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. 
rupa?nja tidak menginsafi bahwa 
bagian terbesar dari bangsa? di 
dunia ini, termasuk pula rakjat 
'Biok Barat, menentang kcras pe 

ngobaran kekerasan, dan bahwa 
mereka menghendaki supaja seng 

internasioal diselesaikan 
Tana an, jang bersifat damai. De- 
£ keta2 

Kairo. 3 

: 

   

  

perensi 

pakai seba 
pertikaian ' 
sumber 

   
sir, letnan kolonel , 
Hatem menjatakan dalam konpe' 
rensi pers di Kairo pada malam 
Djum'at Mesir pada tingkat se- 
karang tak akan mengeluarkan 

komentar resmi 
Konperensi London, 
Pertanjaan bagaimana kome 

tarnja terhadap putusan negara? 
peserta Konperensi 
menjokong Rentjana Dulle 
mengirim suatu panitia ke Kairo, 
didjawab oleh Abdul Kader Ha 
tem bahwa hingga kini belum di 
terima di Kairo nota resmi 'me- 
ngenai pengiriman panitia tsb. | 

suatu 

ti2 mewartakan bahwa me . 
rut kalangan jang mengetahui 

pemimpin or-Kairo presiden Mesir 
si London, dan 
penjokong2nja ter kan 

diri dari 1ggo 
. militer jang diselengga- 

| Tapi, kata 

lah komentator — Radio 
je|rangkan sehabis sidang 

th. berlangsung selama 214 djam 

  

     
              

"-Dalles jg. 3 

“mal untuk urusan  pelaja 
lalui Terusan Suez, demikian me 
nurut kalangan Mesir di London. 

Diterangkan oleh kalangan ini 
bahwa Aly Sabri telah memberi | 
pernjataannja tsb. dalam perte- 
muan dgn utusan India ke Kon 

London Krishna Menon.. 
Dikatakan  selandjutnja bahwa 

. Aly Sabri djuga menjatakan bhw 
hanja rentjana India dapat  di- 

'a dasar penjelesaian 
Terusan Suez. Suatu 

jang dekat dengan Aly 
Sabri dalam pada itu mengata- 

kan bahwa presiden Mesir Nas 
ser akan bersedia menerima ker- 

dja-sama suatu panitia konsulta 
tif internasional ja. bertanggung 
diawab kepada PBB, djika Mesir 
dibiarkan mengurus sendiri pela 
jaran melalui Terusan Suez. 

a internasio- 

Isuatu pi 

| jang 

   
    
    
   

  

diseluruh duni: 
produk si dalam minggu jl. - 

minjak Agha Ja 
di Iran 
   

  

Po menghasilkan 
Ru. barret #Faptoa 

" hasilkan 30.000 barr el 

nurut ketera : 
ber ini memp' 
produksi 20 ta 

| HOKA 

  

.ORGANISASI 
prus. Junani EOKA 
telah menolak sjarat2 

|. dang telah diumumkan oleh pe-| 
5 merintahan Inggr be 

' djawaban 
sebuah ultimatum. 

   
   
   
     

    

     

   

    

   
   

  

       
   

    

  

'ke-akan bersedia mengadak: er- 
'emuan dengan panitia R na 
Dulles ita, tetapi sudah pasti 
(bahwa ia akan mengatakan tak 
bersedia mengadakan perundi- 

2istan tadi Dullesingan berdasarkan rentjana Dul- 
les itu. 3 
UP selandjutaja mewartakan 

bahwa. Tentara. Pembebasan Na 
sional Mesir pada malam Djum 
'at memanggil komandan2nja - di 
daerah untuk mengadakan sidang 
istimewa, segera sesudah berita 
mengenai putusan  Konperensi 
London telah sampai di Kairo. 
Komandan tertinggi ' tentara 

tsb. Djamaluddin Hussein mene- 
tsb. jang 

  

a Hoandainja 

      

1.1 
setiap pe ingan dengan Mesir, 

Djenewa afau Roma. Kalangan 

Dulles ke Kairo. 
Ini mengingat 

Mensiez sebagai PM Australia, 
tetapi ada dugaan menurut ka- 
|langan :itu djuga bahwa panitia 
Rentjana Dulles tsb. akan me- 
njetudjut menemui seorang Wa- 
kil peribadi “dari Nasser,  djika 
|Nasser menofak mengadakan per 
temuan dengan panitia itu. 
Seperti diketahui panitia itu di 

'Iberi tugas oleh negara2 penjo- 
““Ikong Rentjana Dulles untuk men 

»- |ijelaskan rentjana itu kepada pe 
Imerintah Mesir dan menanjakan 
apakah Mesir bersedia mengada 
Ikan perundingan atas dasar 

  

|oat kabar bahwa penundjukan 
Inegara2 jang duduk dalam pani- 

“Rentjana Dulles itu adalah 
pilihan strategis jaitu  di- 

samping Australia ialah negara 
termasuk tetangga Mesir jaitu 
Ethiopia, negara netral — tradi- 
sionil Sweden, sebuah — negara 
'Timur Tengah Iran dan salah 
satu negara Barat jang sangat 
(tergantung dari Terusan  Suez 

     
| Nasser dengan dihadiri djuga 

Toteh menteri luar negeri AS Dul 

les sebelum ia terbang kembali 

e Washingtom. Didapat kabar 
mbantu menteri luar 

  

  

    tia tsb. 
n luar      

  

m'at bahwa 
| panitia , 

    

Bantuan Mi- 

1Blok:Arab? 

| Diamtat “Yikemu naa 3 

. | bahwa negara2 Arab tidak Da 

    

    

  

kE liter Bagi | 
    

Bila Sampai Petjah | 

  

berdiri sendiri kalau petjah pe- 

san Sucz. Berbitjara kepada di- 
plomat2 Barat dan - Timur Te- 
Don. Seret menanti ba 
wa kalau ia mempunjai putera jg 
hendak djadi pasukan sukarela, 
ia tentulah akan mengandjurkan 

|nja. Menurut Khruschev, ada pe 
rang jang adil dan ada perang 

salah Terusan Suez, maka pepe 
rangan Mesir adalah adil. 
Selandjutnja dikatakan oleh 

Khruschev, bahwa negara2 Arab 
tidak akan sendirian bila mele- 
'tus peperangan. Akan ada pasu 
kan. sukarela jg akan membantu 
negara2 Arab itu, demikian 
Khruschev. 
Khruschev menjatakan hal2 ta 

di dalhm djamuar jg “diadakan 
oleh kedutaan Rumania berkena 
an dengan ulang tahun ke-13 
pembebasan Rumania oleh ang 

  

Tampak Nj. Soong Ching Ling 

Khruschev 

tuk Terusan Suez dapat diset 
djui oleh Uni Soviet. tetapi Uni 
Sovjet menentang keras suatu ba 
dan administratif internasional. 

2 |Laksanakan 
bahwa telah dibitjarak ai : g 
has epdudie et tt Pa Je Konkrit 

P.M. Libanon memper- : 5 
siapkan sidang istimewa Laporan Seksi L. N. 

sekali tertjapai. 

  

  

Liga Arab. 

   

        
         
        
      

     
   

PELUK PERPISAHAN 

berpelukan dengan bu Ali Sastroamidjojo, sesaat sebelum nj. Soong 
meninggalkan lapangan terbang Kemajoran pada hari Kemis pagi 
untuk kembali ke RRT, setelah mengundjungi Indonesia selama 
10 hari. Nomor dua dari kanan adalah duta besar RRT Huang 
Chen jang ikut mengantarkan ni. Soong 'ke lapangan terbang. 

'pat ditjapai dengan resolusi2, de rangkat tel. 26/8. jad., 

rangkan, 

kepada Presiden — Nasser 

Suwito djuga tidak menjangkal 

(ig. membelakangi lensa) sedang| tajam pertemuan antara Mente 
1 Luar Negeri Ruslan 

ii akan disinggung soal2 menge- 

idakan konperensi jang lebih 
luas dengan mengundang 45 ne 

Presiden Eisenhower ar guna membitarakan . ma 
Djandjikan Dunia Jang 
Makmur Dan Damai! 
EISENHOWER HARI DJUM'AT kemaren menamakan par-| iamaian, jaitu tetap mentjari pe 

tai Republik A.S. sebagai ,,/Partai hari denan” dan ia berdjandji | nielesaian tanpa kekerasan sen 
katan perang Sovjet. Selain ituy 3Xan terus berusaha untuk kemakmurah A.S. dan perdamaian di |djata. 

meneningkan djuga| @unia. Menerima baik pentjalonannja untuk berdjoang lagi dim 
kepada duta besar Perantiis bah| pemilihan presiden ig akan datang, Eisenhower mengemukakan |tang maksud Menteri Luar Nege 
wa suatu badan konsultatif un-| maksud tudjuannja, jakni kemakmuran dan perdamaian dan sete- Iri Ruslan untuk pergi ke Kairo 

rusnja menjatakan babwa hari depan jang direntjanakannja bisa (dan terus 

alah Terusan Suez. 
Djurubitjara Kementerian Luar 

va apabila gagal menempuh dja 
fan jang satu, maka harus di- 
tjari djalan jang lain jang sesuai 
lengan pendirian dan tjita2 per 

Atas pertanjaan, apakah ten- 

pulang ke Indonesia 
dulu berarti. aa an 

BERAT iron tidak ak biru menjusul rembongan Pres Tetapi Kel Fu tidak akan da- den ke Sovjet Unie jg akan be 
2 za e Suwitc 

mikian Eisenhower menegaskan |belum/tidak — bersedia ” member 
dalam konvensi Partai Republik kan diawaban. 
tadi. Hal'iftu dapat ditjapai oleh Seperti diketahui. setelah sele 
tjita2 dan keberanian 168 djuta| sai sidang kabinet Selasa malam 

orang Amrika.jc bersatu dan be|i£ biru lalu, Menteri Penerangar 
PA ENG. : “|Sudibio telah menerangkan, bah 

kerdja-sama dengan sahabat2 di wa Menteri Luar Negeri Ruslar 

“TAHUN KE VII No. 156 

Menlu R uslan Akan 
Pulang Dulu Ke Djak 
Uotuk Berikan Laporan Tentang Konp. 
London — Nasser :Miemang Perlu Diberi 

Pendjelasan-Pendjelasan 
MENGENAI BERITA bertolaknja Menteri Luar Negeri: Rus 

lan Abdulgani dari London menudju Kairo Djum'at pagi kemaren 
untuk menemui Presiden Nasser, djurubitjara Kementerian Luar 
Negeri Suwito Kusumowidagdo atas vertaniaan ,,Antara” menc- 

bahwa dapat dimengerti kalau Menteri Luar Negeri 
menganggap verlu untuk memberikan pendjelasan-pendjelasan 

mengenai 

di London, mengingat Mesir tidak diwakili dalam konpcrensi ter 
sebut dan mengingat pula, bahwa Menteri Luar Negeri selalu ber 
usaha untuk mentjari penjelesaian masalah Suez setjara damai. 

dania kemungkinan, bahwa di, 

Abdul- | 
zani dengan Presiden Nasser nanf 

nai pendirian Mesir supaja di-| 

Negeri tsb. menambahkan, bah-f 

Reuter kemudian mewartakan 
bhw menurut siaran radio Kairo 
pada malam Djumat P.M. Liba 
non Abdullah al Yafi bermaksud 
mengadakan kontak dgn pemerin 
tah semua negara Arab dalam 
mempersiapkan suatu sidang isti 
mewa dari Liga Arab di Beirut 
guna menghadapi perkembangan 
baru krisis Terusan Suez. 

Menurut Radio Kairo sidang 
itu telah diminta oleh panitia po 
litik Liga Arab pada permulaan   

   
   

|usul2 dalam rentjana tsb. Dida: 

Menurut rentjana panitia itu 
$ | pada hari Djum'at bersidang utk 
membitjarakan approachnja pa- 

ida 

geri S. Loy Henderson, se- 
ang pembesar ahli urusan Ti- 

Menurut AFP kemente- 
negeri Sweden telah 

mengumumkan pada malam Dju 
bahwa wakil Sweden dalam 

“ialah menterinja luar 

krisis tsb. (Antara). 

u Diadjak 

DPR Mengenai Peng- 
hapusan KMB '” 

LAPORAN seksi luar negeri 
parlemen jang hari Djum'at di 

luar negeri untuk mentjapai tjita2 
bersama dalam dunia jang ' da- 
man ' 

— Eisenhower jang pidatonja di- 

Aldjazair, persoalan Irian Barat,| Eiseni 

batjakan oleh wakil ketuanja siarkan djuga oleh televisi dan 
ee Ta Pena, San radio, sefandjutnja mengatakan 
ang parlemen pleno terbuka | bahwa ia menerima baik ja- 

berisi hal-hal disekitar undangan tania Naa Kota Kan Ta dil 3 3 3 “ 5 - 
Sovjet Uni, RRT dil. supaja par dengan kepertjajaan penuh. Ia 'lemen mengirimkan missi, unda-| “(NS2N KEpetUaj na 

     

      

ngan World Association of Par-| Pertjaja bahwa maksud tudjuan 
Hamentarians for World Govern-)| “artai Republik adalah sesuai 
ment untuk konperensinja di|den. jg diisahakannja untuk ha- 
London, erika Serikat. tentang penghapusan| ri depan 
perdjandjian KMB, pampasan ANE ! 
Djepang, — Dwikewarganegaraan ar kokoh utk perdamai: 
dengan RRT, masalah2 Cyprus, | ginia.. 2 

, E r kemudian mema-' 
duta2 besar di parkan 

Tentang penghapusan 
K.M.B. 

utk perdamaian dunfa jang ke- 
kal: AS. dengan aktif harus ber- 

Dalam laporan itu ditegaskan, usaha mendjembatani djurang jg   Berunding Oleh Panitia Komp. London 
KALANGAN DELEGASI Australia ke Konperensi London 

tentang Terusan Suez mengatakan pada malam Djun'at bahwa 
djika presiden Mesir Nasser me 

njetudjuinja, sebaiknja harus diadakan di tempat jang netral jaitu 
ini selandjutnja mengemukakan 

harapan bahwa Nasser sendiri jang mengadakan pertemuan dengan 3 
Robert Menzies sebagai ketua dari panitia S negara jang hendak 
dikirim cieh negara2 peserta konperensi penjokong Rentjana "tu disegala 

kedudukannja ban Nasser atas permintaan di- perdjandjian2 KMB guna mele- 
adakannja perundingan. 4 

Djuru bitjara delegasi Inggris 

pertanjaan berapa  sebenarnja 

djumlah negara jang menjokong 

djumlah itu dapat dianggap 18 
djika Sepanjol jang menjetudjui 
rentjana Dulles dgn. sarat digo- 
longkan djuga dalam  negara2 
penjokong Rentjana Dulles. Se- 

verti diketahui wakil Sepanjol te 
lah mengatakan djika dengan Me 

Isir tak dapat diadakan persetu- 
ijuan mengenai perumusan meng 
internasionalisasi Terusan  Suez 
hendaknja perundingan dilandjut 
Ikan berdasarkan usul  Sepanjol 
|membentuk sebuah badan Mesir 
dalam mana negara2 lain  diwa 
kili untuk urusan pelajaran me- 
lalui Terusan Suez. 

Sikap delegasi Uni So- 
“jet, 

Djuru bitjara delegasi Uni So- 
vjet dalam pada itu, dalam men 
Idjawab pertanjaan apakah nega 
ra-negara jg menjokong rentjana 

India akan djuga mengirim suatu 
Idelegasi ke Kairo mengatakan 
bahwa delegasi Uni Sovjet sen- 
diri akan bertindak sesuai dgn. 
persetudjuan jang telah tertjapai 
dalam Konperensi London. 

Seperti diketahui satu2nja pu 
tusan dari konperensi tsb. jang 
dihadliri oleh wakil2 22 negara 
dan diadakan sedjak tgl. 16 Agus 

.Itus jl. hingga malam Djum'at ia 
lah menjampaikan kepada peme 
rintah Mesir, jang menolak un- 
dangan  menghadliri konperensi 
tsb., seluruh notulen dari konpe 
rensi, kira2 450.000 perkataan 
memenuhi ratusan halaman, tan 

sementara itu dalam mendjawab| 

rentjana Dulles mengatakan bah, 

Iwa ia sendiri djuga tak dapat 
mengatakan dengan pasti, tetapi 

Fa | isahkan AS. daripada bang- bahwa dari keterangan? dan ba-| misa 4 2 ang 
han2 jang dikemukakan oleh agan He Pj pemerinta- 
Menteri Luar Negeri kepada sek Hp pekan 5 mempertahan- 
si, maka seksi menarik kesim-| 1 L Nana ae lapangan 
pulan bahwa pemerintah dengan Ta P. gua dan militer dan 
sungguh2 - mempeladjari kemung-| ““amanan olektif utk mendjaga 
kinan serta berusaha sebaik2nja setiap kemungkinan agressi. 

Djandji Nixon utk melaksanakan segala 'sesua- : Se Haa 
Ineraran: “Rebukas Sementara itu Richard Nixon, 

1 . Isetelah menerima baik pentjalon 
daripada hapusnja annja sebagai wakil presiden 

lagi, dalam pidatonja telah men- 
djandjikan suatu program ban- 

kelandjutan 

paskan semua ikatan2 dgn Be- 
landa £ bin : te 1 uan ekonomi djangka pandjang 
Seksi menjarankan, terutama kepada luar negeri dan ikutinja 

mengingat waktu serta desakan? A.S. dalam persekutuan2 Barat 
dari masjarakat hendaknja par- jang dianggapnja perlu bagi ke- 
lemen mendesak lagi kepada pe-lamanan AS: 
merintah utk segera melaksana- Menurut Nixon, offensif ekono 
kan penghapusan KMB itu se-|mi Uni Sovjet perlu dilawan dgn 

Abdulgani akan langsung meng 
gabungkan diri dengan rombo 
ngan Presiden. mungkin di Juso 
slavia, dan laporan kepada kabi 
net tentang konperensi Londor 
dapat diberikan “oleh anggota? 
delegasi lainnja. 

Ruslan Djum'at pagi ke 
Kairo. 

Seterusnja dikatakan, bahwa 
Menteri Luar Negeri Ruslan Ab 
dulgani bersama Dr, Subandrijo   

  tjara konkrit. suatu program jang berani dan 
Tentang pampasan Djepang. " 

Seksi berpendapat, bhw dari ke 
terangan? jang didapat dari peme 
rintah, dapat ditarik kesimpulan, 

rundingan?2 jang lalu dgn pihak 
Djepang dan baru bersedia meng 
adakan lagi perundingan djika pi 
hak Djepang bersedia atas dasar 
tuntutan Indonesia, dan bhw per 
setudjuan antara Djepang dengan 
Burma dan dgn Pilipina belum 
lagi dapat didjadikan dasar pang 
kal utk membuka perundingan 
lagi dengan Indonesia. 
Man Men bahwa da- 
am. menjokong tuntutan jg telah| - mega 
diadjukan oleh pemerintah Indo-| RUU pemilihan DPRD. Setclah 
nesia itu, hendaknja soal pam- 
pasan Djepang dapat segera dise 
lesaikan atas dasar kepentingan 
Indonesia sendiri (Antara). 

Djawaban Ment. D. 

  

Pokok2 djawaban Men- 
teri Dalam Negeri, ' 

Dalam djawabannja atas pe- 

Ramai' Pulang 
mandangan umum babak II ten- Dari Tawao 
tang RUU pemilihan DPRD, 

Ern Upah Diturunkan Menteri Dalam Negeri menerang 
Separo kan, bahwa pertemuan jang di- 

$ g " adakan antara Menteri dan. para MASKAPAN di Kalimantan) Mn Se 
Utara jang dibawah pengawasan Pa LN n telah aa 
pemerintah Inggris, seperti BBT | YAPAL nasiZ jang Naa jan 
CL, ABACA, dsb., ig mempu- | Kan dan dapat dirumuskan dalam 
njai tenaga "buruh sedjumlah| 2ota-perubahan atas RUU terse 
ribuan orang, telah menurunkan but. 1 : 
upah buruhnja dari $ 6 mendja- Didjelaskan, bahwa pemerintah 
di $ 3 sehari. akan berusaha sekeras2nja  su- 

Dari djumlah ribuan buruh paja daerah2 otonom di Sumate 
tersebut, 7.120 adalah orang2 ig ra, Kalimantan, Sulawesi dan 

berasal dari wilajah R.L, dianta- Maluku selekas2nja terbentuk se 

    pa sesuatu rekomendasi. 
ranja lebih 1.009 orang jang tc- hingga dengan segera pula dapat 
lah bekerdja sedjak tahun 1931. / menghadapi pemilihan berdasar 

dan Sekretaris Menteri Luar Ne- 
geri, Subagijo, Djum'at pagi ke 

maren meninggalkan London mel 
nudju ke Cairo, utk mengadakan 

1 pertemuan dan Presiden Nasser, 
e hal jang sangat di- Rombongan Menteri Luar Nege- “dasar-jang-kokoh rrakan tinggal satu hari dani 

kemudian akan meneruskan per- 
djalanan ke Djakarta utk mem 
berikan laporan kepada pemerin 
tah pusat tentang djalannja kon 
perensi London. 

Dr. Abu Hanifah, Abdatjat 
dan Izak Zahir serta Jahja Kar- 
naradiasa Djum'at malam menu- 
dju ke Djakarta (Antara). 

  

meminta pandangan baru dalam 
politik luar negeri ALS. untuk 
mengalihkan pikiran orang  ke- 
arah tjita2 kemerdekaan dan de 
mokrasi. 

Dikatakan, bhw bantuan eko- 
nomi kepada luar negeri itu munc 
kin . memperbesar pengorbanan 
A.S., tetapi ALS. bagaimananur 
tidak boleh menghadapi pilihan 
antara bangkrut dan menjerah 
kepada Uni Sovjet. 

Demikian Nixon. (Ant.-Reuter) 

Kebebasan Kampanje Pemi- 
aa Pena an Sa Didaerah2 ' 
jang telah dikemukakan pada pe- 1 an 1 aer a Kadang2 

giMemang Perlu Dibatasi:/Z 
N. Mengenai R.U.U. 

Pemilihan DPRD2 
5 SIDANG PARLEMEN pleno terbuka hari Djum'at kemaren 
jang dihadliri 170 anggauta mula2 mendengarkan djawaban Men 
teri Dalam Negeri atas pemandangan umum babak II tentang 

djawaban itu selesai, sidang me- 
mutuskan untuk meneruskan pembitjaraan tentang RUU dalam 
sidang pleno- terbuka nanti malam. Kemudian sidang mendengar- 
kan laporan seksi Inar negeri, laporan seksi pertanian — agraria 
dan laporan seksi dalami negeri/ penerangan. 

tiap otonom, sedang bagi otonom 
propinsi jg luas daerahnja dar 
buruk perhubungannja, pemerin: 
tah akan berusaha dengan tjara 
pelaksania, jg membawa kelar 
tjaran pemilihan. 
Tentang usaha “pendemokrasi- 

an pemerintahan desa sekarang 
ini, pemerintah menerangkan. 
bahwa kini sedang diusahakan 
untuk mengganti peraturan kolo 
nial “dulu, jaitu LG.O. - dan 
I.G.O.B, dengan undang2 jang 
baru. 
(Tentang kebebasan berkampa 

nje didaerah2, diterangkan oleh 
pemerintah bahwa memang ka 
dang2 perlu diadakan sedikit 
pembatasan berhubung dengan 
keadaan keamanan didaerah ig 
bersangkutan “ dan ' hendaknia 
pembatasan ig demikian itu di 

NAN Tg 2 ANN Sa Pa TN NN PUT Sg ONE 
3 

» 

  

  

Harga Langganan (Bajar Muka) 

Dim. kota Smg.: Rp.12,70 & Rp. 0,30 (Materai) & Rp. 13, 

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

Harga Adv. Rp. 0,95 per mm.-kol. Ktjeran '75 sen selembar.   
  P 

Was 
ka 

  

Krn Rusia 
Indonesia 

djalannja  konperensi 

lah sebagai berikut: ..Konperensi 
"London tentang terusan Suez, jg 
dihadiri oleh pemerintah? dari 
Ala ia (nama negara2), dalam 
sidangnja jg dimulai tgl. 16 Agus 
tus hingga 23 Agustus, sesudah 
diadakan pertukaran pikiran jg 
berguna dan setjara terus-terang, 
jg diikuti oleh semu., pihak. me 
njatakan  kechawatirannja ten- 

Indonesia 

Salah Let tang genting-pentingnja masalah 
mengharap 2. terussn Suez . serta 

Reaksi Anwar Menge- kan bahwa negeri2 peserta akan 
nai Hasil Konperensi berichtiar mentjapai penjelesaian 

5 masalah ini jg akseptabel. Si- 
London dang mohon kepada ketua konpe 

Naba 1 As rensi untuk menjampaik: epz 
KETUA PSI. Anwar Tjo-| as bener ndak Ba na 
Pan Dera kang Fla (verbatim record) konperensi ini 

lap Lage IT. Ra Na Ka agar dengan demikian pemerin 
sana aa An ln aa "a82 |tah tsb. mempunjai pengertiar 
mana (susyikan Ole Menter. | tentang semangat, maksud dar 
Luar Negeri Amerika Serika' | tudiuan konperensi. 8 
'Dulles dalam konperensi London| Para peserta konperensi. jg se 
hakekatnja kolonialisme setiar2 | karang mengachiri pekerdjaar 
Colektif. Ia menegaskan, bahwa" nja, diakui telah mendapat kebe 
kolonialisme kolektif itu lebih bssan untuk memadjukan usu! 
Yuruk dari pada kolonialisme ig mereka masing2 ig dianggapnj: 
dilakukan sesuatu negeri. erlu dalam usaha mentjari pe. 

njelesaian ig akseptabel dun ke 
Ia menerangkan, bahwa sebe kal”, Demikian bunji usul Indc 

tarnja Pemerintah Indonesia sa- nesia tsb. 

lah set. Menurut pendapatannja Dalam ..pada itu delegasi Pc 
semestinja sebelum ada  konpe- Bei anak usul sebega 

3 Pa arik 3 atas 2 a al 

rensi London Pemerintah Indo aa Ben ana 
Pe INAe Umeloambil Sinitot La gan2 dan pernjataan2 js 
,esia harus mengambil initiatif disampaikan. selama siding olel 
untuk. mengundang : 5 konperensi wakil2 22 negara peserta, konp: 
A-A untuk memberi .,backing$ rensi memberi: tugas kepada kc 
kepada Mesir. Kita menjetudjui tua konperensi- untuk meniar 
'indokan Mesir dan kerena kita| P?ikan kepada pemerintah Mesi 
berpolitik bebas dan aktif, maka|Sf'uruh 'oroces verbal perund 
cpat sekali, bahwa kita menda-| "San aa : SY ialannia perundingan s 1ului konperensi London untuk belum kon i ditut 
1 2 aa erensi ditutup menjatukan sika A-A untuk : SPApe 1 1 p Kemis. pagi dan siang se! membantu tindakan Mesir. Ia til belum sidang dimulai lagi, adz PN 2 aan — 3 Teen nga 2 jakin, eng negara2 Barat hesar. Diantaranja, ketua dar ea Eno Sasak stiahni: 5 : akan Ta Jasa Bat houag kegiatan diplomatik jang sanga' ntar 8 ee cn e- : 2 perang dunia ke Na ME- angaota2 delegasi Indonesia m» maksakan kehendaknja kepada sing2 mengadakan pertemuan de| 

Mesir dengan kekuatan sendjata. ngan Menteri2 Luar Negeri Ps 
Antara). 

' Menor 

  

  

  

kistan, Dulles, Casey, 

Surat Dari Maladi: 

MeskiKantong Kosong 
Tapi Semangat: Hebat 
Gosl, Indonesia Di Baku Tertjipta Dari Ka: 
ki Witorsa — Moladi Minta Ketjap & Bentul| 

— Oleh: Korr, Kita — 
DARI BAKU sdr. baaiadi kirim kabar. Sangat uniung p2r 

Gjalanannja. Gembolannja sepeser sen, Bamun sedjak di Calcutt: 
selalu dapat senang. Sdr. Ruddy Contha djuara  bolakrandjan: 
Indonesia telah mendiadi pedrabat R.I. disana dan mendjamir 
anak2. Tambahan Kedutaan Rusia sendiri ingin "merebut” kita 

uniuk didjamin djuga. Dua hotel besar disediakan, bis dax 

mobil tersedia. Pesta makan diadakan, 

  

  

   

Lalu di New Delhi. Bung Sus, dan Saelan. Tjuma keuntungai 
ka dengan njonjah disini” lebih | badan belum adi. Meskipun nai 
budimar lagi. Ajo, potong padi |ti di Tifiis Jawannja — Dynanu 
rame2, sekawan dan  sebangsa | anak2 tidak kendor semangat 
Girumah makan. dihotel, pelesir.| nja, , bahkan :menjala. Sepert 
Asal djangan patah  semangat.| Merapi. Tjuma devisennja jg « 
Lalu di Kabul, disini Bung Fah/perti garam  djatuh dilaut. ko 
rudin, satu2nja pedjabat perwa|song. Semoga segera turun hu: 
kilan R.I. disini. Toh djuga men| dian devisen bagi duta2 sepakbi 
diamis segalanja. Dimana2 itulis ini. Kesian- amat. 
pihak Rusiipun ingin mendjamu Minta 'ketjap dan doa 

Maka Tidak Tertjapai Kebulatan Suara 
Mengenainja — Tapi Usul Tersebut Te- 

lah Meredakan Ketegangan 

WARTAWAN ,, ANTARA" di London mengatakan tentang 

djalannja konperensi 22 negara tentang masalah Suez pada hari 
Kemis sbb: Kemis siang Indonesia memadjukan usul mengenai 

pernjataan-bersama konperensi London. Usul tersebut disetudjui. 

oleh 2i negara, akan tetavi kemudian tidak terijapai kebulatan 

suara karena Uai Sovjet menolaknja. 
Bunji usul Indonesia tsb. ada 

Tolak Usul 
Di. London 

    

dan Dutabesar Sovjet Jakob Ma 

lik, Konperensi telah sampai pa 

da suatu taraf jang mengakibat $ 

kan konperensi akan petjah men 

djadi dua: 3G 
18 negeri disatu pihak dan di 

lain pihak 4 negeri, 4 
Sesudah sidang dibuka  kem- 

bali pada Kemis siang, diadakan 

perdebatan sengit dalam mana 

wakil New Zealand memberikat 
keterangan tentang ditundjuknja 

wakil2 Australia, Ethiopia, Ira 
Swedia, Amerika - utk menjam- 

paikan usul2 Barat jang disetu- 
djui oleh 18 negeri kepada Me- 
sir, tetapi ini mendapat tenta- 
ngan. Sesudah usul Uni Sovjet 
djuga tidak diterima, maka Indo - 
nesia mengadjukan usul pernjata 
an bersama tsb diatas. Atas per 
mintaan Krishna Menon, maka 
ketua sidang menunda rapat. 

Setelah sidang dibuka kembali, 
maka usul Indonesia  dibitjara 
kan. Kata2nja disana-Sini dibe 
tulkan. Usul tsb. kemudian men 
dapat persetudjuan dari 21 ne 
gara: pertama. India, Ceylon, 
Pakistan dan Turki, kemudi 
disambut baik oleh Amerika. Te 
tapi usul Indonesia itu tidak da 
pat disetudjui oleh Menteri Luar - 
Negeri Sovjet Shepilov. Dengan 
demikian maka tidak ada kebu 
latan suara mengenai soal ini. 

. Konperensi kemudian memb: 
tjarakan dan menjetudjui usu! 
Perantjis tsb. diatas, : 
Anggapan orang2, terutama di 

kalangzn konperensi London ja- - 
ah, bahwae dengan usul Indone 
ia itu suasan, konperensi ig se” 

   

        

      

     

    

     

     

        

     

   

   
   

    

    

    
   

     

  

mulai tegang mendjadi reda dar 
fronte Asia-Afrika dalam. konpe 
rensi Londo, mendjadi utuh kem 

bali, 1 
Ruslan Abdulgani ten- 
tang hasil Konperensi 
London. 2 

Sementara itu dalam komentar 
ja tentang hasil2 ' Komperensi 
London, Ruslan Abdulgani  Ke-' 
mis malam mengatakan: ,,Ada “8 
beberapa hal jg baik dalam usu! 
'g diterima oleh majoritet Barat. 
akan tetapi ada pula jang tidak 
okseptabel.. Sebaliknja usul India 
adalah-lebih -soepel- dan “oleh “k: 
rena itu lebih akseptabel bagi 
Mesir. Rentjana India didasar- 
kan atas kenjataan bahwa nasi 
nalisasi Terusan  Suez adalah” 
»nasionalisasi dgn aspek2 inter 
nasional”, ' sedangkan  rentjane 
Barat adalah ,,internasionalisasi 
dgn aspek2 nasional”, Demikiap 
berita Reuter dari London (An 
tara). 

Kedudukan 
“Us N.:,C. 1. 4 
Hammarskjoeld Tidak 
$Tsbu Pasti Lagi Me- 

ngenainja | 
SEK.-DJENDERAL PBB Dag 

Hammarskjoeld tidak bersedia 
memberi keterangan tentang ada 
tidaknja UNCI (Komisi PBB. 
Urusan Indonesia) sekarang, ka- 
rena ja hanja sedikit mengeta 

  

    

Kn
   dan menjenang?kan. Seperti obat| Achir tilgram, Maladi mengat: 

man's sesudah menelan pil pait! kan: kirim segera beberapa botoi 
di Bangkok. Sjukur sjukur. ketjap manis. bentul dan terper 

: lu doa restu. Dari ini kawat s: 
|. 'Witarsa fjetak goal. (ja bis, tebak bahwa anak2 sudat 

Sebagai goal jang pertams dalrindu sambai ketjap, Maladi-Ji 
kem perdjalanan jang dibikin, marsono saking senewennja ti, 
bertama kali, sebelum djalaliak punia devisen bertambah b: 
Saelan kebobolan, adalah dari |ajak merokok Bentul. Perkar: 
kaki Witarso sewaktu pertindi-|doa restu, tentu. tentu! kit, ki 
agan di' Baku itu. Djalan per- |rim terus. Lew:t PTT, lewa' 
mainan bagus sekali. semangatjudara dan lewat segala dialar 
»aik. napas sampai habis tidak| Ekspres tertjatat. Pasti terima. 
kehabisan dan bintang layangar | diangan kewatir, 
vada waktu itu adalah Kit Sek| Memang Maladi bilang: Kit, 

selalu diberi djalan. oleh Tuh?n 
sebab kita berdjalan keliling ne 
gara untuk Republik Indonesia 

Uang Logam Utk Kepada Kemlu 
Maladi sudah kirim kawat I: 

Lapis Kapal ci kepada Kemtu. isinja: harap 
aman Kane rombongan 

5 3 1 Presiden radio-reporters. — Ra- Ui PIHAK berwadiib Ah Farakan ' dio "Moskow sudrh berikan . 20 baru2 ini telah membeslah bebe menit tiap hari untuk laporan? 
tapa pikul uang logam, ig oleh| ppr. en 
seorang pedagang bangsa fiont | Sebagai diketahui RRI tidak tu hoa bernama A, dikumpulkar | -mt dalam rombonoan Presiden untuk selandjutnja diselundupkan | Habis tempatnja. Semoga Mala € Tawao di Kalimantan Inggris. | 4: tidak kehil-nsan akal untuk 

Menurut keterangan, uang Io-| mints tolong tovarits tovarits 

  

  zam itu di Tawao dipergunakan | disana. Peiikaruitak 0. aa 
sebagai bahan pelapis kapal? 
laut. Harga pendjualannja d'sanz 
tiap pikul kati Str.$ 49 dengan 
bandingan Rp. 400.— 
Keterangan itu selandjutnja me 

ngatakan, bhw hingga. sekarang 
ini penjelundupan jg sudah ber 
laku sedjak berbulan2 itu ma- 
sih berdjalan terus. Oleh nacho-   

    

  

    

    

      
   

  

sebanjak 50. pe Pat 

  

| Menurut tangkapan para war 
tawan pernjataan djuru bitjara 

e Uni Sovjet tsb. berarti bahwa 
erantjis ke Konpe-| rini Sovjet sudah merasa puas 

on ada . kemungkinan bahwa usul2 jang mengimbangi 

tjana Dulles akan bel ysui2 negara2 Barat sampai di 
€ Kairo paling lambatl Kairo dalam notulen2 konperensi 
Sabtu ini dan diharap jg akan dikirim oleh ketua kon 

    "Ikan 4d mM .waktu satu 
sudah. 

Balas Memberi Ultimatam 
2 diadjitkakrr 'oleh uskupbesar Ma-jdikeluarkan oleh djenderal Har- 

un. (Antara) 

  

penjerahan |rios hingga kini 

  

an sebagai Seychelles. 

   

  

minggu perensi menteri luar negeri Ing 
pat memperoleh diawa cris Selwyn Lloyd. (Antara). 

arat - Sjarat Inggris 
   

  

karios. Seperti diketahui, Maka|ding Rebo jl. itu tidak djudjur. 
masih berada| Seperti diketahui, Harding me 

dalam “pembuangan dikepulauan | nerangkan malam Kemis j.l. bhw 
h Itawaran sjarat2 penjerahan itu 

Dalam ultimatum jang disebar fakan berlaku selama 3 minggu, 

sebarkan berupa surat2 seleba-j terhitung mulai '” malam Kemis 

k Iran tadi dinjatakan, bahwa apa|djam 12.00 jl. Dinjatakannja se 
Dim ultimatumnja tadi EOKA | bila pihak Inggris tidak meme-| terusnja bahwa partisan2 Cyprus 

menuntut supaja Inggris mentja- 
but kembali perintah penjerahan, 
dan supaja pada tengah malam |dipulau Cyprus. l 1 
tgl. 27 Agustus iad. dimulai pel Pemimpin KOKA Dighenis me hendak tetap tinggal di Cyprus, 

| Tundingan atas dasar sjarat2 jg.Injatakan bahwa perintah 

huhi tuntutan2 EOKA tadi, makafakan dibolehkan pergi ke Junani, 

'pertempuran2 akan berkobar lagifapabila pemerintah Junani mau 
menerima mereka. Barang siapa 

janglakan ditahan, (Antara-AFP), 
“ 

  

Apa sebabnja upah2 buruh itu |(Indang2 Pemilihan DPRD nanti. 
diturunkan tidak diketahui. 

Tapi menurut pihak buruh 
maskapai2 itu achir2 ini telah 
mendapat keuntungan jang lebih: 
besar daripada ditahun2 jg lalu. 

Malah perusahaan kaju BBT 
CL (Bombay . Burma Trading 
Coy Limited) dewasa ini mendi 
tikan sebuah pabrik penggerga- 
djian papan jang besar sekali de 
agan minimum ' produksi bera- 
tus2 meter kubiek lebih baik da 
ri jang semula. 

Protes2 jg telah dimadjukan ,di 
Katakan tidak mendapat perha- 
jan sama sekali, Karena itu Lk. 
110.000 orang — diantara buruh2 
itu dalam achir tahun 1956 akan 

I pulang kedaerah2 R.I. (Antara). 

( 

  

Sultan Marokko, Sidi Moham 
mad bin Jussuf, hari Kemis telah 
mengadakan pembitjaraan dgn. 
delegasi partai Istiglal jang hari 
Senen telah memerintahkan 10 
orang menterinja dalam kabinet 
Si Bekkai supaja mengundurkan 
diri selekas mungkin, 

     

  

| Lamhags Kebuda 

  

  

  
jaan Indonesia 

| Kan Bataviaarch Genootschep 
van Kusaten en Wetenschappan 

Diterangkan, bahwa pembentu pandang dalam rangka 
kan DPRD memerlukan waktulamanan umum, Kebebasan kam 
Ik. 12 bulan, sehingga apabilaj panie tanpa  padjak mendapat 
pemilihen2 didacrah2 jang  Su-| perhatian pemerintah sepenuhnja. 
Gah berotonomi dimulai, makaj  Sarn2 pihak Parlemen tentano 
Parlemen sudah akan selesai| "'aminan kebebasan dan keraha 
membitiarakan RUU pokok pe BN akan diperhati 
macrincahan daerah dan  semen-| 597 Penar2 Oleh pemerintah di 

1 : | alam mengadzkan peraturan ps 
tera itu sudah pula dapat dibil jakcansa. nemnilihan. (Antara? Os 

tarikan RUU pembentukan dae Hua : 

rah2 otonom baru, sehingga de- 

ngan begitu pembentukan DPR 
D2 dslam dacrah2 otonom baru 

itu tidek akan djauh berbedaan) BANTUAN ekonomi dan teh 
“ ktenfa dengan . pembentukan| nik jang diberikan oleh Amerika 
DPRD2 didaerah2 jang  seka-|sama sekali ,tidak mengandung 
ang sudah berotonom.  Supajalikatan2”, demikian dinjatakan 
RUU pokok pemerintahan  dae-loleh seorang pembesar Adminis- 
tah itu segera dapat dibitjara-|trasi  Kerdjasama Internasional 

|Ikan sesudah Parlemen reses, maj Amerika (ICA) jang sedang' me 
ka pemerintah akan memberikan| ngundjungi Indonesia, 
menjori diawaben atas  laporan- 
gabungan bahagian2 pada perte| Didalam sebuah pidato jang 
ngahan September jang akan daldiutjapkan hari Djum'at didalam 
tang, djamuan makan bulanan dari 

"Pemerintah tetap pada pendiri| American Association di Djakar 
annja jaitu menghendaki sistim|ta Club, Dr. Raymond 'T. Mo      

     

     

     

       

2 untuk! 
mentjeg?h lebih terganggunia ke: 

aerah-pemilihan — untukl yer, Direktur Urusan2 Timur Dja demikian ketika tawaran2 ban: 

da-nachoda perahu2 lajar dari 

Toli2 dan Donggala (Sulawesi) 
tiap bulan diselundupkan  ber- 
ton2 uang logam terdiri ” dari 
uang benggol, sen dan setengah- 
sen pemerintahan Hindia Belan- 

Rp. 50.000.— Uang itu adalah 
di Berau.   Keterangan itu tidak mengata 

kan bagaimana sikap jang ber- 
wadjib terhadap peristiwa ini. 
(Antara). 

nal di Kalimantan Timur jang 
Satupun dapat diterima. (Antara) 

Bantuan Amerika ,,/ Tak Mengandung Ikatan?" 
uh dari ICA, menegaskan bhw. (tuan ini diadjukan”. 
baik India maupun negara2 Ero| Dr. Moyer, jang mempunja' 
pa tidak ' memberikan sesuatu jpengalaman 35 tahun  didalan 
konsesi territorial, politis mau- |urusan2 Timur Djauh mengata- 
pun ekonomis atas  bermiljar-|kan, bahwa bantuan tehnik Arc 
miljar dollar jang ditanamkan di rika di Timur Djauh  berbaga 
negara2 tsb. ' melalui rentjana2|ragam sifatnja, tergantung kepa 
bantuan Amerika, da permintaan2 jg. chusus dari 

negeri itu masing2. Negara2 itu 
»Saja ingin menegaskan  se-|djuga diandjurkan supaja meng- 

Jandjutnja”, kata Dr. Moyer jg. | gunakan bantuan2 didalam ben- 
sedang mengadakan penindjauan | tuk lain, seperti pemanaman Ino 

ke Timur Djauh ini, ,,bhw tidak 'dal partikulir, ekSpor-impor bank 
diharapkan sesuatu balasan jang dan bank dunia, 

Diterangkan pula bahwa salah 

Dasar Ahli" 
Sudah Gelapkan Rp. 5 Djuta Belum Puas 

Dan Gasak Lagi Rp. 50.000 
DIREKTUR N.V. PERDAS, Samarinda, 

permah diberitakan telah melakukan penggelapan sebesar Rp. 5 
Gjuta dan telah dipetjat dari keagenan JUBM, 

tentang persoalan itu. Seperti 
ketahui, menurut pihak Belanda 
UNCI hingga kini belum dibus 
barkan dengan resmi oleh PBB, 
dan ada kemungkinan bahwa ko- 
misi itu akan diminta utk mem- | 
beri pendjelasan tentang soal 
hutang Indonesia kepada Belan- 
a 
Menurut berita  Reuter dari 

New York, atas pertanjaan ap 
kah UNCI masih ada dan dapat 
diminta bantuannja utk. memper 
batikan soal penghapusan  hu- 
tang2 kepada Belanda oleh In- 
donesia,  Hammarskjoeld  men- 
djawab bahwa ia hanja sedikit: 
sekali mengetahui tentang soal 
tsb., ketjuali jang disiarkan da- 
lam berita2 pers. Tetapi ia me- 
nambah bahwa ia mempunjai ke 
sempatan utk ' mentjari ketera- 
ngan tentang soal itu dalam perh 
bitjaraan dgn kedua delegasi jg 
angsung bersangkutan (Indone- 
sia dan Nederland). Sebelumnja 
itu, ia sulit sekali dapat membe- 
ri sesuatu keterangan mengenai 
persoalan tersebut (Antara), $ 

Korupsi....... 

   
   

jang sebagaimana 

belakangan ini 
menurut keterangan resmi dikantor Residens Kalimantan Timur 
fernjata masih dapat melakukan penggelapan lagi sebesar 

Kini fihak JUBM telah menierahkan persoalan 
kepada kedjaksaan. Sementara itu tentang pengganfian agentscha disi TUBM tersebut masih belum ada iang ditundjuk karena tidak 
semuanja mempunjai djaminan2 tiukup iang diminta oleh fihak 
JUBM Pusat sebagai sjaratnja. Dari 12 buah perusahaan nasio- 

  

es 

uang beras JUBM jang berada 
ini 

memadjukan penawaran, tidak 

satu rentjana bantuan ICA jang 
luas di Indonesia, jalah mengenai 
pembrantasan malaria. 

Selandjutnja Dr. Moyer mene 
tangkan, bahwa ia merasa amat 
puas dengan mutu para ahli dan 
para mahasiswa Indonesia jang 
dikirim untuk melandjutkan pen- 
didikannja keluar negeri. menurut 
rentjana bantuan ini, dan bagai 
mana efektifnja mereka menggu- 
nakan kesempatan tersebut, 

Demikian menurut Dinas Pene 
rangan Amerika Serikat, (Ant.)  
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— Besuk hari SENEN tgl. 27-8-1956 « 
ANG "BOEDAJA" djl. Dr. 

SEMARANG. » 
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Perusah 
$$ MENTJARI DENGAN 

st Bai 1 € 1 

  

RE 
As SEGERA : Naa " 

»    

    
Per 

   

Cc.     

       

     
    

    

h : dan keterangan? - Surat lamaran, disertai Ijazah - dan 
rat 'kabar ini dibawah . lain hendaknja dikirim kepadi 

PU ga 

      

ni 

am 9.30 pagi di BALAI LE-" 

Berupa aranja: Mesin djahit 
K PRO, KTOR BIOS- 

RI TOKO, SEPEDA | 
GAN KOPI dgn dinamo 

3 
DUR S | lagi jang ta” dapat di- 

“HARI LAI MANGU, USTUS 1956. | LIHAT: MINGGU JSTUS 1 PD AWAH TAN N SA 

      

   

  

    

    

      

   
  

  

     
     

     

WASIR (Aambelen)     
surat terima kasih jang menjaksikan. 

AT MS. RA H Tabib 
SETERAN 109 4 SEMARANG. 

1 ual: i 

TA 
fabr. Stothert & Pitt model ST: gapasiteit 5 cu-ft. 
Motor 2 1/4 pk, dengan ban karet. cr 

              

  

    
        
    

   

  

     
   

    

    

       

  

   

DJIL. MATARAM 559 SEM ARANG. 
   

   

Primbon dan Katuranggan 

Burung Perkutut. 

Harga Rp.7,50 franco per poswissel. 
Toko Buku :HO KIM YOE, Semarang     BA ea ab ee ee hh 

obati sampai sembuh “dengan tiara ZONDER OPERATIE 
idak dengan Potong) dalam 12 hari. Berpuluh-puluh pudjian dan 

    

     

Satu) BE PONMENGMOLEN 
00 Yo baru (masih dalam peti). Keterangan pada Bang Kit Tjong 

      

   

Iwa Tengah di Semarang 

“g 

HARI KEMIS Menteri 
mana beserta rombongannja 

  

di Bogor, Sukabumi dan . 

  

DKA seluruh Djawa di Band 

Kabar Kota 
| Banda Lembur!) 

| Pembatasan|Segera 
Ditjabut 

MENURUT suara2 jang ter- 
siar diluaran jang dapat ditang- 
kap Suara Merdeka” menjata- 

antar Sekeetajar Penani Piat 
melaku- 

   
     

  

  

Ikan siksi mteonper mbat pekerdja 
an jang berhubungan penje- 
lesaian daftar gadjih NN 

Iwai dilingkungan daerah Oto- 
noom Djawa Tengah, Dalam hu 

Ibungan dgn kabar itu, baik Ke- 
pala Keuangan Prop. Djateng 
sdr. Suwarno maupun fihak Se- 

'Urikat Sekerdja Swatantra Propin- 
“si Djateng menjatakan tidak be- 
nar adanja aksi tsb. 

Sementara itu dari Serekat Se 
ikerdja Swatantra Propinsi tsb. 
didapat pendjelasan, bahwa se- 
djak tgl. 3 Agustus jl. ad, in- 
struksi dari atasan jang pokok 
nja membatasi kerdja-lembur ba 

:gi pegawai2. Alasan dari pemba 
tasan “kerdja-lembur ini “dikata- 
kan karena penghagaan sbiaja un 
tuk gadjih kerdj v 
dah melampaui batas jang telah 
ditentukan. djadi harus dihemat. 
Dengan adanja pembatasan ker 

menimbulkan penghambatan “pe 
kerdjaan2, antaranja penjelesaian 
daftar gadjih. e 
Dalam pada itu SSSPDT dju- 

ga telah mengeluarkan resolusi 
mengenai instruksi pembatasan 
kerdja lembur tsb. Resolusi ini 
al. berisi desakan supaja instruk 
si tsb. dalam waktu sesingkat2- 
nja segera ditjabut kembali. Apa 
bila hal ini tidak diperhatikan 
maka SSSPDT tidak bertang- 
gung djawab akibatnja: agar ke- 
kurangan pos uang lembur dalam 
anggaran keuangan Propinsi di- 
tambah, sedangkan pos belandja 
barang/pos lainnja dikurangi un 
tuk menambah kekurangan pos 
uang lembur tsb. 

Sementara itu para guru Seko 
lah Rakjat Kotabesar Semarang: 
djuga menjatakan kekuatirannja 
akan terlambat menerima gadjih, 
karena mandaat gadjih jang bia- 
sanja tiap2 tgl. 24 sudah diteri- 
ma dari Sekretariat Propinsi Dja 

| wa Tengah, ternjata sampai be- 

|rita ini ditalis belum diterima: 
| Ketika mandaat itu dita- 
njakan pada Sekretariat Propinsi 
didjawab dgn keterangan bahwa 
mandaat tsb. belum selesai diker 
djakan. 

  
KAPAL HADJI "TARAKAN” DI 
UNDUR KEDATANGANNJA. 
Fihak PHI Perwakilan Djateng 

Semarang mengabarkan, bahwa ka 
pal Hadji “Tarakan” jang meng- 

angkut 109 orang Iieaang Unas 
Djawa Tengah tidak djadi berla- 
buh dipelabuhan Semarang pada: 
tgi. 24 Agustus 1956, tetapi tgl. 26 
Agustus jaud. , 
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(Status DKA Akan Digan 
Tapi Modalnja Tetap Akan Dari Pemerintah 

Perhubungan Suchjar Tedjasuk- 
mmbongannja telah tiba kembali di Djakata 

|dari penindjauannja pada djawatan2 dalam lingkungan 
terian Perhubungan ditempat2 didaerah. Djawa Bar 

IMenteri menindjau djawatan2 DKA, L | 

|Menteri mengadakan konperensi 

  

Propinsi Batasi (2 

dja-lembur itu, maka djuga bisat 

Jadalah 

“Irakan 

.Iteri oleh Ong Hong Nio dan Goei 

:IKim Ho/Be Tiauw Ing. 

-|Ing Nio. 

|Igu tennis Indonesia telah berhasil 

Ikan sedjak beberapa hari di Singa 
.ypura. £ 2 
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“Dalam 

  

: konperensi tsb. telah 

tus DKA sekarang dari IBW men 
djadi suatu ' badan jang mem: 

jai dukan tersendiri s 
public corporation.  Peruba 

dari status itu tidak akan 
| merubah Ngataganta semula, ia 
lah jang dimaksudkan dgn | 
alnja jang tetap dari  pemerin. 

tah, akan, tetapi tudjuannja ti- 
| dak bersifat Haag melain 

   

  

      

    

   

kan 2 ial ekonomis.     

    

      
Ketjuali itu dalam konperensi 

(untuk membentuk suatu Dewan 
(Pengangkutan di Djakarta dan 
Surabaja. ' Maksud pembentukan 
|Dewan ini ialah agar supaja ter 
dapat koordinasi dalam soal pe- 

  

pat langsung 

diputuskan untuk merubah sta-| 

tersebut telah pula diputuskan | 

   ngangkutan didarat, laut dan uda| 
ra, sehingga para penumpang da | 

menudju tempat? | 

  

    

   

  

   
    

      

   

      

Amidin Sambudi (Kepala Kantor 

litu, maka keluarga A, Samhudi .   diluar Djawa dengan tjepat.| 
(Koordinasi pengangkutan darat 
kedaerah2 di Djawa akan diusa- 
hakan dari tempat2 di Djakarta, 
Semarang dan Surabaja. 

| Achirnja konperensi memutus- 
kan, bhw djaminan sosial bagi 
buruh akan lebih diperhatikan. 
Diantaranja akan dibagikan be- 

1100 ton setap bulannja, dianta 
ranja 600 ton 
didaerah Djawa Barat, 400 ton 
Ibagi daerah Djawa Tengah dan 

ja-lembur itu su 100 ton lagi bagi buruh DKA di 
daerah Djawa Timur. 

  

  UANG LOGAM BARU 
DARI 50 SEN. 5 

Untuk menghilangkan keragu?an 
dari fihak umum terhadap uang 
logam baru dari 50 sen, Kepala 
Kantor Kas Negara mengabarkan, 
ibahwa logam baru 50 seni mulai 
diedarkan di Djawa Tengah sedjak 
bulan Maret 1956 menurut surat | 
keputusan Menteri Keuangan tgl. 
21-2-1956..Bentuk dan lukisan uang 
logam 50 sen itu adalah sama cz. 
jang lama hanja dengan perbeda 
an bahwa pada uang logam baru 
itu terdapat angka th. 1955 dan 
tidak ada tanda sipembuat dan 

jang terlihat dibelakang gambar 
Diponegoro dari uang itu ditiada 
Ikan. Pengeluaran uang logam tsb. 
dengan angka th. 1955 adalah Jan 
djutan dari pengeluaran uang lo- 
gam jang sama jang telah diedar 
kan terlebih dahulu, Dengan de- 
mikian, maka uang logam baru itu 
(adalah uang Pemerintah jang sjah. 

MINUM AIR KERAS. 
Suatu pertjobaan bunuh diri te 

lah .terdjadi pada tgl. 21-8 jl. di 
Karangwulan. Seorang pemuda 
nama B. Tj. K. pada waktu pagi 
|hari mentjoba minum air keras 
setelah dimarahi oleh orang tua- 
nja, tetapi perbuatan tsb. gagal, 
Karena baru berapa tetes air ke- 
ras. memasuki tenggorokannja 
atau ia merasa tidak tahan akan 

ga perbuatan minum air keras ta 
di dihentikan dan pula diketahui 
oleh orang tuanja jang .achirnja 
dapat mentjegah perbuatan jang 
berbahaja itu. Untuk ditolong ke 
mudian korban tsb. dikirim ke 
RSUP. 2 

-SIAPAKAH KEHILANGAN 
BUKU2? 

Oleh seorang angg. Kompi S. IT 
baru2 ini. telah diserahkan kepada 
fihak Polisi Seksi II sedjumlah 
32 djilid buku2 tjetakan dll. buku 
tulis jang diterimanja dari se- 
orang pengendara betjak jg -ter- 
dapat ketinggalan didalam betjak 
nja sewktu dinaiki. Sipa2 jg me- 
rasa kehilangan tadi dapat meng 
ambilnja barang2 tsb. di Seksi II. 

PERMEN BERHADIAH. 
Kalau nasib tuan sedang mudjur, 

membeli 1 pak permen seharga 
Rp. 0,50 bisa mendapatkan hadiah 
berupa barang2. Dan permen ber 
hadiah ini dapat dibeli distand 
Permen "Davos” . dalam Pekan 
Raya Semg. Tiap membeli 1 pak 
permen ,,Davos” seharga Rp. 0,50 

  
| @kan diberi 2 helai kupon- jang ke 
mudian akan diundi untuk merebut 
hadiah2 mesin djahit, sepeda Ra- 
leight, radio, medja rias dll. 

BOM UDA PEMBUKAAN 
PEKAN RAYA. 

Ketua Pekan Raya Semg. Sudhar 
to menerangkan, bahwa sebagai 
tanda dibukanja Pekan Raya Semg 
pada Saptu sore j.a.d. kira2 djam 
17.00 akan diledakkan sebuah bom 
udara, Kemudian pada malam hari 
nja kira2 djam 19.00 dalam Pekan 
Raya itu akan diledakkan lagi se 

'buah bom udara jang kalau sudah 
meledak diudara akan timbul ben 
dera Merah Putih. 

STUDIEREIS MAHASISWA 
TEKSTIL BANDUNG. 

Menurut keterangan jang disam 

paikan, hari Rebo sore telah- tiba 
i Semarang serombongan 25 orang 

Mahasiswa Sekolah. Tekstil Tinggi 
di Bandung dengan disertai-3 
rang .pedjabat -dari Balai "Penje 

lidikan Tekstil Bandung. Selama 
12 hari mereka akan mengadakan 
studie-reis ke Djawa Tengah dan 
Djawa Timur dan objek2 terutama 

: peru an2 tekstil disam 
ping keradjinan rumah tangga dan 
perusahaan2 lainnja. Perusahaan? 
di Semarang. jang akan mendapat 
perhatian a.l. jalah Djantra, Prin- 
ting A. Sungkar dan di Surabaja 
Pn An “perusahaan karung 
gagel, 

pemintalan di Tjilatjap dll. 

m1 —. 

Kepsuaraan BULUTANGKIS 
SELURUH INDONESIA 

— DI-BANDUNG. 
Pada tgl. 4 s/d 9 September di 

Bandung akan dilangsungkan per: 
tandingan kedjuaraan bulutangkis 
seluruh Indonesia oleh PBSI tjab. 
Bandung. Disamping menjelengga- 

pertandingan2 itu PBSI 
akan mengadakan konggres. Dalam 
hubungan kedjuaraan tadi dari 
fihak PBSI tjb. Semarang didapat 
kabar, bahwa dalam perebutan ke 
djuaraan itu PBSI tjb. Semarang 
akan diwakili oleh Tjan Soe Khay, 
Oei Hong Ping, Tjeng Kim Ho 
untuk single putera dan single pu 

Ing Nio. Double laki2 : 'Tjan Soe 
Khay/Oei Hong Ping dan Tjeng| 

Double 
tjampuran :  Tjan Soe Khay/Ong 
Hong Nio dan Be Tiauw Ing/Goei 

REGU TENNIS INDONESIA PE- 
MENANG DATO YEAP HONG 

-CHEE CUP. 
Reuter mengabarkan, bahwa re 

keluar sebagai. pemenang dalam 
tournament tennis perebutan Dato 
Yeap Hong Chee Cup jang diada 

Dalam pertandingan finale jang 
diadakan hari Selasa, regu Indone 

ras kepada buruh DKA sebanjak | 

bagi buruh DKA |" 

berwana agak putih, Huruf Arab | 

jakibat2-nja .jang panas itu, hing |bilitasi anak2 tjatjad jg. disebab- 

perusahaan soda Waru, | 

   
   Negara! 
“Atau Tidaknja 

  

Kesan2 Dr. Suharso 

Sebelum ke-Amerika Serikat Dr. | 
Suharso telah mengundjungi Fin- | 
landia atas undangan dari Perhim 
punan Bekas Pedjuang disana, ' 
idan dalam perdjalanan pulang te- 
lah mendjadi tamu negara dari 
(Vietnam Selatan selama 5 hari. 
Dalam pertjakapan dengan War- 

itawan ,,Suara Merdeka” Dr. Su- 
harso menjatakan, bahwa perdja- 
lanannja keluar negeri kali ini da- 
pat dikatakan sangat berhasil, ka- 
rena semua program jg ditentukan 
sebelumnja, dapat dikerdjakan de- 
ngan baik. Disamping mengun- 
djungi General Assembly W.V.F. 
selama kundjungannja keluar ne- 
geri itu Dr. Suharso bermaksud : 
1. mengadakan hubungan setjara 

organisasi2 “baik  governmental 
maupun non-governmental 
pangan rehabilitasi penderita tja- 
tjad, 2. mempeladjari tjara2 reha- 

na penjakit tuberculose didalam tu 

tentang akan diselengga 
nja Seminar Rehabilitasi utk. Ne- 
gara2 Asia pada tahun 1957 jad. 

Seluruh programnja itu dapat di 
laksanakan dengan baik, hal mana 
akan besar artinja rehabilitasi pen 
derita tjatjad, serta ' memberikan 
lebih banjak pengharapan guna 
lebih mengembangkan'usaha? re- 
habilitasi di Indonesia. Dengan pe- 
ngalaman? jg diperolehnja sela- 
ma perlawatannja itu, maka usaha 
rehabilitasi di Indonesia akan da- 
pat diperluas lagi dengan rehabili 
tasi anak2 tjatjad jg. disebabkan 
"karena cerebralpalsy dan karena' 
penjakit tuberculose didalam tu- 
lang dan persendian. ' 

Mengenai Seminar Rehabilitasi 
tsb. Dr. Suharso menjatakan, bah 
wa “dalam perdjalanan pulang ia 

telah mengadakan approah menge 
nai itu dengan Djepang, Pilipina 
dan Singapure. Pilipina sangat me 
nginginkan supaja Seminar itu di- 
adakan di Pilipina, dan negara2 
Asia lainnja sudah tentu djuga 
menghendaki agar Seminar itu di 
adakan dinegerinja masing2. Dju- 
ga saja berharap agar Seminar itu 
diadakan di Indonesia. Tetapi sam 
pai sekarang masih belum diten- 
tukan dimana Seminar itu akan di 
adakan. Dulu pernah dikemuka- 
kan-bahwa Seminar itu akan di- 
adakan di Indonesia, jaitu di Solo. 
karena telah ada suatu usaha re- 
habilitasi jang lengkap. 

. Akan tetapi penentuan djadi- 
tidaknja Seminar “Rehabilitasi 
itu-diadakan di Indonesia sangat 
tergantung “dari fassilitet2 jang 
.akan diberikan oleh Pemerintah 
“kita, jang misalnja berupa: ako- 
modasi jang tjukup, pemberian 
visa jang mudah, K 

Berdasarkan pengalaman2 se- 
lama perdjalannja itu dan mengi 
ngat perkembangan Rehabilitasi 

. Penderita Tjatjad di Indonessia, 
Dr. Suharso menjatakan harapan 
ja, alangkah baiknja apabila 
Pemerintah memberikan fellow- 
ship kepada Negara2 Asia lain- 

'nja untuk mengirimkan peladiar? 

  

5 ,SKEMBAR 3 GADIS” BANDUNG 2 TAHUN — 
Pada tgl. 22-8 ,sikembar tiga” jaitu (dari kiri kekanan) Nani 
'Agustin, Mari Agustini dan Utju Agustina putri dari keluarga 

'jakan hari ulang tahunnja jang ke-2. Dengan lahirnja sikembar tiga 

lah Nurisetiati, no, 2 Nurisatimah, no. 3 Nurisadiah, no. 4 Gu 
” nawan dan kemudian menjusul sikembar tiga. 

nar Rehabilitasi 
“Asia 'Di 

AN et2 Jg Akan Diberikan Pemerintah — 

SETELAH MELAWAT keluar negeri selama 3 bulan — ja- 

itu ke Eropa, Amerika Serikat, Djepang, Pilipina, Vietnam Sela- 
tandan Singapura — Selasa petang il. Dr. Suharso, Supervisor 
Rehabilitasi Centrum Surakarta, telah tiba kembali dengan sela- 
mat ditengah2 keluarganja di Solo. Seperti telah 0 

pada tg. 21-Mei jl. ia telah berangkat ke Belgia utk menghadiri 

Ceneral Assembly dari “World Veterans Federation di Brusse) 

dalam kedudukannja sebagai Penasehat dari badan internasional 

itu, dan sesudah itu fa telah mengundjungi Amerika Serikai 
Diepang, Pilipina dan Singapura dengan fellowship dari PBB. 

Kabinet Presiden, rombongan Pre 
siden dalam perdjalanannja ke ne- 
gara2 Eropa Timur dan RRT akan 
terdiri dari 40 orang, diantaranja 
9 orang wartawan, 
dari Djakarta. Susunannja .adalah 
sebagai berikut : 

2. Ruslan Abdulgani — Menteri 
Luar Negeri: 3. Mr. Wirjone Pro 
djodikoro — Ketua Mahkamah 
Agung: 4. Zainul Arifin — Wakil 
Ketua I D.P:R.: 
winata — Wakil Ketua II D.P.R.: 
6. Mr. A.K:. Pringgodigdo — Di- 
rektur Kabinet Presiden: 7..Winar 
no — Gubernur Sumatera Selatan: 

” imvi 8. Dr. Sukiman Wirjosandjojo — .persoonlyk” dengan pemimpin2 eat DE 

3 mena — Anggauta D.P.R.: 10. Su! 
dila- tarto. Hadisudibjo — 

3 
Presiden Direktur B.I.N.: 
lonel J. F. Warrouw — Perwira 

  

    

  

Telegrap Bandung) telah mera 

mendapat 7 anak. Jang tertua 

  

'Solo 
Tergantung Dari Fa- 

Dari Perlawatannja 

dikabarkan, 

Daftar Rombo- 
ngan Presiden 
MENURUT PENGUMUMAN darj 

kesemuanja 

1. P.J.M. Presiden Ir. Sukarno: 

5. Arudji Karta 

Ijang akan diadakan di 
Imulai dari tg. 31-8 —tg. 26-9 

iturut dalam tournament 

|dass Gupta. 

TJATUR 
NDONESIA 

jet Unie, kedatangan ahli tjatur ( 

karena sakit terpaksa diundurkan. 
Spassky jang akan menggantikan   

Sementara itu &ahli tjatur In- 
dia akan turut ambil bagian dlm 
Olympiade tjatur 2 tahun sekali 

Moskow 

akan datang. Regu tjatur India 
jg baru untuk pertama kali akan 

interna- 
sional itu akan terdiri dari Ram- 
chandra Spare, Bhalchasdra Mhais 
Ikar, S.-. Venkata Raman dan Ram 

Menurut rentjana, 
regu tjatur India itu akan ber- 
tolak dari New Delhi dengan 

PROBLIM No.28 

Kotov atau Spassky, tetapi Averpach, 
Ipada permulaan bulan September jang akan datang. Menurut rentja 
na jang semula, Kotov akan datang pada permulaan Agustus, 

nja, Spassky pun tidak bisa datang. 

Averbach A. 
kan Datang 

  

   

Pada Permulaan September Menggan- — tikan Spassky 
MENURUT BERITA jang disampaikan oleh kedutaan besar Sov- 

grandmaster) dari Rusia bukanlah 
Kedatangannja . ditunggu 

tetapi 
Ada kabar? belakangan, bahwa 
Kotov, tetapi karena peladjaran2- 

pesawat terbang pada 
jjad. dan akan tiba di 
Ipada tg. 30-8. 

tg, 25-8 
Moskow 

30 Negara akan 
turut .ambil bagian dalam. tour- 
nament itu jang akan diadakan 
setjara kompetisi penuh.  Kedjua 

SIARAN RADIO R. I. 
SEMARANG, 26 Agustus 1956 : 
Djam 07.25 Disco Varia. 08.10 Im 

bauan pagi. 08,30 O.H, The Moon 
Islanders. 09.30 ” 'hagu2. Melaju. 
10,00 Ludruk Surabaja. 12,00 Gema 
Siang. 12,20 Sesando Timur, 12,30 
Pekan Datang. 12,05 Swing Time. 
13,15 Bunga Rampai Siang. 14,10 
Lagu2 Tionghoa. 16,15 Pandangan 
Mata Sepak Bola antara XI Per 
sib — XI PSSI Djateng. 17,30 Pe 
ladjaran Njanji, 18,15 Irama Sen 
dja. 18,30 Redaksi Benteng Negara 
ISab Irama Sendja  (landjutan). 

119,30 Njanjian Sutji. 21.10 Lagu2 
ta” persjair. 20,15 Interview Bulan 
ini. 20,45 Rajuan Sam Saimun. 
21,15 Hidangan Tali Raras. 22,10 
Krontjong Malam. 23,00 Penutup. 

SURAKARTA, 26 Agustus 1956 : 
Djam 07,20 Ruangan JPAT, 07,45   raanh tournament jl. dipegang ' 

oleh regu 'Sovjet Unie:. 
Seperti diketahui untuk mengi- 

kuti. Olympiade Tjatur di. Mos- 
kow ini dari Indonesia telah be- 
rangkat djuara tjatur Indonesia 
Hueeungi dan seorang  lainnja 
agi. 

sTERPENTJIIL?” 
(Oleh: A. Suwondeo Pekalongan) 

  

,Seru 
Rd1Xe3. 2. 

Re5—e6, h6—h5. 3. e7—e8 B atau 

Djawaban problim no. 26 
Sukma". 1. Kdt—e8, 

h6—h5. 2. 
3. .Mc4—b5-- 

Dia- 
SEMA- 

Pp -aat MAtatt “1... 
Re5—f6, Rd7—es3. 
mat, dan lain2 varianten. 
waban jang betul dari 
RANG kali ini tidak kami muat 
nama2nja, tetapi nilainja kami 
tambah dgn 2 bagi mereka jang 
betul. Djawaban jang benar dari 
BODJA: Rr. B. Hartaty 2. KEN 
DAL: Abdillah 8 (24), Hadidarso 
no 24, HM al Aydrus 2 (24), Sa- 
nusi 8. BATANG: Setyowasito 14. 
PEKALONGAN: Purwadi 18, 
Thio Oei Siang '24, Tjoe Hok 
Sing 16 (24), Tjoe Ping Hong 24, 
Tjoe Sioe Giap 18, Tjoe Sioe Teck 
24, A. Suwondo 18 (24).  PEMA- 
LANG: Tjoe Sioe Kie 18 (24). KU 
DUS: Nuralib 16, Sutikno 2, Sat- 
moko 16, Tan Tjoen Swan 10 
(24)... S. Bini Hadiwinoto 2 (24), 
Had. Sunarto 10 (24): PATI: N. 
Buchari 12 (24), Su'ud 16 (24), 
Tarsono 6. 'DJUWANA: Tjia 
Tjien Bing 10 (24), Oei Kian 
Liong 10. DJEPARA: Arief 16 
(24). BLORA: Rr. S. Tatiek 12. 
PURWODADI: Ingik Karjono 14 
(24). TJEPU: .Liem Sien Tat 4 
(24), Liem Hok Ing 14 (24), Liem   9. Dr. Ji kei- 

Anggauta D. | 
— Wk. 
12 Ko| 

11 Mr. Sumanang 

da/p K.S.A.D.: 13. Komodor Udara MAGELANG: 
kan karena cerebralpalsy dan kare Aburachmat — Perwira Staf Umum (24), Rukijat 14 (24), Ruslan 16, 

« M.B.A.U.: aa Prof. Dr. Ouw Eng Rr. Sumiwi 18 (24). 
- , Li — Dokter Pribadi Presiden: lang dan persendian, dan 3. menga y jang 

dakan approach dg negara” Asia pala Direktorat Penerangan Kemen wangwulan 12 (24), 
£ akan-,terian Luar Negeri: 16. S. Hardjo (24), R. Surosewoko 16 (24), 

I wardojo — Kepala Rumah Tangga Sindhurijanto 2. 
Presiden, 17. Letnan Kolonel S. I. Harnanda 2 (24). BOJOLALI : 

. Suwito Kusumowidagdo — Ke 

di —.Kepala Operasi A.L.R. 
I.: 18. Letnan Kolonel Sugandhy — dirman 18 
Adjudan I Presiden: 19. Arismu- G. Dwidjosubroto 2, 
handar — Pegawai Tinggi Kemen (24). 
terian Sosial: 20. Hadi Thajeb — 2, W.T. Widyanto 22, Widyastuti 
Wakil Kepala Protokol 
rian Luar Negeri: 21. Sumantri — 10 (24), 
Wakil Kepala Rumah Tangga Pre janto 2 (24), S. Siswoprawoto 4 
siden, 22. Major Moh. Sabur — (24), 

Kemente 

Adjudan II Presiden: 23. Djamin 
— . Sekretaris Direktur Kabinet 
Presiden: 24. Chusin — Pegawai 
Kementerian Luar Negeri, 25. Sid 
dik — Pegawai Kementerian Luar 
Negeri: 26. Sukrisno — Wartawan 
Antara: 27. Adinegoro — Warta- 
wan PIA: 28. Setya Graha — War 
tawan Suluh Indonesia: 29. Tahsin 
— Wartawan Bintang Timur: 30. 
Asa Bafagih — Wartawan Duta 
Masjarakat: 31. Marakarma — War 
tawan Abadi, 32. Supeno — War 
tawan Harian Rakjat: 33. Sajuti 
Melik — Wartawan Pesat: 34. Ka 
rim D.P. — Wartawan Sin Po: 35. 
Tukimin — Pemb. Pribadi Presi- 
den: 36. Suparto — Pembantu Pri 
badi Presiden: 37. Dullah — Pelu 
kis, 38. Lie Gie San — Camera- 
man: 39. F.A. Sumampow — Ca- 
meraman: 40. K. A. Rochman — 
Photographer. 

Ke Arah Pemba 
ngunanAngkatan 

Darat 
SESUAI DENGAN rentjana pem 

bangunan A.D., oleh. KSAD Djen 
deral Major A. H. Nasution telah 
diberikan kekuasan kepadaan Ke 
pala DKAD utk menjelenggara- 
kan pendidikan tjalon Perwira 
Kesehatan A.D., Ba Pembantu Ah 
1 Tehnik Orthopaedi, Ba Pem- 
bantu Ahli  Phisiotherapie, Ba 
Pembantu Ahli Tehnik Alat? 
Meedis dan Bawahan Kesehatan 
Tentara A.D. 
Keputusan tersebut diatas ber- 

Gasarkan kenjataan bhw 2D: 
dalam waktu jang sesingkat2nja 
membutuhkan pelbagai tenaga teh 
nik kesehatan dan tenaga ahli ke 
sehatan dalam penjelenggaraan 
serta penjempurnaan usaha2 ke- 
sehatan A.D. pada waktu damai 
dan waktu perang. 

Selain itu oleh P.I. CTN 505 
telah dibuka sekolah keradjinan 
negeri jang termasuk salah satu 
planning pendidikan bagi anggo- 

  

  nja guna mempeladijari masalah 
rehabilitasi di Indonesia. Dr. Su 
harso jakin, bahwa tawaran itu 
akan inendapat sambutan jang: 
baik dari negara2 jang bersang- 
kutan, karena usaha rehabilitasi 
jang ada di Solo sekarang ini 
dapat dikatakan . sudah . sangat 
madiu Demikian a,l Dr. Suharso. 

Kini Belanda 
»Wadul“ Ingg. 

Tentang Perabahakn 
”» »Hutang” KMB 

MENTERI Luar Negeri Belan 
da Joseph 'Luns hari Kemis me- 
ngadakan pembitjaraan di Ke- 
menterian Luar Negeri Inggeris 
|dgn Menteri Negara Inggeris 
Markis Reading. Diduga, bahwa 
dalam pertemuan tsb Luns telah 
mengemukakan soal penolakan 
hutang kepada Nederland oleh | 
Indonesia. Demikian berita AFP   sia telah mengalahkan regu Sailan 

dengan 2—1. Sebelum itu regu In-   Y 

1 

| 

donesia menang dengan angka 3—0 
'dari regu Malaya, sedang regu Sai- 
lan mengalahkan regu “Muangthai tinggal di Djl. Dorang Semg. pada 
djuga dengan angka 3-0 
Kesudahan pertandingan finale 

antara regu Indonesia dengan regu 
Sailan sbb. : 

Indonesia — Sailan: 
Ketje Sudarsono — B. Pinto 8—6, 
6-4, Tan Liep Tjiauw — R. Fer- (Dalam surat itu djuga disebutkan 
dinands 6—3, 6—1j .Ketje/Tan — 
Pinto/Ferdinands 3—6, 46, 

Selesai tournament tennis "4 Ne 
gara” itu, pemain2 Indonesia akan |tas Tokbik. Surat tersebut ditanda 
turut serta dalam tournament ten (tangani oleh S. dan M. di Semg. 
nis perebutan kedjuaraan Malaya |(Selandjutnja sdr, 
jang akan diadakan minggu depan |(porkan surat itu kepada jang ber 
di Penang, (Antara), 

dari London (Antara). 

  

SURAT KALENG. 
Seorang bernama A. bertempat 

tgl. 20 Aug. '56 telah menerima 
seputjuk surat tertutup dengan per 

antaraan pos. Dlm surat tersebut 
berisi permintaan uang sebanja 
Rp. 20.000,— jang harus diserah 
kan pada waktu pagi tgl. 25 Aug 

uang itu akan dipergunakan untuk 
para pedjuang jang akan. melan- 
djutkan peladjarannja di Universi 

Abdullah mela-   wadjib untuk diusut lebih djauh. 

ta2 Corps Tjadangan Nasional. 
Sekolah? tersebut ana tem 
pat wadjib beladjar bagi mereka 
agar mereka kelak berguna bagi 
masjarakat 'dalam lapangan pem- 
bangunan. Peresmian pembukaan 
sekolah tersebut telah dilakukan 
beberapa waktu jang lalu dige- 
dung SKN Pekulen Surabaja oleh 

iKwie Lien 16 (24), Liem Sien Hie 
20, Liem Liong Ham 8. KUWU: 
Sumadi 20, Wirjosumarto 24. WI- 
ROSARI: S. Adisuwito 10, Adisa- 
broto 4 (24). SALATIGA: B. Su- 
djadi 8 (24), Hari Sudarno 6 (24): 

SB: Rahardjo 12 

TEMANGGUNG : Rr. Sri Na- 
Murjoto 2 

R. 
WONOSOBO : 

“KLATEN : Su- 
Sugito 16 (24), 

Samhuri 2 
Sjaf Hartosisworo 

Hadisaputro 22. 
(24), 

SOLO : 

24, Sarwanto 2, S. 'Mitrosudarmo 
Susanto 12 424), -Sudar- 

Widyaasmara 24, M. Bagir 
4, Widyasatmaka 12 (24), Tan A 
Swie 2, Tan Kok Hwa 12 (24), 
Dasija M4 (24),. R.S. Siswaprasta- 
wa 12 (M4), S. Suwito 8 (24), Pu- 
djono 14, Padmopranoto 20 (24), 
Harjasri 6, Sutarso 14 (24), Mar- 
jati 16, Widodo 8 (24), Sekendar 
jono 22, J. Sarno 16 (24), Sri Wi- 
dyanto 10 (24), A. Azis 10 (24), 
S. Karsono 8 (24), Rifai Hartanto 
2. SRAGEN : Sarwono 6 (24), Su 
toro 4. WONOGIRI: Saronto 24. 
TAWANGMANGU: Kadarisman 4 
(24). JOGJA: SA. Djamhari 16, 
Herie Prasodjo 14 (24), 
14, Guno Samekto 16, Utomo N. 
8, Supomo 2, Surachmat 2, Go 
Liong Djie 10, Hadiprandjono 18, 
Nurmanoso 22. KEBUMEN: R. Su 
tarso 16 (24). TJILATJAP: So- 
modjatmiko 4 (24). PURWOKER- 
TO: Sarno 10 (24).  TJIREBON: 
D. Maryudhi 20 (24), R. Moh. 
Jusup 16 (24), Moch. O. Wigena 
pradja 18 (24), Usman 14 (24). 
MADJALENGKA: K.M. Adil 22, 
Pouw Tiong Bie 6. BODJONE- 
GORO: M. Juwono 2 (24), Sulak- 
sana 24, S. Martoprawiro 16, P. 
Saidi 14. 'DJEMBER: Ramlan 4 
(24). BOGOR: Subroto 22. 
Hadiah: Dalam minggu ini 

hadiah2 kami sampaikan per pos 
kepada: S. Suriodinoto Semarang, 
Tjoe Sioe Kie Pemalang, Padmo- 
pranoto Solo dan DD. Maryudhi 
Tjirebon. Nilai 24 kami hapus- 
kan. Korespondensi: Para pemi- 
nat jang mengusulkan agar ru- 
brik "Tjatur Indonesia” ini dipin 
dah sadja dimuat di "Minggu 
Ini,” dengan ini kami beritahu- 
kan bahwa usul tsb. tidak bisa 
terpenuhi karena beberapa alasan 
jang tidak bisa kami terangkan. 
Suwondo Solo: Djawaban jg be- 
tul jakni jang sama dengan dja- 
waban jang kami muat. Alamat? 
jang sdr. maksud belum dapat 
kami berikan sebelum kami men 
dapat idzin dari pihak jang ber- 
sangkutan. Kalau mereka setu- 
dju, mereka akan memberi surat 
pada sdr. Sudirman Klaten: Me- 
nurut tjatatan kami, sdr. tidak 
kirim djawaban pada problim no. 
23, tetapi probl. no. 24 kami teri- 
ma 2 putjuk surat djawaban jg 
sama.  Sutarso Kebumen: Menu- 
rut daftar kami, sdr. tidak men- 
dapat nilai pada problim no. 22 
(barangkali salah ?). Suhardi Jog 
ja: Djawaban sdr. probl. no. 24 
salah, no. 25 benar dan “no. 26 

kami betulkan. Lebih baik dgn   ajor Soedibjo wakil dari R.1. 17. 
ebagai angkatan pertama se. ' kolah tersebut dibagi dalam 3 ke- 

las : Bagian las, bagian kikir dan 
bubut .dan bagian tukang kaju. 
Sebagai tingkat pertama masing2 ' 
kelas .mempunjai murid sebanjak 
36. Djuga dikota Madiun pada 
tanggal LL Agustus jang baru lalu 
telah dibuka sekolah sematjam 
itu jang mempunjai 5 kelas a 36 
murid. Planning pendidikan se- 
rupa ini. djuga diwaktu jang akan 
datang, akan dibuka untuk Bli- tar/Kediri, Djombang/Modjokerto, 

variantennja. Problim sdr. sedang 
kami pertimbangkan. Kami tak 
punja persediaan lagi koran2 jg 
memuat probl. no. 1 s/d 14 

  

dan Bodjonegoro/Tuban.  Djuga 
akan diadakan persamaan tingkat 
sekolah rakjat jang dapat di ikuti 
oleh anggota jang bersangkutan. 
Pelaksanaan semuaf ini adalah ha 
sil kerdjasama antara CTN, LPPU 
dan Sekolah Tehnik setempat. 
Demikian Penerangan Angkat- 

an Darat. 

  

salah. Subroto Bogor: Nilai sdr. 

Putih: Rd5, Pb7, Bhl 

(3 buah). 

Hitam: R32, pion d6, 

h3 43 buah). 

Putih djalan dulu, dan 
hitam mat dim 3 (tiga) 

zet. Djawaban betul di 
beri nilai 2.   
Surat2 djawaban di- 

tunggu selambat2nja 10 

hari sesudah problim 
ini dimuat, dialamat- 
kan pada ,,Suara Mer- 

deka” Smg. dengan: di 
beri tanda ',,Tjatur”. 

  

Bandjir Tamu 

Asing Di Bali 

MENURUT keterangan Men- 
teri Perhubungan, seminggu sebe 
lum pertandingan Olympiade di 
Australia dimulai, 100 pesawat 
terbang asing dari negara2 lain 
jang menudiu kota Melbourne 
akan singgah di' Den Pasar, dan 
sekembalinja  kenegerinja “ ma- 
sing2 akan pula singgah di Den 
Pasar sedjumlah 100 pesawat ter 
bang. Dengan demikian dalam 
tempo 2 minggu Den Pasar akan 
disinggahi oleh pesawat2 terbang 
asing sebanjak 200 buah 10 a 15 
pesawat terbang seharinia. 

Maksud daripada . pendaratan 
pesawat2 tersebut ialah guna me 
nurunkan para penumpangnja jg 
bermaksud melihat keindahan pu 
lau Bali. Kapal2 tersebut hanja 
singgah untuk beberapa djam sa 
dja. 

Untuk mengatur pemberhentian 
dari kapal2 asing jang singgah 
di Den Pasar itu, perlu 
sedemikian rupa, sehingga penda 
ratan .pesawat2 tersebut dapat 
berdjalan lantjar dengan tidak 
mendapa: gangguan. 

Untuk melantjarkan usaha tou- 
risme ini, Menteri akan dibantu 
oleh seorang ahli dalam soal2 
tourisme jang didatangkan atas 
bantuan PBB. Tenaga ahli ini : 
tih“S. Mark bangsa Norwegia. 
Sa, : (Antar 

BUNUN DIRI. 
Pada tgl. 21-8 seorang wanita 

nama D., tinggal dirumah gubuk 
sebelah Utara dari djembatan 
Pandeanlamper telah terdapat bu 
nuh diri didalam rumahnja dgn 
menggunakan kain ikat pinggang 
di lehernja. Kabarnja perbuatan 
tsb. dilakukan, karena pada ma- 
lam harinja ia bertjektjok dgn 
kaju-kajunja. Perbuatan tsb. pa- 
da pagi hari itu telah diketahui 
oleh kaju-kajunja, sewkatu orang 

ini baru kembali dari tempat ber 

  
Ruwidosantap. 
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PURWOREDJO 
S.M.E.P,. DI KUTOARDJO. 

Njonja Surarjo Sastrodiprodjo 
telah melakukan pengguntingan 
pita sebagai tanda dibukanja res- 
mi SMEP negeri Kutoradjo. Un- 
tuk tahun peladjaran ini jang dite 
rima mendjadi murid klas I ada 
80 orang (2 kelas). Djumlah pen- 
daftaran ada 750. Kini sedang di- 
-. engga berdirinja SMEP Perti 
elir. 

DALANG DI BADIJATI Di 
SAMBUT HANGAT. 

Di kelurahan Gebang Ketjama- 
tan Gebang telah diadakan pertun 
djukan wajang kulit, dalangnja 
sdr. Soekidjo dari Djapen Kab. 
sedang malam harinja Ni Bardi- 
jati dari Klaten Solo, dengan. me- 
ngambil tjeritera SEMAR DJADI 
GURU. Perhatian sangat luar bi- 
asa (kira2 4000 penonton) teruta- 
ma kaum wanita. 

SRAGEN 
SUAMI ISTERI TERBAKAR. 

Berita dari Sragen mewartakan 
bhw Bu Darmosuwito dari Sam- 
bungmatjan jang baru2 ini menda 
pat luka2 terbakar achirnja me- 
ninggal dirumahsakit. Suaminja, 
Pak Darmo dalam pada itu ma- 
Sih dirawat. Pada hari tengah 
malam jang sial itu lampu din- 
ding dalam rumah keluarga Dar- 

|mo itu hampir habis minjaknja. 
'Pak Darmo menjuruh supaja Bu 
Darmo segera mengisinja. Diduga 
karena kurang hati?dnja lampu jg 
masih menjala itu diisi minjak. 
Api menjaut minjak jang dituang 
itu, terus berkobar membakar se 
luruh badan Bu Darmo. Pak Dar 
mo jang segera memberi pertolo 
ngan achirnjapun terbakar pula 
sehingga kedua2nja. perlu  diang- 
kut kerumah sakit. 

  
  

Di Berusaha Menjusup 
SENIN MALAM jl., 70 orang 

gerombolan dgn  bersendjatakan 
18 karaben, 4 stengun dan pistol 
telah memasuki Sungai Lepan 
(dikewedanaan Teluk Haru — 
Sumatra Timur), untuk mengada 
kan penggarongan. Polisi kabupa 
ten Langkat segera mengadakan 
pengedjaran. Dua orang kurir da 
ri gerombolan itu telah dapat di 
tangkap. Dikatakan, bhw gerom 
bolan ini memakai pakaian se- 
ragam hidjau dan diduga ialah 
gerombolan D.I. 

Selandjutnja menurut pihak ke 
polisian kabupaten Langkat pada 
tgl. 21 malam 22/8 3 orang pen 
duduk dikampung Telaga Said   

gerombolan DI semakin mendja 

(Pangkalan Brandan) telah dibu 
nuh oleh gerombolan. Aktivitet 

di-djadi, demikian dikatakan, se- 
telah ulang tahun ke-XI  Prokla 
masi Kemerdekaan Republik In- 
donesia. Suatu pengedjaran  ge- 
rombolan jang dilakukan oleh po 
lisi di Karang Gading (kabupa- 
ten Langkat) dibawah pimpinan 
Rd. M. Jusuf Komisaris Polisi 
kabupaten Langkat, telah berha- 
sil dengan ditangkapnja 16 orang. 

Dalam hubungan ini ditambah 
kan pula, bhw gerombolan DI 
sangat aktif didaerah kabupaten 

Ke Medan 
mereka telah mengadakan penju- 
supan2 pula kedalam kota Me- 
dan. 

Mengenai gerombolan lainnja, 
Rd. M. Jusuf Kepala Polisi kabu 
paten Langkat dan Tanah Karo 
terangkan, bahwa kegiatan  ge- 
rombolan2 liar di Tanah Karo 
masih berdjalan terus,  Pemeras- 
an2 sangat giat dilakukan terha- 
dap orang2 kampung jang  hen- 
dak bepergian kepekan-pekan. 

Untuk melakukan penangkap- 
an setjara tepat sekali djuga sa 
ngat sulit, kata Rd.. Jusuf, ka- 
rena gerombolan ini berpentjar2 
serta tidak tersusun dalam orga-   Langkat dan Atjeh “Timur dan nisasi jang rapih (Antara),     

ANA aa aan 
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Missa Sutji. 09,00 Rampah2 Akad 
Pagi. 09,15 Rajuan pagi. 10,15 Wa 
jang Orang oleh Karawitan Studio, 
13,10 Disco Varia... 1840. Hidangan 
Lima Serangkai. 1440 Lagu2 Su 
matera. 17,00 Gelanggang Kepan 
duan. 17,50 Irama Hawaai. 18,15 
Rumah Tangga Kita. 18,30 Njanji 
an Sutji. 19,30 Bu As dkk. 20,05 
Mimbar Pertanian 20.15 O. K. 
Sederhana. 20,45 Tjarakan. 21,15 
Permainan Piano Tunggal, 21,30 
Irama Indonesia. 22,15 Santiswa- 
ran. 23,30 Penutup. 

JOGJAKARTA, 26 Agustus 1956 : 
Djam 07,30 Lagu2 Melaju. 08,15 

Missa Sutji. 09.15 Der Rosenkava- 
lier. 09,30 Hiasan Minggu Pagi. 
10,00 Suara Nji Saodah. 10.15 Wa 
jang Orang oleh Kel. Karawitan 
Studio. 13,10 Rajuan Siang. 13,40 
Musik Gembira, 14,10 O.K. Ksa- 
tria. 17,00 Taman Wanita. 17,45 
Dikala Minum teh. 18,15 Hidang- 
an Sore. 18,30 Njanjian Kristen. 
19,40 Mengenal Seni Djawa. 20,05 
Mengenal Seni Djawa (landjutan). 
21,10 Djawaban Surat2, 21,30 San 
diwara. 22,10 Gamelan Studio. 23,00 
Penutup. 

DJAKARTA, 26 Agustus 1956 : 
Djam 08,10 Minggu Gembira. 

10,00 Seni Sunda Studio Djakarta, 
11,00 Mimbar Katolik. 12,15 Orkes 
Melaju Kenangan. 13,10 Konsert 
Siang. 17,00 Dari anak2 untuk 
anak2. 18,30 Mimbar Protestan. 
20,05 Cabaret achir bulan. 21,15 
Orkes Kr. Asli, 22,15 Kesenian Sun 
da Panggugah, 23,00 Penutup. 

TJIREBON, 26 Agustus 1956 : 
Djam 08,30 Imbauan pagi. 12,00 

Musik. Siang, 13,30 Gamelan PSSI 
dari Kuningan, 18,30 Suara S.M.A. 
21,15. Sandiwara Radio. 23,00 Pe 
nutup. 

SEMARANG, 27 Agustus 1956 : 
Djam 06,25 Beberapa Orkes Ha- 

waiian. 06,45 Orkes Victor Silves 
ter. 07,20 Irama Seriosa. 07,45 Hin 
dustani. 13,15 Orkes Melati. 13,30 
Che Edah berlagu. 13,45 Orkes 
Purba. 14,10 Rajuan Siang. 17,00 
Ujon2 Sore. 18,15 Irama Maluku. 
18,30. Ruang CPRAD. 18,45 Irama 
Maluku (landjutan). 19,30 - Rajuan 
Bersama. 20,30 Irama Tenang. 21.00 
Siaran Penerangan, 21,15 Dari dan 
untuk Pendengar. 22,15 Sandiwara 
Radio. 23,00 Penutup. 

  
SURAKARTA, 27 Agustus 1956 : 
Djam 06,10  Njanjian Bersama. 

06,30 Riang Gembira. 07,20 Sunda 
Gembira. 07,30 Dari Maluku. 07,45 
Hidangan The Ray Sillington 
@uartet. 13,10 Klenengan dari Kra 
ton. 14,10 Klenengan dari Kraton 
(landjutan). 17,00 Rajuan Putri. 
17,40 Varia Djawa Tengah. 17,50 
Irama Maluku. 18,15 Uraian ten- 
tang atlethiek. 18,30 Seni Karawi- 
tan. 19,30 Irama Indonesia. 20,30 
Sarasehan  Kasusasteraan Djawa. 
21,15 Penggeli hati. 22,15 Puspara 
gam oleh ROS. 23,00 Penutup. 

JOGJAKARTA, 27 Agustus 1956 : 
Djam 06,10 Suara Nien Harijati 

dan Ratna. 06,35 Luciano Tajoli. 
06,45 Musik Tionghoa. 07,20 Orkes 
Sidney Torch. 07,30 Krontjong pa 
gi. 13,10 Lagu2 menghantar beker 
dja. 13,45 Njanjian Rachman. 14,10 
Orkes Studio Djakarta. 17.00 Nja 
njian Sore. 17,40 Lagu2 Terkenal. 
18,15 Ruangan Djapendi. 18,30 
Alam Kanak2. 19,40 Sapta Nada. 
20,15 Pilihan Pendengar. 21,15 Lem 
baran Bahasa Djawa, 21,30 Wajang 
Golek. 22,15 Wajang Golek (andju 
tan). 24,00 Penutup. 

DJAKARTA, 27 Agustus 1956 : 
Djam 06,30 Orkes Progressip. 

07,30 Orkes Suara Angkasa. 13,30 
Genderan dan Tjlempungan. 14,10 
Radio Orkes Surakarta. 17,15 Ke 
senian Lampong. 19,30 Seni dan 
ilmu. 21,30 Solisten. 22,15 Orkes 
Melaju. 23,00 Penutup. 
TJIREBON, 27 Agustus 1956 : 
Djam 07,30 Rangkaian Studio 

kita. 13,10 Roberto Inglez. 14,10   Radio Orkes Jogjakarta. 18,30 Per 
mainan Gitar. 19,30 Orkes Serodja. 
20,30 Gelanggang Wanita. 2915 Oo. 
K. Ika Budaja. 23,00 Penutup. 

   

  

PURWOKERTO 
3 DIBUNUH 2 LAINNJA Di- 

ANIAJA, 
Grombolan pengatjau telah meng 

ganas didukuh Pelumbangan desa 
dan Ketjamatan Gumelar, Kawe- 
danan Adjibarang, Kabupaten Ba 
njumas, 13 rumah penduduk dan 2 
pos OPR dibakar habis, 3 orang 
dibunuh serta 2 orang Jlainnja la- 
gi  dianiaja. Kerugian seluruhnja 
ditaksir Rp. 23.553,— Berhubung 
dengan kedjadian tsb. maka kini 
penduduk mulai gelisah dan me- 
ngungsi. 

TJILATJAP 
aan . 

KEKATJAUAN  MENINGKAT? 
Diika dibandingkan dengan bu- 

lan-bulan jang telah lalu, ternja- 
ta kekatjauan didaerah kabupa- 
ten. Tjilatjap achir2 ini tambah 
meningkat, terutama didaerah ka 
wedanan Sidaredja dan Madje- 
nang. Djika dalam Djuni jitl. djum 
lah rumah rakjat jang dibakar pe 
ngatjau ada 60 buah maka djum 
lah tersebut. meningkat mendja- 
di 261 buah, Menurut angka2 jg. 
terdapat di Kantor Sosial Kabu- 
paten Tjilatjap sampai achir Dju 

IL rumah ' jang digarong ada 
402 buah, djumlah penduduk jang 
dibunuh pengatjau ada 15 orang 
dianiaja ada 14 orang. Kerugian 
Lk. Rp. 137.624.80.— Djumlah pen 
duduk ig meninggalkan tempat ke 
diamannja dan mengungsi . dilain 
tempat karena akibat kekatjauan 
sampai achir Djuli sbb.: Di Kawu 
ngaten 12.355 orang (makan sendi 
ri) 11.391 orang (perlu bantuan 
makan). Djeruklegi 4.045 orang. 
Karangputjung 2.371 orang. Ma- 
djenang 10.039 orang. Wonoredjo 
10.053 orang. Dajeuhluhur 4.626 
orang dan di Tjimanga 8.529 
orang. Djumlah 63.409 orang. 

TJIREBON 
ANGGOTA? PANITIA PERSIAP- 

AN DPRD PERALIHAN. 
Oleh Gubernur Djawabarat dim 

surat ketetapannjas'baru2 ini telah 
diangkat anggota2 Panitya Per- 
siapan Peralihan DPRD Kab. Tji 
rebon. Mereka itu terdiri dari 
Mahbub Badjuri dari NU, S. Pri 
badi (PKI), Suwartaatmadja (PNI) 
Djaman (Masjumi) dan Suatma 
(PSI). Pada hari Selasa Panitya 
tsb. mengadakan sidang jang per 
tama untuk memilih wakil ketua, 
TRUK DITEMBAKI GEROM- 

BOLAN. 
Pada malam Sabtu diminggu jl, 

Ik. pkl..10 didjalan antara Tjia- 
rsis dan Kuningan telah terdjadi 
penembakan terhadap sebuah truk 
merk tjap Panah, jang dilakukan 
fihak gerombolan, Truk itu me- 
muat barang2 dari Tjiamis dgn, 
tudjuan 'Tjirebon dan dibetulan 
desa Nusaherang Kadugede (Kuni 
ngan) ditembaki oleh gerombolan 
jang pada waktw itu sedang me- 
lakukan penggarongan didesa 
tersebut. Akibat ini seorang pem 
bantu supir tertembak mati se- 
dang kerugian akibat ini dan peng 

ena masih dalam penjelidi- 
an, 

  

  

Mba 2 Uus na 

  

  
  

     
  

           



        

$ 

  

     

Tetapi dari -berit 
dikumpulkan menjata 
instruksi rahasia tela 
kan langsung oleh 5 

uja berdjalan dengan 
“sia, : 

Tentang keadaan Kahar ' 
.zakkar sendiri, lebih « 
keterangan tsb dikata 
ia hanja mema : 
tjelana pandjang dri 
kambing, “tongkat jan 
barkan' bentuk Sula 
patu karet ,,Bata” 

Dalam melakukan : 
na menjampaikan Ik g 
struksi kepada bawahannja ia : 
dak menggunakan kendaraan. 
di iringi oleh sedjumlah ali 
ma jang pern xeli 
dan ditjulik ol 
soleh ,,Polisi M 5 

Menurut keterangan 
daerah 'pelintasannja seri 
gunakan garis jane n 

   
    

  

   

  

   

      

   

  

   

    

    

    

  

Perhubungan jang djauh dari | Pe “ kota? menjabah an keadaan si sir ,,ash-Shaab” dan 
anan mereka sangat sulit. Ka-| pas i i har sendor Seth Ta Ie ngatakan dalam interview 

tapi sementara itu diduga pula. bahwa persediaan makana, di- 
simpan untuk TUK K #. F 
rasi TNI dalam bentuk Pan 

“akan datang ini. 

Osman Balo Ke- 
jam. Pemimpin? 
“3 A,D « 

, 

Jang | 

» 2 Rn waba 

  

komandan2 bawahannja. Sea sti 
raha |: 

   

t 

Hajahnja harus  didjamin atau 
diakui sefjara resmi oleh nega 
ra2 seluruh dunia. Lupakan Sumpah 

h jgian dai 
mn jakan diurus oleh Mesir 

Irusan Suez jang dinetralkan itu 

| Kahar Muzakar Beri- | 
ntuk Operasi 
Sering ,Hanja 

Ban positif tentang isi 

pasukan Kahar utk meng- 
api bentuk operasi Ko. DP 
dari pihak tentara 

    
    

      

i|| manggala menjatakan 

    

  

   

  

   

   

  

Iri Pendapat pribadi: 
tindakan FPS itu adalah 
ketjewa para penandata 

   

    

   

       

  

IKolonel Sukanda lebih baik | 
sar daripada achterbaks dan sub 
versief. ,,Dengan ditandatangani   
parkan pertanggungan djawa 
kepada orang atau 

1 lain, tapi mereka sanggup untuk       

  

menghadapi segala konsekwensi- 

  

, ea stiain Ipara pemuda dari FPS diseru- (hadap dirinja segera dapat diada 
: ar Pen "na 2ean jetap pertiaia Keana supaja bersikap dan ber|kan penjelesaian, sehingga nama 

i Z0 Pa ita sebagai ne4| tindak selalu setjara kesatria dan nja jang mewakili negara kita di 

  

  

Djalanj 
Suez —Saran 

TS 

baiknja djika Mesir 

: Isi rentjana .ypenetralan Me- 
sir?” menurut Salah Salim, seba 

iman, dimuat dalam harian 
Inggris tadi, ialah: ., 

1. Mesir akan mendjadi ,Swis 
kedua”, Suatu negara netral jg. 
kenetralannja dan keutuhan wi- 

| 

2. Terusan Suez, sudah  ba- 
rang tentu, akan merupakan ba 

dari negara netral ini, dan 
dgn. 

uan negara2 jang ada 
Dengan demikian, Te- 

persetudj 
“didunia. 

akan merupakan djalan  pelaja- 
Tan internasional. 

    

MAJOR SALAH SALIM, pemimpin 
bekas menteri pembimbi 

taka dengan harian Konseryatif Inggris »Daily Sketch” hari Kemis bahwa menurut pendapatnja ada tung dari Djaksa Agung untuk »@inetralkan, seperti Swis”, sebagai penje 1 lesaian masalah Terusan Suez. 

? Neiah membatia pamflet tsb., Ko! 

  

         

    

Lan? : Seperti Swis 5 Untuk 
Maja Sa Sala ? 

ng nasional, me 

Amerika Antjam 
Djepang 

Dpt Men UNA 
nawa: Bila Djepang 
Puan aa 

Dengan Rusia 
: PEMBESAR? Amerika Seri- 

hari Kemis belven Amsriba Bari 
kat dapat mengclaim pulau Oki 
nawa dan pulau2 Ryukyu lain2-j 
nja utk dimiliki selama-lamanja, 
apabila Djepang  menanda-ta- 
ngani sebuah perdjandjian perda 

Kol. Sukanda: 

: dalah 

pendapat 
    

   
plosie dari perasaann djengkel dan 
pamlet terhadap keadaan masjara- 

ikat jg. mereka anggap masih sangat buruk. 

2. PN il. Kolonel Sukanda mengharap- 
Tjara dan bahasanja memang 

sangat kasar dan tidak sesuai de 
etapi |ngan golongannja sadja, Kolonel 

  

nja pamflet2 itu, saja jakin, bahi| 
wa mereka itu tidak akan melem 

Sa aa 

  

   

      

andjian |« 

    
       Iagkat : 

— Saran 
SEORANG 

Sebelum 8er 

 WALAUPUN 
Brata- rs di Bandung, Kolonel 

»Front "tentang pamflet2           

  

ja soal itu dilihat dengan te- ri hantu dalam siang ha- | perhatian jg. besar dari masjarakat. 
an ialah, bhw. | tjuk Pimpinan GPII tentang peristiwa 

   Dan bagi Pemerintah sendiri, 
sudah tentu harus merasa tersing 
gung prestigenja, apabila salah 
seorang 'anggotanja mendapat'tu 
Iduhan jg begitu beratnja' Karena 
itu, menurut pendapat GPII, ada 
lah sudah seharusnja apabila ka- 
'bipet dengan sukarela mengada- 

  

     
   

    

      
   

kan, supaja kita semua berfikir 
dan bertindak setjara “dewasa 
dan membiarkan pengadilan jang 
Imenentukan kesalahan2 dan pe- 
langgaran2, dan mengadili jang Ikan pemeriksaan atas tubuhnja 
bertanggung djawab. Fa aa ig salah seorang anggota 

Kepada golongan2 jang senan|nja mendapat tuduhan jg begitu 
tiasa hendak menggunakan tiap (berat. Dan GPII pun pertjaja, 
kedjadian hanja untuk kepenti- (bahwa dari seorang seperti Rus- 
ngan golongannja sadja.. Kolonel |ian Abdulgani -akan dapat  di- 
Sukanda menjerukan. supaja dia(harapkan sifat kesateriaannja utk 
ngan main dengan api. Kepada minta kepada kabinet, supaja ter 

   

  

    
   

  

         
   

          
     
   

      

    

    

   kepada par, pemuka Indonesia, 

   
hususnja ada para pemuka . : 
Sunda diandurkamia, supaa| Djaga X. Cugat 
para pemuda kita itu dibimbing. 
'Mbapat dikabarkan, bahwa s| Ditagih Padjak 
lonel Sukanda telah mendatang! PEMERINTAH di New York 
kan para pemuda jan menanda hari Rabu menuntut pembajaran   

  

| tanganinja dan menanjakan se- padjak penghasilan sebesar 43. 
nb an an dan Bbnelaonai 480 dollar terhadap ..band dea 

der”, Xavier Cugat,.jang kini se 
dang beradg di Eropa. 

Tuntutan itu mengatakan. bah 
wa Cugat telah menunggak pa- 
djak penghasilan sebesar 15.861 
dollar dan belum membajar den 
“da sebesar 27.619 dollar selama 
tahun 1948. sampai 1952, 

Rober Diamont, "manager da 
Ti Xavier Cugat " mengatakan, 
bahwa Cugat dengan - isterinja 
Abbe Lane telah berada di Ero 
pa sedjak lebih dari satu tahun 
untuk membuat film. 
Karena ada peraturan pemerin 
h jang membatasi pengiriman 

uang. maka uang Cugat ditahan 
di Perantjis, Sepanjol dan Itali , 
demikian manager tadi menam- 
bahkannja. (Antara) 

dari pamflet tsb. Kemudian Ko 
lonel Sukaada telah “mendjum- 
pai KSAD Djenderal Major Na 
sution, jang menjatakan harus 
adanja tindakan? disiplin militer 
dan dalam penjelesaiania menp 
rut saluran? hukum. Kini tergan 

  

menentuka, apakah perbuatan 
kedua pemimpin FPS itu harus: 
dilarang, ditahan dan diproses- 
perbal atau bagaimana. | 

Ketua Umum dan Sekreta-' 
ris Djendral FPS dibebas- | 
kan kembali, 

Seterusnja menjambung berita 
mengenai penangkapan atas diri 
etua umum dan Sekdjen Front 

Pemuda Sunda Adeng Kusumawi 

  
djaja dan Adam Sjamsupradja, ' INGGRIS AKAN LEDAKKAN 
hari Kemis diperoleh keterangan, ““BOM2 ZAT AIR DI 
bahwa mereka telah dibebaskan CHRISTMAS. 
kembali oleh CPM. 

A. Kusumawidjaja didengar ke 
terangannja oleh Kepala Staf Di- 
visi Siliwangi dan diperintahkan 
untuk pergi ke Djakarta. Sebagai 
mana diketahui, Adeng itu seba 

Inggris akan meledakkan sedi- 
kit2nja 2 dan mungkin 4 buah 
bom zat air dalam musim semi 
j.a.d. di Samudra Pasifik, demi- 
kian harian News Chronicle”. 
Untuk itu telah diadakan persiap 

PP Gpil 

|dan menurut hukum jg. berlaku pada waktu ini, seorang men- 
| teri jg. masih infunciie, tidak dapat diperiksa oleh apparaat ne- | 
gara, tetapi usaha bertindak memberantas korupsi itu mendapat 

| dunia internasional dapat segera | 

| 
| bersangkutan dengan perbuatan 

Inggris 

“ 

Copie Tentar 
Mengikati 5Presidea | . 

LI 
menteri ita tidak onsehendbaar 

T. Dalam sidang penghabisan 

Demikian pernjataan Pu 
13 Agustus. 

bersih. 

Karena itu, GPII mengandjur 
kan kepada Pemerintah, supaja 
Menteri Luar Negeri segera di- 
panggil pulang sesudah selesai 
komperensi London "untuk dide- 
ngar keterangannja oleh Pemerin: 
tah sendiri, sebelum ia berang- 
kat mngikuti rombongan Presi- 
den ke-negara2 “Eropa Timur 
dan RRT. 

Bila hal ini dan soal2 lain jg. 

Bibi 

|Geylon Sedia Dja- 
di Tuan (Rumah 
Konperensi Inter- 
nasional "Tentang 

: Suez 
perbuatan -korupsi. '— Pemerintah 1 3 tidak melakukan tindakan? de-l, PENIIA2 PERS Ceylon hari ngan segera, kami chawatir bah! Kamis mengatakan bahwa menu- wa keketjewaan masjarakat akan| ut keterangan seorang djurubitja | lebih besar lagi. karena segalafra resmi Ceylon, negeri ini ber | harapannja merasa tidak tersa-| sedia untuk mendjadi tuan rumah lurkan oleh Pemerintah jang telbagi konperensi internasional jg lah menpambil over persoalan| kedua kalinja dan jang lebih 

nk pernjatnan itu, jan: Dembotia engine Mieoann achirnja menjatakan, Baba de Pemppataa peng ea P.LI, masih menaruh harapan! mang akan penan: Wimproleh kepada Pemerintah, aka, meng keknya Dika pi kamar Sala gunakan, kesempatan jang:  se- |J219 tertentu telah minta pendje baik2nja untuk melakukan tinda |lasan2 mengenai soal ini kepada kan2 jang perlu guna keselama Imenteri luar negeri Ceylon 
tan negara dan kesedjahteraan| (AFP), 
rakjat (Antara) 

Nasser SediaRundingkan 
@ g Rentjana Krishna Menon : 3 " 8 

Tetapi Akan Menolak Rentjana Oulles—Di- 
duga Nasser Akan “Adjukan”Lagi Usul 13 

Diadakan Konperensi 45 Negara 
MEN URUT. KETERANGAN ig: diperoleh wartawan 

kh. AS UP dari sumber2 jg. berdekatan dengan pemerintah 
Mesir hari Kemis Presiden, Djamal Abdul Nasser tidak akan 
bersedia merundingkan renfjana Dulles guna menempatkan Te 
rusai Suez dibawah pengawasan intenasional, jg. akan disam- 
pakan kepadanja oleh ,,delegasi perdamaian jg. terdiri dari ne- 
gara maupun djuga.” | 

  
  

  MEP PPP YAI 

tevenson Lawan 
Kisenhower 

PARTAI Republik A.S. malam 

Tapi menurut dugaan sumber 
tadi, kemungkinan besar bahwa 
Nasser akan memberitahuka, ke 
pada perutusan tadi, bahwa ja 
tidak bersedia berunding selama 

dan Perantjis belum 

ang, 
aikan Kpd” Nasser— Delegasi 

Jah disetudjui untuk menjampaikan sebuah co 
kapnja kepada Presiden Mesir Djamal Abdul N 
Rentjana Dulles mengumumkan bahwa mereka 
orang ke Kairo, untuk menjampaikan pandang an2 mereka kepada Nasser. 

|teri lwar negeri New Zealand, T. 

| bersama, jang meliputi pandang 

Itakan setudju dengan tjara 

SE ANA 

jang dimulai pada djam 13.45 

Panitya ini diketuai oleh PM 
Australia Robert G, Menzies dan 
anggota2nja terdiri dari wakil2 
Etiopia, Irar, Swedia dan Ameri 
ka Serikat, 

Sebelum sidang penghabisan 
ini dimulai, 3 Besar Barat telah 
menegaskan lagi bahwa mereka 
tidak bersedia mengundurkan diri 
dari tuntutan mereka supaja Te 
rusan Suez ditempatkan dibawah 
pengawasan internasional, 

Pembitjara pertama dalam si- 
dang penghabisan ini adalah men 

L, MacDonald. Ia mengusulkan 
supaja sebuah panitya jang ter 
diri dari wakli2 Australia, Etio- 
pia, Iran, Swedia dan Amerika 
Serikat dikirim ke Kairo, ,/untuk 
berunding dengan Presiden Nas- 
ser”, Demikian diwartakan oleh 
UP, 

Ketua delegasi Uni Sovjet, 
Shepilov, dengan segera menen 
tang usul ini dan minta supaja 
konperensi berachir dengan me 
ngeluarkan sebuah  komunike- 

an2 kedua belah pihak dalam 
konperensi London (18 negara 
jang menjokong Rentjana Dul- 
les dan 4 negara jang  menjo- 
kong Rentjana Menon). Pembi:- 
tjara berikutnja adalah ketua de 
legasi India, Menon. 

Ketua delgasi  Perantjis. Pi- 
neau, mengusulkan supaja ,,ha- 
nja copie mengenai - djalannja 
konperensi selama seminggu ini. 
jang meliputi segala usul jang 
telah .diadjukan, hendaknjas di- 
sampaikan kepada pemerintah 
Mesir”, Menon dari India menja 

ini, 
asal sadja didjelaskan bahwa pa 
nitya jang membawa dokumen? 
tadi hanja . mewakili penjokong? 
Rentjana Dullesstafnja. 

Menzies dari Australix 'mengu 
mumkan bahwa ia segera akan 
mengadakan perundingan dgn. 
anggota2 panitya 5 orang ' itu, 
untuk memutuskan dgn  tjara 
bagaimana dan bilanyana mere- 

SAN NPRE N PUT EN UPN. 

'Sebaiknja Pem. Pang |' Konp. London Selesai 
gil Dala Menla kasian || Djalannja Konperensi Akan Disam- 

'Orang | Ke” Cairo— 
Poeslan Abd Gani Akan Beri Laporan Kpd Nasser 

SIDANG PENGHABISAN konperensi 22 negara di London mengenai masalah Terusan 
Suez jang dimulai pada tgl. 16 Agustus j.L, telah berachir pada hari Kemis djam 16.05 GM 

GMT ini dengan suara bulat te- 
pie mengenai djalannja konperensi ini seleng- 
asser. Dalam pada itu 18 negara je. .menjokong 
akan kirim sebuah delegasi jang terdiri dari 5 

Shepilov Tu- 
duh: 3:Barat 

Sebenarnja | Mereka. 
Tak Mau: Berunding 

. 

— Katanja 
DJURUBITJARA delegasi Uni 

Sovjet dalam konperensi London, 
Leonid Iiyichev, mengatakan dim 
konperensi pers sesudah komnpe- 
rensi ini berachir, bahwa konpc 
rensi 22 negara ini” hanja men 
ijapai satu persetudjuan sadia, 
jaita keputusan untuk menjam- 
paikan laporan lengkap mengenai 
djalannja konperensi ini kepada 
pemerintah Mesir. 

Diterangkannja bahwa menteri 
luar negeri URSS Shepilov hari 
Djum'at mengadakan konperensi 
pers, dalam mana ia diduga akan 
mengutuk pertjobaan2 jang tidak 
demokratis utk memetjah belah 
konperensi London. 

Seterusnja ia menerangkan bah 
wa dalam sidang penghabisan ini 
Shepilov menuduh bhw segolo- 
ngan negara jang tertentu, dian- 
taranja AS, Inggris dan Perantjis 
sesungguhnja sama sekali tidak 
ingin berunding dgn Mesir seba 
gai negara jang berdaulat, menge 
nai masalah Terusan Suez. 

Usul2 Barat itu sudah terang 
tidak bisa diterima baik oleh Me 
sir, kata Shepilov, dan ini oleh 
negara2 tadi hendak didjadikan 
alasan utk menuduh bahwa Me- 
sir tidak mau berunding. 

Negara2 Barat itu hanja akan 
memperhebat persengketaan - sa- 
dja, kata Shepilov. (Antara). 

Wajima Kundju- 
2.ngl Maramis 
Bitjarakan Soal Pam- 
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  | dengan Uni Sovjet, dalam 5 SA path 2 - 2 an mal ta al 1 2 r rakjat,| 43 Seperti di EC 5 : Pa ani jan Tkek Lang en Ni membatalkan persiapan2 militer | Kemis telah mengangkat lagi Eil ka akan menemui. Nusser”. Me pasan : 
. 4 3. Seperti 'djuga. Swis, M , D “de | resmi'|9ai perwira jang non-aktif masihjan2 setjara ilmiah dikepulauan | Wempbalaika AN en k ap : dan seluruh perwira? TKR. De- Iharus Teka 5 ae k : dekan ae al ebeanlata TURSS esm ada dihawah distplin 'kenjiliterans! Christeladi mereka didaerah Laut Tengah (senhower dan Nixon sebagai tja| nurut djurubitjara kementerian UNTUK pertam, kalinja se- 

bagian Timur. Sumber tadi me 
ngatakan bahwa Nasser merasa 
jakin bahwa baik didalam nege 

ion presiden dan wakil presiden 
pja dalam pemilihan dalam bu- 
lan Nopember jang akan datang. 

"luar negeri Inggris, tugas Men- 
zies di Kairo ialah sebagai ketua 
panitya untuk y,.mendjelaskan do 

  angkatan perang, 6 KSAD telah memerintahkan 
|ita akan membe mengambil tindakan disiplin mili- 

pulau2 Kunabiri dan Etorofu. tapi disamping 
Pembesar2 AS tadi mengata-' 

djak ia kembali dari Djepang, 
rikan djaminan2 Eiji Wajima, Dut, istimewa Dje De GaayFortman kata |bahwa Mesir akan mendjauhkan Ikan bhw apabila Djepang sam- ter. Jang harus melaksanakannja| 3 2 ri. mgupun dilu: geri i i i De 5 il kumen no. 12” -ialahy #snolpang untuk Indonesia hari Ra- 

Maan ber- diri dari peperangan ataupun an |pai mengakui kedaulatan URSS ialah kendi atasan Adengja Dapat Giliran Tjoba dapat Rea Na Eka kuak Ta 0 Baba 12 Patai oleh Barat disebut Bi aa Er 2 Ta Mean Lan ulang2 bahwa perdjuangan belum Yaman? perang seperti perdjan- fatas pulau2 tadi, maka AS ber- itu Direktur Akademi Hukum Bentuk Kabinet Bld. (hingga ia dapat menolak permin |Stevenson jang 4 tahun jang lalu| M4 Negara (5 Rentjana Dul- Bufipa 2 afi yi Teen Pe any 
lesai. Meat Ga agresif dengan negara? hak — berdasarkan pasal 26 per' Militer. RATU JULIANA" Kemi s|taan untuk merundingka,, soal2|telah dikalahkan oleh Eisenho- les, dengan amandemen oleh Pa “ Ko Pan NB bak Asia Ea Pun tertjapainja hasil perundijlain. : 2 djandjian San Francisco — un- Mengenai Adam, dapat dika- telah memeriritih.Prof eng yA jang oleh pemerintah Mesir di- |wer, sedangkan tjalon wakil pre|kistan cs), kepada pemerintah Airika Mr. Maramis. : ngan Tjipajung dgn Angkatan) Ba - ipada | rentjana lek memiliki kepulauan Ryukyu barkan, bahwa setelah didengar 'Gaay Fortman (Anti-Revolution- pandang sebagai pelanggaran ter Isiden Demokrat sekali ini adalah | Mesir. 4 Mr. Maramis menerangkan ke | Darat hanja merupakan batu lon jini hendaknja disusan 'dan disele selama-lamanja (Antara-UP). — keterangannja oleh Reserse Krimi nair) untuk membentuk kabinet hadap “kedaulatan Mesir. senator Estes Kefauver. Mesir: menerima. ' tamu pada ,,Antara”. bahwa kedata- Isaikan dalam sidang lengkap: PBB 

di Swis. Demikianlah rentjana 
(Salah Salim, menurut harian Ing 

: — fjatan utk melandjutkan perdjua- 

“ngan guna menjempurnakan Re- 
| publik Indonesia. 

Konperensi Internasional 
45 negara, 

Sumber keterangan tadi menga 

mat, tapi internas, tidak, 
Berita dari Kairo mengatakan 

bahwa Presiden Nasser 

Stevenson menerangkan malam .nil Polisi Djawa Barat dan diba Kengis' bebimmdutikekon sesang : baru. De Gaay'Fertman mene 
wa oleh CPM, maka ia dibebas 

ngan Kepala - Perwakilan  Dje- 
rima baik tugas ini. Formator ka paug E. Wajima ke Kementeri- 

  

Ibarat Hidup 

      

   

    

   

   
   

    
   

  

   

      

   

      

    

   
   

nana Da : 3 : :. : Ke menghadapi lagi Kisenhower nan Kamis jan Luar Negeri adalah merupa la mengemukakan betapa .per- | Sris Daily Sketeh”. Ka - Ki ken sa Pang Aan yana Bang ana takan bahwa kemungkinan besar |ii dalam babu Nopember. (Ani.) | mengadakan pembitjaraan dengan | kan kundjunga, kehormatan sa 8 | Junja persatuan dalam menjele- | Sama sekali tidak men- "(Diatas .Kaw akan" si Vga! - an Universiteit” di Amsterdam. De |(Nasser akan menerima kundjung dutabesar India, Nawab: Ali Ya-|dia dan untuk memberitahukan £ | saikan revolusi ini. Penjelesaian Naa Dmna , 7 Ta Mag 2 gung masi harus mengeluar | ikiantah diwartakan oleh ”An- lan delegasi jang dikirim oleh kon var Jung, lebih sedjam lamanja, | fentang kedatangannja kembali “3 
jitu bukan diserahkan tanggung pemerintah. j Keadaan? Djawa” Brt an pernjataan. untuk .menjelesati saran Amsterdam. perensi London mengenai Terusan mengenai soal bagaimana tjara | 91 Diakarta dari Djepang. Mr. 4 kan perkara itu menurut hukum. 

(Antara). 
Berhubung dengan surat2 sele- 

|. baran Front Pemuda Sunda, maka 
INGAN: Dewan Pimpinan PNI Djawa Ba 

|“ djawabnja semata2 kepada Pre- 
| siden Sukarno dan lain2 pemim- 

pin kita, tetapi adalah tanggung) 
djawab kita semua. 

Maramis belum bersedia mene 
rangkan, apakah dari pertemuan 
nja dengan E. Wajimg itu sudali 
diperoleh ketentuan ' bilamana 

Tapi sementara itu djurubitjara 
kedutaanbesar' Mesir dr London 
mengatakan hari Kemis bahwa 
rentjana Salah Salim tadi sama 

Suez, dan dalam pada itu Nasser 
diduga akan. mengadjukan lagi 
pnjan supaja diadakan konperen 
si 45 negara, guna memperkukuh 

menjampaikan laporan konperensi 
London itu kepada - pemerintah 
Mesir. Kalangan jang patut diper 

Tresna Sunda, 0 Sunda dan 
sebagainja, PNT-sama sekali tidak 
melarang para an: tanja dan pe 
mimpinnja untuk t masuk da 

Kong.Kali- Kong 
sDi Jaj. Motor? 

Kini ,,Ernstig” — Kata 

    

   

    
   

        
     

  

  1 3 4 . a i 3 ERHUBUN 2 ! | un 5 '1asu TRI 1 5|tjaja mengatakan bahwa pemerin | pembitjaraan2 mengenai pampa- emudian Hamid Aly' menegas Isekali tidak menfjerminkan 'pan- | Suchjar Tedjasukmana men |yat telah mengeluarkan pendjelas- (lam Organisasi tersebut, djika orga pelajaran sebagaimana Perintah Utk ip eriksa tah Mesir bersedia menerima del san akan dimulai lagi. (Antara) betapa perlunja TKR. menge |dangan pemerintah Mesir. Di- Sai s di Bz bah An, mengenai instruksinja no. 2/' Nisasi2 itu memang' tidak mempu i - Saat ai a 2 # :, dasi - 4 
6 2s nya tata Mtotokun. baki Siah. Salin Ii kan kepada pers di Bandung, bah 1956. Instruksi ita memperingat- jdi YIOSrAM” politik? Jar tertjantum dalam Konversi 1883, Pembukuan Jaj. Motor Jegasi 5 negara”jang akan datang” TAR AMBEIKA DBEbAr — aga 1 i guna Se apanhi: Sanga - “ye kedudukan re. | wa keadaan di Djawa Barat ini Tan ara menang BIN maa ai Pe aan adan Ba di Kairo, bahwa| Kei abaaa dari London itu, tapi Mesir tetap ba TEE PE TE BNN ngi rakjal am melaksanakan | dak mpunjz A 5 stia” bi .kita SIP! partai dan melarang turut Fro ha mem esi i ii an 1 h 7 7: Pn Na : 

Sabat -dikatakannja Imi, dan apa jang dikemukakan- sangat ,ernstig” dan.seolah2.kita 5 Bala Sena e da niat protn Pelan naa in Ir bersedia  merundingkan akan menolak rentjana2 untuk me INDONESIA. masalah penjelesaian soal" Suez. 
tapi sesudah Inggris dan Peran- 
tis menghentikan tekanan mere 

nja tadi chusus pandangan Salah /hidup diatas kawah. Persoalan F3 as tuntutan diantaranja perubahan 

Salim sendiri. (Antara-AFP). — (persoalan di/Djawa Barat ini me struktur ketata-negaraan kesatuan 
dewasa ini mendjadi struktur ne- 

bentuk apapun jang mempunjai nempatkan Terusan Zues diba- | Darisfihak Djawatan Bea & Tju program politik berlainan dengan HA & i i ag kp 
wah pengawasan internasional. (Kai di Semarang didapat kabar, 5 bhw baru2 ini sewktu para Dje- 

Roeslan Abdulgani ma-|maah Hadji tiba di Semarang di 

bhw objek pembangunan adalah : Leni al mnaggranbiia in MENTERI Perhubungan telah 
memerintahkan supaja hubungan 

  

  : 
ara jang bersifat federatief. ka terhadap ir, dan a . El aa IA3 itu Usman Balo 3 malahan sebaliknja akun Teen Png Djawa Barat Ts mela- | dja Sa Maa agen antara Jajasan Motor dan peru- lam Saptu ke Kairo vikJantara mereka terdapat Deranbas 5 pa AS enpasa 3 setang 3 $ mati dan mendjundjung tinggi hak rang anggotanja masuk perkumpu | atas pengakuan bahwa Mesirlih|sahaan2 jang dimodali oleh jaja- beri Japoran- kepada|wa 8 bidji uang emas talen dan selaku Komandan Brigade 1 TKR (Hata Morgana Di Diterangkannja, bahwa jang partai? atau organisasi? lain utk lan untuk memupuk kebudajaan | « bara Basa aa itu dipert dan diadakan Nassers: "5 1 Ne ne en Mana, Molor SArik dgn tadjam -mengetjam pemim-| menjedihkan ialah adanja ,.Ver mengatur organisasinja » menurut Sunda, tapi tidak membenarkan se (Jang Mengawasi eXploitasi Teru|san itu dipertegas dan dia Menteri luar negeri Indonesia, Vika. Uang tsb. telah dibawa oleh pin2, Angk Perang, “dan pe- | , i es ika s-mene- Kehendak masing2, djuga apabila ruan jang setjara sadar atau tidak y AN SUCz. inspeksi serta pemeriksaan pem-| | ! 2 'OneSIa, orang «jang datang dari Banju- pin2, akotan Hot “dan pe-|, Kut » tan' armingsproces” jang Len ANN IS organisasi? itu melarang anggota- Sadar menimbulkan sentimen ke.|, Nesser bersedia menerima (bukuan perusahaan2. Sesudah Ia (Roeslan Abdulgani, malam Saptu 'mas” Kendal, Purwodadi, Munti- nah. aa Se ana Oa - Keran Sena ena nja untuk masuk kedalam partai daerahan jang mengakibatkan per | baik rentjana Krishna  Menon poran2 hasil pemeriksaan itu ma- akan meninggalkan London dgr lan dan Brebes. Oleh fihak Bea " Keadjaiban Muntjul, 

Diatas Tjakrawala 
PNI. 

d « bi Chusus terhadap 'gerakan2 atau an : a kar, “harta “benda 'rakjat: diga- organisasi? Sunda seperti FPS, sinja no. 2/1956. 

petjahan. Demikian a.l. pendjelas 
an PNI Djawa Barat atas instruk 

(Antara). 

dan Tjukai uang tadi kemudian 
diserahkan kepada Bank Indone- 
sia utk kemudian diganti dengan 

pesawat terbang menudju ke 
Kairo, dimana ia akan memberi 
kan laporan mengenai konperen 

(ketua delegasi India dalam kon 
perensi London), 
bentuk seb 

F ahnja diwaktu revolusi. rusnja .rumah “penduduk. diba- e3 1 n suk, baru pemerintah akan me- 
NM Sanata Hata supaja di-lnetapkan sikap apakah Jajasan 

  

t- 
t 
j 

  

  

? : ds uah badan penasehat Mor k t naa i z uang R.I., karena pembawaan tjaknja kekatjaua, di Indonesia| RADIO Moskow hari Rebo|rong. Selandjutnja ada soal pe - internasional jang bertu Oror akan terus Sebagai pemeid “mengenai amasalah ' Kerisan tang 'itu seolah-olah lang adalah djusru dischabkan oleh melaporkan dari kutub Selatan, | »8ungsi jang tidak tertentu hidup Ban ak P erusahasan' asia berikan nasehat-nasehat menge, 19299 saham ataukah akan me- (Sue, kepada Presiden Wlesir Dia persturan. Konga mera EA karena keadaan ini. Dikatakan-|hahwa para penjelidik Sovjet se- 0 ad ang Pen sean : - exploitasi Turusan Suez — jrarik “ Pa akan Nk mal Abdul Nasser. (UP-Reuter). dilakukan penuntutan. nja, bahwa pemerintah dan Ang | dang melihat suatu fata morgana. | PlOyment. -soa bekas pe - SR et: ge Isebagai pokok permulaan perun|Per segala pindjaman jang telah DSA SEA ,katan Perang sudah but, dan Dulang2 es setjara mentak-| dan Nanti -akan timbul soal »' Jgi Boekwaardenja ,.Noli angan internasional. " diberikan kepada pelbagai peru- “ 
3 

gota tentara - 10.000 

      

La Ta 

        
   

  

tidak memperdulikan pedjuang? |ajubkan muntjul, makin lama ma Depe 2010, : : Kemungkinan besar bahwa (sahaan itu. S3 Tit in Angkatan "43, Sedang, dilain “ba Lin. besar imbal keatas Jalu men angan Siselurah Indonesia) "n: Modalnja Sudah Lama Ditarik ., Kembali |Nsser akan menjatakan kepada Nu “Akan J pta ra Ne #Manat- dan pemiM |djauh menghilang “merupakan | Nania an ea pm n 4 s si jang dikirim oleh konp. ontrole tidak djalan. Pecah 5 pat Pan banjak, bertjokol da henteng2 dilangit seperti waktu Sa aan “antar as ae Hingga Kini Sebetulnja Tak Perlu Diberi aa Ss bahwa: la bersedial Menurut Menteri Perhubungan, : cet h 2 A orang2 Initah Jang, mengindjaka Mereka , mamtjul diatas, Jaksa | jang sangat kurang mendarat ke | Penggantian Devisen — Kata B,R. Motik |fitininatan renjana Micnon las pindioman Exinbank bebe. |, auaia” bahan Atoom patriot asli Indonesia. Oleh kawat» demikian dilaporkan oleh sempatan untuk madju, dan “ser DALAM PERTJAKAPAN tsb. tadi. . Te lrapa tahun jang lalu, baik beru 2 8 2 rena itu diandjurkannja supaja 
timbul persatuan untuk menjapu | 
bersih semua pengchianat2 “tsb. 
Usman Balo membantah suara 

suara jang menitakan bahwa T. 
K.R. berdjuang untuk Sulawesi 
Selatan sadja, tetapi untuk Indo 
nesia.  Diakuinja betapa pesat- 
nja pembangunan di Djawa. te| 
tapi is menambah bahwa suku 
Djawa djuga adalah bangsa In- 
dones'a, 

Terhadap  DI/TII 
lo mengadiak  supaja mereka 
kembali mentjintai negara. 

(Antara) 
$ 1 : 6 Sal 
 s#Langkasuka” 

| Nama”'Baru Bagi ,,Ma- 
| laya Merdeka“ Kelak 

— BANITYA politik persekutuan 
Partai UMNO-MCA-MIC das 
lam  rentjana 
kepada 

    

      

   

  

memorandumnja 
Komisi Konstitusi Fede- 
laya (,Komisi Reid”) me 

gandjurkan supaja sesudah Fe 
derasi .M. 

    
   

  

   alaya (sekarang re 
1 Persekutuan T. 

ah Melayu”) memperoleh ke 
merdekaannja, muka negeri ini 
hendaknja kembali pada mama- | 

jang asli”, ialah ,.Langka- 

3
S
 

    

  

    

  

     

St 
ber 

erti radja 

  

Ikan di Ai 

   
Usman Ba s ia 

da-|dapat dgn laporan- tahunan 1955 

  

. Ipernjataan dalam laporan tahu- 

Selnan tadi ,,idee jang sangat ber- 
ke bahaja”.    

wartawan chusus untuk penjelidi 
Antartika: 

»Berkurangnja La Let 
jadara setjara tjepat jang disebal 
kan oleh suhu jang rendah meng 
abikatkan timbulnja fata mor- 
gana tadi diatas laut jg tertutup 
Idengan es”, kata wartawan tadi. 
| Ahli2 pengetahuan Soviet se: 
lama musim dingin singgah di 
Ipangkalan Mirny untuk memper 

tahun geofisika interna- 
I. (Antara-UP). 

   

  

   
'PERTENTANGAN PAHAM 
ANTARA TENGKU AB- 
DUL RAHMAN DAN 
LET. DJEN. BOWER. 

Ketua menteri Federasi Ma- 
laya, Tengku Abdul Rahman, 
hari Kamis mengatakan kepada 
wartawan UP bhw ia bersepen- 

Federasi Malaya jang menjata- 
kan bhw kegiatan2 gerilja dewa 
sa ini ,lebih merupakan ganggu 
an jang mendjengkelkan, daripa- 
da suatu antjaman”. 

Abdul Rahman memberikan ke 
terangan ini sesudah ,,direktur 
operasi militer” di Malaya, let. 
djen. R. H. Bower, menamakan 

Menurut Abdul Rah- 
man, kini tinggal ada kira2 2700 
gerilja sadja, dan ,,mereka ini | 
Iharus dibasmi: kalau tidak, kita     

   

ada 
Te 

jol a- 
egara dan - memadjukan 
an tehnik — Sedjak 'be- 

1 waktu jl. di Surabaja te 
| sebuah pabrik ba 

jang tiap harinja bisa 

   

@a-UPjliang dibasmi”. 

:  mengha 
Mesinnja 

pitnja lapangan untuk tjari "naf pilnja lapangan untuk tj 

'kadjeng, distrik Bungbulang, ka- 

rang makan.” 
Sementara itu “kurang lebih 

2.800 orang penduduk “Tjihareu- 
daj, Tjidarang dan'Negla, terma 
suk desa Depok (ketjamatan Pa 

bupaten Garut) ketika baru2 ini 
diperiksa oleh jang berwadjib, ter 
njata menderita kelaparan dan di 
kuatirkan akan di hinggapi penja 
kit lapar busung atau ,,hongeroe- | 
deem”. PER 

Pemeriksaan itu dilakukan oleh 
Pamongpradja, Djawatan Keseha 
tan jang disertai oleh BODM dan 
tentara Batalion 308. Diserukan 
kepada instansi2 jg bersangkutan 
supaja an memberikan perto 
longan, (Antara). : 

PERSETUDJUAN VISUM AN 
TARA DJEPANG & BELANDA 

Persetudjuan visum antara Dje- 
pang dan Nederland jang dipa- 
raf pada tanggal 16 Mei jang la- 
lu akan mulai berlaku pada tgl. 
28 Agustus ini. Demikian  di- 
beritakan - pada “hari 'Selasa di 
Den Haag. Berdasarkan persetu- 
djuan tsb., maka -pelantjong2 Dje 
pang kenegeri Belanda dan pe- 
lantjong2 Belanda ke Djepang 
tidak lagi akan membutuhkan vi 

  

Badan Pekexgja Kensi, atas 

Pada pokoknja ia menjatakan 
bahwa jang didjadikan dasar per 
timbangan dan pedoman perdjua 
ngan dalam sektor ekonomi itu | 
adalah: 1. Kepentingan rakjat jg 
banjak djangan sampai dirugikan 
dan 2. Apa sadja jang dapat di 
kerdjakan oleh pengusaha Nasio- 
nal (atau orang2 Indonesia) ha- 
rus dikerdjakan oleh pengusaha 
Nasional. Motik menjatakan, ha- 
ruslah. mendjadi tudjuan kita se- 
mua, bahwa jang belum dapat 
dikerdjakan oleh tenaga2 atau 
pengusaha2 nasional, harus su- 
dah dapat diusahakan dlm wak 
tu tertentu, dgn arti pula, bahwa 
dalam waktu tertentu itu perusa 
haan2 sudah harus dapat dioper 
oleh pengusaha2 Nasional. 

Modal Belanda. 
Menurut Motik, banjak peru- 

sahaan2 modal Belanda jg boek- 
waarde-nja adalah ,,nol”, sudah 

.gerepatrieerd”. Terhadap perusa 
haan2 demikian itu tidak usah 
lagi diberi penggantian dengan 
devisen, tidak usah diberikan   sum untuk kundjungan selama 

waktu lebih pendek dari tiga bu   
    

  

hasilkan sebanjak 300 lusin. 
sebanjak 20 'buah,-dipim 

pin oleh 3 orang ahli dari Hong 
kon: ibantu 250 Yana ea 
lainnja — Djuga Kongres - 
jat jawa Baar setelah menela- 
a isi pamflet ,,Front Pemuda 

Sunda" Ma an pendapat 
bahwa isi dan tudjuan aksi 

subversif utk  memetjah-belah 
ingsa Indonesia. Pun penghina- 

ma terhadap kepala negara di 
pandang sebagai perbuatan ' me- 
langgar hukum serta menurunkan 
prestise negara — Duta besar Pe 
.rantjis di Indonesia, Jean Brion- 
val, telah menjampaikan protes 
kepada PM Ali Sastroamidjojo, 
berhubung dgn pelanggaran ,ke- 
kebalan diplomatik oleh peladjar2 

    
   

  

nja pada hari-Sei 

lan.      

   

   

  

        

    

      

   
   

  

     
   
   

   
    
       

   

  

   
   
   

  

   
   

Suki -rumah- 
ri “Senin sore jbl. Se 

bagaimana diketahui, pada -hari 
itu dilakukan demonstrasi oleh 
himpunan2 mahasiswa tatk menun 
djukkan solidaritet kepada  per- 
djoangan kemerdekaan  Aldjazair 
— Panitia Pembantu Korban Ge- 
rombolan 'di Djawa Barat telah 

Indonesia jang mem: 

Imengirimkan lagi bahan2 peruma 
han seperti paku, engsel 

Mn 3 k Ma M5 
nja habis dibakar gerombolan. , 
Pengiriman iki sudah jang keti- disana ada 270 tahanan. 
ga kalinja. Dulu pun panitia tsb memetjahkan kesulitan ini menu- 

sokongannja rut rentjana 1 1 
jang serupa — Pengadilan negeri sebuah rumah pendjara baru jang 

: telah akan dapat menampung sebanjak 
mendjatuhkan hukuman Rp 200,—:1000 orang, 

pernah memberikan 

Surabaja hari Selasa jbl. 

      

dari 5 kabu- Ibelast”. Kapasitet pendjara 
angan, jang rumah- lembang sebenarnja 

transfer keuntungan, djika peru- 
sahaan jang demikian itu berupa 
alat produksi, maka daripada di 

atau kurungan 20 hari kepada 4 
pedagang Tionghoa, karena tidak 
membuat surat2 fktir jang leng- 
kap. Pun dua orang jang tjatut-/ 
kan kartjis bioskop hari itu telah 
digandjar hukuman pendjara 20 
hari — Bitjara soal pendjara, me 
hurut H. A. Hamid King, pemim- 
pin Kependjaraan Palembang, ka 
tanja kini keadaan rumah pen- 
djara didaerah itu sudah ha 

A- 

hanja 250 
orang, tetapi kini jang meringkuk 

Untuk 

akan dibangunkan   

seberapa hari jg. lalu B.R. Motik, Ketua Presidium Kensi 

(Kongres Ekonomi Nasional Seluruh Indonesia) dan anggauta 

jangannja tentang rasioralisasi perusahaan2 besar modal asing, 
menjalakan pahwa ia setudju dan menjokong ,,Investment Po- 
ucy” jg. diumumkan oleh Pemerintah beberapa waktu jg. lalu. 

susut dan modalnja sudah lamal 

dengan ,,Antara” di Surabaja 

pertanjaan bagiamana pan- 

beli lebih baik uangsjang ada itu 
digunakan untuk membuat alat 
produksi jang serupa. Dengan de 
mikian produksi kita akan ber- 
tambah. Dalam hal ini saja se- 
faham dengan Wakil Presiden 
Moh. Hatta. Djika' perusahaan 
itu berupa badan perdagangan 
atau utiliteit2 jang memberikan 
service kepada. masjarakat, maka 
lapangannja terbatas: dan ditentu Kotak dani   kan sesuai dengan .pertimbangan 
dasar dan pedomax:tersebut di 
atas, jattu kepentingan masjara- | 
kat banjak dan .prioritet kepada : 
pengusaha nasional... Modal Be-! 
landa jang belum habis direpa- | 
trieer harus ditentukan lagi kon 
sesinja, ' baik waktunja: maupun 
hak2nja dengan pengertian bhw. 
dalam waktu jang tertentu sudah 
harus dapat dioper oleh pengusa 
ha-pengusaha nasional. 

Perusahaan2 jg dinasiona- 
lisir Pemerintah sudah tju 
kup, 

Perusahaan? jg sudah dinasio- 
nalisir oleh Pemerintah Indone- 
sia, dan kini mendjadi perusaha- 
an-perusahaan Pemerintah, menu 
tut anggapan Motik sudah tju- 
kup, jaitu PTT, DKA., Pegara- 
man, . dsb. Sebaliknja tidak ada 
salahnja djika Pemerintah mem- 
perbanjak sematjam N.V.2 jang 
sahamnja 10075 ada pada  ta- 
ngan Pemerintah (seperti BIN 
dsb.), umpamanja paberik Se: 
men, paberik Jute, paberik Gula 
dsb. Dan kalangan pengusaha 
Nasional tidak akan menganggap 
aktivitet modal Pemerintah ini 
sebagai saingan, karena kenjata- 
annja kita segala2nja masih ke- 
kurangan, dan tidak ada tanda2 
overproduksi dalam lapangan 
apapun. 

Achirnja B. R. Motik menjata 
kan, bhw bagaimanapun ' djuga 
kedudukan modal asing itu ada- 
lah tegas. Tergantung kepada 
Negara Indonesia sendiri, sesuai 
dgn kesanggupan dan kemampu- 
annja, utk membawahkan modal 
asing itu kepada Undang2 jang 
kita buat (Antara),   

  

HUKUM MATI ATAU SE- 
UMUR HIDUP BAGI 
PENGCHIANAT DI 
VIETNAM SEL, 

Presiden Vietnam Selatan Ngo 
Dinh Diem Rabu telah mengu 
mumkan sebuah dekrit jang ter 
diri dari 13 pasal, jan 
fjaman hukuman mati atau ' hu: 
kuman pendjara  sepandjang 
umur bagi orang2 iang kedapa 
tan membantu salah satu nega 
Ts musuh atau organisasi2 Ko- 

““ Dekrit ini. menggamtik exrit iNi menggantikan per- undang2an Peerantjis engaua 
ni merupaka, per 

1 etnam Selatan jg. pertama jang ditudjukan terha. dap mata2 atsu pengchianat2 
dan berlaku baik bagi wargane! anta? Vietnam maupun orang2 

ng. 

Suara Gemuruh 
| Di India Barat 
DIDESA Ramsin dan daerah2 

dinegara bagian Ban agar In 
dia Barat Laut selama sehari ter 
Gengar suara2 gemuruh, demiki 
an dilaporkan kepada' - madjlis 
rendah parlemen India pada hari 
Selasa. K.D. Mi 
penjelidikan ilmu pengetahuan katakan, bahwa kira2 40 buah 
rumah dan sebuah tjandi didesa 
tersebut memberikan suara retak 
dan suara ,,gemuruh” selama dua 
Sampai lima detik telah terdengar 
sedjak lima belas hari jang lalu. 

“Kini pemerintah Rajasthan se 
dang mengadakan  penjelidikan 
tgg sebab2 dan arti daripada sua 
ra-suara tadi”, demikian menteri 
tadi mengatakannja. Sementara 
itu menteri | irigasi . Rajasthan, 
Kbet Singh mengatakan kepada 
para wartawan, bahwa 700 
orang, kebanjakan pedagang2 da 
ri penduduk jang 

undang2an Vi 

desa tadi, sedang 

jang bekerdja 

dang2 pada malam 'hari: 
Demikian diberitakan oleh kan 

tor berita PTI pada hari Selasa. 
(Antara), - 

g terisi an: 

Milauya, menteri 

pa. uang maupun eguipment, 
sparre parts, band dan sebagai- 
nja dengan melalui Jajasan Mo- 
tor Pusat telah dibagi2kan kepa' 
da pelbagai perusahaan perbeng- 
kelan segala barang tersebut di 
atas dipelbagai tempat di Indo-' 
nesia,   Diterangkannja, bhw kontrole 
baik terhadap bagian: tehnisnja . 
maupun terhadap bagian admini- 
stratinja atas perusahaan2 itu ti 
dak djalan dgn tegas. Lagi pula' 
dari perusahaan2 itu sendiri ba- 
njak jang tidak berdisiplin. Ter- 
njata pula, bahwa. saham2 itu 
tidak terbukti, kontrakt tidak 
lengkap. Akibatnja Jajasan Mo- 
tor sebagai pemegang saham pe- 
merintah kurang mengikuti per- 
kembangannja. 

Selain daripada itu pindjaman 
uang kepada perusahaan-perusa- 
haan tidak dibajar kembali se- 
mua, kira-kira meliputi Rp. 30 
djuta. 

Tentang ..kongkali- adanja 

nerangkan, bahwa ia tidak me 
ngetahui .tentang berita itu, itu 
tergantung dari pemeriksaan. 

Achirnja ditegaskannja, barwa 

Eximbank itu sudah harus mu 
Hat dibajar kembali colek Indone 
sia. (Antara) 

  

bagi persidangan 1 
Umum PBB Tag Pena Di Ja 

: lai tang. op e: 
kong”. Menteri Perhubungan me (ia, peta 

sa untuk bertindak sebagai 
buah bank bahan2 aa an T 

AA naa « i perantara dalam mendapat- 
mulai tahun ini pindjaman dari Ta pe - 

Djuga Perantara Utk Dapatkan Bahen2 
Atoom Dari Sesuatu Negara 

45 NEGARA SUDAH menerima baik undangan supaja 
menghadliri sidang negara2 anggota PBB jang hendak diadakan 
di New York -daiam bulan depan untuk meratifikasi rentjana 

piagam pembentukan sebuah badan internasional urusan tenaga 
atom, demikian pernjataan pembesar2 A.S. di Washington pada 
hari Rebo. 
Pembesar2 ini mengatakan se- 

landjutnja bhw menurut” dugaan 
mereka masih ada 25 negara lagi 
|jang akan 
djuga i 1 
itu jang hendak diadakan dimar- 
kas besar PBB mulai pada tang 
gal 20 September jad. Perlu dike 
mukakan bhw suatu panitia 12 ne 
gara pada permulaan tahun 
telah menjusun di New York ren 
tjana piagam tsb. dan telah me 
njampaikan Me . menghadiri 
persidangan i 
ra. Persidangan tsb. : akan ber- 
langsung kira2 sebulan dan 
mua pekerdjaan harus selesai se 
belum achir bulan Oktober jad. 
untuk memberikan tjukup . waktu 
kepada negara2: peserta persida- 

menjatakan bersedia 
menghadliri . persidangan 

ini 

kepada 87 nega- 

se- 

dakan persiapan 
baru Madjelis 

itu men: 

da. 
Badan tenaga atom jang diren- 
janakan itu akan mendapat Na 

ai 

n bahan atom dari sesuatu ne- 
gara Badan itu akan dapat mem 
berikan kepada negaraz alggota 
atas dasar sewa bahan - bakar 

  

nuclear untuk  chusus' projek2 
atom guna maksud2 damai seper- 
ti .setasiun2 pembangkit tenaga 
listrik jang menggunakan tenaga 
atom. Badan tsb. jang akan mem 
punjai hubungan jang tak begitu 
erat dgn PBB akan mendapat hak 
mengirim regu2 internasional ke 
negara2 anggota jang berkewa- 
djiban memeriksa penggunaan ba 
han2 atom. Menurut para pembe- 
sar A.S. djika perundingan dalam 
bulan depan itu tak menghasil- 
kan rintangan2 besar maka badan 
tsb. akan dapat mulai bekerdja 
dalam waktu satu tahun (UP). 

  

LEGASI YUGOSLAVIA DI 
DJAKARTA DINAIKKAN KE- 

TINGKAT KEDUTAAN, 
Pemerintah Federasi Republik 

Yugoslavia telah memutuskan utk 
menaikkan legasinja di Djakarta 
ke-tingkat Kedutaan. Demikian 
pengumuman di Belgrado menu- 
rut berita AFP. Putusan tersebut 
berlaku hari Rebo. Demikian 
pengumuman tersebut, 

    
djumlahnja | kiah dikabarkan oleh Reuter. Re 

4.000 orang telah meninggalkan Igu penolong tsb. menemukan ma 
jang masih |jat2 itu setelah & djam lamanja 

tinggal kebanjakan orang2 tani |mentjari2 dalam sebuah terowo- 
diladang2 “pada lngan besar jang 3.480 kaki da- 

Siang hari dan tidur didekat la- | 

SEBUAH REGU: penolong de 
ngan merangkak2 masuk keda- 
lam terowongan  didasar pusat 
pertambangan jg terbakar di Mar 
cinelle (Belgia) hari Kemis te- 
lah mendapati majat2 “dari lebih 
166 orang korban kebakaran jg 
mengamuk-hantjurkan  pertamba- 
ngan itu pada 26 hari jl., demi- 

lamnja dibawah permukaan bu- 
mi, dan dgn demikian maka 
djumlah seluruh korban jg tewas 
jg telah diketemukan adalah 263 
orang, Dan dari djumlah seluruh ' 

  m 
long jang terdiri dari 4 orang bu 
ruh tambang telah memulai sua 
tu usaha baru dgn memasuki dja 

nja itu lebih 

Suatu pekerdjaan jang sangat 
berat sekali bagi regu2 penolong, 
jang dengan 
menggempur terowongan berhari 
harian dengan “disertai harapan 
bhw beberapa orang jang terku- 
rung didalam terowongan 
paling bawah masih akan tetap 
hidup. Dikatakan bhw 9 orang 
korban lainnja telah ditemukan 
diterowongan 
lagi Jetaknja dalam tanah. 

segala. 'alat2nja 

jang 

jang lebih tinggi 

Selandjutnja dikabarkan, bhw 
alam Kemis jbl. seregu peno-      

263 Majat Sudah Diketemukan Da- 
lam Tambang Marcinelle-Belgia 

“dari setengahnjalan terowongan jang telah tak 
adalah orang2 Italia,. dipakai, jang menurut pihak res- 

mi perusahaan pertambangan 
adalah sebuah terowongan jang 
»karena begitu sempitnja sehing- 
ga orang hampir tidak dapat 
membawa sebuah lampu jang di 
perlukan seorang buruh tam- 
bang dgn tegak”. 

Dan Kemis pagi itu, dgu muka 
jg letih dan kotor mereka mun- 
tjul kepermukaan bumi dgn mem 
bawa berita2 tsb. tadi, Pada per 
mulaannja mereka itu tak mau 
berbitjara. Baru kemudian salah 
seorang anggauta dari regu pe- 
nolong tsb. (seorang Belgia) me- 
metjah kediaman mereka dgn kam 
ta-kata: ,,Semuanja meninggal", 
(Antara-Reuter), i   



  

Wa an 2 an Da Da 2 an 0 sn Ta 2 any WA, 8 Aa 2 “0 “aa 8 “Aa 0 “Ra 8 Ta Lt Te Le ML Tu La ll 

UNIVERSITAS 
SAWERIGADING 

Semarang. 

PENGUMUMAN 
Dengan ini Universitas Sawerigading masih memberi Kesempatan kepada para pemi- 

nat jang ingin masuk mendjadi Mahasiswa Fac. Hukum Sosial atau Economi Perniagaan, 
jang Kuliahnja akan dimulai besuk pada minggu pertama bulan September '56. 

    & 

  

an La - ama, | Disedia kan Hadiah? jang H ebat! 
ang 6 apa itu ?      no mai 

Sjarat2 : Mahasiswa Penuh, Beridjazah S.M.A. Negeri atau jg. sederadjat. AA MINUMAN. DyAwI ASLI ts 
Mahasiswa Persiapan, Tamat dari S.M.A. atau sederadjat. 

j 
Pendaftaran pada: Secretariat Djl. .HALMAHERA TIMUR 12a (Nias IV) antara ana A pa sudah lupa? 

Memberitah 'Tjariklah dalam PEKAN R AJ AFJIN/1956 
F aa aa Moelja Hn di Tegalwareng (Kebunbinatang)$Semarang. 
5 5 Dj Diknis BS SOLO samping 1 Rumah" Saki” , k 5 , »D A V Oo S” Oa 

djam 8.00 — 12.00 

Sdr. WAHJUDI H.S. Taman Blimbing 10 antara 
djam 16.00 — 17.30 
Keterangan lebih Jandjut dapat minta kepada SECRETARIAT 
dan Sdr. WAHJUDI H.S. 

Semarang, 23 Agustus ”56. 

— President Curator Universitas 
. £ Ra NA Ra SL Sa AT SL TA ES AA LL 2 AL LL LL LL LL 
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: I 5 : 
nan " , £ g , KK NN EKA AKA KE KEKK KK KEK KEKKKKKK KK KEK KKNI S GT an ML SS . . Saja menghemat dengan 
Rt $ Minta perhatian buat : “3 Na Sana 

Ru 32 21 AA N GG AN Pabrik ,,KERO”. terkenal sebelum peperangan memperkenalkan : 
SAB S8 Ta pula pembikinannja : s AB Uu 

. Badan p. engurus LLOYD IN DONESIA N. “. ag, CHROOMNIKKEL STAALBUIS ZITJES: CB 8 
PERUSAHAAN ASURANSI UMUM, SEMARANG, Bangku -- Kursi dengan kasuran EPEDA dengan TJ AP TA N G AN 

BESO1 dengan hormat mengundang Tuan/Njonja/Nona “untuk menghadliri Resepsi di : Medja jang sangat bagus modelnja. K 

Siri, Hayden — 10 MATJAM TEMPAT TIDUR PAKAI MATRAS 

MAA er Hotel Du Pavillon, Semarang BADJA menurut ukuran dan model dari pembeli! 

"REX" 500700900 ai in) TOL MUA Senlasnber JNE daya Uli ag Tana Na SEGALA MATJAM PERABOT RUMAH SAKIT, INTERNAT, 1 
Extra: INI SORE- berkenaan dengan sudah berdirinja perusahaan tersebut djan .40 tahun. (HOTEL d.L.!. & : BESOK PAGI 100 00 jangkap i Pengiriman ke SELURUH INDONESIA Di harap periksa " 
"ORION” 5:00-7.00- 9.00 2 Badan Pengurus | Jsesata mode p IDODADI u Extra : SABAN SORE diam 3.00 fan YD INDONESIA N. Ng Ss D 2 puan “Dirga s0 Mk, Ann LLO Br ' GADJAH MADA 87 SEMARANG. . F. MacMurray — Mich. Renni Tenan basah Ea KKR Kab nk Saja ne Hn NAN ka Peda na - Bass - "THE BATAS oi of RANCHIPUR! i TE aa £ 
inemaScope Color uxe | 

Ti 
Pt man 

aa 3 "GRAND" 8x Tx Ir (Wih) Djangan Terlambat ! Persediaan Terbatas ! T an Extra: INI $ djam 3.00 1 : TN ».. BESOK PAGI 11.00 : “ n :. » BESOK SORE dj. 3.00) | & £ (VistaVision) Pn : - bi Serena 1 : @ 2 5 

g AS Bae TOOL 9.00 : £ z .. Dean Marti im — Jerry Lewis aa BAN UKURAN 750—20  10-PLY P/FLAPS LUAR sadja. 2 5 Koran Meyer Seet $ » 650—16  & , LUAR-DALAM 5 
E (Color by Technicolor) Y : La ” ” 600 — 16 6- 3 LUAR - DALAM 

2 
& 'INDRA" 5 Tn : Aa | 5 (Beli banjak bisa dapat korting lumajan). e 
Se Nan Kig - LA? | | HARAP TJEPAT2 BERHUBUNGAN DENGAN : 
: Film India Tekst Indonesia. | na 3g 7 agan | N.V. ,,Selecta | "EA AR Kaga N. V. Selecta” N.V.,Selecta | “BHOOLE BHATKE” | 22 Ta 1 

Film India Tekst Indonesia. | Sebandaran 51 "—  Tilp. 2299 Petjinan 60 — Tilp. 192 
gi (Sebagian. Berwarna) | Semarang Tegal Ia h 

INI MALAM PENGHABISAN! | al mm — : Ba : 

Dia Di tahta Ka Ya” 2 | : Sa MTNGAN BUN TJAP TANGAN Film Diep. bahasaj Kuo Yu KTNA SEE “SA 
FA TU KE. SEN AA Aa ap AS 

1 Sabun biasa merusak t ammat 1 : 

Desa Pein menghemat pakaian i x .     PENGUMUMAN 
No. 21/Sek/56. 

Selatan 'bahwa telah berdiri N.V. "Seketjet/ 

H Pendapatan Baru ,,Amiro Pomade” 
Tjap Potrek Bintang Ampat Sabun jang baik untuk mentjutji, belum.tentu 

  

  

    

  

  

  

      

  

  

  

Wringinsari” dengan akte Wk. Notaris R. M. Suprapto di TERIMA LAGI MODEL BARU Mudah dipakai seperti pomade biasa. Rambut putih kembali asal. djuga baik untuk pakaian. Sabun jang baik Semarang tts: 20 April 1956 No. 54 disjahkan J. M. Men- Bisa lihat di ETALAGE kami. Mentjegah runtuhnja rambut dll. penjakit jang ada didaiamnja. k itnla h teri Kehakiman ttg: 11 Djuni/1956 No. J.A-5/40/5 dan di- : i Djangan kaget, dalam 1 Minggu sudah berobah kleurnja asal pa- untuk menjjurji tanpa merusa tjutjian, TU tjatat dalam daftar Kantor Paniteran Pengadilan Semarang . n— aa aa "se | kai sehari dija kali. Gosok sampai akar-akarnja. Asal pakai sela- 4 : ttg: 3 Djuli/1956 No. 172a. p : manja ini Pomade, makin lama makin hitam. Tidak luntur dan sabun jang paling baik! Oleh sebab itu.sabun N.V. "Seketjer/Wringinsari” adalah peralihan dari Per- TEE tidak merusakkan pakaian. Harum bahunja. Boleh mandi, tidak : Pa Pa P 5 
kebunan Rekonstruksi Seketjer/Wringinsari jang dulu di- 3 na lantur, akan tetapi sabar, tentu memuskan. Tjap Tangan nilainja djauh lebih tinggi dari 
usahakan oleh" B.R.N. Djawa-Tengah, dan suatu usaha | Ig rubung dengan permohonan dari Notaris TAN A SIOE di Harga per pot Rp. 55.— dan Rp. 30.— h Aa : j Nasional bekas Pedjoang. Untuk surat-menjurat alamat | | Semarang, akan penggantian akte hak tanah ttg. 1 Nopember 1937 AMIRO HAIR CREAM Rp. 30.— sama seperti Pomade. harganja, memakai sabun Tjap Tangan 

| sementara di Perkebunan Seketjer/Wringinsari, Pos We- Nr. 646, mengenai persil eigendom verponding Nr. 581 terletak Tambah: ongkos kirim 109o. Harga di Agen sama : 
feri tiipun No.5. | di Desa Kutowinangun, Kewedanaan Salatiga, jang tertulis atas | DJUGA SEDIA: Puder Hitamkan Rambut 5 gram Rp. 25.— berarti menghemat pakaian hal mana : Hendaknja kepada para langganan dan chalajak ramai nama Njonja ANNA HENRIETTE IHNEN djanda PETRUS di 3 Ka Pe Pa 15.— : : | maklum adanja. : Pr Ra LAMBERTUS van Na ag engan Da g KASI DADA Ka Melaju 1g Mn berarti pula menghemat uang! 

: Sumurpitu : 16 Augustus an | ari tanggal pengumuman ini sampai dengan tg. ep HOK AN Patilnam, Mihvelanp, £ 4 
F | 1956, jaitu berachirnja tenggang-waktu pengumuman dalam Be- 5 3 

es jer gi jne Negara " Republik Indonesia, jang berkepentingan dan “para Toko Obat ENG TJE HOO Djl. Nanking 17, Madiun. : 3. I #pemegang hipotik dapat mengadjukan keberatan dengan surat ke- UNIVERSAL STORES Bodjong 6 B, Semarang. Siah Direkat: | pada kami, alamat Djl. H. Agus Salim (Djurnatan) 19. Toko RADJA BALI Djl. Kaju Tangan, Malang. S ABUN 
KEPALA KANTOR PENDAFTARAN TANAH Rumah Obat KARUHUN 

. SEMARANG. » Toko Obat PO NING TONG Dj. Pemotongan 9, Salatiga. 
- - we Toko BALDJUN Kepatihan 105, Pekalongan. SU sal 3 JASIN - Kepatihan Pekalongan. 

Pp Oo w Pp A 1 & R "REK INI MALAM D.M.B. ”ORION” E. MANAT ALI : Pasar Pagi 30, Tegal. 
5.60 7.00 9.00 BERBARENG (17th) 5.00 Aa - AN an dr Sa 81, Jogja. 

ID B oko ? laten 1.P, dari 13 PK #t10- Volt dan lain2 merk dengan motor NN Extra: Sa Tak Sa Extra : aah an ESO Toko Obat ENG NJAN HO Petjisan 75, Jogia. 

1 dan. 174 Tia Spare nekaka penpa DEUEKETEL, jang Dekor Lana Turner - Richard 'Bortei - F. MacMurray - Mich, Rennie Toko Obat ENG TAY HOO Petjinan 58, Jogia. . . dia AULOMATIS ! Terbikin oleh tabih AMIRODIN - Maan ea Te nyaa Sela Kusumojudan Solo. Sabun jang paling hemat untuk Air mengalir, djika kraan dibuka, dan stop djika ditutup. SAMA 
SEKALI TIDAK MEMPERLUKAN BAK AIR. 

   
  

20th Sentury-Fox. presents z     

    

  

  

  

  

    

  

  

    

  

" | . . 1 

Buktikan' dan datang periksa dahulu pada 5 : segala tjutjian! 
2 £ — — 

' 5. 

8 I D O DADI the ains of PERHATIAN ! PERHATIAN ! PERHATIAN ! Pai » 
& 

: Dil. GADJAHMADA '87 SEMARANG. Kiosk ,Es Tjen dol 
: 2 

Dji. ALOON2 BARAT 7 (muka ”ORION”) KAKAK KEK AKAAAEMAAKKEEKK ARE R KRAKATAU “| UX na MATAM D.MB. Me Bha Sa | SEMARANG. 
F F " r Extra: INI SORE djam 3.09 BESOK PAGI djam Bea Men eni Il Akan MEMBUKA TJABANG didalam PEKAN RAYA || | Batjalah Mesin Djait i - A FF 5 jerita pertjintaan jang mengharukan antara seorang gadis Ame- NASIONAL 1956 SEMARANG. 'u bor d b t 

i 
ara Jang sudah tersohor dari sebelum perang, kini kami baru terima Bo 19 ARD PRIMITIVE AS THE GREAT Ka NN Sen aa ara Na Pee Maa STAND DISEBELAH SANDIWARA BINTANG FILM » Merdeka lagi, dengan model menurut djaman. | 7 KWALITEIT bukan sadja memberi djaminan selama hidup njonja, r dinda bread debeiskn Al bera gasal 2 bahkan sampai 'anak-tjutju. ag 

7” 3 : 
a S1 kep 

DJAGALAN” BESOK ! MALAM 1 PREMIERE 5.7.-9.- “3 t th) Dilengkapi dgn.: ES-CREAM, ES HOORN 3 rupa2 MA- BARERER KKAKK KEKE KEKKKK j Ngak ai E Shang Kwan Chun Hwie dlm.: "FUNG CHEN HIAP CHUAN KANAN INDONESIA, SATE GULE Rkadio .S UC CESS Rf Sebuah film Tiongkok baru dengan andjing adjaib ! p KAMBING GUDEG JOGJA an. Sana, 29 1 
e 2 : 

4g Surinepill. tar.gg. baik sakit gula 5 j GRIS” BESOK MALAM PREMIERE 5.00 7.00 9.00 (17 th) Se mem |nier, sedikit tidak tolong uang Gadjah Mada (Duwet) No.1A Tel. 1995 Semarang p: 
Ta AAN, Bg Pi 2 Rp. 57— | (TEMPAT PEMILIHAN RADIO TUAN JG UTAMA) 

i inaispill bisa bikin hantjur batu P.S. Tunggu kedatangannja mesin adjaib "PEAFE" (zig-zag dan Pe amber itah uan dalam djalan kentjing Rp, 20,— bikin lobang kantjing) dengan harga lebih rendah dari 2    
     

  

3 Rp. 57,—, Mongoriapill tangg. merk jang lain. MGM Preseris Berhubung dengan KIOSK "TJEMARA 3” akan am- lekas bikin putus akarnja : Aam- AANKNKAKAN ENAM AKAL   
  

    

  

  

    

  

  

   

  

, KAN pa 

Gta ERANGER. bi hasan di PEKAN RAYA ke Il, maka Kios kita Di- | | been Kp. 0. tambal SNN ( 
Ne Ma Wu 'xdak bere Rp. 58— Pov| Mesintalis ,BROSETTE” sx. Dijk muka - p. 3.— Prijsc. gratis. # 

6 ace K F LLY SORE: PEKAN RAYA. | THIO GIOK GIEM Jang telah membuktikan kwaliteit. tinggi dan selalu memberi ke- ! Tg. 25-8 (SABTU) berhubung pembukaan Pekan Raya ke TI, ! SOLO P Hola An Ta Bei kini kami terima lagi dengan harga luar biasa g 
Pad / DOUAL AS KIOSK kita didjalan BERINGIN 1, DITUTUP untuk & - Sebulan jang lalu harga Rp. 4350,— kini hanja : 1 1 HARI. 

KUNDJUNGILAH Ps Rp. 32500, — b Kisah seorang avonturir jang bana dan gagah berani, kembali 
, “ke kampung. halaman setelah Nan an ajahnja menghadapi 

per istiwa2 jang Serius! 
kantulah (untuk pedagan da Da : z 

Kiosk Tj cara 3" 6 untuk pedagang masi i apa potongan jang bagus) 

di PEKAN RAYA Pi Ta De MEMUASKAN ! P, M, L, Kadio 5 U Cc Cc E & S' DISEDIAKAN : uu MIA Ii 5 CREAM TJEMARA Ii Gadjah Mada (Duwet) 1A Tel. 1995 Semarang. 1 MEWA Ma 
MPA PEMILIHAN RADIO TUAN JG UTAMA) 

Sa TA Ra Re AAA MS TA Th “0 TA NT, Sa TA LA A0 Tah 

”GRAND” INI MALAM “ DINI M INI MALAM ”GRIS” 5.007.609.600 D.M.B. (th) PENGHAB. 5.00 7.00 9.00 Extra: Ini Sore #tam nana Pagi 11.- & Sore 3.09 ”"Grand” 

  

       Co-Starring JOHN 

ERICSON 
with MURVYN VYE 

    

  

   
    
   
   

  

   

  

   

    

       
    (oops: TueRe 

GOES ANOTHER AS 
PAIR, CHUCKLES! 

DON'T BE 50 FORMAL! 
LOOK, I AIN'T A BAD- 
LOOKING GUY WITH MY 

GLASSES OFF! . 

     
    

    

     
   

  

THAT'S THE NTHANKGI 1 3 
SIXTH PAIR N pOoN/T KNow 
YOUVE BROKEN) WHAT Tp ng 
THIS WEEK, 
EARS! HERE! 

   
   

  

mis na 18 CHUCKLES 
B MY LAWYER, 
siarea" WE'RE IN THE 
MINING BUSINESS! MY 
PALS CALL ME EARS 

MCLEAN! 

     

      
     

      

Roy Kogers 

No. 4 

  

      The flaming story of 

a reckless adventurer 

with a passion for 

fiery gems and an 

ice blonde beauty!                

  

2 —.. 
TE Paramouar 4 

| Release 
Film jang menghidangkan tjerita jang paling romantis dengan 
pemain2 jang paling terkenal dan dengan perlengkapan2 jang 

o' paling raksasa ! 
ae" Segala sensatie djadi satu : Perkelahian mati2an dengan bandit2 

Bl Moro, pertarungan jang tak kenal ampun dengan binatang? 

   
  

      

  — Ini namanja Chuckles & Sa pa Tu " 3 buas jang berkeliaran dihutan2 Amerika Selatan ! ra Ban aa hp Nai Ra nba aan Tan h Ne - Pi 1! Djatuh lag, — Ip Me Sana “fidak 5 Semua kemesraan djadi satu: pertjintaan antara seorang gadis mi bekerdja dalam pertambang dielek bukan Tatan Tekdaong “1 Aduh sudah keenum Ag RI ng aan "3 ne g / “5 t n c ngkau tida 2 jang selalu ingin madju dan seorang laki? jang karena sebuah an! Laman saja ini memanggil ta saja saja buka! kalinja engkau memetjahkan berada 2 saja! " 2 Pemih humor, padat dengan adegan jang tak ada bandingan lutju- tambang intan hampir melupakan kekasihnja ! saja Ears MecLean! katjamata, Earst Ini ganti- k nja! | pn“ Type Pertj. »SEMARANG” Idzin No. IA987INJATITT nan ERA Nona Bala nja! 

 


