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Fintah Mor je 
- “Nisasi Suez Canal Company. 
“Jam “pesa Fe mendukur 

- 

  

N. V, ,,Suara Merdeka” 

Heta mi w 

Dil. Merak (Purwodinatan Utara) 

  

   

      

  Jet L 

DIO MOSKOU menjiarkan malam Kemis bahwa Mesir 
tidak minta bantuan Sovjet untuk membangun bendungan Aswan. 
Permintaan demikian itu sebenarnja dianggap ,,Simpatik sekali”, demikian siaran itu selandjutnja, akan tetapi kenjataannja jalah 
bahwa permintaan bantuan itu tidaklah ada. 

reka untuk membeajai pembuatan bendungan Aswan jang banjak- 
nja $ 1.000.000.000 itu setjara tiba2. 

Hal ini kemudian disusuli oleh) ,,Propagandis2 Barat jg reaksic 

k (Amerika Serikat dan |. 
bulan jang lalu telah menarik kembali. tawaran me- 

    
Ita 

| menjatakan harapa: 
mereka ada di RR 

jan2 RRT 
reka”, 

  

    IMF Beri Pi 

dan tidak 'segan2. untuk 

1 Mr. Sartono menjatakan hara 

adja    

    

dju 
. 

     supaja ketua parlemen 
u Shao-chi “ mengambil| 

Inisiatif kearah diadakannja kon 

perensi 

  

  

| parlemen2 dari negara2| edi 

  

   

    

  

Harga Adv. Rp. 0,95 per kana. kot. 

Harga Langganan (Bajar Muka) 

Dim. kota Smg.: Rp. 12,70 4 Rp. 0,30 (Materai) — Rp. 13,— : 

Luar kota Snig, » Rp. 13,704 Rp.0,30 (Materai) — Rp. 14,— | 

Etjeran 75 sen selembar, 

  

  

z Kekuatan -Ba- 

Timur Tengah 
AT UMUM di Poona (India) perdana menteri 

: e | | nasionalisasi Suez 
erintahan Nasser merupakan 

kekuasaan Barat di Timur Te- 

“3 IW.JB4 orang bahwa ,,kita harus mengerti 
baru jang terdjadi dimana sadja didunia ini apa 

ita hendak madju”. 

| Seperti diketahui baru2 ini da 
lam parlemen Nehru telah mem 

  

djungan keluar negeri baru2 ini. 

      

   

bentangkan tentang perundingan2 Mengenai perundingan segi 3 dengan presiden Nasser di Kairo gi Brioni Tx Tn 9 
demikian: pula tentang. konferen 1 “Brioni, Jugoslavia,. Nehru me ngatakan bahwa seperti tertjan- 

tum dalam  komunike bersama, 
ada keharusan jang sangat sekali 
untuk mengadakan perlutjutan 
sendjata setjara berangsur2 dan 

: Brioni 

perdana mente 

   

  

    

   

    

      

    

    

  

   

in rapat tersebut jang ' 

rangka laporannja mengenai kun! 

tindakan Mesir. jaitu, menasionali- 

San Mah btn 
ner', demikian Radio. Moskou d: 

dja 
Djuta Ke 

sasi Suez. Canal. Company:  Seper 
ti diketahui untuk membuat ben- 
dungan itu dibutuhkan 20 tahun 
dan menurut,presiden Nasser dari 
Mesir pembuatan. b r.“ingan itu 
merupakan dasar dar', Ja rentja 
nanja. 

lam siaran bahasa Arabnja jg di 
tangkap di London, ,,sedang me 

berkenaan dengan peristiwa “di 
Mesir itu. Mereka itu antara lain 

«ambil sikap jang negatif terhadap 
Sa Kelima dna projek pembuatan bendungan As 

Barat Hendak Ta 
wan jg akan memperkembangkan 

ra2j 

  

ekonomi Mesir itu. 

Kepala misi Sovjet jang baru2 
ini mengundjungi Timur Tengah 
telah mengatakan bahwa Sovjet 
bersedia memberikan bantuan ke- 
pada mereka, jaitu membuat ben 

  

dimaklumi bahwa Mesir 
minta bantuan untuk membuat 
bendungan itu kepada Sovjet. 
|Akan tetapi apabila Mesir mem- 
"butuhkan bantuan itu dan minta 
bantuan kepada Sovjet maka ti- 
daklah usah diragu?kan lagi bhw 
pemerintah Sovjet akan memper- 

Afrika lainaja sipaja tidak me-|tombangkan permintaan bantuan masiemalisasi operusahaan2, de-| dengan rasa simpatie. Sovjet ber mikian harian Birma ,,Ludu” me | dia memberikan bantuan. setjara 
nuhs dalam tadjuk diudiur kepada rakjat2 di Timur 
hari Selasa. Harian tsb. m untuk meningkatkan kemakmui sak supaja kaum kapitalis asing 'nja, kata Radio Moskow. 
jangan mengadakan ny 
tangan di Mesir, jaitu djika Me- 

rangka hak2 kedaulatannja sen- 
diri. Lana 

Hak suatu negara jg berdau- 
lat untuk menasignalisasi peru 
sahaan didalam negerinja telah 
dibenarkan oleh Mahkamah In- 

u 4 2 5 
Achirnja ditulis dalam induk 

karangan harian jo-terbit di Ra| 
ngoOn itu supaja -rakjat Birma 
menjokong tindakar Mesir itu. 

Dalam pad, itu dari Peking 

kaum wanita - Tiongkok 'menjo- 
a tindakan pemel 
tekh menasiona 

tidak 

    
Sa 

Kn aa bu : cri2 Ba me- 
ngena: terusan Suez ialah seba- 
gian utk. menakut2i 3    

  

mowidagde, 
-waktu berselang, sebelum. 

H: 

Usul Indonesia itu dimadjukan 
dengan mengingat, bahwa kedu 
dukan Mesir sebagai salah satu 
Negara A-A jang djuga mendja 
lankan politik. bebas (nentraal), 
makin lama makin kuat dan pen 
ting artinja dalam pertjaturan po 

Da|litik internasional umumnja dan: 
“Se-rnegara2- AA pada “ehasusnfik 
ah|Keterangan2 diatas diberikan 

oleh djurubitjara 

  

penuhnja tindakan pemerintah 
Mesir itu dan jg ditudjukan ke! 
pada rakiat Mesir ad 

  

Kemen-erian) karena diugafy var Negeri dal Kiba & Sa tung dan pemimpin2 RRT lsin telah melakukan tindakan jg te| “Var Negeri dalam ubungan Ingan2 tentang djalan2 jang kira| an 
pat itu. Gabungan Wanita Ting dengan pertanjaan2 Antara“ Inja dapat ditempuh utk menjele:t Wa» dan untuk kemadjuan per 
kok menjatakan kepada wanita2|mengenai kemungkinan? akan 

lantjarkan kampanje ke bohongan2 

mengatakan bahwa URSS meng- 

Idungan Aswan itu. Dan sudahlah - Kredit itu 

mmkkmaa«20 UTSIS. (Antara). 
Indonesia Usulkan Mesir 
Masuk Negara? Kolombo' 

DJURUBITJARA Kementerian Luar Negeri, Suwito Kusu- 
menerangkan kepada ,,Antara”, bahwa 

terdjadinja peristiwa nasionalisasi teru- 

| pada Indonesia. 
(International  Monetary Fund) 
hari Rebo jbl. mengumumkan di 

dollar telah diberikan kepada In- 
donesia untuk membantu negara 
ini memperbaiki kedudukan ke- 
uangannja. Seorang djurubitiara 

Idana keuangan itu mengatakan. 
bahwa Indonesia memperlukan de 
visen utk memenuhi pemba'sran? 
bahan? pokok jg diperlukannja. 

    
akan berdialan sela 

ma tiga atau 5 tahun: Indonesia 
akan menie'or mata uangnia sen 
diri sebagai pengaanti dari dollar 

jana diterimania dan bila ia telah 
membajiar kembali pindiaman dot 
lar tersehut, maka ia dapat mena 
r'k kembali mata uang runiah ie 
telah disetorkannja. Indonesia se 
diak tahun 1954  mendiadi ana- 
oauta dana keuangan internasio: 

nal jang antarania hertudiuan utk 
menstabilisir kedudukan moneter 
dari negara2 anggautanja. Demi- 

| DANA Keuahgan Internasional 

Washington, bhw kredit. 55 diuta 

Menurut berita Hsin Hwa jg| 

Ikita tangkap Kemis pagi, dalam 
'Ipidatonja itu Liu Sho-chi, se- 

in menjatakan harapannja tsb. 
|diatas, katakan, bahwa . antara 
kedua negeri dan rakjatnja te- 

   

nil jang sudah lama, dan bah- 

rus bersahabat dan bekerdjasa- 
ma jang sangat rapat. Dalam hu 
bungan ini disebutnja “semangat 
IBandung” jang membawa penga 
ruh jang baik. 

| “Pada achir pidatonja ia me- 
ngadjak mengangkat gelas "un- 
tuk kontak jang langsung dan 

tambah “baik antara parlemen? 
kedua negeri, untuk berlangsung 
nja perhubungan dan kerdjasama: 
berdasarkan persahabatan antara 
Tiongkok dan Indonesia, 

|mangat Bandung, untuk konsoli 
dasi jang lebih djauh dari per- 
damaian di Asia dan dunia, dan 
untuk kesehatan bangsa Indone- 
sia dan Presiden Sukarno”. 

Sartono menjatakan, bahwa 

perkundjungan timbal-balik anta   
beberapa 

,Afrika, akan memperkuat kerdja 

ra negeri2, terutama antara ang 
gota2 parlemen2 negara2 Asia- 

sama -antara bangsa2. Kemudian 
ia menjatakan harapannja menge   san Suez, Indonesia sudah "mengusulkan kepada empat negara2 

lainnja dalam lingkungan ,,Negara2 Kolombo”, supaja Mesir di 
masukkan salah satu anggauta ,,Negara2 Kolombo”. 

Kongres Tani dan- Buguh Jam- 
mu-Kashmir, Abdul Salim Yatoo, 
rakjat Kashmir 
lan, Indonesia dan Birma mendu 
duki Kashmir - sampai dapatnja 
dilaksanakan plebisit dan bhw In 
donesia dan Birma telah ,,men- 
djandjikan” -bantuannja, djurubi- 

  

ghendaki Sai | 

nai diadakannja konperensi par 
lemen2 Asia-Afrika seperti tsb. 
diatas. 

jat, parlemen dan Presiden In- 
donesia kepada rakjat RRT, dan 
mengharapkan, supaja perkundju 
ngan rombongannja 'ini akan 

memperkuat kerdjasama dan -per 
sahabatan antara Indonesia dan 
Tiongkok, mempertjepat pemba 
ngunan kedua negeri dan me 

lah ada persahabatan  tradisio-| i 

wa sedjarah perhubungan anta| 
ra keduanja dan. masa sekarang/? 
menjebabkan kedua negeri ha-| 

kerdjasama jang senantiasa ber , 

untuk | 
tumbuh dan berkembangaja se-): 

Iapun menjampaikan salam rak 

takan .tid: 
tjara..Kementerian LN kita menja 
akan tidak tahu-menahu”  me-| 

naj hal itu. Suwito pun me- 
nolak utk memberikan ketera- 

madjukan-perdamaian-dunia.. Sar: 
tono- mengadjak mengangkat. ge 
las untuk. kesehatan Mao. Tse- 

     

Nehru bahwa di 
ekali tsk merun    

     

      

dingkan soal? mengenai terusan 
Suez dan asi hubungan Ing- 

gris-Mesii tusan tentang na 
sionalisasi Canal Company 1 Suez 
oleh Mesir baru saja ketahui ke 

nbatja koran2 sesudah 
petisi 

mi diberikan 
1 parlemen 

    
   

  

ne 

dalam 

Gatot Subroto 
Wakil KSAD 

    
    

  

   

     

KOLONEL Gatot Subroto dga 
ni | ditetapkan dan di 

setudjui oleh Pemerintah untuk 
memangku djabatan Wakil KSAi. 
utk mn Wakil KSAD 
lama adji Zulkifli Lu- 
bis jang oleh Pemerintah djuga 
(telah Gisetud | diangkat sebagai 
Panglima I.idl 2 itb utk 
menggantikan Kol. Simbolon, Vc 
mikian diterangkan oleh djuru- 

Darat Let. Kol. 
emis kemaren. 

bitjara Angk 

E 35 

Pirngadi hari 

Ketjuali mengenai Kolonel Ga 
tot Subroto Gaga kini telah ada 
penetapan dari Pemerintah ten- 
tang pelaks dan mutasi2 dikala 
ngan Angkatan Darat, antaranja 
jang penting | mutasi2 dikalangan 
para Panglima, jakni Panglima2 
PA NE 
Timbang terima djabatan antara 
pedjabat2 jg lama” dan baru akan 
dilakukan mtlai bulan Agustus 

janakan akan sele- 
saj seluruhnjat pada pertengahan 
bulan September 1956. Pelaksana 
an timbang teri 
lima T.T. IK 1 
tomo dan nggantinja pendjabat 
Panglima jang baru Let. Kol. Bar 
Tian seperti diketahui telah dilaku 
kan pada tgl.7 Djuli jl. 

   

   

    

     
   

lon dan Panglima TT IV Bach- 
"un — sesudah pelaksanaan tim 
bang terima — akan diperban-   

Ce Mes ne sahabatan antara  rakjat kedua saikan-masalah Kashmir itu. sahabatan antara  rakjat ked 

  

tukan sebagai Perwira Menengah 
pada KSAD sambil menunggu 

MY, V, VI dan VIL! 

Bekas Pekehina TI Sina 

  
   

  

| negeri. 

segera menunda ledakan? sendja 
ta-sendjata nuclear. Djuga dinjata 
kan bahwa dasasila konferensi 
Bandung telah dimuat pula dalam 
komunike bersama itu. Ketiga fi 
hak djuga sependapat bhw ,ker 
djasama dengan RRT adalah 
Suatu keharusan guna memetjah- 
kan soal2 jang berhubungan dgn 
Timur Djauh”, kata Nehru. 

Ada pengertian jg: rea- 
: listis. 2 
Seterusnja mengenai konferensi | 

perdana menteri negeri2 Common 
wealt dikatakan oleh Nehru bhw 
»para peserta telah " mentjapai 
Suatu penilaian jang berguna, ma 
suk akal dan realistis mengenai 
perkembangan? di URSS dalam 
berbagai2 .aspeknja. Diakui pula 
bahwa perbaikan perhubungan 
dengan URSS dan negeri2 lain 
akan sangat membantu melenjap 
kan ketakutan akan peperangan 
dan mempertahankan perdamaian 
dunia, demikian Nehru. Demikian 
Ipula terdapat pengertian terha- 
dap pentingnja kedudukan Asia 
didunia dewasa ini, pengertian 
terhadap keadaan di Timur Te- 
ngah dan di Timur Diauh. 

Selandjutnja djuga diakui bah 
|wa adalah suatu keharusan utk 
menjelesaikan soal Taiwan setja 
ra damai demi stabilitet dan me 
lenjapkan bahaja persengketaar 
jg akan menghilangkan harapan 
akan perdamaian. 

Achirnja perdana menteri In- 
dia, Nehru, menjatakan bahwa 
hidup berdampingan setjara da- 
'mai adalah satu2nja djalan dike 
|lak kemudian hari. Dan sepan- 
djang perundingan2 dalam per- 
djalanan saja itu saja bertam. : 
iakin lagi kahwa' kulal 

sKan kebutuhan kita jang tak d: 
pat ditawar2 lagi. Kita rss: 
tuhkan goodwill dan toleransi 

  

Makin Lemah | dra/Atlantik Sa 
Siap Sedia. Hadapi 

hankan. Sam 

PRESIDEN MESIR 

Dengan tindakan nasionalisi itu 

penetapan — dalam perdjandjian2 
internasional tsb. tidak lagi me- 
rupakan suatu fakta chajal tetapi 
mendjadi suatu kenjataan jang 

smskan mgam 

'Djuga Mesir Kirim Balabantuan-ke'Terusan Sue 
Segala Kemungkinan 

poi Titik Darah Penghabisan 
"Terusan Suez:, 
Djamal Abdul Nasser menegaskan pa 

2kan berdjoang sampai titik darah jang penghabisan dalam me 
Terusan Suez. Nasser memberi pernjataannj 
Gjadi di kota dimana ia enam malam jl. telah mengumumkan pu 
menasionalisasi kongsi Suez Can al Company. 
internasional termasuk persetudj uan inggris-M 
adalah bagian jang tak dapat ter pisah2kan: dari wilajah Mesir: 

a ini dalam  djambo 

Nasser mengemuk 

hak dan keadilan dan golongan 
jang menjokong eksploitasi. Ge 
longan jang tersebut terachir ini 
menurut Nasser meliputi nega- 
ra2 besar dan negara2 jang me 

Kata Nasser 

sungguh2. Terusan Suez telah da- 
lam tarigan kaum eksploitan dan 
pengisap darah dan hak milik 
Mesir atas terusan tsb. telah me 
Irupakan suatu hak milik jang cha 
jal. 

Terusan, Suez selalu ada diba 
wah perlindungan Mesir dan ,,se 
suatu peristiwa tak pernah terdja 

di terhadap pelajaran melalui Te 
rusan Suez”. ,,Pernahkah kongsi 
|Suez, Canal Company memperta 
bankan terusan itu?” Mesir akan 
mempertahankan Terusan Suez 
cengan djiwa-raga rakiatnja. 

ngemukakan diri sebagai nega 
Ta besar. 

Nasionalisme Arab ber 
kobar. 

Nasionalisme Arab berkobas 
dari Samudera Atlantik sampa 
Teluk Persi dewasa ini, dan » kits 
tahu setjara bagaimana mengha. 
laukan kaum eksploitan dan ba: 
djak2 laut”, demikian Nasser. 
AFP dalam pada itu mendjelas 

an bahwa Nasser dalam pidate 
nja itu, jg diutjapkan di Abukir 
termasuk daerah kota Iskandaria 
djuga menegaskan bahwa »kita 
akan membebaskan Dunia Arak 

sampai Imperialisme membuka ke| dari Samudera Atlantik 
doknja. 

Dalam komentarnja — terhadap 
tentangan Inggris dan  Perantjis 
terhadap tindakan Mesir mena- 
Isionalisasi Suez Canal Compa- 
ny, Nasser menjatakan  bahw: 
imperialisme telah membuka ke- 
doknja jang menutup  ambisinja 
jg tak lain dan tak bukan ialah 
pembadjakan-laut dan eksploita- 
si. ,,Saja dengar timbul kehebo- 
han di London dan mereka me- 
ngatakan Mesir telah mentjuri 
Terusan Suez. Ini ialah jang ter 
lutju dari semua lelutjon. Terus- 
an itu adalah milik Mesir dan 
Mesir tidak — akan melepaskan 
hak miliknja itu.” Demikian Nas 

ser. 

  

Selandjutnja ia menegaskan 

bahwa Suez Canal - Company 

adalah suatu kongsi monovolis- 

tis dari kaum eksploitan jang 

menghisap darah Mesir. Nasser 

mengatakan bahwa 'kongsi itu 
adalah suatu alat imperialisme 
di Mesir dan jang mengadakan 
komplotan terhadap kebebasan 
negara Mesir. 

Dunia sekarang menurut Nas- 

— Djamal Abdul Nasser — 

Teluk Parsi, tetapi kita harus me 
njampingkan perselisihan2 kita se 
hingga dapat dibentuk suatu per 
satuan dan benieng jang kokoh 
Galam melawan imperialisme, 

Anggap sepi per... 
3-Besar Barat, 

Nasser menegaskan bhw px   antara bangsa2. Demikian Nel: 
(ru (Reuter). 

ser terbagi dalam dua solongan 
iaitu golongan jang. menjokong 

rintah Mesir tak menaruh perh: 

tian terhadap pembitjaraan 

  

Negara2 Barat Hendak 
Paksa Mesir Spj 
kan: Nasionalisasi Suez 

  

$ 
k b 

k 

      

| sesuai dengan maksu 

  

matkan perdamaian dunia” Ka Seperti diketahui, djuga Menieri 

          

   

mi mencharapka mena: LN Ruslan dulgani pernah 
selandiutnja nan Lana menjatakan, bahwa Indonesia su 
jg gagah berani itu dan djugaldah mengusir diadakannja 
dalam membangunkan tanah air | pertemuan a ,,Negara2 Kol saudara2”- (AFP). Hombo” itu dan bahwa memang| 

|HIndonesia sudan mengusulkannja 

  

  TE kepada PM Nehru . dari India. PERNJATAAN DUKA TJITA Menteri mengharapkan, pertemu: KOMITE PERDAMAIAN Jan itu akan dapat dilaksanakan , HER 3 . Itahun ini. 
Komite Perdamaian Indonesia Li 

        

     

    

  

   

. 

  

telah mengirimkan  pernjataan At . $ dukatjita atas meumgenda Pam |... Penjelesaian Kashmir. 
taleiman Gulayer, sekretaris De! Ketika ditanja mengenai beri- 
wan Perdamaian Dunia di Mos ta AFP Kemis pagi jg mengabar   Presiden 

jah 
kow pad, tgl. 21 Djuli jo lalu. kan, bah 

     

   

  

       

  

€ 
— 

   ejah 1 Penaatan ' Dardian i 
Dardiansjah3Angg 
kinan Sesudah 

»HARI SENIN TANGGAL 

Sa pan an). Selain Dardiansjah, tampak pula pemimpin2 Kk 
Tjinaby (Kepala Staf yen Eng Pan anan no 
keluar dari pedalamannja Minggu malam lebih ka 
orang pemimpin KRJT lainnja, akan tetapi s 
djumlah lebih kurang 200 orang masih « 
lam itu tidak turut serta dibawa keluar. : 

, Dardiansjah, menurut surat penaatannja atas panggilan Pe- 
jang dikirimkannja, kepada - Pelnguasa Militer.  Dardiansjah ka- 
ngusaha Militer Overste He Ha- barnja tidak bermaksud mengada 

san Basry, bermaksud ingin terjkan penaatan setjara massaal, se 
lebih dahulu menemui Ibnu, Ha|belumnja . Ibnu Hadjar sendiri 
djar didaerah Kota Baru, dan|memberikan 'idjin, atau setidak2- 
permintaan ini oleh Penguasa Mijnja, penaatan Dardiansjah selaku 
liter dikabulkan, Untuk maksud (komandan pasukan, KRJT' di Hulu 
tersebut. maka Dardiansjah dkk. Sungai, akan dilakukan berbare- 
pada malam itu memutuskan ke|ugan dengan penaatan Ibnu Ha- 
luar dari pedalaman dan berang |djar serta pasukan2nja jang ber- 
kat ke Mu'ui, dimana telah mejada di Kota Baru. : 
nantikan kedatangannja Koman-|. Dapat ditambahkan, bahwa 
dan sektor ,,B“ Major Wahab,|penaatan Dardiansjah Kemis jg. 
Kepala Staff Res. Inf. .,21” Mal lalu seperti telah diberitakan 

jor Boerhanuddin, pedjabat kepo| Oleh .,Antara”, ternjata gagal, 
lisian dan pamong | -|sedangkan jang pada hari itu 
mentara Penguasa memenuhi panggilan. . Penguasa 
H. Hasan Basry Tm Militer di Mu'ui, Ne 'hanja 

Dardiansiah dkk |guru Arpan (Kapten KRJT) dan 
mah Bupati Ka Na BEI Senobuttansiah serta lebih. ku- 

ngai Selatan Djahri. | Irang 40 orang anak buahnja. 
Sementara itu, “id ubi ara | Tadinja, , rentjana 2 penaatan 

Penguasa. Militei 1 B ja-| Dardiansjah beserta anak buah- 

terangannja nia memang sudah tersiar ramai 
hb: Ik n bahwa| dikalangan penduduk, sehingga 

ari Darlpada hari tsb. banjak penduduk 
jang telah menanti2kan kedata- 

m ngannja di Muw'ui, akan tetapi 

    

  

    | dalam 

  

   

     
   

  

   

  

   

   

     

   

   

  

   
diansjah untuk  berdjumpa 
ngan Ibnu Hadjar, maka 

  

     

minggu ini djuga : Sesa liansjah| berhubung satu dan lain hal, 
akan dibawa menudju Khai sleh. Dardiansjah hanja dikirim 
ru, dimana diharapkan ia akan|kan Arpan dan Senobariansjah 
berhasil menemui Ibnu  Hedjar|serta 40 anak buahnja. Segenap 
sendiri dalam waktu 10 hari ini,Ipasukannja pada saat itu, telah 

Bitjarakan soal j dikonsinjir disuatu tempat berna 
Apa jang akan dibitjarakannja | ma Umpajan, 

dengan Ibnu Hadjar, masih belum | 
diketahui dgn pasti, akan tetapi | temui sendiri Ibnu Hadjar. 
dari sumber jang biasanja mengel ,,Wakil Panglima” KRJT Let, 
tahui »Antara” memperoleh kete |Kol. Daraiansjah  setibanja 
.rangan bhw sangat besar dugaan | 1 
mereka akan membitjarakan soal djei 

Dardiansjah anggap perlu   
san? kepiida pers bertempat 

: Dgn IbnuHadjar 
ari Kemis Jang Lalu Ternjata Gagal wa 

inggap” Perlu) Temut Ibnu" HadjarjDulu — ' Kemung: 
ertemuan Akan “ Ada Penaatan Setjara Massaal 

30/7 siang jl. wakil-panglima KRJT” Letnan Kolonel 4 
masin Ka Pu kpta kabupaten Hulu Sungai Se- 

ainnja jaitu  Lambrie, guru Arpan, 
dan Senobariansjah. 

urang djam 19.45 dengan. disertai oleh keempat 
ap anak buahnja jang seluruhnja ditaksir ber- 

suatu daerah dipedalaman dan ma- 

di 
'Bandjarmasin dari Kandangan ha 
ri Senin. siang, memberikan pen- 

ri, Suwito menerangkan, bahwa 
jang sudah dimintakan persetu- 
djuan dari berbagai negeri dan/ 
telah memperoleh  persetudjuan 
sampai sekarang ini adalah sbb.: 
Mr. Sunarjo sebagai Duta Besar 
di London, R. 
djojo Duta di Belgia, M. L. La- 
tjuba Duta Besar di Mesir, Dr. 
Hadji Rasjidi Duta Besar di Pa 
kistan, Dr. A. Y. Helmi Duta 
Besar di Australia, ” Mr. Nazir 
Dt. Pamontjak Duta Besar di Pi: 
lipina, Dr. Sudarsono Duta Be- 
sar di Jugoslavia. dan Bambang 
Sugeng Duta di Vatikaan. 

Akan Dila- 

Dar- 

Dardiansjah 

dirumah kediaman Penguasa Mi- 
liter Overste H. Hasan Basry. Da 
pat diterangkan, bahwa Dardian- 
sjah dalam suatu rapat antara ka 
langan KRJT tahun 1955 dan di- 
hadiri pula oleh Ibnu Hadjar te- 
lah diberikan kekuasaan mutlak 
GlIm segenap pertanggungan dja- 
wab gerakan? KRJT. 

Sepert telah diberitakan oleh 
»Antara”  Dardiansjah bermaksud 
menemui Ibnu Hadjar ' di Kota 
Baru, utk Deng pendjelas- 
an-pendjelasan seperlunja menge- 
Hai HAdARan jang akan diambil- 

“Inja jaitu menaati panggilan Pe- 
nguasa Militer, 
anak2: buahnja:. 5 £ 
Pertemuannja dgn.pers ini dju 

ga dihadiri Penguasa Militer Over 
ste H. Hasan Basry, djurubitjara 
Penguasa Militer Major. Boerha- 
noeddin, Komandan sektor ,,B' 
Major Wahab, sementara dari pi- 
'hak Dardiansjah djuga hadir ,,Ke 
pala Staf” merangkap ' ,Djaksa 
Agung” BKRJT Tjinaby, ,,Kapten” 
KRJT Arpan, Lambrie dll. : Dari 
tanja djawab  jarig berlangsung 
didapat suatu kesimpulan, bahwa 
Dardiansjah beserta segenap pa- 
sukannja bersedia memenuhi pang 
gilan Penguasa Militer. Soalnja, 
menurut mereka, jang masih 'ha- 
rus dihadapi “ialah memberikan 
pendjelasan2 kepada Ibnu Hadjar 
jang kini masih berada dikabupa- 
ten Kota Baru, dengan mendasar 
kan pertimbangannja bhw sangat 

| besar kemungkinannja pihak g 
tersebut belakangan, - berhubung 
kesukaran2 perhubungan dll. jang 
dialaminja, masih sangsi terha- 
dap panggilan Penguasa Militer. 
Dalam hal ini  diterangkannja, 

bhw utk memberikan pendjelasan2 
kepada Ibnu  Hadjar mengenai 
maksud? penaatan ini telah disam 
paikannja” dgn melalui sebuah su 

Irat jang dikirimkan dari markas- 
Ibesar KRJT di Hulu Sungai, pa 
da tanggal 19 Djuli jang lalu, 
akan tetapi karena oleh pihak 
Dardiansjah masih disangsikan di 
terimanja surat ini oleh Ibnu Ha 
djar, maka ia memutuskan untuk 

| beserta seluruh 
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lainnja ikut serta dalam perdja: 
muan itu. (Antara). : 

Sujono-Balbed 
TibaDiN. York 
@Lawalata/Sakit:Di"” 
Djerman 'Dan Pulang 
Kembali Ke Indonesia? 

SUJONO DAN ABDULLAH 
Balbed dari Indonesia jang ber- 
djalan kaki mengelilingi dunia 
hari Rebo 1 Agustus selamat tiba 

Idi New York dengan kapal dari 
Oslo. Mereka menumpang kapal 
Maatschappy Norwegia »Larsen 

jang memberikan perdjalanan tju- 
ma-tjuma ditambah dengan uang 

saku sebagai penghargaan atas 
keberanian pemuda2 Indonesia 

itu. 

Mereka nampak segar dan pe 

nuh semangat. Mereka berdua 
sadja, sedang temannja jg ketiga 
Lawalata, terpaksa ditinggalkan 
di Djerman Barat karena sakit. 
Kabarnja Lawalata telah berang 
kat pulang ke Indonesia. 

Kedua. pemuda  tsb,. Sujono 

nakan akan mengelilingi Ameri 
ka selama 3 bulan dan dari New 

| York mereka menudju Mexico 
dan Amerika. Selatan. 
kat Indonesia di New. York me 
rentjanakas - pengumpulan uang 
untuk ' menambah "perbekalan 

gi mereka. Konsulat Djenderal 
Indonesia di New York .djuga 
usahakan tjeramah2 oleh pemu- 
da2 pengeliling dunia itu dimu 
ka televisi dan radio. (Antara). 

an Maa Ra 8 R0 Ra 2 RAL RA aa “Ma 

Hadjar   menemui langsung Ibnu 
“di Kota Baru. 

Maksud ini, disampaikannja se 
belum menemui Penguasa Militer, 
dgn perantaraan sebuah surat, jg 
djuga telah dikabulkan oleh Over 
ste H: Hasan Basry. 1 

Pada saat keluarnja  Dardian- 
sjah dari pedalaman dgn maksud 
antara lain djuga utk menemui 
Penguasa Militer, ia telah meng- 
konsinjir anak buahnja disuatu 
tempat bernama Umpajan, dan se 
lama kepergiannja itu, maka per- 
tanggungan djawab atas pasukan 
pasukannja diserahkan kepada 
tjamat Kasim dkk, 

Pasukan ini berdjumlah menu- 
rut taksiran Ik. 200 orang dan se 
mentara ini olehnja diperintahkan 
utk tidak mengadakan aksi2. Bi- 
lamana ia berhasil menemui Ibnu 
Hadjar akan sangat besar kemung 
Kinannja pasukannja akan: diperin 
tahkan utk memenuhi panggilan 
Penguasa Militer dalam bentuk 
massaal. Sementara itu, dari Ko- 
ta Baru ,,Antara'" memperoleh 
keterangan bhw Ibnu Hadjar de- 
wasa ini masih berada di Sei Dua 
termasuk dalam ketjamatan La- 
sung. Ditempat ini, terkumpul pa 
sukannja jang ulung sebanjak Ik.   

Ipimpinan Angkatan Darat jang 

dan Abdullah Balbed, merentja- 

Masjara. 

dan membelikan dua sepeda ba 

dalam rangka ,,tour of duty and 
area” dan kebidjaksanaan umum 

un'uk dapat melaksanakannja di 
madjukan sebagai usul - kepada 
Pemerintah untuk mendapat per 
setudjuan serta penetapan. Dari 
diuru-bitjara Angkatan Darat 
tersebut Tebih ' djauh diperoleh 
keterangan, bahwa pada tgl. 30 
"uli sampai tgl. 1 Agustus di 
MBAD Djakarta telah dilang- 
sungkan rapat antara pimpinan 
Angkatan Darat dengan para 
Panglima TT jang untuk keperlu 
an. itu telah dipanggil datang ke 
Diakarta. Jang dibitjarakan ada 
I-h urgen dalam hubungan ,.tour 
of duty“, masalah: anggaran be 
landja th. 1957, biaja2 untuk 
serasramaan, masalah2  recrute- 
"no (penerimaan tenaga baru) 
dikalangan Angkatan Darat dil. 

(Antara). 

Madjalah “Ultra 
Monalisaf Disita 
Di Bandjarmasin 
SEDJUMLAH BESAR madja- 

lah2 ,,Monalisa”, terbitan Djuli 
(no, 5 tahun 1956), Ultra. dLL 
Senen jang baru lalu telah disita 
oleh pihak Kedjaksaan Bandjar- 
masin. Madjalah2 jang disita itu 
baru sadja diterima oleh para 
agen pendjualnja dari kantor pos, 
sehingga dengan demikian  per- 
edaran meluas dari madjalah2 ter 
sebut dapat ditjegah. Dari kala- 
ngan Kedjaksaan didapat ketera- 
ngan, bahwa penjitaan atas ma- 

djalah2 tersebut didasarkan pada 
terdapatnja unsur2 ketjabulan pa 
da beberapa karangan didalamnja. 

(Antara). 

MENTERI KEUANGAN 
1. AFRIKA SELATAN JG. 

: BARU. 5 
Dengan resmi diumumkan di 

Pretoria Selasa jl. bahwa J.F. 
| Naude, menteri. kesehatan, telah 

rikat. 

Dewan. Umum Pelajaran Ing-| 
gris menasehatkan — anggota2nja 
Suapaja mereka tetap .membajar 
bea pelajaran melalui Terusan 
Suez kepada Kongsi Terusan 
Suez dan djangan kepada badan 
pemerintah Mesir jang sekarang 
menguasai terusan ini. Seterus- 
nja mereka menasehatkan supa- 
ra kapal2 jang melalui Terusan 
Suez diperlengkapi dengan per- 
-sediaan2 batubara, air dll. dalam 

Idjumlah jang tjukup besar, ,,un- 
tuk menghadapi. kemungkinan ka 
Jau2 di Terusan Suez tidak di- 
sediakan perbekalan2 ini”. 

Seperti diketahui, pemerintah 
Mesir sudah. beberapa kali me-| 
negaskan bhw nasionalisasi Kong 
si Terusan. Suez sama sekali ti- 
dak mengganggu atau merugikan 
kebebasan ' lalulintas pelajaran 
disana. Dewan, Pelajaran Inggri. 
seterusnja menjarankan — bahwi 
terserah kepada kongsi2 pelaja- 
ran apakah kapal2 mereka a..i: 
tetap melalui Terusan Suez atau 
kah (dari Eropa) mengelilingi 
seluruh benua Afrika, melalui 
Kaap die Goede Hoop. 

Pernjataan 9 negara Ba 
rat. 

Sesudah sidang tadi  berachir, 
pemilik2 kapal dari “9 negara 
(dari djumlah seluruhnja 16 ne- 
gara) mengeluarkan sebuah per- 
njataan, bhw nasionalisasi Kongsi 
Terusan Suez oleh Mesir itu ,,ti 
dak bisa dianggap sebagai urusan 
dalam negeri. salah satu ' negara 
sadja”. Seterusnja mereka menga 
takan bahwa tindakan Mesir itu 

iI.merupakan pukulan hebat terha 
dap kepertjajaan Dunia bahwa 
sifat dan -pengerdjaan Terusan 
Suez adalah internasional”, 

Berita Reuter ini tidak menje- 
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Dan Menggantinja Dgn Internasionalisasi 
PEMILIK2 KAPAL dari 15 negara Barat dan sebuah negara 

Asia hari Rabu telah bersidang di London untuk merundingkan 
masalah Terusan Suez, dalam konperensi Balai Pelajaran Interna- 

sional (International Chamber of Shipping). Hadirin dalam konpe 
rensi ini adalah waki2 kongsi2 pelajaran dari Australia, Belgia, 
Inggris, Canada, Finlandia, Perantiis, Junani, India, Italia, Neder 

land, New Zealand, Norwegia, Sepanjol, Swedia dan Amerika Se- 

Inggris, Sir Colin ' Anderson. 
mengatakan 
Kongsi Terusan Suez itu ,,merti- 
pakan antjaman bagi seluruh per 

| Negara2 Barat 

Batal- 

Sidang ini diketuai oleh orang 
Ia 

bahwa nasionalisasi 

dagangan Eropa Barat”, dan. se 
terusnja ia mengatakan bahwa 

5esar jang kini diadakan di Lon 
don antara para menteri luar ne 
geri A,S., Inggris dan Peranfji. 
tentang masalah Terusa:: 
la mengemukakan dalam 
itu bahwa Suez Canal Company 
terdiri atas suatu golongan ka- 
um bangsawan Inggris dan ke- 
rantjis jang tak mempunjai ke 
dja selain untuk kepentingan m' 
reka sendiri. AFP 'achirnja me 
ngemukakan bahwa Nasser  me- 
ngutjapkan pidatonja ini setjara 
manz seperi ia sedang mengu- 

tjapkan sumpah. 

Mesir siap menghadapi 
segala kemungkinan, 

Radio Kairo dalam siaran jg. 
tertangkap di London pada ma- 

lam Kemis mengemukakan bhw. 
Mesir kini siap menghadapi sega 
la kemungkinan dan tentara Me 
sir kini siap menghadapi segala 
kemungkinan dan tentara Mesir 
tahu tiara bagaimana harus mem 

pertahankan hak2 dan kehorma-   »India dan negara2 Asia jang me 

gah lainnja” djuga ,,sangat me-: 
rasakan akibat peristiwa ini”. 

A.S. ingin undang Mesir 
tapi Inggris tidak? 

Dalam Konperensi antara 3 Be 
sar Barat jang kini berlangsung 
di London mungkin sekali ako 
ditetapkan, negara2 mana jang 
akan ikut dalam konperensi ne- 
gara2 maritim guna merunding- 
kan pembentukan sebuah badan 
internasional utk. Terusan Suez. 

berharap supaja 
Mesir menjetudjui supaja kongsi 
Terusan Suez diinternasionalisasi 
kan, dan dengan demikian supaja 
Mesir membataikan sadja nasio- 
nalisasinja. 

Suatu hal jg amat menarik per 
hatian ialah bahwa Barat (Ing- 
gris terutama? Red.) tidak 
hendak mengundang Mesir (pi 
hak jg paling langsung bersang 
kutan, karena Terusan Suez le- 
taknja ditengah-tengah  wilajah 
Mesir) dan Uni Sovjet. 

Tapi . stmentara. itu diperoleh 
keterangan oleh Reuter, bahwa 
menurut keinginan Amerika Se 
rikat, inti dari koniperensi itu su 
paja terdiri dari negara2 penan- 
datangan Konvensi Istanbul 1888, 
jakni Inggris, Djerman, Austria, 
Hongaria, ' Sepanjol,  Perantiis, 
Italia, Nederland, Rusia - dan 
Turki. 

Sebaliknja . menurut berita 
AFP dari Washington, AS ingin 
supaja djuga . Mesir diundane 
karena Turki dalam tahun 1888,   but-njebut negara2 mana jang me 

ngeluarkan 
diangkat mendjadi r ke- menterj 
u'ngan.. untuk menggantikan 
Eric Louw. « 

DJURUBITJARA kementerian 
luarnegeri Djepang malam Rebo 
menjatakan bahwa menteri luar- 
negeri Djepang, M, Shigemitsu, jg 
dewasa ini sedang tinggal di Mos 
kou melangsungkan perundingan2 
dengan . pemerintah Sovjet menge 
nai perdjandjian perdamaian, ber 
sedia untuk menerima tuntutan2 
Sovjet mengenai sisa2 kepulauan 
Kuril dan Sakhalin. Sebagai peng 
gantinja Djepang harus mendapat 
pulau2. Kunashiri dan Etorufu. 
Kata djurubitjara itu, selama per'para penanda-tangan perdjandji- 
temuan2 jang pertama kali, an-'an perdamaian San Francisco 

Shigemitsu dengan tegas minta su 
paja pasukan2 Sovjet ditarik kem 
bali dari Etorofu dan Kanashiri, 
jg menurut Shigemitsu senantiasa 
merupakan daerah2 Djepang. 

Shigemitsu ' menjatakan kepada 
Shepilov, menteri luarnegeri So- 

bih djauh, bahwa sebagai peng- 
gentinja Djepang bersedia mene- 
rima tuntutan Sovjet semula, jaitu 
supaja dilangsungkan konperensi 
internasional jang dihadliri oleh   hampir 200 orang, 

anna ang Bejat: 
Lemrpga K obuda 

s'avig 
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pernjataan bersama 3 

vjet, demikian djurubitjara itu le 

menandatangani konvensi tadi 
atas nam- Mesir. Sultan Turk! 

tan negerinja. Berita2 jang tak 
mendapat penegasan resmi dalam 
pada itu mengemukakan bhw da 
lam 24 d'am belakangan ini ten 
tara Mesir mendatangkan bala- 

PENA 

Tantangan Nasser.: Kita. Akan 
Bebaskan Dunia ArabjDari Samo: 

mpai Teluk||Parsi 
"— Mesir 

—Mesir'Akan Pert 1 
$Haknja Atas 

    

ia malam Kemis bahwa Mesir 
rapertahankan haknja memiliki 
re pandu2 Arab di Iskandaria, 
lasan pemerintah Mesir untuk 
akan bahwa semua perdjandjian: 

esir tahun 1954 menetapkan bahwa Terusan Suez 

Amerika Akan Bi 
kin ,,Bom - U: 

4 Bersihs 
8om -H Jang”'Kurang 

Radiasinja 
KOMISI TENAGA Atom AS 

menjatakan bahwa Komisi itu 
sedang mempersiapkan untuk se 
gera membuat bom hydrogen jg 
baru jang akan mengurangi ba- 
haja meluasnja radioaktif. Per 
tjobaan2 untuk memadjukan apa 
jang disebut .,,bom-H bersih” te 
lah dilakukan dalam “rangkaian 
“tjobaan2 nuclear df Yasifik 

baru2 ini, Petundjuk bahwa sen 
djata2 demikian hampir siap 
unuk dihasilkan telah dimuat 

'Idalam laporan tengah tahunan 
“IKomisi Tenaga Atom AS kspa 
Ida Kongres. 

Laporan itu djuga meajatakan 
penambahan jang tjepat dalam 
kelompok sendjata2 nuzlear, per 

sembangan lebih landjut dari 
sendjata2 nuclear guna  perta- 

hanan dan serangan dan produk 
si baru bahan2 kasar bahan ba 

'Ikar dan sendjata nuclear. Bom- 
H jang baru akan mengeluarkan 
lebih kurang radioaktif daripa- 
da bom-H jang kini ada. Menu 
rut Presiden Eisenhower bom- 
bom-H jang baru itu lebih ber 

sifat sendjata Militer. 

Thomas F.. Murray Komisaris 
Komisi Tenaga Atom AS tidak 
mau ikut menanda-tangani bagi 

an2 dari laporan tentang perkem 
sbangan reaktor, program tena- 

ga atom dan stronttum radicak- 
tif. Dikatakannja, bahwa kapal 
selam “nuclear AS jang kedua 
“Seawolf” telah hampir selesai. 
Mengenai tenaga atom untuk 

| keperluan bukan militer dikata 
kan bahwa tjara2 dan teknik ba 
ru telah dibikin untuk menegu 

  
n kan hasil tenasa atom untuk 

mengobati kanker. 
(UP). 

Penurunan ' Har 
gs2 Di Russia 
WAKIL MENTERI perdaga- 

ngan federasi: Rusia, A. Sharov, 

menerangkan! pada wartawan, 
ihhw penurunan harga barang? di 
sana sig berlaku mulai 1 Agustus 
ini meliputi barang2 seperti, pesa 
at2 televisi, kamera, photo, kain 

kain wool, bermatiam-matjam si- 
garet, kanak2an, dil. Diterangkan 
selandjutnja bahwa penurunan 
harga utk pesawat2 tersbut sam- 
pai 100 Rubel, kain2 wol dgn, 
2076, sigaret2 berkwalitet I-b'h 
tinggi dgn 30”5, dstr.nja. Penu- 
runan harga dgn presentase ba- 
njak dilakukan pula terhadap ba 
ang lainnja, Demikian ditambah 
an, 

Ta LL LL LK 

dan pada hari Rebo pesawat2 
djet Mesir buatan Inggris meng 
adakan perondaan diatas daerah 
tsb. dan dua buah kapal fregat 
Mesir berlabuh di Port Said.   bantuan didaerah Terusan Su (Reuter-AFP), 

Inggr. Mau Main, Tangan 
Besi" Legaal 
U. U. Darurat Baru 

« Di Cyprus 
Jang Boleh Gunakan 

Paksaan Utk Menggeledah'- Memendjar 1 
Se-Seorang Guna”. Dapatkan” Djawabon 
Sesuatu Pertanjaan: — Cyprus: Djadi Kon- 

sentrasi-Kamp 
PEMERINTAH DAERAH 

amandemen terhadap peraturan 

esar 
Cyprus hari Rabu mengadjukan 

keamanan darurat jang baru utk, 
menghindari dilaksanakannja peraturan jang akan mengidjinkan 
dipakainja ,,paksaan jang beralasan” dalam usaha mentjari djawa- 
ban terhadap ,,pertanjaan jang beralasan”. Peraturan ini dikeluar 
kan Minggu jbl. 
Peraturan memberikan idjin ke 

pada polisi ataupun serdadu2 Ing 
gris untuk mempergunakan ,,pak 
saan beralasan” guna memasukkan 
kedalam pendjara dan menggele- 
dah terdakwa atau utk mentjari 
djawaban atas setiap pertanjaan2 
»jang diadjukan kepada terdakwa 
setjara beralasan” untuk menda- 
patkan dari seseorang ,,sesuatu 
keterangan. Amandemen tersebut 
menjatakan agar diadakan pemba 
tasan terhadap penggunaan ,,pak 
saan jang beralasan” itu ,,dalam 
memendjarakan, memaksa - dan 
inenggeledah” seseorang. Warta-   ewasa itu masih dianggap seba 

ga1 ,suzerein”. (Reuter). 'Djepang Sedia Lepaskan Kuril - Sachalin? 
nja pulau2 Kuril dan Sakhalin. 

Lebih djauh dikatakan oleh dju 
rubitjara itu bahwa kedua negeri 
itu telah mentjapai persetudjuan 
mengenai 11 fasal jg merupakan 
rantjangan perdjandjian perdamai 
an termasuk pula  pre-ambulnja, 
dil. Mengenai pemulangan orang2 
Diepang jang masih ditawan di 
URSS olehnja dikatakan bhw ke 
menterian Juarnegeri Djepang te- 
lah diberitahukan dari Moskou 
bahwa tak lama lagi 100 orang 
(bekas pendjahat perang jg telah 
memenuhi masa hukumannja akan 
dikembalikan ke Djepang. 

wan Reuter dari Nicosia lebih 
diauh mewartakan bahwa keluar 
nia peraturan darurat tersebut di 
ikuti oleh gelombang protes. 

Protes & seruan Dewan 
Geredja, 

Berhubungan dgn hal tersebut 
diwartakan selandjutnja — bahwa| 
Geredja Orthoox di Cyprus hari 
Rabu mengeluarkan seruan jang 
ditudjukan kepada orang2 terke 
muka didunia, termasuk presiden 
!Amerika Serikat,  Eisenhower, 
Uskup Canterbury, Attlee dl. 
Dalam seruan itu  dinjatakan 
agar orang2 termaksud memper- 
gunakan pengaruhnja  sedemiki- 
an rupa sehingga prinsip2 keadi- 
lan dan moral dapat terlaksana 
di pulau djadjahan Inggris ,,Cy- 
prus” itu, 

Seruan jg ditanda tangani oleh 
acting ketua Dewan Geredja Ju 
nani orthodox di Cyprus, Uskup 
Anthimos,  selandjutnja mengu 
tuk dan memprotes keras adanja 
undang) darurat pemerintah Ing 
gris di Cyprus tsb.  Dinjatakan 
seterusnja dalam seruan ini pe 
ngaduan kepada semua kemanu 
siaan ig berada terhadap tinda 
kan2 jg tak ada bandingannja 
dari pemerintah Cyprus ig mem 
pergunakan piksaan sebagai tja 
ra Jg sepenuhnja berdasar hu 
um, jg dipunjai oleh badan 

eksekutifnja. 

Pengaduan wk, Junani pa 
da ECOSOGC, 

Wartawan Reuter dari Djene 
wa lebih djauh mewartakan, bah 
wa dalam keterangannja “ dida- 
lam sidang Dewan. Ekonomi & 
Sosial PBB — ECOSOC — jg 
berlangsung hari Rabu, wakil Ju 
nani, Constantin  Eustathiades, 
menjatakan bhw Cyprus kini te 
lah berubah mendjadi suatu 
Kamp Konsenstrasi jang mahabe 
sar, dimana semua hak2 manusia 
dilanggar, Sebelum situasi' di Cy 
prus diselesaikan, maka Junani 
tidak dapat turut ambil bagian 
dalam ulang tahun jang ke X 

| Pernjataan Hak2 Manusia jang 
diadakan dalam 1958, demikian 
Eustathiades selandjutnja (Reu- 
ter), 
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PEMUDA2 WARGA NEGARA INDONESIA, JANG BER- BADAN SEHAT D AI NG BER 

      
   

  

AT DAN BERKELAKUAN BAIK UNTUK MENG- IKUTI PENDIDIKAN2: MA "3 aya 

  

| SMA-B afau STM Negeri dan 
5 tahun). 

   

e pas SMA-B Negeri 

Pengawas Lalu Lintas Udara, 
(sedikit2-nja beridjazah SMA-B dan berumur “antara 

Techniek Radio. 
(sedikit2-nja beridjazah srm atau SMA-B 
berumur antara 18 —25 tahun). 

: Telegrapis Penerbangan (Dinas Darat) 
(sedikit2-nja beridjazah SMP Negeri bagian A atau B 
dan berumur antara 16 — 25 tahun). 

endaftaran tertulis agar dikirim kepada : 

Direktur Akademi Penerbangan 
2. Indonesia 

di TJURUG, 
TANGERANG (Tromol pos No. 1) 
(Djakarta ). 

gt SS Aa 3 

Kanaan diterangkan Pendidikan apa jang di-ingini. 
telah surat pendaftaran tersebut diterima, akan dikirim formulir 

Ta 
Mesin Pe 
(sedikit2-nja beridja2 

Le NN Na 
    

      

Negeri dan 

: Ka dan sebuah pamflet, dimana didjelaskan sjarat2 pendidi- 
“Ka diantaranja harus melalui udjian saringan, udjian kesehatan 

sebagainja. 

Biaja pendidikan ditanggung oleh Pemerintah dan diwadjibkan 
mengadakan ikatan dinas dengan Pemerintah. 

- Djakarta, 25 Djuli 1956. 

A.n. Kepala Djawatan Penerbangan Sipil 
Direktur Akademi Penerbangan Indonesia, 

ttd. 

(M.A. MASKURI)    

       

       

   
   
   
   

     
       

  

  

  

  

  

   —. dam Telepon 
| MEMBERI KESEMPATAN KEPADA PEMUDA? (LAKI?) WARGA-NFGARA INDONESIA UNTUK DIDIDIK PADA 
AKADEMI P.T.T. (DJURUSAN ADMINISTRASI POS “DAN TELEGRAP) MENDJADI PENILIK P.T. T. 

1. Pendidikan diadakan pada Pusat Pendidikan P.T.T. di 
- Bandung dan lamanja 313 tahun. 
2.. Uang sekolah tidak dipungut dan alat? peladjaran di- 

Ig Siswa diwadjibkan tinggal diasrama dengan pertjuma dan 
“disamping itu mendapat tundjangan sebesar Rp: 220, 
“ sebulan. 

(4 Siswa haurs mengadakan ikatan-dinas selama 5 (lima) 
tahun setelah Julus udjian-penghabisan (Stbl. 1925 No. 210 

“ “jo Bijblad No. 14170). 
5. Setelah lulus udjian-penghabisan diangkat mendjadi Pe- 

“'nilik P.T.T. (P.G.P.N. 1955 golongan E 2/1) dengan men- 
. dapat masa-kerdja-tambahan satu tahun. : 

Sjarat-sjarat untuk melamar : : : 
1. Idjazah S.M.A. Negeri (Bagian A, B atau C) atau sekolah 
“lain jang sederadjat dan pada udjian-penghabisan mem- 
“punjai angka rata-rata sedikit-dikitnja 7. 

2. Umur 'setinggi-tingginja 25 tahun. 
“3. Belum kawin. 

— 4. Berbadan sehat menurut keterangan dokter. 
Aa na baik menurut keterangan Polisi/Pamong- 

pradja. 3 “ 

. Tiara mengadjukan lamaran : 

  

  

1. Surat permintaan ditulis dengan tangan sendiri dan di- 
sertaet na 
a. turunan idjazah, daftar angka udjian-penghabisan dan 

““T turunan rapor kelas III S.M.A., jang harus disjahkan 
-, Oleh Direktur S.M.A., 

surat keterangan dokter, 
surat keterang 

  

     

  

ada Kepala Pendidikan P-.T.T. di Bandung, 

2. Pegawai negeri harus melampirkan surat keterangan, bah- 
wa Djawatannja tidak berkeberatan terhadap kepindahan- 

, nja ke Djawatan P.T.T. 
3..Surat permintaan, jang tidak memenuhi sjarat-sjarat ter- 

sebut diatas, tidak diperhatikan. 
IV. Waktu pendaftaran ditutup pada tgl. 31 Agustus 1956. 

  

    

     
         

    

     

    
   

    
   
   

    
   

  

   

    

   

   

   
Tidak Bukti Uang Kembali 
1. "AUTO MONTEUR” : Garansi 2 bulan tamat, tidak bukti 

uang kembali. Theorie & Praktek bongkar pasang bermatjam? 
Kk auto. Sudah ratusan ribu jang berdiploma. DIBUKA 

MO Ak an 
SATU2NJA SEKOLAH JANG KENAMAAN DAN TERBESAR 

—DISELURUH INDONESIA. 
. TJABANG2: | djl. Tjarikan 115. 2. JOGJAKARTA, dil. 
Ngabean 59. 3. PADANG, dil. Djati 5. 4. BUKIT TINGGI, 
djl. Panorama 8. 5. BANDUNG, dji. Kabupaten 82. 6. FLO- 
RES, djl. Mesdjid 27. 7. TANDJONG KARANG, djl Lebak 
Budi. | 8. BATU RADJA, Lorong Aspal 8. 9. TANDJONG 
PRIOK, dijl. Enggano 11, 10. SURABAIA, djl. Ardjuno 75. 
PUSAT : Djalan Thamrin, Udjung Djalan Irian RT8 — Djakarta, 

JAJASAN YACOUB'S COLLEGE 
2. Dijalan Stadion 2 Semarang. , 

: PA TA AL ALA D3 Sa KA TA AA TI TS TIA LL TA 

Sinshe Shanghay Chan Mun Wien 
: 5 Specialist Mengobatin. 

| Periksa rupa” penjakit lama m : 
. muda dan anak”. Pudjian tak pe 

| baan. Djuga bisa ahli Nudjum 
ai Kp. Pekodjan Tengah (muka sumur) no. 399 Semarang. 

(Djalan - Pekodjan masuk sebclah Toko JAPARCO). 
i dan tiap" waktu buka djuga. 
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baru, Juar/dalam, orang tua, 
Silahkan datang bikin pertjo- 

jang Mia), Alamat. 
   

    
         

    

Perhubun gan " 

        

. Kabar Kota 

   

Pesan Residen Muritn 
Ru . Plan 5 

x 

mendjelang Hari 
kan, bahwa planning 

. 17 Agustus jad. Planning 
“ kannja, tetapi seluruh 
| badju untuk membanti 
tersebut, 
merong-rong 

0 DIM PERTJAKAPAN dg Besiden Somg 
Pre si | 7 

      

Pemerintah seperti 

. dapat disingkirkan p cmi untuk 
(miskinan, Se aa 

oo th. Keme pintah itu 

Kita bukan lagi mendjadimasjara) 

MM . tetapi Pemerintah sekarang ini ada mil 1 
|( Moeritno jang selandjutnda meng harapkan Ge Lana veda pem as 

i « cari 11 

   

    

  

o Dalam Menghadapi | 
Tahun 

Moeritno Reksonegc 
956 Ba . dikata 

AN aa 
gsingkan — lengan 

aksanakan planning 
“halnja pada Jan Aa 
ag gg ate op da Sing 

ustus 

    

    

nolong masj ur 

Dengan menuturkan sifat 
dupan masjarakat I ia 

bergotong rojong 4d 
(pergunakan untuk 1 

keh 

  

Rp. 2 DJUTA SELAMA 6 BULAN. 
Selama pertengahan pertama ta ro: 

hun ini Djawatan Kereta Api in- 
speksi VII di Semarang telah 
Menghasilkan uang Lk. sebesar 
Kp. 2,— djuta . diantaranja 40Yo 
dari hasil penumpang dan lainnja 
biaja angkutan barang, muatan 
dan b&rang hantaran. Inspeksi tsb 
rieliputi setasiun Rembang, Bo- 

  

«jonegoro, Demak, Purwodadi dan 
ajepu., 

BINTANG2 MALAYA AKAN 
MAIN Di SEMAKANG. 
Menjambung berita mengenai 

Lintang2 Maraya jang akan me 
Lgadakan pertundjukan di Sema 
Liarang jang kit, muat  baru2 
iui, lebih Jandiut dapat dikabar 
kan, bahwa  pertundjukan itu 
ujadi dilangsungkan mula tgl. 
3 sampai dengan Y Agustus jg. 
akan datang digedung Kesenian 
(sebelah Gris) Bodjong. Adapun 
Bintang2 Malaya jang akan me 
ngadakamn pertundjukan tu a.l. 
Neng Jatimah, Sofijah, Rodhijah. 
Zaenah (Siti Tandjung " Perak). 
Djunedah Haris, Sukarno  Em- 
nur, A. Rachman, D. Haris, A. 
Haris dll. Pertundjukan melipu 
ti tarian2 dan njanjian Indone 
sia, Malaya dan India, Harga 
kartjis kelas I Rp. 15—, kl. H 
Rp. 12,50 dan kl. HI Rp. 6.— 
bisa dibeli di beberapa toko be 
sar di Semarang. Seperti pernah 
dikabarkan, pertundjukan ini di 
usahakan oleh Jajasan Putera 
Indonesi, Pusat Semarang jang 
diketuai oleh M. Sukirman, dan 
hasil bersih akan digunakan un 
tuk usaha penampungan djanda 
djanda dan jatim piatu bekas pe 
djoang sesuai dengan  tudjuan 
Jajasan - tsb. : 

MENGATASI KEAMANAN DI 
KARES, SEMARANG. 

Tg. 30-7 di Djatipuhun 12 km 
Utara Purwodadi, berlangsung 
konperensi tritunggal antara Pa 
mongpradja, Polisi dan Tentara 
dari daerah Keresidenan  Sema 

rang. Konperensi chusus mem 

bitjarakan soal2 keamanan, anta 
ra mana mengenai keamanan 
umum, usaha2 mendjamin ke- 
amanan dalam rangka pemilihan 
umum anggauta2 DPRD jang 
akan datang, djuga jang terpen 

ting untuk memetjahkan timbul 
nja peristiwa kerusakan hutan di 

daerah Ketjamatan Gejer (Pur- 
wodadi Grobogan). Sebagai dika 
barkan, baru2 ini didaerah Ke 

tjamatan tsb.. terdapat Ik. 3.500 
ha hutan jang rusak karena dite 
bang setjara tidak sah. Jg. menu 
rut taksiran membawa kerugian 
Ik. Rp: 175.000,009,—. 

BADAN KONTAK ORG. BEKAS 
"T.P, SEMARANG. 

Pada tgl. 20 Djuli 1956 di Dj. 
Bodjong 95 Semarang telah diada 
kan rapat antara : Pengurus2 
Badan Contact Ex T.P. Semarang, 
Gerakan Pemuda Bekas Tentara 
Peladjar daerah Semarang, Keluar 
ga Bekas Tentara Peladjar (K.B. 
T.P.) daerah Semarang, Keluarga 
Ex Bn. 55 (S.A.) daerah Semarang, 
P.P. T.R.I,P. daerah Semarang jg 
memperbintjangkan penjempurna- 
an organisasi Badan Contact Ex 
T.P. Semarang berdasarkan hasi!2 
Konperensi Bekas Tentara Pela- 
djar Ex Bn. 55 dan Ex Det. Il 
Be 17 di Solo bulan Maart '56 j.l. 
dan Konperensi P.P, T.R.ILP, dae 
rah Semarang bulan j.L., pula se 
gala hal2 jang berhubungan dgn 
organisasi2 bekas Tentara Peladjar 
di Semarang pada dewasa ini. 

Setelah Rapat memperbintjang- 
kan pandjang lebar, dengan suara 
bulat Rapat telah memutuskan 
a.l. : a.. Mengubah nama Badan 
Contact Ex T.P, Semarang mendja 
di Badan Kontak Organisasi? Be- 
kas Tentara Peladjar Semarang. 
Pengurus Badan Kontak Organisa 
si2 Bekas Tentara Peladjar Sema 
rang terdiri dari Presidium jang 
terdiri dari 9 (sembilan) orang dan 
Pengurus Harian. 
Presidium terdiri dari sdr.2 : 

Muhamad Kurdi, Slamet Sarojo, 
Masjruri Jusuf (dari G.P.B.T.P.), 
Mustafa Supangat, Sunarjo Dk 
(K.B.T.P.), Djendul Suntaran, Su- 
rahman (Ex Bn. 55), K. Juwono, 
Sudarte “ERP. “KRIPD. Untuk 

bulan pertama ini Presidium di 
ketuai oleh sdr. Muh. Kurdi. 

b. Pengurus Harian terdiri dari 
Secretaris Umum sebagai Ketua 
Pengurus Harian : Masjruri Jusuf 
dengan dibantu beberapa orang, 
Alamat secretariat di Dj. Bodjong 
75 Semarang. 

PERTEMUAN DI BALAI 
DESA KEPERAN. 

Pada tgl. 29 Djuli 1956 bertempat 
di Balai Desa Djl. Keperan oleh 
penduduk Kp. Darat Nipah, Darat 
Tempel, Darat Langgar dan Darat 
Kintjo telah membentuk suatu Ba 
dan Sosial Rukun Kampung jang 
diberi nama- Badan Sosial Rukun 
kampung "Gotong Rojong” Kp. 
Melaju Darat Semg. Adapun azas 
dan tudjuan dari perkumpulan ini 
sbb. : memberi pertolongan 'kepa 
da angauta dan -keluarganja setem 
pat jang menderita, terutama me- 
ngenai kematian dlsb. mempererat 
tali persaudaraan dengan tidak 
memandang bulu dan aliran, men 
djaga tata tertib keslamatan ru- 
mah tangga bersama. Selain itu 
djuga telah dibentuk susunan pe 
ngurus baru jang hasilnja sbb. : 
Ketua I—II sdr, Djatun dan sdr. 
E. Kheng Kwie Dho, Penulis I, 11 
sdr. Ali Chalil dan sdr. J. O. Soe 
dibjo, Penasehat sdr. Roestam So- 
sromihardjo, Bendahara sdr. Ong 
Siong Gwan dan beberapa pemban 
tu lainnja, 

  

HARGA EMAS. 

Chusus "Suara Merdeka” 

  

Semarang, ? Agustus 1956. 
24 karat 3 djual id Rp. 46,79 

beli .. . Rp. 45,59 
22 karat: djual ..... . Rp. 43,— 

beli toa Rp. 41,— 

Djakarta, 1 Agusuts 1956, 
Wina Mod Gasa Rp. 16,25 
BIMA Dok Go akankah ah Rp. 45,25 

Medan, 381 Djuli 1956. 1 
Emas no. 1 Rp. 46,— 
Emas no, 2 Rp. 45,50 
Emas no. 3 Rp. 45,— 

  

Untuk harga cemas Luar Negeri 
hari ini kami tidak menerima tja 
tatannja, 

, “       

  

     

raig. Selain 
itu djuga pihak pengusaha sedi 

jang besar dengan | 

        

    

je in. 
meng! sa satu dengar 
desa lainnja dibangun oleh rakjat 
“sendiri, demikian pula dam2, wa- 
duk-waduk dis. jang pada seting 
hari Proklamasi diresmikan ' dar 

  

    
   

       

  

   

  

   
   

  

   

    

    

# Peran pak dari kiri ke-kanan: djendral Zhukov, perdana menteri 
Rusia Bulganin, menteri luar negeri Polandia Cyrankiewics, sekre- 

| berselang. 

| benjakit Kunker Di 

— HARI NASIONAL POLANDIA — 

taris Partai Pekerdja Polandia Ochab, ketua dewan menteri Polan- 
dia Alexander Zawadsky dan djendral Rokossovsky sedang me 
njaksikan parade militer pada Hari Nasional Polandia belum lama 

Indon. Berkembang   

  

— R. Moeritno Reksonegoro — 

dilakukan sedjak tahun 1951. Pun 
mendjelang 17 Agustus 1956 akan 
Giresmikan pembangunan didesa2 | 
jang dikerdjakan oleh penduduk 
setjara. gotong-rojong. “dan oleh 
Pemerintah Pusat - hanja diberi 
bantuan ekonomi sekedarnja. 

Pembangunan? di desa2. 
Dalam hubungan pembangunan | 

desa itu, seterusnja Pak Moeritno 
mengemukakan tjontoh desa Sen 
dangdawung di Ketj. Tjepiring 
Kendal. Usaha tersebut dimulai 
dengan ,,djumputan. beras” dan 
usaha gotong rojong lainnja, hing 
ga kini dapat mengumpulkan mo- 
dal "sebesar Rp. 70.000,—. Disuatu 
desa daerah Wedung (Demak) jg 
rakjatnja membutuhkan air minum 
pada setiap musim kemarau jang 
sebulannja tidak kurang menge- 
luarkan uang sebesar Rp. 60.000,— 
akan dibangun sebuah waduk dgn 
biaja Rp. 120.000,— dan akan di- 
mulai tgl. 17 Agustus 1956 dengan 
bantuan2 rakjat. Waduk tersebut 
chusus untuk air minum jang di 
butuhkan pula oleh binatang? spt 
sapi, kerbau dll. binatang jang se 
waktu menghadapi musim kemarau 
diungsikan kelain daerah jang ter 
Gapat air. Dengan dibukanja wa 
duk itu, maka Lk. 3000 djiwa 
akan tertolong dan djika pe- 
kerdjaan bikin waduk itu dikerdja 
kan dengan giat, maka dalam tem 
po 6 bulan lamanja waduk itu 
akan selesai. Tjontoh lainnja jang 
dikemukakan oleh Residen Sema- 
rang adalah desa Gadji (Demak) 
jang merupakn suatu desa jang 
madju dengan pendidikan, perche 
wanan, pertanian, perikanan, kli- 
niek dil. jang semula dikerdjakan 
Gengan bantuan? dari fihak Djawa 
tan2 jang bersangkutan. 

Tjara mengumpulkan uang. 
Berbitjara mengenai  tjara me- 

ngumpulkan uang, Residen Murit 
no menuturkan tentang djumiah 
pegawai negeri sipil Lk. 960.009 
orang jang pada umumnja masih 
menderita, Modal tersebut dapat di 
kumpulkan dengan djalan gotong 
rojong. dan memperkuat pula ko- 
perasi pegawai negeri. Dengan 
menabung rata2 Rp. 2,50 sebulan, 
dalam djangka waktu planning 5 
tahan akan dapat dikumpulkan 
modal koperasi jang besarnja talah 
960.000 X:12 X 5 X Rp. 2,50 — 
144 djuta rupiah. Tetapi semua itu 
dapat ditjapai dengan kemauan 
jang bulat dari seorang pesuruh 
sampai pegawai tinggi, Usaha jang 
dipusatkan itu selain bermanfaat 
bagi fihak jang bersangkutan, dju 
ga baik untuk membasmi pengang 
guran. Dengan memperingatkan 
bahwa koperasi pegawai negeri se 
lama ini masih tergantung dari 
toko2, importir2 asing,  achirnja 
Pak Moeritno menjatakan, bahwa 
teori jang dikemukakan itu tidak 
pelik dan susah dilaksanakan, Te 
tapi semua itu dapat ditjapai dgn 
keinsjafan, demikian Residen Se- 
marang. 

  

KELAS ALKITAB DAN KEBAK- 
TIAN UMUM BERBAHASA 

INDONESIA. 
Mulai hari Minggu, 

Agustus 1956 j.a.d., di Geredja 
Baptis Sion Djl. Gadjah Mada 
206 Semarang, akan diadakan se- 
buah kelas Alkitab berbahasa Indo 
nesia untuk Pemuda-Pemudi dan 
orang2 dewasa (mulai djam 7,30, 
dan Kebaktian Umum berbahasa In 
donesia (mulai djam 8,30 pagi) 

Kelas Alkitab jang disusul agn 
Kebaktian Umum tersebut diatas, 
akan diadakan tiap2 hari Minggu. 

PWI AKAN BERAMAL LAGI, 
Persatuan Wartawan Indonesia 

Tjab.. Semarang merentjanakan 
untuk mengadakan lagi suatu per 
tundjukan amal jang seluruhnja 
diselenggarakan oleh anggauta2- 
nja. Pertundjukan amal ini anta 
ranja akan berupa sandiwara. Ha 
sil bersih dari pertundjukan itu 
akan disumbangkan kepada Jaja 
san Pembangunan Gedung2 Se- 
kolah Rakjat, dengan maksud utk 
biaja ' pembikinan gedung S.R, 
Dalam pada itu berkenaan dgn 
peringatan hari 17 Agustus j.a.d. 
PWI Smg. djuga akan mengada 
kan sajembara karangan untuk 
anggauta2nja. Karangan itu be- 
rupa reportase mengenai objek2 
pembangunn didaerah Smg.  se- 
lama 11 tahun kita merdeka ini. 
Djuri akan terdiri dari orang2 
kar PWI. 

7 DJUTA BATANG ROKOK 
SEHARI HILANG. Fi 

Sedikitnja 7.600.000 batang ro 
tok kretek sehari jang mestinja 
Japat dihasilkan oleh 4 perusa- 
ngan rokok kretek di Semarang 
ternjata nihil, sebagai akibat ak 
si gelombang pertama jang dila 
kukan oleh buruh jang terga- 
bung dalam ,,Sarekat Buruh Ro 
kok Indonesia” tjabang  Sema- 

kerugian produksi 

tanggal 5 

kit banjak menanggung rugi be 
rupa hilangnja ,,saus” jang telah 
tertjampur tembakau, — rusaknja 
kertas sigaret dsb.nja jang tadi 
nja sudah ditinggalkan oleh para 
pekerdja2nja. 

Seperti diketahui, pemogokan 
ini dilantjarkan oleh buruh SB 
RI jang perusahaannja tergabung 
dalam GAPPRI pada tgl.. 30/7 
untuk selama 7 djam kerdja dan 
dimulat ketika buruh seluruhnja 
sudah 1 djam melakukan peker 
djaannja, 

Pemerintah Dan Masjarakat Perlu Mena- 

(italia. 

ruh Perhatian Sepenuhnja 
TANGGAL 31 DJULI siang telah bertolak ke Djakarta Prof. 

Bambang Sutarto dari Universitas Gad'ah Mada Jogja jang se- 

jandjutnja bersama-sama dengan seorang lagi dari Djakarta akan 

menudju ke Roma utk menghadliri konperensi para abli penjakit 

kanker jang akan dilangsungkan untuk beberapa hari di-ibu kota 

Prof. Moh. Salim dari Fakul- 
tas Kedokteran Universitas Ga- 
djah Mada menerangkan kepada 
“Antara” dilapangan terbang ke 

  

Dagang Indon. 

.Melakuka 

Thd P.G. 

Atas Desakan Dari S 

ADALAH TIDAK BENAR 

'cleh Bolger. 

Demikian keterangan sekerta- 
|ris djenderal SOBRI Pusat Sjam 
soe Harja Udaya dalam konpe- 
'rensi pers Rebo sore sekitar pe 
ristiwa paberik gula ,,Pogottan” 
didaerah. Madiun. 

Kemudian diterangkan oleh 
|Sjamsoe Harja Udaya tentang 
duduk perkara sebenarnja dari 
persoalan ini. 

Pada tgl. 25 Mei jl. SBG Pro 
klamasi ,,Pagottan” membuat su 
|atu resolusi jang pada pokoknja 
| menghendaki Indonesianisasi pa 
berik tsb. dan modal jang 5076 
ditangan modal Belanda dioper 

| oleh pemerintah. Resolusi ini ber 
dasarkan pengumuman B. I. 
tgj. 1 Maret jang menjatakan, 
|bahwa mulai tanggal tsb. pabe 
rik gula ini tidak lagi ditangan 
N.V. Kooy dan Costen v. Voor 
hout, melainkan dioper - oleh 
Bank Industri Negara Urusan Gu 
la jang berkedudukan di Suraba 
La. 

Sementara itu antara SBG Pro 
klamasi dan administratur Bol- 
ger diadakan persetudjuan ber- 
sama mengenai sjarat2 kerdja bu 
ruh kampanje dalam giling tah. 
1956, jang ditanda-tangani pada 
tgl. 12 Djuni. Walaupun sudah 
ada perdjandjian ini, demikiar 
diterangkan oleh Sjamsoe Harjs 
Udaya, Bolger mengadakan pe 
langgaran jalah dengan membe 
ri voorschot kepada buruh kam 
panje dengan tidak setahu SBG   —- Austr ia tika ia La wo Prof. Da 

: bang, bahwa keadaan penja 

Akan Dinaikkan Volu- ana di Indonesia nampak ber- 

menja kembang dan perlu mendapat 
perhatian dari pemerintah kita. 

Menurut Prof. Salim salah satu 
usaha untuk memberantas penja- 
kit kanker dikalangan rakjat ja- 
lah pemberian penerangan kepa- 
da rakjat mengenai bahaja penja- 
kit - kanker dan  menginsjafkan 
kepada rakjat agar para pende- 
rita penjakit kanker segera me- 
meriksakan diri kepada dokter 
sebelum penjakit itu mendjadi be- 
sar. Apabila penjakit itu terlam- 
bat diobatinja, “ maka sukarlah 
pagi dokter untuk menjembuhkan 
nja. Demikian Prof. Salim jang 
menambahkan bahwa kelambatan 
para penderita untuk pergi kepa- 
da dokter pada umumnja disebab 
kan masih kurang pengertiannja 

ANGGOTA MISI DAGANG 
Austria jang baru2 ini mengun- 
djungi Indonesia katakan pada 
Antara” bahwa setelah ia me- 
lihat kemungkinan2 Indonesia 
untuk adakan perdagangan dgn. 
Austria dengan mata. kepala 
sendiri, berpendapat bahwa di- 
masa depan perdagangan kedua 
negara itu volumenja akan dapat 
dinaikkan untuk keuntungan ke 
dua belah fihak. 

Anggota misi dagang Austria 
jang datang di Indonesia itu ia- 
lah Dr. F.J. Haslinger jang dju 
ga mengikuti misi dagang jang 
16 orang djumlahnja jang baru2 
ini mengundjungi“ RRT dan 
Hongkong. Kemudian ke 16 ang 

    

en aa Ser Borang an akan bahaja penjakit kanker itu. 

ngelilingi negara2 di Asia Teng Tan (Antara) 
gara untuk kepexjuan  perda- et Pa RADIO Br. F.J. Haslinger selama ber 
ada di Indonesia telah mengada ma sea 
kan penindjauan dibebe tem ARANG, 4 Agustus 1956 : 
pat antaranja Surabaja, Makas- : 
sar, Bandung, Bogor Me- 'J. Mayer dan J. Corduwener. 
dan. 33 07.10 Che” Edah dan Asiah. 12:00 

? Ba Klenengan Djangkap. 14.10 Klene 
Mengenai rentjana 5 tahun Indo ngan Djangkap (andjutan). 17.00 

nesia, ia katakan, bahwa ia sa-| Taman Kanak2. 17.30 Dunia Anak2. 

06.25 Indonesia Populer. 

      

Staf Djawatan . Kebudajaan 

ngat tertarik akan nnja, (18.15 Hidangan Kelana. 18.30 Obro 
jang tentunja akan merupakan dja 
lan untuk memperbaiki tingkat per 
ekonomian rakjat. Dalam pada itu 
chusus untuk memperlengkapi ke 
pentingan2 bangunan? universitas2 
baru dan pabrik2 baru, ia sebagai 
anggota pimpinan dari pabrik alat 
alat presisi C. Reichert akan dapat 
ikut memperlengkapinja dengan 
mikroskup2 dan alat2 lainnja. f 
Berbitjara mengenai kemungkin 

an Austria untuk berikan bantuan 
teknik pada Indonesia, ia katakan 
bahwa pada waktu  kundjungan 
Presiden Sukarno ke Austria da- 
lam rangka perkundjungannja ke 
Eropa Timur nanti, kemungkinan 
bantuan sematjam itu djuga akan 
dibitjarakan. Austria — demikian 
ia katakan — pada saat ini menga 
lami kelebihan sardjana2 baik dila 
pangan kedokteran, keinsinjuran 
termasuk ahli2 geologie, dan mere 
ka2 ini djuga bersedia untuk diki 
rim ke Indonesia, demikian Hasli- 
nger. (Antara). 

Personalia. 

  

  

       
GA Al 

6 ORANG MAHASISWA 
BELADJAR KE R.R.T, 

Tg. 4-8 jang akan datang, | 
dengan menumpang kapal Tjilu 
wah, akan berangkat  menudju 
RRT 6 orang Mahasiswa dari 
daerah Djawa Tengah. Sebagai 
dikabarkan itu “akan beladjar di 
RRT untuk lamanja Ik. 5 tahun. 

  

wo, 2. R.A. Srikusworini, 3. Mu 
dji Juwono, 4. Is' Indarmono, 5. 
Iskandar dan 6 Sunarto. Adjisu 
djarwo dan “ R.A. Srikusworini 
masing2 akan menempuh pela-' 
djaran sosial/ekonomi dan Sino 
logie, sedang 4 orang lainnja da 
lam soal2- perindustrian. Kebe- 
rangkatan mereka itu adalah 
atas usaha Lembaga Persahaba- 
tan Indonesia Tiongkok Sema- 

Kelana (landjutan). 

Mereka itu adalah 1. Adjisudjar a 

18.56 Hidangan 
19.30 Malam 

Gembira. 22.15 Malam Gembira 
(landjutan). 23.00. Penutup. - 
SURAKARTA, 4 Agustus 1956: 
Djam 06.10 Njanjian Bersama. 

06.30 Permainan accordeon & citer. 
06.45 Filix Mendelssohn. 07.20 Ira 
ma Krontjong. 07.50 Aneka Warna 
12.03 Klenengan Gadon. 13.40 Kle 
nengan Gadon (landjutan). 14.10 
Rajuan Siang. 17.00 bu Nies uz- 
anak2nja. 17.40 Varia Djawa Te- 
ngah. 17.50: Irama Indonesia. 18.15 
Ruangan Wanita. 19.30 Imbauan 
Malam. 19.45 Kontak dengan pen- 
dengar. 20.39  Lagu2 Tionghoa. 
21.15 Dagelan Mataram. 22.15 Da 

lan Pak Patrol. 

gelan Mataram (landjutan). 23.00 
Penutup. 
JOGJAKARTA, 4 Agustus 1956 : 
Djam 06.10 Imbauan pagi. 06.35 

Piano duet. 06.45 Lagu2 Tionghoa. 
07.20 Serba serbi dari Discotheek. 
07.40 Puspa- Djelita. 12.00 Petilan 
Wajang Gedog. 13.10 Hidangan 
Konsert. 13.45 Penghantar makan 
Siang. 14.10 
17.00 Sarang Burung Kutilang. 
17.40 Sambil minum teh. 18.15 Va 
ria: dari dan untuk pendengar. 
19.40 Gadon Malam Minggon. 20.15 
Gadon Malam Mnggon (landjutan) 
21.190 Bunga Rampai. 22.10 O.M. 
Tjempaka. 23.00 Penutup. 
DJAKARTA, 4 Agustus 1956 : 
Djam 06.10 Rajuan pagi. 07.30 

O. M. Sinar Medan. 12.00 Lemba 
ran Wanita. 13.30 Orkes Radio 

'Jogjakarta. 14.10 Orkes Pantja Ria 
17.30 Enam Serumpun. 18.30 Rame 
Dendang. 19.30 Korps Musik Kepol 
Negara. 20.40 Sapta Nada. 21.15 
Wajang Kulit semalam suntuk. 
22.15- Wajang Kulit  (landjutan). 
05.58 Penutup, 
TJIREBON, 4 Agustus 1956 : 
Djam 06.10 Angklung DenPaser. 

06.40 Saptu Gembira. 07.10 Kartini 
meraju. 0740 Orkes J. London. 
2.00 Irama Tanpa Sjair. 12.30 
Radio Orkes Semarang. 13.10 Guy 
Lembardo. 13.40 Suara Bersama. 
14.10 Orkes Studio Djakarta. 17.00 
Peladjaran Gending2 Djawa. 17.30 
"Siaran A. P, 18.15 Orkes Seruling. 
18.30 Diambang Malam. 19.30 Orkes 
Hawaiian Nusantara. 20,30 Pilihan 
Pendengar. 21.15  O. H.. Fadjar 
@oshidah. 22.15 O. K. Gema Sua 
sana, 23.00 Penutup. 

  

KES. PSIS A DAN B AKAN KE 
SURABAJA DAN MAGELANG,   

rang, dan merupakan angkatan 
iang ke III. Angkatan jang perta 
ma terdiri 4 Mahasiswa telah 
berada di RRT sedjak 3 tahun 
'L, dan angkatan jang ke II ter 

ada disana Ik. 2 tahun. 
LEKTOR PADA UNIVEKSITAS | 

WARSAWA. 5 ! 
Bakri Siregar jang memberi pe- 

ladjaran bahasa Djawa kuno pada 
sekolah2 SMA di Medan, telah 
memperoleh tawaran dari kemen 
terian PP dan K untuk mendjadi 
lektor untuk bahasa Indonesia dan 
kebudajaan pada universitas War 
sawa. : f 

WILLIAM A. SPONSLER 
KE INDONESIA. : 

Kepala bagian Indonesia dari | 
International Cooperation Admini- 
stration, William A. Sponsler III, 
dalam waktu singkat akan berto- | 
lak ke Indonesia untuk suatu dja j 
batan chusus administrasi kerdja 
sama internasional tersebut. 

PENJERAHAN PIMPINAN 
DJAWATAN KEBUDAJAAN. 
Menurut pengumuman Kemente 

rian PP dan K, pada hari Selasa 
djam 13 siang dikantor Djawatan 
Kebudajaan, djalan Kimia No. 12 
Djakarta, telah dilangsungkan pe 
njerahan pimpinan Djawatan Ke 
budajaan oleh Kepala Djawatan jg 
lama. Soedarsono, kepada Seker- 
taris Djenderal Kementerian PP 
dan K M. Hutasoit. Upatjara tim 
bang-terima tersebut dihadiri Tan 1 

an 
Kepala Bagian Urusan Penerang- 
an Kementerian PP dan K. | 
20 Ou Uu 8 Sa LO Ia 

RALAT , 

Dalam sebagian penerbitan kita 
kolom kemarin dihalaman tiga 

satu, terdapat kesalahan pada 
kepala berita jang  seharusnja 
"Pasukan R,R.T, duduki daerah 
perbatasan Birma ?” 
KO aa 9 “asn Da 0 “aa 9 “aa 8 “Ma 0 “Aa “Ma, 

  diri 6 Mahasiswa jang telah ber 7 

Menurut keterangan pada tgl. 
5, 6 dan 7 Agustus Tasg, kes. psis. 
A dan akan berkundjung ke 
Magelang dan Surabaja dengan 
atjara sbb. : Tgl. 5 PSIS-B lawan 
kes. PPSM (Magelang) di Stadion 
Magelang: tgl. 6 Agustus PSIS-A 
menghadapi kes. Persibaja dan tgl 

Agustus menghadapi - Persis 
(Solo) di Surabaja, sedangkan tgl, 
8 Agustus Persis lawan Persibaja, 
Pertandingan di Surabaja itu dia 
dakan atas undangan dari PS Indo 
hesia Muda untuk merajakan ke 
djuaraan kelas II dim. kompetisi 
Persibaja th. 1955/1956. 

— Pengurus perkumpulan bulu- 
tangkis "Chung Hua" sbb. : Ke- 
tua I, II : sdr.2 Tjiong Ing Hong, 
Go Piet Tiong: penulis I, II : Tjoa 
Han Soei, Tan Wie Liong dengan 
dibantu beberapa orang lainnja. 

Hasil Undian Uang Besar Djakart . 
Rp: 75.000,— 

322623 (Surabaja) 
Rp. 10.000,— 

31758 36832: 

Rp. 5.000,— 
75424 316144 63629 

Rp. 1.000,— 
327222 126003 274780 122857 
206319 406527 172847 113618 
177698 

Rp. 50.000,— 
439744 (Surakarta) 
398161 (Kediri) 

Rp. 25.000. 
26467 (Bandung) 

Rp. 10.000, 111982 404344 108214 3gtt42 
93361 169844 

Rp. 5.000,— 

315428 184213 
304430 294773 
210591 287858 

342146 426769 
426510 426510 

363225 245772 
245772 426769 

190005 
92449 

Ang 

234237 27274 
103199 

O. K. Mekar Sari. | 

357062 | 

Proklamasi. sedangkan dalam 
perdjandjian itu dengan  djelas 
diterangkan bahwa pemberian 
voorschot demikian harus ada 
persetudjuan kedua pihak jakni 
SBG Proklamasi dan administra 
tur Bolger. 
“Berkenaan dengan ini, maka 
timbul mosi tidak pertjaja dari 
SBG Proklamasi terhadap ad- 
ministratur jang ditanda-tangan! 
pada tgl. 15 Djuni. Kemudian 
diadakan lagi pelanggaran oleh 

Bolger dengan memberikan voor 
schot setjara perseorangan kepa 
da buruh2 tebangan dan buruh 
lori sapi. sehingga menimbulkan 
Suatu tuntutan mutlak dari S. 
Pa ee rana pada tgl. 26 

tunj jane tida m jajai 
diri Bolger, aa 
Berkenaan dengan ini maka 

terdjadi perselisiha, antara hu 
ruh dan madjikan jang menjebab 
kan terhambatnja memulai  ker- 
dja giling, karena banjak buruh 
kampanje jang termasuk dalam 
SBG Proklamasi mengadakan pe 
mogokan, sedangkan kerdja gi- 
ling ini harus diadakan pada 
waktunja. Untuk mendjaga terdja 
dinja vacum, maka SBG Prokla: 
masi minta diberi kesempatan un 
tuk mengoper pimpinan paberik 
ini. Tapi anehnja pada tgl. 2 Dju 
li hampir seluruh pedjabat pen- 
ting termasuk administratur Bcl 
ger tidak ada dikantor dan djuga 
tidak ada ditempatnja. 

Berhubung dgn itu SBG Pro- 
klamasi mengambil tindakan me- 
maksa kepada Drs. Utara jang 
pada waktu itu mendjadi ..em- 
ploye supaja mengambil oper 
djabatan administratur.. Dan ini 
terdjadi pada tgl. 4 Djuli pagi 
Setelah itu buruh-buruh mulaj Ia 
gi dgn pekerdjaannja giling. Dja 
di Drs. Utara tidak melakukan 
perebutan kuasa. 

Setelah kedjadian ini maka 
BLN. jang diwakili oleh Mr, Ha- 
dimuntoro mengadakan kompromi 
dengan S.B.G. Proklamasi untuk 
menjelesaikan persoalannja. tapi 
dalam hal ini S.B.G. Proklamasi 
menghendaki tetap Balger harus 
dipetjat, dan sebelum ada status 
(jang tegas dalam pimpinan pabe- 
rik gula ini, maka SBG Prokla- 
masi menghendaki supaja diben- 
tuk Dewan Pimpinan jang terdiri 
dari kepala2 bagian dan jang di 
ketuai oleh wakil dari B.LN, 

Sikap instansi2 setempat ada- 
lah tenang sadja, dan sifatnja 
hanja mendjaga keamanan, 

Demikian Sjamsoe Harja Uda- 
ya dalam mendjelaskan peristiwa 
paberik gula "Pagottan” di Ma- 
diun. Ditambahkan oleh Sjamsoe 
bahwa Drs. Utara bukan anggo- 
ta SBG Proklamasi. (Antara) 

PSII Utjapkan 
Selamat ““ 

Atas Tindakan Pem. 
Mesir 

DENGAN ditandatangani oleh 
(Ketua Dewan Partainja, Anwar 

  

  

sa Partai Sjarikat Islam Indone- 
sia (PSID) jang kini sedang ber- 
langsung di Surabaja telah meng 
ambil putusan menjampaikan ka 
wat kepada pemerintan Republik 
Mesir di Kairo, mengutjapkan se 
lamat atas tindakan pemerintah 
Republik Mesir  menasionalisasi 
Terusan Suez. Dikatakan dalam 
kawat tadi, bahwa nasionalisasi 
kongsi itu merupakan suatu Pte 

kulan hebat terhadap imperialis- 
me dan kapitalisme. (Antara) 

  
Rp. 1000,— 

355739 454825 
304187 34497 
186442 65034 
IOS po BUL/A 
121014 230017 
131938 287010 
132627 361558 
181386 88579 
322875 53086 
238968 170956 
241182 16922 
299382 163421 

Rp. 500,-— 
386220 68897 
305780 115510 
241110 125356 
388895 383512 
254222 333848 
109958 275978 
110133 341614 
182744 78849 
209585. 379235 
287008 309735 

360039 
173963 
14510 

392638 
188725 
187727 
128296 
97410 

315103 
39332 
53469 
61260 

242462 
290913 
179183 
64721 

244195 
294619 
156391 
235629 
166527 
45932 

95897 
88623 

314672 
81386 
67228 
91819 

362829 
187871 
398072 
420354 
269210 

448217 
216709 
43044 

268640 
13218 

368071 
14533 

298695 
52066 

284896      
  

Tindakan Jg Dilakukanf9rs. Utaja Adaloh 

Hindari Vacuum Pimpinan Pabrik Tsb. 

kabar jang menjatakan bahwa Drs. Utara employe paberik gula 
|. Pagottan” (Madiun) dikenakan tahanan rumah oleh' pihak ke- 
|polisian setempat, demikian pula tidak ada coup (perebutan kuasa) 
|atas kedudukan administratur paberik tersebut, “jang ditempati 

N,|Himpunan ini ialah untuk mentja 

Tjokroaminoto, Kongres Luar Bia 

Drs. Utara Tidak | , 
n,, Coup” i 

Pagottan 

BG. Proklamasi ' Utk 

berita dalam sementara surat- 

Himpunan Indo. 
|, nesia-Amerika 
Dibentuk | Dgn Resmi 

Di Djakarta 

SETELAH MENGESAHKAN pia 
gamnja dalam sidang jang dilang 
sungkan Selasa malam tanggal 31 
Djuli 1956 di Gedung YMCA di 
Djakarta, dengan resmi telah ter 
bentuklah kini Himpunan Indone- 
sia Amerika Serikat atau Indone- 
sian American Association jang di 
singkat sebagai HIAS.  Yudjuan 

pai saling mengerti dan persaha- 
batan antara rakjat Indonesia dan 
Amerika serta beriehtiar untuk 
mempererat persahabatan, saling 
mengerti budaja dan menjerta-mili 
ki ilmu pengetahuan dan pendi- 
dikan. 

Himpunan ini terbuka bagi se- 
mua orang Indonesia dan Amerika 
jang menaruh minat dan seluruh 
kegiatan2 himpunan tidak akan ber 
tjorak politik. Ichtiar Himpunan 
diantara lain ditudjukan kepada : 
a. Membantu orang Indonesia jang 
akan bertolak ke dan orang Ame 
rika jang tiba dari Amerika Seri 
kat, b. mengusahakan pengadja- 
ran bahasa Inggeris kepada orang 
Indonesia jang berminat dan ba 
hasa Indonesia kepada orang 
Amerika jang berminat: c. Menje 
lenggarakan pertemuan pekerdjaan 
(profession), budaja dan sosial: 
@. Mengichtiarkan pertundjukan2 
kesenian dan tjeramah2 budaja, 
ilmu dan pendidikan: e-tukar me 
nukar orang2 dari lapangan buda 
ja, ilmu dan pendidikan: f. tukar 
menukar alat2, buku  dan' dokumen 
dalam lapangan budaja, ilmu dan 
pendidikan: g£.mernterajermahkan 
karangan2 Indonesia kedalam ba 
hasa Inggeris dan 'Kafadrigan2 Ame 
rika kedalam bahasay Indonesia. 
Dalam sidang itupun Maka utk 

pertama kalinja telah dipilih pula 
sebuah Panitya Eksekufifajagg ter 
diri atas : Ketua, Herman Arjuno, 
Wakil Ketua, Karl H. Stange, Pa 
nitera I, Nn. Roeli Tjitrodarsono, 
Panitera II, Nj. iPh. Bradley, Ben 
dahara, John S. Roarigigs, Jr. 

Pa Pa 

MESIR TAK AKAN MENGI- 

( 

   

— SI GRUNDEL — 
(karena  banjaknja berita3 
kompor? jang ndjeblos di 
Indonesia) 
...hloooo, kompor sadja 
kok nggak mau kalah sama 
bom-H: ikut2 djuga ndje- 
bosan aa     
  

  

SONGKET. 
Bung Karno di Palembang nja 

takan butuh kain songket utk 
oleh2 di Eropah Timur, Lantas 

ngan "hamsteren” alias kumpul- 
kan sebanjak mungkin kain song- 
ket untuk kemudian di-tjatutkan 
kepada Bung Karno tentunja, 
Mungkin pikir para isteri tadi: 
Jah, Bung Karno butuh kain 
songkst: sekarang biar kita song 
kat djuga saku-nja! 

Jaaah, mumpung, mumpung !!! 
D. P. R.D. S. 

Walau sudah banjak telatnja, 
ada seorang pembatja jg tanjakan 
pada Sir-pong, apa sebabnja dulu 
banjak anggota2 DPRDS jg segan 
meletakkan djabatannja, 

Nah, tentu sadja, Siapa tidak 
sajang tinggalkan DPRDS alias 
»Dua Puluh Rupiah Dalam Sam- 
pul” tiap kali sidang?? ' 

Sir-pong, 

sport 
WAKIL2 INDONESIA MEMPER 
OLEH KEDJUARAAN TOUR- 
NAMENT BULUTANGKIS 

SELANGOR. 
Tentang finale tournament bulu 

tangkis kedjuaraan Selangor jang 
diadakan tgl 30-7 di Kuala Lum 
pur, lebih djauh Reuter menga- 
barkan, bahwa pemain? wanita 
Indonesia, Yang Weng Ching dan 
Goei Ing Nio telah berhasil mere 
but kedjuaraan single puteri dan 
double puteri. Kedjuaraan single 
putera direbut oleh pemain India, 

  

      ZINKAN ADANJA: IKAPAL2 
PERANG ASING Dk PELA- 
BUHAN2 TERUSAN: SUEZ. 
Major Ali Sabris kepala" kabi- 

net politik presiden Mesir: Dja- 
mal Abdul Nasser,: mengatakan 
kepada para wartawan dis Kairo 

sesudah ia memberikati:. kepada 
para wartawan pernjataan Nas- 
ser tentang status Terusan Suez, 
bahwa Mesir tidak akan mengi- 
zinkan adanja kapal2 perang 
asing di pelabuhan2 Terusan 
Suez terketjuali djika kapal2 itu 
sedang mengadakan kundjungan 
goodwill, 

cumyan), 
aa, 

"82 
tawar, z Pay 

  

2 “ 
marga Ba On Oa BAN 8 
Tuna AD AanLAn 
Irak Manan aLeN 

1 

ERA l 
UNTUK MENAMPUNG LULUSAN 

MASUK S.M: P: 
Untuk menampung'::'murid2 lu- 

lusan udjian masuk, $MP.. daerah 
Tegal dan sekitarnja jang tidak 
dapat tempat di SMP:negeri Tegal,     

' Panitia Persiapan SMPemnegeri ii 
'jang diketuai oleh walikata. Supu- 
tro dalam rapatnja dengan sU0 
orang tua murid dan instansi2 se 
tempat pada tanggal'30: Djuli jang 
lalu di Gedung Tawangsamudera 
telah berhasil membuka klas de 

murid2 baru sebarjik 120 ngan 
orang bertempat” disala satu 
ruang besar di Gedung: Pertemuan 
Umum ,,Tawangsamudera'' dari 
pindjaman DPD kota besar Tegal 
selama 3 bulan. 1 50 

3 Klas I baru ini oleh, suatu per 
utusan terdiri dari walikota, DPD 
seksi pengadjaran-nj., Sofia Sarwo 
no dan kepala SMP ri i Rono- 
latmodjo akan diiat rt persetu 
Gjuannja dari Kepala -inspeksi SM 
wilajah Djawa Tengah di Sema- 
rang untuk disahkan sebagai ba- 
gian SMP negeri II Tegal. Sebagai 
djaminan atas perdjuangannja itu 
panitia sanggup membangun 3 
klas baru itu dengan beaja sendi 
ri kl. Rp. 60.000,— dalam waktu 
jang singkat. Uang itu akan di- 
peroleh dari sumbangan para 
tua murid. 

PURBOLINGGO 
O.P.R. MENDAPAT PAKAIAN. 
Oleh desa Srajularangan Ketja- 

matan Mrebet, Purbolinggo baru2 
ini telah dapat diberikan kepada 
anggota2 OPR Desa tersebut seba 
njak 16 stel pakaian seharga Rp. 
1200.— 
Djumlah uang tersebut adalah 

hasil pengumpulan pengganti da- 
ri penduduk jang tidak dapat men 
djalani sendiri kewadjiban ronda 
Desa, dan kewadjiban ronda tadi 
dilakukan oleh anggota2 O.P.R. 

TJIREBON 
Maan 
PEMBUATAN BESAR2AN RU- 
MAH? SEKOLAH RAKJAT, 
Di-15 buah desa diketjamatan 

Sindanglaut, Tjirebon, dgn setja- 
ra gotong-rojong akan ' didirikan 
pada waktu bersamaan rumah2 
untuk sekolah2 rakjat. Beajanja 
ditaksir Rp. 925.000.— semata-ma 
ta sebagai hasil pengumpulan se- 
tjara sukarela dari rakjat. 
Untuk pendirian rumah? seko- 

lah itu sekarang telah dibentuk 
Suatu panitia chusus, jang men- 
dapat bantuan dari pemerintah2 
setempat. Aksi ini dimaksud seba 
gai langkah pertama kearah pem 
berian bantuan kepada pemerin- 
tah dalam mengurangi kekura- 
ngan akan gedung2 sekolah. 

  

247607 
111395 
216986 
28605 

274309 
435403 
359668 
57677 

149061 
176046 
314588 
68807 

431287 
231405 
231405 
32300 
106202 
40365 1 
81121 

331307 
319796 
276678 
19639 

402170 
400687 
450779 
232766 
05553 
148727 
51546 

426786 
176296 
370831 
442972 
316390 
169375 
315787 
315787 
305812 
54450 

449685 
61718 

82758 
380604 
271825 
385025 

299826 
18798 

422844 
396541 
300105 
403563 
448472 
103981 
439826 
44509 

418229 
294583 
372674 
284210 
284210, 
12168 

344631) 
196274 
363225 
13933 

182191 
169325 
80637 

419318 
257170 
10008 

298782 
416461 
27652 

375481 
452799 
31279 

253693 
281278 
175076 
75276 

331929 
331929 
83707 
108482 
314004 
204582 
109305 
390612 
118535 
413726 

Tonner ORA NR MB JICA BENER SD AA PA ONBNN: 
ayem, Li 

Nandu Natekar jg dalam finale 
jmengalahkan pemain Malaya, Ab 
'dullah Piruz dengan score 6—15, 
115—9, 15—4. Djuara Indonesia, 
Xang Weng Ching dalam finale 
telah mengalahkan pemain Muang 
thai, Pratheung Pattabongse dgn 
angka 11—4, 11—6. 
Dalam finale kedjuaraan double 

wanita, pasangan Indonesia jang 
terdiri dari Yang Weng Ching 
dan Goei Ing Nio telah menggu- 
lingkan pasangan Dolly Tan (Se 
langor)/Pratheung 
(Muangthai) dengan angka 9—15, 
153, 156. Kedjuaraan double 
laki2 dan kedjuaraan double tjam 
puran dimenangkan oleh pemain? 
Malaya. -(Nama pasangan? dan 
score pertandingan finale itu ti- 
dak disebutkan dalam berita Reu 
ter tersebut. 

      

      
   

"TJILATJAP 

  

Kabar terlambat dari Tjilatjap 
mewartakan bahwa ratusan bahkan 
sampai ribuan orang Gidaerai 
kota Tjilatjap baru2 ini telah ber 
kumpul di aloon2 dengan maksud 
akan melihat pemutaran film per 
djalanan Presiden Sukarno ke A.S. 
dan Eropa. Tetapi setelah ditung 
gu-tunggu, pertundjukan belum «: 
mulai, pun persiapan lajar Puti 
dan sebagainja djuga belum nam- 
pak sama sekali, maka orang2 itu 
kemudian bubar dengan mengge- 
rutu dan memaki-maki. 
Pihak pamongpradja dan polisi 

setempat sama sekali malahan ti- 
dak tahu-menahu akan adanja pe 
mutaran film itu, hingga mereka 
merasa sangat heran. 
Belakangan dapat diketahui bhw 

berdujun2nja orang ke aloon2 
kota Tjilatjap itu tidak lain kare 
na membatja selebaran jang ter- 
tempel dimana? jang berisi andju- 
ran agar rakjat beramai2 menjak 
sikan pertundjukan tadi. Dari ma 
na datangnja selebaran2 itu tidak 
diketahui jang terang, kesemuanja 
distensil dan banjak tersebar di 
desa-desa, 

MERUSAK TANAMAN PENDU- 
DUK KARENA LAPAR. 

Jang berwaajib kini sedang me ngusutnja. Kabar lam dari aja 
tjap mewartakan bunwa 4 Kar pel 
penduduk di. desa Kalimenjawan 
(4Jitepus) ketjamatan Djerukiegi 
baru2 ini telah melaporkan kepaua 
pihak jang berwadjipb bahwa seba 
gian besar tanaman ubi dan tem 
bakau jang ada diladang mereka 
telah rusax tertjuri Orang jalg ine 
nurut dugaan dilakukan oleh 15 orang berasal dari djurusan Ba- 
bakan. 

Siapa2 jang melakukan pengru- 
sakan itu tidak diketahui tetapi 
telah mendjadi kenjataan bahwa 
diwaktu jang achirz ini banjak ge rombolan bersendjata jang mung 
kin karena ,,lapar” datang meng 
rusak tanaman4 penduduk disitu. 
LDjuga menggarong dan merampok harta benda penduduk. 

  
MEMBANGUN SETJARA 

GOTONGROJONG. Oleh pihak Jajasan Koperasi Perikanan Laut, dan DPU setem pat setjara sotong-rojong telah di bangun kembali djalanan umum jg tadinja rusak antara Wonokerto— Wirodesa, Sepandjang 5 km. Se- lain itu setjara gotong-rojong pula oleh beberapa pihak jg berkepen- 
tingan djuga diadakan pengeruk- an atas kali Wonokerto jang bela kangan sudah mendjadi dangkal. Menteri Pertanian jang belum lama ini mengundjungi daerah tsb nampaknja memperhatikan usaha2 tersebut kabarnja, malahan minta agar pemerintah karesidenan ikut djuga memberikan bantuannja, Patut ditambahkan bahwa usa ha gotong-rojong jang sedemikian itu membutuhkan keuangan sebe 
sar Rp. 130.000,— 

PURWOREDJO 
MENJERAHKAN TANAH- 
NJA UTK GEDUNG SEKO- 

LAH RAKJAT, 

Partosutrisno kepala desa Pra- 
pagkidul, ketjamatan Pituruh, 
Purworedjo, karena besarnja has 
rat untuk memadjukan pendidik 
an telah menjerahkan tanahnja se 
luas 7000 meter persegi seharga 
Rp. 50.000 tetapi diberikan dengan 
tjuma2, untuk dibuat tempat 
pembangunan gedung sekolah rak 
jat dengan 6 ruangan. Perletakahi 
batu pertama gedung sekolah 
rakjat itu dilakukan oleh bupati 
Purworedjo $S. Sastrodiprodjo ba- 
ru-baru ini. Gedung jang kini se 
dang dibangun ini dgn biaja se- 
besar Rp. 120.000.—, jang dikeluar 
kan dari Jajasan Gedung Sekolah 

    132500 30680 237836 333005 Rakjat setempat,    

para isteri penggedee2 kerandji-“ 

Pattabongse 

PEMUTARAN FILM JG Tax 
DJADI. 
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Indrat 10.—IL— 
Ki 9 — 2 — 

REK Tea Tar Ba 
: Extra: sore diam 3. 
Cosetta Greco - F. Tozzi 
”"MUSODURO” 

| (The Hunt) Film Italia 

HP th 

  

MALAM PENG. 

A Peramalasi Picture 

TINGGAL INLDAN BESOK. 
MALAM PENGHABISAN: 

"GRIS? 5. 7 9-1 (17 th) 
V. McLagien - John 

    

| INI MALAM PENGHABISAN , 
SENIN Kanhi Bee “Kaya. #stada) 

M. Main - P. Kilbride 
"MA AND PA KETTLE 

AT , WAIKIKI” 
INI MALAM PENGHABISAN : 
"ORION” 5. 7- 9. (17th) 

Jane. Russell - Cornel Wilde 
"HOT BLOOD” 

. CinemaScope - Technicolor 
TINGGAL INI “DAN BESOK 
MALAM PENGHABISAN : 
MA 445-7.-9.15 (17 th) 

- Nasir Khan 
"IMPIAN DEWI 

(Nazneen) 
“Film India Tekst Indon. 

“TINGGAL INI | DAN Bi BESOK 
MALAM PENGHABISAN : "INDRA" 430-7.9.30 (17 th) 

Ge ce Bali Bara dari 
Film India Tekst kst Indon. 

ROKY Sae Tah Yui: 2 9-7 th) th) 
Heil Hamilton - P. Moore 

”KING of 5 of TEXAS RANGERS” 

"DJAGALAN” Ia - (3 th.) 
Cho Man Hua - Wang Hao 
”SHIH SHIANG HUNG” 
ALA - 3 

    

  

  

set MODAL Rp. 10.009,— dan TE- 
' NAGA bangsa Indonesia ,.kelua- 

: ran Sekolah Menengah berpe- 
3 FP ajanna. berusaha sendiri 6 .th. 

: “ modal at di- perlu, Gap 

Keterangan pada : 

Permuda Kembali 
Setelah" Bersalin 

40 Harj 

“TINGGAL INI DAN BESOK 

"GRAND” NATA. 15 ( | 

  

Bear 
KAT OP SHADOWs" | 

Harian ini advertensi no. 7/3114 | 

  

  

  

DENGAN INI DIPERMAKLUMKAN BAHWA Mi 
BANK UMUM NASIONAL N.V. 'TJABANG SE N 
SERTA DALAM SUBCLEARIN.i DENGAN BANK INDONESIA. 

) MAKA PADA TANGGAL 1SRSEBUT CHEGUE? D 
UMUM. NASIONAL SUDAH Da 

Bank Umum Nano N N. V. 
| LTIS X 

selalu berhasil. 2 

|. Mirip, Berg: 
endjac » 

    
     

    

IL, Ar -ANGBAL, 1 AGUSTUS. As 
IARANG SUDAH DAPAT TURUT 

   

Hormat kami, 

TJABANG SEMARANG 
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        Pindah rumah. Giman membantu ajah. 

nja, tetapi ia lekas merasa lelah. 

Istirahat sebentar dan nikmatilah hidang- 

an roti berlapis Blue Band,” kata ibu. 

  

    

  

      

  

  

  
  

Tenaga Giman timbul kembali, dg.g atdan 

INI DAN BESOK MALAM : 
Ceri ain (47 th)      

     

    
    

         

    
   

      

  

   
   
   
   

  

   
        

    

   

     

  

Dapat beli di Pe 
bernanah 2 29 

DITUNGGU Di 

' 

?GRAND” &. ”GR1S” 

Type Perti. SEMARANG” Idzin No. SOSIAL A/T 

  

  

'Undang2 mengakui dengan sah 
atas pekerdjaannja...... karena 

ng2 tak mampu menjinggung 
empengaruhinja IN Ana   

| gembira dia meneruskan pekerdjaannja, 
| Hiapa Mau Pakai: 

  

   

  

  

Achirnja semua teratur rapi. Dengan 

bangga Giman menundjukkan hasilnja. 

Berkat usaha Ibuku 

     BB. 12-140-8. 

"LUX" BESOK PREMERE "BESAR "ORI ON”. 
15.00 7.00 9.00 BERBARENG (17 th) 5.00 7.00 9.00 

Extra: SABAN SORE "LUX? 3.00 / »ORION” 3.00 
Gubahan ALFRED HITCHCOCK jg Tn Mn 

Na Pa T ng 
GRACE: da aa “3 4 

ALFRED aa S 

TO CATCH A THIEF 
Color by TECHNICOLOR 

with JESSIE ROYCE LANDIS - JOHN WILLIAMS    Directed by ALFRED HITCHCOCK 

Screenplay by JOHN MICHAEL HAYES 
Based on the novel by David boage 

Kisati peftiintada jang berbahaja kritarn wanita dengan laki2 jang 
cjadi kediaran polisi di Monte Carlo! 
Grace Kelly, jang menghebohkan manusia seluruh dunia, karena 
gelarnja "MRS. RAINIER TI” kini dapat Tuan 
saksikan kembali diatas Jajar putih dalam peranannja sebagai 
seorang gadis tjantik Gan djatuh tjinta pada seorang pentjuri 

”"ROXY” INI MALAM PREMIERE 5.00 7.00 9.00 (17 th.) 

Lena enaak ya   Heil Hamilton , 2 

Pauline Moore 'KING OF TEXAS RANGERS' 

1 SL SNMSMAMII Ea 
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DAN GIROBILJET2 DARI “BANK 
PAT DITERIMA OLEH SEMUA BANK DI. SEMARANG. 
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| » beautiful 

   : 8 All goods 

pay the cost 

  

A TOOTAL     

  

GOTaL SUARA 

registered trade mark TOOTAL 2 
are guaranteed to give satisfaction, 

Should dissatisfacticn arise through any 

defect in the material Tootal will 
replace it or refund the price and 

making -up 

LYSTFAV - 

a 

. For practical beauty 

» The elegant spun-rayon 

Ta . Supple and pleasant 

# » Draping s0 well 

. Aa enormous range of 

da shades 

and striking desigus. 

IG 
         
    
    
    
    
    

   
bearing the Ti 

Incurred in 

PRODUCT     

  

PEMBERITAHUAN 
I. Saudara? pemesan DucatiLUXOR dari party Ke I/P 

jang belum (mengetahui) menerima pengembalian uang 

sebagai GOODWILL dari kami, diharap datang me- 

nerimanja. 

. Sepeda-kumbang "S.S.-56” (4 tak 212 P.K.) 

Tjontoh sudah ada di kantor kami. 

Harap Sdr.“ peminat datang menjaksikan. 

“-. 1 

» SEK pemesan Ducati Super de Lux 56 party SM/IV 

dan S.S.-56 party SM/I diminta melunasi kekurangan 

uang pesen    
    

  

Pesenan? ba 

  

   

  

   

2 TT kami terima. 

Fa. STANDARD MOTOR 
“ Dil. MERAK No. 3 

SEMARANG. 

  

   

    
     

    
    

  

    

    

  

       

  

Pa Terima : 
GEORGIA GIBBS   Pen Sweet and gentle 

RALPH MARTERIE ...... Ciribiri mambo 
TAI PA NE NA Cha cha cha 

DICK. CONTINO .......... Yowre always in my heart 

DEAN MARTIN ......... In napoli - I like them all 
THE BEE BEE SISTERS The rock and roll waltz 
LOUIS ARMSTRONG ... Mack the knife 
VICTOR SILVESTER ... Puerto rico-mambo 
EARTHE KITT Under the bridges of paris 
XAVIER CUGAT I want my mama 
PEREZ PRADO April en portugal-mambo 
Dan lain-lain masi banjak matjam lagi, silahkan datang di 

Toko Piringan Hitam 
GG. BARU No. 18 SEMARANG. 

Sen asih 

Pen gumuman 
Diberitahukan, 
-S,R.2 Masehi 

  bahwa LOWONGAN GURU pada S.M.P. dan 

Telah Terisi. 
dan kepada para pelamar diutjapkan banjak trima kasih untuk 
perhatiannja. 

-#AJASAN SEKOLAH KRISTEN TIONGHOA 
Seer. Djil. Brumbungan 3 Semaran & 

Nan gan TA ST TA SA ah 

LELANG 
Hari SENEN 6-8- 56 djam 9 pagi di Djl. peer Tabitn 29 (Karang- 
tengah) dari ' 

BAN-AUTO, BROMFIETS Ducaty, PRABOT RUMAH- 
TANGGA, MESIN-DJAIT Singer, MESIN-TIK, MESIN- 
KUMPUT d.L.I: 

Minggu 5-8-56 djam 9 — 12 untuk MELIHAT 
2 Pemegang Lelang 

MAT - JASIN, 
Telp. 2089.   Pe en na TN 

LL LL AL 

| Batulah” t 
TA 

OP. M1. 
Tan —nn "aa ta 3 

  

TK 

  

, NT Le LL 0 . 

PELADJARAN MENJANJI SERIOSA 

TIMUR & BARAT 
Keterangan : 

1 

WIEKE SOEKARI 
Djl. Dr, Tjipto 196 — Semarang. 

SN Na SEN 

  

SEMARANG 
KELENGAN TENGAH No. 686 

Didirikan tahun” 1940 — dan sudah menghatsilkan ribuan ak'i 
berasal dari berbagai pelosok Nusantara. 
Peladjaran privaat — Theori dan Praktiik. 

. 

SYSTEEMATISCH, PRAKTISCH, MODERN. 
Mutu peladjaran tinggi dan k tertiban terdjamin. 
Pimpinan beridjazah, bevoead dan puluhan tahun berpengala- 
man dalam hal kleermakerschap. 
Sewaktu-waktu terima murid baru, wanita, prija dari 
"angsa. 

INTERNAAT, PONDOKAN DISEDIAKAN. 
TUK era MN 

UNDANGAN 
Untuk Penggemar Sepeda Kumbang 

Saksikanlah : - 

Bromfiets ,,STERZI” 4 TAKT 
Produksi dari pabrik Bromfiets 

terbesar di Italia! 
ditoko kami pada tgl. 1 s/d 3 AGUSTUS 1956. 

N. V. ,SURACO“ 
Dil. Gadiah Mada (Seteran) No. 5 

& 

seaalh 

    

Semarang. 
“ 

  

  

  

Opat Anti Pengarit KuLit 

Kal Geuas Mas 
Sangat Wandjur untuk 
menjembuhkan Segala 
perjakit kulit dll. 

Perbotol 

Bisa beli di tokoz diantero tempat 

  TE 

        
A2: Gv- -603 

Ba iran jang berani keatas tempat penuh 
dengan beling dani "kaga gagal merusakkan 

     Sungguh menegakkan bulu roma! Seorang beilfendir 
jang termasjhur melontjatkan kendaraannja keatas tempat 
jang penuh dengan petjahan? botol. (Gambar inzet menun- 
djukkan bagaimana keadaan tempat 
jang terdjadi? Tidak ada ban jan Tori 
na bannja adalah Ban-Tanpa-Ban- “D 

itu sebenarnja). Apa 
tjor atau meletus kare- 

alam jang serba baru itu. 

Ban-tanpa-Ban-Dalam jang baru ini memberikan: 
1. Lindungan terhadap botjor — jang mengagum- 
kan djuga kepada kami! 

2. Lindungan terhadap meletusnja Ban — 
Him bera batas keselamatan jang makin 
besar. 

3. Prestasi jang lebih baik —djalan jang 
lebih tenteram dan halus. 

4. Dan menggabungkan sekalian kelebihan 
ini dengan harga jang mendingan tidak lebih 
dari harga sepasang ban luar dan dalam biasa. 
Mengapa tuan tidak membuat mobil tuan 

Ban-tanpa-Ban-Dalam 
Goodyear? Datangilah pedagang Goodyear 

ari ini djuga. 

BAN-TANPA-BAN-DALAM 

GOOD/TEAR 

»up-to-date” 

tuan 

dengan 

  
DISELURUH DUNIA LEBIH BANJAK ORANG BERKENDARAAN MEMAKAI BAN 

GOODYEAR DARI PADA LAIN MEREK 

Kantor? Tjabang, Pedagang? dan Distributir? di-seluruh Indonesia. 
  

  

S3 You RESI wang 
II GOWATER (| 

Roy Rogers 

No. 73 
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— Engkau istirahat dulu, saja 
akan memandikan Pinto di kan 
dangnja, Don Patches!   Film -sensasionil jang paling tegang “dan dahsjat ! 

THE KID'S GONE! WHEN I 
FINISH WITH DON PATCHES, THAT 
NAGS CHANCES TO WIN THE 
:B16 RACE WILL BE SHOT! 
r Ate 

— Anak itu sudah pergi! 
Kalau saja sudah 
membuat pintjang Don Pat 

harapan untuk me ches ini, 
nang dari kuda ini, 
akan ada! (demikian 
Carlson). 

  

dapat 

tidak 
fikir 

Meanwhile, at Ca 

Sementara itu ditempat peternak an kepunjaan "Carlso 
— Sudahlah biarkd p. 

tjeriterakan kepadamu dan kepa da Stretch Carison tentang Don 
Patches bhw. 
bohong belaka! 
— Duduklah! Stretch berkata bahwa saja harus menahanmu 

  

Sons KANCR..) PLEASE LET NEGO SIT DOWN! 
BREEZY! ALL THAT STUEF T TOLD. 
YOU AND CARLSON ABOUT PON 
FATEHES BEING CONVERTED FROM HERE TILL HE 

FK A rubik WAS LIES! GOT BACK! 

  
an saja per gi, Breezy! Apa jang telah saja 

kuda itu telah n dak membelot lagi, adalah hanja 

sampai dia datang kembali! 

     Kek Weda BAMAOI 
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#gian Ka pasir (UP-AFP). 

:». menjebut-njebut bagian jang tidak 

  

    

. 56 buah sikat gigi, 21 

2 ita setelah ia 

Penuh 

Negara Akan D 
Sebagai 

1 La an $ : : bed 
ini Ba Da teiah 
jang baru, akan meletakkan € 
tur Bank Industri N 

    

  

   

telah ,,men Laga 1 
daerah ae 
lah Timur-laut p: 
inil. Tetapi vada H 

terdjadinja pert 
peta daerah itu n 2 1 
dielas daerah sg: itu tinggi dan 
Gjak bertahun-tah 'Isuatu partai besar akan Ta 
han pertangkayan Idirangkap dgn suatu ja 
negeri itu. Ipenting dalam — lapangan keua-| Perdana menteri. Bi 1 
Swe, telah men $ 
kabinetnja dan pemin 
katan perang untuk n 
kan soal itu. B 
itu, seorang djurabitjara ' Birma) 
telah menuduh RRT 'mengabai- 
kan lima PN hidup berdampi. 
pgan setjara damai yang mendja| 
di sendi hubungan persahabatan 
antara Birma dan RRT. Menu- 
rut kalangan Pn , 
RRT melakukan 
dengan alasan : perbat 
sih belum dibenak 
Menurut kalangan ini, ter ter 
tanda2 bahwa RRT hendak - 
duduki setjara tetap daerah itu. 
Penjerbuan 'itu terdiadi antara 
Putao dan Kunlong. Daerah itu 
merupakan bagian negara  Ka- 
chin di Birma Timur, suatu dae- 
rah pegunungan dan utk seba- 

Sisa 

Pembesar2 Birma,  Tionghca| 
dan Inggris di London hari Se- 
'lasa kesemuanja menjatakan tak 
mempunjai keterangan jg davat| 
membenarkan berita pers di Ra- Ika 
ngoon tentang menjerbunja pasu- 
kan RRT ke wilajah Birma. Diu- 
rubitjara2 kedutaan Birma dan 
Tiongkok dan demikian djuga 

| djurubitjara kementerian luar ne- 
geri Inggris semuan: menjatakan 
tidak menerima    

Dane bahwa 
berita itu diumumkan oleh harian 
"The Nation”, harian berbahasa 
Inggris di Rangoon, dan hanja 

“berdemarkasi dari perbatasan 
Timur-laut Birma jang berbatasan) 

dengan Denfak, Len 

perdjalanan pendjeladjahan s 
lama 2 bulan dga membawa 2 

Gari Australia! 

Dalam perdj: 
fidikan DN 

Suwirjo Al ka 

      

    

trik Singaparna (kabupaten Ta 

“rat berita dori Tasikmalaja, ge 

dapat Juka2. 

“3 Far bahwa dalam daerah distrik 
tI Taradju adas 

'I sasaran penggarongan gerombo- 
4 lan. 
(Rp. 11.388,—, Dalam daerah ke 

-IDag Hammarskj oeld An: 

| suaranja 
Pn an | 

inipun mendjadi suatu | 

  

“ketua umum 
| djabatanj 

an, karena. kalau Sawirjo | 

Sak | Minggu jbl, telah berangkat ke 

       

    

agan dan perindustrian “negara, 

| KP trio? 

Berhubung dengan kemungki-. 
nan berhentinja Suwirjo dari dja 
batannja sebagai presiden direktur 
Bank Industri Negara: itu, maka 
'diduga djabatan tersebut akan 
mendjadi pula suatu peranan 
antara partai2 besar seperti ha' 

    

  

a perwakilan “Indonesia di 
ma | Juar negeri dan diabatan guber- 

nur Bank Indonesia, karena dja 
batan tersebut termasuk. djabatan 
penting dalam nesara. 

Dengan di'epas"annja cleh Su 
wirio diatas rsosiden direktur 
BIN tersebut, ,PNII mersharap- 
kan kekosonvan #5 akan Gapat 
di-isi oleh oransnia djuga, jaitu 

mr. ane, «jang sekarang 
mendjadi salah seorang direktur 
dari Bank Industri industri Negara. 

Gerombolan Main 
Bakar & Buruh 
Didaerah Tasik 

  

kampung didesa Sukapura, dis 

sikmalaja) telah habis dibakar 
oleh gerombolan DI jang dipim 
pin oleh Tolib, Kerugian c 
jat dari kam pung2 tsb. ditaksir 
sebesar Ro». 42.300.—. Menu 

rombolan itu terdiri atas Ik. 
100 orang, js melakukan peng 
garongan sambil membakar ru 
mah2. 

Kampung2 jang djadi sasaran 
inja itu ialah Tjiparikaum, Wa- 
Nan, Seglong dan Seuseu- 

"bana berita itu  hanja 
Las seorang penduduk jang men- 

Dari Tasikmalaja dikabarkan 

PI 

  

Pena penggaro- | 
ngan dan pembakaran di 
Kuningan. 

— Dari Tjirebon Te dibasahi bhw 
kira2 70 rumah penduduk desa 
Patala, ketjamatan Subang (kabu 
"paten Kuningan) telah mendjadi 

Kerugian ' ditaksir sebesar 

Siapa iang akan ganti | 

aja dengan pengisian djabatan? | 

|kedua kapal itu, disaat2 sebelum 

121 BUATI rumah dalam 4| 

rak| belok kekiri 

penduduk j" 
korban kKe- | 

gerombolan 

. Kemajoran. 

Doria Dgn 

KAPAL PENUMPANG 

indahkannja. 

Keterangan tersebut  merupa- 
kan detail2 jang pertama menge 
nai situasi ditempat pengemudi 

terdjadinja tubrukan, jang mengi 
rim kapal ,,Andrea Doria” ke 
dasar lautan Atlantik. Gigante 
menerangkan, bahwa ia belum 
dapat memastikan kebenaran se 
buah laporan jang menjatakan, 
bahwa Andrea Dorie telah mem 
bunjikan peluitnja 2 kali sebagai 
tanda peringatan, sebelum tubru 
kan terdjadi. Menurut peraturan 
internasional mengenai lalulintas 
dilautan, sebuah kapal jang ber 

membunjikan pe- 
Juitnja dua kali. 

Diterangkan oleh Gigante, bhw 
anak buah Andrea Doria telah 
mengamat-amati kapal Stock- 
holm, sedjak beberapa saat sebe 
lum kapal jang terachir dengan 
bagian haluannja menubruk ba- 
dan kapal Italia tersebut dibagian | 
kanan. 

Sementara itu buku. harian 
nachoda kapal Andrea Doria, jg 

tang saat2 terachir dari pada ka 
pal tsb., telah dikirimkan dengan | 
perantaraan »kantong diploma- 

dirahasiakan. AP). 

Hand dka Subang pula, jakni di- 
desa Legokherang gerombolan 
membakar 3 rumah penduduk. 

Selandjutnja dikabarkan, bhw. 
didesa Karangkantjana, ketjama- 
tan Tjiwaru (kabupaten Kuni- 
ngan) 3 orang mendjadi korban 

hingga tewas, jakni 
Artawiria, Natasukatma dan War     djauh 7.200 mil 

pantai Ti 5 
nga, kapal selam. »Tele ach aus” 
telah mengadakan 
hingga 160 kali. Dideka Tonga 
para ahli dengan TAN selam 
tsb. telah mengukur 
lautan hingga sedalam Sela 

dalam dari 
pernah dibuat da ditjatat dim.4 
peta dan hanja 1.200 kaki lebihf 
kurang dalam daripada Jp aa 

| dikenal paling 
ini( jaitu dekat Pilipina. Penje 

2 

    
    

lidikan daja Ken Ban Or, bul 
mi di lautan itu 
Dr. K.M. Trapha dar - 
sat Bag i "tam 1 
mont ew 
Tidik Sa dari - umber 
Mineral Australia gengan ia Peti 

  

lengkapi oleh Universitas Colum 
bid: Dikabarkan, bahwa pen 
lidikan pengetahuan itu merupaj” 
kan bagia, daripada pengaak ing 
ternasional. (Reuter). 

  

SEORANG DOKTER A di kota 
Tobat2, Djepang sebelah Sela-| 
tan, ketika mengadakan . operasi | kan: 
atas diri seorang laki2 jang 
dah agak landjut usianja, 
menderita ,, t kec 
perutnja”, telah m d 
dalam perut si-sakit tsb. 

rum, 13 helai Pa 3 
alat pentjukurnja s 
tang tjapit untak ma an 
potlod dan bermatjam: 
kapan barang besi. 

Dikabarkan, i 
pada malam hari sel 
dapati tergeletak didja 
keadaan tidak sadar. | 
kata orang itu kepada Kanaan 
ia mulai menelan semua 

Sy 

    

iang berharga baginja, 
lalu, tetapi para sanak 
nia mengatakan k 
kalau ja itu tidak waras 

nja. 

2
3
 

WER deras ini sedang mempe 
ladjari sebuah rantjangan untu 
mengurangi djumlah personil 
jang ditempatkan di Erop 

  

     
   

    

mikian menurut sumber jang 
kuasa, Selandjutnja sumber ita 
mengatakan, bahwa anggapan jg| 
Amerika Serikat mempunjai mar: 
kasbesar jang terlalu banjak dise 
berang lautan dan terlalu banjak! 
personil pada markasbesar2 tsb, 
telah mulai dipikirkan dikemente | 
rian pertahanan dan luar negeri 

   

   

Ii Ine, dim. sebuah statemen hari 

    
   

  

   
    
   
   
   

      

    

  

   

    

    

  

0 e 

ber-| 

    

(PBB, ketika berkundjung ke 
|lan ini, demikian dikabarkan 

————— 

dome: Ttg Na- 
»| sfonalisasi (Suez:) 

Tidok Bidjaksana,Ko- 
lau Barat Kerahkan: 
Kekuctan Militernja 
'SEKERTARIS. 1 Partai Komu 
is Uni Sovjet, Nikita Khrush- 

asa mengatakan: ,,Pada pen- 
pat saja, harus ada penjelesaian| M 
tjara damai ea masalah 

   mungkin selain 
menurut radio 

doko ang” mengutipnja. 

pat a Hneaan mengata 
aa endapat, bahwa 

pikiran” sehat Makin akan me- 
ang dan mejakinkan Perantjis 

“7 geris untuk mentjari pe 
ja jang setepat2nja”. 

3 aa ,Rakjat Uni So 
tak inginkan ko-eksistensi 

Mena terpetjah belah. Se 

1 ertentangan dapat diselesai 
ngan. djalan berunding”. 

  

Ikan d 

Lebih 'djauh UP  mengabar- 
, bahwa Nikita Khrushchev 
| Selasa itu dengan hati2 me 

an tindakan negara2 Barat 
mengerahkan kekuatan 

mil iternja berkenaan dgn dinasio- 
isasikan . Kongsi Terusan Suez 
h Mesir itu suatu tindakan jg 

Sidak bidjaksana”, 
'landjutnja dalam. utjapan2- 

Hasan Kesan 
R.R.TI. Dalam P.B.B. 
KEMENTERIAN LUAR negeri Tiongkok Kuomintang 

li.- Ini berarti 6.000 aki lebihjpada hari Senin membantah berita2 pers, jang menjatakan 
bana AANaNNN .. -jang bahwa sekretaris djenderal PBB Dag Hammarskjoeld , 

rkan,,agar supaja RRT diterima sebagai anggota 

  jang kemudian disiarkan oleb 
aa 8 'oskow Ya Khrushchev 
- ngatakan, bahwa ,,Awan ke- 

Djauh akan dipusatkan dan dipe | 
katkan, maka terdapat dugaan, 

(bahwa tindakan seperti itu djuga | 

akan dilakukan di Eropah. 
Sumber jang berkuasa itu se- 

landjutnja menundjukkan, bahwa 
andaikata beberapa personil ad- 
ministratif ataupun beberapa ke- 
satuan dari, dipisi. ke-6 AS jang 
'berada di Djerman Barat ditarik 
mundur, namun ke-cfektipan di 
Ipisi tsb, tidak akan berkurang. 
Dutabesar Djerman Barat di AS, 

  

  AS, Setelah pengumuman pada| Heinz Krekeler telah ' mendjum- 

dia. Antara). 

telah 

| Mr, Sartono dan isteri serta putri2nja 

memuat keterangan? detail ten-| 

tik” .ke. Italia, sedangkan .isinia |! 
masih: 

      

        

   
        

MR, SARTONO BERANGKAT KE RRT. 
| Ketua Parlemen Mr. Sartono beserta rc 

2. rombongannja pada hari 
Tampak pada gambar 
sebelum berangkat dari | 9 
'Antara”) 

RRT, 

(Gambar ? 

2 Siap aJg BersalahDalam 
Tubruken Kam al Andrea 

Stockholm? 
»KAndreaDoria” Na Membelok Ke Kiri 

Tetapi: ,,Stockholm" Tidak, Meng- 
indahkannja? 

»Andrea Doria” sedang meng-| 
amat2i kapal penumpang ,,Stokhoim” 
belum kedua kapal itu bertubrukan, demikian diterangkan pa 
dahari Selasa oleh seorang djurubitjara bagi maskapai Italia 
ig memiliki kapal ,,Andrea Doria” jang telah tenggelam itu. 
Hugh A. Gigante, pendjabat public relation bagi Png 
tsb menerangkan kepada UP, bahwa 
membelok kekiri, akan tetapikapal ,,Stockholm” tidak meng 

pada lajar radarnja, se 

Andrea Doria 

Gerakan Kapal? Pe-| 
rang Inggeris 

Sebagai Akibat Nasio- 
nalisasi Suez 

MARKAS BESAR angkatan 
laut Inggeris hari Selasa telah 
memerintahkan gerakan bebera 
pa kapal perang sebagai aki- 
bat nasionalisasi Terusan Suez 
oleh Mesir. Markas tadi mengu 
mumkan hal itu sefjara sangat 
singkat. Tetapi para penindjau 
berperdapat, gerakan itu bertu 
djuan menjusun kekuatan ang- 
katan laut Inggeris di Laut Te 
ngah. 

Menurut Reuter, jang diperin 
tahkan adalah 4 buah kapal 
pengangkut tentara ke dan dari 
Timur Djauh dgn ambil djalan 
melalui Afrika Selatan supaja 
tidak melalui Terusan Suez. 

Hal ini diberitakan “ sewaktu 
perundingan Inggeris,  Perantjis 
dan Amerika Serikat tentang Te 
rusan Suez, mengumumkan usul2 
menempatkan Terusan Suez jang 
vital itu dibawah pengawasan in 
ternasional baru. Seorang  djuru 
bitjara kementerian pengangkut- 
an Inggeris menerangkan bhw 3 
buah kapal pengangkut tentara 
dari Hongkong dan Singapura 
dan sebuah kapal pengangkut 
tentara dalam  perdjalanan ke 
Hongkong dari Inggeris, telah di 
perintahkan supaja ambil djalan 
memutari 'Tandjung — Harapan. 
Pengumuman markas besar ang- 
katan laut Inggeris jang singkat 
itu, menurut AFP,” menjatakan 
bahwa beberapa kapal perang te 
lah diperintahkan supaja berge- 

Irak. Tetapi keterangan selandjut 
Inja, djurubitjara markas ini, tidak 
bersedia memberikannja (UP). 

Karet Ha- 
ing a@ # HER O 

Bra 

  

  

    Moskow dalam permulaan bu 
oleh CNA dari Taipeh. 
Kementerian luar negeri Tiong 

kok Kuomintang baru2 ini telah 
menerima sebuah laporan dari 
delegasi negara tsb. di PBB me 
ngenai soal tsb. Dikatakan, bhw 

Iberita2 pers jang keliru telah me 
njatakan, seolah2 Dag Ham- 
marskjoeld telah mengatakan ke 
tika kundjungannja itu, 
beradanja RRT diluar PBB me 
rupakan suatu keadaan jang ab- 
normal. 

Menurut delegasi Tiongkok 
Kuomintang di PBB, Dag Ham- 
marskjoeld hanja mengatakan ke 
pada para wartawan, bahwa ia| 
mengandjurkan terbentuknja satu 
dunia jang meliputi perserikatan 
bangsa2. Ketika mendjawab per 
tanjaan2 jang diadjukan oleh 
Pravda, Hammarksjoeld  mene- 
rangkan, bahwa ia tidak bersedia 
memberi komentar mengenai ma 
salah ini, karena ja tidak hendak 
menentukan pendirian dari pel- 
bagai negara anggota, dan karena 
masalah 'ini telah diperdebatkan 
Galam PBB, demikian laporan 
delegasi Tiongkok Kuomintang 
tsb:, menurut CNA. 

  

| tjil jang nampak dikaki langit. te 
mengurangi ketegangan da- 

lam hubungan2 antara negara2 
tertentu”, Lalu katanja jap 52 
ja masih memikirkan tindakan 
pemerintah Mesir jg menasiona- 

lah 

lisasikan Terusan Suez itu”. 
Kemudian katanja pula: 'Da- 

lam negara2 tertentu tindakan 
Mesir itu telah diterima dgn me 
nimbulkan kehebohan terlampau 
besar, terutama di Inggeris dan 
Perantjis.” “Demikian menurut 
siaran radio Moskow. 

keberatan2 perdana menteri Djer 
man Barat,  Konrad Adenauer, 
terhadap pengurangan angkatan 
perang sekutu di Dyerniaani rat, 
Djuga diduga, bhw ia telah mem' 
beritahukan kepada Dulles, bah-! 
wa langkah jang seperti itu akan! 
lebih menjulitkan tindakan2 un-! 
tuk . menggagalkan  tantangan2 | 
terhadap persendjataan — kembali 
Djerman melalui dewan perwaki- 
lan rakjat. 

Sumber itu selandjutnja menelan dewan Nato jang akan da-'jg seterusnja menambahkan: 
rangkan, bahwa Dulles tlh mem 

bahwa | ter 

See bana 
sasi Suez 

HARGA KARET di Djakarta 
maupun di Singapura pada hari 
Senen menundjukkan kehangatan. 
Keadaan pasaran karet Djakarta 
hari Selasa pun menundjukkan 
keadaannja jang sama seperti ke 
marennja, Menurut berita ,,Reu- 

” dari Singapura harga karet 
disana Senen sudah melampaui 
1 Str. $ per pound, disebabkan 
karena tindakan nasionalisasi te- 
rusan Suez oleh pemerintah Me- 
sir, Harga tersebut adalah ,,harga 

bilangan dollar” jg pertama kali 
terdjadi sedjak bulan Maret jang 
lalu. 

Kalangan pedagang karet Si- 
ngapura menurut “Reuter” ber 
pendapat, bahwa  nasionalisasi 
terusan Suez itu merupakan ke- 
mungkinan adanja antjaman ter 
hadap perhubungan  penghasil2   

  

karet di Asia Tenggara melalui 
terusan Suez dengan negara2 
konsimen karet di Eropa, Ame 
rika Serikat Timur, dan tandas | 
kan bahwa ditempat2 tersebut 
' pada saat ini sedang kekeringan 
stock karet. 

Sementara itu menurut AFP 
dari Kairo, wakil Menterj Luar 
Negeri Mesir Abdul Fattah Ha 
San berikan keterangan bahwa 
maksud  nasionalisasi terusan 
Suez oleh Mesir. ialah didasar- 
kan atas pertimbangan masalah 
keuangan semata2, jang tidak 
mempengaruhi terusan Suez itu 
sebagai kepentingan umum, dan 
pemerintah Mesir akan tetap 
memelihara kebebasan penuh ba 
gi pelajaran diterusan Suez. 

Peng-KEifektifan Pasukan'Amerika Di Eropah 
5 tanggal 19 Djali" ipa mengata- pai menteri luar negeri AS, John berikan djaminan kepada 

kan, bahwa pasukan € di Timur (Foster Dulles, serta menekankan (keler, bhw setiap penarikan pa- 
Kre- 

'sukan AS dari Djerman tidak 
akan mengurangi kekuatan per 
tahanan NATO.  Dulles selan- 

.djutnja menegaskan kembali pen 
dapatnja, bhw pembentukan 12 
dipisi tentara Djerman Barat ada 
lah penting bagi keamanan  Ba- 
rat dan menambahkan, bhw Ame 
tika Serikat tidak akan menarik 
mundur seorang pun dari pa- 
sukannja sebelumnja membitjara- 
kan masalah tsb pada pertemu- 

'tang (AFP), 

| umum. 

jang telah menasionalisasi 

mengambil tindakan 

Sekarang mendjadi kenjataan, 

ambil tindakan jg nekat. 
itu, djika dikadji agak menda 

ig bertali temali dengan kein 

'rakjatnja. Pn lain perkata 
an, sekarang ini. Mesir merasa 

sebagai negara jg miskin. Kemis 
kinan sesuatu negara, tidak bed 

pa jg sangat miskin, dia atjapka 

dakan nekat, jg diluar 

Dalam tindakan? Nasser me 

hubungkan dengan rentjana Me- 
untuk membangun bendu 

ngan Aswan, jg memberi djami 
nga bahwa dengan adanja ben 
ungan tsb. kemelaratan rakjat 

Mesir akan dapat diatasi. Ing- 
gris dan Amerika sudah meno   lak untuk emberi 2 
sebesar 1300, djuta PP ag bm 
rika Serikat gung pembangunan 
Pendingin yah Demikian dju 
ga Sovjet Rusia tidak bersedia 
untuk memberi pindjama,, uan 
Djalan buntu 'jang dihadapi 

oleh. Mesir itu menjebabkan 
Nasser mengambil tindakan jang 
orang lain tidak menduga terle 
bih dulu, jakni 'menasionalisasi 
terusan Suez, jang menurut ken 
traknja terusan tsb akan djatuh 
ditangan . Mesir dalam tahun 
11968. 

Keterangan Perdana Menteri 
Eden jang mengatakan bahwa 
Inggeris akan membalas tindakan 
Mesir dengan “tegas,” masih be- 

'bahwa Mesir telah berani mengf 
Soal2| 

lam, TAPenpAniai. latar belakang 

dengan kemiskinan manusia, Si 1 

li berani mengambil sesuatu ting 
dugaang 

ngenai terusan Suez itu selalu dif' 

3 Hal Penting Tersangkut Bagi 
Barat Dalam Kan alisasi Suez 

— Oleh: Agus Sujudi — 
DUNIA (TELAH DIGEMPARKAN oleh tindakan Presiden Mesir Gamal Abdel Nasser 

»Suez Canal Company”. 
Amerika Serikat sama sekali 3 dak menduga lebih dahulu bahwa sedemikian beraninja Nasser 

etiga besar tersebut tidak mend 
mustahil Mesir berani bertindak sedemikian rupa karena untung dan ruginja tidak berimbang. 

Terutama 

ka 

    

   
      

         

   

  

    

   

  

   
   
   

  

   

      

   

    

       

       

BELGIAN TANGAN: 
CONGO Naga 

- 
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Ng, 

  

   

dari Rusia, selama itu Timur Te- 
ngah merupakan pertahanan jang 
penting sekali. 

Sebab, djika keadaan sudah 
memerlukan, pembom2 Sekutu 
bisa memberi pukulan kepusat | 
Rusi, dari pangkalan2 Timur 
Tengah.  Inggeris,  mempunjai 
pangkalan udara di Habbaniya, 
Irak, kira-kira 600 mil dari tam- 
bang minjak Rusia jang terbe- 
sar di Baku. Sedangkan Ameri 
ka Serikat mempunjai pangkalan   lum ada pendjslasan lebih djauh. 

Apa jang dimaksudkan dengan 
“tindakan tegas” oleh Eden 
itu? Apakah Mesir akan dihan 

(Kalau bukan djalan ini, 
nja lantas melafui mahkamah 
internasional atau arbitrase, apa 
kah Nasser bersedia? Ja, keras 
lawan keras memang Lisa terdja 
di. Tetapi semua itu disebabkan 
Mesir sudah terlalu marah, «e- 
perti segolongan ketjil orang ka 
ja ditengah2 masjarakat jang me 
larat. 

misal- 

Pentingnja Terusan Suez, 
Apakah kemarahan negara2 Ba 

rat itu hanja terletak dalam segi 
kerugian uang sadja? Sebab — 
menurut Nasser sendiri — nasio- 
nalisasi terusan Suez itu tiap ta 
hunnja akan bisa menghasilkan 

keuntungan 50" djuta dollar. Ha- 
kekat jang “sebenarnja bukan ter 
letak dalam segi ini semata2. 

Ada tiga hal jang utama, Jakni: | 
Minjak, lapangan? udara dan 
lambung kanan Eropa jang vital 
di Turky. Sella Barat mempu 
injai prasangkatgkan ada serangan 

Masalah 
Pa 

PERDANA MENTERI I 
madjelis rendah India mengata 
sasi kongsi Terusan Sucz oleh 

gu jl. Dikatakannja, bahwa ia 
sasi kongsi terusan Suez itu 

rundingar2nja dgn Nasser per 
sama di Asia dan perkemba 
ti Pakt Baghdad, 

Da, djuga masalah2 daerah2 | 
jang masih dalam djadjahan. Ke 
mudian tambahnja ,,Pembitjara- 
anpembitjaraan masalah tsb. ti 
dak menjinggung. sama sekali 
tentang Terusan Suez atau menge 
nai sesuatu segi daripada hubu 
ngan2 antara Inggeris dan Me- 

Lebih djauh Nehru  mengata- 
kan, dari perdjalanannja jangba 
ru2 ini ia adakan itu ia telah 
melihat dan memperoleh bukti2 
bahwa ko-eksistensi (hidup ber-| 
dampingan) setjara damai ,,pada 
saat sekarang ini benar2 satu ke 
harusan jang kita “butuhkan”. 
Mengenai komunike jang dikel 

luarkan di London sehabis kon! 
perensi para PM negara2 Com- 
monwealth baru2 'ini. PM Neh 
ru mengatakan, bahwa Indi, mel 
njambut baik denga, hati gemi| 
bira akan keinginan Ceylon hen 
dak mendjadikan bentuk kenegal 
raannja suatu republik da.am 
lingkungan Commonwealth. Ia 
tambahkan, bahwa  konperensi 
Commonwealth itu »bergung se- 
kali” dan telah membitjarakan 
masalah2 internasional dalam tja 
Hi jang ,,realistis dan konstruk-! 

um
 s 

Saja pertjaja, demikian katanja   kemudian, bhw saling mengerti 
antara negara2, seperti dapat ter 
lihat dalam komunike itu, akan 
memberikan pengatuhnja jg ber- 
guna sekali, tak hanja dalaml 
alam pemikiran dan hubungan2| 
antara para negara2 peserta sa- 
dja, tetapi djuga didalam dan an 
tara negara2 dan bangsa2 lain- 
nja”.   

Perundin Nehru — 
Mollet, T 

Tentang perundingan2nja  de- 
ngan PM Perantjis Guy Mollet 
serta menteri luarnegeri Christi- 
an Pineau. - Nehru mengatakan, 
bhw dalam pembitjaraan2 tsb. 
telah dapat  dipetjahkan hubu- 
ngan selandjutnja antara Peran- 
tjis dan India dan memperbesar 
»saling harga menghargai”  ten- 
tang masalah2 serta segi2 panda 
ngan masing2. 
Dengan mengingatkan kpd per 

djalanannja keluar negeri itu, 
Nehru katakan bhw ,,perkemba- 

Ingan sedjarah telah membawa 
bangsa2 disemua benua didunia 
ini kesatu tudjuan bersama sung 
guhpun masih ada djuga pertikai 
an2 dan pertentangan2 jg tadjam 
ig memetjah2nja”. 

Pertanggungan djawab dipergu 
nakannja sendjata2 jg  memuas 
kan kehidupan diatas dunia ini 
dan antjaman d/p penghantjuran 
setjara besar2an oleh bom2 atom 
telah memperkembangkan ko-ek-   
sistensi setjara damai sebagai ha- 

nja satu2nja djalan jg dapat me- 
“njelamatkan kehidupan manusia 
didunia ini dalam masa singkat 
jad., demikian Nehru selandjutnja, 

ae 

tam dengan bom dan meriam? | 

Nasionalisasi 
   

  

lam perundingan2nja dengan presiden Abdul Nasser dua ming 

baru setibanja di New Delhi da 
ri berita2 pers. Selandjuinja Nehru mengatakan, bahwa pe 

udara di Adang (Turky), kira-ki- 
ra tidak memakan waktu empat 
Idjam djika dilakukan penerbang 
an dengan jet sampai di ' Mos-' 
kow. Dari Timur Tengah itu So 

:vjet Rusia terbuka bagi sesuatu 
serangan, seperti halnja dengan 
Amerika Serikat djuga terbuka 

'bagi sesuatu serangan djika an- 
daikata fihak musuh mempunjai 
pangkalan2 pesawat pembom di 
Cuba, Havana dan Mexico City: 

mitsalnja. Ada lagi pos2 terde- 
pan fihak Sekutu, jakni  lapa- 
ngan2 udara di Dhahra, (Saudi 
Arabia) kepunjaan Amerika Se- 
rikat dan lapangan2 terbang ke- 
punjaan Inggeris adalah di EI 
Mafrag, Jordania dan Nicosua, 
Cyprus. Semua lapangan terbang | 
tsb adalah lebih dekat keindus- 
Irie peperangan Rusia. 

. Irengah, 
Sen 

NX Nou itu merupakan harta-milik 

-Itiepat dan banjak. 

— dua, pangkalan Suez merupakan. 

negara2 Inggeris, Perantjis dan 

rena dalam perhitungan mereka, 

Kepentingan minjak di Timur 
karena disana tersedia 

seper-enam minjak Barat. Selain 

ang bertambah besar, dipertahan 
ah minjak tsb. adalah agar 
tidak djatuh ketangan Rusia. 

' Mengenai kepentingan terusan 
Suez itu sendiri, selain merupa- 
kan urat nadi hubungan antara 
Barat dan Timur, djuga dapat di 
lihat dari segi pertahanan. Dasar 

bagi seluruh susunan pertahanan 
Barat diusahakan. Untuk meng- 
usahakan pertahanan jang kuat 
itu, Timur Tengah sangat pen- 
ting. Tanpa terusan Suez, tidak 
akan mungkin menggerakkan 

din. sukan2 ke-Timur Tengah 

Pada waktu perang dunia ke- 

penjokong jang penting bagi 15 
divisi — 250.000 orang. Dua dari 
divisi2 itu berada dalam latihan 
dipangkalan itu sendiri, jg djuga 
menjokong 70.000 pekerdja Mesir. 

(Pangkalan Suez terletak 900 mil 
dari djalan2 tjelah pegunungan 
diperbatasan Iran—Irag, melalui 
mana akan datang serangan So- 
vjet Rusia dalam waktu perang. 

Suez Canal dibangunkan. 
Peristiwa — me-nasionalisasikan 

Suez Canal Coy oleh Mesir, sen 
Panja kembali mendjadi hangat 
djuga orang  membitjarakannja. 
Begitulah, dalam tahun 1854, se- 
orang insinjur dan diplomat Pe- 
rantjis di Mesir jang bernama 
"Ferdinand de Lesseps mendapat 
konsepsi dari Mesir untuk meng- 
gali terusan Suez. Kemudian di 
Perantjis dibentuk satu maskape 
jang bernama ,,Compagnie Uni- 
verselle du Canal Maritime de 
Suez” untuk melaksanakan kon- 
sesi tsb. 
Dalam maskape tsb. Mesir men 

'dapat 44 pCt. dari djumlah sa- 
ham. Pada tahun 1859 penggalian 
terusan Suez itu dimulai dan 
selesai pada tahun 1869. Didalam 
penggalian terusan Suez itu, Fer 
dinand de Lesseps mendapat ban 
tuan tenaga insinjur dari Austria 
jang bernama Negrelli. Dengan 
adanja terusan Suez, maka ne- 
gara2 Laut Tengah hidup kem| 
bali dalam lapang perdagangan 
dunia. 

Pada mulanja, Inggris tidak me 
njetudjui penggalian terusan Suez 
itu. Sebab jang utama, karena Ing 

  
  Kepala? Staf Angkatan Perang 

Inggris dan Amerika Serikat per 
nah mengatakan, bahwa ap? | 
dollar dan tiap2 orang jang di, 
tempatkan di Timur Tengah itu | 
mengembalikan keuntungan per- 
tahanan jang lebih baniak dari 
pada sesuatu daerah lain didunia. 

Suez 
Dalam 

: hru-Nasser 
nadia Nehru hari Selasa didepan 
kan, bahwa masalah nasionali 
Mesir tidak dibitjarakan dida 

mengetahui tentang nasionali 

tama2 mengenai masalah2 ber 
ngan2 di Timur Tengah seper 

Uni Sovjet Soxong 
Mesir Dalam Soal 

Suez 
SIARAN RADIO MOSKOU 

dalam bahasa Inggeris malam 
Selasa dalam komentarnja ten- 
tang 'nasionalisasi Terusan Suez 
telah memberikan pendjelasan 
sebab apa Uni Soovjet dgn. Ian 
tas memihak Mesir dalam masa- 
lah itu. Uni Sovjet memihak Me 
sir karena beranggapan Mesir me 
mang mempunjai hak utk meng 
jadakan nasionalisasi itu. - 

Diterangkan selandjutnja bhw. 
'djika nasionalisassi seperti itu di 
lakukan oleh Inggeris, Uni Sovjet 
tentu djuga akan memihak kepa 
da Inggeris karena memang Ing 
geris berhak menasionalisasikan 
kongsi jang berada di wilajahnja. 

Hak moril Mesir untuk Teru 
san, kata radio Moskuu, adalah 
karna Terusan itu ada salah-satu 
hasil perdjoangan jang dilaku- 
kan negara2 Barat terhadap 
bangsa2 di Timur Dekat dan Ti 
mur Tengah, Inggeris dan Peran 
tjis tidak mem Mupanya hak atas 
hasil itu. Di Uni Sovjet terda 
pat kejakinan jang sangat menda 
lam bahwa nasionalisasi Teru- 
san Suez oleh Mesir adalah sua 

'tu tindakan jang mengoreksi ke 
tidak-adilan sedjarah dan bahwah: 
dipulihkannja tata-tertib jang! 
sah sekali-kali tidak merugikan" 
negara jang mang pun, terutama) 
sekali Inggeris. Tini djuga hal! 
itu tidak akan merusak hubung! 
an Inggeris-Uni Sovjet. Demi-' 
kian siaran radio Moskou tad: 

Male Ben ak as Hina si 

diri saja setelah saja mengadakan 
pembitjaraan2 dgn rakjat2 dan 
pemerintah2 selama perdjalanan 
saja keluarnegeri itu, dimana sa- 
ja telah dapat membuktikan bah 
wa kejakinan itu telah mendjadi 
keharusan jang dibutuhkan oleh!: 

kita semua pada sa'at sekarang 
ini” 

Nebru kemudian mengatakan, 
bhw ia sangat terharu oleh ,,an- 
tusiasme dari rakjat2 itu akan 
keinginan mereka utk memadju- 
kan saling mengerti dan persaha 
batan antara bangsa2, rasa tang- 
gung djawab mereka thd usaha2 
kita dalam memetjahkan  masa- 
lah2 perdamaian dan kerdjasama 
antara bangsa2, serta makin me 
luasnja akan pengakuan thd ke- 
bangkitan semangat dan aspirasi2 
bangsa Asia. 
Sebagaimana diketahui sehabis 

menghadiri konperensi para PM 
Commonwealth, Nehru selain ke 
Dierman Barat dan Perantjis (Pal 
tis), lalu ke Jugoslavia utk serta 
dim perundingan2 dgn Tito dan 
Nasser di pulau Brioni, kemudian   |jakinan demikian itu lahir dalam 
ke Mesir dan singgah di Beirut 

gris takut pengaruh Perantjis ma 
ikin mendalam di Mesir. Tetapi, 
ketika Mesir membutuhkan uanc 
dan akan mendjual saham-saham 
|Suez canal, segera Inggris (Dis- 
'raeli) membelinja semua, sehingga , 
Inggris merupakan »largest single | 
shareholder” atas terusan Suez. 

Bisul jang petjah. 
Sudah terlalu sering, Suez ca- | 

nal merupakan soal sengketa. 
Atjapkali sengketa itu meruntjing 
sekali Permusuhan antara“ Mesir ! 

“Idan Israel, bagi Mesir merupakan | 
sempatan mempertjepat mengua ' 

Isai Suez canal tsb. 
Sekarang ini adalah Presiden 

Mesir Gamal Abdel Nasser jang 
sangat berani mengambil tinda- 
kan.  Me-nasionalisasi Suez ca- 
raal. Saja teringat, bahwa Mos- 
sadeg djuga sangat berani me- 
nasionalisasi tambang minjak Iran. 
Fetapi akibatnja tidak menggem 
birakan bagi Iran. Meskipun de- 
mikian, hendaknja ini mendjadi 
tjontoh atau mendjadi peladjaran 
bagi negara2 jang makmur. Barat 
memang bisa marah2 melihat per 
istiwa ini. “Tapi daripada hanja 
marah2, lebih baik memperguna- 
kan masalah itu sebagai peladja- 
ran. 

INGGRIS KIRIM KAPAL PE- 
RANG KE LAUT TENGAH 

SEBELAH TIMUR, 
Harian Inggris 'Daily Express 

hari Selasa memberitakan bahwa 
kapal induk "Ocean” setjara ur- 
gent akan dikirim ke Laut Te- 
ngah sebelah Timur dengan mem 
bawa pasukan2 dan perlengkapan 
militer, Menurut harian tersebut, 
kapal induk itu akan dikawal 
oleh kapal2 perang lainnja. 

Konperensi Guru 
Wanita Se-Dunia 

AHLI PENDIDIKAN dari 
34 negara2 hari Rebo, tgl 1-8 
1956, mengadakan pertemuan 
dikota Manila guna membitjara 
kan tjara2 jg dapat dipakai oleh 
guru2 discluruah dunia utk me 
madjukan sumbangannja bagi 
kesedjahteraan umum. 

Presiden Pilipina Ramon Mag 
saysay dim upatjara pembukaan 
tonperensi jg dimulai hari Rebo 
tu akan mendjadi pembitjara jg 
pertama2. Dikabarkan bhw kon 
Pn jang akan berlangsung se 
lama 8 hari itu adalah konperen 
si dari Gabungan  Organisasi2 
Guru2 Wanita Sedunia, dan 
akan diadakan di ruang sidang 
gedung Madjelis Rendah Pilipi- 
na. Dikabarkan lebih landjut, 
bhw pokok atjara daripada si- 
dang hari Rebo konperensi itu 
adalah ,,Guru dan Masjarakat ig 
makmur sedjahtera”. Perdebatan 
pertama2 akan diarahkan pada 
peranan guru dalam daerah ko- 
'a2, masjarakat desa, daerah2 ne 
gara jang belum madju atau ma 
sih terbelakang dan. negara jang 
sudah madju dalam perindustri- 
annja. 

Dikatakan lebih djauh. bahwa 
Gabungan Organisasi Guru Wa 
nita Sedunia itu mempunjai ang 
gauta 2 djuta djumlahnja jang 
.ersebar di 41 negara2. Jg akan 
ikut serta dim konperensi tsb. ada 
lah utusan2 dari Australia, Bir- 
ma, Kambodja, Kanada,  Cey- 
lon, Taiwan, Inggeris, Estonia, 
Perantjis, Djerman, Hongkong, 
Iceland, India, Indonesia, Irlan 

dia, Israel, Djepang, Korea Se 
latan, Liberia, Malaya,  Malta 
Belanda, Selandia Baru, Irlan- 
dia Utara, Norwegia, — Pilipina, 
Okinawa, Skotlandia, Singapura, 
Swedia, Swis, Muang Thai, Tur 
ki dan Amerika Serikat. Jang 
akan memimpin sidang pembu- 
kaan konpernsi tsb. adalah Sir 
Ronald Gould. Dan sidang pem| 

  

   
   

  

Pp engumu:ia 1m. 
No. 5. (3 

Dipermaklumkan dengan hormat bahwa dengan surat ke- 
putusan Dewan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang tanggal 
11 Djanuari 1956 No.7/P.D. kepada Inspeksi Djawatan 
hutanan Bagian ke III di Semarang terhitung mulai pertengahari 

bulan Djanuari 1954 telah diberi izin untuk membikin djalan lori 
guna pengangkutan hatsil hutan dari desa Pomahan sampai lidi 
tempat penimbunan kaju di desa Kemadu. 

  

    
   

       

     
   

   

  

     

    

    

  

   

        
    

  

   
   

    

    

   

    

  

Surat keputusan tersebut dapat di lihat pada hari dan djam 
bekerdja di Sekretariaat Pemerintah Daerah Kabupaten Remba 
dari tanggal 1 Augustus sampai dengan tanggal 31 Oktober 1956. 
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Rembang, 24 Djuli 1956. 

Kepala Daerah Kabupaten Rembang, '"" 
tt, 1 

dus: 

R. IMAN SOEPENO WONGSODIREDIO, 
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AIR COMPPE: 70R UNITS 

Dee FOR HEAYY- :-DUTY SERVICE 

Sole distri mera 

| Radio Rakjat Indonesia N. V. 
4 Hajam Wuruk, Djakarta, »hone Gbr. 5525. 
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Penggemar 
Sepeda Kumbang! 3 

Kenang2an Saudara hampir bervwdud! 
Kendaraan jang Saudara harasn-harapkan tidak lama lagi akan 
tiba di Indonesia ! 

BROMFIETS ,STERZIS 
Buatan Italia iars tersohor 

  

As 
2 4 TAKT, KOPKLEP, 55cc, PERSNELLING 

Harga: - Rp. 6.500.— 
(Harga pasti, menurut penetapan Imp.) 

BLOKMOTOR TERTUTUP — SUARANJA HALUS — KON-- 
STRUKSI PERSNELLING ISTIMEWA — STABIEL LUAR-4 
BIASA — KEKUATAN MENDAKI HEBAT — KIE “4 
TERPEDAAL — SATU RANTAI. kim 
Mengendarai STERZI berarti : 

MENIKMATI NILAI SP" 
DENGAN HARGA BRO 

SERVICE dan ONDER 51: 

Pesanlah hari ini djuga pada: 

NV. ,»,5U RACO” 
Filiaal Semarang: Djl. Gadish Mada (Seteran) 5 

Tilpon : 2400 Djohar — Kawat: "SURACONV” SMG. 
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M0 :DA MOTOR BESAR ',, 
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2 PASTI DIDJAMIN!” “sud $ aa 
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SI YU 

# pihak 
BE Kn MEN LANANG 

Pengumuman 

S.M.P. /SM.A.CI/S.G.B. 
Perguruan ,,Tunas Djajas 

(BERSUESIDI) 

TH. PEL. 1956/1957. 
Keterangan pada: 

I. Dil. Monginsidi 24 Solo (Gzneca Boys). 

1 Djl. Gemblegan 104 Solo (D. Suphardi). 
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Musim Kawin 4 
Kepada TJALON PENGANTIN ANJAR jang ingin diabadikan 
pada saat perkawinan, dapat minta bantuan pada kami. 
Tarif “"Siguntang” selamanja termurah dari segala tarif 
perusahaan foto jang ada di Semarang. Mintalah keterangan 
pada: 

s
n
 

Pkhotopress ”"SIGUNTANG” 
Bodiong 99A Semarang. 

  

Mau Dioperkan 
(Sebuah Ruangan Kantor 

| Bertingkat Bangunan Baru 
di Djl. SUARI (Purwodinatan Tengah) 
MET EIGEN GEMAKKEN. 

Keterangan pada : 

Dj. Hawa 12 Semarang       
  

»Malabar" Special Moertabak 
Jang dilengkasi dengan bumbu? dari India, Rasakanlah sekali, 

Paling lezat serta memuaskan, Djangan salah adres : 

DEPAN RESTAURANT BANDOENG 

(sebelah Bioskoop "Orion)” SEMARANG. 

BUKA djam 4.30 — MW malam.     (Libanon), bukaan tsb. akan dimulai pada 
diam 3 siang, (UP) 

   


