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odi Irian Barat, Marokko, Tunisia, 
' SAlgeria, Goa, Pondichery dil. 

La 

4 2 . bs 1 menga, 

ka jakni: Ada kebebasan untuk 

«rasa? Djawabku: mungkin belum 

| kin berada ditengah2 antara ke. 
dua tjara bekerdja jang bertenta F 
ngan itu. Hal ini tidak berarti kita | 

  

. njak gasoline jang didjual disana 

  

? enverbit 

Spa 

Dim. kota Smg. 
Luar kots Smg: 

Rp. 12, 
tp. 13,70 & Rp, 030 (Materai) : 

  

70 4 Rp. nga (Materah — Rp 

  

  

SEHABIS RESEPSI p 
PNF ke-VIII di Semarang 1 
dilangsungkan sampai fadja 

.ta2 Badan Pekerdia Konggres 

      

39 orang, dan 15 diantarania merupakan Dewan Pimpinan. Ada- 
pun hasil susunan lengkapnja adalah sbb.: Ha f3 

1, Ketua Umum Suwirjo, Wakil | Mr. Iskag dan Sajuti Melik. 
—' Ketua I Sarmidi Ma: oro,| Anggauta2 Badan . Pekerdja: i Ketua Il: Mr. Wilopo. Wk. |Laside,  Winoto.  Danussmoro 

Uk Dr. Ketua 
Pia Manuabe, - Sekdie, JI: 
Hadikusumo. Anggauta2 Dewan 
Pimpinan: Mr. Subagio 'Rekso- 
dipuro, Drs. A.K. Gani, Rh 
Kusnan, Nj. Pudio-buntoro, Mr. 

Osa Maliki, Hadisubeno, Hardi. 

  

Dari Tiap 5 Ban Mobil 
Di Amerika 'Jg 1 Terbi 
 Dari'Karet Indonesia 
: Bung! Karno Bentangkan' Oleb2nja Lari” 

maa Pemimpin2 Rekjat 

Sukarno bertempat ay pakeng atom agama eHrhbsaped 
dari perdjalanannja ke Amerika Serikat Gan negeri2 Eropa lainnja, dihadapan pemumpin2 golongan sipil, Orgamnisasi2 dan partai2 politik. 2 

Luar Negeri Dide 
| bi 

SELAMA KIRA2 

ramah mengenai olkh2 

keientaraan, kepolisian, 
Oieh Presiden  didjelaskan 

maksud dan tudjuan melakukan 
perdjaianan dinegara2 ts». sela 
taa 50 hari, jakni disamping un 
tuk mengeratkan gubungan dan 
kerdjasama dengan negara2 di- 
kunujunginja itu, djuga memper 
kenaikan kepada negara2 itu ten 
ting Indonesia, serta mei:hat, 
menindjau, memperhaiikan dan 
mentjari bahan2 dinegara2 itu | 
unuk dipergunakan d? Indone-' 
SB. 

nja ke Amerika dan negeri2 di: 
Eropa Barat itu ternjata tidak ha 
nja sebigai. terompetnja Indonesia 
sadja tetapi djuga. sebagai terom 
petnja negara? Asia Afrika. Ini 
terbukti dari surat? pernjataan te- 
rima kasih dari negara2 tersebut 
jang telah diterima - Presiden. 
Diluar negeri itu Presiden meng- 
gambarkan realiteit dari keadaan2 
di Indonesia dan Asia. Masih ada 
negara2 jang dikundjunginja itu 
jang belum mengerti bahwa kolo 
nialisme masih hidup. Dalam hu- 
bungan ini didjelaskan keadaan? 

Mengenai apa jang telah dili. 
hat di Amerika, Presiden 1 

    

  

  

mengutarakan pendapat. Sebagai 

Meera Ibnu Hadjar Ragu'kan 
kinan. ,.Aku lihat kekajaan ma- 

ada pembagian sama rata sama 

ada pembagian kearah itu. Se 
bab disamping rumah2 jang begi |: 
tu serba mewah dan megah dju | 
:ga ada rumah2 biasa. Aku meli- 
hat adanja ,.property owning de 
mocration” (demokrasi dari mel 
reka jang berada sadja). Demiki- 
an kata Presiden. ma 

Bagi negeri2 Sovjet dan RRT 
menurut tjeritera2, gambar? dil. 
tjara bekerdjanja ada sebaliknja 
daripada Amerika, . 
apabila nanti- aku 
ke Sovjet dan RRT akan kutja 
ri apakah tjita2 sosialisme sudah | 
terselenggara benar2 setjara ma- 
teriil dinegara2 itu. - . 1 

8 Indonesia ditengah2. 
Dan bagi Indonesia sendiri, de 

mikian dikatakan Presiden, mung 

“duduk diatas pagar menonton kel 
adaan sadja, tetapi kita bebas dan 
aktif mengikuti kajakinan murni s3 sin dalim' penerbitannja kita sendiri. Kita tidak bisa ne- 
tral selama didunia ini masih ada| 
pendjadjahan. £ 

An besi, tapi belum di 
a i gal. 

Selandjutnja Presiden 'memben- 
tangkan pengalamannja ketika be 
lau bertemu dengan seorang Pre 
siden direktur perusahaan minjak 
di San Francisco. Presiden diberi 
tahu, bahwa tiap 7 liter dari mi- 

itu jang 1 liter adalah minjak dari 
Indonesia. Begitu pula tiap 5 buah 
ban mobil disana, sebuah ban di 

melendiutkan sidang nleno jang | 

  

Isa, Sekretaris 

6 12 tone 
Menurut Presiden, perdjalanan- 13 sedang laku pasarannja. Un- 

“FSelandia. 

Penanda 

   

  

Minggu untuk memilih anggau- 
"tai, jang sefuruhnia terdiri dari 

   
   

  

Max Maram's, 
pradja. Asmara Hadi, 
Achmad. Muis Hasan, 

mat S'regar, Mr. 

naeni, 
   

  

Indonesia, tetapi belum digali. 
Oleh karena itu dalam tjeramah 

nja Presiden mengandjurkan agar 
kita mau bekerdja keras menam 
pung hasil2 sukses jang telah di- 
tjapai dari negara2 jang telah di 
kundjungi Presiden. Jang penting 
djanganlah kita dihinggapi penja: 

kit Mina anngtad complex. 
erdjalanan gelombang ke 

. 2 dan ke 3. : " 
Dalam pada itu Presiden menga 

takan, bahwa dewasa ini Indone: 

dangan dari negeri2 asing banjak 
sekali jang telah diterimanja 'a. |. 
dari Hongaria, Turki, Albania 
dan Polandia. Diterangkan, bahwa 
perdjalanan gelombang ke-2 akan 
dilakukan mulai tgl. 26 Agustus 
ke Sovjet Uni, Jugoslavia, 1 3 
slowakia, Austria dan 
Achir Desember 1956 menurut 
renfjana melakukan perdjalanan 
gelombang ke-3 jakni ke India, 
Pakistan, Iran, Irak, Syria, Liba- 
non, Mesir, Ceylon dan Thailand. 
Dan  selandjutnja direntjanakan 
pula melakukan perdjalanan ge- 
lombang ke-4 pada “pertengahan 
th. 1957 ke Amerika Selatan dan 

.|sioner Bukanlah 9 

Ahem Frnine- 

Ramb: ig: Maag . KamDi- 

tan, Sudiro, Mr. SINagiO,. Gul- 
22r T.. Sartono, Sla- 

(met Ginting, E.F. Wens dan Is-| 

La e ajal 
o|saja keadaan pada ih. 1927 tat- 

Tengah. Sebab sedjak dulu PNI (mendirikan PNI 

(dan ekonomi, melenjapkan pe-|gemparkan seluruh 

  

|da th. 1927 mendapat sambutan (2194 mentjontoh Nabi Isa ig. de 

edikonja. Dari lapangan terbang memberi pendjelasan atas kepu 

  

pe ag 

7 Tiap Saat Bisa Dilepas 
Korno Kenangkan Masa 

Kepada Kaum 

  

    h Badju 

   
    

    

Kongresis P. N. L Un 
Loji AN Rusa 

   Untuk K   

  

tupan 
Ga Saptu malam, Presiden Sukarno 
viarhuermisme bukanlah 'badju jang 

     

  

haenisrae jang tidax revorusioner mma sd revolusian tidak bisa dipisah2kan. Faham ini lah 1 bumi dan 
ri oleh peserta2 konggres PNI ja 

      

sar dari Amerika Serikat, Sovjet rusa, KE, 1 

kilan Belanda. 1. 9 3 Tn - , Mega 5 

Presiden Sukarno jg berpidato da masa itu' tjotjok dengan sege 
selama Ik. 40 menit pada permu nap perasaan jang terpendam da 
taannja mengatakan bahwa be- lam kalbunja rakjat jang sudah 

liau berpidato sebagai Presiden sedemik rupa kesengsaraan |ig tidak beranggauta sesuatu par “Cmiklan rupa | 
tai. ,, Tetapi sebabai Iapusie Me ekonominja, jang dipaksa hidup 
sa jg tidak bis, melepaskan diri| engan sebenggol sehari. 
Kn pengalaman2| 

didjaman ig lan 
(dari 

pau, maka terbajanglah dich 

   

   Dengan menanjakan pada pa 
  

| dan kedjadian2 : 

jallra kongresisten mengapa PNI 
bersikap dingin terhadap  ada- kala saja sebagai pemuda ig ber nja Konggres Rakjat, Presiden 

Yita2 tinggi dengan be 1 : Untr kawan? “dikota Bandune (berkata bahwa djika PNI miem mendirikan Partai Nasional Indo| Pem maka tidak akan dapat nesia”, demikian kata Bung Kar| menggerakkan massa aksi. Dim. no. Dibentangkan asal mulanja hubungan ini dibentangkan pula | PNI didirikan pada tahun tsb. etika Bung Karno ketjuali men dan segala rintangan2nja. idirikan PNI djuga PPPKI jang: 1 6 .. (merupakan suatu gabungan dari | 
“Partai kiri. partai2 pada masa dula, untuk Oleh Presiden dikatakan, vah-| mengadakan kerdjasama mengak ira sekarang ini banjak orang) Vir masjarakat seluruhnja. 

mengatakan bahwa PNI “adalah| 
partai menengah. Hal ini dise- Perlu semangat menjaia2 | babkan ' karena adanja 'stilah2|  Selandjutnja- presiden mengan 
jaliran “kiri dan aliran kanan, | Hurkan bahwa kita jang Nk Gam PNI diberi ditengah2 antara| Wi Bidup dalam periode pemba ikiri dan kanan “itu. Dengan te-|VSunan raksasa, perlu memikki jgas disini saja katakan, demiki|Sewangat jang menjala2 berko- jan Presiden, bahwa sedjak  1h bar2 untuk melaksanakan Pn 1927 sama k : : ,| pangunan raksasa itu. Seperti se sampai sekarane ini PNI| aonoat 39 tahan i jana adalah partai kiri, bukan partai dimikki Oleh pen pu Jang i h ena Pu dimikki oleh Bung Le ketika 

anja dengan 
beberapa kawan2 jg bisa meng- an 1 a masjarakat nindasan dan mengangkat kaum|dan dunia. Kita harus meniru miskin dari lembah kesengsara-| pula semangat dan tekad dar. an. Buddha Gautama jang dengan 
29 orang kawannja bisa menje- 
barkan ideenja keseluruh dunia, 

menginginkan merdeka politik 

£ 
Apa sebab berdirinja “PNI pa 

Is hangat dari seluruh rakjat Infosan 12 orang Sahabatnia bisa donesia dan menimbulkan reaksi! s-#febangxan agamanja jang dari seluruh dunia. olzh Presiden kini merupakan agama terbesar dikatakan, karena keadaan jang 
obiektif pada masa itu, sebab ke langsungan sesuatu gerakan ada- 
lah tergantung dari adania fak- 
tor2 jang objektif. Idee PNI pa 

Presiden Sukarno. 

Sebelum -amanat Presiden tsb. 
dalam. resepsi iiu lebih dahulu 
berpidato Wakil Ketua Panitya 

ane Konggres Mr. Surjadi jang me- 
telah datang di Semarang. Moham ngumumkan keputusan? Konla: Tea Sukarnoputra dengan gres. Ketua Umum PNI Suwirjo   
mereka menudju kerumah Guber |tusan2 jang telah diambil kong-   

tera-puteranja. | 

diam 9 dengan pesawat terbang 

— teriil di Amerika j | Ta an H i 
Ag eroa sus Tanda Tangan H.Basry 

Koi.? Dardiansjah js. 
Gacrah Hulu Stngai 

niter & 3 
| Di Muui Dar 
“put oleh bupati" 
latan Djahri, d 
gota Staf Pengu: 

     

     
   

  

sementara ang 
a Militer da 

djak Kemis pagi 
ari Bandjarmasir 

| menudju Hulu Sungai. 
Let. Kol. KRJIT Dardiansjah 

.melakukan penaatannja itu dgn. 
disertai oleh Ik. 300 orang anak 
buahnja. Belum diperoleh ketera 

ngan, apakah sendjata2 mereka 
turut serta diserahkan. Demikian 
Antara” “memperoleh ketera- 
ngan dari kalan, resmi. 

- Faktor2 belum berhasilnja 

Sementara harian di Bandjar- 
j C hari 

'kemarin, telah memuat suatu ke- 
'erangan dari Penguasa Militer 
|Overste H. Hasan Basry jg baru 
'tiba dari Kota Baru dalam usa- 
hanja menemui Ibnu Hadjar tapi 
jang belum berhasil itu, 
| Oleh Penguasa Militer didjelas 
kan bhw ketjualsoal waktu jg 
mungkin mendjadi faktor penting 
dari belum tertjapainja “maksud 
bertemu muka setjara Jangsung 
dgn Ibnu Hadjar, menurut duga- 
annja faktor lainnja ialah berki- 
sar pada soal ,,tandatangan” da-   antaranja adalah terbikin dari ka 

ret berasal dari Indonesia. 
Dalam hal ini Presiden mendje- 

ri Overste H. Hasan Basry. 
Soal ',tandatangan” ini, meru 

rut keterangan, telah menjebab- 

nur. Siang hari diam 12.00 Presi den dengan putera2nia dengan pe|sampaikan. oleh Walikota Sema- 5... etapak Si ah ai Awat ferbam “Minggu -pagi — kemarin “Gtbga-bata-dan" eland'utnia dengan ke- 
ta api istimewa.terus ke Blitar. 

Itulah Jg“Sebabkan?Masih Belum Berha- 
silnja Pertemuan 'Antara- H. Bosry Dgn 

HARI KEMIS djam 13.00 siang wakil Panglima KRJA ,,Let. 
bertindak selaku komandan pasukan KRJT 

St tejah memenuhi panggilan Penguasa Militer 
Gi Siwui Ik. 21 km, dar: kota Barabai, dan termasuk dalam rayon 

5 La 
Perlu diketahui bahwa “tanda 

gres. Kemudian sambutan? di- 

1g menudju ke Surajrang Hadisubeno, Gubernur Djal 
va Tengah Mangunnegoro, PM 
AN S-stroamidjojo dan ' Wakil 
Ketua IT Parlemen Zainul Arifin. 

. 

Sambutan Wk, Ketua I 
Parlemen. 

Dalam kata sambutannja Wk. 
Ketua I Parlemen Z. Arifin an- 
|taranja mengatakan bhw berkat 
(kegiatan jang luar biasa maka 
PNI bisa berhasil keluar sebagai 
pemenang dalam pemilihan umum 
jl. Dengan mengemukakan pepa- 
ah: bulat air karena pembuluh, 
bulat kata karena musiawarah, 

(Inggris Akan Ki. 
rim Kapal2j/Pe- 
rang Ke Suez? 
DIREKTUR kongsi pelajaran 

Djepanng ,,Mitsui”, Koji Shindo, 
Sabtu kemaren dulu  mengata- 

KRJIT Menjerah 

  

tangan” Overste H. Hasan Ba- 
sry jang menimbulkan ketjuriga 
an Ibnu Hadjar tersebut terda-l 
pat pada surat2 panggilan serta 

Surat2 selebaran jang dikeluar 
kan oleh pihak Penguasa Militer 

nisme Jang Tak Revolu- 

  

- Kobar2kan Semangat 
es PNI ke-Vili argedung Kesenian Semarang pa- 

paga Aa nOnggresisin  “Mmemperingaikan 
adtepaad, an difjanteikan “Gikapseos. 2 war 
isme sedjati, sebao Jviarhtaen.se dan 

daan jang revolusioner pula. 
: 128 y ng beriangsung sedjak tgi. 42 Djuli, 

Gangan a.l. tampak xM Ali “Sasiroamuajojo, Wasit Kera 1 Parien ai Zamuk Arifin, Duta2 Be 
Canada uan Dyurunur Barat serta kerwa 

dselaruh dunia, demikian kata Irut rentjana dilakukan pada ha 

  

  

KWALITEIT 
BAIK 

HARGA 
MELAWAN 

SNI NI 

IPTO MA 
Mn tep 

P. 

          
  

  

|DKA 4 ulai 
nisme 

| (Tapi Sementara' 

       Borang Sadja 
Pembangunan 

(A. di Djakaria didapat kabar 
Saha Sabtu malam mulai diam 

Oo Ivea ke- 
alam disaai2 jang revoiusioner 

SepSi Mil Keguali dihadii- 
djuga oleh banjak un- 

|kat Buruh Kereta Api 
Djawa, ketjuali Madura, 
mulai mengadakan 
protes jang ditudjukan 
Menteri 

cmuhnja perserudjuannia segi 
jang tua kita hormati dan jang : NAD Pu : 
muda kita  sajangi, pembitjara 
mengupas arti demokrasi sebagai 
salah satu sila dari Pantjasila. 
Achirnja diharapkan agar PNi 
djanganlah sebagai pohon jg ma- 
kin tua dan tinggi makin tidak 

bisa memberikan perlindungan: 
terhadap panas matahari, tetapi 
djadilah ibarat pohon beringin, 
jang makin tua usianja makin 
baik utk tempat berteduh. 

am-A enteri - Perburuhan 
fl. 12 April 1956. 

Adapun jang terkena 

nja. 

Dapat “ditambahkan, bhw re- 
sepsi ini dimeriahkan oleh orkes 
seruling ,,Surya Kentjana” jang 
dimainkan oleh orang2 terpendja ' 
ra di Mlaten, petilan wajang 
orang dari Ngesti Pandowo dan' 
orkes dari studio RRI Semarans 

Hari Ini 3 Besar Barat 

Rundingkan Tindakan 

  ja jang terpukul jalah modal Be 
landa. : 
Demikian keterangan Koman 

do Aksi tsb. (Antara). 

Kongsij,Terusan?Suez Tak» Akui: Tindakan 
Mesir — Kapal2 Akan Berlajor Memutar 
Lewat Tg. Harapan?— Nasser Diramolkan 
Akan Alami Nasib Seperti Mossadegh 

KALANGAN JANG PATUT dipertjaja mengatakan ti x... 
hari Sabtu, bahwa Amerika Serikat Senin ini, akan menggabung- 
kan diri dgn. Perantjis dan Inggris untuk mengadakan peruuui. 
darurat di Loridon, guna ambil keputusan mengenai tinuasan jan: 
akan mereka Jakukan, karenan Mesir telah menasionalisas: 4... 
san Suez. 
Kontak2 jang pertama menu- Nasser memperingatkan 

Inggris & Perantjis. 
ri Minggu kemaren dan kemudi- 

da hari Semih imi hari Sabtu kemarendulu, waktu 
Kalangan jang patut dipertja kereta api jang dinaikinja dari Is 

ja menandaskan bahwa keputus- kandariah menudju ke Kairo sing 
an Mesir untuk menasionalisasi gah disetasiun Benha, bahwa rak Terusan Suez itu mempunjai ar- ja Mesir memobilisasi dirinja dan 

ti internasional jang besar. Pe- bersendjata untuk mempertahan- 
merintah Hiranijis berpendirian kan hak2 dan kedaulatannja, ter 

bhw Barat terutama harus dapat tandan Papa la ek 
mendjamin  kebebasar, pelajaran »Wita akan menang “dan kita 
melalui Terusan Suez, dan untuk akan mempertahankan kebebasan 

menijapai tudjran ini perlu ada kita, sampai titik darah. penghab: 
nja perumusan internasional. San, kata Nasser. 

Kanada gabungkan diri dg 
Inggris. 

juga Kanada kini sedang meng 
adakan perundingan dgn Inggeris 
utk mengadakan kerdja sama Kr 

6 Move Nasser akan ber- 
LN mba Congoana eh i akibat sama seperti move 
Sen AN ENENI 21 Mossadegh, kata kalang- 

Su Ba 5 kuta! an2 pemerintahan Iran, 
uez ole esir, demikian kata! ——. HA baat 

menteri luarnegeri Kanada rasi Djuga kalangan? pemerintah jg 
Ta 'mengetahui di Yeheran hari Sab- 

a Ne Nan madjelis ren tu telah menjatakan pendapat per 
a i 

5 - £ . seorangan mereka masing2 bahwa 
Djurobitjara seksi luarnegeri tindakan presiden Djamal Abdul 

madjelis rendah John Diefenba- Nasser dalam menasionalisasikan 
ker (dari partai oposisi) mena-' aa terusan Suez menundjukkan arti 
makan nasoinalisasi terusan Suez permulaan daripada  ked'atuhan- 
itu suatu ,,jang tak diduga2 dan £ P nja, demikian menurut U.P. 
mengedjutkan”, dan mengatakan Pemerintah Iran tak hendak me' 
bhw Kanada harus menggabung- ngeluarkan komentar resminja, te- 
kan diri dgn Inggeris dalam me-| tapi dalam pada itu para pembe- 
ngutuk perkosaan” terhadap sar2 pemerintah setjara perseora 
praktek internasional atas terus- ngan menjatakan bahwa Nasser 
an itu. Iteiah ,,membakar hantjurkan diem 

:seuap gangguan terhadap lalulin- 
'tas pelajaran melalui terusan Suaz 
mendjadi tanggung djawab mere 
ka sendiri. 

  dalam rangka menjelesaikan ke|kan bahwa tak akan mengheran 
amanan di Kalimantan Selatan. |kanlah apabila Inggris dan Ke- 

Tentang hal ,,tanda tangan” |rantjis sampai mengirimkan ka- 
ini, djuga pernah dikemukakan 'pal2 perang ke Terusan Suez, 
oleh Kapten”  KRJT Tijinaby untuk membatalkan nasionalisasi 
jang bertindak selaku Kepala &aan pelajaran tadi oleh Me- 
Staf KRJT, kepada Penguasa SX- . 2 : 
talas ketika Overste H. Ha- |, Shindo menamakan Be Rani 

j - : Fa Ka Mesir itu “menjesalkan, dan 
na snensbenitwesd sai akan mengatjaukan pasaran pe- 

Kesulitan mengenai "tanda ta ngangkutan dunia”. Kata Shin- 
ngan" ini, telah mendapat per do, tiap bulan ada kira2 20 ka 

hatian Penguasa Militer, dan di paltangki Djepang jang berlajar 
benarkan bahwa antara tanda| Melalui terusan Suez. 

: Kalangan pelajaran 

  
Djepang/   

laskan kepada mereka, bahwa ke kan Ibnu Hadjar terpaksa harus 
kajaan alam. di Indonesia baru mengadakan penjelidikan jang men 
hanja bagian atasnja sadja jang dalam, karena antara tandatangan 
dikeruk, bagian jang mendalam Overste H. Hasan Basry pada 
belum diambil. Waktu ditanjakan waktu bergerilja dan pada surat2 
apakah Indonesia djuga mempu- panggilan dan selebaran jang di- 

Pa nan na chawatir kalau2 tindakan Mesir 
daan. 5 itu akan mengakibatkan pemboi! 

: kotan kongsi2 pelajaran untuk ' 
Ibnu Hadiar susun daftar | menghindari Terusan Suez, me- 

' anggota2nja. milih djalan lain dan akibatnja 
Lebih landjut diberitakan, bah 

wa dewasa ini Ibnu Hadjar se- 
dang menjusun suatu daftar ang 
gota. Menurut keterangan jang di 
dapat “Antara”, daftar ini akan 
diserahkannja, pada waktu. ia 
akan kembali kemasjarakat meme- 
nuhi panggilan Penguasa Militer. 

Menurut “Indonesia Berdjuang”, 
daerah Kota Baru dewasa ini tlh 
merupakan suatu konsentrasi ter- 
rein dan akan mendjadi satu2nja 
daerah pemusatan segenap pasu- 
kan-pasukan induk KRJT jang di 
harapkan segera akan memenuhi 

jalah kenaikan bea pengarngkuw- 
an: (Antara-Reuter). 

Balas Mem- 
Ti Kei) ": balas. 

Inggris“Bekukan Va- 
luta Mesir — Mesir 
Bekukan Saham? 

Kongsi Suez 
KEMENTERIAN keuangan 

inggris “mengumumkan bahwa 

    

Pearson dalam pada itu F- 'batan jang ada dibelakangnia”. 
pendapat, bhw tindakan Mesir Pendapat2 mereka itu ' menghu- 
itu merupakan pelanggaran thd bung2kan move Nasser itu sedja- 
perdjandjian internasional, tetapi lan dengan move jang pernah di- 
kemudian menambahkan lagi, kukan oleh bekas perdana mente- 
bhw pelanggaran itu sebenarnja ri Iran Mohammad Mossadegh jg 
telah dilakukan oleh Mesir dgn hendak menasionalisasikan "Irani- 
melarang kapal2 Israel berlajar an Oil Company” milik Inggris). 
melalui terusan itu. Hanja bedanja, Nasser berdiri me 

Sementara itu perusahaan Te- nentang negara? Barat dengan ter 
rusan Suez menjatakan di Paris lebih dahulu mendekati dan meng 
bahwa ia tak mengakui tindak- arahkan dirinja sendiri lebih rapat 
an-tindakan kekerasan jang di- pada Uni Sovjet. 
djalankan oleh pemerintah Me-| Sebagaimana diketahui Mossa- 
Sir itu terhadap kepadanja. degh oleh movenja sendiri 'itu di! 

Dinjatakan oleh perusahan itu | masukkan kedalam pendjara bebe 

supaja perintah pemerintah Me- |rapa tahun j.l. Dan dalam minggu 
sir utk membekukan dana 'peru- ini ia akan dibebaskan kembali. 

sahaan tsb dianggap tak berla-| Seorang pendjabat tinggi peme 
ku sadja. Setiap pembajaran ka-!rintah mengatakan kepada warta 
rena melalui terusan itu kepada! wan U.P. : ,,Mossadegh akan ha- 
pemerintah Mesir tidaklah dapat |'us tertawa mekntena Nda 
dianggap sebagai pemetjahan ba|Pendjara, bahwa didunia ini, ma 

'gi perusahaan tsb. Pernjataan sih ada djuga seorang jang dapat 
ini dikeluarkan setelah dilang-| "buat kesalahan jang sama se- 
sungkan pertemuan oleh pengu- perti lang telah ia perbuat.”. (An 

rus perusahaan itu jang dihadli-|#ra—UP). 
ri oleh direktor2 Inggris dan 
Prantjis. : HATTA SETUDJUI PERLIN- 

DUNGAN KPD GOLONGAN? 
JG LEMAH EKONOMINTA. 
Wakili Presiden Hatta dalam 

dung Kerapan? fjeramahnja dimuka pentjinta? kc 

Sementara itu sumber2 di perasi dan pedjabat2 daerah Pe 

  

Pemilik2 kapal akan ki- 
rim kapalnja mejalui Tan-   

8 5, Mogok: Ki 

| Mengenci Kereta21 VK Bunuh (Diri Ber-       
| DARI Komando Aksi S.B.K.| SATU DRAMA 

121.80 sampai diam 03.09 Sari- 
seluruh | 

telah 
pemogokan 

kepada 
Perrhubungan  berhu- 

"ang don, tidak dilaksanakan ss 

Lza SUKA-Menteri Perhubung- 
pada 

pemo- 
|gokan itu ialah kereta2 api ba 
rang. Berhubung dengan itu Sab 
tu malam 8 kereta api barang 
dari Djakarta kesemua djurusan| 
telah dibatalkan keberangkatan- 

Menurut keterangan Komando 
Aksi SBKA itu maka pengang- 
kutan2 militer dan bahan2 jang 
penting diketjualikan, karena pe 
mogokan diatur sedemikian supa'! 

Bersama Tentang /Suez 

Dalam pada itu Presiden Mesir | 
an diteruskan selengkapnja pa- Djamal Abdul Nasser mengatakan | 

Nasser seterusnja memperingat- |: 
kan Inggris dan Perantjis, bahwa |. 

  

niai bahan besi, oleh Presiden di 
djawab, bahwa bahan besi ada di 

Nasionalisasi Sue E Pela 

ANGGOTA Parlemen Siauw itu 
Giok Tjhan menerangkan pada 

Baik Bagi 

»Antara”, bhw tindakan Presiden 
Mesir G.A. Nasser untuk mena- 
sionalisasi Terusan Suez adalah 
suatu tindakan gagah dari kesa- 
daran rakjat Asia-Afrika jg telah 
merdeka. Djuga dikatakan, bah 
wa tindakan itu merupakan pe- 
laksanaan dari semangat  Ban- 
dung jang merupakan pukulan 
pula bagi kaum imperialis. 

Menurut Siauw, Nasser berani 
mengambil tindakan jang begitu 
besar, karena ia jakin akan so- 
lidaritet negara2 Asia-Afrika da 
lam pelaksanaan semangat Ban- 
dung itu. 

Atas pertanjaan, bagaimana 

keluarkan oleh pihak Penguasa 

Militer, ternjata agak berbeda. 

  

    
sanaan 

uw katakan, bhw tindak- 
an Nasser itu memang akan me 
nimbulkan kemarahan kaum im 
perialis Inggeris, Perantjis dan 
Amerika dan kaum  kolonialis 
lainnja, tapi perimbangan  ke- 
kuatan internasional adalah me- 
nguntungkan pihak kekuatan jg 
anti kolonialisme, dan. tindakan 
Nasser itu adalah pelaksanaan 
dari semangat anti kolonialisme 
itu, 

    

Menurut: Siauw, Terusan Suez 
itu oleh kaum kolonialis dibuat 
untuk maksud mempertahankan 
djadjahan?nja dan dgn dinasiona 
lisasinja Terusan itu oleh Mesir, 
berarti usaha2 kolonialisme itu 

akibat2 internasional tindakandibendung. Hal itu amat mengun 

& 

z Akan Berpengaruh 

panggilan Penguasa Militer dalam | segaia valuta Mesir jang  disim 

bentuk massaal. (Antara). 

tungkan kekuatan anti kolonia- 
lisme. 

Tindakan Nasser ini merupa- 
kan tamparan dan - merintangi 
perbuatan jang nekad bagi ka- 
um kolonialis Barat jang masih 
sadja hendak mempertahankan 
djadjahannja di Asia dan Afrika, 
demikian Siauw. 

Selandjutnja dikatakan, bahwa 
kedjadian di Mesir ini mestinja 
berpengaruh baik pada pemerin- 
tah Indonesia untuk lebih tjepat 
dan tangkas dalam melaksanakan 
pembatalan KMB, dalam arti me! 
likwidasi kolonialisme di Indone 

  
sia, terutama dilapangan ekono-| 
mi. Demikian Siauw Giok Tjhan 

(Antara), 

an di Inggris termasuk pula 
Bonatisa srerling, teiah: dibexu- 
kan. Ketjuali ku Kom. keuangan 
teiah mengeluarkan 2 buah ' de- 
arit jang melarang warganegara2 
Inggris untuk menuruti pevin- 
tah: pemerintah Mesir jang ber 
ialian dgn. valuta asing kongsi 
Terusan Suez. " : 

Tapi sementara itu Menteri ke 
uangan Mesir Abdul - Muneim 
Kaissuni hari Sabtu telah meme 
rintahkan segala bank dar lem- 
baga keuangan Mesir supaja m: 
reka - menjampaikan  kepadanja 
segala tjatatan dan rekening ke 
pada Kongsi Terusan Suez, serta 
daftar saham2 jg disimpan da 
lam bank2 tadi oleh Kongsi Te- 
rusan Suez. 
Disamping itu menteri nela 

rang segala tindakan mengenai 
rekening2 Kongsi Terusan, baik 
jig melalui pembajaran - didalam 
negeri ataupun transfer2 kaluar 

| negeri, 
Menteri memerintahkan supaja 

segala saham jg disimpan oleh 
Kongsi Terusan dalam  bank2 
itu dibekukan, (Antara-AFP). 

Washington jang dekat dengan | kalongan jang dilangsungkan 
kongsi Terusan Suez menjatakan| Tegal hari Djum'at siang menja 
bahwa mereka. ini menduga para, tak bahwa ia dapat mentjetu- 
pemilik kapal akan lebih senang diui adanja perlindungan pada go 
mengirimkan kapal2nja melalui longan2 lemah terhadap golongar 
|Tandjung Harapan di Afrika golongan ekonomi kuat, tanpa me 
“Selatan daripada membajar pa- ngadakan diskriminasi rasial, 
'djak kepada pemerintah Mesir 

|sionalisasi baru2 ini. 
Hal ini merupakan salah satu 

daripada hal2 jang tak pasti jang 
dewasa ini sedang dipeladjari se|'“'HOH. THOHIR. Abubakar 
tiara gelisah dikalangan2 peme- Sekretaris Djenderal Partai Sjari 
rintah, bank2 dan kantor2 perka kat Islam Indonesia (PSII) atas 
palan di Amerika Serikat sesu- pertanjaan ,,Antara” di Surabaja 
dah. Mesir menasionalisasi dja- menerangkan, bhw dalam kong- 
lan air jang sangat vital itu. 'gres luar biasa (Madjelis Tah- 

Amerika Serikat banjak seka kim) PSI jang — dilangsungkan 
li mempergunakan terusan Suez mulai Minggu tanggal 29 Djuli 
itu karena kapal2nja mengang- kemaren di Surabaja ini terdapat 
kut minjak dari Timur Tengah 3 masalah pokok jang akan di- 
jang diimport oleh AS. tindjau dan dibitjarakan, jakni: 

Dalam 15 tahun belakangan (1) konstitusi Republik Indone- 
ini djumlah kapal AS berluiar sia, (2) manifest politik PSII un 
melalui terusan Suez itu ialah tuk menghadapi masa pemilihan 
10 kali lipatganda, umum jang akan datang dan (3) 

  
  

Lambeg 
,Kon 8 

wan Kun 

a Kebudajsar Indonesia 

ataviossch Genootschep 

donen Wetenschaopan   

ILiem Sing Yang Bikin .,Minu- 
  

man Maut 

      samu Gadis Idaman- 
nja Korenar Turut “Bersa 

tjinta jang 
menjedihkan bara2 ini telah 
menggemj ikan masjarakat di- 
koia Banjuwangi. Dua djiwa te- 
lah melajang sebagai akibat mi 
ntin air pGtas. Jang mendjadi 
korban drama pertjintaan ita ja h 
lah dua pemuda dan pemud 
Tionghoa bernama Liem Sing 
"Yang beramur 17 tahun dan Tio 
Soen Nio berumur 15 mn. K: 
dua2nja masih mempunjai pertz 
kan keluarga dau mendjadi mu 
rd setolah landjutan — perfima 

| di Malang. 

Synode Geredja 
SYNODE TIONGHOA Kie 

       

      

  

rang mericnuhi panggilannta 

wa karena itu ummat kristen k 
bersalah akan adania segala ke 

  

Liem Sing Yang adalah saudara 
sepupu dari Tio Soen Nio, tetasi | 
ladanja hubungan dan pergaulan 
'sedjak ketjil dan semasa berseko- 
lah telah menimbulkan kesan jang 
mendalam pada diri Liem Sing 
Yang. Tetapi perasaan tjintanja 
ini tidak terbalas, karena Tio 
|Soen Nio tetap  menganggapnja 
sebagai saudara sadja. 

Tok Kauw Hwee di Djawa 

kepada ummat Kristen keturana 

ganegara jang bertanggung dia 

Hee, (Antarah, 

Mungkin karena putus asa Liem 
Sing Yang lalu mengambil djalan 
mekad dengan direntjanakan lebih 
dulu, jaitu hendak mati bersama? 
dengan Tio Soen Nio. Dan wk 
ini ia membeli potas. 

  Langkah 
Utk Dja-B 

Pada malam perpisahan, berhu 
bung Tio S6en Nio akan menerus 
kan sekolahnja ke SMA di Ma- 
lang sedang Liem Sing Yang te- 
tap di Banjuwangi (ia tidak lu- 

lus), ia telah mengadjak Tio Soen 
No keloteng diatas rumahnja. Di 
tempat itu ia mennjuguhkan minu- 
man kepada Tio Soen Nio jang 
lebih dulu sudah ditjampur dgn 
potas. 

Karena Tio Soen Nio mungkin 
ragu2 meminumnja ia dipaksanja. 

Hal ini terbukti oleh adanja tum 
pahan minuma itu dipakaiannja. 
Kemudian Liem Sing Yang mi- 

num pula potas itu. (Antara) 

Blok Militer Tai 

wan - Korea- Viet 
nam Selatan ? 
KOREA Seiatan bermaksud 

akan membentuk suatu perseku 
tean mihter 3 negara dgn. Tai- 
wan dan Vicinam Selaian, de- 
mikian menurut sumber2 ig. me 
ngetahui di Seoul hari Djum'at. 
Tetapi meskipun mereka meng. 
anggap pak demikian itu perlu, 
pembesar2 Korea Selatan me 
nfadari bahwa pembentukan pe: 
selutuan militer 3 negara i& 
sulit karena ke-engganin pom: 
rinntah Saigon. Menu 

a12 tadi pak demik 

Didja 
RENTJANA LANGKAH2 

fjara integral untuk daerah Atie 
politik keamanan pemerintah ja 

harapkan sudah selesai disusun 

  

  

pagi kemaren dulu. 

Langkah2 guna memulihkan 
keamanan setjara integral untuk 
daerah Atjeh dan Djawa Barat 
itu, dalam garis besarnja serupa 
gn apa jang selama ini lebih da 

hulu telah didjalankan didaerah 
Kalimantan dan Sulawesi, jaitu 
berupa - pengangkatan seorang 
penguasa-militer (seperti di Kali 
mantan) dan pembentukan ,,Ko- 
mando Pertempuran daerah Su- 
lawesi Selatan dan Tenggara”, 
jang seperti diketahui, masing2 
telah diadakan sedjak bulan Mei 
dan Djuli jbl. 
Menurut pihak Penad itu se- 

landjutnja, untuk segala “usaha 
dalam rangka-pemulihan keama- 
nan sesuai dgn politik keama- 
nan pemerintah itu, dewasa ini 
oleh pemerintah telah disediakan 
begroting chusus diluar  angga- 
ran-belandja guna keperluan ope 
rasi2 militer biasa, Berapa besar 

   iItuk keperluan itu, pihak  Penad        

  

  an @fekdif karena AS  tida&|tidak bersedia memberi pendje- 
an memberikan sokongannii |jasan. 

usaha? 
dalam rangka politik keamanan 
pemerintah itu, akan dilakukan 
setjara daerah demi-daerah, jg 

Rar Ai : £ Diterangkan, bahwa 
Pembesar2 kementerian luar ne 

Geri termasuk pedjabat- menteri 
luar negeri Cho Chung Whan tih 

    

    

perbaiki sikarnia, dan melaksans 

laksanakan, sebelum achir tahun 1956 ini. Demikian ditera 
oleh Dinas Penerangan Angkatan Darat kepada ,, Antara” 

nja begroting jang disediakan un 

PLP PPYAP PPL YA 

W.N. Turunan Tionghoa 
Perlu Perbaiki Sikapnja   

lah Akan Adanja Ke- 
burukan2:Dalami Lapangan Ekonomi - So- 
sial Dan” Politik Di, Indonesia — Seruan 

Kristen Tionghos 
Tok Kauw Hwee (Geredja Kristen 

Tionshaa) di Piawa Berat. stelah dalam sidangnja jang ke-XV 
di Sukabumi pada tgl. 23-27 Djuli '56, mennelaah keadaan urium 
Gan rupa2 persoalan kemasjarakatan didalam negara kita hu dan 

mentjoba menjelidiki dan mengerti sebab musabab penderitaan, ke 
gelisahan dan ketegangan dim hidup rakiat pada masa sekarang ini 
menjatakan, bahwa ummat Kristen keturunan Tionghoa, telah ku- 

1 ablam negara dan masjarakat, bah- 

ang ini, 

unan Tionghoa mengakui turut 
burukan dalam lapangan2 ekono- 

mi, sosial, politik dan rohani dinsgara kita ini. Dalam kesadaran 

akan panggilan dan kesalaharnia ita, maka Synode Tienghoa Kie 

f mendoa dan mennjerukan ke- 
pada warganegara Indonesia koterunan Tionghoa umumnia dan 

n Tionghoa chususnja untuk mem 

n kewadiibannia Sebagai war- 
wab. terhada» Tuhan, masiarakat 

  

dan negara. Demikian pernjafaan Synode Tionghoa Kie Tok Kauw 

LLBBLALLLAELLKLBLELLBBLLALELENESELELS LAS Aek Ae nd AA Ao 0 Ao 

Keamanan 
ar & Atjeh 

Diharopkon, Dopat'Dileksanakan Sebelum 
Achir 1956 - Gerakan2 'Operasi 'Terus 

lankan 
kearah pemulihan keamanar 

h dan Djawa Barat ds : 

ng telah disetudjui Parlemen, 
seluruhnja guna selandjutnia 

   

  

   

  

ngan segiat2nja, bukan sadja di 

daerah2 Sulawesi, Atjeh dan Dia 

wa Barat melainkan djuga  di- 
iain2 dderah di Indonesia, teris- 
fimewa didaerah2 jang masih 

terganggu keamanannja. 
Operasi2 militer terus 
djalankan. 

Dalam hubungan dengan perso- 
alan diatas, diurubitjara Angkat- 
an Darat itu selandiutnja mene- 
gaskan, bahwa disamping usaha2 
pemulihan keamanan setjara inte- 
gral itu, maka operasi2 militer te- 

di- 

ksus didjalankan oleh pihak Ang- 
katan Darat seperti jang memang 
biasanja dilakukan selama ini. 

Operasi-militer tersebut, teruta- 
ma sekali diadakan didaerah2 dan 
terhadap gerombolan atau anasir? 
jang masih tetap berkeras kepala 
mendjalankan pengatjauan2, 

Kalimantan dan Sulawesi 
diharapkan selesai th, ini. 

Mengenai Kalimantan dan Su 
lawesi diterangkan, bhw dikedua 
daerah itu, dimana sedj 

rapa lama ini sedang giat d 
sanakan usaha2 pemulihan k 

manan dalam rangka-politik kea 
manan pemerintah, maka 1 
lah keamanan itu dil 
dah akan selesai selu 1 

   
   

  

     

    membantah berita2 pers setempat didjalankan oleh pihak Rona 
bahwa di Seoul pa sesanah $ bahwa di Seoul pada pertengah an Darat bersama dgn lain-lain 
an bulan Agustus akan dilangsung instansi pemerintahan 
kan Suatu konperensi 3 menteri | Kaka Makar Dans! 
luar negeri dari Korea Selatan, | Bea ane bun 
Taiwan dan Vietnam . Selatan. wirio. 5 
Presiden Korea Selatan Synghman 
Rhee dalam konperensi persnja 
bulan j.I: mengataakan bahwa pe 
r erintahnja tidak mempunjai sua- 
tu rentjana jang konkrit meskipun 
(fika keadaan mengizinkan kami 
tidak berkeberatan akan pak 'de- 
mikian. 
Menurut sumber2 itu Kuomin- 

tang-lah satu2nia jang telah meng 
andjurkan pembentukan persekutu 

lan militer antara 3 negara anti- 
Ikomunis Asia. Pedjabat  men'er' 
Juar negeri Korea Selatan menga 
takan dalam konperensinja mincau 
jl. bahwa persekutuan itu perlu. 
tetapi pembentukannia tergantune 
dari keadaan? negara2 iang berke 
pentingan. (Antara-LIP). 

Atas pertanjaan sekitar . per- 
soalan. gerombolan D.I. dan apa 

'kah dewasa ini ada pula tanda2, 
bahwa pihak D.I. dengan pemim 
pin2nja seperti Kahar Muzakar 
di Sulawesi, Daud Beureuh di 
Atieh dan Kartosuwirjo di Dia 

wa Barat, djuga akan mengikuti 
djedjak kembali kemasjarakat se 
perti jang telah dilakukan oleh 
bekas2 pemimpin TRK dan TRI 
baru2 ini, djurubitjara Angkatan 

Darat menerangkan, bahwa tan 
da2 positip kedjurusan itu sam 
pai kini belum ada. Tetapi sege 
la usaha kedjurusan pelaksanaan 

politik keamanan setjara 'inte   
Djepang Main Politik 
| |, Madju Mundur"! 
Mengenci Soal Pembajaran” Pampasav 
Kepada Indonesia- Kinir Ingin/ Logi Untuk 

Lekas Diselesaikan : 
PENDJABAT MENTERI Luar Negeri Djepang Tasunosu. 

Takasaki menerangkan kemarin dulu, bahwa Djepang mi 
daki penjelesaian soal pampasan denngan Indonesia sele-as! 
Dlemikian berita UP dari Tokio Sabtu malam. Takasaki ja 
djabat Menteri Luar Negeri selama Menteri Luar Negeri Di 

Mamoru Shigemitsu pergi ke Moskow menjatakan, bahwa ci 
menghendaki supaja soal itu dapat dipetjahkan sebelum kita mer 
bitjarakan soal permintaan Birma untuk meninndjau kembah » 
setudjuan. pampasannja dengan Djepang”. 

ganti kerugian perang jg telat 
ditanda-tangani tahun ig lalu de 

   

  

   

  

Keterangan Takasaki itu dibe 
rikannja didalam suatu rapatj ngan Birma. Sebab didalam pes 
Seksi Luar Negeri parleme, se|setudiuan itu tertjantum | suati 
bagai djawaban atas perniataanj pasal jg memungkinkan untuk 

menindjau  persetudjuan tsb. « 
sudah Djepang mentiapai perse 
tudjuan dengan Pilipina das ne 
gara2 lainnia. 

beberapa orang, bahwa kini wak 
tunja belum masak untuk me 
njelssaikan soal pampasan den. 
Indonesia. ,.Akan tetapi saja ber 
pendapat, bahwa soal tsb. harus 
diselesaikan. . selekas2nia”, demi 
kian “Takasaki jg selandjutnja 
tambahkan. bahwa kini ada per 
mintaan- tidak resmi untuk me 
nindjau . .ksmbali.  persetudjuan 

Walaupun begi 
tu”, demikian Takasaki, ,,Peme 
rintah Djepang telah mendjawab, 
bahwa ia belum dapat bertindak 
demikian sebelum soel Indone 
sia itu beres”. Demikian berita   

   ngan hasil2 jang konkreet da 
itahun ini djuga. - 

Rasa optimisme Penerangan 

Angkatan Darat tentang masa- 
lah keamanan dikedua d k 
itu, terutama sekali didasarkan 
atas .-hasii2 konkreet jang telah 
tertjapai selama ini “al. bera 
kembalinja setjara ,besar2an ke- 
dalam masjarakat anggota2 kesa 
tuan2 jang selama ini memisah- 
kan diri dan hidup dalam hutan? 

dan gunung2 didaerah2 pedala- 
man (Antara). 

Negara2 Colom 
: bo Akan Sibuk” 

   

tlah Suez 
PERDANA menteri Bandara- 

paike dari Ceyion hari Djum'at 
menerangkan dalam : parlamen, 
bahwa jang dinamakan ,,Ncga- 
ra2 Colombo”, jaitu Indonessia, 
nadia, birina, Pacsian dan Cey- 
ion, tak Jama lzgi akan menng- 
adakan perLemuan watuk mem 
bifjarakan soai2 Asa.  Dikata- 
sannja bahwa Indonesia per- 
nah menjarankan sunaja diada- 
kan konperensi Asia-Amika jg. 
xedua, tetapi para perdana men 
teri negara2 Colombo . lainnja, 
terutama sekali India, berpen- 
dapat lebih baik diadakan perte 
muan negara2 Colombo sadia. 

Tanggal pertemuan negara? 
Colombo itu akan ditentukan da 
lam beberapa minggu ini, de- 
mikian Bandaranaike. (Antara- 
UP). 

Sementara itu perdana mente- 
ri Ceylon Solomon Bandaranai- 
ke mungkin akan mengusulkan 
untuk seger, mengadakan perte 
muan antara Negara2 Colombs 
guna membitjarakan soal2 jg me 
njangkut masalah  nasionalisasi 
terusan Suez. Demikian berita 
AFP dari Colombo semalam. 

Sekretaris tetap untuk urusan 
pertahanan dan. luar negeri Gu- 
nasena de Soysa dalam pernjata 
an tsb. menjatakan. bahwa da 
lam pada itu Perdana Menteri 
Bandaranaike menunggu ketera 
rangan2 lebih Jandjut dari Me 
sir dan Inggris. (Antara). 

  
  

UP dari Tokyo: (Antara). 

perobahan struktuur 
PSII, 

Mengenai konstitusi 
Indonesia, Thohir lebih — landjut 

terangkan atas pertanjaan ,,An- 
tara”, bahwa dalam keseluruhan 
nja PSII setjara tegas. tetap 
menghendaki bentuk Kesatuan 
Republik bagi Negara Indonesia, 
jang hukumnja bersumberkan ke 
pada Al Our'an dan Hadits. Le- 
bih djauh, "Thohir menolak 

organisasi dak PSII” tersebut ' jang lebih 
luas lagi, | 

Selandjutnja - tentang manifest 
politik partainja, PSII, 
terangkan, bahwa  dibitjarakan- 
nja manifest politik PSII 
Madjelis 'Tahkim tersebut, ada- 
lah merupakan usaha2 PSII un- 
tuk dapatnja merealisasikan pro 
cam perdiuangan PSIL jang su- 
dah pernah dikemukakan kepa- 
da rakjat pada waktu2 jang la- 

memberikan keterangan (pendje- lu, untuk menghadapi masa pe- 
lasan) sekitar ,,konstitusi Repu- milihan umum jang akan  da- 
blik Indonesia menurut ke. tang, jaitu jang kira2 4 tahun la- 

Republik 

dalam |tang di Surabaja 

Oa me P.S, Tegas Kehendaki Bentuk KesatuanR.I. Jg 
Hukumnja Bersumber Pada Al Our'an & Hadits 

gi dapat dimulai. Demikian an- 
tara lain Sekretaris  Djenderal 
PSII Thohir Abubakar atas per- 

Thohir tanjaan ,, Antara” di Surabaja. 

Thohir Abubakar telah da- 
bersama-sama 

dgn Menteri Penerangan Sudib- 
jo beserta isterinja, utk keperlu- 
an  penjelenggaraan — Madjelis 
(Tahkim PSII di Surabaja terse- 
but. Menurut rentjana. Menteri 
Penerangan Sudibjo akan tinggal 
di Surabaja ' sampai  Madjelis 
Tahkim PSII itu selesai sama s6 
kali (Antara), 

Ikut Bitjarakan Masa ' | 

  
 



   

    
    
       

   

    

    

    

     

   

    

   

   
    

. Djawatan Metrologi 
rus keterima sebelum 

.harus dilampirkan : 
: anja jang ditanda-tangani 

watan P.P. dan K. setempat. 
menerangkan bahwa kese- 
untuk mengikuti pendidi- 

1 diluar. Pada surat ketera- 

okter Ahli sinar jang menjatakan 
menderita penjakit paru?. 

elamar sendiri jang menerang- 

uannja tidak menderita sesuatu 
t membahajakan bakal teman? 

dan akan mengakibatkan bahwa ia se- 
ring tidak dapat.melakukan pekerdjaannja. 

2. ia memaklumi bahwa apabila isi surat-pernjataan 
itu tidak sesuai dengan kenjataannja dikemudian 
hari, hal di alasan untuk segera diber- 

. 1. ne Na 3 La 

      

  

   

         

     

   
    

     
   

  

    

   

     
    
    

       

  

    

   

   
     

    
    

        

  

   

tidak 

      

      

   
    

      

    
  

C. Surat keterangan kelakuan baik dan belum kawin dari Pa- 
| mong Pradja (sekurang'nja Tjamat) atau Polisi. 

- d, Surat pernjataan pelamar setelah lulus pendidikan bersedia 
« ditempatkan dimanapun di Indonesia. YA 

€. Surat pernjataan pelamar mempunjai pemondokan sendiri 
$ “di Bandang, ee 

Lamaran jang tidak lengkap atau jang diterima sesudah 
2. 18 Agustus 1956 tidak dipertimbangkan. Jang tidak memenuhi 

2 Ik 2 : 
Pelamar? jang memenuhi sjarat akan dipanggil untuk menem- 

   -pilihan dalam ilmu pasti, ilmu alam dan ilmu pe- 
sawat. : NS 

Jang diterima harus menanda-tangani surat perdjandjian ikatan- 
dinas dan harus tunduk kepada peraturan? jang ditetapkan 

ginja.. An anta 
maa, diberikan tundjangan beladjar Rp. 150,— sebulan, 
ditambah dengan tundjangan kemahalan daerah sedjumlah jang 
ditetapkan bagi pegawai jang tidak beristri, serta uang alat? 

. sedjumlah Rp. 60,— sebulan (penerimaan bersih Rp. 328,09 
Sebulan). Setelah lulus diangkat sebagai ,,Penata Metrologi” 

| golongan E2/I P.G.P.N. 1955. | 

3 Sinshe 'Shanghay Chan Mun Wien 

Periksa rupa? penjakit lama maupun baru, luar/dalam, orang tua, 
muda dan anak”. Pudjian tak perlu. Silahkan datang bikin pertjo- 
baan. Djuga bisa ahli Nudjum (Siang Mia). Alamat. 
— Kp. Pekodjan Tengah (muka sumur) no. 399 Semarang. 

000 (Dijalan - Pekodjan masuk sebelah Toko JAPARCO). 
Tiap" hari dan tiap" waktu buka djuga. 

la. PROSPECTUS Kursus Tertulis dan Lisan. 
—.b. CATALOGUS Buku2 untuk S.R. dan S.L. 

Instituut ,,Hajam Wuruk” 
SG” SU BAKAR TA 

KOTAKPOS 27 SOLO 
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08080 DJUANA 
aa - m an an Te - 
MELARIKAN DIRI » GOTONG ROJONG MEMBA- 

MA GONDOL UANG, an NEON ERALAN, 
Mia Pa AG aa 1 Dari fih resmi diperoleh ke- 

epala kepolisian kabupaten serangan, bhw tidak lama lagi 
osobo Pramudjo atas perta- akan segera dimulai perbaikan/ 

njaan wartawan kita membenaripembangunan djalan jang meng- 
kan ba ihak kepolisi 'hubungkan antara desa Kebontu- 

hi ri, Djakenan, dengan desa Ka- 
'rangredjo, Djuana, jang pandjang 
nja Lk. ada 10 km. Pembangunan 

ini kabarnja djuga mendapat ban 
tuan dari pemerintah sebesar Rp. 
40.000,—., Sedang pelaksanaan pe- 
kerdjaannja akan dikerdjakan 
oleh rakjat2 disepandjang desa jg 

rang2 milik pemerintah lebih kulberada disekitar djalan tersebut 
rang seharga Rp. 1000.— Semen|dengan tjara gotong-rojong. 

| tara itu dari lain sumber sg DJEPARA 
' 3 keterangan, . bahwa njonja , 

Rahaj u melarikann diri da- PADI »SIGADIS” DAN ,,RE- 

MADJA”  MENUNDJUKKAN 
PRODUKSI BAIK. 

    

   

   

  

    

    
      

    

   

9 

kan diri dengan menggondol ba 

   
      

    “salah sebrang 
16 tahun ja Sensuhaja itu. Anak 

pun melarikan diri, jg menu 

penjelidikan polisi mening 
galkan kota Wonosobo. 

          

   

    

| Rakjat   Remadja. 
    t . Untuk m 
esa - Sumberedjo)| djenis padi tsb. akan diperluas 

gg kota, telah men) didaerah2 Ketjamatan Welahan, 
kan . Ko-ope| Majong, Petjangaa, dan Kedung. 

SI TJIREBON 

   

        

    

  

   
   
   

  

99095 HAMA PLUTELLA 
TELAH DIBERANTAS. 

Berkat kegiatan dan keuletan 
usaha dalam memberantas penja 
kit plutella (hama ulat pada ta 
naman kobis) jg telah dilakukan 
loleh djawatan pertanian rakjat 
kabupaten Wonosobo, maka ra 

sIta2 9046 dari tanaman kobis 
I(kool) didaerah Wonosobo telah 
2 hindar dari hama plutella tsb. 

  

   

      

    

    
     

     
    

   

sebesar 
Tn BA 
punjai eunti se 
158 dan dib: n 

'emberantasan hama tsb. dilaku 
n dengan mempergunakan he- 

“Iwan berdjenis parasit jg dinama 
Pa Ta 'Angitia, jig bibitnja semula 

didatangkan dari Sailan pada ta 
- |hun 1954. Areaal tanaman kobis 

NI. fdidaerah Kedu ada kl. 4.000 ha. 
up per-' dan separohnja, ialah 2.000 ha. 

a terdapat di Wonosobo. 

MEMBUNUH DIRI. 
Di Tjikeusal, distrik Lura- 

te gung (kabupaten Kuningan), te 
li lah terdjadi peristiwa bunuh diri, 

bu jg menggemparkan bagi tempat 
Uu ketjil itu. IT 

aey Todja, berumur lebih kurang 
n|25 tahun. penduduk Tjikeusal, 

ada suatu hari telah diketemu 
can mati diatas plafond, rumah 

hernja terikat tali dan tu 
menggantung. Menurut 

u| keterangan, Todja itu beberapa 
hari lagi akan dikawinkan. Ren 

he| tjana untuk perkawinan itu telah 
(disusun. 

   
   

  

   

  

    

   
    
    

   

        

   

  

   

  

  
Sebagai hibur 
selama dua h 
Pas pesert,, 1 

       
   

    
   
   
   

   

  

   

| ra2 Merah Putih dan lampion2 
“dengan hiasan . it 
8 

' rendah dari pada koers uang gul 

. ini keluarga Oei Wie 

Oleh pimpina, dinas Pertanian 
Kab. Djepara telah ber 

usaha mendapatkan djenis bibit 
padi jg terbaru bagi Kab. Djepa 
ra, jalah djenis padi Sigadis dan 

r Kemudian setelah bi 
bit tsb. di tjoba di sawah beng- 
koknja Sdr. Lurah Welahan ter 
njata hasilnja sangat memuaskan. ! 

musim jad. penanaman 

menderita sakit djantung. 

   
    
  

: LENO Kongres P, kayu, mala 
dengan suara bulat telah memberikan persetudjuannja terhadap 
beleid Dewan Pekerdja dengan beberapa koreksi jg dikemukakan 

Beleid Dewan Partai tsb. jang dikemukakan 
.M. Abidin dan jang telah dibahas dalam 

   

———— Dalam itu termasuk soal2 jang 

Ig 

  

# 

  

Pengunduran diri Gatot dari 

  

Suwujo Ketua Umum P NI 
Pada djam 11.35 hari Sabtu telah dapat diselesaikan soal dja- 

|batan Ketua Umum PNI dengan melalui pemungutan suara, jang 
basil2nja sbb.: Djumlah tjalon ketua umum PNI itu jang diadju- 
kan semula ada empat orang, jaitu Suwirjo, Mangunsarkoro, Mr. 
Wilopo, sedangkan Gatot Mangkupradja jang diuga ditjalonkan, 
sebelum pemungutan suara dilakukan telah mengundurkan diri. 

pentjalonan itu disebabkan ka- 

    ( : ' nara bertalian dengan usaha2 mengha- 
PAWAI FRONT MARHAENIS dapi pemilihan DPR dan Konsti- 

$ ANN 3 tuante jang lalu, soal jang ber- 

Metal an jambi @Aanja kong hubungan dengan pembentukan 

es PN ke edi Mmarsag kabinet jaag diusahakan olei 
ghe agnes aa tee aa #8 Dea 2 asa 

Panu Un daa Meng ama dalam Parlemen sementar 

anteng segi-ti- dan oposisi terhadap kabinet 

. g 2 1 Burhanuddin Harahap serta jang 
  

IaSan Uduk € 

diikuti oleh keluarga 
Semarang dan dari kota2 didi 
nja, Pawai jang pandjang Parlemen baru. 

     

       Ss arnj: g , 
nja TA km itu digedune Gris Hari Sabtu pagi »1 boleh di 
disambut oleh para peserta kong katakan semua masalah, baik 
gres a.l. tampak: Mr. Ali Sastro masalah dalam negeri - maupun 

amidjojo “don Ketua Panitya luar negeri, sudah dibitin ukk 
sdr. Hadisubeno. Saptu petang vleh sidang pleno dan sudah d ini djuga diadaka, pawai oleh £ tusar Angganta2 “ Bemud, "Demokrat 2bil keputusan. 
Tjabang Semarang dan digedung Sigan Penuh mata 
Gris peserta pawai ini merupa , uni dea na aa ea kan barisan untuk  menjambut eng? Se Ri 

A edan Ckaenn di tita, sekdjen, anggota? Badan Pe kedatangan Presiden Sukarno di |”, K AKAN Ap Manga 
resepsi penutupan konggres. — kerdja Kongres Partai Gan meru 

$ . pakan atjara jang terachir dan da 
SEBUAH KAMAR HOTEL pat dikatakan atjara jang terbe 
TIONG SAN DI BUKA rat djuga, 

DENGAN PAKSA. Seperti kita: Kna Ta 
2 membentuk Badan Pekerdja Kon- 

Pada tgl. 24-7 sebuah kamar gres Partai jang akan merupakan 

di Hotel Tiong San, Petolongan badan jang tertinggi selama masa 

telah dibuka dengan paksa di antara Kongres, telah disetudjui 
saksikan oleh pihak jang berwa Pan Kongres sekarang Ind Kane 
djib. Tindakan tsb, diambil kare 4 3 
na penghuni kamar tsb. sedjak Fs partai akan bersidang satu 
tel. 17 Djuli jbl, tidak pernah kali dalam 4 tahun. 
kelihatan, Adapun barang2 jang Prosedut Sekda 

Prosedur pemilihan jang diada 

diserahkan kepada fihak jang 

kan hari ini untuk ketua2, sekre 

berwadjib berupa tjelana, kaos 

taris2 djenderal dan anggota2 

singlet, handdoek dil. jang tertja 
tat atas nama Lo Har, Hwie ber 

BPKP adalah sbb.: Kongres akan 
memilih langsung : : 

asal dari Magelang. 

NASIB KAUM PENSIUNAN, 

Menurut keterangan jg disam- 
paikan kepada kami '. dikatakan, 
bahwa sampai pada achir bulan 
Djuni 1956, djumlah pensiunan 
pegawai negeri, baik sipil maupun 

a. Ketua Umum tersendiri, 

b. Wakil ketua I, II, III dipi- 
lih bersama, 

kota2 didjalankan oleh fraksi PNI dlmy 

Demikianlah tulis wartawan k.b. 
Walter Collins dari Kairo hari 

ulang tahun revolusi Mesir. 

Pada waktu itu djuga pembe- 
sar2 Mesir dengan resmi meng- 
oper Kongsi Terusan Suez di Is- 
mailiah. Dengan dilakukannja 
tindakan ini, maka berachirlah 
sudah pengawasan negara2 Barat 
atas djalan pelajaran jang menem 
bus daerah Timur Tengah jang 
strategis itu. 'Nasionalisasi ini 
merupakan djawaban jang berse 
djarah dari Nasser, terhadap 
'Amerika Serikat dan Inggris jg 
telah menarik kembali tawaran 
mereka untuk membantu pem- 
biajaan pelaksanaan projek Ben 
dungan Tinggi di Aswan. 
Pelaksanaan projek serbaguna 

disungai Nil ini akan berarti bah 
wa sekurang-kurangnja Mesir da 
pat memelihara taraf hidup rak- 

ne RL LO LL 0 LA 

Mesir Harus Tang- 
ung Djawab Atas 
Segala Akibatnja   militer di Djawa Tengah ada 23. 

879 orang. Untuk mempererat hu 
bungan satu dengan lainnja, maka 
beberapa waktu berselang di Ban 
dung telah didirikan ,,Panitia 
Memperbaiki Nasib Pensiunan 
(PMNP) dengan alamat sekreta- 
riat di djl. Tjiateul 119, Bandung. 
Maksud dan.tudjuan terutama utk 
mendirikan panitia tsb. adalah 
mengadjak kepada para pensiun- 
an pegawai negeri, baik dari sipil 
maupun militer diseluruh Indone- 
sia untuk bekerdja sama2 mem- 
perbaiki nasib para pensiunan, ka 
rena meningkatnja harga2 bahan 
makanan, pakaian dls. PMNP hen 
dak mengadjukan permohonan ke 
pada Pemerintah utk menindjau 
kembali peraturan2 pensiun dan 
menghapuskan peraturan2 jang di 
rasa kurang adil untuk diubah 
dan disesuaikan dengan keadaan 
dengan mengingat pula, bahwa 
koers uang rupiah djauh lebih 

c. Sekretaris djenderal dan wa 
kil sekretaris djenderal dipi- 
lih bersama, i 

d. 24 orang anggota BPKP 
dan 9 orang dari padanja jg 
mendapat suara terbanjak me 
nurut urutan otomatis mendja 
di anggota BPKP, 

Kemudian BPKP diperlengkapi 
Ggn anggota2 dari pilihan konpe 
rensi daerah2 paling sedikit 2 
orang. Untuk keperluan perdjua- 
ngan, maka BPKP dapat ditam- 
bah sebanjak2nja dgn 4 orang. 
Diantara sjarat2 jang diperlukan 
utk seorang anggota BPKP, ialah 
dia harus seorang jang sudah 4 
tahun mendjadi anggota PNI, 

hadap perdjuangan partai. 

den. j 
“Sebagai ketua PMNP itu ada 

R. Djoewarsa, bekas Residen, wk. 
ketua LR.S. Koesoemo, wk. ketua 
IR. Soendjono, bekas Let. Kol. 
TNI dgn. dibantu beberapa orang 
lainnja. Tjb. PMNP di Surabaja 
djuga dibentuk dgn alamat: - dil. 

'»PLEMBUNGAN KARET 
PLESIR” MASUK 
SEMARANG. ! 

Dalam minggu jl. oleh Pendja'! 
bat-pendjabat Douane jang se-! 

Katjapiring no. IL da F. Th warang telah diketahui  adanja 
PA AE aa 5 sedjumlah bungkusan jang waktu 

BE diperiksa ternjata berisi 21.500 
PENTJURIAN. bidji dan 51 gros......... plembu- 

- 5 ngan karet utk plesir!”. 
Di djalan Seteran 160 Sema Barang tsb. dibawa oleh se- 

rang rumah Oei Wie Gwan Sap. orang penumpang kapal sebagai 
tu pagi telah kemasukan pentju- barang ,,oleh-oleh”. Tetapi kare 
ri dengan djalan melalui ataP na djumlahnja jang begitu ba- 
genteng. Pentjuri tsb. sebelum |: id ani 
berhasil mengangkut. barang2 njak dan tidak semestinja kalau 

Ha 3 termasuk barang ,,oleh2”, maka oleh dua orang pelajannja telah 8 » , 
diketahui. Sudah satu fninggu Sleh pihak Douane penumpang 

Gwan ber tsb. diwadjibkan membajar bea? 
istirahat ke Tjolo Kudus, dan seperti halnja barang2 impor lain 
rumah jang ditinggalkan itu hajang masuk di negeri ini. Selain 
nja didjaga oleh dua orang pe itu iapun dikenakan denda seba- 
lajannja. Kira2 pukul 4 pagi an pjak Ik. Rp. 5.000,— karena ber 
ding milik OWG —Dangkunggan nine salah mendatangkan barang dgn 
engan serunja, sehingga pelajan ' »kerd menghindari bea2 jang 

d4. e 1 - 
itu merasa takut dan menilpun . Sah : i kebiadik selangganja dengan Nan diperlukan. Adapun denda itu di 
sud minta pertolongan. Kemudi- perhitungkan atas dasar tiap ba- 
an tetangganja itu keluar kebetu rang jang berharga Is Straits dol 
lan pada waktu itu ada 4 orang lar didenda Rp. 5,— (Antara). 
peronda dari DKM jang selan- 

artinja seorang Marhaenis sedjati , 
dan telah terbukti konsekwen terj 

ting DimiKongres 

'jang sr dilan 

Perotes Inggeris 
Kepada Mesir 

PEMERINTAH Inggris malam 
Sabtu telah menjampaikan protes 
kepada Mesir karena Mesir telah 
menasionalisasikan Terusan Suez, 
Dalam protes ini Inggris menja- 
takan bahwa pemerintah Mesir 
»harus memikul tanggung djawab 
atas segala akibatnja,” 
Kementerian luar negeri Inggris 

mengumumkan bahwa dalam nota 
protes jang disampaikan. kepada 
pemerintah Mesir dan kepada 
dutabesar Mesir di London tadi 
seterusnja ditegaskan bahwa tin- | 
dakan Mesir itu merupakan ,,an- 
tjaman besar terhadap kebebasan 
pelajaran.” (UP) - 

Tiga Masalah Pen 
  

KONGRES Luar Biasa P.S.LI. 
5 | di Sura- 

baja tgl. 29 Djuli sampai 3 Agus 
tus depan akan  membitjarakan 
tiga masalah penting jaitu: Ben- 
tuk Undang2 Dasar Negara jang 

dang bertugas di pelabuhan Se-' akan datang, manifes politik dan 
perombakan struktur organisasi 
partainja, Konsepsi konstitusi itu 
kini telah dirumuskan oleh suatu 
panitia ad-hoc putjuk pimpinan 

tetap PSII, jang kabarnja PSII 
menghendaki bentuk kesatuan ne- 
gara Republik Indonesia. 

  

HARUS DATANG SENDI 

Kepala. Kantor Imigrasi Sema- 
rang memperingatkan lagi kepada 
(chalajak ramai, terutama Bangsa 
'Asing, bahwa pengurusan2 dgn 
Kantor Imigrasi Semarang, tidak 
“diperkenankan dilakukan dengan 
perantaraan orang lain atau se- 
suatu organisasi  (travelbureau 
booking agencies, brookers, per- 
soneelverzorgers(sters). ' Dengan 
'perantaraan orang lain atau or- 
ganisasi soal2 mereka itu, tidak 
akan dilajani, , 

  djutnja ikut membantu di rumah 
tsb. Pada waktu itu salah se- 
orang dari pentjuri telah ter- 
tangkap jang menurut pengaku- 
annja ia itu berteman. Sementa 
ra itu fihak jang berwadjib terus 
mengadakan penjelidikan2 dan 
ternjat, pentjuri itu masuknja da 
lam rumah dengan dijalan meru 
sak atap genting. Seorang jan 
telah tertangkap tsb. masih mm 
da dan mengaku berasal dari 
Djakarta, Berapa kerugian belum 

(Pengganti 
Selama Kongsi Suez 

diketahui... 
paroh dari milik Kongsi Terusan 
diluar Mesir”, 
memerintahkan 

  . Ta 

sport supaja bank2 sp 
— mem supaja menjerahkan uang jang di 
DUNIA OLAURAGA SINGKAT. 
SEPAKBOLA. Kes. Nan Hua 

  

pura baru2 ini di Singapura dan 
pada tgl. 380 Djuli j.a.d. ditunggu 
kedatangannja di Sumatera jang 
akan mengadakan beberapa per- 
tandingan dan menurut atjara 
sbb. : Tgl. 1 Agustus lawan kes. 
Persatuan Sepakbola Siantar di Pe i 
matang Siantar dan tgl. 3 Augt. 
lawan PSP di Padang. Pertanding 
an terachir akan lawan PSMS jg 
akan ditentukan tanggainja, Seba 
gaimana diketahui kes. Nan Hua 
adalah djuara ke 2 dari kedjua- 
raan Hongkong th. 1955 dan kini 
mengadakan tour ke Manila, Sai- 
gon dan Sngapura dengan hasil2 
jang gemilang. 
Kes. HW Jogja/Solo dalam per 

tandingan nja ketiga kalinja di 
Palembang tgl. 27 Djuli j.I. menga 
lami kekalahan 1—4 dari kes. Ga 
ruda. HW dalam hadapi kombina 
si Stia/HCLCS menang 6—0. 

sir tidak akan membajar peng- 
ganti kerugian, sebelum Kongsi 
Terusan Suez menjerahka, sega 
la keuangannja, , 

Adakah tadinja ”kebeba 
san pelajaran”? 

Terusan Suez dibuka dalam bu 
lan November 1869, sesudah 10 
tahun lamanja beratus-ribu rak 
jat Mesir dikerdjakan dibawah 
pimpinan insinjur Perantjis Fer- 
dinand de Lesseps, dalam mana 
banjak sekali pekerdja bangsa 
Mesir menemukan adjalnja. Jang 
punja (sebelum  dinasionalisasi) 
adalah sebuah kongsi Perantjis 
jang berpusat di Paris, jang res- 
minja disebut ,,Compagnie Uni 
Kn du Canal Maritime de 
uez”, 

BULUTANGKIS. Tan Yoe Hok, ' Saham?2nia 5 ita- 
Tan Thian Beng dan Eddy Jusuf ngan Pinta Tn a “ 
telah masuk babak ke 8 dalam tour |. 4. Aap an RR 
nament bulutangkis internasional Ii ditangan Khedive (Chudeiwi) 

MesirTidak 

1 Mesir Djum'at djuga mengur-ria, 
telah menang 3—2 dari kes. Singa mumkan bahwa pemerintah MejT. 

AkanBajar 
Kerugian 
Belum Ba anta 

| Keuangannja 3 
MENURUT KETERANGAN jang diperoleh wartawan k. b. 

Amerika UP di London hari Djunrat, ,,sekurang-kurangnja se- 
Suez disimpannja dalam bank2 

Seperti telah diwartakan, Kongsi Terusan Suez 
hanja mau menuruti instruksi2 

kongsi ini sadia, dan supaja mengabaikan perintah2 dari Mesir 
deposito oleh kongsi tsb. tadi. 

Sepanjol, Nederland dan 
urki. Konvensi ini mendjamin 

»kebebasan pelajaran bagi segala 
negara” melalui terusan Suez, 
"djuga dimasa perang.” 

Tapi dalam prakteknja, clausu 
le ,.kebebasan pelajaran bagi se 
gala negara” ini waktu Perang 
Dunia I dan II ternjata tidak di 
lakukan: angkatan 

memblokadenja dari sebelah utara 
dan dari sebelah selatan, dan 
mendjaganja pula didarat, sepan 
djang terusan Suez. Menurut per 
djandjian Inggris-Mesir 1936 jang 

daerah Terusan Suez diserahkan 
kepada Inggris. Menurut persetu 
djuan Maret 1949, pemerintah 
Mesir tiap tahun menerima djum 
lah uang jang sama dgn 796 da- 
ripada laba kotor jang diperoleh 
Kongsi Terusan.       kedjuaraan Selangor di Kuala Mesir. Tapi sebagai akibat poli- 

Lumpur. Tan Yoe Hok berhasil tik Jitjin P.M. Inggris Disraeli, ' jisihkan djuara Selangor Ya: ani 1 , Beng Pah Dengan Tee Te dan Saham2 Khedive tadi dim tahun 
kalahkan pemain no. 8 dari Muang 1875 djatuh ketangan Inggris. De- 
Thai Direk Khajadhye 15—8, 15—2. ngan demikian maka Inggris mu- 
Tan Thian Beng kalahkan Loe lai muntjul, dan pada waktu 
Hou Chye dari Penang 9—15, 15— 3 : 1 5 : 
11, 18—15. Juusf kalahkan Lai Inggris menduduki Mesir, Inggris 
Swee Peck (Selangor) 15—4, 15— sudah mendjadi pemegang saham 
8, tapi Tan King Gie kalah lawan terbesar, tapi Perantjis  merupa- D. N. Dhongade (India) 6-15, 15— j1. KN 
3, 8—b. Mourtument tersebut ma Kan majoritet dalam dewan ad- 
sih berlangsung. 

GULAT, 
kel 

Dewan Direktur Kongsi Te- 
rusan jg berkedudukan di Paris 
itu terdiri dari 32 anggota, jakni 
16 wakil Perantjis, 9 dari Inggris 
(a.l. 3 wakil pemerintah), 5 wa- 
kil Mesir, 1 Belanda dan 1 dari 
Amerika Serikat. Perkembangan2 | 
tjepat terdjadi sesudah Revolusi 
Mesir, dalam pembebasan seluruh 

ministratif Kongsi. Perantjis dan wilajah Mesir daripada penduduk 
Inggris terus-menerus bertjektjok Jan asing didaerah Suez, Pertenga 

Bekas djuara tindju mengenai Terusan Suez, sampai (han bulan Djuni 1956 serdadu2 
as berat Joe Louis dilarang me ditanda-tangani Konvensi Istam- (Inggris jang terachir sudah me- 

lakukan pertandingan gulat sela- bul (Constantinopel) dim tahun (ninggalkan Port Said, dan tang- 
ma 6 bulan, karena dinjatakan 1888, antara Inggris, Perantjis, |sal 26 Djuli 1956 Terusan Suez 

Djawab Mesir Jg Ber- | Gempar-G@ger-Marah 
sedjarah TerhadapSi- 
kap Ingg 

Tuan Rumah Mesir Hanja Terima 7pCt 
Dari Untung Tahunan Mesir 

PRESIDEN MESIR Djamal Abdul Nasser malam Djum'at 
jang lalu telah meluntjurkan move jang paling ramai dalam se- 
djarah Mesir modern, jaitu menasionalisasikan Terusan Suez. 

eris - AS 

Amerika Serikat ,,United Press” 
Djum'at. Nasser mengumumkan 

peristiwa jang menggemparkan ini dihadapan rapat raksasa jang 
bersorak-sorai riuh rendah di Iskandariah, bertalian dengan hari 

jatnja jang sekarang, selama ta- 
hun? jad. Adanja bangunan rak 
sasa ini bukan sadja akan mem 

Pedas asas Bebe BLKKBSa LAILA LI IL LL LL SL AAA ALA A0 0» » 2» 2». 

rena kesehatannja jang tidak mengidjinkan dan sampai waktu kini 
ia masih dalam perawatan dokter. Setelah dilakukan penghitungan 
suara jang masuk seluruhnja ada 6231 dan jang menjatakan 
blanko ada 25 suara. Dari suara2 jang masuk tadi ternjata adalah 
Sbb.: Suwirjo mendapat 2655 suara, $. Mangunsarkoro mendapat 
2562, Mr. Wilopo mendapat 970, dan Gatot mendapat 19 suara, 
Dengan hasil suara ini maka Suwirjo-lah terpilih mendjadi Ketua 
Umum PNI. 

Reaksi Negara2 Barat Setelah! Dengar Nasser 
Telah Menasfonalisir Suez — Andjuran Spj. 
Ingeeris Duduki Suez Lagi Dan Simpanan? 
Mesir Di London Dibekukan—Nasser Akan 

Digugat Dimuka Mahkamah Internasional 
NEGARA2 BARAT gempar waktu mendengar pengumuman 

presiden Mesir Djamal Abdul Nasser bahwa pemerintah Mesir 
mulai hari Kemis tanggal 26 Djuli jl. telah menasionalisasikan 
Terusan Suez. P.M. Inggris Anthony Eden menjatakan bahwa 

“langkah Mesir ini ,,menimbulkan keadaan jang sericus” dan di 
katakannja bahwa tindakap Mesir ini ' merugikan kepentingan2 
Inggris. 

P.M. Perantjis Guy Mollet hari Amerika Serikat dan Perantjis 
IDjum'at mengadakan sidang ka- supaja bersama-sama dgn Inggris 
binet istimewa, dan menjatakan (mendjawab keputusan Mesir jang 
bahwa Perantjis “sama sekali |(disebutnja “'sewenang-wenang” 
tidak sudi menerima baik” lang- |itu. Eden setjara chusus menjata- 
kah Mesir tadi. Eden mengadjak|kan bahwa A.S. dan Perantjis 

  

IS th. sesudah. Dewan Revolusio- 
iner Mesir mengusir Farouk dan 

perluas daerah pertanian Mesir 
dgn 3090, tapi berarti pula pem 
bangkitan tenaga listrik setjara 
besar?2an, sjarat mutlak bagi in- 
dustrialisasi besar2an. Nasionali- 
sasi Terusan Suez ini terdjadinja 

Ba an an an ta ta ta 

Tidak Melanggar 
Perdjandjian Me- 
sir-Inggeris '54 
Kata Ahli2 Hukum 

Inggeris Ttg Nasiona- 
lisasi Suez 

membimbing rakjat Mesir mela- 
lui djalan2 baru. 

»Tuan rumah” hanja me 

mean (Par AHLI2 HUKUM Inggris hari 
Undang2 nasionalisasi Terusan Djun'at mempeladjari berbagai- 

Suez ini mengachiri berlakunja bagai perdjandjian, persetudjuan, 
sebuah kontrak jang ' hendaknja konvensi dan dokumen2 jang di 
berlaku untuk 99 tahun, dalam 
mana ditetapkan bahwa Kongsi 
Terusan Suez akan ber-operasi| 
sampai tahun 1968. Dari laba 
tahunan jang diperoleh  Kongsi 
Terusan, ,,tuan rumah” (Mesir) 

tanda-tangani selama 90 tahun jl. 
ini mengenai Terusan Suez. 
Kalangan2 jang patut dipertjaja 

mengemukakan bhw tindakan Me 

lan Suez itu ,,tidak melanggar per 
'sir utk menasionalisasikan Terus- 

    

  

     
   

hanja menerima 795, tapi sedjak 
beberapa waktu ini dilangsung- 
kan perundingan untuk menindjau 
kembali kontrak ini supaja agak 
menguntungkan Mesir. Berita ten 
tang nasionalisasi ini mengedjut- 
kan pemegang2 saham jg paling 
besar dalam Kongsi Terusan, 
jaitu Perantjis dan Inggris. De- 
mikianlah tulis wartawan ULP. 
J. Walter Collins. 

Mereka mengemukakan bahwa 

pasaran2nja di Eropa. 

SBRI Akan Mogok 
Djuga Perusahaan2 Ro: 
kok Dja-Tjeng Akan 

  

vital antara daerah2 sumber2 minjak di Timur Tengah dan 

djandjian Mesir-Inggris th. 1954, 
karena perdjandjian ini terutama 
mengenai soal lalulintas dgn be- 

bas melalui Terusan Suez, jang 
sudah disetudjui dalam Konvensi 
Konstantinopel (Istambul). dalam 

th. 1888”, Demikianlah diwarta- 
kan oleh wartawan kantorberita 
Perantjis: AFP dari London 
(AFP). 

  
rti Terusan Suez Sbg. 

,Uratnadi Minjak Tanah" 
Kalau Pengiriman Minjak KelInggerisTerhenti 

Sebentar Sadja,5 Djuta Orang Inggeris 
Kehilangan Pentjahariannja 

AHLI2 PELAJARAN (dari negara2 Barat? — Red. Ant.) 
hari Djum'at merundingkan masa depan Terusan Suez, sebagai 
urat-nadi minjak-tanah jang telah dinasionalisasikan oleh Mesir. 

Demikianlah tulis wartawan kantorberita Inggris Reuter dari Kairo. 
Terusan ini merupakan hubungan 

Menurut statistik2 Kongsi Te 
rusan Suez, lebih dari 23 dari 
pada lalu-lintas jang melalui te 
jrusan ini tiap2 tahun, terdiri dari 
pengangkutan minjak jg. berasal 
dari sumber2 di pesisir Teluk 
Parsi, Saudi Arabia dan Kuweit 

adalah "negara2 jang berkepen- 
tingan” dalam masalah ini. 

Sementara itu di Washington, 
pembesar2 pemerintah Amerika 
Serikat menjatakan bahwa 'mere- 
ka "terkedjut” mendengar kepu- 
tusan Mesir tadi, dan mengatakan 
bahwa itu adalah pelanggaran 
persetudjuan internasional. 

Di Inggris, pemimpin oposisi 
dalam parlemen (Partai Buruh), 
Hugh Gaitskell, mengusulkan su- 
paja masalah Suez diadjukan ke 
pada PBB dan supaja simpanan2 
Mesir jang ada di London dibe- 
kukan. 

Wakil presiden Partai Konser- 
vatif Inggris, Lord Hunchingbroo- 
ken, menuntut kepada parlemen 
supaja “"pasukan2 Inggris mendu- 
duki kembali “daerah Terusan 
Suez. : 

Seorang djurubitjara Inggris 
bagi kepentingan? Kongsi Teru- 
san Suez mengatakan di London 

SIARAN RADIO R.I. 
Semarang, 31 Djuli 1956. 
Djam 06.25 

07.10 Orkes 
07.30 Irama Langgam dan Kron- 
tjong. 13.15 Klenengan Tjlimen. 
14.10 Klenengan Tjlimen (landjut- # 
an). 17.00 Taman kanak2. 17,30 
Ruang  Peladjar. 18.15 Hidangan 
Corps Musik. 18.30 Serba serbi 
A.P. 18.45 Hidangan Corps Musik 
(landjutan). 19.30. Mendjelang Ma 
lam. 20.30 Indonesia Menjanji. 
21,00 Dunia Olah raga. 21.15 Per- 
mainan Hammond Organ. 21.30 
Rajuan Malam. 22.15 Dari Padang 
Pasir. 23,00 Penutup. 

Kwartet Teruna. 
Sigmund Romberg. 

Surakarta, 31 Djuli 1956, 
Djam 06.10 Urap sari pagi. 07.20 

Urap sari pagi (andjutan), 13.10 
Disco Varia. 13.490 Overture siang. 
14.10 Rajuan Siang. 17.00 Dunia 
anak2. 17.40 Varia Djawa Tengah. 
17.50 Sendja mendatang. 18.15 
Pendidikan Kesenian. 18.30 Hibu- 
ran Petang. 19.30 Pilihan Pende- 
ngar. 20.30 Imbauan Malam. 21.15 
Petilan Wireng. (landjutan). 23.30 
Penutup. 

Jogjakarta, 31 Djuli 1956. 
Djam 06.10 Dari Lautan Teduh. 

06.35 Lagu2 Kanak2 Instrumental. 
07.20 Bingkisan dari Makasar. 
7.30 Irama Pasodoble. 07.45 Lang 
gam populer. 13.10 Ujon2 Madyo. 
14.10 Ujon2 Madyo (landjutan). 
17.00 Peman Peladjar. 17.45 Pia- 
no Sore. 18.15 Siaran untuk A.P. 
Kita. y19.40 Seni Suara  Djawa 
20.15 Lagu2 Tjiptaan  Sutedjo. 
21,15 Obrolan pak Besut. 21.30 
Malam Gembira. 22.10 Malam 
Gembira (landjutan). 23.30 Penu- 
tap. 

Djakarta, 31 Djuli 1956. 
| Djam 06.30 O.H. Teruna. 07.10 
iSeni Sunda Studio Djakarta. 13.30 
Kwartet Sudharnoto. 14.10 Radio 
Orkes Surakarta, 17.00 Seni Dja- 
wa Studio Djakarta. 19.30 Tunas 
Mekar. 19.30 Orkes Puspa Kentja 
ha. 21.15 Pilihan Pendengar. 22.15 
Orkes Kr. Puspa Kemaia, 23.00 
Penutup. 

IBUKOTA BARU BRA. 
SILIA AKAN DIBERI 
NAMA BRASILIA, 

PANITYA MADJLIS rendah 
Brasilia Rabu j.l, menjetudjui ren 
fjana undang2 supaja ibukota ba 
ru Brasilia, jang akan dipindah 
kan dari Rio de Janeiro kesalah - 
satu tempat dipedalaman, diberi 
nama ,,Brasilia6 pula, 

Letak bakal ibukota baru Bra 
silia itu merupakan  tanahdatar 
setinggi kira2 1.800 meter diatas 
permukaan laut, iklimnja njaman.   hari Djum'at, bahwa Presiden 

Mesir Djamal Abdul Nasser akan 
digugat dimuka Mahkamah Inter- 
nasional. Sir Alexander Cadogan, 
demikian nama djurubitjara tadi, 
"tak ada seorangpun jg menduga 

USAHA PERLUAS HUBUNG- 
AN EKONOMI DJERMAN 
BARAT — INDONESIA 

Deutsche Studiereisen Gesell-   
bahwa bangsa Mesir bisa se-gila schaft di Nuernberg mengumum- 
itu,” Diumumkan di London se- Kan, bahwa dari tanggal Z1 Sep 
terusnja bahwa para. kepala staf tember sampai 11 Oktober akan 

angkatan darat, laat dan udara Giutus ke Indonesia suatu komisi 
Inggris telah berunding ' malam guna mempeladjari segala kemung 
Djum'at j.l., sesudah mengadakan kinan untuk memperluas perhubu 
pembitjaraan dengan P.M. Eden. ngan ekonomi antara  Djerman 

Berita dari Canberra mengata- Barat dan Indonesia, Kedatangan 
kan, bhw pemerintah Australia s€ missi tersebut mendapat bantuan 
gera mengadakan kontak dengan dari Kedutaan Indonesia di Bona 
pemerintah Inggris sesudah men dan dari Deutsch — Indonesien 
dengar pidato 
itu. Menteri luar negeri Caseygang Djerman — Indonesia) di 

  
Presiden Nasser Handelsverein (Perhimpunan da- ' 

mengatakan bahwa Terusan Suez Koln. 
»luar biasa pentingnja” sebagai 
suatu djalan pelajaran internasio- 
nal jang menghubungkan Austra- 
lia dgn Eropa. 

Sementara itu" diumamkan “di 
Kairo, oleh kalangan? jang pa- 
tut dipertjaja, bhw Presiden Nas 

ser telah ambil keputusan untuk 

  

menunda beberapa hari lamanja 

|keberangkatannja ke Moskow. Me 
murut rentjana, ia-bulan depan 
akan mengundjungi URSS “atas 
undangan pemerintah  URSS. 
(UP). 

  

  

laut Inggris 

sudah dibatalkan itu, pertahanan 

  Djerman, Rusia, Austria-Honga- Idinasionalisasi (UP). 

— semuanja sumber minjak jg Terkena ? , 
diusahakan oleh kongsi2 Barat 

UNTUK membela tuntutannja 

paksa akan melakukan aksi pe- 
mogokan bergelombang, bila da- 
lam waktu jang sesingkat-singkat 
nja belum ada penjelesaian. Aksi 
aksi pemogokan jang akan dilan- 
(tjarkan ini ditudjukan kepada 198 
|perusahaan rokok anggota GAP- 

tonnage netto kapal2 jang me- 

djuta ton dalam tahun 1955. Mu 
lai tahun 1960, kira2 17.000 sam 

lalui Terusan Suez tiap2 tahun- 

kurang 33.000 kaum buruh di 
Djawa Timur dan di Djawa Te- 
ngah, Demikian berita jang di 
sampaikan kepada ” Antara.” 

Suez Dibawah 
Hukum Militer 
PEMBESAR2 pemerintah Me 

sir Djum'at telah menjampaikan 
sebuah maklumat kepada seluruh 
staf kongsi Terusan Suez di Port 
said, dalam mana dinjatakan bhw 
Terusan Suez merupakan sebuah 
zone militer, dalam mana ber- 
laku hukum militer, Ditegaskan 
bahwa barang siapa merintangi 
kelantjaran djalannja pekerdjaan2 
diterusan, dapat dipandang seba 
gai pelanggar peraturan2' militer 
dan akan didjatuhi hukuman be 

Tak Ada Jg Ber- 
hak Utkj Gugat 

Naslonalisasi Suez 
Kata Menteri ' Moh. 

Abu Nesseir 
MENTERI Perdagangan Me- 

sir Muhammad Abu Nosseir me- 
njatakan hari Djum'at di Kairo, 
bahwa tak ada sesuatu organisasi 
internasional jang berhak meng- 
gugat tindakan Mesir untuk me- 
nasionalisasikan Kongsi Terusan 
Suez, karena sesuai dengan un- 
dang-undang, kongsi ini merupa- 
kan kongsi Mesir murni, 

Diterangkannja bahwa Dewan 
Keamanan tidak mempunjai juris 
diksi atas masalah ini, karena na 
sionalisasi itu tidak membahaja- 

sehari. 

apabila sampai terhenti pengang- 
kutan minjaktanah melalui Teru- 
san ke Barat, maka sebentar sa- 
dja 5 djuta orang di Inggris akan 
kehilangan pentjaharian mereka, 
dan akan lumpuhlah perekonomi- 
an Eropa Barat, 

Tapi, andaikata minjak dari 
Timur-Tengah terpaksa diangkut 
melalui udjung selatan Afrika — 
dan tidak melalui Terusan Suez 
— maka kongsi2 minjak Barat jg 
ber-operasi di Timur-Tengah itu 
akan menderita handicap, djika 
dipandang dari sudut persaingan, 

Demikian pula andaikata disa- 
lurkan melalui pipa2 minjak “ig 
mahal dan selalu mudah  terpe- 
ngaruh oleh peristiwa2 politik 
atau militer ditiap daerah jang 
sedang keruh keadaannja. Musim 
panas ini Kongsi Terusan mulai 

mengerdjakan sebuah projek jang 
akan memakan biaja 16 djuta 
pound Mesir, untuk dapat .mela 
jani lalulintas jang bertambah ra 
mai dan bagi kapal2 tangki jang 
lebih besr. Dalam projek ini ter 
masuk pula pemindahan pasir da 
ri dalam terusan sebanjak 80 dju 
ta m3 lebih, atau sama dengan 
4/5 djumlah volume pasir jan 
dikeruk waktu Terusan ini di- 
buat 90 tahun j.I. Demikianlah 
diwartakan oleh Reuter. (Reuter). 

  

HARGA EMAS. 
Chusus "Suara Merdeka” 

Semarang, 28 Djuli 1956. 
    an perdamaian dan keamanan in|24 karat: djual ......... Rp. 47,50 
ternasional. Sementara itu diteri Ben Rp. 46,50 

ma laporan dari Port Said (pelaj22 karat: djual ......... Rp. 44,— 
uhan di udjung utara Terusan beliin Rp. 42.— 

Suez), bahwa segala pegawai|Djakarta, 27 Djuli 1956. 
Kongsi Terusan hari Djum'at be|Emas no. 1 ............ Rp. 48,50 
kerdja sebagaimana biasa. (UP) Emas no: 2 ........... Rp. 47,50 

Djumlah kapal tangki jang mem 
jang sudah 7 bulan sampai seka- | bergunakan Terusan Suez telah 
rang ini tetap matjet, S.B.R.L ter meningkat dari 1796 daripada 

nempuh terusan ini dalam tahun 
1950, mendjadi 72,490, atau 68 

pai 18.000 buah kapal akan me 

PRI jang terlibat didalam perse-|tja, atau kira2 50 buah kapal 
PE aan Pe BR PE inuti lebih |tiap2 hari. Menurut perkiraan 
tehen an dan jong meliputi lebih pihak kongsi, pada hari luar 

biasa malahan sampai 70 kapal 

Kata kalangan tadi seterusnja, 

PEMERINTAH INGGRIS 
Amerika Serikat,,Perantjis dan 

jang ,serieus”, 1 

Dikatakannja bahwa perundi- 
ngan internasional sudah ber- 
langsung mengenai masalah jini, 

Inggris akan membalas tindakan 
Mesir ini ,,dengan tegas”. 

Ia tak hendak mengumumkan 
apa jang dimaksudkannja dengan 
utjapannja tadi. karena masih me 
nantikan pendapat nsgara2 Ba 
rat (,negara2 lainnja jang lang 
sung berkepentingan”) lainnja. 
Dalam sidang madjlis rendah 

Inggris ini terdengar teriakan? 
seperti .,Balas kekerasan dgn ke 
kerasan”, waktu Eden dengan 
resmi mengumumkan bahwa pe 
merintah Mesir telah menasiona 
lisasikan Terusan Suez. 
“Eden menamakar, tindakan Me 

Sir Ini .sewenang-wenang”, lalin 
memaggil kabinet Inggris supaja 
mengadakan sidang daruraf, 

Komisaris2 agung Com- 
monwealth berunding, 

Berita AFP dari London me- 
ngatakan bhw komisaris2 agung 
negara2 Commonwealth jang di 
tempatkan di London hari Djum- 
at mengadakan perundingan di 
kantor Lord Home, menteri Ing- 
gris urusan hubungan Common- 
wealth. Rapat ini diadakannja 
sebelum Eden mengutjapkan pi- 
datonja dalam madjelis rendah. 

Usul2 dalam parlemen : 
militer, ekonomi, 

Berita Reuter dari London me 
ngatakan bahwa anggota? ma- 
djelis rendah dari Partai Buruh 
Inggris hari Djum'at telah berse- 
ru supaja pemerintah Inggris 

  
dan Eden mendjandjikan bahwa | 

hari Djunyat telah berseru kepada 
»hegara2 Commonwealth” supaja 

mereka bersamagama Inggris membalas tindakan Mesir jang telah 
menasionalisasikan Terusan Suez itu. Dalam pidatonja dimadjlis 
rendah, P.M. Inggris Eden mengatakan bahwa dinasionalisasikan- 
nja terusan jang!sangat penting itu telah menimbulkan keadaan 

mendjawab bahwa "kedua tinda- 
kan ini sedang kami pertimbang- 
kan,” tapi kabinet belum ambik 
sesuatu keputusan. 1 

Seterusnja dalam sidang  ma- 

pula supaja soal ini  diadjukan 
kepada Dewan Keamanan dan 
supaja Inggris “mendjalankan hak 
haknja sesuai dengan ' Konvensi 
Terusan Suez” supaja "mengirim 
kan 2 buah kapal perang, masing 
masing kemuara“utara dan mua- 
ra selatan" Terusan Suez.  Pe- 
mimpin Partai Buruh Hugh Gaits 
kell menamakan langkah Mesir 
itu "sewenang-wenang dan 'sama" 
sekali tidak bisa dibenarkan” dan 
diandjurkannja ' supaja Inggris 
memblokkir balans sterling Mesir 
di London. 

Berita UP dari London menga- 
takan bhw seorang pembesar jg 
mewakili kepentingan2 Inggris da 
lam Kongsi Terusan Suez menga 
takan, bhw pemerintah Mesir ,,sa 
ma sekali tidak berhak“ mena- 
sionalisasikan Terusan Suez, ,,ka 
rena Mesir masih terikat oleh 
sebuah persetudjuan jg akan ber. 
laku sampai pertengahan Novem 
ber 1968“. 

Kongsi Terusan Suez tidak da 
pat melakukan tindakan2 hukum 
dilapangan internasional, tapi di 
kemukakan bhw masalah ini hen 
daknja diadjukan kepada Mah- 
kamah Internasional oleh negara? 
jang slangsung mempunjai ke- 
pentingan dalam Terusan  Suez, 
Jaitu Perantjis,. Inggris, Amerika   membalas tindakan Mesir (nasio- 

nalisasi “Terusan Suez, sebuah 
terusan sangat penting jg letak- 
nja didalam wilajah Mesir) itu 
dengan:  tindakan2 dilapangan 
keuangan, dan embargo atas pen 
djualan alat2 sendjata. P.M. Eden 

Serikat dan Nederland”, kata dju 
ru bitjara tadi. Ia tidak menjebut 
ajebut bhw Mesirlah jang paling 
langsung berkepentingan, dalam 
Kn jg letaknja diwilajahnja 
itu, 

  

Reaksi Washington Atas Nasionalisasi Mesir 
WALAUPUN ,, Warta 

Mesir Djamal Abdul Nasser mel gris ,.Reuter?” David Shears da- 
gumumkan nasionalisasi Terusan| ri Washington hari Djumaat. 
Suez itu tidak lama sesudah 1 
Amerika Serikat dan Inggris me| Seperti telah diwartakan, Me- 

sir bermaksud ' mempergunakan narik kembali tawarannja untuk 
ikut membiajai pelaksanaan proluang jang akan didapatnja dari 
an Anna Dn bg lalu-lintas internasional dis Teru- 

1 erika as i latai 
hington terkedjut djuga. Kemen ak K3 1 aa Nan 
terian luar negeri Amerika Sc Ba en aa Te swan, 

rikat belum ' menjatakan komen Orang Pembesar “Am. Merasa 
tar resmi, tapi pembesar? AS se skeptis terhadap pernjataan Pre- 

tjara priv€ mengatakan bahwa Siden Nasser bahwa pemerintah 
tindakan Mesir itu . sudah  te- Mesir bermaksud memborong sa-   rang merupakan pelanggaran perham-saham Terusan Suez. Ia 
setudjuan internasional”  Demi-bertanjakan diri, dari mana kira 

“ PRESIDEN | kianlah tuli) wartawan k.b. Ingnja Mesir bisa memperoleh uang |harap2-kan 
jang dibutuhkannja?  Pernjataan 
Nasser tsb, diatas tadi oleh ,,be- 
berapa penindjau” ditafsirkan se 
bagai pengakuan Nasser bahwa 
URSS "tidak bersedia untuk 
membiajai seluruh projek raksasa ! 
itu.” | 

Waktu Amerika Serikat dalam , 
minggu j.l. menarik kembali tes 
waran bantuannja 

supaja djuga Uni 
Sevjet djangan mau membiajai 
projek ini. Tapi hingga sekarang 
pun kementerian luar negeri A.S, 
belum berani mengatakan bahwa 
URSS memang tidak bersedia 
membiajai projek itu, ,,karena me 
liputi konsekwensi2 internasional 
jang tak” terhingga  besarnja.” 
Kalangan2 diplomasi di Washing 
ton menduga bahwa A.S. akan 

(untuk  As- memandang masalah nasionalisasi 
wan), dan dengan demikian mem |Suez itu berdasarkan latar bela 
batalkan seluruh rentjana pembia kang perdjoangan dunia ini. De. 
jaan oleh Barat bagi projek “itu, mikianlah tulis wartawan Reuter 
pembesar2 Amerika Serikat meng dari Washington, 

  

idjelis rendah tadi diadjukan usul “ 

   

    

    

    
   

    

      

  

   
    
   

    

Eden: Inggeris Akan Balas 
»Dgn Tegas“ Tindakan/Mesir 
, Balas Kekerasan Dgn Kekerasan” Terdengar 
Dim Parlemen Inggeris — Pemerintah 'Dan 
Oposisi Inggeris Bersatu : Sikapnja Mengenai 

Pa Suez 
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Surakarta 
BA Se Ba ba Na TA NA LI 

     

    
       

   

L MOTOREN 
“LICHT AGGRE 

| LICHT AGGRE 
AIR ELECTRIS 

. capasiteit 

    

A AIR DENGAN BENZINE DAN 

   

      

   

    

   

   

  

2-3-4-5-6-8-9-15 - 16-22 - 202, dan keatas. 
GAAT 3-5- Pa 15-20-35 K.V.A, dan keatas. 
GAAT 600 — 1000 — 1650 Watt. | : 
Ah - Va - Va 391 

    

    
DIESELMOTO: "3 

en 100-200 M3 per djam. $ 

ran 

  

         

  

5-16- “40-60 60 - 80: 

| .00 si Dijalan GADJAH ' 
“A7 in) — 

an Sore diam 3.00 ana LINA 

  

    

     

  

  

“TINGGAL INI II DAN BESOK 
MALAM PENGHABISAN 

2G, UX? Sbd LA demi GL tm) 

EXTRA: Ini Sore djam 3.00 ' 
dan BESOK PAGI Reagetto 11.00 
Guy Madison — 

”5 AGAINST THE E HOUSE? 

INI MALAM PENGHABISAN : 
  

  

   

M
E
A
 

  

”GRIS” 5— 25. 9— ( te »). | 

Sofia — Hamid Arif | & karndgi & Suamiati — S. Waldy — Sufaimi » WAPNJA : Pn 
"SUKA DUKA" dihisap. » “531 .Gosokkanlah 

— PERHATIAN: (Tag 

Sab JuK Aa IBU 5 Sena  n 2... 

  

   

   

    

   

Untuk meringankan lek ana Njonja. osoklah Kan hak 2 punggungnja dengan salep nikmat 
- bila mau tidur, Perbuatan ini pertama": memanasi dada Setjara tapal-panas, sedangkan jang :ke- 

dua: uapnja membuka, hidung dan meringankan batuk. 'Dua-tja- re-hekatdjanja Int: terdjadi sewaktu 
onja “tidur. Sering b , pasta ta Men itu telah hilang: SN : 

VICES 

  

  

2-HP/VS-304w. 
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“DIPAKAI RAPAT 
Pa NG, Be Bea Ma AL .—.-t 

    

  

SINAMON (SCHOONHEIDS,, 
(PILL.) bikin halus kulit muka, 
badan singset, perut kentjang,' 
tetap tinggal muda 1 stel Rp. 60.-: 
14 stel Rp. 35— BUSTERIN 

    

    
    

    

      
   

    

"ROYAL" 52 72 90 (17) 
Ini malam penghabisan: 

"INDRA" 5.00 — 700 — 200 
Lex Barker — Patr. Medina 
“DUEL on the MISSISSIPPI” 

(Color by Technicolst) - 
"ROXY” 5 Tes Op (3 th ag RENA: da Hata Heli | 5 tan 

at 3 | Pa beres Rp. 58.— HANARIN ' 
| tangg. baik keputian (piktay) | 
zwakte, “dingin, posing " enz. 

) Rp. 20.— Obat KUKUL Rp. 20. ' 
BEDAK ZALF 4 Rp. 3.— Porto | 
Rp. Jua 

Thio Giok Giem 
| Gang Tengah 22 - Semarang. 

Didjual sana SOLO: Tiojudan 70X. 

kentjang buah dada Rp. 20.— 
  

    

   

  
SERI IT (TAMMAT) 

. ”DJAGALAN” 5-75 95 A7 7) 
Pe Fan — Li Ch'ing 

| KWIE LAY” 

Bia Tin Ba an an te ai | 

PILL. bikin seger, montok “dan 1 

BUSTERIN EXTRA KERAS | 

Hits From America 
SY 
seakan 

4 

LN 

t 

DEAN. MARTIN 5 “nktadories" are Rn of ihis 
Belle from barcelona | 

|. TENNESSEE ERNIE “5... Ker of no return 
1 “LES PA & MARY FORD S$t Amuk — 
! Magic AAS 

| j FTS Falling in love with love 
| | : : LX “Hugiming bird — 

3 No letter today 
| FRANK SINATRA ### Jegrnin” the blues | 

Bi 5 If Ehad three wishes « | 
Ja STAFFORD . ...#tt  Sometime — No other love ! 
MARGERET. WHITING 5 | Foggic river — | 

$ Try me one more time 
| LES BAaxTER ek 

     SLALU 1 (Satu)! Rumah : 
“FN never siop loving you 

Jim johnny and jonas — 
Say you do — I promise you — | 
Dont you remember 

Wak uan town and tell ihe people 

WESTLEY TurrLe tra 

  

     
   

    

   
   

    

    

   

        

   
    
   

    

   
    

    

  

     

  

    

   

  

           

    

     

    

    

  

Papan '— 
“akuran 7 X 12 Mt. 2 F, 
ngkap, beraliran Listrik dan 34 

Katading, Gi Pemali 1/9-9a. H 
Harga. Lean , 

ADI Ha 
An $ 3 

an f tu WULAN AGUSTUS PUNIKA 
ka BADE NGEWRAT : 

 BAGAWAD ! 
1” GITA 

gegebenganipun para olahkeba- 
tosan ing India saha para pang- 
Hsilut Kawruh KASUNJATAN, 
3rahmawidva (Theosofie) ing ta- 

jiah DJAWI. 
|Kagubah saking serat Djawi-Kina 
(KAWI) BHISM APARWA, bade 
kababar dening pembantu- -sepuh 
R. BOEDIHARDJA ing hudya- 
na: DJAJA-BAJA 
minggon basa Djawi, sowan sa- 

'ben dinten minggu, langganan 
“BOT . Da 
5 EMIMPIN : RO T BASOEKISUWAWI FNGGAT DADOSA 
2 3 "3 # WARGA LANGGANAN 

.....mukmaka nana an aa. asa aa aa u 

, f ' Alamatipun : Mingg. Djaja Baja 
untuk: bana (Pagi Sore) Kotakpos : : 259 SURABAJA. 

Penis kana . 16.00 — Naa angan 

Hasan, 
DJAKARTA 

Dalam mi tour sepakbola team nasional Indonesia (PSSI) 

ke Rusia, Jugoslavia dan" Mesir pada bulan Agustus 1956 seperti 

biasa. Jajasan Totalisator Djakarta memperedarkan totalisator 

single, double dan total A Rp. 5,— per lembar: 

| Pertandingan? internasional jang di- totalisator-kan sbb. : 
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MARIA: ZAMORA “tt: 
33 GOONMAN er 

Mama, el baion — Camarero 
"THE BENNY GOODMAN. 
STORY” 
Kebun sana segera akan di main- 

di Indonesia, belilah piri- 
Sana sekarang) 

n hk o Piringan, Hitam 
: BARU en 4        

    

   

i klijke aa 
damsche Lloyd n.v. 

Para .penerima barang2 dib. 1 
tahukan bahwa "pada aa. an 

  

ms. ,Kota A goengs | 
tiba dipelabuhan . Se | angkutan dari us A Ba aa 

N.V, Internationale Crediet: | 
en Handels”- Vercentpingg 
Dapat Scheepszaken, Hulller Beri 

“3SRI-3 — 2 PK 3 cara Te To atk G 

Bantulah 

Bi. MI. 
me TA TA LA LT LK LK 

  'eum motor 

terbatas. 

Djl. Raya Barat 360 

Telp. 4157-4158) — Bandung. 

Sa TK RE RA EKA 

' ASIR (Aambeien) 
Dot sampai sembuh dengan tjara ZONDER OPERATIE 
(tidak dengan Potong) dalam 12 hari. Berpuluh-puluh pudjian dan 
surat terima kasih jang menjaksikan, 

Berobatlah pada : 

“M.S. RAHAT 

  
                 

  

    

     

    

   
    
    

     

  

     

- Ae 
h) : 

lavia 1, Mesir IT, djadi 7 kali. Tapi dapat ditambah (beroba 

5 dadi 91 kali, jaitu Jugoslavia 2 dan di “Tjekoslowakia satu kali. | 

.# Hadiah dibajarkan satu hari setelah pertandingan selesai. 

  

No. 14 Djakarta. 
# Hadiah (untuk ivar-Djakarta dikirim per 'poswessel “(minus 

Pari 25.7. 1956. di 5 
Surakarta, anak diberi nama: 

Sam 
b d mn anak “dalam La sehat wa afiat, 

na. st Keluarga SAM SUTJIPTO 
5 4 Siamet Rijadi | 337A — Solo. 

5 N 

  

    
- ma ».—    

Berkat karunia TU ES! Ta 
bidan Nj. S. Mardi Du Nasi, pa tgl. 16 Djuli 1956 telah 

Iahir dengan selamat, anak/putera kami jang pertama : 

Muharto Eko Soetranto 

Hi atas “pertolongan 

na, tang Un 
Kudus, Plenjikan 16. mi 

Mn "MAADAR.      

    

     

     

  

# Rentjana Kn peri andingan pasti adalah Rusia 5, Jugo- || 

“3 Tempat ambil hadiah di, . Gedung Pemuda, Merdeka Utara | 

        

1. 19/8256 — NEFTJANIK BAKU. 
KL. 58/9356 — LOCOMOTIV M MOSKOU. DH 
L 9/9: : 0 

ton Haa ap : TIEKOSLOWAKIA.' mem AN Wi SIMPANG, 2 
na Ah 23/3186 PSST — MESIR. MA TE La 

1 Keteratigan ae ta TEE 

Hotel Kalitaman 
Salatiga 

'"'ZATERDAG 28 JULI 1956 DES Avoxbs oh 8 UUR. - 

“OPENING 
van de 

SNACK BAR: 
Verkrijgbaar : 

SOEPEN, VERSCHILLENDE SOORTEN SATE'S, BIEF- 
STUK COMPLEET, INDISCHE GERECHTEN EN DI- 
VERSE BELEGDE BROODIES. 

Geopend iedere dag tot 's nachts half &&n. 

MANAGER. 

Dapat dilever lagi dengan petro- 

B.S.A. (INGGERIS) Persediaan 

    

   

   

      

     
         

         

     
    
   

    

  

P.K.  ZONDER htaw' ANPOMa Pa: Tea 
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N.V. Kong Liong|   

      P. Langeslag 

  

Roy Rogers 

Jogjakarta 

U-12 tablet 

Saj a menghemat dengan 

3 SA 9 

| 
merusak 

yatjian. 

na 
“NN wf 

  

Pe
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No. 69 

— Don. Patches masi 
ri! Ini sudah waktunja biasanja 

' kuda itu tidak mau lari! 
Stretch). 

memacu 

Djika Dokter tidak 

memberikan peratur. 

an Jain 3 kali sehari 

TJAP TANGAN 

untuk menrjutji tanpa merusak rjutjian, itulah 

sabun jang paling baik! Oleh sebab itu.sabun 

IS DON PATEHES IS Std” 
Ve RUNNING! THIS IS ABOUT 
H) WPERE THT NAG 

6 6 “Molelakan | 
Mengerdjakan 

- Begrotingen 
H Pemborongan 

Surabaja : 

" : Oznytvi-56 f 

ENTERO-VIOFORM 
Obat jang kami andjurkan untuk 

e« Amoebe Dysenterie 

» Medjan 

» Buang? air 

SABUN 

  
SABUN TJAP TANGAN 

menghemat pakaian! 
    

Sabun jang »:.k untuk menrjurji, belum.tentu 

djuga baik untuk pakaian. Sabun jang baik 

Tjzp Tangan nilainja djauh lebih tinggi dari 

harganjas memakai sabun Tjap Tangan 

berarti menghemat pakaian hal mana 

SABUN 
TJAP TANGAN 

Sabun jang paling hemat untuk 

segala tjutjian! 
aa 

     
@ Reparatie Alat-Alat Listrik 

PON 714 Dijtanis oleh Etlektrokundige jang beridjazah dengan pengalaman luas, 
mL Direkteur/Pemilik : 

PN NN NS San Tan Mg Ma Pe AA TN NN PA le Ne pag Meng maap mendua Te LL 

  
  

h Mengutjapkan diperbanjak terima 

kasih atas sumbangan moreel 

maupun materieel pada hari per- 

“kawinan kami di Djl. Banjubiru 

61 Salatiga. 

: Hormat kami 
M: SOEGENG WIRJO- 

SOEKARTO: 
dengan isteri 

    

Pemasangan Instalatle2 
Listrik di:“Yabrik2, Rumah2 
& Bingkil2.    
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SOEMARNO 
Ta LL La 
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Ready Stock! Harga Melawan 

BAND. Dalam Bromfiets 
MADE IN HOLLAND 

Merk ,RAPT OR“ 
Buatan Pabrik VREDESTEIN ukuran: 26 X2 

25 X2 
| 23 X2 

HARGA Per Bidji hanja .............. Rp. 17,50 

    

BAND Luar Speda 
513 | DUNLOP-CRUISER, CHAMPION 28 xX 114 

Harga per bidji hanja Rp. 24,20 

DUNLOP-ROADSTER ENGLAND 28 X 114 
| Harga per bidji hanja Rp. 35,60 

PEMBELIAN BANJAK DAPAT POTONGAN. 
PERSEDIAAN SANGAT TERBATAS. 

F4. H. ABDULKADIR 
Dil. Gadjahmada 10 SEMARANG Tilp. 1954, 

B
g
 m

a 
P
A
 

c......... 

  

RS AMA AM Ah “Lk Ku ea Kake 

  

  
SEMARANG. 

Fr 
-y 

e # i # 
. 

. ? 1 : Baru Terima Lagi 2 
4 # # 4 : P Lg 3 BUKU2 EKONOMI — PHILOSOPHFE — PHYSIOLOGIE : - 
, dan LAIN2 ILMU PENGETAHUAN. 2 8 

tai 

, Datanglah dan Saksikanlah Sendi. ? E 
t 1 - 4 e / Sampurna Book Store & , e : Dalan H.A. SALIM 49 2 
£ : 2 
Bu 

NE LM LL AL AN AL LN LK 

Penggemar 
Sepeda Kambang : 

Kenanr 'an Saudara hambvir berwuc ijud ! ! 
2nc araan jang Saudara harap-harapkan tidak lama lagi akan 

iba di Indonesia ! 

  

Brom fiets sSTERZI” 
Puafan Italia j jang tersohor 

  

: J5 

4 TAKF, KOPKLEP, 55 cc, 3. PERSNELLING 
HARGA: # 6.500,— 

(Harga pasti, menurut penetapan imp.) 

BLOKMOTOR TERTUTUP — SUARANJA HALUS — KON- 
STRUKSI. PERSNELLING ISTIMEWA — STABIEL LUAR 
BIASA — KEKUATAN MENDAKI HEBAT — KICKSTAR- 
TERPEDAAL — SATU RANTAI. 

Mengendarai STERZI berarti: 
MENIKMATI NILAI SEPEDA MOTOR BESAR uz- 

NGAN HARGA BROMEFIETS 

SERVICE dan ONDERDIL2 PASTI DIDJAMIN ! 
Pesanlah hari ini djuga pada: 

N.V. ,Suraco” 
Filiaal Semarang: Djl. Gadjah Mada (Seteran) 5 

Tilpon: 2400 Djohar — Kawat: "SURACONV” SMG. 

“S2 RA SL SI TS SL SE SL LA LA LL AL LK - 

  
    

& 
| Djangan Lupa 

Seperti. Bias2' 

  

  

Besok tg. 29 Djuli 

hari Minggu j.a.d. i 

DIBUKA SETENGAH HARI. | "3 
  

    

      Baru Terima : KF 

TOBRALCO ,tootal” F 

h "TANEKASWARNA Pee Sans ! ? 

HARGANJA ? ? TETAP KONGKURENSI..............! | 

. Toko »HETENs t 
BODJONG 25. 

SEMARANG.         
  

  

FASTER, BOY! DON PATCHES 
IS PULLING AWAY! 

USUALLY Gus -$ 
COLD 

(
p
g
,
 

Ki
ng

 P
ent

ure
s 

Sen
dic

ate
, 

Inc
. 

Wo
el

i 
rig

las
 

res
erv

ot 

  

  

— Tiepat sedikit, nak! Don” 
Patches masih mau laril 

djuga la 

  

(fikir 

  

5 un itorduut Don Hain 
nang! Dia tidak membelot! 

    

LOOKS LIKE" RISNT, FOY--AMD 
RICKYS SCHENE J NOBODY But US 
WORKS, WILLIE! YAN! MY: RUNAWAY 

GIRL FRIEND KNOWS 
TH! SECRET! 

HOORAY! PON PATCHES 
(RAN TH" FULL 
DISTANCE! HE DIPNT 

“Gu!             

  

      
akal 

itu: berhasil, Willie! 

— Betul, Roy — Tidak ada 
seorangpun ketjuali kita dan 
gadis saja jang lari itu jang ta 
hu rahasianja! 

me- Ricky —  Kelihatannja 
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bagi R.RI. dan Indonesia seumumnja. 
jar kedunia krontjong, lagu2 hiburan mau 
| meningkatlah nilai 

sendiri. 

» Yan menurut kejakinan ,,wong 
“010” perubeh mn djaman iniakan 
"1 xdjadi bak, jakni sedjak nan 
TN ggal hi Mana Nana (tahun 

aan Gn Ne Djawa) ad. atau kl setengah 
t. Hasan sabang, Lap eelkmang Tan lagi. Begini mereka meng. 

utu Pasek djuara prianja, Nelly —: wa mempunjai hitungan sih djuar seriosa, Su WINDU jans ariinja 8 tahun. 
seriosa pria. Di Se Pan 1808 tahun adalah tepat 236 

pria Djuara 
liburan wanita Tilly Latuheru, 

-pria Sudjuki. Djuara seriosa wa 
nita Sudarti, pria Bambang Su- 

| Warso, perdu!i benar Studio Makassar masih sibuk hija ditatakan akan ada perubah 
'memilih djuaranja diantara. 34 an? baik pastilsh naa 
peserta. Jaa Lana jang aa ag jare memang diharap- “mengikuti perlombaan 50 orang. n cleh segen rakjat. 
PETAHUN 1996 INI bapi Presi " Kabornla rada windu ko 236 den kita boleh dikata sebagai ta ini: Belanda atan "menjerahkan 
'hun perdjalanan keluar negeri, Ivan Barat dengan damai kepada 

  
rang 36 wanita, 68 pria, 

98 peladjar. Di Bali 
etahui djuaranja jakni 

    

3 Ini 
tepat bari ulang tahun Republik 
Indonesia jarg ke XI. Kesebelas. 
Tepat diuga perhitungan mereka. 

ag: bangsa Indonesia tidak 
salahnja. Tetapi 

Me sniaah an au » ke YisA Presidn. Semua grombolan akan Be Kn ANE Per ANU 3 RA nemjerah. dan Gi terima balk 
Hi Sll-itu maka pada tg 26 Agus- oleh rakjat. Orsnz semakin giat 
I. tus nanti menudju Sovjet Rusia, peterdia dan produksi bertam-   

- Eropah Timur dan RRT sampai bah. Semua prriai akan 
“kira2 pertengahan Oktober. Me- ak dri. an 

“ mang sudah diatur demikian ru  Manusia2 jare banjak 
pa sehingga perdjalanan jang ke akan segera mati. : 
dua ini masih musim panas. . Begitulah ,,ramalan wong Solo” 

Dan sesudah kembali dari per- le Semoga benar: whojak wha 
djalanan kedua maka tahun 1956 “LX, Bean . 
akan ditutup dgn. perdjalanan ke Ag t AE PERAN MADU- Santa A 3 “Pardi ada pulau jang bernama tiga jang boleh dikata Perdjala- TONDUK. Setiap tahunnja se- 

2 Pa ke negara Pe sebab. Jang mua suami hanja berdjumpa sang 
akan dikundjungi adalah nega- isteri selama 4 bulan sadja. Se- 

|..ra2 jang mengikuti Komperensi hah 8 bulan selainnja semua 
5. A-A di Bandung ita. Atau boleh felaki di Tonduk sama hidup di 

arkata separoh dari 1956 ini Pre tengah2 lautan, sampai dipinggir 
siden kita berada diluar negeri, nja Australia. Mereka mentjari 
tetapi hasilnja bagi dalam negeri kerang besar kalau untung dapat 
akan sama dengan pekerdjaan Ke parel. "Loklak” begitulah bahasa 
liling luar negeri selama 5- ta- Maduranja kerang besar itu. 
hun. Tetapi bahwa bagi Bung Loklak ini suatu hasil laut jang 
Karno pribadi ini berarti pajah- mahal harganja bisa sampai 1800 
lelah sekali 'ni bisa dimengerti. rp sekwintalnja. Pendjualannja di 

Sesudah kembali dari perdja Surabaja, Singapore dan ada jg 
lanan ke USA dil. ini Presiden mengexpor ke Djepang. Kerang 
telah menerima bertumpuk2 ka Putih mengkilap itu untuk kan- 
wat dan surat, demikian pula fiing, perhiasan dan alat2 rumah 

ananda Guntur menerima lebih tangga bagus sekali. “1 
banjak surat2 dari pada biasanja. T Sekali keluar rumah pria? 
Semuanja mengutjapkan sela- Ta ini bersama2 dalam 25 

| mat, sukur dan bangga. Inilah se Pr3U ajar, dan tiap prau kalau 
| Iedar obat lelah“. 

    
  

#3 dosa Ha 

# 
K3 

tdi 

   

    

  

4 

untung sedikitnja bisa mendapat- 
, DLINTAI 1 4 an ara Begitulah semua 
Mean Ne Rn aan  dobrn Rat akan Matan NG: di Tonduk pandai berlajar | pendjara jang besar namanja,Mla dan “pandai menjdlam. Demikian 

Pa ten. Nagan, ega Ha pula para wanitanja, pandai me- 
, ak pemuda jang Na jar. njelam dan berenang. 

. Pan pemimpinnja pendjara pro- Sudah tentu bukan ,,menjelam 
0. gressip. 'Pemuda2 terpeladjar di sambil minum air,” ini kan peri 

“dalam pendjara itu menjusun Sua hahasa. 
|..tu orkes. Ja, betul betul orkes. Ruginja ialah bahwa umumnja 

aa ada trombon, trompet, bas, suling, pria disana, djuga wanitanja pada 
|. jazz, ketjer, biola, gitar, dll. Mes sakit mata. Sebab bila menjelam 

tidak pakai alat misalnja katja-| - kipun perlengkapannja ini tidak 

seperti perlengkapan Saiful Bahri mata. Tentu sadja matanja jang| 
jang modern. Mereka membikin kalah. Djadi di Tonduk itu per- 

2 instrumen2 itu dengan tangan sen djandjian dng Wak Pengulu jang 
“| diri dengan bahan seadanja. Ka- diantaranja berbunji: jen 
|. leng kosong, sisa kaju. Hanja se- ora nuroni sekian bulan dan di 
.. nar dibelikan dari luar. lautan 6 bulan dan seterus- 

Mereka giat berlatih. '?'Lagu2 nja TIDAK LAKU. Delapan 
Indonesia baru, langgam, hibur- bulan - dilautan. ' Sanggupkah, 

   

   

  

   
        

  

i 'a itu tidak 
seni njanji Indonesia 

        

    

  

   
   

  

     
   
    

     
    

Denduduknja mengadakan. larang 

| dibeli berapa sadja, tidak boleh 
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| an maupun seriosa. IV 
' bisa main lagu2 Mambo, Samba, 

ah 
€ 

tag 

. Pak Hadisubeno merajakan 5 ta M 

OA enasnja Febagai Bapak Kota: disana, kulitnja mendji kuni ga- 
menghibur. Satu rang ste datang. ... 

kaian lagu atau potpori jang me menep banjak orang dari pulau 

F 

Ketika Walikota Semaran 

lukiskan keindahan Indonesia dg 

djuga bung? 

Didekat Sumenep ada suatu sum 
g ber kuna 

ngengann 

SATU KEADJAIBAN alam. 

dan mempunjat do- 
ja sendiri. Sumber Ku 

'ng namanja. Siapa jang mandi 

:. Meskipun semula hitam 
kol. Menurut Pak Patih Su 

/ Italia ,,Andrea Doria“    

    

   
    

  

   

  

Tenggelam 

tah 

DUA 

Ikat pulau Nantucket 
ikatakan oleh polisi 
bahwa kedua kapal 

kira2 pukul 11.20 malam. 

AE 
Dikatakan bahwa kapal 

numpang ,,Andrea  Doria” 

besarnja 12.600 ton dan: 
djangnja 510 kaki, 
Dikabarkan selandjutnja, bah- 

wa kedua kapal penumpang itu 
bertubrukan dalam kabut tebal 

| mendjelang tengah malam. Da- 
jiam keadaan tjuatja jang sede- 
mnikian itu kapal penumpang 
Stockholm” menubruk bagian 
tubuh kapal penumpang .,An- 
jdrea Doria” hingga mengakibat 
kan suatu lubang jang sangat be 
ca dibagian samping kapal ig.   
Kemerdekaan 
SEA 3 
Agama Di Russia 
DR. A. M. RAMSAY uskup 

Ibesar York menerangkan di Lon 
don Selasa malam, bhw di Uni 
Sovjet terdapat kemerdekaan ber 
agama, akan tetapi sama sekali 
tidak ada peladjaran mengenai 
agama disekolah2nja. Ditambah- 

. 

lakukan propaganda anti-agama 

dgn giatnja. 1 
Uskup besar Ramsay memberi 

kan keterangan itu setelah kem- 
Ibali dari Uni Sovjet dimana ia 

dja kekonperensi theologi dgn 
pemimpin2  geredja  orthodoks 
Rusia. Diterangkannja, bahwa 
konperensi itu bermanfaat dan 
telah mempererat hubungan an- 
tara kedua geredja. (UP). 

  

Djawa jang memerlukan maodi 
disana. Ingin kuning. Memang 
kulit kuning gading, lenggangnja 
mblarak sempal, rambut berom 
bak, djalannja seperti matjan ke 
laparan, sering mendjdi impian 
orang. ! 

Tetapi bagi sdr. jang sudah ' 
berkulit ,,ireng manis” saja an- | 
djurkan biarlah begitu sadja, se | 
bab wong ireng manis djuga su 
kar diftjari. 

Apalagi djika disamping kulit 
kuning, gigi djuga kuning .. 
On 

D 
lagi satu pulau ketjil jang berna-| 
ma Raas. Disini jg. amat istime- 
wa kutjingnja. Bagus sekali. Be- 
sar, loreng atau mulus sekali. Be 
gitu bagusnja kutjing ini sehingga 

nan keras. Dilarang membawa 
kutjing keluar dari pulau  Raas 
ini. Kewatir kalau keasliannja hi 
lang.  Pendeknja blasteran  ku- 
tjing tidak ada di Raas ini. Biar | 

membawa kutjing keluar  tanah- 
airnja itu. : 

Sampai2 orang jang ingin kaja 

Kabarnja kutjing jang dipangku 

oleh bidadari jang duduk di bu- 

'an purnama itu asalnja dari 

Raas ini. : 

Apakah para pembatja pernah 

melihat bulan purnama? Tjoba 

tamatkan betul, disana ada se- 

orang bidadari memangku ku- 

tjing duduk dibawah pohon rin- 

dang. Memang sama-sama che- 

wan kutjing inilah jang teristi- 

mewa. Kutjing2 Solo tidak bo- 

leh dipertjaja. Gemar mentjuri 
,   

  
perdjoangannja. Sungguh merdu 
dan indah. 

EA Tabanan Sanga 
(Pada Tengah Malam Jang 
Tebal — Bagaimana Mun 

Dilengkapi Radar 
. A BUAH KAPAL PENUMPANG jang besar, 

sing2 kapal .,Andrea Doria” milik Italia ng kapal ,,St 
holm” milik Swedia, telah bertubrukan di lautan A le 

pada tengah malam Kemis, demikian di 

: 2 , al IS). sedang A 
menudju kepelabuhan New York, ketika 

Tertumbuk bagian tubuh: 

I- 

buat dalam tahun 1953 dan be 
sarnja 29.000 ton, sedang pan-' 
djangnja 656 kaki. Kapal ,,Stock 
|holm” dibuat dalam tahun 1948, 

pan- 

Ikannja, bhw partai komunis me- | 

jmemimpin sebuah delegasi gere- | 

ra kapa!2 dari angkatan laut AS. 

“Isegera dikerahkan setelah diteri 

dju ke Eropa segera: mempertje- 
pat ladjunja kearah tempat kedja 
dian jang dramantis itu. Kira2 3 
djam sesudah tubrukan itu, sebu 
ah kapal barang ketjil A.S. ,,Ga 
pe A'? dikabarkan telah berha- 
sil menolong 300 orang dari pe 
numpang kapal Italia tsb. Demi 

Ikian pula kemudian datang ka- 

djuga berusaha menjelundupkan talangan 
kutjing itu. Djadi nasibnja sama sStockholus” “dpt sampai di 
dgn. kopra. Bahan selundupan. New- York, 

haluannja, kapal tsb. dgn 
bat2 ladjunja telah dapat djuga 
mentjapai pelabuhan New York 
dgn diiringi oleh kapal2 lainnja. 
Berita terachir mengatakan, bah- 
Iwa seorang penumpang 

menderita luka2 berat, dan 2 me- 
nit kemudian setelah dapat ter- 

Na 

Mn Sea Wen Pns Tenee" Seth 

mpan 

Di Atlantik 
   
   

  

    

lautan Atlant si 

  

“beratnja 29.000 ton itu... 
telah menjebabkan ta 
para penumpang dari kedua ka- 
pal tsb. jang semuanja berdjum-lj 
lah 1.605 orang. Mereka men-|   dian jang tak disangka2 
semua penumpang2 dari 
"Andrea Doria” dan sebagian 
Ibesar daripada anak2  buahnja 
Itelah dapat di pindahkan ke te 

pat kapal2 jang setelah mendapat| 
berita tentang kedjadian itu segel 
ra memberikan pertolongannja.' 
Dikatakan, bahwa kapal "Andrea 
IDoria” sudah tak sempat lagi 
menurunkan perahu2 daruratnja ' 
jang terbuat dari alluminium.i 
Dikabarkan selandjutnja, bahwa 
diantara para penumpang itu ter 
dapat beberapa bintang2 film 
dari Hollywood, wartawan2 ter- 
kenal dan golongan tingkat ting- 
gi serta bangsawan Eropa. 
Menurut AFP kira2 16 buah 

kapal2 telah dikerdjakan untuk 
memberikan pertolongannja. Di- 
kabarkan, bawa kapal ”Stock- 
Iholm“ membawa kira2 700 
lorang penumpang serta anak2 
buahnja. Tapi keadaan ”Stok-| 
holm”, kapal Swedia tsb., tidak 
begitu membahajakan bagi pe- 
numpang2nja. Berita2 jang ter- 
achir mengatakan bahwa penum 
pang2 kapal "Andrea Doria” 
pada waktu mulai meninggalkan 
kapal tsb. telah dapat pertolong- 
an dari kapal2 jang mendekat 
kapal jang malang itu. Termasuk 
kapal2 jang memberikan bantuan 
nja itu adalah sebuah kapal Pe- 
rantjis "Ile de France” dan bebe 

   

   

  

  
Dikabarkan bhw. kapal ” Andrea 
Doria” membawa 1.134 orang 
penumpang dan anak buah. 
Tubrukan antara kedua kapal 

penumpang itu terdjadi kira2 
500 mil sebelah Timur New Yo- 
rk, dimana kapal ,,Andrea Doria” 
diharapkan akan tiba di pelabu- 
han itu pada 9.00 paginja. Beri- 
ta pertama tentang tubrukan itu 
diterima dari kapal Italia tsb. 

Dua buah kapal perusak A.S. 

| 
2 

r 

apal Perantjis ,,Ile de France”, 
jang sehari sebelumnja telah ber 
tolak dari New York untuk menu 

pal2 induk A.S. ,,Tawara”, ka- 
pal perusak lainnja dan sebuah 
kapal selam dari pangkalan Rho 
de Island untuk memberikan per- 

Dikabarkan, sungguhpun  ka- 
pal ,,Stockholm” pada palkah 
(ruangan bawah tempat ba- 
rang2)nja telah kemasukan air 
dan menderita kerusakan ng 

am- 

kapal 
,Andrea Doria”  djatuh kelaut, 

»Menjambung berita mengenai 

njatakan bhw 

  

hendaki supaja 
atau hukuman pendjara 
djang umur didjatuhkan atas diri 
pemberontak2 . ,,Komunis'. 
rut undang2 jang berlaku 
rang, hukuman maximumnja ha- 
nja 12 tahun dalam pendjara. 

Nass 

  

    

    

         

  

T 

II rus Pertahankan 
| Tjita? 

Di 

pendjaga pantai malam itu. Dikabarkan | angan rakjat Aldjazairia 
ika bertubrukan pada | Barat tahu b: 

Kedjadian jang dramatis ini| dioangan rakjat 

Arabisme berkembang 
ari Lautan Atlantik dibarat sam 

  

     

    
    

    

    

   

    

  

Ana LAN Ka Ga ai Bagan pt pn ta jug Mn naa : . . Ibawa minggat itu oleh orang Ma djadi panik dan berter! minta'pai Teluk Persi ditimur. Dalam/kegiatan2 pasukan commando jg |?“ : 9 Mz PADI GAN, ea ha Pen ban Tobi ah Terusan Irasar dinamakan ,,tumangnja” tolong. Kira 6 djam setelah kedi lato jang diutjapkan bertalian|tlh diadjukan kedaerah Terusan (orang jang mempermalukan ke- 
gn hari ulang tahun 

MUNGKIN SEKALI 2 
ri djumlah kapal2 silam Uni So 
vjet ada diperairan Pasifik, ka 
ta kalangan jang patut dipertja 
ja kepada wartawan UP Ernest 
Hoberecht pada hari Kamis, di 
pangkalan armada AS Subie di 
pulau Luzon. 

Menurut dugaan kalangan tadi, 
diantara kapal2 silam jang ber- 
pangkal di Asia darat 
Idan dipangkalan2 RRT itu ter- 
|dapat djuga kapal2 silam jang 
mengangkut projektil2 
jang dapat dikendalikan, guided 
missiles. Kapal2 silam tadi tidak 
semuanja terdiri dari kapal2 jg. 
besar untuk djarak djauh, melain 
kan ada djuga kapal2 silam ke- 
tjil jang tampaknja terutama di 
maksudkan untuk ' mengganggu 
kapal2 pihak musuh jang mung- 
kin hendak beroperasi dekat pan 
tai Asia. Menurut dugaan kala- 

ngan AS tadi, pelaksanaan pro- 
ram pembuatan kapal2 

dan guided missiles Sovjet diper- 
tjepat dengan pemakaian tenaga 
sardjana2 Djerman jang djatuh 
ketangan Sovjet pada achir Pe- 
ang Dunia II. (UP) 

minis 

sebagai proics 

Rentjana undang2 tadi 
hukuman 

— Arabisme/Harus Berkembang Mulal 
|. Atlantik 
kan Parsi Di Timur ' Il PRESIDEN MESIR Djamal Abdul Nasser malam DjumJngan keluarga terdiri dari 'at Ban dalam pidatanin di Ikadana, alan NN BN an Ka mandar en 

adalah perdjoangan rakjat Mesir pula. Biar negara2dua kali jang telah merasa diri- 
“bahwa Mesir tidak akan melepaskan diri dari perfnja dipermalukan 

Aldjazairia jg gagah berani itu, kata Nasser. 

' Mesir akan dan harus memper Rakjat Mesir telah berhasil me 
tahankan kemerdekaannja 
mempertahankan Arabisme, supa- Mesir, bukan dgn djalan perun- 

Revolusi 
IMesir tadi Nasser seterusnja me- 

berkah perdjoa- 

Ingan kesatuan2 Commando Me- 

sirlah maka Inggris terpaksa me 

ninggalkan daerah Terusan 

Armada Kapal 
Selam Russia 

2/3 "Dari" Djumlahnja 
Berada D1 Pasifik? 

Sovjet 

torpedo 

Akan Undurkan : 
Diri Ea Bloc 

Pembesar2 Kem.Per- 
tahanan Pilipina Krn 
Ingin Diperberatnja 
SHukumanj/Atas Ko- 

PEMBESAR?2 tinggi militer! 
la kementerian pertahanan! 
SN Manan berpendapat bahwa Perse- untuk memperbaharui  Madijelis 

djabatan mereka setjara 
bloc karena menurut fikiran t jat ili 2 
konggres telah menolak rentja kembali Pa na ea an 
na undarg2 untuk miemperbe- kan? Kalau tidak, ba 
rat kukuman2 afas diri orang2 nurut gambaran tua 
jang dipersalahkan melakukan landjutkannja pelaksanaan fasal2 
spemberontakan Komunis”. 

sepan-'kini ada sebagai akibat tida 

  

: Mesir Ha- 

  

    
   

  

Arabisme 

Barat Sampai Teluk   
»Tumasiri” ialah suatu golo- 

d 1 jah, saudara lelaki, saudar se- 
jang sedang memperdjoangkan kemerfpupu bisa djuga sampai sepupu 

oleh seorang: 
dari anggota  keluarganja kaum 
wanita jang telah dibawa lari 
(minggat) oleh lelaki, baik lela- 
ti Bukan, maupun jang masih ter 
masuk anggota keluarga. Orang 
jang dibawa miaggat dan jg mem 

,serta ngusir tentara Inggris dari bum 

dingan, sebagaimana diumumkan 
setjara resmi, melainkan berkah 

mulai 

Suez, dgn tugas utk menganggu 
pasukan2 Inggris disana. - 

Tentara pendudukan Inggris sa 
dar bhw mereka tidak bisa mem 
pertahankan diri ditengah-tengah 
rakjat jang memusuhi mereka, 
dan oleh sebab itu Inggris memu 
tuskan utk mengadakan perdjan- 
djian dgn Mesir, dalam mana d' | 
tetapkan bhw pasukan2 Inggris 
akan meninggalkan wilajah Me- 

luarga). Selama ,,tumangnja” itu 
belum pergi ,,badji” (belum di- 
perdamaikan kembali dgn keluar 
Iganja jg dipermalukan), maka se 
lama itu biasanja ,,tumasiri” pan 
tang melihat atau bertemu dgn 
»tumangnja”. 

Bila sampai kedjadian kedua- 
aja bertemu atau berhadapan mu 
ka, ,tumasiri” karena terdoronc 
oleh rasa malu, bisa naik darah 
Imata gelap, terus memukul sam 
Ipai2 membunuh ,,tumangnjala”. 

Sebagai terdakwa dihadapkar 

Suez, 

Sir. 
Demikianlah sebagian dari pi- 

dato jang  diutjapkan presiden 
Mesir di Iskandariah jang sudah | 
diwartakan oleh kantorberita Pe Idimuka hakim seorang lelaki 
'rantjis A.F.P. jumur belum sampai 20 tahun, 

Tidak Dilangsungkannja 
: : & 

3 Persetudjuan |(Djeneva 
Adalah Tanggung Vjawab Intervensionis Ame- 
rika Dan Pembesar2 Vietnam Slt. Pro A.S 

— Tanja Djawab Ho Chi Minh Dengan 

/3 da   

PEN TP ON TN 

| Pembunuhan Jang Bertalian 
| Dgn (Adat Istiadat” Bugis 

'»Tumasiri” Bunuh ,,Tumangnjala“ 
| PENGADILAN negeri Makasar dibawah pimpinan ha- 

kim Sampolan dan djaksa Dachlan sebagai djaksa penuntut, 
|Rabu siang jl telah memeriksa satu 
bertsian dengan suatu kebiasaan adat-istiadat 
Makasar, jaitu apa jang dinamakan ,.tumasiri” bunuh ,,tu 
Mm suatu pembunuhan disebabkan oleh perasaan ,,ma 

erkara pembunuhan jg 
suku Bugis 

nama Machmud berasal dari dae 
rah Goa, di Makasar tinggal di 
Djalan Pattunuang. Machmud pa 
da tanggak 18. Djuli 1954 dalam 

puan'nama Saru, dgn sebilah pi- 
sau belati, sehingga  sikorban 
memperoleh luka2 dan beberapa 
Sia kemudian mati dirumah sa- 

it, 

Machmud dengan tenang me- 
ngakui tuduhan2 jang didjatuh- 
kan atas dirinja dan menuturkan, 
bahwa antara ia dengan perem- 
puan”Saru masih terikat keluar- 
ga rapat, jaitu bersaudara sepupu 
satukali. Pada waktu2 sebelum- 
nja terdjadi pembunuhan Saru 
jang masih gadis menumpang di 
rumah kakaknja perempuan di- 
kampung Bontonompo (daerah 
Goa), jang sudah lama hidup 
berumah tangga dengan suami- 
nja bernama Tampa. Tetapi ru- 
pa2nja Tampa meskipun sudah 
punja beberapa anak, telah dja- 
tuh tjinta pada iparnja (Saru) dan 
beberapa waktu sebelum terdja- 

di pembunuhan, Tampa telah 
membawa minggat iparnja itu 
ke Makasar, dimana ia hidup se 
bagai suami isteri karena Saru 
udah pula duduk perut  (me- 

ngandung). Lelaki Tampa sendi- 
ri menurut pengakuan terdakwa, 
adalah bersaudara kandung dgn 
Ibunja terdakwa sendiri. 

Pada hari tanggal 18 Djuli '54 
pagi hari, meskipun belum pergi 
"badji”, Saru tidak urung datang 
mengundjungi saudara perempuan   Koresponden AFP 

KB HSINGHUA dari Peking jang mengutip berita jang 
diterimanja dari KB Vietnam, bari Rabu, menerangkan bahwa 
Presiden Republik Demokrasi Vietnam, Ho Chi Minh, dalam 
intervicuwnja dengan koresponden AFP di Hanoi, Jean Ger 
ges, kembali menegaskan tekad dari seluruh Rakjat Vietnam 

untuk berdjuang guna pelaksa:aan sebenarnja persetudjuan2 | 

Djenewa.   
singkat jaitu bahwa, pemerintah- 
nja mempunjai kesediaan berbuat 
demikian, berdasarkan fasal2 Per 
setudjuan2 Djenewa. 

anja: Di Hanoi kini tersebar 
berita bahwa pertukaran pendu- 
duk kedua zone sedang dipertim 
bangkan, Apakah tuan dapat men 
djelaskan bahwa  perundingan2 
mengenai hal itu telah berlang- 

terhadap keadaan sedemikian sung antara pemerintah2 Hanoi 
itu? 1 'dan Saigon? 
Djawab: Tuan, adalah dje-| Djwb.: Dalam hal itu presiden 

ilas sudah, bahwa tanggung dja- Ho menjatakan bahwa pemerin- 
Iwab terhadap keadaan sematjam tahnja telah berulang kali meng- 
litu terutama terletak pada kala- 'usulkan kepada pembesar2 peme 
Ingan intervensionis Amerika Se- 'rintah Vietnam Selatan untuk di 
rikat serta pembesar2 Vietnam 'adakannja gerakan bebas pendu- 

Selatan jang pro Amerika. Pran- duk kedua zone. Sampai detik ini 
tjis, demikian Ho Chi Minh me- tidak ada djawaban sepatah kata 
mambahkan, adalah penanda ta-|nun. Dan kinipun tidak ada pe- 

ngan Persetudjuan Djenewa pu- (rundingan2 tentang hal itu. 
la, karena ikut bertanggung dja-| Tanja: Apakah pemerintah 
wab djuga atasnja. tuan bermaksud menjelenggarakan 
'Tanja: Apakah tuan Ho Chi pemilihan2 jang terbatas di RDV 

. 

Tanja: Batas waktu jang di 
tentukan oleh Persetudjuan Dje- 
newa untuk  diselenggarakannja 
pemilihan umum setjara bebas di 
seluruh Vietnam telah sampai, 
namun pemilihan termaksud be- 
lum lagi terlaksana. Kepada sia- 
pa tuan Ho Chi Minh akan me- 
mikulkan pertanggungan djawab 

silam 

tudjuan Djenewa sedjak kini tak 5 5 Nasional Republik Demokrasi 
en berfaedah lagi? Kalau ja, apakah |Vietnam jang dihasilkan oleh pe 

Djwb.: Kami setudju diseleng 
gaimana me garakannja pemilihan umum be- 

n dapat di- bas jang meliputi seluruh Viet- 
: nam berdasarkan pendapat utk 

penat Persetudjuan Djenewa,/melaksanakan kesatuan nasional 
1954 itu? Dan usaha2 apakah jg sesuai dengan persetudjuan2 Dje 

meng-'didjalankan pemerintah tuan hn wa 

mati tuk mengatasi djalambuntu | Tanja : Apakah pemerintah 
k di tuan bermaksud mengadakan hu 

Perse- bungan diplomatik dengan negara 
'negara selain dari negara2 demo 
krasi Rakjat ? 

Djwb.: Tuan, politik luar ne- 

Vietnam dapat dilaksana | 

laksanakan fasal2 politik 
tudjuan Djenewa? 
Djawab: Sekaligus mendja- 

wab pertanjaan tuan jang kedua 
dan ketiga, maka bagaimanapun ! 

Menu 
seka- 

lah menerangkan kepada 
Peng bahwa ia bersedi,, 

Konggres menolak rentjana UU 
jang disokong oleh presiden Mag 
saysay itu pada malam Kamis j.l. 
Jang menurut pertimbangan akan 
mengundurkan diri dari kemente- 
cian pertahanan ialah: Menteri- 
muda pertahanan Jose Crisol, se 
luruh staf umum angkatan perang 
dan opsir2 tinggi lain2nja. 

dendeng. 2 5 5 . 1 Za 
tolong oleh pesawat helicopter) Setelah mengadakan perundi- bagi pelaks tudi 
utk Mimdkat" kebon? salat telat ngan Lu NN menata. meli Djepan g Tidak 

i : n a sika 2 3 , 
bere .membuka pintu lebar bagi ke sama: Apakah pemerintah (Mau Ikut SEATO 

giatan2 Komunis”. Rentjana un 

geri kami adalah diadakannja hu 
bungan baik dengan semua nega 
ra jang bermaksud demikian pula, 
berdasarkan atas dasar timbal 
balik, persamaan dan hormat 
akan 5 dasar hidup berdamping 
an dengan damai. Demikian tanja 
djawab Ho Chi Minh dan kores 
ponden AFP di Hanoi. 

djuga Persetudjuan2 Djenewa ti- 
dak dapat dianggap tidak berfae 
dah. 

Dengan sokongan luas dari pe 
merintah2 serta Rakjat2 jang tjin 
ta perdamaian dan demokrasi di 
dunia ini, seluruh Rakjat kami, 
dari Utara sampai ke Selatan, 
adalah satu dalam perdjuangan 

tuan akan mau menerima djika Para pemain?2nja semua diam, 
tidak ada jang ketawa maupun 
ketawa ketjil alias tersenjum. 
Sungguh2. Demikian pula jang 
Mendengarkan, para tamunja Wa 
likota. Ini terdjadi- 

Air Minum ! f 
1 

7 a Tak Ada 
dirumahnja Kota Penuh 

Pak Hadisubeno. Semua tamu e 
diam, terpikat dan...... : SN Taka in aa ebi Ann TRAR KETUA PALANG Merah utjurkan air-mata. 5 IK 

Terharu, kesian, tetapi sebenar 
nja senang mendengarkan kein- 
dahan permainan pemuda? tadi. 

Djika Djawatan Kependjaraan 
dapat memberi alat2 modern se 
benarnja, djika mereka . disuruh 
berlatih terus, dipimpin ahli. 
Djika begitu mungkin dan hen 

B. Josua, jang baru kembali d 
Hjana bandjir 

minum bagi | 
patin i 

ni kekurangan 

Kemarin Bisa 

minum. 

daknja begitu, jakni diberi gra riadi - Pa da aan TerdjadiLeda-" 
| perdjandjian diluar akan tetp “kan Matahari 

- hidup baik dan meneruskan ber 
satu dalam suatu Orkes itu. 

Rp 50 Djuta Kerugian 

Sibolga Akibat Bandjir 

ari Sibolga untuk menindjau ben 

ir disana, menerangkan, bahwa satu soal jang be 

sar setelah timbul bandjir dikota itu iaiah 

: h cnduduk. Reservoir air di Sibo 1 ' 
ya kota Sibolga jang terletak ditepi laut ki 

  

  

      

— donesa akan menghadapi 
bahan djaman. Akan ada 
bahan2 atau 

| aneh, seperti dibolak balik ma-bernafsu — dal 

Bukankah pendjara itu berarti 
mendidik? Bukan hendak menje bahwa suatu ledakan di matahari 

"eta akan sangat mengganggu komuni sengsarakan jang dihukum. 
pi menginsafkan mereka. Supaja 
kembali sebagai warga jang ber 
harga. Ta 

Saja andjurkan ' 
pendjaraan membuktikan sendi- 
Ik 7 

Hebat benar bui Mlaten itu. 
DI SOLO ADA makanan ba- 

ru. Sebagai namanja, seperti di- 
tawarkan oleh pendjualnja ia- 
lah: ......Wholak - Whalik...... 
(wolakwalik atau bolakbalik). G 
na menarik -pembeli, biasal: 
oran" Solo menawarkan dagang 
annja dgn. dinjanjikan, dengan 

          

     

  

   

  ga 
lagu. Djadi orang disana berka-| 

  Hai? Gaia wholak-wahlik...... tho: 
thol pitik...... Dua perkat 

pemimpin2 Ke kan kongsi2 telepon dan tilgram 

da hitam di 

BEBERAPA SARDJANA Dje- 
pang hari Kamis meramalkan 

kasi radio di bumi hari Djum'at 
Observatorium  tjuatja — Dje- 

pang di Tokio tlh memperingat- 

internasional tentang  kemungki- 

nan terdjadinja ledakan di mata- 
1 1 Dikatakannja, bhw tan- 

matahari jang ber- 

kembang sedjag tgl. 21 Djuli ki 

ni telah melar djadi-10 kali be- 

— Sebagaian Besar 
s Lempung” 

Su Sumatera Utara G. 

mengenai soal air 
Iga telah penuh 

Bandjir ini kini telah terhenti, 
tetapi sebagian besar dari kota 

Sibolga dari Sibolga Djulu sam- 

tabrukan di Lautan Atlantik an- 
tara kapal penumpang luxe ,,An 
dreca Doria” dan  kapalbarang 
Swedia ,,Stockholm”, seterusnja 
diumumkan bhw ,,Andrea Doria” 
telah tenggelam, sesudah penum- 
pang2nja dan anak2 buahnja di- 
selamatkan. Sementara itu men- 
teri armada perdagangan Italia 
Sennaro Cassiani telah memerin 

tahkan melalui radio, supaja kap 
ten ,,Andrea Doria” (kapal Ita- 
lia) Calamai meninggalkan kapal 
nja, : 

Tomi pasukan  pendjaga 

pantai AS mengumumkan bahwa 

mereka telah menemukap 4 dije 

nazazh jang berasal dari ketjila 

    pai keudik digenangi oleh lum- 

pur. Sementara tu dari Residen 
Sumatera Timur A.M. Djalaludin 

diperoleh pula keterangan, bah 

wa sebagai akibat bandiir jang: 
melanda Sibolga itu, kerugian! 
seluruhnja ditaksir lebih dari: 
Rp. 50 djuta. Sementara itu me-' 
nurut “Waspada”, sedjak Rebo 
kota Sibolga dinjatakan dalam 
keadaan ”militaire bijstand”, un 

tuk mengkoordineer tenaga2 di- 

lapangan usaha memberikan per- 

tolongan pertama terhadap aki- 

bat2 bentjana alam dan mengam   Isarnja bumi dan memperingatkan 
hitam itu bisa me- 
um'at kemaren.    

  

bil tindakan? djika timbul Iagi 
sesuatu .bahaja, (Antara). 

Kata? ,,Pemabuks: Busuk: Kedjam“ SudahDi 
rap Tak Senonoh Di MadjlisRendahInggr 

kaan ini. fe! : 
Parag opsir Penljaga | Pantai 

AS menjatakan di Waskington, 

bahwa bagi mereka merupakan 
suatu teka-teki, bagaiman, ika- 
pal penumpang semodern ,,An- 

drea Doria” itu dapat ditubruk 
dan ditenggelamkan oleh sebuah 
kapal besar lainnja, dizaman pe 
sawat-pesawat pendjaga  kesela 
matan jang modern itu, baik ka 
pal kepunjaan kongsi Italia” 
maupun kapal Swedia tadi di- 
perlengkapi dengan pesawat ra- 
dar, Andaikata tjuatja — diliputi 
kabut tebalpun, maka tak mung 
kn terdjadi tubrukan, — karena 
radar itu gunanja djustru untuk 
menembus” kabut. Ada teori 
lain, jang menduga bahwa keada 
an atmosfir jang luar bias, telah 
mengganggu radar. 

do Hernandez dibebask 
bali dengan uang 
Hernandez didakwa. ,,melakukan 
pemberontakan, disertai dengan 
pentjulikan, 
pembakaran rumah”. Bekas ang 
gotn dewan kota Manila ini di- 
dijatuhi hukuman pendjara sepan 
jang umur 5 tahun jl. (UP) 

dang2 tadi diadjukannja setelah 
pada permulaan an i 
seorang tahaman bernama Ama hubung untuk Komisi Internasio 

kan kem nal Pengawas Gentjatan Sendjata 
. tanggungan. 

pembunuhan 

Vietnam Sit. Akan Minta 
- Bantuan: Militer 'Lebih? 
Banjak Dari Amerika? | 

Laksamana 

bulan ini ada 

KETUA GABUNGAN kepala staf Amerika Serikat, lak 

MENTERI LUAR NEGERI 
Djepang, Shigemitsu, hari Ka- 
mis tiba di Bangkok dari Mani 
la. Sebelum itu, menurut AFP, 
di Manila Shigemitsu setjara te 
gas menjatakan bahwa Djepang 
dewasa ini tidak mempunjai ni 
at untuk menjertai SEATO. Shi 
gemitsu menjatakan hal itu 
atas pertanjaan tentang kemung 
kinan Djepang masuk SEATO. 

kini di Hanoi ditempatkan oleh 
Vietnam Selatan suatu misi peng 

di Vietnam? Dan apakah berse 
dia djika dalam Komisi Tjampu 
ran Gentjatan Sendjata Pusat di 
tempatkan wakil2 Markasbesar? 
Tentara Vietnam Selatan? 
Djwb. Ho Chi xlinh dalam hu 

bungan pertanjaan itu mendjawab 

dan 

Seperti diketahui, Shigemitsu 
dalam perdjalanan ke Moskou 
untuk meneruskan perundingan 
perdamaian dgn Uni Sovjet. 

Sementara itu, menurut peme- 
riksaan pendapat umum Djepang 
tang diumumkan hari Kamis, se- 
»agian besar penduduk Djepang 
berpendapat bhw negerinja akan 
memperoleh keuntungan djika hu 

Radford Di Saigon 

Dien, serta anggota2 komando 
tan. 

Menurut dugaan, pemerintah 
Vietnam Selatan akan minta su- 
paja bantuan militer dari Ameri- 
ka Serikat ditambah, baik dalam 

(bentuk kredit maupun dalam ben 
tuk perlengkapan2 istimewa bagi 
angkatan udara dan laut Viet- 
nam Selatan. 

1720 orang. 
Sementara itu diwartakan oleh 

kb. RRT Hsinhua, bhw misi 

jang terachir hanja — tambahan| DA LAM MADIEI “Tendah itu. Erich Fletcher, bertanja ke-jka itu. Oleh djawaban Lennox|nam telah menjampaikan 

supaja sedap didengar, sepi Na “Kr mendja- pada Lennox  Boyd, Lean Boyd itu, Bloteher mengatakan: |kepada Komisi Internasional di 
siair. Sedang artinja thothe “Pildi kehebohan dan kegemparan ke apakah jang telah ia lakukan ter|,,Sedjak itu disana timbul  ke- Vietnam, dari komando 
tik jalah ,.dimakan ajam”. Itika seorang anggauta dari partai hadap petisi jang telah ditanda-|luahan jang makin meluas baik T.R.V. Dalam surat tadi dikemu 

Sebenarnja soal ini tidak peniBuruh dalam utjapan2nja menga tangani oleh orang2 terkemuka dikalangan orang terkemuka dari 
Itakan bahwa menurut keluhan2 dari penduduk pulau dilautan (penduduk jang terdiri dari orang ting djika tidak terdjadi di Solo 

Sebab biasanja ,,wong Solo” 

djadian2 ig remeh-remeh biasa 
nja mendjadi perlambang  « 
man, mendjadji pertanda 
pan masjarakat. 

. Maka makanan baru ,,whosak 

    

  

kehi- 

whalik” ini oleh orang  disanals, 
Giartikan bahwa kini bangsa In 

pero 

, ki Lin Ph ts 2 3 

Idari orang2 terkemuka penduduk 
itu seperti mendapat ilham dan Sana Heli Thelles” u ketjil ,Seychelles”, ,,Tuan 

| 
ba kepala pengadilan dipulau 
itu, adalah seorang pemabuk, ti- 
'dak tjakap, kedjam dan busuk, 
dan korupt”. Oleh utjapan2 tadi 
itu, lalu menteri urusan djadja- 

an Allan Lennox Boyd, meno- 
lak utjapan2 jang demikian itu, 

|aan memintanja supaja tidak me 

     
  

5 pero'ngeluarkan kata2 jang begitu ka- 1 . dia 
kedjadian2 jang sar keras, Anggauta jang sedang pertimbangan jang teliti, ia tak 

am  kemarahannja 

Hindia itu, jang menjatakan bah 
wa kepala" pengadilan Lyon su- 
paja djangan diangkat utk masa 
jg ketiga kalinja. 

Lennox Boyd lalu mendjawab, 
bahwa ia pada tgl. & Nopember 
1954 telah menerima petisi itu. 
Tetapi kepada mereka jang me- 

Ikalit putih maupun kulit berwar 
na, bahwa tuan Lyon memang 
seorang pemabuk, tak tjakap, bu 
suk dan kedjam, dan korupt dan 
membawa keadilan dipulau kolo- 
ni Inggeris itu kearah jang aib 
dan hina”. Mendengar utjapan2 
Fletcher itu maka timbul kegem- 

'tikat di Vietnam Selatan 
menerus bertambah. Sebelum Ma 
ret jl. sudah ada 1.300 anggota 
angkatan perang ALS. jang ada 
di Vietnam Selatan. Dalam bulan 
Maret djumlah ini ditambah dgn 
100 orang lagi, utk misi pelatih 

samana Arthur Radford, hari Kamis telah tiba dari Manila di 
Saigon, untuk merundingkan perkembangan dan kebutuhan2 
angkatan perang Vietnam Selatan. Radford akan mengadakan 
pembitjaraan2 dengan Djend. Samuel T. Williams dan opsir2 
regu penasehat & bantuan militer AS di Vietnam Selatan, dar 
dengan presiden merangkap PM Vietnam Selatan Ngo Din: 

Laporan komando T.R.V.: Vietnam Selatan 
misi mil, ALS. di V. Slt23 kapal pendarat dan 32 kapal 

iniliternja. Kemudian, dalam bu-! 

paran dgn disertai tereak2 meme ngadjukan petisi tsb. dgn . surat 
uuhi ruang gedung madjelis ren- tertanggal Desember 1954 dinja- 

takan, bahwa setelah diadakan   tai Konservatif 
dah Inggeris dari anggauta2 par- 

jang memprotes 

lan2 Mei dan Djuni, ditambah Ia 
gi dengan 320 orang. 

Surat ini   dapat menuruti permintaan mere'utjapan2 jg keras itu (Reuter), il isinja, 

bungan diplomatik dgn Uni Sov- 
jet diadakan lagi. Tetapi disam- 
bing itu mereka menjatakan dju- 
ga pendapatnja, bahwa perundi- 
agan perdamaian Djepang-Sovjet 
jang akan diadakan di Moskou   

angkatanperang Vietnam Sela 

Seterusnja dikatakan ' bahwa 

dari Maret sampai Djuni 1956 
AS mendatangkan 45 pesawat 
terbang militer ke Vietnam Sela 
tan, tanpa diberitahukan terlebih 
dulu kepada Komisi Internasional. 
(Dalam djangka waktu itu pula, 

mendatangkan 

berlapis badja. 

Dalam bulan” Maret jl, Viet- 

penghubung Tentara Rakjat Vietnam Selatan dengan tidak sah 
surat 'mendatangkan alat2 sendjata dan 

perbekalan militer sebanjak 2 ka 
tinggi (pal. Seterusnja dikatakan bahwa 

AP AS itu melakukan 
kakan bhw sedjak Maret j.l. djum 'berbagai kegiatan militer di Viet 
lah personil militer Amerika Se- Inam Selatan: memeriksa pasukan 

terus (Vietnam Slt. di Dong Thap Muoi 
sekolah2 latihan 

| 
personil 

dan Taininh, 
militer, lapangan2 terbang, dll, 

Komando TRV minta supaja 

memeriksa 
kegiatan2 ini dan melaporkan ha 
Komisi Internasional 

EA 

sil2nja kepada Inggris dan URSS, 
jakni ketua2 konperensi Djenewa 

Ilanggaran2 tersebut tadi, (AFP) 

itu tidaklah akan lantjar. ' Peme 
riksaan pendapat umum itu dila- 
kukan oleh harian ,,Tokio Shim- 
bun”. Dari pemeriksaan ini selan 
djutnja ternjata bahwa 55 persen 
dari mereka jang diminta penda- 
patnja itu beranggapan bahwa 
djika Uni Sovjet tidak mau mem 
“berikan konsesi dalam masalah 
teritorial jang merupakan masa- 

nja Tampa, jaitu Hawa Daeng 
Saju, jakni ibunja terdakwa sen 
diri dikampung Pattunuang. Ter 
dakwa Machmud setelah melihat 
Saru berada dalam rumah lalu 
dilemparinja kaju dengan maksud 
mengusir perempuan itu keluar, 
tetapi sebelum Saru keluar, 
Machmud menusukkan pisau bela 
ti (pisau dapur) pada Saru sam 
pai dua kali. 

Karena hakim masih perlu men 
dengar keterangan lain saksi, pe 
meriksaan diundur sampai tang 
gal 9 Agustus 1956. 

njak 100 dollar Malaya. 
Tawaran itu diadjukan oleh 

Abdulrahman 10 hari jang lalu. 
Menurnt taksirannja ada 

3000 kaum gerilja dalam hutan 
hutan jang biss menjetudjui ta- 

kira2 

waran Itu. Dalam perundingan 
Ci Baling dalam bulan Desem- 
ver jang lalu Abdulrahman te- 

Chin 
« a mengi- 

rim ke Tiingkok setiap gerilja 
jang mau mnjerah dan menjata 
kan hendak ke Tiongkok. Mere 
ka ini tidak didengar lagi kete 
rangannja dan tidak diikat de- 
ngan sjarat2. Hanja mereka jg. 
menjerah dan mau menetap di 
Malaya barulah dischreen. 

Inggris bantu kalau Ma- 
laya tidak sanggup. 

Selain itu dalam keterangan 
lainnja Abdulrahman  menjata- 
kan. ia merasa puas bahwa se- 
telah tahun depan Malaya mem 
peroleh kemerdekaan, Malaya 
akan sanggup menghadapi kaum 
gerilja dengan kekuatan sendiri. 
Tetapi diakuinja bahwa djika da 
lam hal ini ternjat, Malaya ti- 
dak mempunjai kesanggupan pe 
merintah Inggeris akan terus 
membantunja menghadapi kauni 
gerilja tadi. 

Ketua menteri Federasi Ma- 
laya, Tengku Abdul Rahman, 
mengatakan hari Kamis bahwa 
tentara Malaya Merdeka kelak 
akan tjukup kuat utk bertempur 
melawan laskar2 gerilja dirimba 
Malaya, dan mendjundjung ting- 
gi gengsi Malaya. Tapi mung- 
kin tidak akan tjukup kuat utk 
melawan agresi jang  datangnja 
dari luar, tanpa bantuan dari 
luar. Kata2 ini diutjapkan Abdul 
Rahman sesudah mengetahui si- 
dang jang pertama daripada De- 
wan Angkatan Perang Federasi 
Malaya. 

Badan ini sedang merentjana- 
kan pembentukan angkatan pe- 
rang Federasi Malaya, jang akan 
berdiri apabila negeri ini sudah 
merdeka, mulai tahun depan. Mc 
nurut kalangan2 diplomasi, Abdul 
Rahman mungkin sekali dalam 
bulan Oktober tahun ini akan 
mengundjungi London lagi, a.l. 
untuk merundingkan perdjandjian 
Malaya-Inggris mengenai perta- 
hanan dan bantu-membantu an- 
tara kedua negara ini. Dalam 
prinsipnja, perdjandjian ini sudah 
lisetudjui oleh para sultan Mala 
ya dan oleh Abdul Rahman. 

Beberapa kekuatan tentara 
Malaya sekarang, 

Menurut dugaan, Malaka (di 
Malaya tenggara) akan didjadi 
kan pangkalan induk pasukan? 
Inggris di Malaya, dan djumlah 
pasukan Commonwealth Inggris 
jang ada dinegeri ini akan dikura 
ngi setjara berangsur-angsur. De   lah sulit itu, sebaiknja ' Djepang 

mengadakan ' kompromi dalam 
soal2 lainnja, sedangkan 
teritorial itu disampingkan 
untuk dirundingkan nanti 
(ULP.). 

dulu 
sadja 

Sa Australia berumur 43 tahun 
beserta  anakbuahnja ' (seorang 
bangsa Australi, pula, bernama 
Harry Hanley, umur 23 tahun) 
telah tiba dengan  jeep-amfibi 
mereka jang sudah terkenal, jai- 
tu "Half Safe”, dipelabuhan Ka 

  
tertanggal 9 Djuli mengenai Indotjina bahwa Viet-' goshima, dipulau Kyushu, Dje- 

dan diumumkan pada hari Rabujnam Selatan telah melakukan pe pang. Mereka baru sadja tiba 
idari Taiwan — melalui Okinawa, 

BEN CARLIN, seorang bangmengarungi 

wasa ini, pasukan2 - Common- 
soalwealth Inggris di Malaya terdiri 

dari 10 bataljon & 1 resimen mo 
bil lapisbadja.. Sebaliknja, tenta 
ra Federasi Malaya jang dewasa 

ombak samudera. 
Dari Djepang, jeep amfibi 

rumahnja telah menikam perem- baru 

"Ti universitas tsb. 

si jang setengah mematikan, se 
dang hanja 15 persen dari tikus 

ingin obat baru tadi dibuat ba- 

kan selandjutnja. (UP) 

Tawaran Tgk. Abd Rach- 
man Kpd. Gerilja Malaya 
Tiap Gerilja Jg Mau Menjerah Dan Kembali 
KejTiongkok Akan Dibajar Ongkos Per- 

djalar annja 
KETUA MENTERI Mala ja, Tengku Abdulrahman, kini 

masih menunggukan djawaban Chin Peng, 

Komunis Malaya, atas tawaranpj4 bahwa untuk setiap kaum 
gerilja jang menjerah dan mau ke Tiongkok, ia bersedia mem 
bajar ongkos perdjalanannja be-jkut uang tundjuangan seba- 

ini dia kawin, is dan isterinja 
akan berlajar kearah utara, achir bagai perdjalanan bulan 

  

Tjinta Den 
tjik Kepada 
Bung Karno 
DENTJIK, SEORANG pen 

duduk kota Paleribang ig tia 
tjad matanja (buta) pada pagi 
Saptu jang lalu telah berhasil 
memenuhi idam2annja utk ber 
djumpa dengan Bung Karno. 
Dengan diantarkan oleh se- 
orang anak perempuannja jang 

berumur Ik. 10 tahun, 
Dentjik berhasil ,,lolos” dari 
pengawalan dan diterima oleh 
Bung Karno. 

1 : j 

Kegembiraan Dentjik atas per 
temuan ini dinjatakannja dengan 
pelukan dan rangkulan jang me 
sra, dengan air mata kegembira 
an, Dinjatakannja, bahwa sudah 
10 tahun dia berusaha ..mentja. 
ri” Bung Karno, dan sekarang 
dia sudah puas setelah dapat 
mentjapai idam2annja itu. Bung 
Karno djuga terharu akan ketjim 
taan Dentjik jang demikian be- 
sar pada dirinja. (Antara) 

Prophylactic '. 
Glutathion : 

Obat Baru Anti Penja- 
kit Akibat Radiasi Bi- 

kinan Djepang 
SEBUAH OBAT BARU, i#' 

dikatakan akan dapat mentije- 
gah dgn effektif akibat2 radiasi 
(penjinaran2 dgn radio aktif) 
pada tubuh manusia, telah daa 
pat dibuat oleh para ahli penja' " 
kit akibat radiasi Djepang pa | 
da, Universitas Kyoto, demiki 

  

  

an diperoleh kabar hari Kemis" ' 
i 
Ba dari UP. tt 

Prof. Tabashi Fukuda  dariai 
bagian penjakit akibat radiasi daw : 

menamakan: : 
obat baru tadi: ,,prophylaetic's 
glutathion”. la katakan, bahwa 
ia dengan berhasil baik telah. , 
menjtoba pada tikus2. 78 persen 
dari pada tikus2 jang 
dengan obat baru itu telah hi- 
dup selamat setelah ken, radia 

tikas jang tak disuntik obat ba 
ru itu jang tinggal hidup. Dika- 
takannja kemudian, bahwa ta 

njak2 supafa dapat diperguna- 

sek. djen. Partai 

Lagi2 Insiden 
Di Perbatasan 
Israel - Jordan 2 
DJURUBITJARA Kementerian 

Inar negeri Israel mengatakan ha 
ri Rabu bhw orang2 Jordania te 
lah melepaskan tembakan kepa- 
da orang2 Israel jang sedang be- 
kerdja disekitar daerah Castel 5 
mil disebelah timur laut Jeruza- “ 
Iem pada pagi hari Rabu. Pasuk 
an pendjaga Israel telah memba- 
las tembakan itu dan difihak Is: 
racl tidak terdapat korban, kata 
djurubitjara tsb, 5 
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Dikatakannja kemudian bhw'Is 
rael telah mengadukan insiden 
itu kepada Komisi “Tjampuran 
Perlutjutan Sendjata. Sementara 1: 
itu djurubitjara militer Israel me ' 
ngatakan bahwa insiden kedua 
telah terdjadi didaerah Castel pa' 
gi hari Rabu ketika pasukan Jor : 3 
dania melepaskan tembakan2 be : 
rat kepada patroli Israel. 15 

Menurut djurubitjara militer, 
itu djuga di Gaza pagi hari Ra- 
bu telah terdjadi insiden dimana 

pasukan Mesir telah melepaskan: 
tembakan kepada patroli Israel 
disekeliling sektor Kissufim. Dju, ». 
rubitjara kementerian luar nege-, 
ri Israel mengatakan bhw "ee! 
djau PBB Letnan Kolonel Phalin.. 2 
dari Swedia telah luka2 parah 
akibat tembakan pasukan Jordas- 
nia didaerah Castel, Penindjawi" 
PBB itu luka2 ketika dia menje . 
lidiki serangan oleh 
Jordania kepada para pekerdja' 
Israel (Reuter). 

BAJI TAK BERTANGAN! (1 
BERKAKI TAK BER-. 

TULANG, 
Dari Kuningan 

  

ini terdiri dari 8 bataljon infan 
teri dan satu resimen mobil lapis 
badja, akan diperbesar, Abdul 
Rahman menerangkan, bahwa be 
rapa besarnja dan apa tugas ang 
katan laut dan udara Federasi 
Malaya, serta  pangkalan2nja, 
akan dirundingkan kelak, dalam 
sidang2 bulanan Dewan AP Ma 
laya, Berapa besarnja angkatan 
daratpun baru kemudian akan di 
rundingkan. — (Antara). 
  

Berbulan Madu Naik Jeep-Amfibi Me- 
ngelilingi Dunia: Berganti' Menga 

rungi Samodra Air Dan Pasir 
unfibi. Waktu Carlin baru sa 

Sea 

madu 

nja akan sampai di Canada. Is- mengarungi samudera Atlantik, 

teri 
ikut dengan suaminja 

ini di Calcutta. 

Ben Carlin, jang biasanja dari Amerika Serikat sampai di 

kemana- 
mana, turun dari jeep istimewa 1 

pantai Afrika. Dari sana mere: 
a mengarungi lautan pula, se 
ali int lautan pasir Sahara. Se 

s sudah itu mengarungi Lautan In 
Jeep istimewa ini asalkmula- dia. Sungguh tidak ketjil bahaja 

nja jeep biasa, jeep darat. Tapi 
jeep isteri Carlin ini, (Renter) kemudian dirombak djadi 

  

bahaja iano telah dialami suami 

    

  

#3 
1 

pasukan 
ot 

dikabarkan, Hi 
bahwa nji Supinah penduduk..de: ).... 

pinah sehat wal 

AN 

red 

sa Tjiputat (distrik Tjiawiges::, 
bang) telah melahirkan baji la- 
kilaki, Baji itu tidak bertangan, : 
sedangkan kakinja pendek2 'ser- 
ta tidak bertulang. Baji itu kini 
masih hidup dan diberi nama 
Diumiat, Nji Su 
afiat, 
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