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Keadaan pada waktu itu me|sadja sebelum: Panglima Divisi 

mang agak genting d 
ingat bahwa dalam hal 
njangkut 
Orang menteri, sehi 
nja seolah2 ada konflik 
pemerintah dan pihak ar 
Karat ar arapalannia lot sudah 
lambil! oper pa sa A 

an 2 
ngan selandjutnja 
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istiwa jini, be f kt: ku an TAN 
Dewasa 'ini orang  bertanja: 

epakah “sekembatas Sean 
|. Kuar Negeri dari London panti 

pengusutan terhadap « kebo 
Nar2 akan diadakan. -S 

“ ketahui, usahs untuk 
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Menteri Ruslan - dilakukan : 
perintah Kolonel Kawilara tika Menteri Ruslan Abdoelgani pada hari itu benak besaugka: 

ndon untuk memimpin del olegasi Indonesia —kekor ae si . London. Pada waktu itu kolonel — Kawilarang masih mendjadi pang fe ng aa HI di ea, Mak: Pi he m i Bea PP aga an - Menter Iu 

2 ta Da eryangkut da 

|. dja pad, 

lam perkara 
Lie Hok Tay jg beker 
pertjetakan Negara. 

     

     

    

    

      

    

        

  
    Bana Ma pun 3 enakan: fp 5 

| Terr. IM itu tidak dapat dibenar 

hak mendjalankan tindakan jang 
demikian itu. Tn 

| Dugaan orang banjak, bahwa 
“kedudukan Menteri Ruslan seba- 
gai ketua delegasi Indonesia da 
lam konperensi London jang 

“penting itu akan mendjadi  go- 
ah, sudah ternjata dari - berita2 
pers di Inggeris jang  menjata- 
kan keheranannja tentang “ ada-| 
nja usaha penangkapan jang di 
lakukan oleh tentara terhadap sej 
orang menteri. Betapa 1 

|. guhnja prestise Negara kita di- 
luar negeri sudah tersinggung, t 

      

  

     

      

lah dibuktikan pula oleh pembe njerbuan K @ : Birma ? 

Persiapan2 Militer: Setjara Besar2an Disi- 

ritaan dalem surat? kabar di Ing 
geris jang sudah memburuk?kan| 
nama Menteri Luar Negeri Inj : 

           

  

  

    

   
      

  

   

     

     
       

  

    

  

   
       

    

     

  

     

  

    
  

se “dikerdjakan dengan tergesa2, ja-| 
PM itu sesaat sebelum ia bera 

  

dn   

soal tentara “dan se|san, bahwa 
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Abdulgani 
| mimpin diantara jg 

Uu, Ja 
terkenal 

mela 

unxan 
sudah tentu hal ini 
mempengaruhi sik 
terhadap pemimpi 
kan akan menehi 
tiajaan rakiat ter 
bin?nja. Sebsb 

e- jseorang pemimni 
 Iianegap bersih 

djudjur pun telah 
ig merugikan masja 

  

MT) MENTERI soSrAar 
: TAKKAN BATU 

UTK GEDUNG 
DINAS SOSIAL. 

Lp Sosial Fa 
jserta stafnja pada tgl. 30 jad. di 
tunggu Kkedatangannja di 2. 

pefdung utk 

Iperletakan batu 

DA baka: -kursu. 4 S 
. tingkat pertama. 
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menerangkan, bahwa 
Pimpiran NU, belum n 
Menteri Perekondimian tersebut. (Antara). 
KAN BIL ee PPA Ah 

RRT Siapkan Lagi Pe- 
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calasan untuk dide 
Hak Yay itu gagal. 

ikat akukan pemeriksaan lagi (terhadap dirintas, 2 
duhan2 
diri Me 

.| benar, 
# masjarakat ramai. 
Ikita ketahui, 

. dirinjak 
jg dilemparkan kepada 
nterj Ruslan itu terniata 
maka dapat diduga hal 

Inggs sekarang namsnia rkenal sebagai orang jg tiaka dan diudjur. Dalam politik h segani bukan sadja' oleh-ka 

wan2nja. $ 
Dan djika memang: 

telah melakukan tinda 
tuduhan kata) tuduhk 

  

ay 

ngar 

ngka 

meletakkan 

ahfitu belum lagi djelas dan masih | 
| harus 

Andaikata tu 

sangat  mengedjutkan 
“Sebab seperti 

Menteri 
adalah seorang pe- 

tidak banjak 

ia di 
wan2 

inkan djuga -oleh la- 

»ternjata ja 
kan2 ig di 
Itu, maka 

akan sangat 
apr mesjarakat 
namia.dan bah 
langkan keper-| 
hadap. pemim- 
terniata. bahwa 

kepadanja 

namenja dan 
berbuat hal? 
rzkat, 

AKAN LE- 
PERTAMA 
KURSUS 

Si: i 2 djabatan| 
efnja, sehingga menimbulkan ke 

sejsan,-— dibelakangnja mej 
tampak | mang ada maksud? politik ig ter 
.antaraf tentu. 5 

atan| Berhubung hal2 jg dituduhkan 

Ruslan | 

n je selama ini! 

   

  

  

Agustuse Kini f 

t 

  

1000 orang. Pada gambar 
ep 

—... TANGGAL 24-8 
rimkan kawat kepada 
Ali Sastroamidjoio 
butan meriah selama 

jang bekerdja keras dan 
suatu Indonesia jang baru. 

| Saja sekarang lebih merasakan lebih diperkuat dan 
arti besar dari pada kundjungan Pang”.   

menghadiri 

Dinas 
dung, 

Menteri Perekonomian 

  

  

ttah Jasin be 

  

   .£a .persahab Aneka 

yang tak terlupakan itu dan per- 
'sahabatan tulus antara kami. Sa- 
ja akan menjampaikan  -kesan2 
baik dan perasaan persahzbatan 
bangsa Indonesia kepada segala 
tapisan rakiat Tiongkok, -sehing- 

  an Indonesia akan 

4 AN H3 - Ta» @ 4 . SS kanLetakkan Djabatan? 
- DARI KALANGAN jang berdekatan ,,Antara” menda. 

terangan, bahwa Menteri Perekenomian Mr. Burhanue- 
) akan meletakan djabatannja. 

telah disampaikan kepada Dewan Pim 
minta persetudjuannja. Menurut sum 
alasan dari pada permintaan berhenti sebagai Menteri Pereko, 
nomian itu, ialah, oleh karena Mente 
mendjalankan tugasnja didalam konstelasi poli 
dewasa ini. K.. Dahlan Ketua Umum N.U. atas pertanijaan. 

“Sefjara resmi maupun setjara informil 
1 menerima permintaan berhenti dari 

Permintaan untuk itu 
pinan N.U. untuk di- 

ber itu selandjutnia, 

Ti tidak sanggup lagi 
ik kepartaian 

Dua buah gambar diatas ini menundjukkan suatu 
17 Agustus djauh dari Indonesia, Ol 
Djepang hari Proklamasi 17 Agustus 
meriah, bertempat di tempat kediaman 
Sukirman. Pesta tersebut selain dihadliri 
sendiri, pun oleh tetamu2 bangsa Djepang 

atas tampak para tetamu 
masakan2 Indonesia jang ternjata 

an pada gambar bawah tampak suaty perlo: 
tertutup untuk mengambil sesuatu bar: 

guna menggirangkan hati adik2 kita pada hari besar tersebut. 

Saja Sangat Terharu Me- 
lihat Ketabahan Kakjat 
Indonesia KataNj Soong 

jang lalu Njonja Soong Ching-ling mengi- 
Presiden Sukarno dan Perdana Menteri 

untuk meniatakan terimakasih atas penjam- 
kundjungannja ke Indonesia. 

pada Presiden Sukarno berbunji sebagai berikut : 
terharu melihat kegembiraan dan ketabahan hati rak 

gagah-berani dalam usaha 

beberapa orang terkemuka, ma- 

Maa NA ai Saja jattin, hal ito aka teban 

bangsa“. Demikian menurut be- 
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pesta peringatan 
ch masjarakat Indonesia di 
ibl. pun diperingat 
konsul djendral' 
oleh masjarakat Indonesia 

sebanjak lebih kurang 
sangat mereka gemari 
mbaan lari dengan mata 
hadiah, jang diadakan 

Pesannja ke 
»Saja sangat 
iat Indonesia 
membangun 

diperkem- 

| Dalam pesannja kepada  Per- 
dana Menteri Ali Sastroamidjojo, 
Njonja Soong menjatakan seba- 
gai berikut: ,,Sebagai hasil kon- 
tak jang telah saja adakan dgn. 

ka saling pengertian telah bertam 

memperkuat hubungan persaha 
batan serta pertukaran kebuda- 
jaan dan ekonomi antara kedua 

rita HNA dari Rangoon. 

Njonja Soong Ching Ling 
tiba di Kunming. 

Tanggal 26/8 siang,  Njonja 
Soong Ching-ling telah tiba de- 
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|. PROFESSOR JELA 
Kairo malam Senen mc 
menerima baik rentjana 
nja olehn 

    

   

  

apa jg mereka dapat 
1.  Tudjuan mereka itu 

maklumi dan mereka pasti 
akan gagal. Djika Barat mero 
bah sikapnja maka Barat akan 
Kapat .. menemukan  pemetjahan 
jig lebih baik lagi daripada jg se 
ae “ini”, kata gurubesar Je- 

4 Le Djawaban baik? 
. Menurut kalangan? Mesir jg 
dapat ertjaja, demikian Reu- 

1 ri Kairo, malam Senen di 
“katakan bahwa Mesir telah mem 
berikan djawaban jang baik ke 
pada undangan Panitya 5 negara 
ternsan Sueg, 

. Dalam Hala itu masih belum 
Ciketahui dimana — perundingan2 
itu akan dilangsungkan. Djawa- 
ban Mesir sedang dalam perdja- 
fanan malam Senen itu ditudju- 
kan kepada P.M. Australia, Ro- 
bert Menzies sebagai ketua Pa- 

.nitya 5 negara tsb. 
| Malam Senin atau Senin? 
UP dari Kairo selandjutnja me 

ngabarkan bahwa seorang diuru 

Barang2 Lux & 
(Super de Luxe 
Hendaknja Di - impor 
Dgn B.P.E. — Saran 

0.0. B, R, Motik 
B. R. MOTIK wakil 
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ketua 

sia Pusat) atas pertanjaan ,,An- 
|jara” mengenai bagaimana pen- 
dapatnja sekitar peraturan im- 
por bara, menerangkan bahwa 
'hendaknja pemerintah memasuk- 
kan barang2 lux dan super de 
luxe sebagai barang2 jang harus 
di-impor dengan BPE. 
“Alasan jang dikemukakannja, 
ialah oleh karena sebagian besar 
daripada djumlah eksportir ma- 
sih merupakan “asing, sehingga 
(dgn. diperolehnja BPE itu maka 
mereka dapat “ mempermainkan 
importir2 nasional jang bermak 

.sad untuk merealisasi impor den. 
BPE itu. Akan tetapi djika -ba- 
rang2 impor dga BPE itu dima 
sukkan dalam golongan barang? 
lux dan super de'luxe,.maka im- 
portir2 nasional tklak akan be- 
gitu “dipengaruhi “Sleh peranan? 
mereka, jang dalam. hal ini ke- 

kuatan keuangannja djauh Iebih 
besar. 
Memang “pada dasarnja DEIP 

berpendapat bahwa dgn.  digan 

dengkannja BPE dgn. impor 

  

tidaklah sehat bagi usaha2 'im- 

Dortir nasional, dan  seterusnja 
menghendaki impor berada di- 
tangan pengusaha2 nasional selu:   ngan pesawat terbang istimewa 

di Kunming, setelah mengada- 
kan kundjungan persahabatan ke 
Indonesia atas undangan peme- 
rintah Indonesia dan Presiden 
Sukarno. Njonja Soong disertai 
oleh Anwar Sani, counseller pa 
da kedutaanbesar Indonesia di 
Tiongkok. j 

Dutabesar Indonesia di Pe- 
king, Sukardjo Wirjopranoto, da 
tang di Kunming ' dari ibukota 
Tiongkok untuk menjambut Njo 
nja Soong.  Dilapangan terbang 
diuga hadir konsul-djenderal Bir 
ma di Kunming, dan konsul Re- 
publik Demokrat Vietnam. De- 
mikian dikabarkan oleh H.N.A. 
dari Kunming. (Antara).   
tap Konggres 

Sementara itu Ketua Liga Ke 
merdekaan  Rakjat  Anti-fasis, 
U Nu, dan djuga bekas perda- 
na menteri Birma, malam Saptu 
telah mengundjungi njonja Soong 
Ching-ling dikedutaanbesar RRT 
di Rangoon. 

raan2 jang lama dan ramah dan 
setelah itu U Nu didjamu ma- 
kan oleh wakil ketua Panitya Te 

Rakjat Nasional 
.Tiongkok, njonja Soong itu. 

Seperti diketahui pemimpin 
Tiongkok itu sedang dalam per- 
djalanan pulang ketanah  airnja 
singgah di Rangoon selama 3 ha 
ri itu setelah mendjadi tamu ne 
gara di Indonesia atas undangan 
pemerintah Republik Indonesia 
utk menghadiri hari ulang tahun 
ke-11 proklamasi kemerdekaan 

(Antara). Indonesia. 

ruhnja. 

Tidak akan mempengaruhi 

pasaran. 
Lebih landjut diterangkan, bah 

wa sekalipun peraturan golongan 
baru itu belum keluar, - namun 
djika tjara bekerdja daripada pe 
makaian devisen oleh BDP te- 
rus dipertahankan, maka dengan 

keluarnja peraturan impor baru 
itu nanti, tidak akan mempenga- 
ruhi pasaran barang2 impor. 
Apa jang disebut tjara bekerdja 
daripada pemakaian devisen itu, 
Motik mendjelaskan bhw imba- 
ngan daripada barang2 impor jg 
ada dan permintaan PII tetap di 
perhatikan. . 

Demikian B.R. Motik pengu- 
rus DEIP. 

Sementara itu diperoleh beri- 
ta, bhw hingga saat ini Kemente 
rian Perekonomian masih menga 
dakan penjusunan golongan ba- 
rang2 impor baru. Begitu pula 
mengenai ketentuan daripada ba 
rang2 impor jang akan diguna- 
kan dgn BPE. 

Pada permulaan bulan  Sep- 
tember jang akan datang, penju- 
sunan golongan barang2 impor 
tersebut sudah akan selesai di- 
kerdjakan, demikian ' keterangan 
dari pihak Kementerian Pereko- 
nomian. Diterangkan lebih lan- 
djut, bhw barang2 impor dengan 
BPE itu akan termasuk barang2 
mewah (lux dan super de lux), 
atau sama halnja dengan golo- 
ngan barang2 impor lama ialah 
kedalam golongan 3 dan 4. (An- 
tara). 

  

| Gonesia itu dengan menghubung2| 231 ana lir Di Tengchung 
5 nja Ggn. masalah korupsi di,” nja 4 
Tae 5 Ta Ta 'I-.. KAN OR BERITA Tiongkok Kuamintang C.N.A. hari 

| Pertjobaan untuk menahan Sabtu kabarkan, bahwa kini ada terdapat ,,banjak petundjuk2” 
|. Menteri Luar Negeri tampaknja |: rang menggambarkan, bahwa RRT kini sedang melakukan per 
pn mem | Siapan2 setjara besar-besaran untuk menjerbu sampai lebih da 
F 2 00 Ham lagi kewilajah Birma. Mengutip keterangan dari sumber2 

| dinas rahasia C.N.A. lebih landjut mewartakan, bahwa pemin 
dahan pasukan2 dan perbekalan2 militer dari tempat2 dipedala | Mereka mengadakan pembitja 
man Tiongkok (RRT) kekota2 didekat perbatasan Birma seperti 

| Possan dan Tengchung terutama telah banjak dilakukan. 
: vat | .Dan bataljon pasukan? RRT nis Tiongkok jang diperlengkapi 

j P endapat Pat uyat Naa dengan ' sendjata2 dengan buku2 batjaan jang bersi 
Mengenai Status potomatis ringan buatan Rusia fat propaganda telah memasuki 

an baru2 ini telah dipindahkun ke wilajah Birma. Pilipina (empat? dekat Lashio sebuah ko Lebih djauh dikabarkan. bah 
3 auta madjelis |'A terletak diperbatasan Birma- wa kaum komunis Tiongkok ki- 

ti aa Pia R Gngg Kapan ri RRT, demikian C.N.A. jni sedang melakukan tekanan2 p ngeh Narlodetatan hari Ming- | As 3) das ' terhadap pembesar2 Birma jang | partai pa ngkan. bahwa kemer- '“ Komunis2 Birma telah diorga maksudnja supaja pembesar2 ter P- di Fikpiha djauh “daripada Visi tapi TeorganisaSi itu dilaku | sebut mengusir pemimpin2 Ti- 
. deksan: Fi ta masih anja San dibawah komando militer | ongho-, perantauan anti-komunis . sempurna, menda SaeGbasla RRT, demikian berita CNA jang | dari Birma untuk membersihkan ang pesenan 3 Si elandjutnja menjatakan, bahwa | dialan bagi penjerbuan jang te- 

negeri dan mendikte Kilipin, edjumlah kaum pekerdia komu'I-h mereka rantjang, 
demikian diperoleh kabar dari: AN 
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Puyat, jang kadang? . disebut- e 
kan sebagai .,presiden  Filipina| 
jang akan datang“, adalah sej 
'orang  pembitjara jang utama 
dim. perajaan hari  peringatan| 
»First cry of Balintawak“ (Pe 
kik perdjuangan pertama Balin 
tawak) hari Minggu. Hari “itu 
“adalah hari peringatan permu- 

    

    

   
   

| jat Filipina dalam tahun ' 1896| 
. ntk. memperebut  ikemerdekaan-j | 

genggaman  Spanjol. 
uyat lalu ditandaskan, bh 

    aja dari 
Oleh P 
masih ada lagi ss B3 

arus diperdjuangkan | a    
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am pidatonja itu Puyat ti-| 
rnah menjebut2 Amerika 

   , sungguhpun apa jang ia 

     

    

  

    

menjambunt dalam pe 
ingatan hari itu pula) 

jor AS Joseph Har- 
per, kepala penasehat militer 
bersama A.S. (Anatar). 

  

  
  

laan perdjuangan bersendjata rak| sebaga 

  

    

    

     

   
| data 
|but sebagai 

erutama sekali untuk membitjara 
ngan fihak pimpinan Ang      

    

in- |suatu dal 

di 

Ta : s uk ti 
maksudkan dgn. bangsa asing! sa ae 
iru Amerika Serikat.  Dikabar-| merintah" 

      

  
Th 

tan 
  

   

djutnja, bhw apa jang s| ia pemulihan mereka — kedalam 
“sekarang adalah .,ketjintaan jang|'nasjarakat. a 

ti dan murni, kerdjasama jg| Selasa ini djam 19, 
dan perlindungan bersama" | Dardiansjahku "akan | mengutjap- 

ka pembangunan ekonomi Fil kan pidato radio jang ditudjukan 

Aa Pa OT kepada angauta2 kesatuan KRJT 
ali 

jangdalam keutusan tsb 

i wal 
ung' 

Yg 
naren tel 
MBAD Djakarta. Maksud ke 

   

am hubungan dengan usa 

Kalimantan Selatan melalui siar 
an Angkatan Perang pada gelom 
bang 41 meter. Djuga KSAD Na- 
sution pada Selasa malam djam 
120,05 dengan melalui ..siaran 

1 akan mengutjapkan pu 
la pidato radio sekitar usaha2 pe 
mulihan keamanan jang didjalan- 
kan Angkatan Darat dalam rang 

ka politik keamanan Pemerintah. 

4 Kaliman 
dan 

empunjai — kedudukan 
kd Panglima dan Djak 
KRJ.T. Senin siang 

ah menghadap KSAD 

legasi K.RJ.T. terse 
mana telah dikabarkan 

t'hal2 dan segala se 

e- 

Mulai Saat Ini K. R. J. T. Bersedia Sum. 
Tenaga Membangun Indonesia 

sebut sebagaimana dikabarkan ti 
ba di Djakarta dari Bandjarma- 
sin pada hari Sabtu jl. dan dalam 
pertemuannja dengan KSAD hari 
Senin kemarin ditemani oleh pe- 
nguasa militer di Kalimantan Se- 

serta sedjumlah perwira MBAD 
lainnja. Dalam konperensi pers se 
sudah selesai menghadap KSAD 
ketua utusan KRJT atas pertanja 
an menjatakan, bahwa ia merasa 
sangat gembira dapat bertemu dg 
fihak pimpinan Angkatan Darat, 
lebih2 lagi karena dalam pertemu 
an itu menurut kedua utusan ter 
sebut ternjata semua keinginan jg 
ada pada fihak KRJT dapat dipe 

keamanan Pemerintah. 
Baik  Dardiansjahku maupun 

Tjinabe dalam “keterangan2 selan- 
djutnja dengan tegas menjatakan 
kesediaannja mulai saat ini, utk 
bekerdja sama dengan alat2 nega 
ra dan rakjat Indonesia, menjum 
bangkan tenaga dan pikiran guna 
membina serta membangun tanah 
air Indonesia. Djawaban atas per 
tanjaan kedua utusan KRJT itu   

Kedua utusan resmi KRJT ter 
menerangkan, bahwa mereka da- 
tang sebagai suatu delegasi resmi 

latan Overste Hadji Hasan Basry ' 

nuhi atau sesuai dengan politik. 

jang diutus oleh Ibnu Hadjar sen 
diri sebagai ,,Panglima”  KRJT 
dan diberi kuasa untuk bertindak 
serta berbitjara atas nama selu- 
ruh Kesatuan KRJT dalam rangka 
jusaha pemulihan mereka kedalam 
maSjarakat. 

Atas pertanjaan apakah rentja 
na jang akan mereka djalankan 
kelak sesudah kembali kemasjara 
kat diterangkan, bahwa 
baru dapat mereka njatakan se- 
sudah usaha pengembalian seluruh 
anggauta kesatuan KRJT selesai 
dikerdjakan. Dardiansjahku dan 
Tjinabe jang sedjak beberapa wak 
tu jl. telah keluar dari hutan 
akan kembali ke Bandjarmasin 
achir Agustus ini. 

Djurubitjara Angkatan Darat 
Letkol. Pirngadi jang turut dalam 
pertemuan antara utusan2 KRJT 
tersebut dengan KSAD mengenai 
pertemuan itu atas pertanjaan2 

menerangkan bhw dlm pertemuan 
tsb KSAD pada pokokna menja- 
takan rasa'sjukur atas keinsjafan 
para anggauta KRJT karena dgn 
demikian berarti bertemu a 
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tjapai dasar2 untuk, SAMA, sk keluarganja, 
sesuai dengan polit skeamapan, Lugu yaa Indonesia (Antara), 

mubareh Genootichap SA Tana 
“dan 

hal itu | 

tau ter 

Pemerintah, chususnja - didaerah 
Kalimantan Selatan. Sampai sebe 
gitu djauh menurut  djurubitjara 
Angkatan Darat tersebut dalam 
pertemuan itu tidak dilakukan se 
Suatu penandatanganan. 

Dalam pada itu mengenai Ibnu 
Hadjar sendiri penguasa militer 
di Kalimantan Selatan 
Hasan Basry atas pertanjaan2 me 

keluar hutan untuk memenuhi 
panggilan penguasa militer, hingga 

Suasana dan keadaan jang telah 

harapkan dalam waktu singkat ini 

dari hutan. Demikian Overste 

taksir masih 4 sampai 5 ribu orang 
termasuk keluarganja, 
jang kini sudah keluar hutan bah 
kan sebagian besar sudah pulang   annja masing2 berc 

  enWaetenschanpan” 
rio 

ir Berikan Djawaban 
ik Pada Undangan | 

— Panityar5”Negara? | 
Tapi Djelas Mesir Tidak Akan Menerima 

TIA aa Rentjana Barat 

panitya 5 negara itu 

DEIP (Dewan Ekonomi Indone- | 

Overste terangannja itu menjatakan dgn. 

nerangkan, bahwa waktu dan tgl 
jang pasti kapan Ibnu Hadjar ber 
sama2 sisa2 anak buahnja akan 

kini belum diketahui. Tapi melihat 

tertjapai hingga sekarang ini, di- itu, bahwa kabinet tidak meng- 

Ibnu Hadjar cs sudah akan keluar |djelasan menteri kehakiman itu. 

Hasan Basry. Sebagaimana dike- 
tahui, anggauta2 kesatuan KRJT 
jang belum keluar dari hutan di- 

sedangkan 

dikembalikan ' kekampung  halam- 
jumlah Lk. 4 

L EDIN Hamounshed melalui Radio 
njatakan Mesir sama sekali tidak 
Barat mengenai Te 

ehnja dikatakan bahwa politik 
Sip ,kami sama sekali diangan menierahkan sesuatu jang kami 

akan 
rusan Suez. Selandjut- 

Mesir didasarkan atas prin- 

bitjara resmi pemerintah Mesir 
Imenjatakan djawaban Mesir di 
sampaika, malsm Senen melalui 
kedutaambexar Mesir di London 
kepada panitya 5 negara. 

tedutaanbesar Mesir di Lon 
don dalam pada itu menjatakan 
ibahwa  kedutaanbesar ' mengha- 
Irapkan menerima djawaba, Me 
sir itu kepada Barat atau malam 
Senen atau Senen, pagi. 

2 Wartawan Barat di- 
usir lagi. 

Wartawan Inggris Anne Shar- 
pley dari harian »Evening Stan- 
dard” jang terbit di London te- 
lah diperintahkan oleh pemerin- 
tah Mesir untuk “ meninggalkan 
Mesir dalam waktu 24 djam. 

Perintah keluar dari Mesir itu 
diberikan oleh kantor polisi ra- 
hasia Mesir ketika Anne tiba dil 
hotel Metropol hari Minrgu se- 
telah mengundjungi daerah teru- 
san Suez. 

Seiandjutnja UP dari Kairo 
memberitakan bahwa pemerintah 
Mesir telah mengusir wartawan 
Barat lainnja Leon Travis dari 
harian ,,Daily Mail” jang terbit 
di London. Ia diberi waktu utk 
meninggalkan Mesir selama 24 
djam. 

Seperti diketahui hari Minggu 
pemerintah Mesir djuga meme- 
rintahkan supaja meninggalkan j 
Mesir dalam waktu 24  djam 
wartawan Kanada Wiiliam Ste- 
venson dari harian ,,Toronto 
Star.” 

Dengan demikian maka oleh 
pemerintah Mesir telah  di-usir 
Galam hari Minggu itu 3 orang 
wartawan Barat sekaligus sedang 
kan sebelumnja telah di-usir pula 
untuk meninggalkan Mesir war- 
cawan? harian2 Inggris ,,Daily 
Express” dan ,,News Chronicle” 

:jang keduanja-ini terbit di Lon- 
'don djuga. , 

Perundingan Mesir—Pani- 
tya 5 Negara hania bersi- 
fat tukar menukar Penda- 
pat sadia. 

Sementara itu kantor berita 
"Mideast Newsagency” di Kairo 
hari Minggu mengabarkan bahwa 
undangan panitya 5 negara jang 
diketuai oleh PM Australia, Ro- 
bert Menzies, itu meminta supaja 
dilangsungkan perundingan2 anta- 
ra panitya 5 negara tersebut dan 
Mesir... : : « 

Pemerintah Mesir tidak akan 
terikat oleh suatu fihak dan peme 
rintah Mesir tidak pula dapat di 
ikat oleh suatu perdjandjian se- 

|   

    
  
  

  

Polisi Gre- 
| .beg Kaum 

. Komunis 
2. s 1 Di! Pelbagai, Tempat 

“Di Djerman Harat 
BERKENAAN dengan adanja 

larangan berdirinja partai komu- 
nis di Djerman Barat, polisi .di 
negeri tsb. setjara serentak me- 
ugadakan penggeledahan di kan 
tor-kantor dan rumah2 orang2 
komunis dan berhasil ' mensita 
lebih dari satu ton kertas2 bahan 
propaganda. Demikian berita se- 
mentara jang dibuat oleh polisi. 
Di Westfalen Utara jg terietak 
disekitar sungai Rija dan jang 
mempunjai penduduk padat ba- 
han-bahan jang disita hanja da 
pat menundjukkan dua orang 
anggota fungsionaris partai kc 
munis sadja dan jang kemudian 
diperintahkan untuk dffangkap. 

Hanja 12 buah mobil, kurang 
lebih. uang - kontan sebanjak 
3500 mark dan. perabot kantor 
adalah barang2 jg berharga jg 
dapat disita. Hatsil2 jg serupa 
itu diperoleh di negara2 bagian 
lainnja. 4 : 

Seorang sekretaris negara dari 
kementerian untuk urusan selu 
ruh Djerman dalam siaran radio 
mengatakan, bahwa kaum komu 
nis telah lama menginsjafi, bah 
wa kegiatan2 mereka tidak akan 
memberikan hatsil suatu apapun 
dan oleh karena itu mereka ber- 
angsur-angsur memusatkan ke- 
giatan2nja dibawah tanah. Tu- 

djuan mereka ialah untuk mena 
rik rakjat luas didalam kegiatan 
mereka jg dibantu oleh Djerman 
Timur “dan dengan demikian 
mendjadiarkan mereka dengan 
garis politik pemerintah Dier- 
man Timur. Demikian diberita 
kan oleh kantor berita Inggris 
Reuter dari Bonn. (Antara). 

  

Rassia Meledakkan Lagi 
"Ta Nuei Kh Bom Nue carnja 

Tapi Kekuatannja Masih Dibawah 1 Djuta 
Ton INT — Laporan Laksamana Strauss 

PRESIDEN A.S., EISENHOWER, hari Minggu mengumum- 
kan bahwa Uni Sovjet pada tgl. 24 Agustus jbl. telah mengada- 
kan lagi pertjobaan sendiafa nuclear di suatu tempat ig terletak 
di Siberia Barat-daja, sebelah Utara dari India, Pakistan dan 
Afghanistan dan sebelah Barat Tiongkok, demikian diperoleh 
berita dari Reuter hari Minggu malam, Eisenhower jang sedang 
daitm liburannia di Cypress itu telah mengumumkan sebuah 
laporan jang perinfjiannnja jang sangat luas tentang pertjobaan2 
sendjata nuclear oleh Uni Soviet itu. Laporan tsb. dibuat oleh 
ketua Komisi Teraga Atom A.S., Laksamana Lewis L. Strauss. 

Dikabarkan bahwa laporan tsb 
8 2 aImengetjam Uni Sovjet melaksa 

Krojok?an Di 
£ & 

iDjerman 
nakan programnja setjara diam2 
dan ketiada mampunja Sovjet 

Perkelahian” Antara 
“Serdadu2 Inggris 

memberikan  djaminan2 dalam 
hal keamanan ,.mengingat tjara 

Lawan Penduduk: 
3 BUAH mobilspotroli polisi 

Uni Sovjet melakukan pertjoba- 

hari Sabiu pagi telah dikerahkan 

an sendjata nuclear itu”, 
Statemen . Laksamana Strauss 

untuk menghentikan suatu per- 
delaian didjalan antara 12 orang 

itu pada pokoknja menjatakan 
bahwa ,,Unj Sovjet telah melak 
sanakan lagi pertjobaan  sendja 
ta2 nuclearnja dan pada tgl. 24 

serdadu2 Inggris dan ' kira-kira 
13 orang Dierman, demikian di 
tatakan oleh pihak polisi. Dim 
perkelaian itu seorang serdadu 

Agustus 1956 telah diledakkan 

inggris telah mendapat luka-luka 

sebuah bom nucleir denga, ber 
kekuatan kurang dari satu me- 

dikepalanja. Demikian diwarta- 
kan oleh Reuter. 

gaton disuatu daerah jg istime 
wa untuk pertjobaan. Daerah 
pertjobaan ini, dimana kebanja 
kan daripada pertjobaan bom 

Dikatakan, bhw. mula kedja- 

Gian perkelahian itu adalah di 
mulainja pertengkaran dim. se- 

buah rumah tempat minum2 dan 

  

nuclear Sovjet itu diadakan, ter 
letak di sebelah Barat Daja Si- 
Leria sebelah Utara dari India, 
Afganistan dan Pakistan, dan se 
belah Barat Tiongkok. Selain 
daerah ini, Uni Sovjet djuga 
mempergunakan daerah Lau Ba- 
rents untuk tempat pertjobaan 

. 2 7 R £ pa E: 2... 
jang kemudian mendjadi perta- MA Aa mna K ki Ku 5 5s sungan hebat didjalan raja. Da Man Ona na 

pula thermonuclear, lam perkelahian itu masing2 pi Mendjawab "pertanjaan2, Hager 
c 5 , hak saling melemparkan atu2 pe , Nan ag atik b 2 ty (sekertaris Presiden) mengata- sebelum dapat dipisah. Dikabar 

kan kata2 jang dipakai oleh 
an bhw. serdadu Ing   

   

AA 3 di Reg aa kemudi: PN 2|Strauss dalam statemennja itu ge jang berkelahi itu lalu di dapat berarti baik bom nuclear 
h anada 1 lc ili 3 " serahkan kepada polisi militer. stan thermonuclear (baik bom 

(Antara-Reuter). atom atau bom hydrogen). Tapi 
  

”"PERLOMBAAN POPOK   andainja Mesir menerima baik un- 
dangan panitya tersebut, demikian | 
Mideast Newsagency tersebut. 

Seperti diketahui pemerintah 
Mesir sedang memperbintjangkan 
undangan panitya tersebut pada 
hari Minggu dengan mengingat 
bahwa perundingan2 jang diusul- 
kan oleh panitya tersebut tidak- 
tah akan mengikat Mesir kepada 
suatu perdjandjian dan maksud 
perundingan2 dengan panitya tsb. 
ialah untuk menjampaikan penda- 
pat2 masing2, demikian ditambah- 
kan oleh kantorberita setengah 
resmi itu. 

Sumber2 jang mengadakan hu- 
bungan erat - dengan pemerintah 
Mesir berpendapat bahwa berita 
"Mideast Newsagency” tersebut 
merupakan ' suatu ,,pengungkap 
tabir” sadia atas pengumuman res 
mi pemerintah Mesir jang meneri- 
ma ba'k undanaan panitya terse- 
but. (Antara-UP). 

Keanggautaan 
"DPR tar. Djody 

Kini Gugur? 
Parlemen Akan Bitja- 
rakan MasalahTer?ebut 
DARI kalangan2 parlemen di- 

dapat kabar, bahwa dalam wak 
tu keluar dari pendjara Tip 
sjawaratan parlemen akan mem: 
bitjarakan persoalan keansgotaan 
mr. Djody Gondokusumu dim. 
parlemen jang tanggal 27 Agus- 
tus keluar dari pendjara TYupi 
nang setelah didjatulu hukuraan 
oieh makamah agung satu tahun 
pendjara dan diberi grasi oleh 
presiden 6 bulan. : 

Panitia permusjawaratan  me- 
nurut kalangan2 tadi akan mem 
bitjarakas apakah mr. Djody mz 
sih berhak memegang keanggc 
taannja dalam parlemen, berhu 
bung belum adsnja suatu keter 
ttan dalam undang2 mengena' 
gugur atau tidaknja keanggotaan 
nja itu setelah ia tersangkut da- 
lam .suatu perbuatan  kriminii 
dan didjatuhi hukuman oleh pe 
ngadilan, dalam hal mr. Djody 
ini oleh mahkamah agung. 

Sementara itu dari pihak ka- 
binet didapat pula keterangan. 
bahwa kabinet dalam sidangnje 
baru2 ini telah meminta penda 
pat dari. menteri kehakiman 
prof. mr. Muljatno sendiri me 
ngenaj keanggotaannja itu. 

Menteri kehakiman dalam ke- 

  

  
alasan2 . jang menurut menteri 
Gapat dipertanggung djawabkan 
memang keanggotaan parlemen 
mr. Djody, sebagai seorang jan 
telah didjatuhi hukuman oleh 
mahkamah agung karena tersang 
kut dalam Suatu perbuatan kri- 
mini mendjadi gugur, , 

Dinjatakan pula oleh kalangan 

lambil oper keterangan dan pen- 

karena  persoalannja — adalah 
persoalan parlemen dan  panitie 
pemilihan Indonesia sendiri, 

Sebelum mr. Diody dimasuk- 
kan kependjara Tjipinang, mente 
ri kehakiman telah mengirimkan 
surat kepada ketua parlemen, 
untuk memberitahukan salah se 
orang anggotanja. berdasarkan 
keputusan mahkamah agung ha- 
rus mendjalani hukumannja, de- 

Tiongkok, dan Diepang. Dalam p 
“popok baji” model dari negeri ma 
Tjepat Gipasangnja dan rapi kelihatannja. Achirnja perlombaan 
ini dimenangkan oleh wakil Tiongkok, iang model ,.popok Tiong 
koknja” dapat dipasang dan diga 
Kedua adalah Amerika dan ketiga 
des ketika melakukan 
bus. 

Bisa Nanti Timbal ,,Pa- 
djak PergijMandi”.. 

Perlu Batas2 Tertentu Dalam Pemungutan 
Padjak—Pembitjaraan 

  para 

lasen dapat menjotudiui adanja 

Parlemen dapat  mengharga- 
kan adanja RUU ini, karen, de 
ngan adanja undang2 itu nanti. 
akan mendjadi salah satu usaha 
utk melenjapkan kehebohan  an- 
tara satu daerah dengan daerah 
lain dan antara daerah dengan 
pemerintah pusat dalam mem-j 
perluas sumber2, keuangan dan 
dalam pemakaian uang negara. 
Dakm laporan gabungan a| 

gian2 itu dinjatakan djuga, bah ' 
wa baik oleh pemerintah mau- 
pun oleh parlemen. patut dire- 
nungkan, bahwa tidak ad, pem 
borosan tenaga jang lebih mem 
beratkan rakjat dari pada rang 
ka2 mentjari djenis padiak baru. 
Menggali sumber2 keuangan da 
erah atau pusat dengan mentia 
rl atau menambah objek2 jang 
dapat dikenalkan padjak ada- 
lah suatu maksud untuk te- 
rus menghidupkan tradisi kole 
hial. Kalau tradisi ini akan terus 
dilakukan oleh pemerintah das 
parlemen Indonesia jang sudh 
merdeka, maka lebih dahulu da 
pat dilaporkan adanja suatu tra- 
- jang menimpa seluruh rak- 
jat. 
Dalam hubungan ini ada para 

anggota jang menjatakan, bahwa 
dibanding dengan zama pendis 
djahan jang lalu, padjak pads 
waktu ini belum tentu dapat di 
katakan ringan, karena ada tan 
bahan beberapa matjam badial 
Seperti padjak "radio, TPI, dar 
lain2 jang dilakukan setjara ti 
dak langsung, 

Batas2 tertentu dalam pemu- 
ngutan padjiak ini barns diada- 
kan, agar antara dasrah dan pu 
sat djangan sering terdjadi per- 
selisihan paham dan agar  ma- 
tjam padjak djangan terlalu ber 
raatjam2. — Timbulnya ber-bagai2 
"adiak fang tidak Jangsung “ini, 
dichawatirkan — pula nantinja 
akan ada padjak tidak langsung 
ML Sergi mandi, kepasar dan 
sebagainia. 
“Oleh sebab itu padiak hendak 

nja djangan ditioba dan didiadi 

  

kan sumber keuangan — utama 
dalam negara. 

Tenaga harus disediakan 
sebelumanja, 

Untuk danat lebih meng-inten 
sifkan pelaksanaan pemungutan 
padjak itu, oleh sementara ang- 

  

penggantian pokok dalam perlombaan terse 

RUU PADJAK DAERAH jang telah Gissrapajkan oleh pc 
merintah kepada DPR telah selesai dibiijarakan dalam bag - 
an2, Gan telah pula disampaikan laporan gz 

2 baman2 ita kepada pemerintah. Da 
2uagan Hu Gnjalakan, bahwa pada uramnja para anggota par 

kepada pemerintah dan parlemen diminta, Supaja permbitjora- 
annja dalam sidang pleno ditunggu dulu sampai selesai dibitja- 
rakan RUU pemilihan daerah, RUU pokok pemerintahan dae- 
rah, dan RUU perimbangan keuangan daerah. 

Hagerty lalu tak bersedia mene- 
rangkan lebih landjut, 

Kemudian kata Hagerty, kekua 
tan ledakan bom nuclear Soviet 
jang terachir ini masih dibawah 1 
diuta ton (megaten) TNT. 

Pendapat presiden Eisen- 
hower. 

Lebih landjyt James Hagerty 
jang mengumumkan statemen itu 
mengatakan, bahwa presiden ' Ei 
serrhower telah diberitahu tentang 
hal perledakan bom nuclear pada 
ttg. 24 Agustus itu beberapa 
djam setelah terdjadinja perleda- 
kan tersebut. Dan presiden Eisen 
hower dalam mengumumkan lapo- 
ran laksamana Strauss kepadanja 
itu menambahkan: ,,Sekali lagi 
saja ingin menerangkan betapa 
perlunja pengawasan internasional 
setjara effectief atas tenaga atom 
dan tindakan2 selandjutnja jang 
mengawasi seteliti2nja pengurang- 
ann persendjataan, jang semuanja 
dapat dilakukan sekarang ini." 

Seterusnja ia katakan, ,Ini ada 
fah tudjuan jang tetap dengan ta- 
kah ditjari oleh Amerika Serikat 
Gan jang telah mendapatkan so- 
kongannja dari majoritet negara2 

ggauta PBB”. (Antara-Reuter) 

SAUDI ARABIA DIAM? MENGI- 
SINKAN A.S. TETAP MENGGU- 
NAKAN PANGKALAN UDARA 

DI DHAHRAN. 
Kalangan jang mengetahui di 

Washington mengatakan pada ha- 
ri Rebo bhw Saudi Arabia setjara 
diam? mengizinkan A.S. tetap 
menggunakan - pangkalan udara 
jang diadakan oleh A.S. di Dhah 
ran menunggu tertjapainja perse- 
tudiuan baru antara kedua nega- 
ra tsb. mengenai pangkalan itu, 

PSSI Kalah 
Lagi 35.0 

Melawan Kesebelasan 
Rep. Ukraina 

TASS mengabarkan dari Stali- 
nov, bahwa kes. Shakhter suatu 
kesebelasan tokal dari Republik 
Ukraina telah mengalahkan kes, 
Nasional PSSI dengan 0—3. 
Pertandingan tsb. dilangsungkan 
hari Minggu di Stadion Shakh- 
fer, Stalinov, dan berdjalan dlm 
suasana persahabatan. 

Menurut rentjana “ selandjutnja 
pertandingan ke-4 aken  dimain- 
kan oleh kes. Nasional PSSI pa 
da tgl. 29/8 di Karhkov. 
Sebagaimana diketahui, dalam 

2 pertandingan “erdahulu kes. Na 
sicnal PSSI telah: menderita ke- 
kalahan ialah: 

19/8 di Baku lawan 
kes. Necftyannik, kalah 1-53, 

Tanggal 23/8 di Tiblis lawan 
kes. Dvnamo, kalah 2—5, 

  
PRAKTIS & NETIS.” 

Belum lama berselang oleh puteri Higashikuni, puteri sulung kaisar 
Djepang, telah diadakan swatu perlombaan jang uniek, ialah perlom 
baan , masang popok” jang di-ikufi oleh stewardes2 dari Amerika, 

erlombaan tersebut akan dipilih, 
na jang paling praktis dan netjis, 

n nti dalam waktu 7 detik sadia. 
Diepang. Tampak para stewar. 

RUU Padjak Daerah 

   
n dari pemb.- 

jain laporan ga- 

uadang2 tersebut, akan tetapi   
naga jang fjukap. Hal ini bukan 
lah dimaksudkan untuk membe- 
ratkan bagi rakjat, akan tetapi 
untuk merasakan adanja keseim 
bangan antara mereka jg. barus 
membajar .padjak jaag  banjak 
dan jang sedikit. 

Achirnja untuk menfjapai ke 
seragaman dalam pelaksanaan 
padiak itu, maka diusulkan pem 
bitjaraan RUU ini dilakukan se 
sudah pembitjaraan RUU pokok 
pemerintahan daerah. Dengan 
femikian, undang2 itu akan ber 
lakn untuk seluruh — Indonesia, 
bukan untuk daerah2 jang seka 
tang telah mempunjai status 
Otonomi sadia. 

Amerika Hanja Berikan 
Djasa, Bibir Sadja 

Sebenarnja Eisenhower Dapat Membantu 
Petjahkan Masalah Suez — Kata Satmegh 

HAKEA SATMEGH, pedjabat direktur delegasi hegara2 
Arab di PBB hari Minggu telah menuduh Amerika Serikat 
sinongchlanaii setiap prinsip hak internasional” dalam konfe- 
re 22 negara di London baru2 ini mengenai nasib terusan 
Suez. Dalam interviunja olehaja dikatakan lebih djauh bahwa 
dalam konferensi London itu menteri luar ncgepi A.S., John 
Foster Dulles, telah mengchianati setiap prinsip jang diper- 
gunakan oleh AS untuk membela diri berkenaan dengan hak2 
perscorangan dan hak2 bangsa2. 

Tanegal   

3Gj 
1219 

1 Het 4 “ng 

Kata pembesar Arab itu sete es An Ken ditjap 
tusnja dalam perdebatan sengit| Sebagai memberikan ijasa2 bibir 
Fengan 4 orang wartawan bahwa sadja kepada. satus fihak dalam 
presiden Nasser dari Mesir sama hal maha sebenarnja AS memba 
sekali tidak akan menerim, baikkwa faktor2 jg merugikan keutu- 
udanja pengawasan internasional| han wilajah Mesir”, 
dalam pengusahsan terusan Suez. Dikatakan selandjutnja oleh 

KA RN ep K @ taka Li 5 Kedua, Mesit akan membajat aja bhw- sikap Arab dalah terus 
ganti kerugian kepada Suez Ia- 

an Suez itu merupakan bagian 
Mesir jang tak dapat dipisah? 
kan dan terserahlah kepada Me- 
sir utk menentukan siapa jang 
mengusahakan dan mengurus te- 
rusan Suez itu dan sama sekali 
tidak ada antjaman terhadap pe- 
lajaran bebas diterusan Suez itu, 

Kata selandjutnja Satmegh, pe 
ngaruh pemimpin2 dunia jang 
moderat seperti presiden IT: 
hower dapat berguna sekali un- 

nal Company sebesar £ 70 dju 
ts dari balans £ 110 djuta, keti 
ta dunia Arab akan berdiri di 
belakang Mesir apabila Mesir di 
serang, keempat bahwa Amerika 
Serikat telzh meninggalkan prin 
sip hak menentukan nasib sen 
dliri jaitu dengan tidak menjo 
kong kedudukan  negeri2 Arab 
dalam hak Marokko, Tunisia 
dan Palestina, 

Sikap Arab,   rota diminta, supaia pemerintah   mikiann menurut kabar jang di- 
dapat dari- kalangan kabinet, 

dari sekarang mulai mengadakan 

  

persiapan untuk menjediakan te-ngenai nasib terusan Suez oleh- 

Dalam memberikan  komentar| tuk memetjahkan “ soal terusan 
terhadap konferensi London me-   Suez itu setjara damai. (Antara- 

Lo), 

   



     
       
       

  

pada hari Senen tgl. 20-8-1956. 
“Pula kami utjapkan banjak2 terima kasih kepada 

  

Ii    

  

   
   

1. Dr. SARTONO 
2. Dr. KARTONO .. 5 

atas perawatan serta pertolongan selama sakitnja, 
: membalas budi amal Saudara? sekalian. 

LN | Surakarta, 21-8-1956. 

Para waris: 
4 R. Sutadi Tjitrohatmodjo. 

6 Dr. R. Jarmanto. 
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Pengumuman 
No. 280/009/56. 

“ DJAWATAN LALU-LINTAS DJALAN 
mengundang 

PUTRA-PUTRA WARGA NEGARA INDONESIA. 
A. Untuk dididik mendjadi : : 

Pengudji Kendaraan Bermotor 
an satu tahun. Lamanja 

     
              

         
        

       
       

          

   

  

B. Sjarat': 
1. Umur 20 —25 tahun dan belum kawin. 
2. Berkelakuan baik menurut surat keterangan pendjabat 
: . Pamong-Pradja serendah2-nja berpangkat Tjamat dan 

Polisi jang dibuat chusus untuk keperluan ini. 
3. a.. Berbadan sehat. 

b. Tinggi badan (tanpa sepatu) 158 cm. 
c. Berat badan (tampa pakaian) 52 kg. 
as/d € menurut keterangan Dokter Pemerintah jang 

chusus dibuat untuk keperluan ini. 
4.- Beridjazah S.T.M. Negeri Bagian Mesin. 
S. Angka rata-rata semua mata peladjaran: 6. 
6. Angka paling rendah: 6 untuk mata peladjaran : 

. a. MOTOR BAKAR: 
. b. DIFFERENSIAL dan INTEGRAI: 

c.. ILMU KEKUATAN: 

d., MENGGAMBAR MESIN: 
€. ILMU UKUR ANALITIKA: 
f.. GRAFOSTATIKA: 

g. TEHNOLOG! MEKANIK. 
7. Sanggup menandatangani surat perdjandjian ikatan-dinas 

selama 3 tahun dan sanggup ditempatkan dimana sadja 
dalam wilajah Republik Indonesia. 

8. Surat pelamaran harus ditulis dengan tangan dan dilam- 
pia nian : 3 
a. keterangan? tersebut diatas: 
b. turunan idjazah dan rapot jang terachir jg dibubuhi 

tanda "mengetahui” oleh Pamong-Pradja (disahkan): 

c. Y lembar pas-foto. 
C. Ketentuan: 

1. Pelamar? “jang memenuhi sjarat2 diatas akan dipanggil 
untuk menempuh udjian saringan pertama, dan test Psy- 
cho-tehnik. 

2. Biaja2 untuk menempuh udjian saringan pertama dan 
“test Psycho-tehnik dipikul oleh pelamar sendiri dan akan 

dibajar kembali oleh Djawatan Lalu Lintas Djalan - di 
Djakarta bila ia lulus dalam udjian2 itu, 

3. Pelamar2 jang lulus dalam udjian tsb. akan dipanggil 
dan ongkos2 pengangkutan dari alamat pelamaran ke 
Djakarta dibajar di Djakarta menurut peraturan Djawa- 
tan Perdjalanan golongan jang “paling rendah: 

4. Selama kursus: : 
a. tidak disediakan asrama dan transport. 
b. peladjar diangkat sebagai pegawai negeri tidak orga- 

nik dengan diberikan gadji pokok sebesar Rp. 235,50 
sebulan “ditambah tundjangan kemahalan daerah. 

- c. buku2 peladjaran dipindjamkan oleh Djawatan dan 
alat2 tulis diberikan d ngan tjuma?2 menurut peraturan 
pendidikan. 3 

d. tiap2 triwalan diadakan udjian saringan dan mereka 
jang ternjata tidak dapat terus mengikuti peladjaran- 
nja dikeluarkan dari Kursus dengan tidak mendapat 

e. mereka jang tidak lulus dalam udjian terachir pada 
.kursus'tsb. dikeluarkan dari kursus dengan tidak men- 
dapat kerugian apapun. 

Kn
 Peladjar setelah Tulus diangkat mendjadi Pengudji Ken- 

daraan Bermotor 'golongan/ruang DD2/I P.G.P.N.-55 
dengan mendapat gadji pokok menurut masa kerdja skala 
2 tahun. Karan 2 

D. Lain-lain. 5 $ 
1. Pelamar2 Bekas Peladjar Pedjoang jang memenuhi sja- 

rat-sjarat tsb. diatas, pelamarannja diwadjibkan melalui 
Djawatan Penempatan Tenaga Setempat, Bagian Penja- 
luran 'Peladjar Pedjoang: 

2. Pelamaran2 jang diadjukan sebelum pengumuman ini 
dikeluarkan dianggap tidak berlaku, 

3. Pelamaran ditutup pada tanggal 10 September 1956 me-   
nurut stempel-pos- dan tidak diadakar surat menjurat 
tentang hal pelamaran. 

|. sen eibrjakarta, 20 Agustus 1956. 
KEPALA DJAWATAN LALU LINTAS DJALAN 
“4td. R.  Abdoelwahab Dioj 

      

  

   MEN KAA RR 

Universitas Gadjah Mada Fakultas Pedagogik JOGJAKARTA 
Mulai tanggal 20 AGUSTUS 1956 mulai menerima pen- 

daftaran baru untuk DJURUSAN: 

” 

3 

    

    

Untuk mereka jang memenuhi 
menerima ikatan dinas, 
mani dan sosial. : 
Keterangan mengenai hal ini dapat di inta kepada Ketua Fakultas. 

Keterangan2 lain dapat diminta-di Bagian Pengadjaran Uni- versitas Gadjah Mada Pagelaran Jogjakarta. 

  

Ihi sjarat, ada kemungkinan untuk 
terutama untuk djurusan pendidikan djas- 

  

    

          

     (@rot. Drs. A. Sigi k 

Ta Le TA 

  

Pa en na esa an 
LAOS Ong Be 3 $ 6, 

Dengan kurnia ILAHI telah lahir anak kami kedua : 

RIZAL 
DI DJAKARTA , 
pada 17 AUGUSTUS 1956 djam 15.18 
Ibu & anak sehat 'afiat Tn 

Keluarg ROCHIMIEN SJAFERIE AROVAH 
y Hopaenang ““Kiidinan 76 Semarang. : 

"NA LA LA AL AA TA la anita 

   

  

Knop Lam 

     PATIH ISKANDAR 
     

jang segera disusul oleh ledakan 

   

  

   
  

PADA tgl. 29-8 "56 LL 
Persahabatan Na dan 
akan menerima kedatangan 
Kebudajaa RRT jang terdir 
7 orang, sedang pada achir 
September 1956 mene: 
an Akrobatik RRT. Titik berat | 
'datagan missi tersebut dan akroba 

   

    
Ipersahabatan antara rakjat Indo: 
sia dan RRT jang merupakan 
mu-tamu dari pada Lembaga Per 
sahabatan Indonesia—RRT, demi- 
kian al. keterangan Ki Ronggo 
selaku ketua dari Lembaga Persa 
habatan Indonesia—RRT 1 
hari Sabtu jbl. kepada pers. 

| Dikatakan bahwa missi tersebut 
Imempunjai paspoor diplomatik, se 
Ldangkan missi akrobatik mempu- 

  

    

semi tamu dari Pemerintah kita. 
Kundjungan mereka itu dimaksud 
untuk mempererat hubugan antara 
Indonesia dan Tiongkok dan utk 
dapat mengetahui dari dekat ben 
tuk kebudajaan jg dimiliki oleh In 
donesi. Missi Kebudajaan itu di 
bawah pimpinan Sjech Mohamad 
Noor Ta Pu Sheng jang mendja 
bat pula Ketua Lembaga Islam 

Idi Tiongkok dan ketua Lembaga 
(Persahabatan Tiongkok dan Indo 
inesia di Peking. Kebebasan meme 
'luk Agama di Tiongkok nanti da 
pat diketahui dari missi tersebut: 
jang akan diusahakan pula untuk 
mengadakan kontak dengan tokoh2 
Islam di Indonesia. Dengan me- 
ngemukakan hasil2 tinggi jang di- 
tjapainja dalam konperensi Asia— 
Afrika, selandjutnja. Ki Ronggo 
menuturkan, usaha2 jang akan di 

  
lakukan untuk menerima tamu 
tersebut. Oleh angg. Panitia lain 
nja, jaitu Trihakoso didjelaskan, 
bahwa missi tersebut pada tgl. 29 
“Agustus malam akan mendjumpai 
“Gubernur di Watugede dan tgl. 30 
pagi menemui Panglima Divisi 
:P. Diponegoro dan Wali Kota. Ke 
imudian rombongan missi berkun 
'djung ke Demak untuk melihat 
tempat2 jang bersedjarah dan ber 
sembahjang di Mesdjid Demak, me 
nindjau di Makam Sunan Kalidjo 
go dls. Malam harinja mengadakan 
pertemuan dengan masjarakat 
Tiongkok. Tgl. 31 menudju ke 
Jogja dengan singgah di Magelang | 
untuk melihat kamar Diponegoro | 
dan Borobudur. 

TERTANGKAP BASAH. 

Oleh pemuda2 kampung Sumur 
bong Semg. pada tgl. 21 Aug. '56 
j.l. telah dilakukan penggerebegan 
dirumah sdr. S. pegawai DKA jg 
bertempat tinggal di kampung tsb 
Penggerebegan itu dilakukan kare 
na istri S telah ketahuan berbuat 
tjabul dengan salah seorang ang 
gauta alat Negara jang bertempat | 
tinggal disalah satu Hotel di Semg 
ini. jang bernama SHD. Dalam 
penggerebegan itu SHD telah me 
ngakui dengan terus terang kesala 
hannja, walaupun “pada mulanja 
ketiga belah fihak telah menerang 
kan bahwa mereka masih sefamili. 
Setelah diadakan perundingan? se 
tjara damai, maka S -beserta istri 
nja jang telah mempunjai anak 5 
orang akan pindah kelain kota. 

PERSATUAN SCHAK ”STAR” 
Pada tgi. 23 Aug: '56 jbl. di Kp. 

Kulitan. telah dibentuk Persatuan 
Schak jang diberi nama ''Star”. 
Persatuan ini atas inisiatip dari 
pemuda2 Kp. Kulitan dan Kp. Gan 
dekan (Kelurahan Gandekpuspa) 
dengan susunan pengurus sbb. : 
Ketua dan Sekretariat sdr. DM   

ani : tadi fihak pengendara betj di- Fadhil Munawar, Bendahara sar. Na uang Tekan: Rp. an te 

Mn Kengashak “Adn, Sk tapi ditolak dan achirnja pengen 

7 “ 

Rp. 800,— TELAH DITJURI. 
| Baru2 ini sdr. Joesoep Soedarne 
| telah melaporkan kepada jang ber 
|wadjib karena atas kerugiannja, 
lia telah ketjurian 2 ekor burung 
iperkututnja beserta sangkarnja. 
Menurut sdr. JS 2 ekor burung 
beserta sangkarnja itu seharga 
Rp. 800,—. Tidak antara lama dak 
wa telah diketahui jaitu bernama 
SL jang bertempat tinggal-di Kp. 
Lemahgempal Semg., kini orang 
tersebut ditahan untuk didengar 
keterangannja. 

SEORANG PENGURS KOPERASI 
P.L.N, MELARIKAN DIRI DGN 

BAWA UANG Rp. 23.000,— 
Sdr. Sukrip Surjowidagdo ber- 

tempat tinggal di Kp. Tandjung 
Semg. telah mengadukan kepada 
jang berwadjib bahwa pada bulan 
jang belum dapat diketahui dgn 
pasti atas kerugiannja dari Kope 

seharga Ik. Rp, 23.000,— telah di 
gelapkan oleh seorang pengurusnja 
Koperasi jang bernama IR jang 
bertempat tinggal di Djl. Siliwangi 

      

PPAT AKAN sebagai wakil Walikota S 
| ngan disaksikan oleh para undangan menekan sebuah 

(| dan menjala-lah selurruh Pr listrik dalam 

  

01 KA 

    
ng de- 

kuop listrik 

bom udara jang bergegar. 

  

    

  

     

  

   

    

  

   
   

| kian ini upatjara pembukaan Pekan Raya ke-il 
petang jbl. jang dilangsungkan diruangan Panti Sar 

| Gara tsb. lebih dahulu Ketua Panit a Pekan Sudharto 
(mengutjapkan pidato pembukaannja. “oli 

Fe Ajram Sambutan2 kemudian disampai | 
| kan oleh Patih Iskandar jang me-| 

kili Walikota MN Wa il 

tik itu adalah untuk memperkuat |dan perhatian penont 

di Smg 

njai paspoor dinas dan sebagai: 

    
   

    

    

  

dan | | 
     

   
   MKB mer 

Diponegoro. 
     

     

  

   

  

   la 
a@| 

pada gambar 
Raya. : 2... Isenapan, 

'Pada malam pertama ini selu-| 

   — SIAPKAN DIRI UNTUK BELA TANAH AIR — 
'Lektor Universitas Al Azhar, Dr. Abdul Rachman Tag tampak 

sedang mempeladjari tjara2nja mempergunakan 

  

(Gambar: ,,Antara”) 

  

ruh stand2 ternjata telah dibuka. 
on waktu | 
ja. Dianta-       itu luar biasa banja' 

ya stand2 pameran (eks 
menarik perhatian jakni pameran 
dari Djawatan Kependjaraan jg 
baru pertama kali ini diadakan. 

(Di stand ini dapat disaksikan 
Imatjam2 babud (tapijten) jg ane- 

'Ika-warna tjoraknja dengan kom- 

binasi warna jang mengagumkan, 
dan terbikin dari serat. Disam- | 
ping itu djuga barang2 ukiran, 
Ipermainan kanak2, barang2 dari 
Ikulit, kain2 tenun dan lain-lain 
barang keradjinan tangan dari 
orang2 terpendjara dibeberapa ru- 
mah pendjara di Djawa Tengah 
dan Tjirebon. Untuk masuk ke 
stand ini setiap orang dipungut 
biaja Rp. 0,50 untuk membantu 
usaha reklasering. Pada hari-hari: 
tertentu didekat stand ini diper- 
tundjukkan orkes seruling ,,Surya 
Kentjana” jang dimainkan selu- 
ruhnja oleh orang2 terpendjara. 

  

    
  T 

    

mungkin mendapat suara bulat, 
konperensi itu ada gunanja dan 

lam. 

Ia disertai oleh Acting Sekreta 
taris Djenderal Kementerian Luar 
Negeri Dr. Subandrio dan didjem 

put oleh Dutabesar Indonesia La 
tjuba serta Gubernur Kairo sela 
ku utusan Presiden Gamal Abduj 
Nasser. Ratusan rakjat Mesir ber 
tepuk tangan ketika delegasi In 
idonesia meninggalkan lapangan 

terbang. 

Nurnaningsih dgn rombongan 
bintang film lainnja jg tergabung 
dalam sandiwara ,.Murni” setiap 
malam mengadakan pertundjuk- 
an sandiwara. Disamping itu dju 
ga sandiwara Sri Mulat dengan 
warna-warninja, wajang orang 
Sari Utomo”, rejog, tong setan 
dil. Pendek kata Pekan Raya ini 
tjukup dapat memberi hiburan 

bagi setiap orang dan kanak2. 
Kebun Binatang pada malam ha 
ri diuga dibuka sehingga penon- 
ton Pekan Raya bisa djuga me- 
ngundjungi Kebun Binatang. Se- 

Menteri Ruslan Abdulgani ada 
ah peserta konperensi jg pertama 

|meninggalkan London dan berusa 

ha mendapatken tempat dikapal 
terbang dari Kairo. menudju Dja 

karta untuk menggabungkan di' 
ri dengan rombongan Presiden 
Sukarno ke Moskow. Ternjata ka. 
pal terbang jang menudju Timur 

baru ada pada hari Minggu atau 

Konp. London Ada Gu- 
nanja Dan Penting 

Meskipun Tidak Berhasil Mengambil Se- 
suatu Keputusan — Kata Menlu Abdulgani 

— SEKALIPUN KONPERENSI London tidak mengambil 
sesuatu keputusan, karena ada dua usul jg. masing2 tidak 

ngan mereda”, demikian keterangan Menicri Luar Negeri 
Ruslan Abdulgani dilapangan terbang Kairo pada Djum'at ma 

nja seorang Rus jang telah naik 

djam lamanja. Untuk ketjapaian 

EKOR PERKUTUT SEHARGA |kawan?nja untuk menghadapi pe- 

rasi PLN uang tunai dan barang2|rang diinginkan. 

'perti pernah dikabarkan, pada ha 
ri-hari tertentu akan diadakan 
pula permainan Kembang Api, 
dan untuk masuk Pekan Raya 
ini dipungut biaja Rp. 1,—. 

Kalau Terlalu 
Serakah 

BEBERAPA waktu berselang per 
aah ada pengumuman dari fihak 
Publie Relation Police jang me- 
agandjurkan supaja tiap penum 
»ang betjak, penumpang tadi ha 
cus menawar lebih dahulu sebelum 
naik betjak. Kalau nantinja ter- 
djadi pertjektjokan mengenai soal 
opembajaran, fihak Kepolisian akan 
bertindak dan menetapkan biaja 
naik betjak tadi menurut harga 
amum, Hari Sabtu siang didepan 
Hotel du Pavilon Semarang ter 
djadi pertjektjokan antara seorang 
pengemudi betjak dan penumpang 

  

betjak keliling kota selama Ik. 146 

dara betjak tadi jang minta uang 
Rp. 50,— berhasil mengumpulkan 

numpang tersebut jang berkeras 
menolak permintaan pengen 

dara betjak tersebut. 
Pertjektjokan jang terdjadi itu 

dapat diketahui oleh fihak Polisi 
Lalu Lintas jang segera membawa: 
kedua orang itu ke kantor Polisi 
Lalu Lintas. Setelah masing2 fihak 
diberi pendjelasan seperlunja, 
achirnja fihak Polisi Lalu Lintas 
memutuskan, bahwa untuk ketja- 

ian tersebut fihak pengendara 
Betjak harus menerima uang Rp. 
15,—, suatu djumlah jang diang- 
gap sudah tjukup banjak. Dengan 
perasaan grundel, pengendara be- 
tjak itu achirnja suka menerima 
uang tersebut jang berarti rugi 
Rp. 15,—, karena sikap: jang se 
rakah tadi. Tindakan dari fihak 
Polisi Lalu Lintas menundjukkan 
sikap jang tegas, karena biasanja 
fihak penumpang dikalahkan utk 
mentjegah timbulnja hal2 jang ku 

PANITYA PERBAIKAN LANG- 
GAR KP. GROBOGAN SEMG. 
Baru2 ini di Kp. Grobogan ke-   Orang tersebut kini telah melari- 

san diri, dan oleh jang berwadjib 
selandjutnja terus dilakukan penje ' 
lidikan2. 

BEBERAPA UANG EMAS, DOL-' 
LAR AMERIKA DISERAHKAN 

PADA BANK INDONESIA. 
Dari fihak Djwt. Bea dan Tju- 

kai di Semarang didapat kabar, 
bahwa baru2 ini sewaktu para 
Djemaah Hadji tiba di Semarang 
diantara mereka terdapat memba- 
wa 8 bidji uang emas talen dan 
beberapa bidji uang dollar Ame 
rika. Uang tersebut telah dibawa 
oleh oran 
njumas, endal, Purwodadi, Mun 
tilan dan Brebes. Oleh fihak Bea 
dan Tjukai uang tadi kemudian 
diserahkan kepada Bank Indone- 
sia untuk kemudian diganti dengan 
uang R.I, karena pembawaan 
uang itu seolah-olah melanggar 
peraturan. Kepada mereka tidak 
dilakukan penuntutan. Sementara 
itu, berkenaan dengan berita tsb., 
lebih djauh dari fihak Kepolisian 
didapat kabar, bahwa baru2 ini 
oleh fihak Kepolisian di Pelabuhan 
Semarang telah diketemukan dida 
lam ruang kamar pemeriksaan 
orang2 Djemaah Hadji 6 bidji 
uang emas talen jang tidak ada 
jang mengakui dan kini masih di 
tangan fihak jang berwadjib. Ke 
pada mereka jang merasa kehila 
ngan barang tadi dapat hubungan 
dengan Kantor Polisi Seksi I. 

SUTIDJAN ANGG. MMC 
TELAH TERTANGKAP. 

Dari fihak Kepolisian Salatiga 
didapat kabar, bahwa pada tgl. 16 
Agus. '56 jl. telah dilakukan pe 
nangkapan terhadap seorang ang 
gauta gerombolan MMC bernama 
Sutidjan jang bertempat tinggal di 
desa Baban Ketj. Bringin Salati 
ga. ST sudah 2 tahun telah men 
djadi anggauta gerombolan jang 
bertugas didaerah Bringin Salatiga 
dan ia telah melakukan perampo 
kan2 dan pembunuhan2. beberapa 
kali di daerah tersebut, dan kini 
ST telah dapat dibekuk batang 
lehernja, dan selandjutnja ia di 
tahan untuk diperiksa, : 

Perhatian 

  
  
  

jang datang dari Ba-rah 

lurahan Karangtengah Semg. telah 
diadakan rapat pembentukan pa 
nitia perbaikan Langgar Kp. Gro 
bogan jang 'dihdliri oleh Kepala. 
Desa, GRT, wakil2 dari RT “dan 
para alim-ulama. Dalam rapat tsb. 
telah disetudjui dengan suara bu 
lat untuk memperbaiki lagi sebuah 
Langgar di kampung itu jang su 
dah rusak keadaannja, sedang bea 
janja akan dimintakan bantuan 
dari chalajak ramai dan para der 
mawan2 terutama dari ummat Is- 
lam pada umumnja. Selain itu telah 
terbentuk pula sususnan panitia: 
sebgai berikut : Pelindung sdr, Lu 

Desa Karangtengah Semg. 
Tengah: Ketua I/II sdr.2 Subandi" 
dan Solaiman: Penulis sdr.2 S. Su 
darsono dan R. Kartono, Benda- 
hara sdr.2 Abdulwahab dan Ibra 
him dengan dibantu beberapa sek 
si2 lainnja. : 

T.P.LS. BERDIRI DI SEMG. 
Minggu malam jbl. bertempat 

diruang Balai GPII Kauman telah 
dilangsungkan rapat pembentukan 
pengurus Taman Pembatjaan Islam 
Semarang dengan singkatan TPIS. 
Maksud dan tudjuan ' mendirikan 
TPIS tadi ialah untuk meringan- 
kan para murid dalam kesukaran 
mendapatkan buku jang seperti di 
ketahui dewasa ini banjak buku2 
peladjaran jang sukar didapat. 
Adapun susunan pengurusnja ialah 
terdiri dari ketua .dan ' secretaris 
sdr. Moh. Saleh/Abdulhamid: Ben 
dahara sdr. Sja'ban: Penerangan/ 
Usaha sdr.  Musa/Salim " dengan 
Pembantu umum sdr. Badri dan 
beberapa orang lainnja. Alamat 
Secretaris di Djl. auman 19, 
Patut ditambahkan bahwa dasar 
dari TPIS tersebut ialah sosial 
paedagogis. 

ULANG TAHUN KE-II SIN 
SHEN YU IE HUI. 

Bertempat digedung Sasana su 

Minggu tanggal 26 Agustus djam 

saja gunakan untuk menemui Pre 

!ro. (Antara) 

Senin, sedangkan Presiden Sukar 
no sudah berangkat pada hari 

16.00 sore. 

»Kesempatan menunggu ini 

siden Nasser. Sesuai dgn maksud 
konperensi, maka saja akan me- 
njampaikan pendapat2 Indonesia 
dalam penjelesaian soal ini.” 
Waktu ditanja bagaimana penda 
patnja tentang usul 17 negara 
(rentjana Dulles utk meng-inter- 

   

  

  Presiden : ,,Djagalah 
Keselamatan Negara" 

(Amanat Presiden Sebelum Bertolak Kelua? 
0000 Negeri Pada Hari Minggu Sore 

DALAM TJUATJA terang Presiden Sukarno dan rom 
bongan meninggaikan lapangan terbang Kemajoran djam 16.00 
hari Minggu sore js. lala dengan pesawat S.A.S. (Scandina- 
yian Airlines System) menudju Moskow, sesuai rentjana. Da- 
lam pesan jg. ditinggalkan sebelum berangkat Presiden mene- 
gaskan lagi, bahwa seperti halnja waktu pergi ke Amerika Se- 
Irikat, Kanada, Italia, Djerman Barat dan Swis dua bulan jang 

  

Nala, kepergiannja ke Sovjet Uni, Yugoslavia, Austria, Tjekoslo 

di ketjil, djarak djauh sudah ti- 
idak dikenal lagi, tetapi — dem, 
|kian kata Presiden — penuh de 

sulit. Dalam hubungan 1ai Pre- 
siden menjatakan, bahwa Indo- 
nesia ikut bertindak sebagai pe- 
njumbang dalam usaha untuk 
memetjahkan persoalan? dunia 
jang sulit itu. Tudjuan Republik 
Indonesia bukan hanja kemerde 
kaan penuh sadja, tetapi djuga 
perdamaian dunia dan kerdjasa 
ma diantara bangsa2 seluruh du 
an demikian dinjatakan Presi- 
en. 

Mengenai keadaan dalam nege   
tetapi saja berpendapat, bahwa 
penting, setidak-tidaknja kegen 

Style Dansa 
Indon. No. 5 
Melebihi Perantjis & 

Belgia 

BERTEMPAT di Capitol 
Restauran (Djakarta) Djum'at 
malam atas usaha Edward Rellum 
pedansa -baliroom Indonesia te- 
ah diadakan malam perkenalan 
dengan Dally Fryer dan Violet 
Sarnes dari London. Wally Fryer 
jiima tahun berturut2 sampai 
sada waktu ini mendjadi djuara 
dunia ballroom dance, dan pada 
tahun 1954 pernah mendapat 
oscar dunia. 
Daiam kedjuaraan dansa ball- 

room Indonesia tahun 1956 jg. 
baru2 ini diadakan di Hotel des 
Indes ia adalah pula salah se- 
orang jury, dalam  kedjuaraan 
mana ia merasa kagum dengan 
hasil2 jang ditjiptakan pedansa2 
Indonesia. Hal ini dikatakanuja 
pada para wartaw n, adalah di- 

juar dugaannja. Menurut Wally 
Frayer dalam ballroom dance 

Indonesia dapat menduduki tem 
pat no. 5 didunia sesudah Ing- 
geris, negeri Belanda,  Djerman, 

Denemarken, sehingga Indonesia   nasionalisasikan terusan Suez) jg 
akan disampaikan oleh sebuah: 
komite jang dipimpin oleh Aus- 
tralia, maka Ruslan mendjawab: 
Mereka tidak datang selaku 
utusan komperensi. Sebab konpe- 
rensi tidak mengambil keputusan 
apa-apa, malahan: sebuah rentja- 
na Kominike Bersama 'jang di 
usulkan oleh Indonesia dan jang 
disokong oleh 21 peserta lainnja | 
ditentang oleh Sovjet Rusia, tak 
dapat dikeluarkan sebagai komu- 
nike. Benar 17 negara itu telah 
mengeluarkan statement sewaktu 
sidang konperensi, tetapi itupun 
hanja merupakan 'a statement of 

intention.” Demikian Menteri 
Ruslan Abdulgani. 

Menemui Pres. Nasser, 

: Selandjutnja "Reuter” menga- 
barkan dari Kairo, bahwa pada 
hari Saptu pagi djam 10.00 Men- 
teri Luar Negeri Ruslan Abdul- 
gani menemui Presiden Gamal! 
Abdul Nasser ditempat kediaman 
nja. Pertemuan kedua dilangsung 
kan pada djamuan makan siang 
hari itu djuga. Sebelumnja itu 
pada pagi hari Presiden Nasser: 
telah menerima Dutabesar India 
untuk Mesir Ali Javar Jung, jang 
menjampaikan  tekst usul India 
untuk menjelesaikan soal perseli- 
sihan mengenai terusan Suez itu. 
Demikian berita Reuter dari Kai 

  

Ouran Salah 
Tjetak 

SJEICH Hadji Muda Wali al 
Chalidi, seorang . Ulama Besar 
Partai Islam Perti, bertempat di 
Darussalam Labuhan Hadji, Ta 
patuan, Atjeh Selatan, mengabar 
kan kepada Pimpinan Peri | 
sat di Djakarta, bahwa ia telah 
menerima sebuah Mashaf Ouran 
Sutji dari Kementerian Agama. 

  
siar didaerah Atjeh, ukuran be- 
sarnja 15 x 21 cm., Mashaf Mek 
kah Mukarramah, ditjetak atas 

sngkos Sjarikat Mashaf Mekkah 
Mukarramah, ffahdi Sjaribil Dja 

lalah al Malik Abdul 'Azizi Aali 
Sa'ud, tjetakan tahun 1369 H. 

Dalam Mashaf matjam itu ter 
dapat kesalahan tjetak (kekatjau 
an susunan prgina) jang sangat 
merusakkan kesutjian “Kitab Su- 
tii, pekok pangkal agama Islam. 

  

KAPTEN DARJOKO, Inspek 
tur CTN Djawa Tengah mene-   ka, Minggu jg lalu Sin Shen Yu- 

Ie Hui Semarang memperingati 
hari ulang tahun ke II dengan me 
ngadakan pertundjukan sandiwa- 
ra seni drama jang berkalimat 
Udjian Hidup untuk para angga- 
uta. Tjeriteranja tjukup mengan- 
dung suatu gambaran hidup seo- 
rang wanita jang penuh dengan 

"3 'penderitaan2 jang dapat dihadapi 
dengan tabah, setelah orang tuanja 
meninggal dunia,   Perkebonan 

DJUAL: MIMOSA—INVISA 
dll RABUK HIDJAU OOGST 
1956, dalam partij ketjil/besar, 
Harga pantas. 
DJEMBER-BARU ESTATE     

  

Dalan Maya 3 RAR 

  

Pertundjukan tsb. baru drmulai, 
sesudah ketua Sin Shen Yu Ie Hui, 
Tan Tjwan Lok mengutjapkan pi 
dato Pa dan menguraikan 
pula tentang 'berdirinja Shin Shen 
Yu Ie Hui dalam tempo 2 tahun. 
Dengan menitik beratkan kepada 
persatuan jang lebih erat, maka 
ketua mengharapkan Sin Shen Yu 
Ie Hui , , i 
sempurna dari pada jang lampau, 

dapat hidup jang lebih 

rangkan kepada pers di Jogja, 
bahwa tindakan pemerintah un- 
tuk mengirimkan anggota2 CTN 
ke Djajaloka dgn setjara berke- 
lompok dan tidak setjara kompi, 
adalah disebabkan adanja kesu- 
litan2 tehnis dan tidak bermak- 
sud utk memisahkan mereka da 
ri kesatuan “ kompinja masing2. 
Hal ini dipandang perlu mengi- 
ngat pengalaman2 jang sudah2, 
bhw didalam memberangkatkan 
anggota2 CTN ketempat trans- 
migrasi ke Kalimantan mengala- 
mi kesukaran2 baik mengenai 
angkutan maupun mengenai pon 
dokannja. 

Keterangan ini diberikan kepa 
  

(pindah ke Madiun untuk mendja 
Mashaf matjam itu banjak ter- 'Tjab. Madiun 

mendapat tempat diatas Prantjis 
dan Belgia. Styl Indonesia di- 
akuinja sudah djauh- tinggi, di 
samping keramah-tamahan bang 

sa Indonesia. (Antara). 

PANITIA PEKAN PEMUDA 
DI JOGJA. 

Baru? ini di Jogjakarta telah 
dibentuk Panitia Pekan Pemuda 
Seluruh Indonesia untuk daerah 
Jogjakarta jang diketuai oleh Djo 
x0 Hartono dan didukung oleh 
berbagai organisasi pemuda, pe 
ladjar dan mahasiswa setempat. 
Adapun maksud Pekan Pemu- 

la seperti jang pernah diumum- 
xan sbb.: 

a. Supaja dengan penjelengga- 
raan Pekan tsb. oleh seluruh Pe 
muda Indonesia, dapatlah dike 

tahui, bahwa Pemuda Indonesia 
masih merupakan potensi nasio 
nal untuk penjelesaian perdjuang 
an Bangsa. 

b. Dengan  menjelenggarakan 
usaha2 olahraga, kesenian djuga 

Ti Presiden djuga menjatakan, bah 

ira berbagai soal masih menung- 

gu pemetjahannja, akan tetapi — 
demikian Presiden — saja pertja 

ja, bahwa dengan persatuan dian 
tara kita semua dan goodwill se 
mua persoalan itu pasti dapat di 
atasi. 

Saja minta rakjat dan Pemerin 
tah agar tetap memelihara persa 

tuan, mendjaga keselamatan nega 
ra dan memupuknja hingga ma- 
kin naik pada taraf ' kemadjuan- 

Inja. Sekembali saja ditanah air, 
saja akan ' mentjurahkan tenaga 
sepenuhnja untuk mengabdi kepa 
da tanah air. Demikian Presiden 
dalam pesannja sebelum berang- 
kat. 
- Temui KSAD dan Wa- 

kil KSAD. 
"Dapat dikabarkan djuga, bah- 

wa sebelum berangkat Minggu 
Sore itu di Istana Merdeka Pre- 
siden menemui KSAD dan Wa- 
kl KSAD selama kurang lebih 
setengah djam. 

Telah mengantarkan keberang- 
katan Presiden dilapangan ter- 
bang Kemajoran disamping Per- 
dana Menteri Ali, Menteri2, 
korps diplomatik dan para terke- 
muka lainnja, djuga Wakil Pre- 
siden Moh. Hatta, sedang diluar 
stasiun penerbangan tampak ba- 

antarkan Presidennja berangkat. 
Sebagai diketahui, Presiden 

dan rombongannja 
dari 40 orang itu akan mengada- 
kan kundjungan? ke Sovjet Uni, 
Yugoslavia, Austria, Tjekoslowa- 
kia dan RRT sampai tgl. 16 Ok- 
tober jang akan datang. (Antara) 

Pengarang Dan 
Penjiar Suku? 
Tjabul |Insjaflah 
Seruan Kedjaksaan 

Makasar 
PIHAK Kedjaksaan Marassar 

dalam keterangannja kepada pers 
jantara Jain menjerukan, supaja 
para pengarang/penjiar buku2/ 
madjalah2 tjabul menyinsiafi, 
bahwa apa jang mereka kerdja- 
xan itu semata-mata hanjalah pe 
kerdjaan jang akan merusak 
pertumbuhan achiak masjarakat 
sekarang dan dimasa jang akan 
datang. 

Dikatakan, bahwa sungguhpun 

sekarang ini belum “ada peratu- 

ran jang dikeluarkan oleh Peme 

rintah mengenai tindakan jang 
harus diambil terhadap mereka 
jang dengan sengadja mengarang/ 

menjiarkan buku2/madjalah2 tja 
bul itu, pihak Kedjaksaan. dan 

polisi sewaktu-waktu dapat me 
ngambil tindakan tegas kepada 
mereka jang dgn. sengadja me- 
ngarang/ menjiarkannja. 

Oleh sebab itu pihak Kedjak-   dapat diketahui, bahwa hidup 
Jan kehidupan Pemuda  Indo- 
nesia, tidaklah hampa, bahkan 
oleh karena itu mempunjai daja 

kemampuan dan daja pembangu 
pan dan penjusun. 

c. Dengan penjelenggaraan Pe 
kan Pemuda jang bukan sema- 

22 bertudjuan kepada usaha, 

itu, tapi ditudjukan  kemaksud 
ang lebih djauh besarlah hara- 
pan ini bisa mendjelmakan titik 
pertemuan baik dalam pikiran 
maupun dalam usaha jang ditu 

djukan kepada persatuan pemu 
ds, untuk pengabdian kepada 
negare dan bangsa- 

KEPALA BANK R. 1. PINDAH. 
Terhitung mulai bulan Agustus 

1956 ini Kepala Bank R.I. Tjab. 
Kudus R. Kussupardi T.T.S. di 

bat mendjadi Kepala Bank R. I. 
Sebagai gantinja 

telah diangkat R. Bintarno dari 
Bank R.I. Tjb. Ambon. R. Kussu 
pardi T.T.S. mendjabat Kepala 
Bank R.I. di Kudus sedjak tahun 
1951. Selandjutnja Kepala Penga 
was Kantor Pendidikan Agama 
Kares. Pati di Pati A. Mashoedi 

saan  mengandjurkan terutama 
"kepada penjiar — dalam hal ini 
toko2 buku — supaja djangan 
mau mendjual/menjiarkan tuli- 
san2 tjabul, sebab bila diambil 

tindakan hukuman terhadap me 
reka akan sama beratnja dengan 

hukuman jang didjatuhkan ke- 
pada pengarangnja. 

Achirnja dikatakan, bahwa se- 

karang ini pihak Kedjaksaan se 
dang menjusun satu rentjana tin 
dakan tegas untuk membasmi 
beredarnja buku2/madjalah2 tja 
bul itu. (Antara). 

SOAL USAHA MENGATASI 
BANDJIR. 

Ir. Kwee Hway Sian, Kepala 
bagian Djalan & Djembatan jang 
kini diserahi pula bagian Pengai- 
ran pada Djawatan Pekerdjaan 
Umum Propinsi Djawa Barat, ber 
pendapat, bahwa bandjir2 jang 
disebabkan oleh kali Tjitanduj di 
daerah Lakbok umumnja (bagian 
Timur kabupaten Tjiamis) ialah 
karena pada pokoknja sudah ada 
kesalahan tehnis, jang dibuat 
orang dulu2. 

Sebagaimana diketahui, seka-     mulai bulan ini dipindah ke Ku- 
dus utk. mendjabat mendjadi Kep.: 
Direktur Sekolah Pendidikan Gu- 
tu Agama di Kudus,” siapa 
penggantinja belum diketahui. 

Pendjelasan Kapten Darjoko Me- 
ngenai Pemberangkatan CTN 

da pers berhubung dengan peri) 
istiwa jang terdjadi didaerah Jog 
ja dan Kedu baru? ini jang me- | 
njatakan bhw sebagian anggota? 
CTN telah menolak menandata- 
ngani Surat angket mengenai so- 
al penampungan anggota2 CTN, 

Penolakan tersebut disebabkan 
Suatu pendapat dari mereka, bah 
wa dgn surat angket itu seolah? 
nasib mereka belum tentu terdja 
min setelah mereka berada didae 
rah transmigrasi, 

Kapten Darjoko  menjatakan, 
bhw persiapan2 didaerah trans 
migrasi Djajaloka sudah sedemiki 
an djauhnja sehingga sudah me 
mungkinkan pengiriman anggota? 
CTN kedaerah tsb, 

  

rang ini didaerah Bandjar dan ba 
gian Selatannja sedang terdjadi 
bandjir, jang tiap musim hudjan 
selalu berulang menimbulkan keru 
gian pada penduduk disitu, 

Menurut Kapten Darjoko, 
djumlah anggota CTN daerah 
Djawa Tengah ada 2480 arang, 
sedang jang ada didaerah2 Jog- 
jakarta dan Kedu sebanjak 750 
orang. 

Untuk tahun ini djatah jg di 
sediakan utk Djawa Tengah dan 
Jogja-Kedu ada 9 kelompok jang 
masing2 terdiri dari 20 orang 
anggota CTN, 

Achirnja Kapten Darjoko me 
nerangkan, bhw tindakan meno- 

ngan persoalan jang besar2 dan 

wakia dan RRT sekarang ini tidak sadja sebagai Presiden R.I. 
tapi djuga sebagai anak rakjat biasa.” 

  

Dunia sekarang telah mendja 

Djuga Perti Dja- 
bar Ketjam FPS 

MENGENAI tindakan Front 
Pemuda Sunda jang achir2 ini 
mendjadi persoalan jang hangai 
ditengah2 masjarakat kita, Partai 
Islam Perti propinsi Djawa Ba- 
rat menjatakan penjesalannja dan 
berpendapat, bahwa tindakan se 
rupa itu hendak memetjah belah 
bangsa Indonesia dengan menum 
buhkan rasa provincialisme. Se- 
iiap suku bangsa memiliki rasa 
kedaerahan, dan masing2 mem- 
punjai pula tjita2 agar sukunja 
menempati posisi jang baik da- 
lam pemerintahan ataupun dite- 
apah2 masjarakat pada umum- 
nja. 
Tetapi tidaklah pada  tempat- 

nja bila djalan jang ditempuh gu- 
1a mentjapai maksud tsb. dilaku 
kan dengan djalan melemparkan 
tuduhan2 jang ditudjukan kepa 

la satu partai seperti PNI atau 
pribadi Bung Karno dan satu su 

ku bangsa seperti Djawa, apalagi 
bila mengingat bahwa suku bang 
sa Sunda itu terkenal sebagai 

bangsa jang sopan, ramah-tamah 

dan halus baik dalam kahasanja 

maupun dalam adat istiadatnja. 

Mengenai ketidak puasan ter- 
hadap keadaan dewasa ini, di 

mana berbagai2 kegandjilan ter 

dapat setjara terang2an, Partai 

Islam Perti-pun merasainja, te- 
tapi hal ini akan diperdjuangkan 
setjara legaal parlementer. 

Perlu kiranja ditjatat disini, 

wan Partai Tertinggi Perti jang 
akan diadakan-di Bukittinggi nan 
ti semuanja itu akan dibitjarakan 

setjara mendalam., Demikian a.l. 
statement Perwakilan Pengurus 
Besar Partai Islam Perti  Djawa   

njak rakjat berdjedjal ikut meng- . 

jang terdiri , 

Barat, jang dditanda-tangani oleh 

bahwa dalam rapat pleno De-|x 

    

SIARAN RADIO R. 1. 
SEMARANG, 29 Agustus 1956 : 
Djam 06.25 Hammond Organ, 

07.10 Lagu2 Sumatera. 07,30 Nja- 
njian Bing Slamet Didi dan Rat- 
na, 13,15 Warna warni Siang. 14,10 
Orkes Promenade Boston. 17,00 
Tman Kusuma, 17.30 Rajuan Pe- 
'tang. 18.15 Langgam Hawaii. 18,30 
Ruang Kesehatan Tentara. 18,45 
Langgam Hawaii (landjutan). 19,30 
Tepatkah....., ? 20,30 Rajuan Ma- 
lam. 21,00 Santapan Rochani. 21,15 
Gending Bonangan. 22,15 Santiswa 
ran diseling Motjopat. 23,30 Penu 
|tup. 
SUARAKARTA, 29 Agustus 1956: 
Djam 06.10 Pagi gembira. 06,30 

Irama pagi. 07,20 Indonesia Gembi 
ra. 07,30 Waltz Populer. 07,45 Ma 
ria Zamora. 1310 Klenengan dari 
Puro. 14,10 Klenengan dari Puro 
(landjutan). 1700 Dunia anak2. 
1740 Varia Djawa Tengah. 17,50 
Irama Indonesia. 18,15 Ruangan A. 
P. 19,30 Imbauan Malam. 19,45 
Kontak dengan Pendengar. 20,30 
Disco Varia. 20,45 Mimbar Pene- 
rangan. 21,15 Sandiwara “Tjekak. 
22,15 Rajuan Malam. 23,00. Penutup. 
JOGJAKARTA, 29 Agustus 1956: 
Djam 06,10 Bonangan pagi. 06,35 

Genderan pagi. 07,20 Genderan pa 
gi landjutan). 13,10 Lagu2 Swing. 
14,10 O.K. Sinar Malam. 17,00 T:   18,15 Bingkisan dari Atjeh dan 
Salok. 18,30 Peladjaran lagu Djawa 
19,40 Siapa Mau Boleh Ikut. 20,15 
Penjedap Malam. 21,15 Ruangan 
Djapendi. 21,30 Ketoprak Mataram. 
22,15 Ketoprak Mataram (landju- 
tan) 24,00 Penutup. 
DJAKARTA, 29 Agustus 1956: 
Djam 06,30  Hawaiian Teruna. 

07,30 Orkes Radio Jogjakarta. 13,30 
Empat Serangkai. 14.10 Ketjapi Mo 
dern. 17.00 Maya Serodja. 17,30 Pe 
lapdjaran Njanji. 18,30 Orkes Dupa 
Nirmala. 19,20 Canadian concert, 
21,00 Lembaran Wanita, 22,15 O.M. 
Bukit Siguntang. 23,00 Penutup. 
TJIREBON, 29 Agustus 1956: 
Djam 06,40 Komponis dan tjipta 

annja. 07,40 Orkes Udjung Pan- 
dang. 13.40 Paul Weston. 18,30 
Kwartet Munoco. 19,30 0. H. Nu- 
santara. 20,30 Pilihan Pendengar. 
21,15 Gamelan Sederhana, « 23.00 
Pennutup. 

Pp ai 
TAN LIEP TJIAUW AKAN MA- 
DJU DALAM FINALE TOURNA- 
MENT KEDJUARAAN MALAYA. 
Tentang tournament tennis ke- 

djuaraan Malaya jang sedang ber 
langsung di Penang, lebih djauh 
'Reuter mengabarkan, bahwa pe- 
main Indonesia Tan Liep Tjiauw 
akan madju dalam finale single 
putera, setelah mengalahkan dalam 
bertandingan semi-finale jang dia 
dakan hari Minggu, pemain Perak, 
Moses Tay dengan angka 6—0, 

  

Djuara Muang Thai S. Karalak 
akan madju dalam semi-final se- 
telah berhasil mengalahkan pemain 
Indonesia, Ketje Sudarsono dengan 
angka 6—4, 4—6, 6—3. Pasangan 
Indonesia jang terdiri dari Tan 
Liep Tjiauw dan Liem Yoe Djiem 
telah dikalahkan dalam semi-final 
oleh pasangan Muang Thay jang   R. Hamid Sirodz sebagai ketua 

jumum. (Antara). 

terdiri dari S. Karalak dan Anek 
Duangudom dengan angka. 6—8, 
2—6. 
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DJEPARA 
PELANTIKAN PANITYA PERSI- 
APAN PEMBENTUKAN D.P.R.D. 

Pada tgi. 24-8-56 djam 9.00 pagi, 
dengan bertempat di pendopo Ka 
bupaten Djepara telah diadakan 
pelantikan Panitya Persiapan Pem 
bentukan D.P.R.D. Peralihan Ka- 
bupaten Djepara, dengan dihadliri 
oleh Wakil2 dari Party/Organisasi 
dan Djawatan2 Niveau Kab. Djepa 
ra. Adapun anggauta2nja terdiri 
dari : sdr2 H. Zjubaedy Ali, R. 
Sabardjo Kusumodirdjo, Sirun, 
Moh. Alwi, M. Margono dan L.S. 
Siswojo masing2 dari : Party NU, 
PNI, PKI, Masjumi, P3R.I. dan 
Parkindo. Setelah penjumpahan 
menurut agamanja masing2, maka 
diadakan pemilihan Wakil Ketua, 
dan telah terpilih sdr. M. Margo 
n0 dari P3R.I., sedang bila sdr.2 
Ketua dan Wakil Ketua berhalang 
an, maka telah ditundjuk sdr. R. 
Sabardjo Kusumodirdjo dari PNI 
untuk mewakilinja selaku anggau 
ta jang tertua. Diputuskan pula 
sir. R. Soebroto dari P.P. Kab. 
Djeporo sebagai sekretaris untuk 
sementara. 

KLATEN 
AAN nama PANAI 

KARENA MEMBANTU 426. 
Pengadilan. Negeri Klaten dike 

tuai Hakim Mr. Bambang Subek 
ti, Djaksa Moch Said Dirdjokesu 
mo Penitera“Pengganti Saroso, te 
lah memutuskan perkara dakwa2 
Mochtadi al Kamdani dan Makruf 
Bin Abdullah. Kanan, semuanja 

  
dari desa s“Sentono Kl. Ngawonggo'| 
Ketj. Tjeper (Klaten), jang tertu 
duh melanggar. fasal 124 ajat-1 
KUHP jaitu pada waktu pembron 
takan 426. Mereka dengan senga 
dja membantu/memberi pertolo- 
ngan kepada musuh. Terdakwa2 
dibela oleh Adul Sanad dari Sura 
karta Djaksa Moch Said selaku pe 
nuntut umum dalam reguisitoirnja 
memintakan hukuman terhadap 
dakwa pertama 7 tahun pendjara, 
dan dakwa kedua 5 tahun pendjara 
Keputusan Hakim :terdakwa? di- 
djatuhi 4 tahun dan 2 tahun 8 bu 
lan dipotong selama dalam taha- 
nan pendjara. 

BANDJARNEGARA 
SBIR. TERBENTUK. 

Di Bandjarnegara telah terben 

tuk organisasi buruh bernama 
Serikat Buruh Industri Ringan 

(S.B.LR.) Susunan  pengurusnja 
sbb.: Sekretaris Umum/Organisa 
si sdr. Kartomo Penerangan/ Pen 

didikan sdr. Sunarjo, Bendahari 

sdr. Soepardi, Sos/Ek sdr. Sla- 
met. 

TJIREBON 
MAN POWER SURVEY. 

Oleh. Kantor 'Penempatan Tena 
ga daerah Kares. Tjirebon, sedjak 
bulan. Djuni j.l. telah ' diadakan 
research Man Power Survey. Re- 
search ini dilaksanakan di 100 buah 
lebih perusahaan3 dalam kota dan 
luar kota, jang: telah ditentukan 
oleh Pusat. Seperti diketahui re- 
search mengenai hal ini terutama 
dititik beratkan untuk mengetahui 
perkembangan perusahaan? didae 
rah Tjirebon baik pada waktu ini 
maupun 6 bulan sesudah diadakan 
research. Ini berkenaan dengan 
kebutuhan akan bahan2 dalam me 
laksanakan rentjana 5 tahun dari 
Pemerintah, 
Untuk melaksanakan research ini 

pusat Kantor. Penempatan Tenaga 
telah mengangkat Kepala KPT 
Tjirebon dan Fi bag. Penempa 
tan pada KPT Tjirebon Sulisno. 
Menurut kalangan KPT Tjirebon, 
research jang kini sedang berdja 
lan ditudjukan kepada perusahaan 
perusahaan jang mempunjai buruh 
500 orang keatas, 
Ko KKN 

  

  

CA 2 Mi 

HARGA SMAS, 
Chusus untuk Suara Merdeka. 

SEMARANG, 27 Agustus 1956 : 

   
24 karat s @jual secoco. ps LI, — 

beli ... Rp. 46,— 
22 karat : djual Rp. 44,— 

beli : Rp. 42,— 

! “   lak utk menandatangani angket 
tersebut disebabkan karena ma- 
sih kurangnja pengertian menge- 
nai isi surat angket tsb, (An- 
tara), 

  

di Besa akan 
In Nm an Sen ena ana nana aa an aan Lan aaa aaaea 

      

   

Lg 
TT 

Pisan 
pun 

La sat 
P3 

TJILATJAP 
An SA ea ii AA 

PERLOMBAAN DESA2. 
Menurut ' keputusan  Panitya 

Perlombaan Desa jang terdiri 

dari Djawatan2 Niveau ' Kabu- 

paten jang banjak hubungannja 

dgn. pembangunan masjarakat 

desa, desa2 jang terpilih menda 

pat hadiah dari Kementerian Da 
lam Negeri sebagai verikut: No. 
I desa  Gentasari, Kawedanan 
Kroja Rp. 2500,— Ne 2  &esa 
Gumilir Kawedanan Tjilatjap Rp. 
1500,— No. 3 desa Tarisi Kawe 

danan Madjenang Rp. 10600-— 

Adapun sebagai hadiah tamba- 
han didapat oleh desa  Tiisuru 

Kawedanan Sidaredja Rp. 500,—. 
Hadiah2 tsb. telah diterimakan 
tepat pada Hari Perajaan 17 
Agustus 1956 baru2 ini. 

PEMUSNAHAN SURAT2 
SJARA DPR. 

Oleh suatu Komisi terdiri sdr.2 
Miroen Prawirodiredjo, — Marto 
soepono dan Marsigit, telah di 
musnahkan k.l. 50 kg. surat2 

suara DPR jang masih ada di 
PP Kabupaten Tjilatjap dan su- 
dah tidak akan dipergunakan Ia 
gi, karena telah selesainja tugas 
Pemilihan Umum D.P.R. “ 

BEBERAPA BANGUNAN 
DI RESMIKAN 

Ketjamatan Maos telah dibuka 
dengan resmi suatu djalan bari 
antara Djongkeng Djumbre, jg: 
dikerdjakan oleh rakjat. setjara 
sctong rojong. 

takan batu pertama dari pendiri- 
an gedung SGB  Muchamadijah 
di Maos-lor dengan rentjana bia 
1 Rp: 50.000-—. 

TAP 21. 

PELABUHAN TEGAL DIBANGUN 
Dari Tegal dikabarkan, bahwa 

oleh jang berwadjib telah diren 
tjanakan usaha membangun pela 
Ibuhan Tegal dengan beaja Rp. 
12.000.000,—. Menurut keterangan, 
bahwa rentjana tersebut telah men 
djadi rentjana Pemerintah pusat 
sedjak beberapa waktu j.l., jang 

| meliputi usaha2 memperdalam pan 
(tai muka pelabuhan dan memba 
ngun serta memperbaiki objek2 jg 
bersangkutan dengan pelabuhan. 
sUntuk itu, kini telah disediakan 
jhenda sebesar Rp. 1.400.000,— jg 
|chusus ditudjukan untuk memba 
lagun dan memperbaiki 
|gudang2. (Antara). 
USAHA MENGGALI BARANG? 
PERTAMBANGAN DI /PRUPUK. 
Oleh Pemerintah Otonom Kabu- 

paten Tegal telah diadjukan suatu 
rentjana kepada jang berwadjib di 
atasan untuk mendapatkan idzin 
guna membuka pertambangan di- 
daerah Prupuk (Tegal Selatan). 
Menurut keterangan disalah satu 
tempat dari daerah itu terdapat 
barang2 tambang jang antara lain 
terdiri batu teras, batu gips, batu 
marmer, fosfaat dll.nja. — Dimasa 
sebelum perang oleh salah suatu 
N.V. “asing pernah diadjukan per 
mintaan untuk mengeksploitir da- 
erah itu, Tetapi hingga berachir- 
nja Hindia Belanda belum sempat 
dikerdjakan: Sementara itu menu 
rut dugaan jang belum dapat di 
tentukan kebenarannja, selain ba 
rang2 tersebut diatas djuga ter- 

  
dibagian 

dapat tambang mas. (Antara). 

KEBUMEN 
PELANTIKAN PANITIA 
DPRD. PERALIHAN. 

Pada tgl. 22-8-56 jtl. Panitya 
Persiapan DPRD Peralihan Ka 
bupate, Kebumen telah dilantik 
oleh- Kepala Daerah a.n. Guper 
nur Djawa Tengah, dengan susu 
nan sbb: 1. Sarmin Darmowidjo 
jo (Gerakan Pendukung Pantja 
Sila) — Wk. Ketua. 2. Sutowo 
(PNI). 3. K. Afandi (NU). 4. 
Darmedi (PKI). 5. J. Subagiono 
(Masjumi). 6. Tukiran  Wirjosu- 
karto (PRN). Dalam sidangnja 
hari itu telah diputuskan: 1. 
Kiesgoutient — 12.875: 2. Pem 
bagian kursi DPRDP sbb: PNI 

105 NU — 8: PKI —- 6: Ma 
sjumi 4: GPPS — 1: PRN — 1,   Djumlah kursi 30, 

  

man Kepariduan. 17,40 Dwi Gitar. 

Selama itu perle » 
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. | seiences 
| Sjarat2: 

8.00 — 1469 
di 

' Perguruan Tinggi Djurnalistik |” 
K 5 z (Diakui Pemerintah) 1 5 k 

"Mendidik Wartawan2 akademi 
“Of Arts (B.A.) dan/atau Master of (M.A.) in Journalisnfand Social | 

: BERIDJAZAH $.M.A. — NEGERI 
| Pendaftaran pada Sekretariat P.T.D. | 

hingga mentjapai gelar Bachelor ' 

3   
       

| INI MALAM PENGHABISAN : 
"ORION” 5- 7-9 "REX" | 

1 Lana Turner - Rich. Burton | "THE RAINS OF RANCHIPUR' | 11 
...CinemaScope - Technicolor | B U “2 INI MALAM D. MB. | | 
”GRAND” (13 eh) | 

    

    

  

    

     

   

        
   

    

   
    
    

    

    
       
   

  

Sus Tan Ie 
Dean Martin - Jerry Lewis 

FE. “YOURE EVER: tia 
TOO YOUNG" 
- Technicolor 

—.« TINGGAL SEDIKIT MALAM : 
(INDRA? '5- 7-0. (17 ia) | 

1 Ghakala “GC NEKAT GX 
. Film India Tekst Indon. 

INI MALAM PENGHABISAN : 
"ROYAL". 445-700-9.15 

(17 th) 
. Sumitradevi - Shammi Kapoor ' 
| "CHOR BAZAR" 
INI MALAM PENGHABISAN : 

OXY” 35 Te Oo (17 th) 
0 Yam Cheng - Sik Yen Tse 

“?CHIANG NAN FA TA » 

: #DJAGALAN” 572 (A7 ta) | 
(0. Chiang Hua - Liu Loan 
|”BU NU TSE CHIAN"| 

4 

Vista Vision 
    Dil.   
  

B.H., STRAPLES, 

Pendaftaran : Nn.      

  

  

Ea S.M.?./5.M.B. B/C Diponegoro 
Ba — di Semarang 

- masih menerima murid? baru, untuk : 
DL SMP. kl IL : 

22 SMA. Bg. Bi kl T& IL 
2 3. SMA. Bg C2: LI : 

  

    

22 3 12 Alamak: 5 A3 Direktur Sekolah. 
Dji. Mugas no. 2 Semarang. A. MULJADI. 

ertundegans Lo. 

. Nasrun Rasjid 
deng an Ke. 

: Zuriah Zajad! 
| Semarang ' 2 Aa 

: 29 Agustus 1956. 
Djakarta 6 Ea Ha 2 i PURE Or 
Sa TS R2 “SSL SR SI La SP TI RI. LL Sa Ta 

    
   Pendidikan ,Octama" 

Pusat: Dialan Labuan 16 — Semarang... « 
2 Tjabang: Dijalan Mataram 440 — Semarang, 

|. PELADJARAN MENGETIK Rp. 15,— SEBULAN. : 
Pata, Masih menerima peladjar2 baru untuk rombongan PAGI, i SORE dan MALAM, U 6 He Re MOEHJIDI/KETUA.   

            

  

    

   

    

    
   
   

NN an AS & 

“Bertunangan: 

  

an 

   
  

    

T—BIASA ! 
TJEPAT BERSIH RADJIN. 
STOOM & CHEMISCHE WASSERY 

DJ. MATARAN No. 540 (Kr. TURI) 

| 1yEPA 

  

   

    

    

kaan 
“REX? 

  

|... BESOK MALAM PREMIERE "ORION ” 5.00-7.00-2.00 BESAR BERBARENG (17 ih) SiS7.1915 
EXTRA: SABAN SORE: REK” 3.00/”ORION” 3.15      
   
     

   

   

    

   

  

   

      .... LUAR BIAYA 
RECORD!!! 

berdua mereka sebagai 
       

       

  

    

    
    
   

     

    

   'DYNAMIET dalam film ini jang 
SEX — ROMANTIEK — DRA    

  

baik! 
— AKSI & DJENAKA ! 

      

Semasa 2 Ea Tomb Dara ah 3 Jelamdei abhi 

”R Oxx7 LAM "ROYAL" 

: Kab an IERB (17 th) 4.45 «7,» - 9,15 
Pa Poo apabi a 3 Aida Hi KA Rs» (. (Persamaan 

Hak wanita) 
st Indonesia ! Saksikanlah Usha 

njanjian dan tarian jang ter- 
Kishore akan membuat penonton sedih, gembira dan 

Sebuah film India terbaru dgn te Kiran, sitjantik djelita dgn ia 
kenal ! dan 

| tertawa! 
mamamn Ha 

    

  

Djl. TASIKMALAJA 17 — Tilp. Gbr. 3918. 

MADJALAH2 HIBURAN 
JANG ISTIMEWA. 

KENG BOOKSTOKE, 
MATARAM 133, 

    

Akan di mulai tgl. 1-9-56 

€EURSUS 
BUAH2AN DARI LILIN, BREIEN, d.i.i. 

Dj. Imam Bondjol 185 A- 

— Semarang — 
IE IE IE IE IG IE. 3G IS TE IG IS IG IG ISIS IG TS TS TE ISIS 

    

III. ILMU PASTI/ALAM : Tingkat 

erwati Moersodo| 
ono Soekandar 

“Semarang 25-8-1956 Ti ea MA 2 

OKE RAN LK ARA RNINNENNKA MAAN anna £ 

    

Randusari 

SEMARANG. 

PAKAIAN MANDI, tempat belum dapat membuka 

KWIK TJING TIE 

     

IMA MURID dan DJAHITAN 
n Bantan oleh bond J.P. 

EWIGNJO-Rr. DARSUKI Nn. SAHARTI. 

Nn. SOEHARTIJAH ADIWINOTO. Na. DE NN UDEDA Ta 

Rr, 
Nj. O. Sw. SOEMANTRI 

   

   
   

    

     

   

   

  

     
    

  

Na NT lt Sehag S oa Tn lan 
MEN KA RT Natar 

INSTITUTE THE BHOPE 
Pos 1/305 belakang ,,Worstfabr. Fink” 
SEMARANG. : 

MEMEGANG BUKU A: utk Udj. Bond Okt. '57. Kursus baru | 
dimulai tg. 6 Sept. '56 djam 17.00. Hari beladjar Senin &: 
Kamis djam tsb. Uang Kursus Rp. 40,— p.bi. Uang Pangkal 
Rp. 15,— (dibajar pada waktu mendaftarkan). 
Dalam tahun ini utk Udj. Okt. hanja dibuka 4 ploeg Aa 25 pe: 
ladjar, Nama Kursus serta keachlian dan pengalaman pengadjar 
memberi djaminan penuh akan mendapatkan succes. Selalu 
menfjapai top-prestatie dalam Udjian ! 5 

MEMEGANG BUKU B: melulu utk ex-peladjar Inst. THE HOPE. 
Hari akan ditentukan kemudian. 

PELADJARAN BAHASA (Belanda, Inggris): bhb kekurangan 

MENGETIK : masih dapat menerima tambahan pendaftaran dengan 
uang pangkal Rp. 10.— Sjarat: setidak-tidaknja tamat S.R. 
Uang Kursus: KILAT Rp. 30.— Biasa: Rp.15.— p.bl. 

  

  sena - Sa 0 0 0 0 8 an LO 

Minta Diri 
Berhubung dengan kepindahan 

kami ke Malang dan waktu ta” 
Imengidzinkan untuk minta diri 
kepada Instansi2/Sdr2., dengan 
djalan ini kami mohon dimaaf- 
Ikan atas segala 'kesalahan jang 
Gdisengadja maupun tidak pun 
pula ta? lupa kami utjapkan ba- 
njak terima kasih atas bantuan2/ 
kerdja sama dari Instansi2/Sdr.2 
selama kami mendjabat Pemim- 
pin Djawatan Gedung? Daerah 
ISurakarta, 

(4. R. ABD. MOECHNI. 
SELAI 5 

Ri Ie AA AL AL LL LA an 5 (Tafior , TERBIT” 
.. KP. KARSANAH 183 
(Djl. Bodjong) — Semarang 

»IBNU” 
Bekas bas Savelkoul — Semarang Djuga terima pakaian pegawai. 

  

    
   

S.N 5 pada tg. '23 s/d 

No. MARIJATI 
TUTY SUPRAPTY. 

Pemimpin: 

  

SADAR 

HANDUK !! HANDUK !! | (Kirim Rp. 21,—, Tuan terima | 
TEBAL, uku- (ran 115 X 57 cM, Djuga handuk tersebut dapat diberi huruf pa- ling banjak 21 huruf menurut | « keh si-Pemesan, Kleur hi- Idjau, biru, merah dil. 

esan 5 pt, dapat potongan 5Y,, 2 - potongan 10Y5, ongkos 

: TJASMUIN 
. Djl. Ponolawen 39 - Pekalongan 

  

  
   

7 OUAKER OATS 
dan dajatahan Tuan 

akan tjukup! 

  

  

Mau beli: i 
PICKUP baru : Chevrolet 

Fiat. DELIVERY VAN baru: 

Austin A-30. 

  
atau 

Djl. Imam Bandjol 186 

rombongan Dena. Tilpon 1711 

Semarang.       EA SAS RA R3 ) 
F, Misih belum mengerti ? Belilah sekarang djuga buku2. ( 

I4 Djalan2 Baru Kota Besar Semarang a Rp. 150 / 
# Kabinet & Program RJ. 1945 — 1956 (Ali-Roem-Idham) 4 
: 3 Rp-3— y 
/ — Uasha,, DJAJA”, Dj. Mataram 564, Semarang. . . 

Bat 

  

| Telah Wafat Saudara Kami 
— pada tgi.: 21/8-1956 malam djam 03.00. 

R.A. TJOKROKOE:0EMO 
Atas segala bantuan moreel/materieel dari sdr? pada wak- 
tu itu, tidak lupa kami utjapkan sangat berterima kasih. 

Jang berduka tjita : 
IBU MANGUN 
Bidan R.S.U. 

Pati 
(Ana”) - 

Institute LB.LP 
(Berdiri sedjak th. 1949) 

I. BAHASA INGGERIS: Utk udj.2 Pitman d Ke i Permulaan sampai tingkat Advanced Ba Pa 

  
DJL. WIDJAJAKUSUMA 92 

» (B. B. Tjwan) - SEMARANG. 

tificate Cambridge ...... Rp. 20.— pai : I. BAHASA BELANDA :  Permulaan/Londana RP 60-— p.bl. 9 SL 
S.M.P. 1» 25— 1» 

Rombongan baru dimulai 5 September 1956 IV. MEMEGANG BUKU A: Untuk udjian Bond April '57Z dan 

Oktober '57 
Pendaftaran: dj. 7.30 — 10.00 2 

Rp. 40— “bl. 

dan dj. 16.00 # — 19.00.   

Pemimpin Umum: R. C. J. SOEMARDJO. 

  2 Gi ROS” BESOK MALAM PREMIERE 5-7-9 (17 th) : | 
benni ne 

  

   
itowering motion -picture achievement! 

pu sing 

A REPUBLIC 
PRONYETLOA 

Tjeritera roman sedjarah jang paling mengagun k n- berontakan jang menuntut Kemeracenan ne An Ta Le aa jang tumbuh ditengah2 keributan dentuman sen j san Kemudian mentjapai kesuburannja diantara du j isa terhunus jang saling bersintuhan! Saksikanlah Tae Ke tentara Pres. Santa Anna terhadap benteng Alamo jang diperta- hankan hingga orang jang penghabisan ! ! ! F (Sedikit hari djuga di GRAND”) 
  

“DJAGALAN” INI MALAM PREMIERE:5.00-7.00-9.00 (17 th Chiang Hua-Liu Loan »FU NU TS£ CHIAN” Film Tabah Pao Fang-Chiu P'in (Antara Anak Ajah) . paling baru ! — DENGAN PAKAI TEKST INDONESIA :4 
" LUX” BESOK MALAM PREMIERE 5.00-7.00-9.00 (17 th) 

8 | BE .00-7.00-9.00 (17 th EXTRA: SABAN SORE DyAM deg , 

    
“OTHER WOMEN'S MEN .. 

        

     
   

- ARE THE MOST EXCITING...» 1 2 Naa LINER      
2 

   
—— BARRY SU 
lucy MARLOW «Stm Ma BIMA Mil «Bs 

  

Drama pertjintaan jang hangat bernjalasnfala 4. 
dasan dan keketjewaan Iidup jang tak pantang henti 
dian terdjelma dendam jang telah mentjapai puntjak climaxnja.... 
achirnja muntju-lah nafsu utk membunuh £ 1 Saksikanlah ba- 
gaimana seorang laki2 jang kehausan tjinta dari sang isteri! Dan 

kemu- 

  Type Perti. »SEMARANG” Idzim No. 3498/111/A/171     

    

sang Jaki2 ? ? ? 11! 
bagaimana seorang wanita jang tak puas menerima tjinta dari 

LLWAN  BETSY PALMER JOHN IRELAND 
Bhs MA Ao bt Gian Up «Hb HERAN ALDI prndnetinn- Direstsa Is #ANALD Mac00UGA 

  

TAMBAH 2 3 3 LEMBAR ,SURAT 
BAHAGTA 17 AGUSTUS” LAGI. . 

KANS NJONJA DAN TUAN AKAN 
LEBIH BESAR............ 

UNTUK MENDAPAT HADIAH2 JG KAMI SEDIAKAN 
TJOBALAH, DJANGAN RAGU2 ! 

Toko »HIEN« 
BODJONG 25. 

SEMARANG. 

    

Dari PS En iuan 
#  PHILIPS TAPERECORDERS EL 3511 model terbaru ! 

#  PHILIPS AUTORADIO'S 8 lampu! 

£ PHILETTA denga aliran LISTRIK/BATTERI! ! 

£  PHILIPS LUIDSPREKERS : 4, 8, 10 dan 12 inch! 

# PHILIPS SALONRADIOGRAMOPHOONS : 7 dan 10 lampu ! 

Radio? Dari Merk Terkena' 
#  TELEFUNKAN — PHILIPS — SUPERTONE — AGA 4 

#. NOVIDA — ROBIN — GALINDRA — SYLVANA — AEG 

£  SIEGMUND dengan aliran: 

Accu/Listrik/Batterij 
Radio »OMEGA” 

Dji. Mataram (Kr. Turie) No. 572, TILP. SMG. Ne. 1937 
Buka : Hari biasa 9—2 5—7 SAPTU 9—2. , 

NO ENAKAE KEK KKK EK KEKE KK KK KK Kaka SERKKI 

  

KALAU SAUDARA MENTJARI KAWAN 
SAUDARA DIRUMAHNJA TIDAK ADA 

DU NYARILAH DI: 
'OKO ., HIEN? 
BODIONG 25 

Pasti Berdjumpa 
KARENA TIAP2 DETIK RATUSAN 

ORANG BERBELANDJA DI TOKO KAMI! 

TJOBALAH, DJANGAN RAGU2 !       

  

Untuk roti... 

Indonesia 150 x 51 

BOVRI 1400 
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pa
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n
 

untuk 

masakan... 
Ja, Vrieskamer Blue Band 

memang nikmat untuk roti dan 
dapat menjulap masakan djadi njaman-lezat! Dua ch 
siat baik dalam satu bungkus... mendjamin hidangan is: « 

timewa bagi sekeluarga! Lagi" 
pula amat menguntungkan! 

  

   Tetap baik 
meskipun diluar 

(emari-es. 

1/2 kilo Rp. 5.25 

  

@ BRYLCREEM memelihara supaja rambut 

dan kulit kepala sehat dan bersih — 
mentjegah kelemumur dan keringnja 

rambut. 

6 BRYLCREEM memberi kilap kepada ram- 

but, jang sangat dikagumi kaum wanita. 

@ BRYLCREEM adalah cre@me jang murni 

dan bermutu — lain sekali dari 
brilliantin dan minjak. 

@ BRYLCREEM adalah obat rambut jang 
sempurna, terpudji karena rambut 
rapi, terpudji karena kulit kepala sehat, 

BRYLCREEM 
untuk rambut rapi dan sehat 

  

  
    

    — Apa jang terdjadi di Water 
hole, sehingga engkau kelihatan 
begitu gugup. Cactus? 

dia Engkau harus melihatnja sen 
diri supaja engkau dapat pertia 

ia, Roy! 

apa-apa! 

— UNLIMBER YOUR GUNS! 
THERE MAY BE TROUBLE! 

   
    — Keluarkantah pistolmu, 

mungkin nanti ada bahaja 

GREAT SCOTT! THAT 
PULLDOZER'S FILLING 
IN MY WATERHOLEI 

AN THERE'S A WHOLE PASSEL OF Da en Me Sak SIDE OF TH" HILL, Ro! i 2 
2 | 

   
         

  
— Ja Allah! Bulldozer itu sedang. menguru 
saja! 
— Dan disebelah sana mereka 
sekali sedang merusak padang 

Roy! 
. 

g Waterhole daerah 

dengan sekop-sekop jang besar 
rumputmu disebelah bukit itu, 

Due Yu Ok
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|. 4st. (Antara-Reuter). 

  

' djarannja terhaml at, karena ikut 

  

S negara untuk me 
Dulles, ,,disalah satu 

  

tjana Dulles ngan 
runding di Roma atau Dj 

a dikatakan bahwa pe 
gawai2 bukan “erangan Ao 
sir jg bekerdja diteruskan Suez 
itu dipaksa bekerdja oleh pembe 
sar2 Mesir, hal ini makin lama 
makin berat: Badan Kekuasaan 
Terusan Suez (,,badan kekuasaan 

“de facto”, kata pernjataan tadi)|, Dalam sidang 
berangsur2 menghantjurkan orga 
nisasi internasional js mendjadi besar Mesir djenderal At Han 

kim Amer dan komandan Tenta- 
ra Pembebasan Nasional Mesir 
Kamaluddin Hussein. 

sjarat bagi pekerdjaan jang effek 
tif, bagi melajani umum”. 
»Penghantjuran or.unisasi inter 

nasional“ jang  dimaksudkannja 
tadi ialah, pemetjatan kepala2 tja | 
bang dinas Terusan Suez dan 
menggantikannja dgn warganega- 
ra2 Mesir ,,jang suka bertjampur 
tangan”, polisi Mesir ,,mengawasi 

  

ganegdra Mesir jg ,,mendjadi ke 

njaan” Suez 1 Company 

  

Jang tertera pada | 33 
sangat di-tjita-tjitakan Nasser itus | 

abang Kel og Bah pa pian mo 
. Doelhamid 

Insinjir Wanita Indonesia Jg 
Sambil 'Momong ,Dan Urus“Rumah 

— Tangga Tetap Ikuti Kuli 

Nj. Ir.S. 

BERBEDA DARIPADA 
untuk menjampaikan idjazah i 
baru lulus udjian sardjana tehnik pada 
Bandung Sabtu siang mendapat perhatian djuga dari luar ling- 
kungan fakultas. Sebab, diantara 6 insinjur baru itu ada se- 
orang insinjur wanita pertama jaitu njonja Ir. Sri Hartati 
Doe:homid. Pada hari itu pula suaminja, jaita Ir. Doelhomid 
Danumihardja menerima bui insinjurnja. 

ditambahkan, bahwa dah anak agak besar maka kesem 
jang pada hari itu menerima idjajpatan beladjar terbuka lagi dan 

ba- injonja Doelhomid lulus pula da 
lam udjian udjian sardjana 
nik, mengikuti djedjak suaminja. 

Dapat 

zah insinjur itu ialah untuk 
gian sipil  Doelhomid ' Danu- 
mihardja, njonja Sri Hartati Doel 
homid, untuk bagian kimia Oey 
Sioe Hay, Jahja Sumitramihardja 
dan Siem Tjhan Tiang, - untuk 
bagian mesin Djoko Wijono. 

Pada " upatjara ' memberikan 

la oleh para guru besar, maka 
Dekan Fakultas Tehnik Prof. 
Ir. Sutedjo menjatakan harapan) 

nja supaja Nj. Sri Hartati D 

Indonesia pertama tetap  me- 

njumbangkan tenaganja untuk perl 
kembangan Fakultas Tehnik. 

Hobbynja: mengurus ru 
mah-tangga, 

Sri Hartati dilahirkan tg. 3 
Mei 1925 di Jogjakarta, anak sel 
orang guru. Ia memas ki HI 
kemudian Mulo, jang kemudian 
setelah Djepang masuk  mendja 
di SMP. Peladjarannja dilandjut 

    

   

    

kannja ke SMT dan tamat pada|satu sama 
tahun 19465. Lalu diteru 

  

Jogja. Selama Ik. 2 tahun pela-| 
    
    ke Sekolah Tinggi Tehnik dil P 

2 

pula perdjuangan, bahkan wak 
diadakan long-march pergi ke! 
Djawa Barat. TA 
Dalam tahun 1950 Sri Hartati 

mendjadi mahasiswa Fakultas 
Tehnik. Pada tg. 23 April 1954| 
menikah dengan Doelhomid (d 
ri Bandung), jang selain mendja 

tahun 1955 (kira2 15 bulan 
lahirlah anak pertami jang di- 
beri nama Herni Roswati Tn 
rum. 

Masa mengandung dan bebera djauh paling tinggi diseluruh dunia. Gedung ,,maharaksasa” 
pa bulan sesudahnja djuga me- kini direntjanakan itu dasarnja berukuran 400 kaki 
rupakan hambatan untuk mene Gedung ini akan didjadikan gedung untuk kantor2, tjukup seba- 
ruskan peladjarannja. Tapi sesu gai tempat bekerdja 100.000 buruh (Antara-Reuter), 

Nasser Tetap Emoh Berun- 
: Di Roma Atau' Djenewa 

   

   

   
   

  

   

.ngat 
at UP Peter Webb 
mengabarkan bahwa banjak di- 

I- jawaban Mesir terha- 

   (opa itu Presiden Mesir 

Minggu telah selesai 
waban terhadap permintaan me- 

dikemukakan 

   
   

    

   

  

      

  

    
     

     

    

    

    
     

   

   

  

    

   

Negara jang diketuai oleh P.M. 
Australia Robert Menzies, sah (internasionalisasi), maka 

menjusun djawa |Soal ini hendaknja diadjukan ke 
ban Mesir itu hadir djuga menteri | Pada PBB. 

wa menurut djuru bitiara kepre- 
Isidenan Mesir djawaban itu akan 
disampaikan kepada Menzies de- 
ngan perantardan kedutaan-besar 

| Mesir 
segala orang asing dan segala war| Senen. 

Dalam pada itu “menteri 

  

nja Doelhomid,: sudah kira2 3 
tahun mendjadi 
Fakultas Tehnik itu. Dan 
rangpun kedua2nja sebagai 

bul insinjur itu, jang dihadiri pu lak 1 ta aa. 

Ikultas itu. 

apan|homid menerangkan, bahwa hob 
: | PELAN Doellbynja ialah mengurus 

homid sebagai insinjur wanita, tangga, mendjahit, menjulam dan 
sebagainja. (Antara) 

  

| RATU Juliana dan suaminja, 
pangeran Bernhard, dari Neder- 

    

    
    
    

    

Akan Di 

8 

rikat jang tersohor namanja diseluruh dunia (usia sudah 87 ta- 
Di sesotid Miluninak dan Beni jang tersohor namanj (usia $ 

man seperdjuangannja. Dalami per 
il) tingkat, | akan didirikan ditepi danau Michigan dkota Chicago, dan menu- rut keterangan Wright ,,heberapa penduduk terkemuka Chicago | 

| Ig     
  

     

   

  

    

itu Radio Kairo negeri Amerika Serikat John Fos- 
bahwa Presiden 

    

da Mesir supaja ,,menghorma- 
" Rentjana Dulles untuk  me- 

Suez  diba- 
   

    

  

   
   

   
   

                

    

   

  

   

me-/Sir ,,memberikan si gan jang 
ke|sangat perlu" guna menjelesaikan 

' se-|masalah Suez ,,sesuai dengan 
di |prinsip2 Piagam PBB” 

hadir enurut  Dulles, 

     

Konperensi 
. vILondon mengenai Terusan Suez | 

" Jitu telah “menggerakkan suatu 
'Iproses untuk menjelesaikan suatu 
'Isoal penting setjara adil dan 
damai,” Bu Da3 

merintah Peran |hadlir dalam konperensi London | mereka lekas pulangjitu, jang 18 negara ,,perkapalan- rantjis, ketjuali apabils ..safnja meliputi lebih dari 95Y, dari 
perlu” ada di Mesir. pada tonnage jang memakai Te- 

Irusan Suez, dan 18 negara tadi 
"telah menjetudjui prinsip2 ope- 
rasionil jang dibutuhkan untuk 
memulihkan kepertjajaan agar 
'Terusan Suez dikembalikan ke 
pada maksud2-nja semula.” 

Hugh Gaitskell tidak da- 
pat mengerti. : 

|. Sementara itu pemimpin Partai 
Buruh Inggris (oposisi) Hugh 
Gaitskell hari Minggu tulis dalam 
mingguan "Reynolds News”, bah 
wa apabila Presiden  Nasser 
menolak undangan Panitya 5 Ne 
gara utk merundingkan masalah 
Suez berdasarkan Rentjana Dul- 

  

ntara orang2 Perantjis tadj se- 
an2 meninggalkan Mesir, dima 

a sudah bertahun-tahun lama- 
ag masjarakat Perantjis 
subur.      
dap Menzies' selesai di 

dan kabinetnja pada hari 
menjusun dja 

pertemuan iang telah 
oleh Panitia Lima 

Gaitskell memudji usaha2 Dul- 
les dalam konperensi London 
mengenai Terusan Suez. Kata 
Gaitskell seterusnja, ,,sukar seka- 
li untuk menggambarkan suatu 
perundingan antara Mesir dan 
Panitya 5 Negara sebagai usaha 
untuk memaksakan kolonialisme 
Barat atas Mesir.” Seperti dike- 
tahui, anggota2 panitya tadi ada- 
lah A.S., Australia, Swedia, Iran 
dan Ethiopia. 

Seperti diketahui, Uni Sovjet, 
India, Indonesia dan Ceylon me- 
namakan pelaksanaan Rentjana 
Dulles jang hendak menempatkan 
Terusan Suez dibawah pengawa 
san “internasional” itu kolonia- 
lisme kolektif terhadap Mesir, 

merangkap panglima 

Reuter dapat mewartakan bah- 

di London pada malam 

Dulles berseru kepada 
Mesir. 

luar 

nja. (Antara-Reuter) 

Karena ,,Tulisan 
Dilarang” Masuk” .. 2 Tag i 

(| Tuduban?Oip 

(rima 

Kata Dulles, dari 22 negara jg | 

  

B
a
n
a
 

Amerika Mengenai 3 

IP Komp. London 
| KALANGAN? diplomasi jang 
  

kedudukannja mengatakan 
ab hari Minggu, bhw 
|mereka chawatir kalau2 Uni Sov- 
jet berusaha mentjegah  supaja Mesir djangan sampai mau mepe ima baik undangan Panitya 5 

tuk merundingkan in- - 
ternasionalisasi 

Ikal ini mungkin merupakan bagi 
jan dari pola tjampur tangan Sov 

Diplomat2 A.S. tadi setjara 
prive mengatakan bahwa apa jg 
telah dilakukan oleh menteri luar 
negeri URSS Shepilov di London 
adalah: ai 

1. Shepilov adalah satu2-nja 
orang” (kata diplomat2 A.S.) jg 
berusaha keras supaja Mesir me- 
inolak ',,setiap rentjana Suez jg 
sudah disetudjui." 

rus menjiarkan kepada Dunia 

hanja suatu komplot  imperialis 
sadja untuk menegakkan kembali 
kolonialisme di Mesir. 

3. Nikita Khrushchev, sekre- 
ttaris I Partai Komunis -Sovjet, 
mengatakan bahwa apabila pe- 
tjah perang mengenai soal Suez, 
maka Dunia Arab tidak akan 
'berdiri sendiri. “ 

Demikianlah pandangan diplo- 
mat-diplomat Amerika Serikat 
tadi terhadap Rentjana  Dulles 
|dan “tidak populernja” rentjana 
itu 'dipihak lain. Seterusnja me- 
reka mengatakan pula bahwa | 
Indonesia, India 
"tidak pernah menjatakan bahwa 
pelaksanaan Rentjana Dulles itu 
berarti penegakan kembali kolo- 
nialisme di Mesir. (Antara-UP) 

  

MESIR AKAN TETAP MEN- 
TJEGAH KAPAL2 ISRAEL JG 
MENGANGKUT ALAT2 PE: 
RANG Nun TERUSAN 

“ 

Mesir akan tetap mentjegah ka 
pal2 jang mengangkut alat2 pe- 
rang menudju atau” datang dari 
Israel melalui Terusan Suez, de- 
mikian pernjataan kepala biro po 
litik kepresidenan Mesir, wing 
commander Aly Sabri, pada hari   | Pegawai2 Di Tual Tak 

Masuk Kerdja Seming- 

mengatakan, wa kira-kira se- 
minggu lamanja mulai 3 Agustus: 

di Tual tidak mau masuk beker- 

    
     

g 3 pada al Te 

nja di Tual Komandan PDM 253 | 
jang sekarang mendjadi kantor 

Permintaan tersebut didjawab 
|bahwa rumah itu tadinja akan di 
peruntukkan bagi kediaman Patih 
d/p jang baru, tetapi karena ia 
belum tiba di Tual, maka rumah 
itu untuk sementara diperguna- 
kan oleh kantor urusan agama. 

Bilamana kantor tersebut sudah 
mendapat rumah jang lain mere 
ka akar berpindah dari rumah 
tersebut. 
Kemudian, dgn tiba2 dimuka ru 

mah jg mendjadi kantor urusan 

dana. Aswan jang 
5 

Pertama — 

Kuliah 

a mahasiswa2 jang 
Fakultas Tehnik di 

utang2 Indonesia. 

Serikat, jg. sering menimbulkan 
membiarkan tindakan2 Sukarno, selama ita tidak bertentangan 

| dengan kepentingan2 Amerika sendiri. Demikian kawat dari 
| Antara” Amsterdam. 

Pekerdjaan ) 
 Indjil Di Irian Barat 

SEDJAK TANGGAL 20 Agustus 1956 telah mulai ber- 
| jangsung perundingan2 antara Wakil Dewan Pekabaran Indjil 
dari Geredja Hervormd di Nederland, Dr. G.P.H. Locher, dgn. 
Badan Pekerdja Synode Geredja Protestan Maluku, mengenai 
pekerdjaan Pekabaran Indjil di 

  

Mahasiswa Le- 
#bih4Berkuasa ? 
Daripada 'Propesor2 
“Di RRT—KXaote.:Dr.   agama itu tertantjaplah plakat jg 

bunjinja seperti diatas, jang me- 
nimbulkan ,,ketakutan“ oleh pe 
gawai2 kantor tersebut untuk ma 
suk 'bekerdja didalamnja. 1 

Menurut keterangan selandjut- 
nja, setelah hal itu dilaporkan ke 
pada jg bersangkutan serta jang 
berwadjib di Tual dan di Ambon, 
maka atas andjuran wakil Koman 
dan PDM 253 di Tual Letnan 
Tangkere, pegawai kantor uru- 
san agama Tual dibolehkan ma- 
suk bekerdja kembali dim kantor 
itu sebagaimana biasa. (Antara). 

      

  

Ham 5 au 

teh 

Baik Doelhomid, maupun njo 

asisten pada 
seka 

in 

masih bekerdja pada fa 

  

HUKUMAN BAGI ORANG? JG 
GUNAKAN IDJAZAH 

PALSU, 

Pengadilan Negeri Bandung da 
lam sidangnja hari Saptu telah 
mendjatuhkan hukuman pendjara 
6 bulan atas diri Supardjo, 4 bu- 
lan atas diri Sunarno dan 3 bu- 
lan atas diri Abdullah. $ 
Terdakwa pertama Supardjo di 

persalahkan telah membeli dan 
menggunakan idjazah SMA palsu 
sehingga ia dapat memasuki Fa- 
kultas Tehnik dan kemudian men 
djadi peladjar pada Kursus B-I 
dgn mendapat uang ikatan dinas 
sehingga merugikan negara  ku- 
rang lebih Rp. 4.000,— 

Atas pertanjaan, njonja Doel 

rumah- 

  

telah 
    

  

   

     

   

hari Djum'at petang 
| dipular Corfu dgn pesawat 

“demikian didapat berita 
P, jang selandjutnja me- | 

| bhw kedua suami isteri 
jaan Nederland jang : 

i dihebohkan oleh pers| Pada terdakwa  Sunarno dan 
renggang hubungan antara' Abdullah dipersalahkan tlh mem 

ma ja, didjemput oleh bantu mengedarkan dan menggu- 
aul dari Junani. nakan idjazah palsu itu. 

"NA RL LL SL SL LA SL LIL MA MA RL RL RL MS 

gi Hampir'2/Kn 

  
    

'entjakar Lan 

    

   

   Didjadikan Tempat Bekerdja Tjukuj 2... Untuk 100.000 Orang - 'FRANK LLOYD WRIGHT, seorang arsitek Amerika Se- 
), mengumumkan Saptu jl. bahwa ia sedang merentjanakan 

atan sebuah gedung pentjakar langit jang” terdiri dari 510 
jang tingginja tepat 5.280 kaki (1.760 meter). Gedung ini    

enjokongnja'” Pentjakar langit ini akan merupakan soap Bing 

sa yang 
— 500 kaki. 2 

« Ima gn 

kesehatan dalam 
tugas bagi kepentingan tanah air 

Eldin Zayan 
SEORANG mahaguru Mesir 

jang pernah tinggal di RRT me- 
ngatakan, bahwa ,,mahasiswa2 
di RRT mempunjai kekuasaan jg 
besar dan bahwa apabila mereka 
katakan seseorang mahaguru itu 
tidak tjakap, maka pemerintah 
harus memetjatnja,” demikian 
menurut UP jang . menanjakan 
kepadanja setibanja ia dengan 
kereta-api dari London di Hong- 
kong pada hari Djunvat. 

Dr. Eldin Zayan adalah se 
orang dari kementerian pengadja 
ran dan pendidikan Mesir di 
Kairo jg berdasarkan perdjandji 
an tukar-menukar mahaguru dan 
mahasiswa antar, kedua negara, 
RRT dan Mesir, telah berada di 
RRT untuk selama 7 bulan. 

Ia di RRT telah mengadjarkan 
kesusasteraan Arab dan pengeta 
huan agama 3 
Islam di Peking. Mahasiswa2nja 
kebanjakan datang dari provin- 
si2 Barat-laut, seperti Mn 
demikian menurut Dr. E, 
Zayan. 5 3 

Ia berangkat meninggalkan 
Hongkong menudju ke Kairo pa 
da hari Sabtu. Demikian dikabar 
kan oleh UP. (Antara). 
  

SLAMATAN DI KEDJAK- 
. SAAN AGUNG. 

Djum'at jang baru Jalu fihak 
Mahkamah . Agung, Kedjaksaan 
Agung dan - Pengadilan Tinggi 
Indonesia di Djakarta telah me- 
ngadakan pesta selamatan bersa 

tjara pembatjaan doa jg 
disusul dgn ' makan bersama. 
Upatjara tsb di ikuti oleh Ketua 

p Mahkamah Agung mr. Wirjono 
|Prodjodikoro, Djaksa Agung Su 
Iprapto, Ketua Pengadilan Tinggi 
mr. Subekti serta segenap pega-| 

wai ketiga instansi tsb. 
“ Berturut-turut jang mengutjap 

Ikan kata2 sambutan adalah Ke- 
Itua Mahkamah Agung, Djaksa 
Agung dan Ketua Pengadilan 
Tinggi jg pokoknja mengharap- 
ikan dan berdoa semua pegawai 
terus diberkahi keselamatan dan 

mendjalankan   dan masjarakat (Antara), 

   
Ikerasan,TerhadapjN 

e|/Seruan 3 Angg: Parlemen Inggris—Tapi 
I'Sementara Pe nan eni Militer 
(Disiapkan Untuk Perang Dipadang Pasir 

  

Hah Fenuer Brockway, Harold Davies dan William Warbey, Sab- 
|tu jl. menulis seputjuk surat kepada menteri luar negeri Se- 
|Iwyn Lloyd, dalam mana mereka minta djaminan bhw pemerin 

pun tekanan2 ekonomi untuk memaksakan 'internasionalisasi | 
| Terusan Suez, apabila Mesir menentangnja. 

| Terusan  Suez,| 
sjter Dulles Sabtu jl. berseru ke|Kata diplomat2 tadi, ,,taktik? na 

Suez dengan kekuatan sendjata, 

(peringatkan kepada pemerintah, 

  

Djangan Gunakan Ke- 

  

esir 

3 ANGGOTA PARLEMEN inggris dari Partai Buruh, ia 

tah Inggris tidak akan mempergunakan kekerasan militer atau- 

Ketiga anggota parlemen tadi udara pada hari Minggu dengan : 
pada permulaan bulap ini bersa mendapat pendjagaan kuat polisi 
ma 21 anggota parlemen lainnja membandjiri daerah pelabuhan 
(semuanja Partai Buruh) menge Southampton. 
Tuarkan pernjataan, bahwa sesu| Kendaraan2 ini jang semua| 
atu pertjobaan untuk memaksa-| mendapat tjat baru kuning jaitu kan internasionalisasi Terusan tiat kamuflase untuk daerah. pas. 

dang pasir hendak diangkut ke | 
(daerah: Laut Tengah dgn kapal2 
niaga jang telah disita untuk ke- 

mungkin sekali sangat tjelaka 
bagi perdamaian dunia”. 

Sdorang anggota parlemen Ia ana &e 
gi, Emrys Hughes (P. Buruh), pentingan militer oleh kementeri- | 
menjerukan supaja parlemen Ingjan angkatan darat Inggris. 
gris bersidang seger, untuk mem| Reuter menambahkan bahwa di | 

Southampton kini berlabuh kapal 

Rocket Untuk 
| Maksud Damai 

    

Inggris Tetap Tuduh 
  

  

2. Radio Sovjet terus mene- | keselamatan 

Arab bahwa rentjana Dulles itu: 

dan Ceylon| 

sangat ditentang. 
lam tahun 1956,” dan 

5 ena 
tentara Inggris didaratkan 
Kairo diduduki), - 

Laba Suez Canal Com- 
pany 8 kali lebih besar 
dari modal jg ditanam, 

Hughes seterusnja mengatakan 
bahwa Inggris lebih mudah -me- 
nerdjunkan diri kedalam pepera- 
ngan jang mahal dan bodoh, dari 
pada keluar dari peperangan. 

pe enteri luar negeri Inggris te- 
lah menjatakan bahwa gerak-ge- 
rik angkatan perang Inggris itu 
adalah untuk melindungi  djiwa 
warganegara2 Inggris jg tinggal 
di Mesir. : ' 

Kenjataannja ialah bahwa tak 
seorangpun warganegara Inggris 

    
Djanganlah mengorbankan dji- 

wa seorang serdadu Inggris-pun 
untuk kepentingan pemegang2 sa- 
ham Suez Canal Company, jang 
sudah menerima laba jg djumlah- 
nja 8 kali lebih besar daripada 
modal jang dulu ditanam” dalam 
kongsi - itu. Demikian Emrys 
Hughes. 

Pn kendaraan mili- 
ter gris dipusatkan 
di Southampton. 

Sementara itu ratusan kenda- 
raan militer Inggrisal. -tank2, 
mobil2 lapis badja dan kendaraan   Sabtu di Djenewa. ngan meriam2 penangkis serangan MEN KEE AE ank 

SEEKEKKKKKKA 

Amerika Anggap Sepi 
mbentukan suatu negara dalam | 'p 2' B 4 5 beara, untuk alta setan Ti 3 engaduan 21 elanda 

. Mengenai Soal ,,Hutang2” Indonesia 
SETIBANJA kembali dari London maka Menteri tampa 

portefolio Belanda Luns menjatakan, bahwa ja pad i 
Djum'at telah mengadakan pertemuan untuk kedua kalinja dgn| 
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Dulles : : 

Luns menjatakan, bahwa ia tidak dapat mem 
berikan keterangan tentang isi pembitjaraan tsb. atas perminta 
an Dulles. Ia hanja dapat, bahwa, pembitjaraan tsb: berlang| 
sung dalam suasana jg menjenangkan dari pada pembitjara-| 
an jg. pertama. Selandjutnja Luns mengemukakan, bahwa 
pengaduan Belanda mengenai tindakan2 Indonesia itu lebih ba 

“njak mendapat pengertian dari 

mengenai bahagian G.P.M. disana chususnja. 

Islam di Lembaga 

| dia dengan geredja2 jang beker 
i esia i 

kendaraan jang diperlengkapi de- 

hari 

mengenai soal 

negara lain dari pada Amerika 
kesan, bhw ia (Amerika) ingin 

bahwa usaha penjelesaian masa 
lah Suez dengan kekerasan akan 

»Kita ada da 
( bukan 

ra2nja”,| 
dan 

di Mesir jg mendapat gangguan2. 

terbaru dan terbesar jaitu kapal 

Ana Jeng jaga telah disita oleh kementerian 
ngan alasan untuk melindungi jangkatan darat Inggris untuk kel 

perluan militer. Dua buah kapal 
niaga lainnja kini sedang menu- 
dju ke pelabuhan Southampton. 

Kapal perang Perantjis, 
Berita Reuter dari Paris me- 

ngatakan bahwa menurut ketera 
ngan dari kalangan angkatan Ia 
lut Perantjis di Brest (pangkalan 
jangkatan laut Perantjis dipesisir 
Atlantik), kapal pendjeladjah pe 

nangkis serangan udara ,,de Gras 

se” (9.000 ton) Rabu jad. akan 
bertolak ke Laut Tengah, sete- 
ngah bulan lebih dulu daripada 
apa jg dirantjangkan semula. 

Kapal ini adalah jg paling mo 
dern dalam “angkatan laut Peran 
tjis. Kapal i dipimpin oleh lak 
samana II Pierre Barjot, tadinja 
komandan pendjeladjah ,,Georges 

ILeygues” (7600 ton). ,,de Gras- 

se“ berketjepatan 33/25 knot. 

Kapal2 lainnja jg berada diba 
wah komandan Barj t, Sabtu jl. 
tiba kembali dipangkalan  Tou 
lon, sesudah ,,berlatih“ — dilaut 
Tengah. Kapal2 lainnja, diantara 
nja kapal penempur ,,Jan Bart'", 
asih terus ,,berlatih“, sedangkan 
lain?dnja berdjaga2 didepan pesi 
sir Aldjazairia. Tapi semuanja su 
dah siap utk berkumpul di Tou 
Ion dgn segera apabila dipanggil. 

| Menurut dugaan di Toulon, pang 
gilan ini mungkin akan diberikan 
pada permulaan minggu ini. (An 
tara). PNS 

  

PERANTJIS BERSERU SPJ. 
WARGANEGARA2.NJA ME- 
NINGGALKAN MESIR, 

Pemerintah Perantjis telah me- 
njerukan supaja warganegara2 
Perantjis meninggalkan Mesir, 
melalui konsulat2 Perantjis jang 
ada di Mesir, Seruan ini berlaku 
bagi kaum “wanita, anak2 dan 
orang2 laki2 jang tidak sangat 
perlu ada di Mesir. 

: Wanita? Asia 
iKurang Praktis" 
Takf#Mau Isi Waktu- 
nja Jg Terluang Dgn   

Pekabaran 

Irian Barat pada umumnja dan 

Sedjak tahun 1950 hubungan 
antara bahagian G.P.M, didaerah 
Irian-Barat dengan Pimpinan Pu- 
sat Geredja di Ambon terputus 
atau sangat tidak lantjar-disebab 
kan oleh sengketa politik jang 
berlangsung antara Indonesia dan 
Nederland mengenai kekuasaan 
atas Irian Barat: 

Sementara itu bahagian G.P.M. 
disana telah mengalami kesulitan? 
antara lain jang bersifat tenaga 
dan keuangan, . sehingga bisa 
mengakibatkan 
bagi lapangan G.P.M. di 
Barat. £ 3 

Synode Geredja Protestan Ma- 
luku tahun 1955 telah menjam- 
paikan undangan dengan peran- 
taraan Dewan Geredja2 di Indo- 
nesia kepada Geredja Hervormd 
di Nederland jang djuga mendja- 
lankan Pekabaran Indjil di Irian 
Barat supaja dapat mengirimkan 
wakilnja mengadakan  perundi- 
ngan dengan Badan Pekerdja 
Synode G.P,M. di Ambon. ' 

Suara2 jang pernah didengar 
menjatakan, supaja GPM menjel 
rahkan daerah pekrdjaaannja di 
Irian Barat itu berhubung kesu 
litan2 jang dialaminja. 

Sementara itu Pimpinan Ge- 
redja Protestan Maluku ielah me 
njampaikan satu konsepsi kerdja 
sama oikumenis dan antar-gere 

Irian 

|dja di Indonesia, Asia l s TYengga 
Ia dan Asia Timur dan Pacifik 

bitjarakan pertama kalinja  da- 
lam perundingan ini da, selan 
djutnja akan dihadapkan kepa- 
da Dewan Geredja2 Sedunia da 
lam hubungan kerdjasam., oiku 
menis. Demikian Badan Peker: 

rugian2 ' besari 

Tenggara. Konsepsi ini akan di-!A 

Pekerdjaan2 Jang, 
Berguna 

KAUM pria seringkali menja- 
lahkan kaum wanita kurang ber- 
tindak berdasarkan atas kesada- 
ran berpikir, kata Nj. Ba Maung, 
wakil ketua Organisasi Y.M.C.A. 
(Perhimpunan Gerakan Pemuda 
Kristen) Se-Dunia hari Sabtu. 
Nj. Ba Maung, isteri seorang be- 
kas anggauta kabinet Birma, tiba 
di Singapura setelah menghadiri 
konperensi Y.M.C.A. Se-Malaya 
di Ipoh, demikian menurut Reu- 
ter. 

Tentang wanita di Asia Teng- 
gara, ia katakan, “mereka itu 
terlalu banjak menaruh kepertja 
jaan kepada pimpinan wanita Ba 
rat” Dikatakan seterusnja, bah- 
wa "walaupun mereka di Asia 
Tenggara itu banjak jg mempu 
njai budjang2 jg mengerdjakan 
urusan rumahtangga mereka. se 
dang mereka sendiri tidak ba 
njak mempunjai pekerdjaan lain 
nja, toh Iperen, - mar berusa 

a mengisi waktu2 terluangnja 
dengan kesibukan2 pekerdjaan jg 

rharga”, 
' Dan kemudian menambahkan 
aja, "dan banjak suami jg tidak 
mau memberikan kesempatan ke 
pada para isterinja untuk serta 
mentjeburkan "diri dalam kegia 
tan2 kemasjarakatan”. 

(Antara—Reuter). 

  

Krn Bela Golo- 
“ngan””Negro” 
Rumah' Domine Graetz 

Di-Granat 

RUMAH domine Robert Gratz, 
seorang kulit putih jg mendjadi 
(imam geredja jang lazim dikun- 
(€jungi oleh kaum Kristen Negra 
di Montgomery, negara bagian 

.S. Alabama, Saptu jang Ialu 
telah rusak sebagai akibat Jedak 
an dinamit. 

Domine Graetz dan keluarga- 
nja dewasa itu tak ada dirumah.   dja Synode GPM bagian penera 

ngan di, Ambon jang dikutip 
al) 

dapatka 
KOMUNIKE kementerian luar 

negeri: Portugal mengatakan hari 
Djum'at malam bahwa statemen 
Nehru PM India diparlemen bah- 
wa Portugal tidak mau memberi 
kan fasiliteit2 jang diperlukan ba 
gi seorang utusan dari kedutaan 
besar Mesir jang mengurus kepen 
tingan2 India di Portugal untuk 
kembali ke Goa, sedikitnja tidak 
lengkap. 

Komunike itu katakan bahwa   statemen tersebut memerlukan pen 

Graetz aktif dalam gerakan Nc- 
ro untuk memboikot bis2 kota 

pengangkut pasukan Inggris jang | 

"Nevada" jang besarnja 20.527 | 
ton, dan 5 buah kapal niaga jg|       

bai preseden2 internasional jg. 
bat status Terusan Panama. 
Pembesar? di Washington me- 

ngatakan bahwa keadaan Teru 
san Panama ,,berlainan dengan 

keadaan Terusan Suez”, dan me 
reka berpendapat bahwa menge- 
nai Terusan Panama tidak akan 

sampai timbul keributan seperti 
mengenai Terusan Suez. Tapi, 

kalau penjelesaian masalah Te- 

rusan Suez itu ,,sangat mengun- 
tungkan bagi Mesir”, maka akan 
timbullah suatu preseden bagi Re 
publik Panama dalam perundi- 
ngan2 jang berulang2 terdjadi an 
tara republik ini dengan Ameri 
ka Serikat, jg menduduki daerah 
Terusan Panama. 

Sebaliknja, djika 
London itu achirnja  menghasil 
kan ,,internasionalisasi” Terusan 

Suez, maka — dugaan pihak AS 

— Uni Sovjet atau beberapa ne 

konperensi 

'Izara lainnjamungkin akan berse 
ru2 supaja djuga djalan2 pelaja- 
ran penting lainnja djuga di ,,in 
ternasionalisasikan”. 
Menurut wartawan UP, »Suatu 

kenjataan jg umumnja dilampaui 

sadja" ialah. bahwa menurut per 
djandjian antara AS dan Inggris 

jg diratifikasi dalam tahun 1902, 
dalam mana Inggris menjatakan 
setudju bahwa Terusan Panama 

dibuat oleh AS, djuga mengan- 
dung risalah daripada Konvensi 
Istanbui tahun 1888, jg mendjadi 

dasar bagi konperensi 22. negara 
di London achir2 ini. 

Oleh sebab itu, andaikata ,,sta 

tus internasional Terusan Pana- 

mas sampai disinggung2, maka 
akan timbullah segi2 hukum jang 
meliputi kepentingan2 AS dan 
Inggris lainnja. 

Colombia sudah padam 
rasa dendamnja terhadap 
A.S,? 

Untunglah bagi kedudukan 
AS diterusan Panama”, kata 
pembesar2 AS tadi, ,.bahwa per 
tengkaran hangat antara AS dan 
Columbia jang timbul sesudah 
daerah: Panama memberontak 
dan melepaskan diri dari Repu- 
blik Colombia”, telah, diselesai 
kar setjara damai sesudah 20 ta 
hun lamanja, jaitu dengan se 
buah perdjandjian bilateral da- 
lam tahun 1922. 5 

Sebagaiman,. diketahui, Colom 
bia menuduh bahwa pemberon- 
takan didaerah Panama — jang 
ketika itu masih merupakan ba 

gian dari wilajah Colombia — 
sesungguhnja dibuat-buat oleh 
Amerika Serikat, jang ingin 
.mentjiptakan” sebuah »Repu- 
blik Panama jang merdeka”, di- 
mana AS bisa berkuasa. 5 
Dalam perdjandjian 1922 tadi 

ditetapkan bahw.. AS membajar 
pengganti kerugian sebesar $ 
000.000 - kepada Colombia. Me 
nurut Presiden AS Warren Har 
ding jang pegang tampuk peme 
rintahan AS dewas,, itu, perdjan 
djian ini dimaksudkan sebagai 
-suatu pendjelmaa, jang bagus 
daripada hubungan AS jang adil 
dan  bersahabatan dengan Repu 
blik Colombia.” 

Perdjandlian ini menetapkan 
tapalbatas Panama - Colombia, 
dan membuka djalan bagi hubu 
ngan diplomasi normal antara 
kedua negara ini. (na . 

Perdjandjian 1922 ini disertai 
sesudah protokol jang memberi 
kan hak2 tertentu kepada  Co- 
lombia. jang didasarkan atas 
pertimbangan bahwa Colombia 
berbatas pada Lautan Pasifik 
dan Atlantik, ialah kedua mua   

ontgomery jang masih tetan 
mempraktekkan rasdiskriminasi. 

djelasan, Komunike itu mengata- 
kan bahwa 80.000 orang Portugal 
di Bombay jang sedjak penutup- 
an-penutupan konsulat djendral 
Portugal jang dipaksakan oleh pe 
merintah India, tidak lagi menda- 
patkan perlindungan2  konsulat 
walaupun usaha2 Portugal dan 
pemerintah Brazilia (jang mengu 
rus kepentingan2 Portugal di In- 
dia). 

Dikatakan selandjutnja bahwa 
telah tidak mungkin untuk mem- 

Ta terusan Panama, dan oleh se 
bab itu tergantung dari Terusan 
Panama bagi kapal2 perangnja 

80.000 Orang Portugal Di Bombay Tidak Men. 
: n Perlindungan Konsulat Lagi ? 

peroleh dari pemerintah India sua 
tu minimum fasiliteit jang me- 
mungkinkan utusan Brazilia melak 
sanakan tugasnja dengan lantjar 
untuk  mendjaga  kepentingan2 
orang2 Portugal di India, Sikap 
ini sungguh bertentangan dengan 
sikap pemerintah Portugal kepada 
utusan dari kedutaan besar Mesir 
ketika dia mengundjungi Portugal 
guna mengurus kepentingan2 se- dengan kemungkinan2  perlindu- 

ngan jang sama sebagai mua orang India. ,,Segala fasilitet 
diberikan kepadanja”, kata komu 
nike tadi, 

  

ini bukanlah lagi sebuah rocket 
type baru guna keperluan peperangan, melainkan sebuah peluru 
rocket jang digunakan ,,untuk maksud2 damai”, Rocket diatas ini 
dilepaskan di Lengenlois, Austria, belum lama berselang, guna men 
tjegah bahaja hudjan es jang sering mengantjam daerah itu. "Rocket 
(Anti Saldju” ini dilepaskan pada saat adanja bahaja hudjan es 
dan akan meledak pada tinggi 3.000 kaki untuk menjebarkan bahan 
“silver iodide” sebuah unsur kimia jang dapat mentjegah mem. 
bekunja uap-uap dingin mendjadi butiran? es. Tiap2 rocket demi- 
kian'ini harganja hanja 8 dollar, djauh 

rocket untuk menjebar maut, 

Amerika Mulai Tjemas- 
kan Kedudukan Panama 
Kemenangan Mesir Tentang Suez Bisa ,,Me- 

nulari” Terusan Panama 
— Oleh: Harry W. Frantz — Wartawan U.P, — 

MASALAH TERUSAN Suez telah menimbulkan perhati 
an luar biasa diseluruh Belahbumi Barat, karena adanja ke- 
mungkinan bahwa dengan penjelesaian masalah ini akan tim- 

Bukan pembatja, gambar diatas 

25.|di sebelah tenggara 

  

lebih murah daripada 

achirnja akan mempunjai aki- 

(dalam tahun 1955 hanja 2 ka 
pal perusak, 3 fregat dar, bebera 
pa kapal ketjil) dan pengangku 
tan barang2 tertentu, antar, ke 

|dua pantar Wwilajahnja. 
| Sebelum Panama diproklamasi- 
kan sebaga? republik merdeka 
(3 Nov. 1903), A.S. dan Colum- 
bia dalam th. 1846 mengadakan 
perdjandjian mengenai soal pe- 
ngangkutan barang2 melintasi 
isthmus Panama dengan segala 
tjara jang sekarang ada atau tja- 
ra-tjara jang kelak mungkin akan 
diadakan.” Ini dapat diartikan 
bahwa sudah pada waktu itu 
A.S. ingin menggali terusan di 
isthmus Panama jg pada waktu 
itu masih djadi wilajah Colom- 
bia. 

“Sewa” murah sadja, 
Menurut perdjandjian A.S.-Pa- 

nama tahun 1903, ALS. tiap-tiap 
tahun akan bajar "uang sewa” 
isebesar $. 250.000. dalam bentuk 
emas kepada Republik Panama, 
ialah untuk pemakaian, ,,penga- 
wasan” dan didudukinja daerah 
Terusan Panama oleh angkatan 
perang A.S. 

Dalam perdjandjian 1936, se- 
sudah dollar A.S.  di-devaluasi, 
sewa tahunan ini dinaikkan djadi 
$ 430.000: Dalam perdjandjian 
1955, ialah penindjauan kembali 
perdjandjian tadi, sewa-tahunan 

Makarios 
(Masih Pimpin | Per- 

djoangan Cyprus 
PEMERINTAH INGGRIS me 

ngumumkan malam Senin, bah 
Wa menurut bukti2 jang njata, 
Gekrit2 dari pemimpin partisan 
anti Inggris dipulau Cyprus jang 
telah djatuh ketangan Inggris 
menundjukkan bhw ia meneri- 
ma, perintah2nja dari uskup-be- 
sar Makarios, pemimpin besar 
pedjoang2 Cyprus jang dewasa 
ni berada dipembuangan — dia 
uh dikepulauan  Seychelles di 
Lautan India. 

Menteri djadjahan Inggris Alan 
Lennox Boyd sendiri jg memper 

Itundjukkan dokumen2 tsb ' tadi. 
Dikatakannja bahwa dokumen? 
tadi tertulis dgn tulisan tangan 
Georges Grivas, kolonel Junani 
jang memimpin gerakan EOKA 
dibawah tanah di Cyprus. . 

Kata Lennox Boyd dalam kon 

perensi pers jg dengan tergesa2 

dipangggil, dokumen2 ini ,.tidak 
boleh disangsikan lagi membuk 

tikan“, bahwa uskupbesar Maka 
(|rios adalah ,,pemimpin kampanje 

teroris” di Cyprus. 
Sementara itu suatu organisa 

Si dibawah tanah baru dipulau 
Cyprus jang menamakan diri Pa 
nitia Politik bagi perdjoangan Cy 
prus pada malam Minggu. telah 
membagi?2kan surat2 " selebaran 

| di kota Limassol di Cyprus Ba- 
rat Daja. 
Dalam surat2 selebaran itu ig 

ditandatangani ' dengan initial 
PEKA dinjatakan bahwa fakjat 
Cyprus tidak akan menjerahkan 
pahlawan2 . pedjoang - anggota 
BOKA. Dikemukakan selandjut- 
nja bahwa gubernur Inggris un 
tuk pulau Cyprus marsekal Sir 
John Harding ,,dalam kemurah 
an hatinja jang menggelikan” te 
lah menawarkan kepada pahla 
wan2 pedjoang Cyprus pembua 
ngan seumur hidup atau hukum 
an pendjara. tetapi dengan demi 
kian 'ia . hanja  menundjukkan 
mempunjai pandangan sempit 
dan dendam terhadap EOKA 
jang penuh damai. 

N.Y, Times Padji 

P residen BER 

Sebagai Seorang De- 
mokrat Jg Bersjarat 
HARIAN AMERIKA Serikat 

»New York Times” hari Minggu 
menjatakan kepuasannja terha- 
dap dipertontonkannja film USIS 
mengenai kundjungan Presiden 
Sukarno ke Amerika Serikat. Di 
katakan bhw Presiden Sukarno 
»bukan sahabat mutlak dari De 
mokrasi djenis Amerika”. Ja ber 
kejakinan, atau beberapa bulan 
1g lalu berkejakinan, bhw ketika 
'ceologi: Nasionalisme,  Marxis- 
me dari e Islamisme dapat di- 
berastukan”, kata tulisan tadi. 

Presiden Sukarno adalah: ,,se- 
Orang Demokrat, tapi pakai sja 

rat2. Tetapi, tidak mungkinlah ki 
ta memulia2kan Presiden Sukarno 
tanpa memperlihatkan kepada rak 
jat Indonesia betapa besar keme 
gahan materi peradaban Ameri 
ka Serikat, keindahan negeri Ame 
rika Serikat dan  lemah-lembut 
rakjatnja". 

Achirnja dikatakan bhw pro- 
pagandis2 Sovjet tak. djemu2nja 
bekerdja-di Indonesia, dan .djan 
dji2 merka rupa2nja meliputi se 
tiap barang, mulai dari mesin? 
diesel sampai Kremlin tiruan”. 
  

djumlah ini sudah bukti dari ,,ke 
murahan hati” A.S. 

Tapi sekarang ada satu soal 
hukum antara Republik Panama 
dan A.S., jaitu djika sampai tim- 
bul pertentangan internasional   ini dinaikkan lagi, djadi $ 1.930. 

000. Dipandang dari sudut A.S. , 

Hanja: Menolong 

didapat keterangan, 

ig. menamakan dirinja 

mengenai nasionalisasi atau inter- 
nasionalisasi Terusan Panama. 

»Barisan Peladjar Sakit 
“ Hati “Anfjam Guru? : 
Jang Telah Makan Suap Di Medan—Djangan 

Anak Orang2 Kaja 
DARI KALANGAN Kepolisian Propinsi Sumatera Utara 

bahwa Inspeksi S.T.P, (Sekolah Tehnik 
Pertama) Medan telah menerima surat antjaman dari orang2 

i »Pemuda Peladjar Indonesia Barisan Peladjar Sakit Hat”. Isi surat tsb bunjinja kira2 : Djanganlah 
djadikan sekolah2 negeri itu tempat anak2 orang kaja dan pa- 
mong jg. punja uang banjak. Dan sadarilah hendaknja' siapa 

A. S. Lakukan 
.Provokasi2 

Didaerah RRT 
KOMANDAN armada ke-7 

Amerika Serikat, laksamana 
muda Stuart Ingersoll, malam 
Sabtu mengumamkan bahwa dua 
buah  apung2 'dan dua “buah 
tangki bensin di Jautan interna- 
sional telah didjemput oleh ka- 
pal perang A.S. Hal ini terdjadi 

kepulauan 
Chu Shan, didaerah Laut Tiong- 
kok sebelah tenggara Shanghai, 
dimana kapal2 dan pesawat2. ter 
bang A.S. mentjari sebuah pesa- 
wat jang diberitakan hilang. Kini 
mereka terus berusaha mentjari 
anak buahnja jang mungkin ma- 
sih hidup. 

Radio, Peking tuduh AS Ia 
kukan provokasi, 

Sementara itu, siaran radio Pe- 
king dalam bahasa Tionghoa ma 
lam Sabtu menuduh armada ke-7 
A.S. telah melakukan provokasi 
didekat pantai Tiongkok. Seterus 
nja Siaran itu menuduh tentang 
provokasi oleh pesawat2 AS di 
atas teluk Hangchow. 
an Siaran itu tidak menje- 

but-njebut tentang pesawat AS 
jang diwartakan telah ditembak   djatuh itu. (Antara-Reuter). 

»Sikap jang sama akan dibri- 
kan lagi oleh pemerintah Portiws 
gal segera setelah pemerintah at Dalam penghidupan 

pe dia memberikan sjarat minimum 
bagi pekerdjaan utusan Brazilia di 
Bombay. Demikian komunike itu 
jang selandjutnja mengatakan ,,ka 
mi berhak akan resiprositet sehing 
ga kami berhak agar utusan Bra- 
silia dapat mendjalankan tugasnja 

halnja 

"Iwang berdiri 

ig. sebenarnja dulu memperdjuangkan Republik Indonesia. 

Bila penampungan tidak me- 
muaskan. maka kekatjauan akan 
makin hebat, gedung2 sekolah 
sekarang  djangan diharapkan 
akan selamat. 'Guru2 jang mene 
rim, uang suap sudah dikenal 
oleh kami semua, kembalikanlah 
apa2 jang telah diterims dari 
murid2 itu untuk tidak lebih 
mengatjaukan, 

Dikatakannja lagi dalam - su- 
rat antjaman .tsb., kami ...tahu 
apa sebabnja kami tidak diteri- 
ma disekolah negeri. kareng. ka 
mi tidak punja uang dan orang- 
tua kami tidak punja hdmi. 
Demikian a.l. bunji surat-antja 
man tsb. jang ditulis tgl. 22-8- 
1956 dan terima tgl. 24-8-1956 
dan dikirimkan oleh jang mena 
makan dirinja ,.Pemuda Peladjar 
Indonesia Barisan Sakit Hati Ko 
tabesar Medan”. Dalam hubung 
an ini, ,,Antara” telah menanja 
kan kepada Inspeksi SMP S.U., 
apakah ada menerima surat jang 
seperti itu, diterangkan, bahwa 
sampai hari ini Inspeksi SMP be 
lum pernah menerimanja. 

(Antara) 

  

DALAM kelas-satu kesebela- 
san amatir sepakbola dari per- 
kumpulan ,,prof” Brasilia F. C. 
Sao Paulo, jang beberapa bulan 
jang lalu pernah melawat ke 
Nederland, dibawah  mistar-ga- 

seorang  keeper 
Oliveira, jang sebelah kakinja se 
dikit diatas Tutut telah ,,dipo- 
tong,” demikian tulis madjalah 
»Sportief,” 

sehari2 
ndjaga-gawang ini. berdjalan 

dengan menggunakan tongkat” 
(krukken), tetapi walaupun ja 
mempunjai kaki sebelah, ia ada- 
lah seorang keeper jang gapah 
sekali. Ia mempunjai posisi jang 
baik,  daja-reaksi besar, dapat 
melontjat menangkap bola, hing 
ga perkumpulannja lebih suka   utusan Mesir akan rasakan 

Goa,  (Antara-Reuter), 
dit ga-gawang 

memilih Oliveira sebagai pendja- 
1 dari pada keeper 

amatir lainnja, 
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