Dalam pada itu segala sesuatu 

berdjalan tertib. (Antara) 
  

  

sia dan rakjat Tiongkok”. 'K 
rangannja, tapi sebegitu djauh KD sendiri belum pernah mem 
bitiarakannja. 

engenai akademi militer 
. ionghoa ini, kantor berita APB 
Jg mengutip berita Patriot Me- 
dan memberitakan, bhw akademi 
itu dipimpin oleh seorang kader 
uomintang jang bernama Lim 

Tien Tjai dan bermarkas di Air 
Molek kabupaten Inderagiri. Te 
tapi sebegitu djauh belum dise- 

but2 dimana markasnja. Pendi- 
dikan setjara tertulis dikirimkan| 
kepada pemuda2 Tionghoa jang sepaham utk memasuki akademi 
militer ite dan menerima didikan 
militer dan sipil. 
Kepada peladjar2 ig mengikuti 

diandjurkan supaja djangan gen-| 
tar menghadapi kemungkinan, ka 

  MAMA RA ARA AAA LA LA A LA 

— MOSSADE@ BEBAS — Aa 
B Dr. Moh. Mossadeg, jang sudah landjut usianja 
itu baru? ini telah kembali kekalangan keluarganja setelah mendja- 

gan . selama tiga tahun. 
kiri) jang kini 

saan Agung Minta Keterangan LebihDjauh 
pernah tersiar 'berita, tentang adanja akademi 

lek kabupaten Inderagiri, jang mendidik 
Da dan dipimpin oleh seorang | 

, 

penjelidikan. - 

achir ini oleh beberapa harian! 
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Seperti dikabarkan 
berumur 75 tahun se-| 

aa Menteri telah menasionalisasi tambang 
Abadan. Setelah ia didfatubkasi il 

Gambar: (dari kiri kekanan): 
Zia Saltaneh, anak perempuan 

jara, 

| ini Kedjaksaan Agung telah 
a keterangan? mengenai berita 
engah. x 

rena organisasi 'jni nanti akan 
"mengambil over segala tanggung 
djawab.” Diperingatkan pula, su- 
paja pengikut2-nja berhati-hati, 
agar kegiatan2 mereka djangan 
sampai tertiium oleh alat2 negara 
R.I. Dikatakan djuga, bahwa alat 
Inegara sudah pernah memeriksa- 
nja, dan minta djumlah peladjar- 
inja, tapi ini tidak diberikan. Se- 

jutnja menurut APB itu, se- 
telah banjak sinialemen dalam 
surat2 kabar, banjak diantara pe- 
ngikut2 itu jang menarik diri 

resikonja. (Antara) 

Gugur Atau Ti. 
dakkah Keanggo- 
taan Parlemen 

Mr. Djody? . 
WAKIL KETUA UH parlemen 

Arudji Kartawinata dari PSII, 
atas pertanjaan menerangkan ke 
pada pers, bahwa ada baiknja 
kalau panitia permusjawaratan 
menindjau persoalan keanggo- 
taan mr. Djody Gondokusumo 
dalam DPR, berhubung adanja 
perbedaan pendapat gugur atau 
tidaknja keanggotaannja itu sete 
lah ia dihukum dan dimasukkan 
pendjara karena kesalahannja. 

Arudji sendiri belum dapat 
memberikan pendapatnja menge- 
nai keanggotaan Djody itu, akan 
tetapi ia merasa ada baiknja ka   

Hasan Basri ,Si Hi- 
dung Belang“'Medan 
(Pemuda Pengganggu G 

MENJAMBUNG berita2 tentang anak2 nakal di Medan 
liang pada waktu terachir ini kegiatannja mulai reda, Minggu 

al 11-12 telah dapat ditangkap polisi seorang pe- 
nakal nama Hasan Basri 

(4 #kelantjangannja ini polisi telah 
PRESIDEN MESIR Gamal (Basri ini 

Abdul Nasser jang mengutjapkan 
pidato kepada seluruh dunia 
Arab melalui mg Kairo, me- 
ngatakan pada i Minggu ma 
lam bahwa setelah nasionalisasi 
Kongsi Terusan Suez suara baru 
Arab telah terdengar. Dikatakan 
nja, bahwa terusan Suez bukan- 
lah suatu terusan Mesir tetapi te| 
tusan Arab. 

Nasser katakan ,,Ini bukanlah 
soal terusan Suez tetapi soal dari 
semua bangsa? ketjil jang ber- 
djoang bersama2 menentang im- 
perialisme guna mendjundjung 
tinggi kemerdekaan mereka. 

.Saja telah siap pergi ke Lon 
don dan kenjataannja memang ka 
mi telah memikirkannja, demi- 
kian Nasser jang selandjutnja ka 
takan ,,tetapi apa jg terdjadi: le- 
bih banjak  antjaman dilempar- 
kan kepada kita “dan lebih ba 
njak tekanan jang dikenakan ke- 
pada kita”. Eden berdiri di Ing-|i 
gris dan mengatakan: ,,Kami ti-|    dak pertjaja Gamal Abdul Nas-| 
ser”, dan inilah jg menjebabkan 
kami tidak djadi pergi“, katanja. 
(Reuter). 

  

Marylin Monroe 
Tjoba Berseped 

  

'djau. Ditoko Metro Njonja Fat 
 mawati Ae -djuga 

   

Bu Fatm     

SENEN 

hadap 
dan 

Ditok: Njonja Sanusi 

rang dari 1 1 
nurut Njonja Sanusi, selop jang 
digemarinja ialah jang — banjak| 
memakai tjorak2. merah dan hi- 

telah 

crapa piringan hi- 
E klassi , jang atas per 

dikataka, sebagai 

   
emi tam 1 

anjaan djuga dikataka 
lagu2 jang disenanginja. Dalam 
esempatan itu pula Njonja Fat 
mawati telah mengundjungi ru 
mah ap. almarhum Dr. 
|Murdjani. Pertemuan dengan ke 
luarga almarhum itu nampak 
diliputi suasana kepiluan hati. 

|. Sambutan dari kaum wa 
0. mita Surabaja besar. 
Pada umumnja, sambutan rak- 

fat, terutama dari kaum wanita 
Surabaja terhadap  Njonja   

suaminja, ne Miller, hari 
Minggu untuk pertama 
pergi pesiar dengan 1x 
sepeda di Inggeris. Mereka me 
ninggalkan tempat honey-moon: 
nja jang terletak dekat Englefi 
Green, Windson Great Par 
mana ratu Elizabeth dan 
ran Edinburgh : 

  

    
   

  

      
     
     

“|Fatmawati tetap besar. Ketika ia 
MARILYN MONROE beserta (4 “Yi. 

  

    
       

   

rkundjung di Toko Metros te- 
lah disambut oleh sedjumlah be- 
sar kaum wanita, dan sementara 
itu oleh sebuah perutusan Ger- 
Iwani Surabaja telah disampaikan | 
'kepada Njonja Fatmawati sebuah 
resolusi jang mempersoalkan per- 

iwa Said Attamimi. Te- 

intipan polisi. Pemuda nakal Hasan Basri ini sering menggang 
gu gadis2 jang sedang menonton bioskop ,,Nusantara” Medan dengan memegang2 gadis tsb dan mentjiumnja sekali. Untuk 

kedalam tahanan untuk pemeriksaan selandjutnja. 

at Gemar Selop 
rtjorak Merah-Hidjau 

Serta Piringan2 Hitam Lagu2 Klassik — Ingin 
. Memahami Pelbagai Bahasa 

SIANG telah tiba di Surabaja Njonja Fatmawati 
Sukarno, dalam perdjalanan kembali dari Blitar sesudah meng- 
hac -mertuanja bersama kedua orang anaknja, 

Sukawati. Di Surabaja, setelah mengaso sebentar digubernu- 
ran, Njonja Fatmawati berkesempatan djuga berbelandja ditoko 
Njonja Sanusi di Djalan Dr. Sutomo dan toko Metro. 

2.8 Njonjadjungannja ke Djawa Timur ini 
Fatmawati telah pesan tidak kuadalah untuk kundjungan 

. 2 pasang selop. Me-fyargaan 

dis Ditangkap Polisi 

jang selama ini telah dalam 

memasukkan pemuda Hasan 

Megawati   
keke- 

belaka, dan bukan 
untuk keperluan organisasi. 

Atas “ pertanjaan2 wartawan. | 
Njonja Fatmawati katakan, bah 
wa telah beberapa bulan lama- 
nja is ingin sekali tidak digang 
gu-ganggu, karena istirahat jg. 
sungguh2 dikehendakinja, demi- 
kian kata Njonja Fatmawati 
mendjawab pertanjaan apakah ia 
mengetahui adanja surat undang 
an panitia aksi Attamimi. Da- 
pat dikabarkan, bahwa panitia 
tsb. telah mengundang  Njonja 
Fatmawati untuk menghadiri si- 
dang pemeriksaan perkar., Said 
Attamimi di Pengadilan Negeri 
Bangil. jang menurut  rentjana 
akan dilangsungkan hari ini. 

Ingin memahami matjam 
matjam bahasa. 

Ketika ditanja, apakah ia akan 
meneruskan beladjar, Njonja Fat- 
mawati mendjawab: ,,Saia akan 
'mentjoba-tjoba, dan diurusan jg 

aja pilih ialah sastera, karena 
saja ingin gia memahami matjam2 
bahasa. 

Petang kemarin djuga  Njonja   dalam pada itu. Njonja Fat- 

  

    
rai kuda bersam 

MENURUT BERITA dari Pur 
wakarta, sekarang telah ada 10 
orang, jang tertuduh melak 

  

kukan 
ketjurangan2 berhubung dengan 
pembelian tanah untuk projek 
Djatiluhur, jang diteruskan ke 

  

da kedjaksaan untuk: diteruskan: 
kepada Pengadilan Negeri. 

Seperti pernah dikabarkan, pe 
kara korrupsi itu meliputi 
lah uang lebih kurang Rp 
djuta dari pemerintah jang haru 
disampaikan kepada rakjat jang 
tanahnja dibeli oleh pemerintah 
untuk projek Djatiluhur itu. Ka- 
rena adanja ketjurangan2 itu 
maka ternjata hanja sebahagian 

. ketjil sadja dari uang itu jg dja- 
| tuh ditangan orang jang berhak 
menerimanja, : 

  

  

   

  

      

     

    

ati telah menolak memberi- 
pendapat2-nja karena  kun- ena 

         

   

       

    

' Ke 10 orang jang perkaranja 
kini telah disampaikan kepada 
djaksa itu ialah: Tjamat Purwa- 
karta, Tjamat Plered, Lurah desa 
'Simpeureum, wakil Lurah desa 
'Tandjursindagn, djurutulis — desa 
Tandjursindang, Lurah desa Pa- 

1 

rakansapi, djurutulis desa Para- 
kansapi, Tuakampung Parakan- 

wakil Lurah Ringgalaja, dan 
seorang Penjelidik dari Kantor 
Keresidenan Djakarta. 
( Menurut berita itu lebih djauh, 
dalam pemeriksaan dimuka jang 
'berwadjib, Tjamat — Purwakarta 
menerangkan adanja seorang ,,ter 
Ikemuka” jang telah menerima   uang Rp. 180.000.— dan mentje- 

Fatmawati terus bertolak ke Dja- 
karta dengan pesawat terbang. 

| bitjarakannja 

dengan beberapa persoalan akan 

lau panitia permusjawaratan mem 
selekas mungkin 

berhubung peristiwa itu baru pula 
untuk pertama kalinja terdjadi da 
lam kehidupan parlementair kita. 
Menurut. Arudji dalam masa2 jg 
lalu memang ada beberapa para 
anggota DPR jang ditahan oleh 
pihak jang berwadjib berhubung 

tetapi mereka itu belum sampai 
dihukum oleh suatu badan penga 
dilan seperti halnja jang terdjadi 
dengan mr. Djody Gondokusumo. 

Seperti diketahui dalam persoal 
an keanggotaan mr. Djody di 
DPR ini, prof. Muljatno sebagai 
ahli hukum telah menjatakan pen 
dapatnja, bahwa menurut pasal 
60 ULIDS keanggotaan mr. Djody 
dalam parlemen sudah mendjadi 
gugur dengan didjatuhkan hukum 
an oleh mahkamah agung atas 
dirinja. Demikian pula bekas men 
teri kehakiman mr. Lukman Wi- 
riadinata berpendirian, bahwa dg 
telah dihukumnja mr. Djody oleh 

Ikan iba 

karena takut untuk menanggung 

Suka 

negeri 
emerintah menurut Wakil: 

unakannja sepertiga 46 milj 
gawai, plafond biaja untuk 
Bapak koperasi itu meng 

         

Idjurkan agar pegawai Kemente- 
rian Penerangan jang berdjumlah 
116.000 orang itu untuk sebagian 
|didetasir pada Djawatan Kope- 
jrasi untuk membantu memberi- 
kan penerangan dan bimbingan 
|tentang koperasi kepada rakjat. 
Saran ini tertiantum pula dalam 
Isalah satu dari empat buah reso 
|lusi jang merupakan keputusan 
'dari konperensi pegawai negeri 
Kekek 2 Sit 

Hatt, menerangkan, bahwa pe 
gawai negeri tak dapat disama- 

an buruh partikelir. Bu 
tuh partikelir -berad, dalam sua 
tu pertentangan kelas buruh kon 
'tra madjikan. Pegawai negeri 
madjikannja ialah rakjat dan se 
tiap tuntutan kenaikan gadji ada 
lah tuntutan terhadap rakjat. Se 
tiap kenaikan gadji pegawai nege| 

ri achirnja akan berakibat keku 
rangan anggaran belandja jang 
pernah mentjapai kl. 2 miljard 
rupiah setahunnja. 

Defisit anggaran belandia ini 
mempunjai pengaruh inflatoir ter 
ihadap peredaran uang dan meng- 
akibatkan makin turunnja nilai 
rupiah. Di Soviet Russia, demi- 
kian Hatta, djumlah biaja jang 
dikeluarkan untuk membaiar ga- 

  

lah, di Indonesia sepertiga dari 
anggaran belandja. Diterangkan- 

Formasi Kepega- 
waian Perlu Di- 
' Reorganisir 

MARILAH KITA MENERIMA 
karena kenaikan gadji pegawai negeri dalam masa ini . 
busuk keadaan ekonomi kita, Demikian dikatakai oleh Wakil Pte 
butannja pada resepsi penutupan Konperensi Pusat 1 
jpag diadakan Senen malam digedung Pertemuan u 

egawal negeri adalah memang isk 'mentjukupi, Hatta 
uantuk memperbaiki nasibnja ialah 

dji pegawai merupakan sepersepu |: 

nja, bahwa perbaikan jang rieel | 

“Kenaikan Gadji Pegawal Seka- 
rang AkanMemperbuarukEkonomi 
Bung Hatta Andjurkan 
a Menerima Gadji P 

tidak ak 

saf Koperasi 

kil Presiden bukanlah “jang baik, karena dengan diper- 
ard) dari anggaran belandja pemerintah (18 miljard) untuk gadji. pe- 
POs ini scbenarnja sudah tertjapai. Pem unent  Meksuluna 
an- itu hanja mungkin dengan mem- hi : jg menurut, Hatta, masih 

  

perbesar produksi. Me 
Dengan menundjuk pada hasil2 

baik jang ditjapai oleh beberana 
koperasi didaerah Tjirebon dan 
Pekalongan jang baru2 ini telah 
dikundjunginja, Hatta mengandjur 
kan kepada para pegawai negeri 
jutk memperaktekkan self-help da 
lam memperbaiki nasibnja sendi 

pernjataannja kepada rakjat 
daerah2 itu jaitu, bhw berkopera 
si menimbulkan kepertjajaan pa 
da diri sendiri dan memperbesar 
nafsu utk berusaha memperbaiki 
keadaan ekonomi diri sendiri. 

Dikatakan oleh Waxil Presi- 

ra pegawai negeri dapat mengu 
rangkan belandjanja dgn seku 
rang2nja 50 persen. Untuk me- 

berkoperasi maka diandjurkannja 
kepada semua pemimpin kopera- 
si agar menghapuskan 

| berangsur2 sistim "pembelian dgn 

ar Para Pegawai 
suka IV GPN Dan Menahan Sedikit Susah — 
Utk Perbaiki Nasib Pegawai Perlu Kooperasi Dikembangkan 

gadji PGPN jang sekarang ini dan menahan susah sedikit, 

gawai 
mum Djakarta. ,Setel: 

Biola beluai pang bari 

ri jaitu berkoperasi. Diulanginjaperkoperasi, Hatta mengandjur- 
di ikan agar Kementerian Peneru- 

den, bhw dgn koperasi maka pa 

lantjarkan dan memenuhi sjarat2| 

  

  

ii Negeri Sekarang | 

erpaiki , tapi memper- 
Ka ad pidato sam 
2 : pr Lagi 

mengakui, bhw, gadji 
ssatu2njar 'd alan bagi 

ut kenaikan: gadji 

ap Tag 
      

    
  

  

  

    

   
banjak dipraktekkan di Indonesia. 
Menjambut keluhan ketua Pu- 

sat Koperasi Pegawai Negeri, 
bhw Djawatan Koperasi sangat 
lambat dalam memberikan  sta 
tus badan hukum kepada kope- 
rasi2 primair dan berhubung dgn 
masih kurangnja penerangan ke- 
pada rakjat tentang  maknanja 

    
   
    

    

  

Ingan menjediakan sedjumlah da- 
ri pegawai2nja utk diperbantu- 
kan pada Djawatan Koperasi. 
IHal ini menurut Wakil Presiden 
Iperlu djuga karena ternjata Dja 
watan Koperasi dgn formasinja 
jang sekarang tak sanggup me- 
nampung perkembangan perkape 
rasian di Indonesia. Didasarkan- 

nja djuga agar sedjumlah pega- 
wai-pegawai negeri dibebaskan da 

ri tugasnja utk mentjurahkan se- 
luruh perhatiannja pada penjeleng! 

maksud Tje   
geri (Antara). heboh kopra. 

  

  Sering Putusan2 Men- 
teri Matjet Tak Ter- 

leksana 
MENTERI Perhubungan S. Te 

djasukmana dalam suatu pertja- 
kapan dengan ,, Antara” disekitar 
renijana dan pelaksanaan pemba 
ngunar perhubungan  menjata- 

daripada pelaksanaannja kurang 
menggembira £ 

Menurut Menteri Tedjasukma 
na, kematjetan didalam pelaksa- 

'naan rentjana2 pemerintah pada 
umumnja mesti didjadikan per- 
soalan prinsipil. : 

Terasa sekali adanja kegandji 
lan bahwa pemerintah kita pada 
waktu ini tidak mempunjai apa 
ratuur pelaksana jang dapat me 
ngikuti gerak-tjepat jang diingin 
kan oleh masjarakat dan pemerin 
tah pusat didalam pembangunan. 
Dengan lain perkataan, sendi2 

dan susunan kepegawaian Repu 
blik Indonesia tidak sesuai de- 
ngan permintaan zaman jang 
mengehe 1 agar supaja ren- 
tjana2 dan keputusan2 kabinet 

kan, bahwa pada umumnja gerak |. 

   TT aah 
Gambar dari 2 orang 
ini dikabarkan bahwa sementara 

    

  

gambar ini tampak 

Dokumen2 Penting 
Persembunjiannja   didjalankan dalam irama revolu 

sioner. Bukan rahasis lagi bah| 
jiwa sering sekali 'putusan2 se- 
orang Menteri jang didasarkan 
atas politik umum pemerintah 
tertahan berbulan2, bilamana pu 
tusan2 itu dirumuskan  setjara 
administratief didalam biro2, ke 
menerian2 dar djawatan2 apala 
gi bilamana pelaksanaan itu ha 
rus melalui kerdjasam, diantara 
biro2 itu. | 

Bagaimana tjara memper 
baik Kekerasan? 

Ditanjakan pendapatnja, bagai-| AsrROLOG DRAVIDA, Pi- mana memperbaikinja keadaan ngal Reddy, pada hari Minggu 

  

“s|Nasser Akan Mati 
Krn Perbuatan   itu, Menteri menjatakan, bahwa 

memang soal organisasi dan ke- 
pegawaian 

kembali dalam arti keseluruhan- 
nja. Problim ini dapat dibagi dlm 

PAN.O.K. 

ja seluruh kementerian2 ditindjau 
lagi  keorganisasiannjas formasi 
bezetting kementerian dan djawa- 
tan2 ditindjau kembali supaja di 
sesuaikan dengan sjarat2 effisien- 
si, djumlah dan keadaan pegawai   mahkamah agung dan dimasuukan 

nja kedalam pendjara, maka ke| 
anggotaannja di DPR mendjadi! 
gugur. 

2 Kata Casey: 
3 Sjarat Utk Pelihara 
iRegiem Internasional 

Atas Suez 
MENTERI LUAR Negeri Aus 

tralia Richard Casey mengatakan 
hari Minggu sebelum bertolak ke 
London, untuk mewakili negeri- 
nja dalam konperensi mengenai 
Terusan Suez, bahwa penolakan 
presiden Nasser terhadap undang 
an 3 Besar Barat supaja mengha- 
diri konperensi itu, akan ,,lebih 

memperberat lagi tanggungdjawab 
Mesir, karena Mesir telah mem- 
perkosa aturan2 tingkah laku in- 
ternasional”, 

Kata Casey. ada 3 pokok. jg 
perlu untuk memelihar, ,regime 
internasional” atas Terusan Suez, 
talah: 1. Kebebasan pelajaran 
melalui Terusan Suez bagi sega 
la negara, 2. Bea ' pelajaran jg 
patut, 3. Exploitasi ig effisien. 
Casey mengatakan bahwa Aus 

tralia dan negara2 Asia mempu 
njai kepentingan jg sam, dalam 

jaran. Dikatakannja pula bahwa 
bangsa Australia, sebagai salah 
satu bangsa British, ' memahami 
penuh betapa pentingnja Terusan   (Antara) 

markan nama wakil kepala nega- 
ra, jakni dengan menerima. sa- 
wah 2 ha hasil korrupsi Lurah 
Simpeureum. Sawah itu 1 ha di 
tjatatkan atas segel dengan nama 
anak orang terkemuka itu dan 
1 ha atas segel nama wakil ke- 
pala negara. 

Keterangan 'Tjamat ini telah 
diperkuat oleh keterangan djuru 
'tulis jang membuat segel pentja- 
tatan sawah itu. 

Orang terkemuka itu telah mem 
bantah keterangan 'Tjamat itu 
dengan menjatakan, bahwa ia 
tidak pernah menerima uang 
Rp. 180.000.— tersebut, sedang-   kan mengenai sawah diterangkan- 
ye f , 

Suez bagi Inggris. 

epala Negara ,,Ditjatutkan" Utk 
Korupsi Rp 6,5 Djuta nja, bahwa ia pernah meminta 

mentjarikan tanah untuk keperlu- 
an asrama pamongpradja, 

Selain dari itu Tjamat Purwa 
karta dalam keterangannja - me- 
ngatakan pula telah memberikan 
4 ekor sapi kepada orang terke- 

muka 'itu untuk keperluan selama- 
tan, 

hal pemeliharaa, kebebasan pela: 

negeri keseluruhannja didjadikan | 
objek penjelidikan supaja penem- 
patan pegawai2 ini diselaraskan 
dengan bakat dan keahlian dari 
pegawai2 jang bersangkutan: dari 
djumlah pegawai2 ini mungkin 
sekali tidak bisa semuanja diberi | 
kan tempat didalam formasi jang 
aru, maka mesti ada penjaluran 

kelapangan pekerdjaan lain dgn 
djaminan pemerintah djuga. 

Baru2 ini didesa Lanas ketjama 
tan Klabang (Bondowoso) telah 
terdjadi keganasan matjan2 tutul 
sehingga meminta korban djiwa 
seorang anak berumur 8 tahun, 
sedang kakak anak tersebut jang 
berumur 17 tahun luka2.   

  

  
Dapat dikabarkan, bhw ,,per- 

kara Djatiluhur” itu kini mendja- 
di buah bibir masjarakat Purwa 
karta jang menghendaki supaja 
segera adanja penjelesaian menu- 
rut hukum, karena sudah terlalu 
lama berlarut2, 

|. Djuga dikabarkan, bahwa pi- 
hak kedjaksaan kini sedang me- 
imeriksanja dan djuga. Djaksa 
Agung telah menaruh perhatian 
atas perkara ini. (Antara) 

meramalkan di Karachi, 
2G 3 presiden Gamal Abdel Nasser 
ini harus ditindjau akan mati karena perbuatan ke- 

kerasan, dan akan digantikan 
Im oleh seorang djenderal 

beberapa bagian, sebagai berikut: diktator Mesir. Astrolog itu me 
Seperti pernah diadjukan oleh ngatakan, 1 u 

(Panitia Organisasi Suez achirnja akan dapat disele 
Kementerian?) baik sekali supa- Saikan mendjelang tanggal 26 Ok 

tober tahun ini, apabila pemerin 

Mesir dimana tiga orang diktator 

    

   
bgi aon 

bahwa 

sebagai | 

bahwa krisis terusan 

tahan kembali kepada ,,tangan se 
mula”. 
Reddy mengatakan, bhw dalam 

tahun 1955 ia sudah dapat mera 
malkan ,,zaman jang katjau“ bagi 

akan saling berganti, —  jakni 
djendral Nadjib, Nasser dan se- 
orang djendral jg belum diketahui 
namanja. Diterangkannja, bahwa 
Nasser akan memutuskan hubu- 
ngan dgn Inggris dan Perantjis, 
dan bhw di Perantjis akan diben 
tuk sebuah pemerintah Mesir da 
lam pembuangan, sekeliling priba 
di bekas radja Ahmed, putra be- 
kas radja Farouk,. Ahmed achir 
nja akan kembali ' kesinggasana 
keradjaan Mesir sebagai penggan 
ti diktator jg ketiga. Demikian 
ramalan Pingal Reddy (AFP). 
hhh— : 

   PNG tg 

  

SUKAN RRT DI BIRMA — 
pasukan RRT jang ketangkap waktu baru? 

ke daerah Birma dan menduduki beberapa tempat di wilajah Birma 
tersebut. Gambar ini diketemukan dalam saku peradjurit jang dalam 

tampak disebelah kiri, sedang peradjurit lainnja (se- 
belah kanan) kemudian telah berhasil melarikan diri (Pan Asia). 

Dr. Soumokil Pemimpin 
,RMSs Tertembak Mati : 

Disita Dalam Tempat 

Mr. Dr. SOUMOKIL Panglima Tertinggi dari apa jang di- 
namakan ,,Repubiik Maluku Selatan” menurut radio Makassar 
Minggu malam telah tertembak mati didalam satu pertempuran 
jang terdjadi dengan pasukan Mob-Brig Kompi 5158 di Ceram 
Barat (Maluku Tengah). Peristiwa itu terdjadi ketika satuan dari 
kompi Mob-Brig itu sedang mengadakan operasi dan menemui 

markas Soumokil disalah satu hutan Ceram Barat. 

|sukan. pengawalnja, 

Ikampanje anti komunis 

rouw dikatakan, bhw chusus mu 
tasi mengenai dirinja utk mendja 
di Atase Militer di Peking dite 
rima baik dan keberangkatannja 
ke Peking mungkin pada tanggal 
1 Oktober 1956 sesudah ia kem 
bali.dari perdjalanaan kenegara2 
Eropa Timur bersama2 dan Pre- 
siden. 

Pembangunan daerah ter- 
bentuk pada sikap pusat. 

Berbitjara mengenai pembangu 
nan daerah oleh Warouw dikata 
kan, bahwa selama ini tiap usaha 
pembangunan daerah terbentur 
pada sikap pusat untuk melajani 

kin dalam hal ini pusat chawatir 
djangan2 ' objek pembangunan 
akan  dirusakkan gerombolan. 
Akan tetapi demikian Warouw, 
apa jang kita lihat sekarang ini 
mengenai keadaan keamanan, chu 
sus didaerah Sulawesi, tidak sam 
pai sedemikian rupa buruknja se 
perti jang digambarkan oleh orang 
orang luar, 

Mutasi ke Peking diteri- 
ma dengan senang hati, 

Mengenai mutasi atas diri 
Panglima Warouw sendiri, dite- 
rangkan, bahwa mutasi untuk 
menduduki djabatan baru sebagai 
Atase Militer di Peking diterima 
dengan baik. 

Selandjutnja diterangkan, bah 
wa sebelum ada mutasi, memang 

pasukan2 RRT telah menjerbu   
Di Ceram Barat 

  

didjaman Nic, pernah mendjabat 
Audeteur-Militer. 
Didjaman NIT ia mendjabat 

Menteri Kehakiman dan pernah 
mewakili Perdana Menteri NIT. 

Ketika pengakuan kedaulatan 
R.I., Soumokil mendapat penga- 
ruh dari perwira2 KNIL Belan- 
da. Ia terbang ke Menado bersa- 
ma orang2 KNIL dgn menum- 
pang pesawat pembom Belanda 
utk menjiapkan suatu gerakan se 
perti di Ambon, tetapi persiapan 
itu gagal karena gerakan pemu- 

da-pemuda disana dan pemberon 
takan oleh anggota2 KNIL sen- 
diri pada 3 Mei 1950. Dari Me- 
nado ia terus ke Ambon dan bei 
hasil membentuk apa jang sam- 

Markas itu dikepung dan kemu 
dian diserang. Didalamnja- terda 
pat antara lain isteri Soumokil 
dengan 2 anaknja bersama pa- 

Ketika terdjadi serangan Mob 
Brig, pasukan pengawal Soumo- 
kil melarikan. diri dengan me- 
ninggalkan sedjumlah orang kor 
ban. Diantara para korban itu 
terdapat majat Soumokil. Isteri 
dan anak Soumokil sendiri ber- 
hasil meloloskan diri dengan si: 
sa2 pasukan pengawalnja. 
“Aa kn diketemukan 

jumlah dokume nting dan| "“ : persediaan makanan Hata sa-!|pai sekarang dinamakan ,,RMS“. 
gu. Seperti diketahui. Soumokil (Antara). 

Taiwan Akan Perhebat 
Kampanje Anti Kominis? 
Terutama Di Negara2 Islam ? — Indonesia 

Masuk Dala m ' Rentjananja 
. TIONGKOK TAIWAN bermaksud akan memperluas kam- 

panje anti komunis Tionghoa diseluruh dunia Islam, demikian 
hari Senen diterangkan oleh sumber2 jang mengetahui di Karachi. 
Sumber2 tsb. terangkan bahwa mereka telah mendapat keterangan 
Kena La Tiongkok Taiwan dari kaum Muslim Tionghoa 
jang sedang berdjemaah hadji ke Mekkah. Lk. 500 orang Muslim 
Tionghoa kini sedang naik hadii dalam suatu SL OkuAn jang di 
Pa See done Mohammad Hassin Ma Pu Fang jang per- 
rah mendjadi kepala pemerintahan militer di 5 propinsi di Tiong- 
aa Barat Nan aa Hanana Aa jang Tn Islam. 2 

aum muslimin Tionghoa itu : mpanje anti komunis itu di 
memperingatkan kaum Muslim duga akan berupa seruan2 dan 
lainnja di Mekkah, bahwa pe- djuga berupa pengiriman surat2 nguasaan komunis atas seluruh kepada muslimin terkemuka di 
dunia akan berarti berachirnja masing2 negara jang bersangkut 
Islam dan semua agama. jan jang mengandung peringatan2 Sumber2 Pakistan menerang- mengenai kegiatan? komunis. Su 
ana Kn Muslim Tiong rat2 kabar di Karachi hanja be- 
oa itu telah menundjukkan, bah berapa hari j.l. telah menjiarkan 

wa mereka akan memperluas seputjuk surat dari serombongan mereka ' : : : 5 5 t Islam Tionghoa jang mem itu pertama2 di Indonesia danj Wmat Is : Pakistan jang dalam pandangan 1 an ea nan kegi as 
mereka termasuk negara2 besar an ni ya Mena open Abg didunia ini. ba 5 . PN Kepada sumber2 tsb. kaum mus 5 perhubungan2nja dengan limin Tionghoa itu telah mene-|RRT. Tetapi meskipun mendjadi 
rangkan bahwa mereka akan me- sekutu jang teguh dari AS dan 
negaskan, bahwa ada Ik. 50 djuta | mendjadi anggauta Seato, Pakis- muslimin Tionghoa jang sekarang'tan mempunjai hubungan2 diplo- 
: 2g 1 buta kekuasaan ant Peking selama 6 tahun 
omunis didaratan Tiongkok. 3. . 

Tiga Th Lagi A.S Akan 
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“ Murah - Hemat - Merdu 

dan Kuat, 
« Luidspreker istimewa 

basnja, 

“ Gelombang 13-139 me- 
ter menerima seluruh 
dunia tanpa antenne! 

£ Lampu2 mudah didapat 
UF 4, UCH 4, UBC 
41, UL 41, UY 41, 

“ Peti kaju jg. molek ben- 
tuknja 'serta mengkilap 

turnja, 
“ Harga tiuma Rp. 1125.- 

SUATU KEMADJUAN 
tetap meskipun tidak tjepat ke 
arah pembikinan pesawat2 ter- 
bang dengan tenaga atom kini 
sedang berlaku di Amerika, de- 
mikian menurut laporan para 
pembesar pemerintah serta para 
ne penerbangan Amerika Se 
rikat, 

Amerika, meramalkan bahwa 
Amerika akan mempunjai pesa- 
wat terbang bertenaga 'atom di- 
dalam tempo tiga tahun jg akan 
datang ini. Tetapi ia memperingat 
kan, bahwa pembikinan pesawat2 
terbang atom itu adalah satu 
pekerdjaan jang amat  sulitnja. 
Salah satu masalahnja jg pokok 
ialah, bahwa reaktor2 atom di 
dalam pesawat itu harus dilin- 
dungi demikian rupa sehingga da 
pat mentjegah sinar2  atomnja 

jang 

Harold E. Stassen, penasehat 
istimewa Presiden Eisenhower di 
lapangan perlutjutan sendjata in- 
ternasional, baru2 

— KE KONP. LONDON — : 
Senin pagi telah berangkat delegasi Indonesia ke-komperensi inter- 
nasional mengenai Terusan Suez di London jang diketwai oleh 
Menteri Luar-Negeri Ruslan Abdulgani. P,M. Ali dan pembesar2 

lainnja turut wengantarkan kelapangan terbang Kemajoran. 

Coup Waroaw Dulu Di. 
gah Pertumi- 

pahan Darah Di TT VII 
Kini Pimpinan”AD Berusaha Bendung In- 

8,0 # x3 filtrasi Politik Dikalangan AD 
DALAM KONPERENSI-PERSNJA Senen pagi Panglima TT 

VII Kolonel J.F. Warouw, antara Jain telah memberikan kete- 
rangan mengenai keadaan militer dan soal2 jang langsung ber- 
hubungan dengan soal2 militer di Sulawesi chususnja. : 

setjara garaan perkoperasian pegawai ne- | telah didjelaskan mengenai terbentuknja Ko. DPSST, mutasi2 dan 

daerah. Dikatakan, bahwa mungl 

   

  

     

    

    

     

Djuga 

Mengenai soal mutasi oleh Wa dari pihak Warouw sendiri telah 
beberapa kali dikirim surat ke 
pusat supaja ia dipindahkan ke 
djabatan lain dengan sjarat, bah- 
wa djabatan jang diberikan itu 
adalah satu lapangan jang dapat 
dipergunakan untuk beladjar lagi 
sebagai persiapan diri dalam su- 
sunan Angkatan Darat dikemudi- 
an hari. 

Ditekankan, bahwa anggapan2 
orang luar, bahwa mutasi dika- 
langan Angkatan Darat didasar- 
kan” pada  soal2 politik, sama 
sekali tidak benar. Mutasi diada 
kan berdasarkan piagam Jogja. 

Infiltrasi politik dibendung. 
Oleh Warouw selandjutnja di 

katakan, bahwa. pihak pimpinan 
Angkatan Darat” dan perwira2 
tinggi/menengah sekarang ini se- 
dang berusaha untuk memben- 

dung infiltrasi politik pada pihak 
anggota2 tentara, terutama pada 

pihak bawahan, 
Dikatakan, bahwa djika hal ini 

tidak diawasi dengan sebaik-baik 
nja, bahaja besar akan dihadapi, 
terlebih-lebih pihak peradjurit-pe 
radjurit jang telah dimasuki infil 
trasi politik itu mudah sadja di- 
peralat oleh segolongan manusia 
dan dengan demikian akan terdja 
di.lagi peristiwa jang mungkin le 
bih hebat dari peristiwa 17 Ok 
tober. 

Heboh kopra. 
sMengenai heboh kopra di Sula 

wesi achir2 ini, oleh Warouw di 
katakan, bahwa oleh karena me- 
mang. sulit penjelesaiannja, maka 
sengadja Panglima TT. VII tidak   memberikan komentar banjak, 
tapi langsung memberikan laporan 
kepada pihak atasan. 

Dikatakan, bahwa heboh ini 
memang sukar oleh karena di 
samping. melihat. dan mengukur 
heboh" ini -dari suduts kenjataan, 
'maka umum melihat sebagai satu 
'penjelundupan langsung dibawah 
Panglima T.T. VIL. 

Dikatakan, bahwa hai'ini me- 
mang benar oleh sebab sedjak 

adanja heboh-heboh kopra, pihak 
petani2 kopra di Sulawesi Utara 
menjatakan kesediaan mereka un 
tuk mendjadikan Panglima TI 
VII dan pihak pemerintah propin 
si sebagai pelopor atau pelindung: 
dim soal heboh ini. «5 

Tapi kenjataan2 sekarang ini 
demikian Warouw, bila orang 
Juar/pusat mengatakan, bahwa 

ada penjelundupan di Sulawesi 
Utara, maka pihak petani2 keia 
pa sebaliknja menuduh, bhw pu 
sat jg menjelundup. - 

Hal ini dikatakan karena ad: 
nja perasaan tidak puas dari d 
erah jang menganggap se-akan?2 
pusat tidak memperhatikan pem 
bangunan daerah. Untuk inj dd 
erah dikatakan menghendaki su 
paja hasil2 jang berasal dari d4 
erah itu dikembalikan, walaupun 
hanja sebagiannja untuk melans 
tjarkan pembangun daerah. 3 
Mengenai penjelesaian heboti 

ini. Panglima TT. VII jakin, bah 
wa heboh akan dapat diselesai, 
kan bila diserahkan kepada pr 
sat, dan tidak ads blok2an 

z 
5 
a 

d leg 
terdiri satu golongan membela 
pemerintah dan satu - golongari 
menentang. f 

Maksud adakan coup 16! 
Nopember 1952, 3 

Djuga oleh Warouw diterang-: 
kan, bahwa maksud ia mengada-f 
kan coup pada tgl. 16 Nopember? 
1952 terhadap Kolonel Gatot Su 
broto Panglima T.T. VII waktuj 
itu, bukannja untuk ingin duduk 
sebagai Panglima, 'akan tetapi 
pada waktu itu Warouw melihat? 
akan adanja suatu pertumpahan 
darah jang hebat di Sulawesi bila 
pak Gatot terus memegang dja- 
batan Panglima T.T. VIL Oleh! 
Warouw dikatakan, bahwa defi-! 
nitief bahaja ini tidak ada lagi - 
sesudah ada keutuhan Angkatan 
Darat. :   

Untuk djual lagi dapat potongan baik, 
Distributor: 

MODERN RADIO SERVICE 
Sawah Besar 18 Djakarta. 

DI SEMARANG BISA DAPAT DIBELI PADA: 

Ikan: Apa jang sekarang nam- 
ini mengata- 

paknja tidak mungkin, — didalam 
10 tahun lagi akan merupakan 
suatu hal jang biasa.” Ia menje- 
but sebagai tjontoh2 penggunaan 
atom untuk membangkit tenaga   SUCCES RADIO SERVICE, Seteran No. 1A. 

N. V, ELECTRON, Djl. Gadjah Mada 30. 
Di Surabaja bisa dapat pada : 

BING & CO., Dil. Ondhomohen 20-22 . 
anna 

setjara non-stop. 

anggauta Komisi Tenaga 

listerik dan tenaga bagi pesawat2 
terbang jang dapat keliling dunia 

Eugene Zukert, seorang bekas 

tidak lepas keluar dan membaha- 
jakan. Tetapi kemadjuan jang 
telah ditjapai didalam hal ini 
adalah demikian djauh sehingga 
kesulitannja sebagian sudah dapat 
dipetjahkan. Ini dibuktikan oleh 
kenjataan bahwa Komisi Tenaga 
Atom baru2 ini telah mengumum 
kan maksudnja untuk membangun 
kan sebuah laboratorium istime- 
wa buat membikin pesawat ter-   Atom 

  

  bang bertenaga atom, 

3 

(Antara) 

SudahPunja 

Demikian Kolonel Warouw. ! 

Pesawat Terbang Dgn Tenaga Atom? 
Para insinjur ' menundjukkan, 

bahwa ada bahan2 baru seka- 
rang jang dapat. digunakan seba 
gai perisai reaktor2 atom didalam 
pesawat terbang. “Ini dapat meng 
gantikan dinding2 perisai “jang 
bisa berupa timah dan semen jg 
beratnja sampai 50-100 ton. 
Tetapi bersamaan dengan kenja- 
taan diatas disebutkan pula, bah 
wa penggunaan tenaga atom utk 
pesawat terbang dapat banjak 
sekali mengurangkan berat pesa- 
wat. Safi pound (453 gram) ura- 
nium 235 dapat membangkitkan 
daja panas jang sama dengan 
1.700.000 (770.000 kg)  minjak 
bensin, Ini berarti, bahwa. bahan 
bakar pesawat atom diukur be- 
ratnja dengan hanja beberapa 
pound setiap hari dan tidak lagi 
dengan beberapa ribu pound se- 
tiap djamnja sebagaimana halnja 
pesawat2 terbang jang memakai 
minjak gasoline sekarang,  


