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Lies A 
Dari Soal "tr : 

DJAKSA AGUNG 
persoalan Ir. Han Swie 
ditahan kembali atas 
pada ,,Antara”, bs 
temukan disuatu 
didaerah Sukab 
tai-selatan Djawa. 
Dalam hubungan 

nja rasa kekewa 
crang itu akan m 
luar negeri diter: 

  

      
an 

   ru2 ini, Djaksa Agung mendj Mengenai tersiarnja berita jang | 
wWab pertanjaan2 3 landjutnja, mengatakan Ir . Han memiliki tiga 

hanja menerangkan, bahwa di-|Paspor, jaitu Indonesia, RRT dan 
daerah pantai-selatan 
pat pula sebuah ,,l 

  

« j: gspier” 

jang memungkinkan orang me. 
makai tempat itu sebazai batu- 
lontjatan untuk. berangkat  me- 
ninggalkan Indonesia. Onderne-| 
ming ,,Tjikaso” menurut “ kete- 
rangan adalah onderneming mi- 
lik orang Perantjis, tapi. atas 
pertanjaan Djaksa Agung tegas-| 
kan, bahwa terhadap pihak on- 
derneming- itu tidak -akan  dila- 
kuKan pemeriksaan. Diterangkan, 
bahwa . terhadap diri Ir.' Han 
Swie Tik kini sedang giat dila-|dan 
kukan pemeriksaan landjutan, 
Gan ia akan terus. ditahan. sam- 
pai perkaranja diserahkan kepa 
da pihak -Pengadilan Negeri... 

Diaksa Jusuf Suwondho 
sebagai penuntut-umum. 

Djaksa Agung menurut ketera 
ngannja akan mengusahakan su:| 
paja perkara jg menjangkut diri | 
Ir. Han itu mendapat prioriteit | 
agar bisa dalam “waktu jang sing 
kat ini diperiksa dimuka Penga- 
dilan... Mendjawab pertanjaan di 
terangkan, bhw. perkara Ir. Han 
ini dimaksud. akan ditugaskan kel 
pada. acting Kepala Kedjaksaan 
Djakarta, Djaksa R. Jusuf Suwon 
dho untuk bertindak sebagai pe- 
nuntut-umumnja dan membawa 

Valuta Mesir 
Jang Dibeku 
Di Amerika: 

Hanja'Kepunjaan Pe- 
merintah "Dan Kongs eriN Jane! 
KEMENTERIAN KEUANG-| 

  

  

tah Mesir dan Kongsi “Terusan 
Suez jang ada di Amerika Seri- 
kai telah diempatkan dibawah 
pengawasan |hssmsi . Pengumu- 

enjarakar 
—. .meli- 

puu simpanan2 prive wargane- 
gara? Mesir." : 

Perintah ini akan berlaku samj 
pai ada ketentuan siapa pemilikf 
valuta tersebut tadi dan sampail 

keadaan jang sekarang mendjadi 
djernih. Wartawan k.b. Inggris 
Reuter di Washington mengemu- | 
kakan bahwa tindakan ALS: ini 
kurang luas djika dibandingkan| 
dengan tindakan pemerintah Ing- 
gris.. Inggris. sedjak Sabtu jl. te 
lah membekukan segala valuta ke 
punjaan bank2, kongsi2 dan per 
seorangan Mesir jang disimpan: 
di Inggris. (Reuter). , 

  

PERMOHONAN2 - PERPAN- 
DJANGAN PEROBAHAN, 
DAN PEMBATALAN SID 

Oleh B.D.P. diberitahukan bah 
wa formulir2 permohonan untuk 
perobahan atau perpandjangan 
S.LD., maupun untuk pembatalan 
S.LD. harus dimadikkan dalam 

| Redaksi 1228 Semarang 

    

2 Tara 3 - E Na 

n — Sopir Lie B 
JPRAPTO atas pertanjaan2 disekitar 

itu terda- 

dan agar ia tidak ditunggu2 pt 

Agung dalam hubungan denaan | 
persoalan jang meniangkut 
Lie Hok Thay, karena ia diana-| 

perdebatan dan kemudian ditun 

      

    

   

  

       

Keluar Negeri—Soal 
imineel” Don Lepas 

ada hari Minggu jang lalu telah 
Diaksa Agung, menerangkan ke- 
(0ich pihak jang berwadjib dike- 
ingkungan onderneming ,,Fjikaso” 

, jang terletak kira2 15 Kim. cari pan 
ngan ada- perkara itu - kemuka Pengadilan. 

wa |Siapa Hakimnja jang ' akan meme 4 
riksa perkara itu' tergantung dari | 

      

   Ipihak Pengadilan “sendiri. : 

  

tanjaan. belum sedia memberikan 

Jtakan, bahwa hal. itu kini masih 
Jada dalam pemeriksaan. 

ki : Persoalan Lie Hok Thay 

| Tentang diri Wakil Direktur 
| Djenderal Pertjetakan Negara, Lie 
Hok Thay, Djaksa Agung terang 
kan, bahwa penahanan atas diri 
orang itu dilakukan dalam hubu- 
ngan dengan suatu perkara krimi 
nil jg mempunjai gedjala korupsi. 

jang berdiri sendiri lepas 
dari persoalan Ir. Han. Sementa- 
ra itu mengenai diri pegawa' 
»Mascotte”s Njoo Tek Hien, di- 
terangkan, bhw. persoalan orang 
itu mempunjai hubungan dengan 
peristiwa Ir. 
sa Agung. 

Supir Lie Hok Thay kirim 
surat pada isterinia berita- 
hukan maksudnja bunuh 
diri. : 

Dalam pada itu tentang dirj 
supir Pertjetakan Negara, Wagi: 
min, jang djuga mendjadi supir 
Lie Hok Thay dan jang baru2 ini 
mati terlindas trem, dari lain sum 
ber ,,Antara” memperoleh ketera 
ngan, bahwa sebelum meninggal 
kan rumahnja pada hari Sabtu'jg 
lalu untuk pergi ke kantor, dia di: 
ketahui telah meninggalkan sepu 
tuk surat dirumahnja, chusus di 
ud'ukan kevada' isterinia, dalam 
nana “Wagimin pokoknja mem- 
beritahukan pada isterinfa akan 
maksudnia untuk menghabiskan | 
riwajat hidupnja pada hari itu, 

lang kerumah. 
Surat itu kabarnja baru dikete- 

  

    
   

     

anuh Diri 

Belanda, Djaksa Agung atas per 

djawaban positip ketjuali menga- 

Han. Demikian Diak | 

  

  

  

   MISS 
Djuga Vietnam Selatan 
lomba tjari wanita2 jang 
telah dilangsungkan pemilihan 
pilih sebagai wanita jang paling 

VIETNAM SELATAN 1956 
agaknja tidak mau ketinggalan 

tertjantik 
Miss Vietnam Selatan 1956. Ter- 

Thu Trang (nomor & dari kiri): 

   

dinegerinja. Baru? ini di Saig 
dal 2 eng 

IESIR Diamal 

bagaimanapun 

  

    

   

ahwa Mesir sudah bertexad bulat untuk men- 
egala kewadjiban-internasionalnja mengenai 'Te- 

ascannja bahwa nasionalisasi Kongsi Terusan 
tidak merugikan ataupun menjinggung-njing- 

Ikan oleh wing commander 
“|Sabri tadi seterusnja menjatakan 
bahwa baik konvensi Istanbul, ta 

“Imaupun djaminan jg. tertjantum 

      

   

  

    

  

      

  

     

    

Abdul Nasser menjatakan hari 

Gjuga kebebasan pelajaran di 

Pernjataan Nasser jang dibatja 
Aly$ 

p 

b 

, 
hun 1888 mengenai Terusan Suez, ' 
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hmempersiapkan diri didepan ke- 
f Ina belah udjung 
p masing2 dilaut Tengah dan 
laut Merah. 
, 

  

  

P, 

Dim. 

Luar kota Smg. : 

Harga Langganan 

kota Smg. : 

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

Rp. 12,70 —- Rp. 0,30 (Materai) 

Rp. 13,70 #- Rp. 0,30 (Materai) 

(Bajar Muka) 

— Rp.13— 

— Rp. 14,— 

Etjeran 75 sen selembar, 

  

  

@idaerah Laut Tengah 

Sementara itu wartawan kantor 
serita Amerika UP di London, 

XC. Thaler, mewartakan bahwa 
p nggris hari Selasa telah memerin 
tahkan angkatan lautnja  supaja 

terusan Suez, 
di- 

Ketjuali itu, seku- 
rang-kurangnja 2 buah kapal in- 
duk berdjaga-djaga dipangkalan2 
di Inggris.  Ketjuali itu, Inggris 
slah mempersiapkan balabantuan 

sebanjak sampai 20.000 orang utk   b 

dalam persetudjuan Mesir-Inggris 
dalam tahun 1954 selalu akan d 

aju sendiri dis Vieti 5 & ak pelihara. sepenuhnja. 
Tgn Ya San Tan 1 Sebagai djawaban terhadap 
id Pa La aa pertanjaan seorang  wirtawan 

IDjerman, Aly Sabri mendjawal 
dari kanan) terpilih mendjadi wanita Hoakiao jang tertjantik sen- | 

. diri th, 1956 ini. » 
    

Barat M 
Tegas. 

lalu 'Lerusan Suez. : 

  

? 3 .mBok Tuwa' 
Marah 

Tusuk Suaminja Dari 
Belakang Krn Kawin 

PAGI SENIN jang lalu telah 
Gatang kekantor polisi kota Bukit- 
tinggi seorang perempuan nama 
Ramsius Burhan dalam keadaan 
hamil tiga bulan, dan mengaku 
telah menikam saaminja dari bx 
lakang. Menurut pengakuanpj2 
hal itu dilapukannja, karena 'se- 
lain ia dihina oleh suaminja ber- 
pama Muchtar, djnga fa telah d: 
'jeraikan dua bulan jang lalu. 
karena suaminja kawin lagi dgn. 
perempuan lain. 

, berkepentingan dalam masalah 

Apabila Nasser Tolak 
Internasionalisasi Suez | 

Oa an Pakan »Tindakan2 
Diplomasi” 

KALANGAN JANG patut diperyaja mengacakan di Washing 
ton hari Selasa il, bahwa segala segi dari masalah Terusan Suez 
barus dipertirabangkan teriebih dulu, sebelum disusan sebuah daf- 
car Garipada negara2 jang akan diundang untuk merundingkan se- 
buah persetudjuan internasional mengenai kebebasan pelajaran me 

Kata sumber tadi, negara? jg 

ini disatu pihak ialah negara2 jg 
menangatangani konven: KOL- 
stantinopel (Istanbul) dalam ta 
hun 1888, d.antaranja Rusia jg 
sekarang | diganti oleh Uni So 
viet. Dipihak lainnja terdapat 
berbagai negara jg kapal2nja 
mempergunakan Terusan Suez 
ig deradjat-pentingnja bermatjam 
matjam, tergantung dari tonna- 
ge kapal2 mereka dan nilai ba- 
rang2 mereka jg diangkut melz 
lui Terusan Suez. Achirnja Me 
sir, konvensi 1888 itu ditandata- 
ngani atas nama Mesir oleh Su 
tan Turki, jg resminja dizamar 
itu masih berkuasa diatas Mesir ' 
Karena terusan ini letzknja d: 
wilajah Mesir. maka Mesir hz 
.rus diundang kekonperensi -tsb. 
"tadi, untuk mengemukakan per 
dapatnja. Demikianlah tulis wa: 
tawan . kantorberita Peraniji:   — Ramsius Burhan jang berumur 

kira2 26 tahun itu, telah kawin   mutan sesudah Wagimin 1melin- 
daskan dirinia didepan .trem-kota 
jg meniebabkan kematiannja itu." 
Diperoleh keterangan lebih -diaj 

Ass ameraa serka asa Me-luh. “bahwa Wagimin tadinja di! 
ngangkat bahwa untuk  Se-| maksud akan didengar pula kete | 

| menara, segala yaluia pemerin rangan2nia oleh Kedjaksaan | 

| 

cap adalah seorang jang banjak 
mengetahui soal? mengenai diri 
Kie Hok Thay. (Antara). 

il inter 

| 
| 

  

PERDEBATAN DALAM 

jang dikemukakan oleh beberapa 

Keterangan Subadio itu diberi 
kan setelah sidang mengadakan 

da setengah diam  lamanja. Po 
kok perdebatan itu dapat disim 
pulkan sebagai berikut: Subadio 
sebagai pengusul interpelasi me 
ngemukakan, bahwa berhubung 
dengan penjelundupan2 itu ada 
dua pendapat dikalangan masja 
rakat. pertama jg menitik berat   rangka 3 (tiaa). Demikian pe- 

ngumuman B.D.P. 
kan persoalannja pad. pengerti- 
an negara hukum dan keuangan 

  

  

  Dikota Panama baru2 ini 
presiden segenap negara Amerika 

ke-126 dari konperensi para pre: 
kkalinja diadakan atas inisiatif 
Gambar: sidang pembukaar 
djuga dihadliri oleh presiden Dwi: 
Serikat (ke-enam dari kiri) dan 

Pasu 
MENJAMBUNG BERITA ten 

tang pemasukan pasukan2 RRT 
di Burma Timur Laut, (harap 

1 halaman IN) da 

  

  

  

  

  

  

hat beritanja di 
pat diwartakan selandjutnja 
wa menurut  komunike jg dik 
luarkan oleh kementerian luar 

  

    

negeri Burma, tidak benar, Per 
dana Menteri Burma U Ba Swel 
telah memanggil bersidang kabi 
netnia dan kepala2 staf tentara 
Burma guna membitjarakan si 
tuasi perbatasan. 

Situasi sekarang jalah bahwa 
beberapa pasukan RRT telah me 
masuki wilajah Burma dan mem 
buat pos2 terdepan 

tahun 1954 jang lalu. Waktu itu 

tangan telah dan menumpang d' 
rumah famili Muchtar di Bukit 
tinggi. Selain isterinja tidak di 
beri belandja djuga ia tidak me 
ngakui anak dalam kandungan 
isterinja ini, dan ia telah kawin 
lagi. Kini Muchtar sedang dira 
wat di RSU Bukittingi oleh iste 

Serikat ialah apakah 
bae Ar dari PKL H4 

ola Mamsrus “djadi pegawai pene-| rumus “Internasionatlisasi “Kata Sesin-dalan-per-! 

AFP dari Washington. 
Jang dipersoalkan di Amerika 

Presider 
Nasser bersedia menerima baik 

kalangan tadi, apabila “ Mesir 
menolak internasionalisasi, mak: 
negara2 Barat. mungkin akar 
”melakukan tindakanZ vegas d 
plomasi“, misalnja dalam ben: 
tuk sanksi-sanksi ekonomi. Orans! 
berpendapat di Washington, bah 
wa perundingan jang dilangsung 

mengumumkan 

gian Timur jang berasal dari 
arah Asia. 3d : 5 

Kata djurubitjara kongsi tadi, 
sebab dari tindakan 
ig akan berlaku sampai ada pe 
ngumuman bergkutnja. ini ialah: 
Karena perminiaan akan rua- 
ngan barang bagi Inggris dar 
Eropa Darat s bertambah 
besar, sebabnja ialah karena mu 
lai tgl. 1 September jad. bea: 
pengangkutan “dengan kapal di 
duga akan meningkat”. , Seteru 
nia, djuga “disebabkan karena 
masa depan Terusa, Suez serba 
belum berketentuan”, kata djure 
bitjara tadi. Larangan ,.Peninsu- 
lar.& Oriental” Shipping Coy 
ini berlaku pula bagi segala pe 
labuha, dsri Adan (udjung sela 
tan Laut Merah) sampai Suez 
dan Port Said, dan meliput: se 
gala pelabuhan Laut Tengah jg 
mendjadi tudjuan barang? sesu- 
dah dipindahkan kekapal2 lain 
di Suez, (Reuter). 

AliminUndurkan 
Diri Dari P.K:I. 
sKarena #Penjakitnja" 
jPan Telah Landjut 

Usianja ' 
PEMIMPIN TUA KI Alimin 

2 
(3 

    
   

  

ajataann,2 kepada pers hari Rebe 
.einarin. Daliri pernjataannja itu 
sbaracan, berhubung 
anurnja dan karuna penjakitnja 
D2 felah lama maka dengan ich 

las ja mengundurkan diri cari mi 
Lan ramai (dari lapangan politik 

seralian generasi baru supaja te- 
rinja sesudah diusut polisi disu|Kan di London (Lloyd — Pinsau |t3p beladjar mempeladjar: ilmu pe 
ruh pulang. (Antara). 

: pelasi Subadio 
C8. Ditanggahkan 

dang Parlemen pleno terbuka 
bari Rebo tentang permintaan idjin dari Subadio (PSI) cs. untuk 

“mengadjukan interpelasi mengenai penjelundupan kopra di Sula- 
wesi Utara dan karet di Sumatera Utara, diachiri dengan pernja- 
taan Sebadio bahwa para pengusul interpelasi menjetudjui saran2 | 

anggauta supaja menunggu dulu 
sampai Parlemen membahas keterangan2 pemerintah jang diberi 

kan tanggal 17/7 jang lalu dan laporan seksi pertahanan jang 
diberikan kerparin mengenai persoalan jang sama. Dengan begitu 
maka usul interpelasi Subadio ditangguhkan. 

negar, jg kedua?nja dirugikan 
oleh penjelundupan2 tsb, penda 
pat jg kedua menitik beratkan 
pada sebab dan 'musabab dari 
pada kelalaian da, kesalahan pu 
sat jg sedjak lama -berlarut2 se 
hingga hakekatnja merupakan 
latar belakang jg bersifat  psy- 
chologis dan sosial jg luas. Su- 
badio berpendirian, bahwa rak 
jat bertak mendengarka, ketera 
ngan pemerintah dalam hal ini 
lewat sidang parlemen pleno ter 
buka... 
Anggauta2 Moh Nuh (NU) dan 

Lucas Kustraio (IPKI) tidak me 
njetudjui dalam hal ini diadjukan 
interpelasi, djustru karena perso- 
alannja sudah dibentangkan oleh 
pemerintah dan seksi pertahanan. 
Anggauta2 Tjikwan- (Masjumi), 

Sakirman (PKI),  Subagio (PNI) 
|dan Leimena (Parkindo). meskipun 
pada. prinsipnja menjetudjui tiap 

KONP. PAN-AMERIKA wahai 

   
Amerika berkenaan dengan ulang tahun 

a 1 konperensi presiden2 Amerika, jang 

dibelakang Eisenhower. 

2 RRT Telah Bikin Pos2 Terdepan 

(harap Tif 

15 land, 

  

didaratat Nation”, kata komunike tadi. 
Burma ig berdekatan dengan per 

tiap interpelasi diberi idjin, na- 
mun dalam hal ini ' memberikan 
saran saran kepada Subadio cs hen 
daknja menangguhkan permintaan 
idjin tersebut, menunggu hasil2 
Parlemen dalam menelaah ketera- 
ngan pemerintah dan laporan seksi 
pertahanan mengenai penjelundup- 
en-penjelundupan itu. Sakirman 
mengingatkan, bahwa tidak semua 
jinterpelasi harus didjawab oleh 
Lpemerintah didalam suatu rapat 
terbuka, misalnja djika persoalan 
nja mengenai kemiliteran atau 
(mengenai rahasia negara. 

Sidang dipimpin wakil ketua III 
Zainul Abidin Achmad, dihadiri 
144 anggauta, Menteri Luar Nege 
ri, Menteri Agraria, Menteri Uru 
san Umum dan Menteri Muda Per 
ekonomian.. Sesudah pembitjaraan 
usul interpelasi Subadio cs, sidang 
membitjarakan pengesahan undang 
undang darurat no. 30/1950 ttg peng 
gantian kerugian anggauta2 S 

kan konperensi par 
  

n Amerika jg. untuk pertama 
ibe Bolivia, Simon Bolivar. 

  

, Saran Kn PE RIS, no. 4/1955 tentang larangan 
jht D. Eisenhower dari Amerika 'mengumpulkan uang logam ' dan 
menteri luar negeri John Foster (no. 15/1955 tentang pe   nghapusan 

opsenten tjukai bensin. 

|. Di Daratan Birma 
negeri AS dalam pada 'itu menu 
rut UP pada hari Selasa terus 
memperhatikan perkembangan ig 
terdjadi di Burma sambil me! 
nunggu laporan resmi dari Bur 
ma tentang hingga kemana sebe 
narnja pasukan RRT telah mx 
masuki wilajah Burma. Mereka 
tidak bersedia memberikan ko: 
mentarnja sebelum tiba lapora 
dari kedutaan  besarnja di Ra- 
ngoon. Berita2 pers di Rangoon 
mengatakan bahwa pasukan RRT 

batasan RRT. Komunike itu se 
'jutnja mengatakan ,,pemerin 

tah Burma telah - memintakan 
perhatian. pemerintah RRT ten 

| tang persoalan ini dan perundi- 
ngan2 mengalami kemadjuan un 
tuk menarik mundur pasukan 

'RT kesebelah “ perbatasannja. 
Pemerintah Burma memang sa 
ngat mengchawatirkan  perkem- 
bangan ini, tetapi ditekankannja 
bahwa situasi itu tidaklah sede- 
'mikian mendesaknja seperti ig di 

s 

—. Murphy) itu sudah mentja- 
pai babak jang menentukan. ta- 
pi menudju kearah perundingan 
lagi. Demikliantah tulis warta- 
wan AFP Jean Lagrange. Ma- 
lam Rabu Eden dan Pinsau me 
ngumumkan bahwa mereka “su 
dah mentjapai kata sepakat jang 
bulat“, dan bahwa perundingan 
antara 3 Besar Barat. dalam ma 
na menteri luar negeri AS Dul 
les ikut serta. akan dimulai pa 
da hari Rabu pagi ini. 

Apa sebab Dulles datang 
djuga ? 

Sementara itu AFP mewartakan 
dari London, bahwa menurut du- 
gaan kalangan jang patut dipertja 
ja disana, kenjataan bahwa Dulles 
djadi djuga datang ke London itu 
dipandang sebagai suatu petun- 
djuk bahwa djawaban AS terha- 
dap usul2 Inggris dan Perantjis 
belumlah lengkap, walaupun dalam 
garis2 besarnja mungkin sekali 
sudah dipahami oleh para waki! 

an ini meliputi keinginan supaja 
kebebasan pelajaran melalui Teru 
san Suez tetap terdjamin ,,dengan 
tjara-tjara jang praktis jang dapat 
diawasi oleh badan internasional”. 
Menurut dugaan kalangan jang 

patut dipertjaja, para PM Inggris 
dan Perantjis telah berusaha men 
desak Presiden Bisenhower supaja 
AS. bersikap lebih tegas terhadap 
masalah Terusan Suez, sikap jang 
lebih sesuai dengan sikap Peran- 
tjis dan Inggris. Menurut dugaan, 
Eisenhower mengirimkan Dulles ke 
London atas permintaan pembantu 
menteri luar negeri Robert Mur- 
|phy, jang sebelum: itu. melakukan 
perundingan dengan para. pembe- 
sar Inggris dan Perantjis. (AFP) 

j9 1 2, 1 

Sendjata Djepang 
Banjak” Permintean 
Dari Timur Tengah 
KALANGAN INDUSTRI sen 

(iata Dispang menjatakan bah 
wa belakangan hari ini terdapz 
bus baru permintaan . sendjata 
Cari Timur Tengah. dan Timur 
Dekat. Hal ini mempunjai arti 
jang penting sekali berhubung 
ketegangan2 jang meningkat d. 
Timur Tengah berkenaan dgn. 
fndakan Mesir  menasionalisasi 
kongsi terusan Suez.  Sepert: 
fiketahui Mesir melakukan tin- 

  
enat| Jakan itu pada tgl. 26 Djuli il. 

perongkosan? 
Aswan 

guna membeajai 
membangun bendungan 
d'sungai Nil. (Kvodo. 

mil. Beberapa pasukan RRT di 
“kabarkan telah masuk  wilajah 
Burm, hingga 60 mil. 

AS tidak mempunjai  perdjan 
djian pertahanan dengan Burma, 
tetapi perdjandjian Asia Tengga 
ra (SEATO) menentukan daerah 

| perdjandjianitja jakmi seluruh 
Asia Tenggara. Int berarti bah 
wa AS dan 7 negara psrtnernja 

di SEATO sangat  memperhati- 
kan perkembanga, di Burma itu. 
“Tetapi mereka tidak akan bertin 
dak berdasarkan — perdjandjian 
itu terhadap agresi diluar wila 
jah negara2 SEATO ketjuali dji     telah melintasi  perbatasay ma 

suk kewilajah Burma  disepan 
'djang daerah luas kira2 5000 

|gambarkan oleh harian ,,The 

Pembesar2 kementerian luar 

ka terdjadi di Kambodja, Laos 
dan Vietnam Selatan. Demikian 
UP. (Antara). 

Inggris dan Perantjis. Persetudjv | 

ladjaran Marxisme Leninisme se 
valam2n a. 

Selandjutnja dikatakan — dalam 
pernjataan itu bahwa sedjak kiraz 
tahun 1910 hingga 1912 ia meng 
ambil bagian dalam gerakan Budi 
Utomo. Dalam tahun, 1913 hine 
ga 1920 ia mendjadi anggauta Sa 
rekat Islam. Djadi selama waktu 
tahun 1910 hingga 1956 (46 ta- 
hun lamanja) saja kira tjukuplah 
sumbangan saja kepada organi- 
sasi tsb. untuk membela golongan 
tertindas. ' Demikian  pernjataan 
Alimin. (Antara). 

Angkatan Udara 
» A.S Tangkaps" 
12 Seorang iPelJ 

| 5 nerbangnja «5 
Karena Botjorkan Ra- 
hasiajBom-H JangtTak 

Kenai Sasarannja 
ANGKATAN UDARA Ame- 

sika Serikat hari Selasa meng- 
umumkan bahwa seorang pener- 
sang telah ditangkap karena te 
ah mengunakan bahwa bom 
zat air yang didjatuhkan dalam 
vuian Mei dalam rangka  per- 
tjobaan2 di Bikini teiah tidak 
mengenai sasarannja. 

  

ren, telah ditangkap di Eniwetok 
dan mungki, sekali ja diperiksa 
dalam pengadilan militer karena 
telah memberitahukan  kepad: 
umum rahasia2 militer. Berita 
mengenai bom zat air jg tidal 
mengenai sasarannja diumumkan 
dalam harian di Honolulu jg mc 
njatakan bahwa koran ini mem 
peroleh : keterangan2  demik.a: 
dari seorang teknik jg hadir dz 
lam pertjobaan peledakan bom 
zat air itu. Tak lama kemudiar 

| Angkatan Udara AS mengaku" 
bahwa bom zat air itu telah dja 
tuh kl. 4 mil dari sasarannja, 

(AFP). 

| Kefauver Tarik 
Diri Dari Pentja 
lonan Pres. A. S. 
SENATOR Kefauver dari Ten 

nesee pada hari Selasa telah me 

    
    

     

   

         

landjut | 

organisasi). Alimin berseru kepada | 

Penerbang tsb, Jackson ' Kilgo- 

| bhw apabila negara2 Barat sam 
pai mengorbankan aksi -militer ter 
hadap Mesir, “maka Mesir aka 

: Ti berdjuang. Atas pertanjaan me 
nee pa Pa Ti ngenai  saham2 Kongsi Terusar 

Pa Ta Gi Tengah ba-|Suez jg telah dinasionalisasi itu 
Aly Sabri membentangkan bahwz 
pemerintah Mesir akan membajar 
pengganti kerugian kepada para 
pemegang saham, atas dasar har 
|ga harga jang paling achir ' di- 
bursa Par:s pada tgl. 26 Djuli jl. 
(hari nasionalisasi kongsi teru- 
san). 

Pembajarannja akan dilakukan 
dengan uang tunai, dengan uang 
jang berlaku dinegara si-peme- 
gang .saham. Semendjak di nasio 
nalisasi, para. pemilik dan djura- 
'gan kapal membajar bea pelaja 
ran melalui Terusan Suez dgn 
chegue, untuk Badan pemerintah 
Mesir jang memimpin Terusar 
|Suez, di London, Paris 'atau £ 
ro. 

Aly Sabri mengatakan bahwa 
pemerintah Mesir merasa puas 
dengan sistim pembajaran jg. mu 
dah ini, dan oleh sebab itu Mesir 
tidak akan merobahnja. Diterang 
kannia bahwa tidak ada kapal 
Isebuahpun jang tidak mau mem- 
hajar kepada badan kekuasaan 
Cirasan Terusan Suez) jang baru 
aj: : 

“eterusnja ia menerangkan bhw 
staf asing jang bekerdja di Teru 
san Suez tetap menerima gadji 
meraka sebagaimana biasanja dan 
menikmatkan hak2 mereka jg ter 
“antum dalam kontrak2 antara 

reka dan Kongsi Terusan Suez 
elum dinasionalisasi. Pentjaha- 

rian mereka jang sekarang akan 
tetap terdjamin, sampai kontrak2 
jang berlaku sekarang habis ma- 
sanja. 

Amerika Serikat tak di 
sebut chusus. 

Dalam pernjataan Presiden Nas 
ser jang dibatiakan oleh Aly Sa 
bri tadi dikemukakan bhw pada | 
tgl. 26 Djuli jl. Kongsi Terusan | 
Suez sudah dinasionalisasi, dan | 
ini merupakan hak dari bemerin | 
tah Mesir. 

»Tapi, pemakaian hak jg sah 
ini telah menimbulkan beberapa 
perlawanan dari beberapa. peme- 

rintah, terutama pemerintah2 Ing 
cris dan Perantiis. Perlawanan 
ini sama sekali tiada beralasan”. 

  
Sudah 25 negara menjata 
kan meniokong tindakan 
Mesir: hanja 5 tidak se- 
tudju, kata pers Mesir, 

Suratkabar? Mesir hari Selasa 
mengabarkan, bahwa sampai hari 
Ku sudah 25 negara jang menjata 
kan setud'u dengan tindakan pe- 
merintah Mesir untuk menasiona 
Tisasikan  Kongsi Terusan Suez, 
'dan hania 5 negara jang tidak 
setudju. 5 Negara-ini ialah: Ing-   

dikirim kedaerah Laut Tengah. 
Perkembangan? ini terdjadi sesu- 
Jah Presiden Amerika Serikat Ei 
enhower mengambil 2 buah pu- 

tusan: | 

1. Mengirim menteri luar nege 
4“ AS. Dulles ke perundingan 

3 Besar Barat di London, chusus 
antuk merundingkan langkah2 jg 
akan mereka ambil terhadap Me 
sir: 2. Membekukan sebagian dari 
waluta Mesir jang ada di A.S. 

Sementara itu, Nikita Khrush- 
chev, sekretaris I CCP Komunis 
URSS memperingatkan, bahwa ti 

"APP, ppap Y 

Inggeris Mata Gela 
20.000 jPasukannja' ! Disi 
tahkanj|/Supaja Bersie 

Suez — Katanja 

dak bidjaksanalah kiranja apabile 
Barat melakukan operasi2 milite: 
dalam menghadapi krisis sekitar 
Yerusan Suez ini. 

Berita dari Nicosia, Cyprus, 
mengatakan bahwa kapal induk 
inggris ,,Eagle” malam Rebo te 
lah tiba di Famagusta (Cyprus) 
dan berlabuh dekat kapal spendje 
ladjah ,,Jamaica” jg. tiba disanz 
pada hari Senen jl. dari Iskan 
dariah, dimana kapal tadi telak 
'mengadakan ,,kundjungan kehor 
matan” .—— sampai Presiden Nas 
ser mengumumkan nasionalisasi 
Kongsi erusan Suez. Berita AFE 
dari Washington mengatakan, 
bhw. menurut dugaan kalangan? 
jang patut dipertjaja disana para 
perdana menteri Inggris dan Pe- 
rantjis telah berusaha mendesak 
Presiden Eisenhower supaja ia 
»menindjau kembali sikapnja, dan 
mengambil sikap jang lebih tegas, 
lang lebih sesuai dengan sikap   

Serabi beo MM MA. &» & 

Inggris dan Perantjis”. (Antara). 

tk 

Menjambung berita mengenai 
  

Sunuman ini & 

PP 

p 
MAP 

upkan — Kopal2 Perangnja'” Liperin- 
P Diri Didepan Kedua Udjung: Terusan 
ntuk Hedapi Segala Kemungkin 

FEMEKLNTAH INGGRIS mengumumkan malam Rabu bahw 
kan2 penjegah jang tertentu jang bursitaa Kelhuteran”,- Unud Kie 

  

an   
tinda- a Inggns melakukan 1 

Inggris Impersua kedudukan 
| bagian Timur, dan untuk memperbesar kemampuan Inggris pada umum 

Nya unuk menghaoapi segala kerrungunan. ken 
ra kementerian pepsrangan Inggris. 

lakuxan oleh seorang diurubitja- 

persiapan2 kemiliteran Inggris ber 
talian dengan krisis di Timur 1e 
ngah, seterusnja diwartakan dari 
London bahwa perintah2 iang te 
lah dikeluarkan oleh komando 
tinggi Inggris tadi adalah sbb.: 

1. Satuan2 angkatan laut Ing- 
gris supaja bersiap-siap dibagian 
timur Laut Tengah dan di Laut 
Merah, jakni perairan2 jang ter 
letak didepan kedua 'udjung Te- 
rusan Suez: 2. 20.000 orang ten- 
tara tjadangan,: banjak diantara- 
nja veteran2 Perang Korea, ber- 
siap-siap untuk menggabungkan 
diri dalam pasukan mereka ma- 
sing2: 3. Perintah berlajar kepa 
da 3 buah kapal-induk dan se- 
buah kapal pendjeladjah jg pada 
saat itu berlabuh dipangkalan2 
Selat Channel, Inggris. Kapal2 
induk ini tergolong kapal2 Inggris: 
jang paling tjepat dari type ini, 
dan akan dipakai untuk menge- 
rahkan pasukan2 ke Timur Te 
ngah: 4. Angkatan udara diper- 
siapkan untuk mengangkut pasu 
kan2 lebih banjak lagi ke Timur 
Tengah. (Antara). 

  

  

Djawaban Jg Tepat Dari Mesir Thd 
Politik A.S.- Inggris Jg Anti-Mesir 
Pendapat 'D. N. Aidit Mengenai: Nasionolisasi9 Suez — Kata 
Doljono: Nasionalisasi Suez Memong'"Dopst 'Diharapkan Dari 

Seorang Patriot Besar Seperti Nasser 
D.N. AIDIT, SEKRETARIS Djenderal CC. PKI, menjatak: n pendapatnja bahwa tindakan 

Mesir menasionalisasi Terusan Suez ilu merupakan djawaban jzng tepat dari pemerintah Mesir 
terhadap politik Amerika 
rakjat dan pemerintah 
tah Mesir, demikian Aidit. 
Amerika Serikat untuk 

Aswan. 

Dengan 

ris mengira bahwa rakjat 
pemerintah Mesir akan — kehi- 
langan akal dan kehilangan mu 
ka dima'a negara2 Arab dan ne 

gara2 Asia-Afrika. Tetapi kira- 
an mereka meleset. Demikian 
D.N. Aidit jang seterusnja me- 

ngatakan, bahwa rakfat, pemerin 

tah dan Presiden Mesir ternjata 

mendjawab tegas tantangan itu 
cengan mengatakan ,,pembangu- 

nan bendungan Aswan berdjalan 
fsris?” dan utk. biajanja Terusan 
Suez, jang berada diwilajah Me 
sir, dan dibangun dengan -keri 

ngat rakjat Mesir, harus dinasio 

nalisasi. 
Seselah 

Terusan 
kemukakan,  hahwa 

Suez saban  tahunnja 

menghasilkan sebanjak 90 djuta 
dollar "Amerika, sedangkan ban 

tuan jang didjandjikan oleh Ame 
rika dan Inggeris bersama? sa- 

san tahun hania 70 djuta dollar, 

Aidit menjimpulkan, bahwa tin- 
dakan nasionalisasi Terusan Suez 
tu adalah djawaban jang valing 

tepat dan sangat masuk akal da 

tam menghadapi sikap Amerika 

dan Inggeris jang telah menarik 

kembali bantuannja itu. 

Tjontoh bagi Indonesia. 
Nasionalisasi Terusan ' Suez 

oleh rakjat Mesir adalah tjontoh 

  

gris, Perantjis, Amerika Serikat, 
Canada. dan Australia. 

Diantara 25 negara jang menjo 
kong .tadi terdapat Indonesia, 
URSS, RRT, segala negara Arab 
dan kebanjakan dari negara2 Asia 
Afrika lainnja serta negara2 Blok 
Sovjet lainnja. (UP-Reuter). 

  

DARI SUATU sumber resmi 
an, bahwa sidang kabinet Selasa 

han umum jang lalu. Nama2 pa 
lam tidak diumumkan, karena pc 
sahan Presiden. 

Hati2-lah Ameri- 
ka Dim Soal Suez 
Dunia Muslimien Tak 
Bisa Diabaikan: Peri- 
ngatan , Time” Ka- 

rachi 
HARIAN ,,TIMES”  Karachi 

memperingatkan Senin jl. sup. 
ja Amerika Serikat berikap ber 
4ati-hati terhadap masalah Teru 
san Suez. Dalam tadjuk ren- 
tjana harian Pakistan tadi dinja 
Pra nag An Ameri- 
za Serikat kedalam gela 
1nuk  kegntingsin Nama 7 Da 
perialis, sungguh merupakan per 
stiwa paling buruk jang dapat   ugum.urkan diri sebagai tjaion 

bagi pemilhan presiden dari 
Partai Demokrat dan menjuruh 
penjokong2nja agar menjokong 
Adlai Stephenson. Kefauver ka- 
takan bahwa dia telah memutus 
kan untuk menarik diri dari pen 
tjalonannja demi . kemenangan 
dan persatuan Partai Demokrat 
dalam pemilihan bulan Novem- 
ber. (Reuter). 

Radja Arab, Sa'ud, jg akan 
mengadakan - kundjungan kedae 
rah Sumatera Tengah pada tgi. 
14 Agustus jg akan datang, me 
nurut keterangan “dari Panitya 
penjambutannja di Bukittinggi, 
akan disambut setjara besar2an 
di Padang Pandjang dan Bukit- 
tinggi.   

  

Lembaga Kebudaisan 
“Kon Kataviagech 
van Kyuastenen Wa   

Ganootechap 

tenschappen” 

Indonesia 

    

ierdiad!. 

Amerika Serikat memikul tang 
gung djawab jang paling besar, 
karena achirnja permainan im- 
perialis dan keradjaan2-raja ig 
sedang rontok menjandarkan di 
rinja terhadap dukungan dan so 
kongan dari Amerika Serikat. 
Harian tadi memperingatkan bah 
wa Dunia Muslimin memperhs 
tikan tingkah-laku Amerika Se 
rikat dalam masalah Terusan 
Suez. Keadaan di Mesir itu hen 
daknja membuka mata Barat su 
paja menginsjafi kenjataan2 da- 

longan ketiil jang akan diangkat 
guna mengisi lowongan2 kursi golongan “ketiil keturunan Tiong 

hoa, Eropah dan Arab jang belum terrisi semua melalui pemili- 

Tjalon-Tjalon Golongan 
Ketjil Untuk D. P.R. Su- 

dah Ditetapkan 
Antara” memperoleh keterang- 

malam telah memilih tialon2 go- 
mendjadi angganta Parlemen 

ra fjalon pengangkatan itu sema 
merintah masih menunggu penge: 

Menurut keterangan jg diper 
oleh .,Antara” nama2 par, tja- 
iOn pengangkatan golongan ke 
tjil jg diputuskan sidang kabi 
net Selasa malam itu segera 
akan dimadjukan kepada Presi 
den, sedangkan nama2 para wa 
kil2 suku Irian Barat sudah ter 
ebh dulu disampaikan kepada 
Presiden. ' Pengangkatan wakil2 
suku Irian dan wakil2 minoritet 
itu mungkin sekali akan dilaku 
kan berbareng. Seperti pernah d: 
kabarkan, pemerintah masih he 
rus mengangkat 3 orang waki' 
suku Irian Barat, 7 orang wakil 
keturunan Tionghoa jo semesti 
nia mendapat 9 perwakilan tani 
sudah terisi dua melalui pemili 
han umum, dan 6 orang keturu 
nan Eropa serta 2 orang keturu 
nan Arab jg mestinja mendapat 
3 perwakilan dan kini sudah ter 
Isi satu melalui pemilihan umum. 

BERITA2 JANG sampai di 
Kathamandu hari Selasa — dari 
Tibet mengatakan, bahwa seke 
lompok suku Khamba telah me 
njerang beberapa ratus serdadu 
RRT jang tidak bersendjata dan 
membatjok salah seorang dian- 
tara mereka. Menurtu berita2 jg 
sampai dari Lhaza ibukota Ti-   ripada keadaan jang sesungguh- 

nja, jaitu bahwa Dunia Musli- 
min tidak bisa dianggap sepi. 
(UP). 

bet, suku Khamba didaerah 
Kham telah menjetudjui perun 
dingan perdamaian jang dimulai 
oleh RRT dalam usahanja me- 

pentjabutan bantuan jjang sangat baik bagi semua ne- 
ini Amerika Serikat dan Ingge/geri jg baru merdeka, bagaimana | 

dan !seharusnja bertindak terhadap mu 
suh nasional jang berkepala batu | 

  

  

sei: 

melawan Sovjet Uni, maka Amerika Serikat dan Inggeris 
kan tentang tidak sedianja memberi bantuan kepada Mesir ur tuk 

dan bagaimana seharusnja bertin 
dak untuk kepentingan nasional 
dan rakjat. Oleh karena itu tin- 
dakan rakjat Mesir dengan Presi | 
den Mesir pasti mendapat duku- | 
ngan dari semua bangsa dan .se- | 
mua orang 
patriotik. 

jang punja perasaan | 

Dibanding dengan rakjat Indone 
sia jang harus berhadapan dengan | 
kaum kolonialis.Belanda dalam mes 
realisasi pembatalan KMB, rakiat 
Mesir dan pemerintah Mesir mens 
hadapi lawan jang djauh: lebih 
besar dan lebih kuasa dalam merca 
lisasi politik nasionalisasi Terusan 
Suez. Dalam hal ini Mesir adalah 
tjontoh bagi Indonesia bagaimana 
seharusnja bertindak terhadap 
kaum kolonialis Belanda dan pem 
bantu2nja. Pemimpin2 Mesir dgn 
tepat dan pandai telah mengguna 
kan kedudukan internasionalnja jg 
makin kuat, terutama sesudah kon 
federasi Brioni antara .pemuda2 ko- 
existensi Nehru—Nasser—Tito, un 
tuk kepentingan didalam negeri. 
Demikian D.N. Aidit. 

Pendapat Moh. Daljono. 
Dalam pada itu menurut penda 

pat Daljono (wk. ketua seksi luar 
negeri) tindakan menasionalisasi- 
kan Terusan Suez itu memang da 
pat diharapkan dari seorang Abdul 
Nasser sebagai patriot dan pahla 
wan bangsa Mesir, artinja tinda- 
kan tersebut tidak mengherankan, 
tetapi meskipun demikian adalah 
masih merupakan pertanjaan, apa 
kah akibat daripada tindakannja 
itu telah ditelaah seluruhnja. ,,Saja 
berpendapat”, demikian Daljonc 
seterusnja, ,,bahwa akibat jg ter- 
buruk, jaitu petjahnja perang, ti- 
dak akan terdjadi, tetapi meski- 
pun begitu, apakah tindakan Nas 
ser itu tidak terlalu djauh ?”. 
Menurut pendapat Daljono, tin- 

dakan Nasser dapat menjulitkan 
kedudukannja, misalnja djika selat 
Suez sampai diblokkir oleh pihak 
lain, sehingga tidak ada suatu ka 
palpun jang dapat melalui selat ter 
sebut dan dengan begitu maksud 
jang sesungguhnja daripada Nas- 
ser, jakni mendapatkan beaja jg 
tjukup guna pembangunan Aswan 
malah tidak tertjapai. 
Akibat lainnja menurut Daljonc 

jang bisa terdjadi ialah di ",,inter 
nasionalkan"” Terusan Suez itu se 
perti jang dikehendaki oleh neg: 
ra2 asing jang bersangkutan. Mc 
ngenai kemungkinan ini, Daljonc 
berpendapat, bahwa orang harus 
memikirkan, bahwa meskipun tin- 
dakan Nasser terutama tertudji 
untuk pembangunan bendungar 
Aswan, namun tidak dapat dilup 
kan bahwa hal tersebut tentu ber 
sangkut-paut dengan soal2 kedaul: 
tan dan prestige, sehingga tinda! 
an internasionalisasikan Suez itv 
berarti suatu kemunduran status 
bagi Mesir. Berhubung dengan itu, 
menurut Daljono sebaiknja diad: 
kan ,,djalan-tengah" jang mengui 
tungkan kedua pihak, misalnja ji: 
itu berupa tuntutan keuntunga 
sebanjak2nja dari perusahaan Sir 
sehingga tjukup guna pembeajaa: 
pembangunan bendungan  Aswa 
chususnja dan pembangunan Mk 
sir umumnja, tanpa menguran 
prestige Mesir. Demikian Mr. 
Daljono, (Antara). 

PM Menderes: 
Lebih? Baik:Suez"Di- 
Internasionalisasi 
PERDANA menteri Turki Ad 

nan Menderes malam Rabu me- 
ngakakapi setibanja di Karachi, 
Pakistan, bahwa ia belum lagi 
mempeladjari perintjian  masa- 
lah nasionalisasi: Kongsi . Teru- 

       

Wal 

Serikat dan Inggeris jang ,,anti-M x”. sudah pada tempatnja djika 
Indow sia menjampaikan ufjapan 5 

Mesir tidak bersedia didjadikan ak t negara2 Barat jang dipelopori 
mat kepada rakjat dan pemerin- 

mengumum- 

membangun bendungan 

  

  
DRAMA DI ATLANTIK 

Sebagai dikabarkan dalam pers 
baru2 ini, kapal penumpang lux 
Italia ,,Andrea Doria” telah ber- 
tubrukan dengan kapal ,,Stock- 
holm”, jang mengakibatkan teng- 
gelamnja ,,Andrea Doria”, Pada 
gambar atas: kapal ,,Stockholm” 
jang mendapat kerusakan hebat 
dibagian depannja: tetapi ia ma- 
sih mampu meneruskan perdjala- 
nannja ke New York. Gambar 
bawah: ,,Andrea Doria” sehabis 
tabrakan, miring, untuk kemudian 

tenggelam. 

Obralan Dollar 
Bantuan Luar Negeri 
A. S. 3.770.000.000 

Dollar 
PRESIDEN AMERIKA Seri- 

kat, D. Eisenhower, hari Sejasa 
telah menandatangani UU ban- 
tuan Juarnegeri jang berdjumlah 
US $ 3.770.000.090, jaitu untux 
membeajai bantuan militer mau- 
pun ekonomi kepada negeri2 Ba 
rat selama setahun lagi. Djum- 
lah ini ialah sebenarnja kurang 
daripada djumlah jang  muia2 
diminta olehnja. 

  

UU tsb. berisi pula ketentuan? 
jang membatasi pemakaian uang 
untuk bantuan militer kepada Ju 
goslavia. Eisenhower dalam pada 
itu tidak berhasil memperdjoang- 
kan supaja utk Jugoslavia tidak 
dibatasi pemakaian uang itu. Se- 
benarnja Eisenhower minta US $ 
4.900.000.000 jang oleh madjlis 
rendah ditolaknja, Tapi madilis 
tinggi dalam pada itu menjetudiui 
djumlah itu mendjadi US $ 4.500. 
000.000 sedangkan madjlis rendah 
menjetudjui sampai US $ 3.800.     

san Suez. ,,Tapi barangkali lebi 
baik kalau di-internasionalisasi”. 
(Reuter). 

madamkan pemberontakan2 di 
Tibet jang telah meletus sedjak 

1951, Dikabarkan bahwa suku 
Khamba telah giat memberan- 

tak sehingga RRT membom dae 

ah mereka beberapa bulan jl. 
Pasukan RRT telah melutjati be 
berapa ratus pasukannja — dan 

mengumpulkan mereka padi swa 
tu konperensi. Ketika pemim- 
pin2 pasukan RRT dan suku 
itu berunding, demikian menu- 
rut berita itu, sekawanan suku 

000.000.“ Achirnja kedua madjlis 
itu mentjapai kompromi dan di- 
setudjui ' djumlah US $ 3.770.000. 
000. (UP). 

SukuKhambaSerangPasukan2RRT Di Tibet 
Khamba tiba2 bangkit dan me 
njerang serdadu2 RRT. Berita 
lainnja menjatakan bahwa seba 
gai akibat serangan itu sedjum- 
lah kendaraan iberlapis — badja 
dan beberapa detasemen pasukan 
RRT telah mengepung orang su 
ku Khamba itu. Menurut berita 
itu suku Khamba telah bersum 
bah akan berkelahi hingga orang 
jang penghabisan. Demikian UP, 

(Antara). 

     



  

   

    

    

  

  

      a Kasih 
kasih sebesar-besar- 

“dan .pertolongan baik 
rieel pada waktu me- 

jinta 

  

   

pada tg, 25-7 

      
pada tg. 26-7-1956 di ur Klaten. 
Semoga segi la kebz sekalian itu mendapat « 

n Jang Maha Esa. 

'kan diperbanjak terima 
mpulan? dan Sobat Handa: 

Maison, Sangtjong, kirim ka- 
bangan', bantuan? tenaga 
1 daa sampai dikuburnja 

2 Papah, Papah Mertua jang 

IAUW JANG 
pada hari Djumahat tgl. 27 Djuli 

     
  

   

              

     

  

   

    

   

“KWEE T 
   
    

  

    
     

  

EE TIAUW JANG-DJOA. 

UTJAPAN TERIMA KASIH ) 
Dengan djalan ini, kami segenap keluarga menjampai- 

kan perasaan banjak terima kasih kepada Tuan'?, Njonja?, 
Nona? dan Familie jang telah memberikan matjam? ban- 
tuan baik tenaga, fikiran, benda, Maysong, Sangtjong d.l.I. 
perhatian diwaktu sakit sampai meninggal hingga hari di- 
makamkannja Suami, Papa, Papa mertua, Saudara kami 
jang “tergila sb ua 

— THE TJHING KOEY 
Nj. THE TJHING KOEY 
dgn. Lean 2 

  

    
   

    

   

   

      aa ne ni rara 

ENGUMUMA 
Pada Pengadilan Negeri di Kendal, berdasarkan atas S. 1949 

no.448, telah diadjukan permohonan oleh Joeni Moeljani, pe- 
gawai Kantor Notaris Tan A Sioe di Semarang bertempat tinggal 
di Semarang, sebagai kuasa dari : 2 

1. RADEN BRONTO SENO alias WILLEM van MAANEN, 
pegawai pada ,,Het Semarang Veem N.V.”, bertempat ting- 
gal di Semarang, dan 
Njonja THERESIA MARIA CORNELIE van MAANEN, 
Kepala Djuru-rawat, bertempat tinggal di Palembang (Su- 
ngai Pait K.M.28), djanda dari Simon Theodore Martin 
Mehlbaum, Anta 

untuk menetapkan, bahwa: 

I. RADEN BRONTO SENO alias WILLEM van MAANEN 

-— 

2. Njonja THERESIA MARIA CORNELIE van MAANEN 
tersebut adalah satu-satunja dan: bersama-sama ahliwaris dari : 

. almarhum ibu mereka, Njonja JEANE JEANNE) LUCIE COR- 
NELIE van de RIVIERE, jang telah meninggal dunia pada tang: 

| gal 18 Desember 1943 di Bodja, djanda tuan George Frederik 
pe van Maanen dan bahwa. harta-warisan almarhum njonja Jeang 

(Jeanne) Lucie Cornelie van de Rivisre tersebut dianggap telah 
djatuh pada — dan mendjadi hak anak-anaknja tersebut diatas. 

PANITERA PENGADILAN NEGERI KENDAL. 

ST LL LL LL LL LL LL 

SL LIL IL AL LL LL LL LL 

Ssudara2 Peladjar 

. PENGUMUMAN 
Saudara-saudara peladjar jang terhormat, 

Seperti Sdr.? telah ketahui tak lama lagi Sdr.? akan meng- 
indjak tahun peladjaran baru (1956 — 1957) jang mana bagi para 
peladjar umumnja merupakan suatu kedjadian jang menggembira- 
kan berhubung dengan naiknja ke-tingkatan jang lebih atas. 

— Akan tetapi lazimnja kedjadian ini diikuti djuga dengan ke- 
luhan dengan banjaknja ongkos jang harus dikeluarkan untuk 
pembelian buku-buku peladjaran. 1 

Berhubung dengan itu maka kami berusaha untuk membantu 
meringankan beban Sdr.? djika Sdr.? berbelandja di toko kami. 

Pada toko kami, kami sediakan formulier dimana Sdr. dapat 
. memesan keperluan buku-buku Sdr. Setelah Sdr. isi formulier ini, 
Sdr.mintakan tjap dari Sekolahan Sdr. dan atau dari perkum- 
pulan peladjar Sekolah Menengah jang telah terdaftar pada kami 
misalnja LP.I: C.L.H. 

- Dengan demikian Sdr.? akan dapat menerima potongan dari 
harga buku-buku jang Sdr.? perlukan sampai dengan 10796. 

Mudah-mudahan dengan djalan demikian kami dapat mem- 
bantu meringankan beban Sdr.” serta menambah semangat be- 
ladjar Sdr.?. 5 

Sebagai penutup, kami serukan: MINTALAH FORMULIER 
PADA TOKO KAMI, DJIKA SDR. INGIN MENGHEMAT 
ONGKOS. 

2 Hormat kami, 3 

. SAMPURNA BOOKSTORE 
Dil. H.A. Salim 40 Telp. 974 Semarang 

Jaa na 215 Pos Box 151. 
Tae 2 Ra TA. SL SL Sa LL La SI R2 BRI MA RE MEP EL MV 
AAN 

BERITA 
NANANG 

  

KKEKI, KAYAK 

PRAMUL 

  

      

' Mulai sekarang dapat pesan BROMFIETS merk "PESETTA" 
Dengan perlengkapan: 

z ickstarter : Naa Ko Waka 
--  spedometer - | muka-belakang schokbreker, 
--  remtrommel besar tertutup jang terpenting belakang 
-- | kettingkast tertutup semua dubbel schokbreker. 
Sudah dapat idzin dari 'B.D.P. dan L/C sudah dibuka, sekarang 

sudah dalam perdjalanan. 
Ditunggu dalam tempo singkat sudah 

datang disini, CU , : 

Harga Rp. 6.875.—Voorschot Rp. 4000.— 

/IRA-MULJA N. V.” 
GJA.     

   

    

    
    
       

    

     

  

   

IP Asia terhadap negara-negara Barat besar 

|- djauh lebih besar lagi. Apa? Kami belum dapat 

    
   

   

    
        

— — — Seluruh dunia sekarang is i Saat AEON 
besar dengan tindakan presiden Nass ik menasionalis 
sukan Suez. Bahwa sungguh tindakan ini suatu tindakan 
sangat berani dapat kita aan Tea ne y 
tingan-kepentingan negara besar Barat seperti Inggris, Per 
dan Amerika sendiri jang menjangkut susukan ini. Dibelakang 

-sumber minjak jang memberikan Tn 18 dari 

  

terletak sumber. ' wa 

bahan utama untuk berputarnja roda masjarakat. Didalam ARAM- CO dll. tertanam modal Amerika jang besar dalam perusahaan Dekoisk, Batan: Jite Wikliraan "ay Makna ed kata “Oa 'dakan ini merupakan tantangan jang paling berani « angs et srupakan angan jang paling 8 mia Ke 20 Ta 

  

— — — Kami dan bangsa Asia umumnja turut bangga terhadap 
keberanian Nasser ini, sebab hakekatnja tiap bangsa di Asia ir 
sudah lama menjimpan djuga suatu keinginan untuk melakukan 
tindakan besar terhadap negara-negara Barat itu guna menundjuk- 
kan, bahwa kita ini sebenarnja tidak kurang dari mereka. Banjak 
dari pertjobaan ini telah dilakukan, tetapi setiap kali selalu sadja | 
terbentur kepada benteng besi negara-negara Barat. Tjontoh jang 

dekat misalnja, waktu dulu Mossadegh hendak  menasionaliseer 
Abadan, Perbuatan jang berani itu mendapat perlawanan 
sengit sekali pula dari blok Barat, hingga Mossadegh pun achirnja 

— — — Tindakan Mesir sekarang ini djauh lebih besar dari 
pada tindakan Mossadegh. Karena pula dapat diharap, kalau akibat | 
dan perlawanan jang akan diberikan oleh blok Barat pun akan 

at membajangkan 
sekarang. Tetapi, bahwa Nasser sudah pula memperhitungkan re- | 
aksi jang hebat itu sudah terbajang dari adjakannja kepada seluruh | 
dunia Arab untuk melahirkan suatu persatuan Pan Arabisme besar 
dari lautan Atlantik sampai teluk Persia. Tuan sekarang dapat 
membajangkan, bahwa dengan tindakan Nasser itu, dia sudah me- | 
aempatkan kita semua sekarang ini didalam 
kedjadian-kedjadian besar dalam abad ini. 
—.— — Istimewa bagi kita di Indonesia ini, bahwa mau tidak 
mau tindakan Nasser telah memaksa kita untuk meneliti dan me- 
nilai perbuatan besar kita untuk membatalkan perdiandjian KMB 
dengan Belanda. Berapa djauh sekarang usaha-isaha jang telah 
dilakukan untuk benar-benar membebaskan kita dari ikatan itu? 
Kita djanganlah sampai berbuat setengah-setengah, Djanganlah 
kita hanja pandai mengadakan "formele daad” sadja dgn memba- 

ambang pintu dari | 

talkan KMB, tetapi kelandjutannja masih kita  katung-katungkan, | 
Tjontoh Nasser djangan kita abaikan. Ia-pun tidak berbuat scte- 
nyah-setengah. 

Hadisubeno Merasa 

Puas Dan?Bangga.: 
Bahwa»Kongres P.N.I. Berlangsung Baik 
— Tolak Pentjulonan Untuk Ketua P.N.I. 

— Sementara Belum Bisa Tinggalkan 
Djawa Tengah : 

DALAM PERTJAKAPANNJA dengan ,,Suara Merde- 
ka”, Sdr. Hadisubero dalam kedudukannja selaku Ketua Pani 
tia Kongres PNI ke-VIII di Semarang menjatakan, sangat ter 
haru atas besarnja bantuan jg diberikan kepada Panitia, hing 
ga Kongres tadi dapat terselenggara sebaik2nja. Meskipun 
fihak panitia menginsjafi, bahwa tentu dalam penjelenggara 
an tadi masih terdapat kekurangan2, tetapi dalam pada itu 
Sdr. Hadisubeno merasa bangza, bahwa segenap anggauta Pa 
nitia telah melakukan kewadjbannja sebaik2nja. 

Kabar Kota 
.GONG TJATUR. 

  

   

Kebanggaan ini bersumber ke- 
pada kenjataan, bahwa umumnja 
para Kongresis jang djumlahnja 
hampir 2000 orang itu merasa sa 
ngat puas atas pelajanan jang 
mereka dapatkan di Semarang. 

  

Berani ', 

jang '. 

Sebagai rangkaian 'atfara 17 
Agustus 1956 Kotabesar Sema- 
rang, oleh Pertjas akan diseleng 
garakan pertandingan Gong Tja 
tur untuk “umum. Pendaftaran 
dimulai gl. 1 Austus sampai 7 
Agustus, dan tiap peserta dipu- 
ngut uang pendaftaran Rp. 5,—. 
Pendaftaran di sdr. Barkah Wi- 
dohardjo 49, Ong Tiauw Liong 
Dargo 42 dan di Tee Soe Dhet 
Gg. Aldjufri 12 Semarang. Me- 
nurut : rentjana pertandingan di- 
langsungkan tgl, 14 dan 15 Agus 
tus..Pemenano.! s/d. 3 .menda- 
pat hadiah dan pemenang no. - 
dan 5 dapat hadiah hiburan. 
BERPULUH? SENDJATA, MOBIL 
DAN BUAH?2AN TLH LENJAP, 
Pada tgl. 29 Djuli '56 jbl. Kere 

Bahkan banjak surat2 jang me-| 

  

| 

  

nurut adat kebiasaan Djawa asli. 
|but setelah di-”temukan” duduk bersila didepan ”kobongan” jang 

di-ulas dengan kain-kain sutera pelangi tulen. 

    

  

   

    

  

    

   

    

   
— PENGANTIN BANGSAWAN DI SOLO — 

Sebagaimana kita kabarkan kemaren, pada hari Djumaat jbl. di 
kediaman G.P.H. Soerio Hamidjojo, Baluwerti, Solo, telah dilang- 
sungkan perkawinan antara B.R.A. Murhardining, puteri kedua 
dari G.P.H. Soerio Hamidjojo, dengan Ir. Tjiptojuwono, “putera 
dari Sutijodiwinoto, Upatjara perkawinan tersebut dil K me- 

Tampak kedua mempelai terse- 

  

3 Ora ng Bid 
bolan Diwila 

    

     kedaeran cut: 
la Public Rela 
»Antara”, bahwa keamanan jg 

Selandjutnja dikatakan, bahwa 
orang2 Belanda jang beberapa ta 
hun jg lalu ditjulik gerombolan 
tidak djauh dari kota Makassar, 
sekarang ini telah dibawa. gerom 
bolan kedaerah Sulawesi Teng- 
gara-Kolaka. 

tas pertanjaan ,,Antara” ba- 
gaimana keadaan sekarang  me- 
ngenai pulau2 di Sulawesi Teng 
gara jang dulunja mendjadi sum 
ber penjelundupan kopra kedae 
rah Timur Portugis, oleh. Manop 
po dikatakan, bahwa sekarang 
ini penjelundupan2 kedaerah se- 
berang itu tidak terdengar lagi. 
Dikatakan, bhw sedjak ada ke- 
giatan2 penjelundupan kedaerah 
Timor Portugis itu, maka pihak 
alat2 negara mengadakan pendja 
gaan jang keras. Pendjagaan ini 
bukan sadja dilakukan oleh pi-   
2 Sebagai Guru Dan Seorang Sebagai?Dokter 

— Infiltrasi Grombolan Dari :Bonthain 
Kepulau? Selajar 

MENGENAI KESAN2NYA daizm penindjauannja bersa 
ma rembongan Kepala Polisi Propinsi Sulawesi M. Oudang 

5. Yenggara, Adjun Komisaris Manoppo Kepa 
»zs Propinsi Sujawesi 

laka — Kendari, sedangkan Keadaan di-pulau2 umumnja baik. 

njatakan, bahwa penjelenggaraan hak polisi, melainkan djuga oleh 
Kongres PNI sekali ini djauh Ie Angkatan Darat, Angkatan Laut 
bih sempurna daripada ketika dan rakjat setempat. 
berkongres dilain2 tempat. Me- 
ngenai pengeluaran biaja Kong- 3 Orang Belanda berada 
res, jang semula direntjanakan se dekat Milili Wawo (Ko- 
banjak Rp. 980.000, ternjata kini laka). 4 
kurang dari djumlah tersebut di 
atas. Guna menggembirakan para menurut keterangan seorang Ke 
anggauta Panitia Kongres dan pala Distrik bawahan Malili- 
lain2 pembantunja, menurut ren 'Wawo (Kolaka) jang baru sadja 
tjana pun akan diadakan suatu 'Jolos dari tangan gerombolan, Ke 

pesta, kapan tanggalnja belum pala Distrik ini melihat tiga orang 
ada kepastian, 'hanja diniatkan kulit putih jang turuf serta dgn. 
sebelum tanggal 17 Agustus jad., serombolan didaerah'itu. 2 Orang 
demikian keterangan sdr. Hadi- diantara mereka mendjadi guru 
subeno Sosrowerdojo dalam ke- dan seorang mendjadi dokter. Di 

Selandjutnja dikatakan, bahwa |" 

dudukannja selaku Ketua Panitia 
ta Api djurusan Gundih — Purwo Kongres. 
dadi jang berangkat 

antara Gundih dan 
Sebab2 timbulnja ' kebakaran ini, 
menurut keterangan dari salah se 
orang petugas DKA sbb. : didalam 
sebuah wagon jang berdekatan dg 
focomotif memuat barang2 jang 
berisi beberapa pikul mainan anak 
anak. jang berupa sendjata, mobil- 
jang terbuat dari lilin, selain itu 
memuat djuga beberapa - pikul 
buah?2am telah habis terbakar, se- 
belum api itu mendjalar oleh se- 
orang petugas dari DKA barang2 
lainnja jang ada disekitarnja di 
lempar keluar sehingga api tidak 
bisa mendjalar. Sementara itu, 
fihak DKA masih menjelidiki se- 
bab2 kebakaran tersebut, diduga 
karena pletikan api jang berasal 
dari lokomotif masuk “ke wagon 
dan berapa djumlah kerugian be 
lum bisa diketahui. 

PANITIA KOMANDO AKSI. 
Untuk melengkapi aksi2 jang 

akan dilantjarkan oleh SSKDN. 
maka baru2 ini oleh SSKDN tjb. 
Kota Besar Semarng dim sidang 
nja telah dibentuk Panitia Ko- 

djam 13.34 
telah mengalami kelambatan seben 
tar disebabkan -sebuah wagon jg 
berdekatan dengan locomotif telah 
timbul kebakaran ketjil jaitu di. - 

Ngemplak, peserta Kongres wartawan 

Pernah ditjalonkan 
bagai Ketua. 

Sementara itu dari sementara 
e ! kita 

mendapat kabar, bahwa sebenar 
nja ketika aka, diadakan pemili- 
han Ketua Umum serta wak.I2 
nja, sdr. Hadisubeno pernah di- 
sebut2 oleh pelbagai utusan un 
tuk ditjalonkan. tetapi sdr. Ha- 
disubeno sendiri menolak untuk 
pentjalonan ini. Djuga ketika ba 
njak peserta2 Kongres mendesak 
padanja, agar dia mau duduk da 
lam Dewan Pimpinan 
partai, sdr. Hadisubeno menja- 
inkan keberatannja. Bahwa sdr. 
Hadisubeno sangat populer dju- 
ga dikalangan anggauta2 PNI 
Giluar Djawa Tengah, ini terbuk 
ti dengan hasil pemungutan sua 
ra jang ditjapainja dalam pemi- 
lihan anggauta2 DP dan BPKP 

Dapat 3529 suara. 
Dari 6237 suara jang dapat di 

bawa ke Kongres ini,  PNI Dja 
wa Tengah hanja mempunjai ki 

se- 

Harian! 

mando Aksi jang susunannja sbb.: Ta-kira 1500 suara, djadi kurang 
Penasehat: Kartono, sekr. Kantor dari 2575 dari semua suara. Te- 
Gubernur Djateng, ketua: Soe- : 
mantri. Ana Kami Kares. wk. tapi dalam pemungutan Suara ter 
ketua: Iskandar ''Martowidagdo, bukti Sdr. Hadisubeno mendapat 
Patih pada kantor Walikota Smg., kan 3598 suara. Djadi lebih dari 
penulis: Darsono Alfani, pegawai 
kantor Kares. Semg. dengan di- 
bantu beberapa orang lainnja. 

SUMBANGAN PADA ASRAMA 
TANAHPUTIH 12. 

Dari pengurus Jaj. Rumah Piatu 
Anak2 Lelaki di Tanahputih 12 di 
dapat keterangan, bahwa olehnja 
telah diterima sumbangan dari Ba 
pak Wali Kota Semarang sedjum- 
lah Rp. 5.000,— dan dari Hoo Hap 
Gie Bu Kiok Rp. 245,— jang di- 
kumpulkan dari permintaan lagu? 
pada hari nikahnja sdri Liem Swie 
Lian. Pun telah diterima oleh pe 
ngurus tersebut dari salah satu 
toko buku, alat2 tulis untuk anak 

5CY5 dari semua suara. Pun sdr. 
Hadisubeno adalah satu2nja Ke 
tua Dewan Daerah jang terpilih 
sebagai Anggauta Dewan Pimpi- 
nan jang seluruhnja terdiri dari 
9 orang itu. Atas pertanjaan ki- 
ta, mengapa sdr. Hadisebuno me 
nolak utk duduk sebagai Dewan 
Pimpinan Harian, ia mendjelas- 
kan, bhw penolakannja itu bukan 
karena ia kurang patuh akan di- 
siplin partai, melainkan karena 
dia sendiri sementara ini ' masih 
keberatan meninggalkan  Djawa 

duga mereka ini adalah orang2 
|Belanda jang ditjulik beberapa 
'tahun lalu dekat kota. Makassar. 
iMenurut berita terachir jang per" 
'nah diberitakan ,,Antara”, bhw. 
ketiga orang Belanda itu berada 
dekat daerah Bone, waktu opera 
si bulan Desember 1955. Akan 
tetapi mungkin karena adanja te 
kanan2 berat pihak tentara saat 
itu, maka gerombolan menjebe- 

Irang kedaerah Kolaka dan mem 
bawa serta ketiga orang Belanda 
ini. 

| Infiltrasi gerombolan 
dari Bonthain. 

Mengenai keadaan pulau Sa- 
lajar jang achir2 ini kabarnja be 

iberapa kali dikatjau oleh gerom 
boian, oleh Manoppo dikatakan, 
bahwa gerombolan2 ini adalah 
' gerombolan jang berasal dari Sek 
tor TII CP III di Bonthain. Ke- 
kuatan mereka di Salajar tidak 
begitu besar, sehingga rakjat di 
sana sewaktu2 dapat memberi 
perlawanan. Djumlah mereka se 
karang ditaksir lebih kurang 30 

jorang dengan bersendjatakan be 
berapa putjuk pistol. Sedang ba- 
ru-baru. ini pihak 'alat2 negara 
di Salajar dalam suatu vuurcon- 

'tact dengan pihak gerombolan 
jini berhasil menembak mati be 
“berapa orang anggota gerombo- 
lan dan sedjumlah sendjata di- 
rampas. 

Achirnja Manoppo menerang- 
kan, bahwa didaerah — Maluku 
achir2 ini beberapa kali gerom 
bolan jang berkekuatan Ik. 300 
nrang dengan Ik. 100 putjuk sen 
djata mentjoba membakar djem 
batan antara Kendari dan Kola 
ka, akan tetapi usaha gerombo- 
lan ini tidak berhasil oleh kare- 
na pihak alat2 negara segera me 
agadakan pengedjaran. Hanja te   

anak diasrama untuk dapat digu- Tengah. Djuga kawan2nja separ '.€POn jang dapat diputuskan. ta 
nakan selama 1 tahun pengadjaran. 
Atas sumbangan? tersebut pengu- 
rus Jajasan mengatakan banjak? 
terima kasih. 

  

HARGA EMAS. 

tai di Djawa Tengah masih 
,hggondeli” agar utk sementara 
ini djangan meninggalkan DD 
PNI Djawa "Tengah. Sekarang 
ini memang keadaan belum me- 
mungkinkan sdr. Hadisubeno pin » 1 ” 

Chusus “Suara Merdeka” . Jah ke Djakarta, entah nanti 4 Semarang, 1 Agustus 1959. 
24 karat: djual Leo... Rp. 45,— tahun lagi, bila didaerah sudah 

beli .. i an aa terbentuk kaders2 jang tjukup, 
si ir, 

  

aa han Ten 2 3— demikian katanja kepada kita. 

  

   

IK ti ska ba sah Rp. 41 5 
Djakarta, 31 Djuli 1936. Utusan? dari daerah2 ta- 
Kpai BOL Genuk denga Rp. 46.59 njakan. 
BAE 10 12 "aa ia Rp. 4"! Betapa deras keinginan para 
'Untuk harga emas Medan, $ 

baja dan luar negeri hari ini kami 
tidak menerima tjatatannja. 

“usan daerah2 diluar Djawa Te- 
ngah agar sdr. Hadisubeno ini 
ikut duduk dalam Dewan Pimpi 
nan Harian partai, antaranja ter 
hukti ketika sidang penutupan 
Kongres hari Minggu fadjar. Ba 
n'ak utusan2 daerah jang menja 
takan  keketjewaannja, bahwa 
cr. Hadisubeno tak sedia djadi 

saggauta Dewan Pimpinan Ha-! 
rian. Sebab pada umumnja para ' 
utusan tadi menganggap, bahwa 

   
  

    

sdr. Hadisubeno adalah ,,pemba-/ 
wa suara daerah”, Dan suara de. 
mikian perlu ada di Dewan Piry- 
pinan Harian PNI, 

marang telah menerims sebuah 

Apabila permintaan tsb. 5 
bisa dipenuhi anaknja akan di-|J 
tjulik. Surat itu ditandatangani 
nama samaran ,,Bahaja Besar”, | « 
Hal tsb. diberitahukan 

jang berwadjib. 

K 3. djenis hiburan untuk wanita 
surat kaleng jang berisikan a.l. Nurijah djuara harapan. Sambas 
minty uang sebanjak Rp, 2000. | djuara djenis hiburan untuk prija 

i tidak | dan Suharto djuara harapan. Nuri 

nita dan Tuti Sugiarti djuara ha 
rapan. Prijadi ajuara djenis serio 

kepada | harapan. 
ini semula diikuti oleh 30 peserta. ke 

»i kemudian segera diperbaiki 
oleh alat2 negara. Dan djuga se 
Dandjang lebih kurang 7 km ge 
ombolan menebang kaju2 didja 
lan besar, jang kemudian atas 
kerdjasama polisi, AURI dan 

| Angkatan Darat serta rakjat, rin 
|tangan2 ini segera disingkirkan 
|dan operasi dilantjarkan lagi di- 
| daerah itu. 

Demikian keterangan2 janp di- 
peroleh ,,Antara” dari  Adjun 
Komisaris Manoppo. 

  

TJIREBON 
BINTANG? RADIO DAERAH 

TJIREBON TH. - 1956. 

  

Bertempat di Balai Perwira Te- 
runa Tjangkol tgl. 29 Djuli malam 
telah dilangsungkan malam gembi 
ra diselenggarakan oleh Panitya 
Pemilihan Bintang Radio Daerah 
Tjirebon th. 1956, Dalam malam 
gembira ini telah diumumkan na- 
ma-nama para Bintang Radio jang 
keluar sebagai pemenang dalam pe 
milihan Bintang Radio daerah Tji 
rebon th, 1956. Mereka ini jalah : 

dan 

ah djuara djenis seriosa untuk wa 

itu diharuskan 
orang tjalon, sedangkan 
menetapkan siapa orangnja dari | itu, 
tjalon2 itu jang 
sebagai anggota, diserahkan 
pada menteri dalam ne 

Ikut Grom- 

  

& 

IU.N. Gadjab Mada Be. 
lam Tahu Menahu, 

Tentang Niotan Pemberian Gelar Kehor- 
matan Bagi Radja Saudi Arabia 

BERHUBUNG DENGAN kawat 
negeri kepada pemerintah daerah Jogjakarta jang antara lain 
menjebutkan,. bahwa dalam kundjungan Radja Saudi Arabia ke 
Yogjakarta oleh universitas Gadjah Mada akan diberikan gelar 
honoris causa kepada tamu negara tersebut. 

sekretaris universitas menerangkan 

|Gadjah Mada belum tahu menahu tentang berita tersebut dan 

Ibelum pernah menerima pemberitahuan 

mengenai pemberian gelar doctor 

Putusan Kabinet 
Selasa Malam 

'Setudjui Keanggauta- 
an R.I. Pada Badan 

| Keuangan Intern. 
KABINET TELAH mengada- 

kan sidangnja bari Selasa malam 
untuk membitjarakan soal2 rou- 
'tine. Menteri Luar Negeri Ruslan 
Abdulgani sesudah sidang mene 
rangkan atas pertanjaan pers, 
bahwa dalam sidang Kabinet ma 
Jam itu telah pula  dibitjarakan 
hasil2 pekerdjaan Panitya Pena- 
sehat Penjelesaian Pembatalan 
K.M.B. 

Kemudian ia mengelakkan per 
tanjaan2? lebih landjut dan hanja 
mengatakan, bhw. hasil2 sidang 
tersebut telah disusun dalam   jah Kendari 

menerangkan kepada 
belum baik, jalah didaerah Ko 

  

Tahanan ,RMS' 
Di Wirogunan 

DALAM KETERANGAN- 
2 Idris. pemim AN ama 
endjara Wirogunan j a 

mengatakan, bahwa dewasa ini 
orang hukuman dari perkara 
apa jang disebut ,,Republik Ma- 
luku Selatan” Tan Sae tinggal 
di pendjara Jogjakarta hanja se 
orang sadja, jati bekas ,,Kepala 
Staf Angkatan Perang RMS", 
Thomas Nussy, jang oleh peng: 
adilan tentara di Jogjakarta di- 
djatahi hukuman tudjuh tahun 
Ipendjara. 

Sebagian dari hukuman2 ,,RMS” 
sudah bebas atau dilepaskan dan 
sebagian lagi dipindah kependjara 
dilain tempat. . Seperti diketahui 
djumlah orang2 hukuman dari per 
kara ,,RMS” jang diadili oleh 
pengadilan tentara di Jogjakarta 
pada tanggal 14 Djuni 1955 jang 
lalu, berdjumlah duabelas dan me 
reka semula masuk pendjara Jogja. 

pengumuman jang segera akan 
disampaikan kepada pers. 

Seperti diketahui Panitya Pe- 
nasehat Penjelesaian Pembatalan 
K.M.B. itu telah bersidang rne- 
njusun laporannja pada hari Se- 
nen malam. AS 

Adapun pengumuman resmi jg 
disampaikan pada pers adalah 
sebagai berikut: 

Dalam sidangnja pada hari Se 
lasa tgl. 31 Djuli 1956 Dewan 
Menteri telah menjelesaikan be- 
berapa soal adiministratif. 

Antara lain diterima baik RUU 
tentang keanggotaan R.I. pada 
Badan Keuangan Internasional 
(International Finance Corpora- 
tion) dan RUU tentang Pelara- 

dari kementerian dalam 

Mr, Ali Kffendi, 
, bahwa sampai kini universitas 

dari pihak manapun 
honoris causa itu. 

Dikatakan, bahwa: Senat uni- 
versitas sampai kini belum menga 
dakan persiapan2, suatu hal jang 
mestinja sudah harus dikerdjakan 
apabila benar universitas Gadjah 
Mada akan “memberikan gelar 
doctor honoris causa kepada Ra 
dja Saudi Arabia. 

Seperti pernah dikabarkan Ra- 
dja Saudi akan datang di Jogja- 
karta pada tanggal 11 Agustus 
dan akan tinggal selama tiga hari 
dikota tersebut. 

Sementara itu tempat-tempat 
jang akan mendapat kundjungan 
tamu negara ini antara lain ia- 

lah mesdjid besar dimana Radja 
Saudi Arabia akan melakukan 
sembahjang bersama2 dengan 
kaum Muslimin setempat dan 

  

JG SERBA SUGIH 

Di Jogia kabarnja ada kumpu- 
lan darmawisata wong2 sugih. 
furannja tiap bulan tje-djing alias 
seribu rupiah. Kaluk darmawisa- 
ta harus “pakai mobil sendirij 

harus nginep hotel kelas wahid 
dsb. Tidak diterangkan selandjut- 
nja apa anggota2 darmawisata ini 
kaluk makan siang diharuskan 
djuga makan nasi sambel dengan 
"lalap” kertas atusan,.... 

Djangan tanggung2, dong !! 
JG SERBA SOSIAL 

'Sebaliknja didaerah Magelang 
diterima kabar adanja seorang 

tukang kebon sekolahan jg tidak 
"sampai hati” melihat banjaknja 

anak2 jang tidak bisa masuk S.R. 

la terus djual pekarangannja dan 

dgn uang pendjualan pekarangan 
ini, pak kebon dirikan rumah 
sekolah rakjat jg bisa digunakan 
utk anak2 murid2 jg "terlantar 
itu, Inilah namanja bukannja sa- 
dja "pak Kebon: tetapi "kebon- 

ning budi”. Djembar luas pera- 
saan hati dan budinja. HA 

Biarlah Indonesia — mempunjai 
lebih banjak djutaan 'pak kebon2' 
seperti di Magelang itu! 

GIGI EMAS. 
Disalah satu daerah dibilang 

an Malang, menurut ” Antara”   pondok Krapjak sebelah selatan 
kota “Jogjakarta, kini sedang di 
perbaiki dengan mengetjat dan 
mengapur tembok2 dan dinding2. 

Djuga djalan jg 'menudju ke- 
pondok Krapjak kini sedang diper 
baiki dan utuk keperluan tersebut 
oleh pemerintah daerah disedia- 
kan biaja sebesar Rp. 70.000, — 

'man'D:!Deli 
Dikirimkan Kepada 
Beberapa Orang 

Belanda 
BEBERAPA pegawai Belanda   ngan pengeluaran bibit tanam2an, 

serta usul untuk memperpandjang 
berlakunja Peraturan Pemerintah 
No 8 tahun 1955 tentang peratu 
ran pemungutan restribusi atas 
lekspor kapok untuk masa antara 
tg. 1 September 1955 sampai tg. 
31 Agustus 1956. 

Selandjutnja Kabinet menjetu- 
djui pengangkatan Nj. Mr. A. 
Abas Manopo sebagai gurubesar 
pada Fakultas Hukum dan Penge 

Prof. Dr. Ahmad Sofian sebagai 
gurubesar pada Fakultas Kedok- 
teran di Medan. (Antara). 

Tuntutan Indone 
sia Atas Irian Brt 
Merupakan Tenaga 

Terbesar Di Indonesia 
SENATOR DONALD Willem 

see dari Madjelis Tinggi Aus-   Mereka jang telah bebas atau 
dilepaskan ialah Manuhutu ,,be- 
kas presiden RMS” dan Pieter 
menteri lalulintas” masing2 pa 
Ida tgl. 17 Agustus 1955 jg lalu, 
Gaspers, bekas ,,menteri dalam 
negeri RMS" telah dikeluarkan 
ketika putusan pengadilan didja- 
tuhkan (14 Djuni 1955) dan Pat 
tiradjawane bekas ,,menteri ke- 
uangan RMS" dibebaskan pada 
tgl. 21 Djuli. 

Seorang lagi dokter Pattiradja- 
wane, tidak dihukum di Jogjakar 
ta, karena tenaganja dibutuhkan 
oleh pihak “tentara di Ambon. 
Mereka jang dipindahkan adalah 
Wairizal bekas ,,perdana mente 
ri RMS” dan Worimarna bekas 
,. menteri kemakmuran RMS” jg. 
masing2 dihukum lima dan lima 
setengah tahun dan kini ada di- 
|pendjara Djakarta. Empat orang 
ilainnja jaitu — Ibrahim Ohorilla 
| bekas .,menteri sosial RMS” (di- 
hukum empat setengah tahun), 
Pessuwariza bekas ,,menteri pene 
rangan RMS” (dihukum lima se 
tengah tahun), Apitulay bekas 

(menteri keuangan RMS” (dihu 
kum lima setengah tahun) dan 
Samson bekas ,,Panglima Pesar 
Angkatan Perang RMS”  (dihu- 
kum sepuluh tahun) dipindahkan 
ke pendjara di Surabaja, demiki 
an keterangan dari Rumah Pen- 
djara Jogjakarta. 

, 
t 

  

USAHA UNTUK MEMBANTU 
O.P.R. 

Tgl. 13-7 oleh KKD (Koordi- 
nasi Keamanan Daerah) Djawa 
Tengah dilangsungkan rapat, di- 
bawah pimpinan Gubernur Dja 
wa Tengah. Jang dihadiri oleh 
wakil2 dari Divisi Diponegoro, 
Kepolisian Djawa Tengah dan 
Kedjaksaan. Atjara jang terpen 
Kan mengenai usaha Haa mem 
antu ' jang sebagaimana 

dikabarkan sedjak beberapa wak 
tu jang lalu telah diadakan usa 
ha pembentukan suatu Jajasan 
Dharmabakti”, 
AN NN ra “nga ORANG 

Pada tgl. 28 Djuli "56 jbl. 
djam 17.00 di Ne Nata 
Semg. telah terdjadi suatu ketjela 
kaan jang menjedihkan sekali, di 
mana seorang anak laki? bernama 
Sudiman umur 8 th. anak dari A 
telah terdjatuh ' kedalam sumur Daan Kang Gala Mono etangga i ji 
tjelakaan tersebar dina patin Ke 
tledoran dari orang tuanja dalam 
mengawasi si anak tersebut, sehing 
ga dengan tidak setahu si ajah 
anak itu .bermain2 didekat sebuah 
sumur hingga ia terdjatuh keda 
lamnja sampai meninggal dunia. 

Lebih djauh kita mendengar ka 
bar, bahwa di Desa Karanganjar 

: Gunung Pati Ungaran seorang 
anak perempuan ketjil bernama 
Siti berumur 20 bulan ketika se 
dang bermain2 didekat kolam ia 

  
Menurut ketera 

| telah tergelintjir kedalamnja se- hingga tenggelam, dalam keada 
an pajak ia bisa diambil tetapi ia telah meninggal dunia, 

BERHUBUNG 
menteri dalam negeri No. 4/1956 
sekitar pengisian kursi DPRD pe 

memadjukan 
untuk 

akan diangkat 
ke   a untuk prija dan Sambas djuara 

Lomba Bintang Radio DPRD peralihan propinsi 
geri untuk (njesalannja atas 

dan | menteri dan 
pada gubernur kepala daerah pengisian kursi2 

tralia, jang baru2 ini 'mengun- 
djungi Indonesia dan mengada- 
kan pembitjaraan dengan kala- 
ngan2 politik dan serikat2 bu- 
ruh, .menjatakan di Singapura 
hari Selasa, bahwa semua orang 
Indonesia jang ia 
Djakarta menuntut dikembalikan 
uja Irian Barat oleh Belanda ke 
pada Indonensia. 

Demikian berita Reuter dari 
Singapura. Senator tsb. jang kini 
sedang mengadakan perdjalanan 
studi dinegara2 Asia Tenggara 
menjatakan, bahwa ,,pengemba- 
lian” Irian Barat adalah meru- 
pakan tenaga jang terbesar di 
Indonesia sekarang. Demikian 
Recuter. 

SIARAN RADIO R. I. 
SEMARANG, 3 Agustus 1956. 
Djam 06.25 Sech Albar. 06.30 Pe 

ngadjian. 06.45 Njanjian Didi dan 
Nien. 07.10 O. K. Irama Masa. 
07.30 Hidangan tali Laras. 13.15 
Puspa Djelita. 13.385 Lagu2 Melaju. 
14.10 Rajuan Siang. 17.00 Hidangan 
Perguruan Karawitan dan Beksan 
Mardi Bekso. 17.40 Permainan Pia 
no. 18.15 Dari dan untuk Angg. A. 
P. 19.390 Ruangan Wanita. 20.30 
Gema Malam. 21.00 Podjok Studio. 
21.15 Dagelan Mataram. 22.15 Da 
gelan Mataram (landjutan). 23.00 
Penutup. 2 
SURAKARTA, 3 Agustus 1956. 

     

riman dari Pulau Harapan. 
Dari Tapanuli dan Maluku. 07.30 
Irama Gembira. 07.45 Irama Tango. 
12.03 Suara Nila Kesuma dil. 13.15 
Instrumental dari Amerika Latin. 
13.40 Permainan Piano. 14.10 O. 
K. Irama Muda. 17.00 Dunia ka- 
nak2. 17.40 Varia Djawa Tengah. 
17.50 Ruangan pemuda pemudi. 
18.15 Kridoraga. 18.30 Seni Karawi 
tan. 19.30 Irama Hawaii. 20.30 Ira 
ma Seriosa. 22.15 Sandiwara Ra- 
dio. 23.00 Penutup. 
JOGJAKARTA, 3 Agustus 1956, 
Djam 06.10 Pembatjaan Al @ur- 

'an. 06.35 Irama Tango. 06.45 Nja 
njian Bersama. 07.20 Lagu2 Extra 
07.30 Gamelan Degung. 12.00 Musik 
Ballet. 13.10 Ruangan Wanita. 
14.10 Gema Siang. 17.00 Taman 
Nasjiatul Aisjiah. 17.45 Kesenian 
Daerah Gajo Alas. 18.15 Dunia 
Olahraga. 18,30 Peladjaran Njanji. 
19.40 Lagu2 Krontjong. 20.15 Hia- 
san Malam. 20.30 Kesuma Rema- 
dja. 21.15 Obrolan pak Besut. 21.30 
Ujon2 Monosuko. 22.15 Ujon2 Mo 
'nosuko (landjutan). 24.00 Penutup. 

Ia 3 Agustus 1956. 
| Djam 06.10 Pengadjian. 07.20 
Seni Sunda Studio Djakarta. 12.30 
Orkes Studio Surabaja. 14.10 Em- 
pat Serangkai. 17.30 Pilihan Pen 
dengar. 18.30 Kaum Muda dan Mu 
sik. 19.40 Orkes Studio Djakarta. 
21.00 Sandiwara Radio. 22.15 Orkes 
Gambus. 23.00 Penutup. 
TJIREBON, 3 Agustus 1956. 
Djam 06.10 Pengadjian. 06.40 

Irama Djoget. 07.10 Victor Silves- 
ter. 07.40 Lagu2 Tapanuli. 12.00 
Saat Menanti. 13.10 Doris Day dan 
Linah Shore. 13.40 Agus Mustaram. 
14.10 Gending2 Djawa. 17.00 Waltz 
time. 17.30 Siaran A. P. 18.15 Se- 
sando Timor dll. 18.30 Lagu2 Kron 
tjong. 19.20 Gelanggang Peladjar. 
20.30 Trio Tapanuli. 21.15 Mona 
lisa. 22.15 Pembatjaan Buku. 23.00 

  

Penutup, 

pimpinan pusat dewan harian 

tern sesuatu — partai/organisasi | 

Partai Permai menjatakan pe- 
kebidjaksanaan 

mendesak  supaja 
itu sepenuhnja 

tahuan Masjarakat di Medan dan | 

djumpai di! 

Djam 06.15 Pengadjian. 06.30 Ki : 
07.20 | 

diperkebunan ,,Tjinta Radja” di 
Deli-Serdang menurut keterangan 
kepala polisi Deli-Serdang Ko- 
misaris Sutan Mompang tlh me 
nerima surat antiaman dari 
orang2 jang tidak dikenal supaja 
Imeletakkan  sebanjak” diantara 
Rp. 10.090,- sampai Rp. 30.000.- 
disatu tempat, Djikalau hal ini ti 
dak mereka lakukan,' demikian 
Ibunji surat itu, mereka  diantjam 
Iditjulik dan dibunuh, 

Menurut kepala: polisi 

map seperti itu djuga pernah di- 
terima direksi maskapai ,,Ajer 
Beresih”. Kini pihak polisi se- 

  

dang melakukan penjelidikan, da 
ri mana sumber2 surat? antja 
man seperti itu.' (Antara) 

  

MENEMU RIJBEWIJS. 
Sdr. Chamdan Mochlar pada tgl. 

28 Djuli jl. telah menemukan se- 
buah rijbewijs A didjalan Dokter 
Djawa Semarang. Rijbewijs itu 
atas namanja H. van Doning ting 
gal di Gang Hadji Djakarta, dan 
kini diserahkan kepada Redaksi 
Suara Merdeka. Fihak jang ber- 
ikepentingan bisa " mengambil rij- 
'bewijs itu pada. kantor kita di 
.Djl. Merak 1Ila Semarang. 

| 
| canyores 

          
    
    

  
PAPAN ne A TA Hana 9. 

ala 

KUDUS 
PAN. 17 AUG. 1956. 

Tgl 30-7 malam "dgn “dihadliri 
foleh wakil-wakil partij. org. kepa 
la2 instansi sipil dan militer di 
Kudus bertempat di pendopo kab. 
|Kudus telah dilangsungkan  si- 
(dang utk membentuk. Panitya Pe 
| ingatan Hari Proklamasi 17-8-56 

i 

di bawah pimpinan Kepala Dae- 
Ixh. kab. Kudus RS. Hardjohan 
| toro. Sidang memutuskan susunan 
Ipengurus panitya sbb: 
| Ketua Umum: R.S. Hardjohan 
'toro Kepala Daerah, Ketua I: na 
ma menusul (NU), Ketua II: Ab 

|aul Rachim (PNI), Ketua III: S. 
iSidharto (PKI), Ketua IV: nama 
imenusul (Masjumi), $ Sekretaris: 
' Sutjipto (Djapen) dan Bendahara 
I: Njoo Ping Liem (CHTH), II: 

| Kusupardi TIS. (Bank R.I). 
Panitija di bantu - oleh 9 seksi 

sebagai pembantu. Beaja peringa 
'tan tsb selain didapat dari sum 
bangan djuga sokongan. dari Pe 
merintah. : 

Sebelum itu sidang telah menge 
sjahkan lapuran2 dari Panitya 17 
8-1955 dan membubarkannja susu 
nan pengurus lama. 

Sanu anna, 
| UANG PADI Rp. 43.000,— 

HLIANG ?. 
| Menurut keterangan mantri poli 
si ketjamatan Tarub (Tegal) se- 
djumlah uang padi untuk daerah 
ketjamatan Tarub sebesar Rp. 43. 
'000,— kini terdapat tidak terang 
udjung pangkalnja.  Diterangkan 
selandjutnja bahwa jang dituduh 
tersangkut dalam perkara hilang 
hja uang padi tersebut “adalah 4 
orang dari Organisasi Tani dan 
seorang dari kalangan petani. 
PEMBAGIAN KURSI DPR PER- 
ALIHAN KABUPATEN TEGAL. 
Berdasarkan  tjatatan  panitya 

pemilihan kabupaten Tegal tentang 
|hasil pemungutan suara untuk per 
lemen jang lalu, djumlah pemilih 
jang mempunjai hak pilih dalam 
daerah kabupaten Hegal ada 373. 
118 orang dengan djumlah suara 
jang sjah 319,224, sehingga dengan 
demikian DPRD Peralihan kabu- 
paten Tegal akan terdiri dari 30 
kursi dengan djumlah kieskosien- 
nja Lk, 12406 suara. 
Dalam pembagian kursi 

sarkan kieskosien "tersebut besar 
kemungkinannja, bahwa Partai 
Nasional Indonesia akan memper- 
oleh 11 kursi dengan djumlah sua 
ra 132.057, NU-7 kursi dengan 
djumlah suara 78.912, Masjumi 5 
kursi dengan djumlah suara 32.683 
Suara, sedang sisa kursi 5 buah 
mungkin akan diberikan masing2 
kepada Partai2 Buruh dengan 
djumlah suara 3.222, - PSII dengan 
djumlah Suara 2.660, PSI dengan 
djumlah suara 2.799 dan Tani 
Makmur dengan djumlah suara 
1.374. 
Lebih landjut dapat diwartakan, 

bahwa meskipun kini telah masuk 
pada kepala daerah kabupaten Te- 
gal daftar tjalon2' untuk DPRD 
Peralihan jang diadjukan 
partai2 jang bersangkutan, 
hingga kini Panitya' pembentukan 
DPR Peralihan belum dibentuk. 

berda- 

Permai Anggap Tjara Pembentukan 
DPRD Peralihan Tak Demokratis 

dgn putusan utk DPRD peralihan kabupaten, diserahkan kepada partai2/orga- 
nisasi2 jg bersangkutan, 

Man ON Nn, Ina Kardina djuara  djenis 5 i 5 Partai Permai (Persatuan Rak-  Selandjutnja partai Permai SURAT KALENG. .. Ikrontjong untuk wasita dan Titik ralihan jang menjatakan, bahwa jat Marhaen Indonesia) menjata mengharapkan, — supaja setjepat Pada tgl. 28 Diuli 1956 kn oa Ie Proken en Nu utk tiap kursi jang didapat oleh kan, bahwa peraturan ini me- (mungkin dilaksanakan “ pemili- dirumahnja DNT bertempat ting nia Ha Bade Yuwandi dfusra sesuatu partai/ organisasi, par- langgar hak2 demokrasi dan me (nan anggota2 DPRD setjara de- 
gal di Kp. Wotgandul dalam Se harapan. Atiek Kriswanti djuara |tai/otganisasi jang bersangkutan rampas kedaulatan partai/organi /mokratis, seperti pemilihan ang- 

2 sasi dgn mentjampuri urusan in- gota2 DPR dan Konstituante jbl. 
Hanja dgn demikian akan ter 

djamin kehendak masjarakat se- 
sungguhnja, 
tsb, jang ditandatangani oleh ke 

demikian ' pernjataan 

tua umum I. R. Lobo dan sekre- 
taris djenderal Permai, L Rusta: 
ma, ngurus 

    

Surat? Antja- | 

Del:- 
Serdang selandjutnja,,surat antja| 

oleh : 
tetapi : 

djumlah gigi emasnja seorang wa 

nita mendjadi tanda berapa djum 
lah anaknja. 1 

Djadinja, kalau gigi emasnja 

satu, tanda anak satu, Gigi emas, 

dua: tanda anak dua, Gigi emas 

Idua belas: hwadooeeh, tanda ka- 

lau jang memakainja sudah bisa 

njoesoen kesebelasan lengkap dgu 

'satu reservist dari anak2-nja sen 

diri, 
|. Sir-pong tjuman heran, buat 
'apa sih gunanja kebiasaan pasang 
| gigi emas itu tiap kali punja 
'anak? 

Lantas, kawan Sir-pong jang 
djahil njelethoek : ,,Banjak sekali 
gunanja! Sebab kalau mau fjari 

' rondo landjar”, kan tjukup lihat 

giginja sadja”. ..... 
PENJELIDIK. 

Dalam penutupan Kongres P. 
NI, baru2 ini, ketua panitia pe- 
'njelenggara, sdr. Hadisubeno me- 
'rasa bangga, bahwa segalanja 
bisa berdjalan lantjar, Para Kon- 
gresis tidak ada jang ,njleweng”, 
kalau pulang dari tempat2 sidang 
tiap malam pun terus langsung 
pergi ke hotelnja masing2. Menu 
rut laporan bagian kesehatan ti- 
dak ada jang sakit, apalagi jang 
eh..... Eh..... sakit aneh2, Se- 
muanja sehat wal-afiat, “ nafsu 
besar (untuk sidang2 Kongres 
Ihooo), tenaga tjukup, dsb, dsb. 

Sirpong dengar utjapannja 
kangmas Hadisubeno ini bisanja 
tjuma ngutjap sjukur sambil nge- 
lus-elus dada (dadanja sendiri), 
Hanja mau tanja: ,,Apa sudah 
teliti bener sih penjelidikan- 
nja kangmas Beno ini????”.... 

  
Ka | Abate Pa NN NAN 5 sana ANN AAN N ANN, 

            

    

pedet Lala 
0 BE Ka . Pa YA Hu 

'DJUANA 
memmerananena means 

R.I. SOEDIBYO TJALON P.N.i. 
DALAM D.P.R.D.P. 

Dengan mendapat kundjungan 
dari 18 anak Ranting P.N.I. dalam 
daerah Djuana, dan dari instansi2 
pemerintah seria 
lainnja lagi, PNI Ranting Djuana 
pada hari Minggu jbl. telah me- 
langsungkan rapatnja dirumah sdr. 
Soengkono. Adapun dalam rapat 
tersebut a.l. telah diputuskan dgn 
seksama, untuk mengadjukan se- 
Orang tjalon jang akan duduk da 
lam D.P.R.D.P. Kab. Pati nanti, 
ialah sdr. R. I. Soedibyo. 

DJEPARA 
LUSTRUM A. B. €. 

Baru2 ini bertempat dilapangan 
A.B.C. telah dilangsungkan pera- 
jaan lustrum pertama dari badmin 
ton club A.B.C. Djepara. Pembu- 
kaan telah dilakukan oleh sar. T. 
T. Siang, dan menjusul sambutan 
dari lain2 perkumpulan. Lustrum 
tersebut dimeriahkan dengan lagu 
lagu serta beberapa matjam per- 
mainan, hingga djauh malam. 

TJILATJAP 
aa an 

IRING2AN GEROMBOLAN DISER 
GAP OLEH PASUKAN PERINTIS 

Baru2 ini sepasukan Perintis 
dari Kabupaten Tjilatjap jang me 
ngadakan gerakag pembersihan di 
daerah Ketjamatan Djeruklegi tlh 
berhasil menjergap iring2an gerom 
bolan bersendjata jang melalui de 
sa Semingkir Utara dekat Gunung 
tugel. Dua diantara mereka mati 
tertembak, sedang lainnja melari- 
kan diri. Diduga gremobolan tsb. 
akan melakukan penggarongan se 
tjara tertentu, Seperti diketahui 
dalam saku dari seorang gerombo 

kedapatan sehelai surat perintah 

kan penggarongan padi. 

WONOSOBO 
aan an 

BERGOTONG-ROJONG MEN- 
DIRIKAN S.R.2. 

| Dengan 'biaja Rp. 43.970,— rak 
jat didaerah kawedanaan 
Wonosobo setjara gotong rojong 
telah dapat membangun 4 gedung 
Sekolah Rakjat VI tahun. Didae- 
rah tersebut baru ada 39 Sekolah 
Rakjat. Dari djumlah itu tertjatat 
35 gedung sekolah masih menjewa. 
Selandjutnja dalam rangka peringa 
tan ulang tahun ke-XI kemerde- 
kaan Indonesia, didesa Gunturma- 
du akan diadakan perletakan 
batu pertama sekolah rakjat jang 
direntjanakan dengan  biaja Rp. 
200.000, —. Biaja untuk ini dipikul 
oleh rakjat setjara bergotong-ro- 
jong dari keuntungan menanam 
tembakau garangan. 

PURWOKERTO 
aa ar PR KN ea ANN 

IPPI DJAKARTA RAYA ME- 
NGUNDJUNGI DAERAH 

BANJUMAS. 
f Untuk selama 1 minggu jaitu mu 
lai tgl. 22 s/d tgl. 28 Djuli '56 jl. 
'rombongan IPPI Daerah Djakarta 
|Raya jang terdiri dari 45 orang 
dan 2 orang dari Daerah Priangan 
dan Surakarta telah mengundjungi 
daerah Banjumas. 
Selama kundjungannja itu telah 

mengadakan pertandingan sepak: 
bwia dan volley ball, darmawisata 
dan mengadakan pertundjukan ke 
senian lagi pula telah diadakan pe 
rundingan, dimana telah dapat me 
nelorkan suatu statement jang ber 
maksud : 

Masalah IPPI Djakarta Raya, 
mengenai adanja 2 pengurus dae- 
rah jang mempunjai massa sendiri 
sendiri, supaja segera disatukan 
kembali dengan melalui konperen 
si daerah, dimana dikundjungi 
oleh 2 belah fihak. 
Statement tersebut ditanda ta- 

ngani oleh Bakir Masudi (Djakar- 
ta), Tatang Hartman (Priangan), 
Sartono (Banjumas) dan Suharno 
(Surakarta) dan dikirim kepada 
PB. IPPI di Jogjakarta dan pe- 

Daerah2, 

  
Kian ng Dalan ia 

para undangan : 

lan jang mati tertembak tersebut : 

dari pimpinannja untuk mengada | 

Garung, : 
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. Utjapan Terima Kasih    |. Dengan djalan ini kami haturkan diperbanjak terima 
kasih pada Tuan-tuan, Njonja-njonja, Nona-nona dan Han- 
.dai Taulan, jang telah menjatakan ikut berduka-tjita dengan    

Ajah dan Sdr. kami: AA 

LIE SIOK LIEM 
Pula kami haturkan banjak? terima kasih pada Polisi 

Lalu-lintas di Semarang jang telah membantu lantjarnja pe- 
makaman tsb. Abg bo . Da 

   
Semarang 31 Djuli 1956. 

1. Keluarga LIR SIOK LIEM 2. Direksi dan Segenap Pegawai . 
N.V. H. Mjj LIE BOE PING 

An Mean BIS 

   

      

    
   

| Dengan sedih hati kami mewartakan pada sekalian familie 
| dan sobat handai taulan, bahwa pada tanggal 29 Djuli 1956 
| pagi djam 6.00, telah meninzgal dunia dengan tentrem di 

g rumah djalan Keplekan No. 5 
usia. 69: tahan yA 

S9 3 

| Harj kuburnja telah “ditetepkan pada hari Rebo tanggal 

   
     

   

    

     

   

  

   
    
    

  

   

  

1 Agustus djam 9.00 pagi. : 

5 0.0. Jang berduka fjita 

Njonja Tio A Pak 
Do dengan» KELUARGA. 

TIO PING HOEY dengan Ni. 
TIO PING TIWEE 

(ITO PING SWIE TU 
"LIEM KIEN TIONG” 
TAN TJONG HAP 

.LIEM KIAN LIEM ” » 
TIO PING TIWAN. 

    

. Telah Menikah : 

RACHMA bin THALIB 
(Emmy) 

aan nga 

R.S. HASAN: RIFAI 
(Rekso) : 

   Paper 
B5 Se Te De (NP the) Xemarang 

RA: Saban Sore djam 3.00 s1, 
osetta Greco - PF, Tozzi 
"MUSODURO" 

(The Hunt) Film Italia. 

: . gia Dn Gay (seg. umur) | 
(TRA: Saban Sore di 
'M. Main - Percy 

   

  

  

     

   
   

  

   

  

   
    

   

ND” 4457915 (Us) 

8 Viona 
maa nea 

  

   

      

- Color 
A Paramount Picture     

“9x (17.th.) dapat 
i malam penghabisan: — |Set-nja 
KY”. 515 TAS — 9.15 

V. McLagien . John Baer 

  

    
  

ma EA EU Se Ta 

F, 

tiara apapun djuga, sedjak wafat- sampai dimakamnja Suami, $ | 

     

   

  

  
  

    

  

    

@ Peneriritaan seluruh dunia jang sempurna 

@ Samburgan pick-up 

| . Onderdil terdapat dimana - mana 

| @ Lambang Philips mendjamin kwalitet 

| @ Tiga ban gelombang dari 13-140 meter, 

TN 25 meter 

e Pengatur suara 

@ Perlengkapan Super 

  

PLAN LINI 
SERVICE DAN GARANSI 

penjebar gelombang pada ban 20 dan: 

   

   

  

   
   

    

  

  

    

          
    
   

     

     

  

   
    

    

   
    

    

      

  

   

      

   

   

  

     

     
   

     

      
    

  

  

  
    

ITY OF SHADOWS") 

    
    
      

  

ON” 5-72 92 (17 th) HE Hamilton 
Russeli - Ea Wa” : Pauline Moor2 

2 KO BE 
inemaScope - Technicol 

: Cho Man Hua 

Wang Hao 
amat bitann 

Pang sg Dhani OA SHIE SHI 
MPIAN DEWI '! 

”KING OF TEXAS RANGERS” 
Sebuah film sensasionil jang paling tegang dan dahsjat ! 
“DJIAGALAN” INI MALAM PREMIERE 5.40 7.00 9.09 (13 th.) 

baru. 
  

    
    

    
    

   

India Tekst Indon. 
DRA” 4307930 (17th) 

ca Bai  Baradari” 
Film India Tekst Indon... 

ALAN” 5.-7.-9.- (13 th) 
ho Man Hua - Wang Hao 
HIE SHIANG HUNG” 

2 tt AL A3 - 2... 

AUPUN KT | Fa 2260 
& Rp. 2290.— 

(Nazneen) | Sinshe- Shanghay 

muda dan anak”. Pudjian tak per 

baan. Djuga bisa ahli Nudjum (S 

(Djalan - Pekodjan masuk 

        

  

    

    

        
  

  

  

  

  

  

KWALITEIT - MODEL - dan 
— SERVICE” 

istributor: RADIO SUCCESS, 
GADJAHMADA (Duwet) no. IA TEL. 1995 

    

& EM AR ANG. 

(DIDJUSL: TJEPAT” 
24 SAHAM: ' 

Bank Nusantara 
| sesrEsar Rp.120.000— : 

| WReflectant? dipersilahkan menulis kepada iklan ini no. 7/3108. 

"TT Type Perti. ,SEMARANG” Idzin No. 3498/11/A/171 

  

Specialist Mengobatin. 

Periksa rupa? penjakit lama maupun baru, Juar/dalam, orang tua, 

Kp. Pekodjan Tengah (muka sumur) no. 399 Semarang. 

Tiap” bari dan tiap? waktu buka djuga. 

Chan Mun Wien 

lu. Silahkan datang bikin pertjo- 
iang Mia). Alamat. 

sebelah Toko JAPARCO). 

“INI MALAM DMB. 
"GRIS” 5.007.060 9.00 (17 th.) 

Ini malam Penghabisan 3 
"RO XYE» 515-7A5 x9.15! ».          

Saksikanlah bagaimana seorang 
pemuda jang ber-otak tjerdas dan 
berwatak halus dan tulus. 

  
berbelok kearah jang salah......' 

luru !!! 

  

Pe LA ES AL LIL La 

PN desa - 
jang kemudian  djalan hidupnja Batjalah ui 

dan achirjna djadi kedjaran Ng - Suar a. Merdeka 

  

  

  

EXTRA: SABAN SORE djam 3.00 (Pesan tempat: 9.-— 12.) 

  

28-7-1956. 

4 |x TS AA TM 

INI MALAM PREMIERE ! "ROYAL" 4.45 7.09 9.15 (17 th.) 

Ma, OBAT ZALF INI KARENA RESEP JANG BAIK | 2 
“ya Lina MENDJADIKAN KAWAN BAIK UNTUK KULIT Adalah lerisiimewa untuk: # KEKUATAN OBAT INI DAPAT MEMASUKI Ta mendbaga kebersihan kulit 

BANG2 KULIT MAKA B£ na Sh enbegal akal kuli 1 NGAT ISTIMEWA UNTUK MENJEMBUHKAN aga ne Na 2g 2 . BERBAGAI MATUAM PENJAKIT KULIT SEPERTI || 7, dtg Fe h- VUEE EN) BisuL2 KURAP.LUKA3 WASIR PATEK.BENGKAK, || Masop #czungul yang berlimpah - 
at pn BINTIS? MERAH. DLL. MEMAKAI INIOBAT DAPAT || y3ng4, sehabis mandi baakseka- pubarik” MENDJADI SEMBUH KEMBALI. MENGHILANGKANBENG || 2-7 r0yosoere bedak Int dekaki ta— 

AGHA KAK. NANAH DAN RATUUN, DAN MEMBIKIN DAGING dan kehak. Gunanja-dapat 
CHANCHAL TUMBUH KEMBALI. KULITNJA MENDJADI BAIK ngan 1 nga: aa, 
OM DRAKAIH SEPERTI ASALNJA Te na 2 SR rengal, kurap Jan kering 

kutu air dan lara? Anak kebjilha- 

Salah satu film India jang men- ph) : : | F PAN an biasa ha- - 
| : -nja penuh aksi saling ber- : P : BA iganti jang akan menawan penon- 0) OBAT JAP DUA MAT n PASAR 2G) Pa 56) : |ton2 dari bermula sehingga ter- Ne Senen Ona n SR na pen LAN 2 4 : ballet” Debt Rai Ii BISA DAPAT BELI DI TOKO2 DAN” WARUNG2 DISELURUH INDONESIA. 

AL SEDIKIT MALAM: | ROXY” BESOK MALAM PREMIERE 5007009.00 7)”. i ar MALAM: NI S0 ANG ah rape X” INI MALAM PREMIEKRE bESAR! 5.00-7.00-9.00 (17th) 

Kisah jang sangat mengharukan tentang laki2 jang hatinja bernjala-njala menjimpan dendam... 

Saksikanlah bagaimana se-ekor andjing karena kesetiaannja pada tuannja........ 
kan nafsunja jang terachir untuk melindungi tuan-nja jang ditjintai-nja...... 
Saksikanlah Cosetta Greco............ 
karena tjintanja jang tak terbalas....................!!! 
Sebuah film Italia jang tegang dengan tjerita jang realistis!!! 

Aa AO LA LA LA 2 
Tae 

M0 Mn In Ma 2 Tag. 0 Ta Tn 

  

Jn Pe. 
YPP 

Z.A. tjap Palu, kristal harga m 
franco gudang) 214 N. 

Pengumuman 
telah sampai. 

Pan AAN Ea Mr an Sen Na san Sona Se EL TN 

(Lensah) merk WADKING. 

Model Th. 1947. 

utan (Rp. 19730, per aWintal Barang? ini semua masih berdjalan baik. 

  

  

bundar dan empat kursi, satu 

kursi, satu almari pakaian dl 

| TI. sebuah rumah, bangun pentju, 

ret 1954 no. 17/1954/Pdt.   
, CANA") 

Pada hari SELASA KLIWON, tanggal dua puluh delapan 
Agustus 1900 Iima puluh enam pukul 10 pagi, didesa Kertomuljo 
Wedaridjaksa, dirumah saudara Kasmito-Kasbi, akan dilelang 
didepan umum, dengan pembajaran tunai (kontan) : f tg 

LI. satu medja bundar, lima kursi, dua medja ketjil, satu medja 

satu djam dinding, dua dipan, satu buffet, satu medja pan- 
djang, satu lampu stormking, satu medja makan dengan tiga 

NT. sebidang tanah pekarangan, Jetaknja didesa Kertomuljo, 
guna mentjukupi putusan Pengadilan Negeri di Pati dalam perkara 
perdata antara R.M. Adipati Moerjono Djojodigdo sebagai peng- 
gugat melawan Kasmito-Kasbi sebagai tergugat tertanggal 17 Ma- 

Tang minta lelang R.M, Adipati Moerjono Djojodigdo dan 
jang: kena lelang Kasmito-Kasbi tsb. 

Pati, tanggal 21. Djuli 1956. 
Panitera Pengadilan Negeri di Pati, 

R. SOEDIMAN 

ag 

medja tulis, satu kursi pusing, 

No. 72 
1. 

  
- 

— 

dan mempertaruhkan njawanja untuk mendapatkan kekasihnja lagi 

  

/ musnns, SHERIFE! 1 Wont Nwuarsl 
PA TELL RICKY ABOUT THIS Te 

UNTIL WE HAYE PROOF! / RoYe 
ea — 

— Terima kasih, Sher 
tidak akan bertjeriterg 
Ricky sampai saja mendapatkan 

" bukti2nja jang njatal NT 
— Ada apa, Roy? 

a.n... 

menghembus- 

dengan tangkas egg sendjata untuk membalas dendam 
ur 

Cg Tg Ra 

Didjual Lekas Dan Murah 
2 BUAH TOESTEL BIOSCOOP COMPLEET 

(BITJARA) merk FRNEMAN II. 35 mm 
2 BUAH MESIN PENGGERGADJIAN KAJU 

1 AUTO PERSOON merk HUDSON SEDAN 

     Berhubunganlah. : Keterangan di Beteng no. 104 Semarang. 
C.V. Oesaha Lami Hoelontalo | -» & NI 

Saidan No. 2.. 
Telepon No. 2333 Djohar. 1 Ta 0 M2 R0 La LL RA Sa Aa 2 aa 1 0 MI “Ta TA, 
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| lebih. dari 100 

  

  

Bahkan 

    

    
     

Vrieskamer Blue Band itu! 

diluar lemari-espun 

tetap baik. Mahalkah? ..... 

Sama sekali tidak! 

500 gram — Rp 5.25 “ 
250 gram — Rp 2.75 | 

      

    

              
  

  

  

  

    

   

  

   
   

  

   

didjual di 

  

DJIKA TUAN 

INFCUENSA 

  

Ka Pen ang Pam LG LS La am mm P KN 

S.M.A. ,Loyola” 
Bagian Putera Dan Puteri 

Kelas   
Karanganjar 37 dan Bangkong 

Kelas2 II masuk pada tg. 2 Agustus 1956... 

Kelas2 III masuk pada tg. 

I masuk pada tg. 16 Agustus 1956 

3 Agustus 1956” 

DIREKSI.   

As 2 032p 
Gia OK. 

segeralah minum obat 

tablet “Aspro' dan Tuan 

akan tjepat mendapat 

keringanan. 

Patuhilah nasehat baik se- 
orang jang berpengalaman, 
minumlah “Aspro” untuk ber- 
bagai matjam penjakit, ter- 
'masuk : 

Pegal demam 
Kepala pusing sakit gigi 
rheumatiek » kuping 
bulanan » saraf. 

PAS 

LN la lt 

    

    

      
    

  

  
Hanja Trasi ISTIMEWA 

tjap BULU DUA. 

Terdapat banjak vitamine 
B 12 dan proteinen 

dapat beli: 

Pasar Djohar 
Pasar Langgar 
Pasar BULU no. 2.   

Batin” 

P. MI. 

  

    

abi: | WERE GOING TO TOWN, WILLIE! | 
THE SHERIFF THINKS HE HAS 
NEWS ABOUT RICKYS PARENTS 
WHO DISAPPEARED ON THE 

DI DESERT! THEY. MAY STILL H 
BE ALE! 

Wo
li
d 

cig
bts

 
res
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ed,

 

  

    
— Kita. akan pergi keka 
ta, Willie! Sheriff itu se 
dang memikirkan  adanja 
kabar tentang orang tua 
Ricky jang hilang digu 
run itu! Mungkin mereka 
masih hidup! 

     

       

  

   

    

  

« 

At the stables...$ HOLD STiLL, MN 
87 DON PATCKES! PM | 

Didalam kandang ,....i.. 

    
  

     
    

TRYING 
TO GET YOU IN SHAPE 

Ng FOR THE BIG RACE! 4 

: 
     

  

    

  

    LN   
— Tenang sadjalah, . Don 
Patches! Saja akan. mentjo 
ba supaja engkau kelihatan 
hebat nanti dalam  pertan- 
dingan! 

"ON WKITEY THAT 
    

          
INKROLL BET 4 

f AG CAN'T 
WIN, KID! TLL SEE T9 THAT! 

(: 5. 

WITH MY WAOLE ts, 
ti 

— Dengan semua uangku 
jang telah saja pertaruhkan 
untuk Whitey, kud,, itu ti: 
dak dapat menang, nak! Sa 
ja akas  membuktikannja! 
(demikian fikir Carlson), 
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| kan 
. Fans melaporkan, bahwa makin 

ebat 

  

| jang berdjangka-pandjang. 

   
|(damalania 

dibjo 

    

  

     

    
   

    

    

  

SEBUAH sub komite jg teri| — SOAK2 dibentuk untuk merumuskan jan | oersengketaan Irlan Karat kah2 jang akan diambil dan ja: | adanja kofo 

tentang terusan Suez Senen 

  

  luar negeri Inggris untuk mulai 
dengan pekerdjaannja. Sumber? | 
yresmi mengunramkan 

    

Casey, dipert 
2 x 

  

ternasional | 
jo Tangkis Keterangan 

“ Menteri Casey : : 
' DIHADAPI Indonesia di PBB dengan adanja | | 

Oa Rara Na Kolong. Djustru masih | 
anja kolonialisme di Iran Barat maka hal ita merupakan salah 

satu bukti, bahwa senoketa Irian B 
£ | serdamaia a, 30 nah Ka Pal, 

1 3uez Senen Pac | nerangan Sudihjo mengatakan di Surabaja 

e 1yan tabagan petiyapunan 

Barat ita bisa membahajakan 
demikian Menteri Pe- 
atas pertanjaan Antara 

PBB baru2 ini. 
  

   

  

komite2 tsb. akan ,,bekerdja ras. Pembitjaraan2 tingkat tinggi Isi antara wakil Inggris,  Perantjis |berl dan Amerika itu dilangsungkan |dak selama 1 hari penuh.” Ibu 

   

   

    

   

ja. dipertahankan. 
ggapan bahwa satu 

  

2 1 
Menurut rentjana pertemuan tic 

antara menteri luar negeri Inglir, uda 
is G. Selwyn Lloyd menteri Me an uar negeri Perantjis.  Chri 

Pineau oma Ta, ena 
negeri Amerika Robert Murp 
akan diadakan 2 kat ja ta , 
dan sore. Sumber jang t apr ngatakan bahwa delegasi 3 Ba- 
rat dalam rundingannja itu | lum mentinpat suatu kesimpulan apapun. Para utusan chusus janglorganisasi2 tsb. dan apakah itu berunding di kementerian ea dalam rangka PBB atau 

4 

   

    

'persetudjian 

      

     
tuk mentjapai penggunaan sa-   negeri Inggris Senin pagi telah| sid: Sta 

menua Dahan Mang jang luas en tidak belum diputuskan. 

ang move Barat jang mungk.n! 
dikerdjakan. It ungk.n | Sementara itu Pemerintah Me- 

De sir pada heri 'Senen' menasionali- 
Kesimpulan2 dari komite2 akan ssi kengsi terusan Menzaleh ja- merupakan titik pangkal bagi itu kongsi transpor diair jg mu- 

pembitjaraan selandjutnja antara lai bekerdja berdasarkan konsesi ketua2 delegasi. Rentjana jang di dalam tahun 1904. ' Pemerintah peladjari dalam konperensi 3-Be- Mesir menjatakan bahwa kongsi sar tsb. adalah sbb.: 1. Membuat itu diurus sangat djelek sekali satu sistim internasional jg dapat dan tidak sotizra tidak teratur mendjamin kebebasan pelajaran memenuhi kewadfibanOnja dilapa. di saluran Suez jang akan diadju nosn kounnons. K NA eta 
kan kepada Presiden Mesir Nas- en ata Pl Tita ser. 2 Mentumik tindakan? ag reerdiakan transpor diair antara 

: Jaa “SS” Damaskus, Matarieh dan Port liter oleh negara2 Barat bersama : an 
Pn Oa mentjegah tiap-tiap Pekerdjaan Umum Mesir 

3 " diberikan utk. mengurus, 
Selandjutnja didapat kabar bah konesi ini atss nama pemerintah 

wa Tiga Besar tsb. telah menje- Mesi-. Terrsen tib, pandjangnja 
tudjui agar djiwa dan isi konven- S9 mil. (Ant ra). 
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IPAR. 

telah 
trans 

  

Djepang Merasa Makin 
Terdesak Di Asia Tgr. 

Pasarannja Depat Saingon ' Berat Dari 
Blok Barat Pan Negara2 Blok Russia 
MENDAPAT SAINGAN jang makin menghebat, baik dari 

pihak negara-negara Eropa Barat, maupun negara-negara blok 
Sovjet, Pemerintah Dicnang daa para pengusahanja merasa perlu 
mengambil tindakan cireati aniuk mendjaga pasar bagi barang- 
barangnia di Asia Tincgare. Fihak Djepans iciah membuat ber- | 
bagai ranijangan unta. ui nambah penanaman kapital Djepang 
dan pemberian bantuzi ccimis dinegeri-nescsi terbelakang di | 
Asia Tenggara. 

tuan kepada negeri2 Asia, 
Setengah dari mereka 

dengan dana-dana bantuan Ame sik jang harus didjalankannja da- 
#kssika Sala Mba lam menghadapi keadaan baru 

faedah dari pembajaran — pam- 2. ber Dua UNApA METER 
pasan Djepang. cuntungan darpadanja. 

Sewaktu diangkat mendjadi ke 
La Ban AN Tn tua Federasi Organisasi Ekono- 

“perang kredit export” dir 
lakukan orang, terutama di Asia 
Tenggara. Negara-negara indus- 
tri jang besar di Eropa telah 
membentuk lembaga-lembaga ke 
uangan untuk membiajai an 

2- 

dang Amerika Serikat djuga te- 
lah memperkuat funksi dari 
Kank Export-Import. & 

akan kehilangan kesempatan2 jg 
baik, djika dix tidak mempertje 
pat usahanja untuk mengambil 
bagian dalami program Rantja- 
ngan Lima Tahun Kedua dari 
India dan rantjangan2 pemba 
ngunan berdjangka-pandjang dari 
negeri2 Asia lainnja, 1 
. Menteri Keuarigan Djepane,| 

Exg 201 & .. Hasato Ichimada, —kabarnja me 
Penindjauan ini meminta per njetudjui andjuran” Eric John-! 

hatian chusus kepada satu per Nana PA American Motion 
lombaan dalam memberikan kre Ficture Export Association, “is. 
dit kepada negeri2 terbelakang, sewaktu datang di Djspang bu 
dalam usaha mendjaga pasar2 jan Pebruari jl., supaja dibentuk 
export atas dasar djangka-pan satu korporasi penanaman kavi- 
djang, atau kepada kredit jo di tal j, setengah publik, jg inter- 
berikan oleh Uni Sovjet untuk nasional sifat lapangan usaha 
Maan politik tanpa - mengam nja, jn dengan -perantaraan ini 
dil keuntungan. 213 apat disokong program perkem 
Kalangan pengusaha di Tokyo bangan ekonomi dari negeri2 ter 

sangat memperhatikan keadaan belakang. Johnston  membajang di India. Pakistan dan Sailan. kan, bahwa 5096 dari kapital ic Mereka menganggap penting di ditanam dalam korporasi, terdi 
perhatikan laporan? tentang ban rj dari kapital Amerika. 
tuan jg akan rikan oleh mas | Direktur . Dewan  Perantjang 
kapai2 Krupp dan Siemens da Ekonomi Diepang, Tatsunosuke 
lam mendirikan paberik2 wadja Takasaki, dikabarkan bahwa dia 
dan paberik pupuk di Pakistan. telah siap dengan satu projek 
Djuga harus diperhatika, tawa untuk menggampangkan lo 
ran2 Eropa Barat ustuk men kaian pampasan  Djepang. Die 

    

        

djual wadja kepada India, dan pang akan berundins lao: me an kapitalistis sekali lagi. |“ 5 : 
bantuan dalam Pada, D1 Ya bea aa AK Yani Bira Dr. Sachio Hoinen, sekretaris |ditambah antara AS dan Uni So 
diih wadja dan arang batu, dan djuga kepada Indonesia. sedang/ Perhmpunan Asia ni Tokio, nan |vjef. $ aa 
perlombaan beberapa negara un dengan Filipina telah beres. — | bekas guru besar pada Univer-| Dalam interviewnja dengan 
tuk memberikan bantuan kepada 
Sailan dilapangan pert aa nan ae barang kapital dan 

“ Djepang berpolitik, bahwa 

mbangan. 

ra 

    

dj 

-tahun 1888 tentang kebebasan 
jar melalui saluran Suez hen 

Mereka 

    
   

Iminan jang tjukup untuk kepen- |ti2 
sad 1. N " internasional 

tsb. Maka itu, demikian ketera- Na 
kelngan tadi, ke-Tiga Besar itu' me- nal. Dan selandjutnja menurut 
nindjau kemurigkinan untuk mem- 

| beri suatu organisasi internasional Inja menurut pengertian Australia! untu 
luran tsb. Tapi bentuk daripada 

Said, Kepat» basiah chusus Kem. | 

| Penerangan 
-jagannja kepada “Antara” di Su- 

a sertalngetjam dgn pedas akan pro- 
ingin akan memadjukan usul2 kepadagram bantuan luar negeri ALS. 

menggabungkan export Djepang Pemerintah Djepang tentang poli,kepada Vietnam Selatan jang me-|" 
hitik beratkan pada barang2 kon 
sumsi. 

Harian itu, "Cong Nhan”, meng nja 
ritik Presiden Ngo Dinh Diem de meskipun belum semua 
ngan mengatakan bahwa Vietnam diketemukan. Pada hari Minggu 
Selatan membutuhkan industri? ternjata jang tewas  hanja 

-mi Djepang itu, Taizo Ishizakalbaru untuk dapat hidup terus. Di orang. 
.mengatakan, . bahwa. Djepangfkatakannja,: bahwa bagian besar 

dari bantuan AS adalah diguna | 3 
kan untuk membeli barang2 korn- numpang2 jang hilang dan dikira 
sumsi. Semua orang mengakui ba- tenggelam telah mulai melapor 
irang2 itu sangat berharga tetapi kan hari Minggu. Mereka telah 

rekonstruksi nasional pergi dari tempat terdjadinja ke 
tjelakaan dan lupa 
dirinja hingga mereka membatja 
hari Minggu tentang tengzelam 
mereka, kata polisi achirnja. 

pada fase 

mengenai 
agendanja 
jang diambil madjelis ita untuk 
memperhatikan soal2 jang tidak 
imengenainja dan tidak ada buk- 

t bahwa sengketa Irian Bar 
itu dapat membahajakan perda 

Irian Barat dalam 

I Casey, PBB tidak berhak mem- 
Ibitjarakan soal itu, karena soal- 

meliputi ,,tafsiran legal dari per 
setudjuan Internasional”. Menteri 
Penerangan Sudibjo lebih djauh 
mengatakan, dengan membiarkan 
terus berlangsungnja - kolonialis- 
me sebagaimana halnja dengan 
jang sedang berlangsung di Irian 
|Barat sampai sekarang ini ber- 
jarti bahwa sikap PBB bertenta- 
ngan dengan beberapa pasal dari 
piagamnja sendiri jang tidak 
mengizinkan adanja kolonialisme. 

Karenanja, demikian Menteri 
dalam rangka itu, PBB sebagai 
instansi bangsa2 mempunjai kom 

“petensi untuk mentjampuri dan 
imembitjarakan soal — sengketa 
'Irian Barat tersebut. Dikatakan- 
nja bahwa selain - kolonialisme 
masih banjak lagi bukti2 bahwa 

  

. Seperti dikabarkan Casey  da-| 
lam pidatonja mengatakan, bhw.| 
Iputusan madjelis PBB untuk me| 
nempatkan . tuntutan Indonesia 

adalah suatu tjontoh| 

maian dan keamanan Internasio' 

  

  

  Pe Pare 

5 Wanita   

    

  

    

  

di Long Beach, “Califor di L 2 3 ia, pada 
| ke-kanan: "Miss England” Iris 

| 

| Perdjoan, 
| Maksud Diadakannja 

P.S.LI. Di 

malam itu djuga 

S 5 PSI. SU sengketa Irian Barat itu “dapat/ ! : Sa 
membahajakan perdamaian dan Kn, Tn Ti 1 
'Kkeamanan internasional. "Kini na Pn na 
soalnja tergantung kepada negara 
negara jang sefaham dengan In- 
Conesia dan jang mempunjai pen- 
dirian menentang kolonialisme 
untuk melawan golongan (negara 
negara) jang pro kolonialisme di 
forum PBB. Dan golongan2 jang 
menentang kolonialisme dewasa 
ini bertambah besar dan kuat 
baik mengenai djumlahnja mau 
pun posisinja”", demikian Menteri 

mengachiri ketera- 

rabaja. 
- 

  

HARIAN SAIGON KETJAM 
PROGRAM BANTUAN 
LUAR NEGERI A.S. 

Harian Saigon minggu jl. me- 

keijelakaan tengselamnja bus ke 
dasar 
Minggu makin berkurang tatka 
la para penumpang jang disang 
ka telah mati menampakkan diri 

menerangkan, bahwa jang dibi-| 
tjarakannja hanjalah soal2  in-| 
tern partai. Pada malam pertama 
itu. kongres PSII tsb. dihadiri 
oleh 1010 utusan dan penindjau 
dari tjabang2 PSII diseluruh In- 
donesia. Baru Senin pagi kongres 
mulai dengan atjara2 pendjelasan 

1 

Orang? Jang Di | 
Sangka' Mati: Mun- 

tjul Lagi 
ANGKA2 jang tewas dalam 

sungai Kivisalmi hari 

ja. 
40 Orang menumpangi bus   

Vietnam djuga membutuhkan me 
sia2 untuk memadjikan industri 
dan mestabilkan perekonomiannja 
jang telah gontjang karena pepe- 
rangan selama 10 tahun.- 

  

segera mengambil keputusan me 
ngenai apa jang akan dilakukan 
nja dalam memberikan bantuan 
kepada negeri-negeri Asia Teng 
gara "ianpa menunggu dengan | 
berpangku tangan satu dana be 
sar dari Amerika Serikat.” 

Diandjurkannja- supaja pemba- 

jaran pampasan dan utang dima 
sa perang digabungkan dengan 
bantuan ekonomi Djepang kepa- 

da negeri2 tsb. Dan disamp.ng 
itu harus dipertimbangkan pera 
saan nasional dari rakjai2 jang 
bersangkutan, supaja  djangan 
timbul ketjurigaan, bahwa Dje- 
pang mau melantjarkan serang- 

  

sitas Tokio, mengira bahwa Dje 
pang akan dapat menanam ka- 
pital diseberang lautan sebanjak 
200 djuta dollar tiap tahun, ter 
masuk export  barang2 kapital 

jang sial itu disungai Kivisalmi 
di Finlandia Tengah. Mula2- 

jang tewas ditaksir 27 orang 
majat 

1s 

Polisi mengaatkar bahwa “pe 

melaporkan 

  

   
     

— 5 WANITA JANG TERTJANTIK — 
jang dianggap sebagai 

ten dalam perlomb: 

d” Iris Waller, 
Orschel, "Miss America” jang kemudian 
Universe 1956” Carrol Morris, ”Miss 

Ii... Miss Italy” Rosanna Gall. 

Untuk Tentukan Garis 
gan PSII 

Guna , Kepentingan Agama? Dan Negara — 

DIBAWAH PIMPINAN Presiden (Ketua), Dewan Partai 
| P.S.LI. Anwar Tjokroaminoto Madjlis Tahkim (Kongres) luar biasa 

P.S.LI. di Surabaja telah dimulai Minggu malan 
Pekan Raja Surabaja. Sesudah ketua Dewan Partai 
dengan pidato pembukaannja, kemudian Presiden Ladjnah Tan 
fidzijjah Arudji Kartawinata memberikan sambutannja. Minggu 

setelah sidang pleno pertama Madjlis Tahkim | 
itu selesai, diruang kongres itu dilangsungkan sidang chusus antara 
Ladjnah Tanfidzijjah P.S.LI. dengan 

ta .luar biasa? menjebabkan Ma 

lenggaraan Madjlis Tahkim 

pada keputusan putjuk- pimpinan 

   
   

| SATU DARI RAHASIA-R 

“| berulang-ulang menjerang Clare 

    

     

tertjantik didunia, jang keluar 
aan gelar "Miss (na 1956” 
tanggal 26 Djuli jbl. 
Valler, "Miss Germany” Marina| 

dipilih mendjadi ”Miss Sweden” Ingrid Goude, 

     
      

  

jang besar dan indah: — kamar 
'tidurnja jang luas dan tinggi 
lotengnja, didalam Villa Taver 

Dari kiri| 

|di Italia. 

'sapukan kepada 

| lewat petjah rahasia itu: Duta 
Tempat dia termakan ratjun 

'itu ialah sebuah kamar Borgia 

na jang didirikan diabad ke-1: 
kediaman para Duta Besar Am: 
rika Serikat di. Roma. Pada 
waktu Duta Besar Luce mula. 
memangku djabatannja di Re- | 
ma pada achir April 1953, seke 
tika mula melihat kamar tidur 
itu dia sangat tertarik, dan disu 
rehnja orang segera mengetjat 
lagi loteng jang ditundjang oleh 
djeriau-djeriau jang berat. | 

Loteng jg berukir-ukir ini sel: 
lu dikagumi oleh para duta2 be 
sar Amerika Serikat dimasa is 
lalu sebagai tjontoh jg bagus da 
ri decor dari zaman Renaissancc 

Djeriau2 itu terbuat dari terra 
cotta hidjau, jg dihiasi dengar 
berkuntum-kuntum bunga mawa 
besar dan ketjil. Tjat ig tebal di 

mawar2 putik 
tsb, supaja tampaknja bertambal   

    Kongres Luar Biasa 
Surabaja 

   il, digedung 
P.S.LI. selesai 

  

segenap anggota2 DPR fraksi | 

sekitar pokok2 konsepsi konsti- 
tusi negara, rentjana  manifest 
politik partai PSII,  perobahan 
struktur organisasi partai PSI 
dan pembentukan bagian? jang 
akan dilandjutkan Senin petang 
apabila atjara2 tersebut belum 
dapat diselesaikan dalam sidang 
hari Senin paginja. 

Anwar Tjokroaminoto, ketua 
Dewan Partai PSII dalam kat 
kata fatwanja jang disampaikan 
setjara tertulis menjatakan — an- 
targ lain, bahwa Madjlis  Tah- 
kim luar biasa PSII di Surabaja 
itu diadaka, untuk menentukan 
garis-garis perdjuangan jang ten 
tu-tentu guna kepentingan Aga- 
mp dan Negara. Melihat pokok 
dasar penjelenggaraannja, maka 
Madilis Tahkim itu mempunjai 
funksi politis semata-mata dar 
bersifat politis religiens bagi du 
nia PSII. Kata Anwar, kata-ka 

djlis Tahkim itu harus berbeda 
dengan jang biasa”. Mendjela- 
djah kesemuanja itu, kata An- 
war, maka adalah sama dengan 
melakukan Idjtihad politik un- 

   
manis diantara latar belakang 
nja. 

Pada bulan? berikutnja, k: 
mar tidur itu mendjadi ruanga: 
jg paling disajangi oleh Dut: 
Besar Luce. Disanalah dia me: 

  

— CLARE BOOTHE LUCE — 

diktekan atau menuliskan Jlapo 
rannja sesudah sehari mengada 
kan pertemuan, menghadiri upa 
tjara, melakukan kundjungan 
resmi atau menerima kundju- 
ngan resmi. Disanalah, sebelun 
mulai bekerdja, tiap pagi di: 
membatja koran, sambil sarapan 
dan meminum kopi tjangkir ke 
dua. 

.. Wals jg menjakitkan 
Setelah setahun di Roma, Cla- 

ra Luce mengalami dan sangai 
heran, dia tidak dapat begitu g 
sit bekerdja seperti jang diran   tuk mana diperluka, suatu usa 

ha membulat linspanning) - den. 
dasar bersih Thaid kepada Allah 
s.w.L, bebas dari rasa senti: 
keinginan pribadi serta 

ASD.NJG, 
Mengenai 

         
“pokok2 dasar penje 

Gikatakannja, bahwa sumber ke 

partainja (Dewan Partai dan 
Ladinah Tanfidzijjah) untuk me- 
nindjau struktur organisasi  par-   

(Antara-UP). 

.naan dengan akan mulai bersi- 

Dagang Rusia- 
Amerika 

Supaja Mokin Ditom- 
buh—S$eruon Chek- 

marev 
MIKHAIL A. CHEKMAREV, 

duta perekonomian baru Uni So 
vjet untuk AS pada hari Minggu 
telah berseru kepada . Amerika 
Serikat agar perdagangan makin 

madjalah bulanan Dewan Perda 
gangan Chekmarev mengatakan 
bahwa Uni Sovjet bersedia me- 
ngirimkan Menteri Perdagangon 

Federasi Organisasi Ekonomi 
Djepang dalam hubungan ini te 
lah membentuk satu missi sood- 
will ekonomi jang terdiri dari del 
lapan pengusaha jang terkemuka, 
dan telah diutusnja ke Vietnam, am,|dari barang-barang kapital 
Kambodja, Muang Thai, Birma 
dan Pakistan. Menurut Federasi 
mereka djuga akan mengundjungi 
India, Indonesia dan Filipina. | 
Mereka djuga diberi tugas un 

tuk melakukan penjelidikan se- 
tempat mengenai persaingan an- 

  

AI 
tarn negara2 Barat dan negara2 pang, 

ban pribodi blok Soviet       dim memberi 

P , O 

7. ag 
CC PKI pada tgl. y 

sid 2 Agustus melangsungkan 
dang pleno jang diperluas 
karta. Dalam sidang “ini 

ro CC PKI menjampaik 

poran umum tentang situasi in 
ternasional, dalam negeri dan di 

partai. — Di Djakarta telah di 

bentuk sebuah badan jang berna 
na ma Indonesian Copra Hous 

Tudjuannja utk memper ie ir 

kan perbaikan nasib petani2 ke 
lapa, menentang . avontur Sm 

“dan sistim tengkulak serta 
usaha dalam segala lapanga: 
pra atas dasar partikulir menu 
rut sistim free enterprise. Pengu' 
rusnja belum diumumkan. — . 

- - "naa t AN KAN Fan A DUVONGA DAR DANG 

     
   

    

    

   

|pampasannja akan dibajarnia de 
jngan barang-barang kapital dan 
Gjasa-diasa technis. Menurut ka 
ta orang di Tokio, negeri-neseri 

2 menerima pampasan tidak 
dapat mengambil faedah 

dan 
|diasa itu, djika mereka tidak pu 
nja fonds sendiri, jang menurut 
kata setengzih orang Diepang, 
harus diadakan ' oleh Amerika 
Serekat. 
| 'Morio Yukata, direktur Kan- 
tor Urusan Perekonomian pada 

yang 

atas dasar pembajaran ditunda. 
Menurut perhitungannja, tam- 

bahan kapital Djepang tiap tahun 
kira2 3000 djuta dollar, dan Dje 
pang dapat menanam 1076 dari 
tambahan kapital itu dipasar2- 
nja diseberang lautan. 
Pampasan dan pengeluaran 

uang lain2nja untuk luar nege 
ri diduga sedjumlah 100  djuta 
dollar setahun. Sisanja jang 200 
djuta dollar dapat disediakan un 
tuk penanaman kapital disebe- 
rang lautan. Separo dari dium-     |Kementerisa Luar Negeri Die- 

     
       

      
    

     
   

  

Kil ketua RRT Chu Teh. Da- 
lam upatjara penjerahan itu, Soe 

'kardjo pada pidatonja menjata- 
“kan bhw ia akan melakukan tu- 
gasnja sesuai dgn azas2 jang di 

ui oleh “konperensi — A-/X. 
embakaran rumah2  rakjat 

daerah Mandar (Sulawesi Se- 
latan) jang dilakukan oleh ge- 
ombolan sedjak tgl. 26 sampai 
Pa menurut tjatatan telah 
ada Lk. 1229 rumah telah mus 
ia gga 7374 djiwa kehila- 
ngan tempat tinggal. Tempat2 jg 
mendjadi sasaran utama dari ge 
rombolan jalah kampung2 jang 
djauh terpentjil didaerah pedala- 
man. — Mulai 1 September jad. 
oleh Djawatan Pelajaran akan 
dimulai perdjalanan kapal ,,Tam 

jang 

    
    

       

   

     
   

  

      
  

“pomas” dari djawatan tsb. 
- banjak 48 buruh RWP Badju- lakan menghubungkan — Makasar- 

bang (Djambi) baru2 ini telah Belawandeli dan pelabuhan? lain 
mengadakan 
(mogok) terhadap 

aksi. perlawanan|nja jang terletak antara 
tindakan tempat itu, — Bertempat diatas 

kedua 

NIAM (BPM) jang  merobahjtanah jang baru dibeli dari & 
djam kerdja siang mendjadi kerin bradia | 
djamalam tanpa memberi tahu. Lean 
lebih dahulu kepada buruh. 
Dutabesar baru Indonesia untuk 

Pd 

alembang di K- 
Minggu pagi ibl. oleh Panitya 
| Pendiri Gedung PGA Mohamma 
dijah Palembang telah dilakukan 

  

RRT Sukardjo Wirjopranoto ha upatjara perletakan batu perta- 
ri Saptu jbl. telah menjampaikan ma dari gedung tsb. Batu perta- 
surat kepertjajaannja kepada wama diletakkan oleh Sardjono Ke 

mengatakan -pendavatnja | 
hahwa Dienzkg harus ' 

lah tsb. dapat d'pergurekan un 
tuk membantu India, kat, Sa- 
chio. Hoiden. (Reater) 

   

  

   
    

  

tua Pengadjaran Mohammadii- 
seluruh Indonesia. Perbum 
Sumatera Utara telah menjampai 
kan surat kepada PM. Menteri 
Perekonomian dan Perburuhan, 
dan isinja a.l. menjatakan bahwa 
pengangkatan — Sudarsono, Ab- 
durachman dan Djohan sebagai 
Pimpinan “Tambang Minjak Su- 
matera Utara adalah tidak tepat. 
— Kini berita sajang dari luar 
negeri. Radio Peking pada Sap- 
tu petang jl. bahwa seluruh pers 
RRT memudji Mesir karena te- 
lah — menasionalisasi — Terusan 
Suez. — Semua ketjuali 22 orang 
dari 202 orang anggauta Partai 
Republik dalam parlemen  A.S. 
hari Saptu telah menandatanga- 
ni sebuah pernjataan untuk mem 
beri dukungan sepenuhnja pada 
R. Nixon sebagai teman Eisen 
hower seterusnja dlm pemilihan 
wakil presiden dan presiden AS 
dalam tahun ini — Sebuah ran- 
djau jang meledak telah mene- 
waskan seorang penindjau gen- 
tjatatan sendjata PBB didekat 

idaerah Gaza pada hari Saptu. 
Akibat ledakan itu djuga 

meninggal seorang pegawai bang 
sa Denmark, dan 3 orang lain- 
nja mendapat 

ye 

  
  

telah ' 

Luar Negeri Sovjet Ivan Kaba- 

nov ke AS apabila AS mengam 
bil inisiatif jang memungkinkan 
dilangsungkannja — perundingan2 
dagang. 

Dikatakannja . djuga bahwa 
Uni Sovjet ingin tukar-menukar 
penerangan tentang  digunakan- 
nja tenaga atom untuk keperiuan 
industri. 

Chekmarev mengatakan bah 
wa Uni Sovjet adalah pasaran 
jang sangat penting artinja bagi 
perusahaan2 Amerika Serikat. 

(Antara UP).   

    

Usaha Sovjet di New Delhi te- 
lah mengundjungi Sekdjen Kem. 
L. N. India utk menjatakan bela 
sungkawa terhadap korban2 gem 
pa bumi jang baru2 ini menimpa 
India dan menjampaikan chegue 
sebesar 20.000  rupee sebagai 
sumbangan untuk menolong pa- 
ra korban gempa bumi tsb, — 
Sepasang alat2 pengukur radio 
aktiviteit jang lengkap, jang oleh 
Djepang telah dipakai untuk 
mentjatat hasil2 pertjobaan sen- 
djata2 nuclear di Bikini, selama 
bulan2 achir ini oleh A.S. akan 
dipamerkan dalam pameran 
atom utk maksud? damai j.a.d. 
nanti, — Birma dan Pilipina te- 

tainja jang menghendaki beberapa 
perobahan. Selain itu urgensi 
Madjlis Tahkim Luar Biasa itu 
teristimewa sekali adalah berke- 

dangnja Dewan Konstituante utk 
mana PSII anggap perlu mempu- 
njai pokok konsepsi untuk: suatu 
konstitusi negara. Jang ditjita-tji- 
takan PSII dan suatu ' manifest 
pelitik jang tegas dengan—disertai 
suatu garis pedoman tjara ber- 
diuang (rule of action). Kesemua 
nja ini mungkin disebabkan tim- 
bulnja suatu tafsiran lagi 'atas 
vtafsir agas' (?), atas ,,anggaran 
dasar PSII”, “atas ,,pedoman 
umum ummat Islam” dsb.-nia. De 
mikian antara lain ketua Dewan 
Partai PSII Anwar Tjokroamino- 
to dalam fatwanja berkenaan ber 
langsungnia Madjlis Tahkim Luar 
Biasa PSII di Surabaja. (Antara)   

PADA WAKTU BERUSIA 
aufokrat dari negara Patiala, 
ma, mengenderai seekor kuda ja 
diri terdiri dari suku-bangsa Sik 

terkenal kaja-raja, 

Makin bertambah landjut usia 
baginda, kegemaran Pangeran 
Bhupindar latu mengambil ben 
tuk lain, kegemaran jang lebih 
mengasjikkan, jakni mengumpul 
kan wanita-wanita tjantik untuk 
pengisi haremnja. Diantara me- 
reka 8 orang didjadikan permai- 
Suri (dinamakan Maharani dan 
berhak makan didalam piring 
emas) dan 150 orang gundik (jg 
dinamakan Rani dan makan da 
ri piring perak). 

Pada waktu baginda mangkat 
ditahun 1938 dalam usia 46 ta 
hun, baginda terkenal sebagai se 
orang jang selalu bekerdja keras 
diluam “lingkungan haremnja, 
sehingga baginda mendapat dju 
lukan informil "Seri Baginda 
Jang Kehabisan Tenaga”. Dan 
kenang-kenangan kepada kebak 
tiannja kepada wanita-wanita itu 
dilandjutkan oleh putera-puteri 
nja jang berdjumlah 52 orang. 

Selir dan daftar bibit, 
Jang tertua dari putera-putera- 

nja, Yadavindra Singh, seorang 
pemuda jang baru 25 tahun usia- 

ti bapandanja, dan lebih elok, men 
djadi radja menggantikannja.   lah mentjapai persetudjuan utk! 

saling mengadakan hubungan di! 
plomatik dgn memberikan kuasa! 
kepada masing2 duta besarnja' 
utk Muangthai sebagai duta luar) 
biasa dan berkekuasaan penuh: 
di Rangoon dan Manila dgni 
kedudukannja di Bangkok. 
Diplomaat2 negara2 Barat di So 
fia, ibukota Bulgaria Saptu jl. 

'telah membantah kabar2 jg ber- 
asal dari Junani jang mengata- 
kan bhw di Bulgaria telah terdja 
di kerusuhan2 dalam mana telah 

- 
| 

luka2, — Kuasatewas 200 orang, 

Ia telah menikah dgn seorang 
wanita tjantik, pilihan bapanja. 
Banjak orang menjangka, bahwa 
Yadavindra akan menuruti tela- 
dan bapanja, ketika ia menikah 
untuk kedua kalinja, tapi persang 
kaan ini ternjata tidak betul. 

Sebagai seorang suami jang se- 
lalu mendjaga keseimbangan dan 
ketjermatan didalam rumah-tang- 
ga, Maharadja muda ini menjuruh 
isteri tuanja beristirahat, dan ia 
sendiri hidup dengan senangnja 
bersama isteri kedua, bekerdja me 
ngumpulkan, bukan selir2, mela- 
inkan daftar bibit2 dan brosur 

letih ke aa 
bebas dari sifat ingin keruh'ang penjakit 

lantjong. Kemudian datang kepe- 

India, berangkat 

nja, jang berdjanggut hitam seper' 

tjangkannja. Dari hari kehari di: 
merasa badannja lelah, dan ka- 
dang2 tidak enak badannja. Pa 

| mulanja dia menjangka dise- 
»Roman tummy”, 

jang biasa diderita oleh para pe 

natan menggigit tulangnja. Di: 
sering gugup dan merasa kesal. 
Pada suatu festival kesenian di 
Venesia seorang sahabat memin 
tanja berdansa wals. Dia merasa 
kaki kanannja kaku: dan kakinja 
seolah olah diseretnja dim mena- 
ri itu. 

Pada 'achir musim kemarau di 
tahu, 1954, dia pulang ke Ame 
rika Serikat, meminta diperiksa 
kesehatan badannja pad,, sebuah 
rumah sakit di New York. Para 
ahli kesehatan menjatakan: Cla- 
re Luce mempunjai gedjala ku 
rang darah dan siarafnja sangat 
lelah. Setelah berobat selama 
dua bulan, dia kembali di Roma 
untuk  memangku  djabatannja. 
Tapi dalam beberapa waktu sa 
dja, tampak lagi gedial, baru jg 
lebih menguatirkan.  Kukunja 
mendiadi rapuh. dan petiah bila 
dipukulkan sedikit. Rambutnja jg 
pirang mulat rontok-rontok. Gi- 
gi-eiginja mulat  gojah, dan ig 
paling tjelaka lagi bagi seorang 
diplomat, dia mulai lekas naik 

RahasiaDiplomasiA.S 
.Jang Didjaga Rapi 
Tjeritera Tentang Dansa.,Wals Jang,,Me- 
njakitkan — Duta Luce Termakan Ratjun 

| rikat jang disimpan sebaik-baiknja ialah sebab dari penjakit jang 

| lebih mendjadi Duta Besar Amerika Serikat di Italia. Pekan jang 

|Claro Luco pergi kerhmah sakit 

(li, dan disana didapati oleh para 
(dokter penjakitnja    

  

Jian Italianja tidak pandai mem 

  

AHASIA diplomasi Amerika Se- 

Boothe Luce, selama tiga tahun 

Besar termakan ratjun. 
Pada achir 1954, terlalu sibuk 

utk pulang ke Amerika Serikat, 

Angkatan Laut Amerika di Napo 

do! jang makin 
berat. Daging mulut dan giginja 
bagaikan dibakar, dan seorang 
dokter bertanja apakah dia per 
nah meminum ratjun. Baru per 
tama kali ini didengarnja perka 
taan jang menakutkan dalam hu 
bungan dengan penjaki:nja. 
Beberapa minggu kemudian 

|Duta Besar Luce melaporkan ke 
pada. seorang pembesar dari 
|Djawatan Rahasia Pusat. Dan 
(pembesar ini lantas mengadakan 
kontak dengan dokter-dokter 
aa Laut di Napoli. 5 

setelah hasil pemeriksaan me 
reka dikirimkan kelaboratorium 
jig paling besar di Amerika Ser 
kat, ternjata dia telah kena ra 
tjun. Ditahun 1955 Luce diperik 
sa lagi di New York, dan duga 

Lb 

  

Panggilan: 
Saudara R. HARTONO, Agent Antara-Asia Tja- 

bang Semarang, diminta didalam waktu jang singkat, selam- 
bat-lambatnja 2 minggu sesudah tanggal iklan ini, datang 
ke kantor ANTARA - ASIA Semarang guna memberikan 
pertanggungan djawab pada Directie atau wakilnja menge- 
nai keuangan N.V, tersebut, 

     

  

0. Pengumuman: 
Bersama ini pada semua relatie, langganan2 baik parti- : 

kulir maupun instansi Pemerintah, diberitahukan bahwa : 

R. Hartono 
terhitung dari tanggal 16 Djuli 1956 telah di-schors sebagai . 
Agent N.V. ANTARA - ASIA Tjabang Semarang. 

Berhubung dengan ini, maka sedjak tanggal tsb. diatas, 
kami tidak akan ikut bertanggung-djawab atas segala 'per- ' 
buatannja, diluar ataupun didalam usaha N.V. ANTARA - « 
ASIA, sedang tagihan2 atau pembajaran2 melalui diri ' 
R. HARTONO kami anggap tidak sjah. 

Directie 5 
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ag   an ini semakin keras. 
Clare Luce tjepat menjedari 

'bahwa dia menghadapi satu di- 
lemma. Djika berita ini diketa' 
hui umum, disurat-surat kabar, 
akan disiarkan dengan huruf bs! 
sar2. Dalam keadaan sulit ini Ja | 
hirnja rahasia itu. Djawatan ra | 
hasia dan pembesar kedutaan bs ' 
kerdja dengan diam2. Pegawa: | 
Amerika dan Italia dalam vill: ' 
dan kedutaan tjepat diperiksa. | 
Tapi tidak dapat ditjurigai tiap 
orang jg berhubungan langsung 
dengan Duta Besar. 

Bahaja mengantjam 
Dalam seminggu maka bukti- 

bukti jang dikumpulkan menun- 
djukkan bahwa ratjun itu bera- 
sal darikamar tidur di Villa Ta 
verna. Pelajan-pelajan villa 
diam diruangan diatas kamar ti- 
dur Duta Besar, dan Clare Lucc 
memperhatikan bahwa Jangkah- 
langkah orang diatas menggo- 
jangkan djeriau-djeriau itu. Dan 
satu hal lagi, kopi jang diminum 
nja tiap pagi terasa pahit dan ra 
sa metal. Disangkanja tadi pela     bikin kopi, sehingga disuruhnja ! 
seorang pelajan Amerika. | 

Dan selandjutnja dia merasa 
badannja sangat tidak enak se-! 
tiap pagi, apalagi sesudah lama ' 
tidur. Agen-agen rahasia mulai | 
bekerdja dikamar tidur .itu, dan 
|didapatinja tebu-debu putih me ' 
nutupi permadani, kosmetik, Io 
bang-lobang dan sudut perabot. | 
Pemeriksaan menundjukkan, bah: | 
wa debu itu banjak mengandun: | 
timah beratjun. | 

Pangkal penjakit itu diketahvi| 
lah, jaitu tjat2 mawar dilotens' 
kamar tidur itu. Dan didapa :| 
oleh para ahli, bahwa tjat timeh 
itu lekas rapuh diiklim Rim, jg. 
basah. 

Sebagai kesimpulan, selama ' 
dua puluh bulan Duta Besar 
Luce telah menghisap hawa jg 
mengandung ratjun, memakan 
makanan dan meminum kopi ig 
dari hari kehari bertjampur dgn. 
debu putih jg mengandung ra 
Tn 

Pembukaan rahasia terachir di 
lakukan lebih dari setahun jg la 
'u, dan semendjak itu disimpar 
sebagai satu rahasia jg didjag: 
keras. Loteng kamar tidur itu d 
tjat lagi dengan tjat baru, dar 
kesehatan Duta Besar Luce telah 
kembali seperti biasa, (Time). 

49 ORANG PEGAWAI DJA- 
WATAN DI KUTAI JANG 

KORUP DITANGKAP. 
Selama 3 bulan ini oleh pihak 

berwadjib telah ditangkap 4 
orang pegawai jang melakukar 
ketjurangan didaerah  kabupa- 
ten Kutai. Mereka itu ialah R. 
Samadikun pegawai Djaw. So 
sial di Samarinda jg.  didakwz 
menggelapkan uang tidak ku 
rang dari Rp. 20.000—, K 
Wombing pegawai Djaw. Kehu 
tanan hampir Rp. 20.000, « 
orang pengamat Djaw. Kehuta 
nan di Tenggarong serta seorang 
pegawai pada salah satu djawa 
tan jang belum diketahui nama     darah. Dia terpaksa 

menambah berat penjakitnja. 

Kisah ,,Seri Baginda Jg Kehabisan 
Tenaga" Dan Pangeran?! Malas 

24 tahun, 

ng berlumuran darah sambil memimpin pasukan- 
1 b hk untuk melawan tentera Djerman. Masa itu Pangeran Bhu- 

pindar terkenal sebagai seorang radja jang rojal, apalagi pada masa itu pangeran-pangeran India 
: | banjak harta jang dapat diboroskannja. Selain 

mar sekali main cricket dan polo, 
kannja orang mengimport berlusin-lusin harimau dari 
habis persediaan harimau jang ada dihutan-hutan keradjaannja. 

tentang mechanisasi ladang. 
Sewaktu India Merdeka didiri 

kan ditahun 1948 Maharadja 
Patiala kehilangan ' kekuasaan 
autokratisnja, dan merasa berun 
tung dengan tanggung-djawab da 
ri peranannja jang baru, seba- 
gai seorang pembesar pamongpra 
dja jang bergadji (105.000 dollar 
setahun ditambah - tundjangar: 
250.000 dollar). Hari-harinja di- 
pergunakannja untuk menanam, 
dan memelihara pohon2 djeruk' 
dan semangka raksasa, dan mi: 
lam hari ia merantjangkan ria 
sa depan politik dari negaran'a. 
Hidup didunia ini akan senang 

dan menjenangkan bagi Yadavit. 
dra Singh, djika bapanja tidak 
mempunjai putera 15 orang, js 
hidup seperti anak2 radja dalam 
Zaman Pertengahan, tidak ber 
tanggung-djawab didalam istanz 
jang hampir roboh, tidak berapa 
dari istananja sendiri. Tapi me 
reka adalah saudara2nja, ..pema 
las2 keradjaan”, sebagaimana ia 

'Ikerapkali menamakan adik2nja 
itu. 

Kegelapan dan pupuk, 
Pada ketika fa mula2 memerin 

tah, Yadavindra telah memberi 
pensiun kepada ibu dari putera- 
putera radja itu. Ketjuali seorang 
atau dua diantara mereka jang ma 
“ bekerdja sematjam halal, (seo- 
rang mendjadi pendjual semen), 
putera2 radja jang lain lebih su- 
ka menganggur, bergelandangan 
disekitar istananja, sambil mengo 
mel-ngomel, karena mereka ma- 
ising-masing hanja menerima tun- 
djangan 85 dollar tiap bulan. 

Kata mereka, bagaimana kami 
akan pandai bekerdja, karena se- 
lama ini dibiarkan bermalas-malas, 

Dua bulan jang lalu, ketika Kan 
tor Padjak India meminta supaja 

  

lamg ber, nja. Mereka kini sedang mering 
istirahat ditempat tidur, tapi ini Kuk dalam tahanan untuk peme 

Sir Bhupindar Singh jang berdjanggut hitam seorang 
ketanah Perantiis dalam Perang Dunia perta- 

dan berburu baginda lebih gemar lagi, 
negara-negara tetangganja, supaja tidak 

riksaan selandiutnia. 

ja sen- 

ita Maharadja Patiala ge- 
sehingga diperintah- 

radja itu, untuk didjadikan kantor 
besarnja, Yadavindra. girang men 
dengarkan, karena inilah kesempa 
'tan jang sebaik-baiknja untuk me 
'njingkirkan — saudara-saudaranja, 
jang suka berpangku tangan itu. 
(Ditanda-tanganinja surat pendju- 
alan dan disuruhnja putera2 ra- 

dja itu mengosongkan istananja. 

Putera2 radja itu tidak mau menu 

rut. ,,Beginikah putera2 radja ha 

rus diperlakukan?!,, tanja seorang 

dari mereka. 
Maharadja memerintahkan su- 

paja aliran listerik diputuskan 
ke-istana tsb. Sewaku usaha ini 
tidak  berhasilnja,  disuruhnja 
orang memasukkan beberapa ge 
robak pupuk tahi kerbau keda- 
lam sumur2 minum. Achirnja d' 
perintahka, pulhhan buruh tani 
menangkapi dan memikul putera 
putera radja itu, beserta selir2- 
nja jang menjasar, keluar istana. 
Dan putera2 radja jang gigih itu 
lalu menegakkan kemah2 diping 
gir djalan, dan akan lama  di- 
sana. 

Kata seorang dari mereka: 
Hidup berkemah ini sudah bia 
sa kami lakukan, dan tidak le- 
bih buruk daripada kemah dihu 
tan sewaktu berburu harimau.” 
Minggr jang lalu, sewaktu hu 

djan2 deras turun, sebagai ditju 
rahkan dari langit, didaerah Pa 
tiala jg banjak digenangi air, pu 
tera2 radja jang mengungsi itu 
mengumpulkan perbekalannja jg 
tinggal sedikit, dan  mengirim- 
kan empat orang saudaranja de 
ngan menumpang sepeda motor 
ke New Delhi, untuk meminta 
pertolongan pemerintah nasional. 

«Inilah satu batu udjian bagi 
demokrasi”, kata seorang dari 
mereka, Bobby Singh  namanja, 
.Djika Maharadja memperlaku- 
kan putera2 radja seganas ini, 

VEER SENAPAN ANGIN DAN KLEP HALB. 414 dan 514 
PISAU BLATI ADJAK DENGAN GAGANG SUNGU BI- 
KINAN GERMANY . f 
SEPATU ADJAK, MATJAM? UKURAN. 

TERIMA SEGALA REPARASI SENAPAN ANGIN 
BROWNEREN. 

THE SPORTS SHOP: 
BODJONG 44A TELP, 515 
SEMARANG. . 

SAE KEK K KK EK KK KEKKA ESEK RK LRKR KAKEK KKR 

E
A
 

E
N
 

BA
P 

M
K
 

Ma
 

B
O
O
M
 

B
A
L
 
O
N
 
Y
A
 

DANsesu £ 

an 

  
  

—
 

sange 

    
e 

Prihadi Trading Soc. Ltd. 
DJAKARTA: 

Dji. TIHANG BENDERA 99 — TELP. K. 1582 
BANDUNG: 

Djl. ASIA AFRIKA 126 — TILP. 4626 
SEMARANG: 221 

Dji. PURWODINATAN 59 — TELP. 674. | 
3-G. : 
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Baru Trima Lagi, 

ACCU merk "SKANDIA" 

17p!1./120 A/U harga resmi Rn. 425— — Rp. 435,— 

Gas-Fornuis 3 pit A4 Hp. 915. 
kejuaran Djerman, model sangat menarik dan ,,be- 

schermd” untuk kanak?. 

Tempat Pemilihan Radio Tuan, 
'ungan dgn. radio, 

Jan harga bersaing. 

L
a
 

0 
“
T
a
 

0 
“t
as
 

0 
“
T
a
 

0 
"O

a,
 
0 

“
0
 
“
0
 

0
 

d.LI. keperluan jz. beri: 

jg. memberi djaminan Sx” -: 

KADIO sUGCESS 
GADJAH MADA No.1A TEL. 1995 

SEMARANG. 
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Diseluruh dunis lebih banjak 

Orang mengutamakan Ovink 

dari pada lain' merck tinta. 

Selagi ditulisksa la mem- 

bersihkan pena Tuan 

  

(ng 

Ia lebih bagus oleh karena mn 1 ! 
Y 

dibuat oleh PARKER eN 

Perwakilan Paberik: Aa 

LAWSIM ZECHA & Co. N.V, KEMaN 
Nusantara 9 (atas) — Djakarta 202-4 

  

Ea Ta 0 Ta an AT Ga Ta Oi Ta “Ta TA Te Mam Tg 

Tanggal 25 JULI d.m.b. 
CinemaScope Technicolor 

”"DEMITRIUS AND THE GLADIATORS” 
Victor Mature 1 
Susan Hayward 

Tiap hari main empat kali CON 
djam 3.00 Siang — 5.007.900 9.00 Malam 
Pesan tempat djam 11.00 — 13.00: siangobes 

Aga 

        Ididjual kepadanja istana putera2 
apakah Tang Gapat diharapkan Ia 
gi oleh rakjat djelata?” (Time), 

   1 Ta Up Ta Wa “Wa Sa“ Waah WA” 20 Ci “We” “ey D Map Wp “G2” Uber 

 


