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TAHUN KE VII No, 146. 
P 

  Men Aa Maman 

  

    GABU! A 
Sabtu menua ad anijaman akan mengh: 
ugunan2 minjak negara2 2 Naga di Timur-Tengah bila 
Barat Mesir bertali 
Antjaman bat” dikeluarkan 
atas nama waki2 h 

   
    

, 
tsb. di   

    

  

Mesir. “ 

      

   

minjak di 
tsb. Dewan" g 
menjerukan $ 

e - tsir “Ibrahim” 

  

otan seni 
'at2 Ter! bang dor setiap ngo Mesir untuk meningg 

serta atau menjokong setia 
rangan terhadap Mesir, ea ne- 
gara2 Arab dan 'pei 
lapangan? terbang Dansa 6 
bangunan militer aa “sarat 
diseluruh. Dunia Arab. 

Dalam pada itu diwartakan 
bahwa Bulan Sabit Merah Me- 
sir, sematjam organisasi palang 
merah, kini mempersiapkan diri 
menghadapi sega. Bata kemungki- 
nan. Atas perintah kementerian 
kesehatan Mesir djumlah tempat 
tidur di rumah? sakit diperba- 

    

   |Malta tersebut untuk di 

hendak mengadakan 

“Ibrahim” bertolak menudj 
daria pada hari Sabtu 

pada hari 

Negara2 Arab pada hari 
anijurkan semua ba- 

negara2 
ian engan masalah Terusan Suez. 

1 r Jordania, Syria, Libanon dan Libya. 
Kairo 

Kadi perusak “Ibrahim” di | 
perintahkan kembali ke 

Menurut UP kapal perusak Me 
- jang besarnja 1.000 

2 (ton hari Djum'at jbl. telah men 
Idapat perintah dari pemerintah 

ik alkan  Valet 
ta dan berlajar kembali ke Mesir. 
Kapal ini ada dipelabuhan pulau 

perbaiki 
ngunan | dan pada hari Djum'at itu masih 

pelajaran. 
Menurut rentjana kapal perusak 

ju Iskan! 

Sementara itu kongsi Shell Oil 
Company mengumumkan di Kairo 

Sabtu bahwa 
orang pegawainja dari paberik pe 
njaringan minjak kongsi di Suez ' 
pada hari Kemis jbl. telah dita- 

dua 

nyak Pe Tn Ta han dan pada hari Djum'at jbl. 
batalkan. telah diusir dari Mesir oleh. pem 

Reuter selandjutnja mewarta-| besar-pembesar Mosir. 
kan bahwa presiden Mesir  Dja 
mal Abdul Nasser. pada hari 
Sabtu meminta diadakannja ' si- 
dang istimewa kabinet Mesir 
untuk -membitjarakan  rentjana| 
terachir dari djawaban Mesir ter| 

Diterangkan 

” kapal tangki Panama aa" 
jang menudju London 

(Port Said. Menurut Shell Oil Com 

bhw kedua pega- 
wai tsb. adalah orang? Inggris jg 
bernama Arthur Hawke dan Hen 
'ry Puxleve dan mereka diangkut 

«Caprel 
dari 

hadap. unda . is, ”“As.jpany alasan. pengusiran dua d € 35 ndangan Inggris ALS.| orang tsb. tak diumumkan. De- 
an Perantjis supaya menghadiri ngan peristiwa 'ini maka Mesir 

konperensi internasional di- Lon 
don tentang masalah Terusan 
Suez. 

Seorang djuru  bitjara dari 
presiden Mesir dalam pada itu 
menerangkan bahwa kundjungan 
Nasser ke Moskou, Praha, Bu- 
charest.dan Budapest kini ditun- 
da mengingat keadaan - dewasa 
ini. Tanggal baru bagi keberang 
katan Nasser ke Uni Sovjet, Tje 
koslowakia, Rumania dan .Hon 
gara dalam pada itu fidik. di- 
umumkan. Seperti diketahui. Nas 
ser -sedianja rentjana 

Seperti telah. diwartakan 

gu jl 
harian Inggris 
Express'' 
ikan alasan 
tak objektif”.   

meminta Kolonedale beberapa 

  

   
   

  

     
      

  

  

  

    

  

sudah mengusir 3 orang Inggris. 
pembe- 

sar2 Mesir di Kairo dalam ming 
telah mengusir wartawan 

London Daily 
Sefton Delmer berdasar 

. memberi -kabar2 jg 

    

  

INDONESIA BERPE 
dapat dipergunakan sebagz 

pergunakan tiap kesempatan ita 

Infernasonga: ia 
sasi Suez | 

Semakin Mendjadi- | 
Djadi 

BEBERAPA komentator Ero- 
pa jang mengupas masalah Teru- 
san Suez, menundjukkan, bahwa 
lambat-laun Inggris dan Perantjis 
mesti sampai kepada kesimpulan, 
bahwa perlawanan dari luar ne- 

|geri dan djuga dari dalam negeri 
sendiri semakin  mendiadi-djadi 
terhadap rentiana semula untuk | 
memaksakan satu internasionali-| 

sasi Terusan Suez kepada Mesir. 

  
Umpamanja harian Algemeen 

Handelsbl:d menutup tadiuk ren 
tjanania jg berkepala .Kehebo- 
han disekitar Suez” dengan me 
ngemukakan, bahwa London dan 
Paris untuk tidak kehilangan ke 
hormatannja. mereka skan ber 
buat baik, epabila hania minta 
persetudjuan internasional untuk, 
dua tudjuan, jaitu: ganti kerugi- 
an dan djam'nan atas kebebasan! 
lalu-lint:s di Terusan Suez. Hal2| 
ig lain tampaknja terletak diluar 
kemunekinan satu politik jg rea- 
fistis. Demikian surat kabar tsb. 

(Antar: ik 

Adik Kehar Muzakkar ': 
Terbunuh Di Kolonedale 

Kahar Dihantjurkan 
»sANTARA" MENDAPAT keterangan, bahwa pihak polisi di ' 

al. telah berhasil mengusir gerombolan 

  

“Mendjadi Tadomin Untuk Indodngih : 
Bagi Penjelesaian Masalah Suez 

IRIAN, bahwa konperensi Lor 
salah satu ari pe 

njelesnian setjara damai, seperti salah satu prinsip dari konperensi 
Asia-Afrika. Dalam rangka pelaksanaan politik luar negeri kita 
jang bebas dan aktif, Indonesia denga 

bangkan meredakan ketegangan2 dunia menudju kepada Letak 
nja perdamaian dunia jang njata. $ 

“3 Demikian 

Perlawanan Thd. tororz : 

hilangkan keragu-raguan dan se 

    

   
   

  

dijalan untuk men 
  

     

  

| demikian senantiasa mem 
sebaik2nja, untuk dapat menjura 

   

      

   
   

   

  

dinjatakan “dak: 
“uraian Kementerian Penerai ng: $ 

ig dibatjakan Sabtu malam sebal: 
gai siaran pemerintih dimuk: | 3,04 

Radio Republik. Indone pe 

"Dalam uraian an ana ten 

  

  

  

    terhadap undangan (peme 
Irintah Inggris untuk menghad 
konperensi London, maka kab 
net dalam sidangnja tgl. 9 Agus 
tus jl. telah memutuskan mene 
rima, baik undangan tsb. 
Baiklah dikemukakan disini, 

bahwa keputusan jg diambil pe 
merintah didasarkan kepad., ala 
san2 jg kuat, sesudah menerima 
keterangan2 lebih landjut dari 
pemerintah Inggris dan sesudah 
mendengarkan pula keterangan? 
dan bertukar fikirah dengan Me 
sir dan lain2 negara sahabat di 

| Asia-Afrika.   Pemerintah tetap berpendirian 
atas dasar? pernjataannja pada 
tgl. 7 Agustus, terutama kepada 
pendirian. bahwa konperensi in- 
ternasional jg bermaksud menje. 
lesaikan masalah Terusan Sues |#retari 
ig sangat penting bagi seturub 
dunia, harus mempunjai sifat2 js 
lebih sesuai dengan  perkembe 

'ngan -djaman sekarang, dimana 
itelah tertjapai suatu emansipasi 
politik antara bangsa2 disebagi | 
an besar dunia. 

lain itu berpegangan kepada 
diiwa konperensi Asia-Afrika jg 
menghendaki supaja segala perse 
lisihan2 ditjari penjelesaiannja se 
tiara damai. Oleh sebab itu sega 
Ia persiapan2 militer jg berten 
tangan dengan semongat penjele 
saian itu sendiri, harus ditjegah|an 
uga 
Mengingat pentingnja persoa- 

Han Terusan Suez itu, maka sulis 
ah seharusnia Indonesi, meng 

mestin'a bersikap tegas. Pendiri 

  

  
.menangguhkan keputul 

  ilajuta- Sans 
berarti k 

  

1 2 ig | Tag 3 e 

arus Setjara Revolusioner 
Penampungan Akibat Pembatalan KMB Harus Dilak- 
Dgn Iindakan2 Jg Tjepat Dan Tegas — Resolusi KENSI 

#RES EKONOMI Nasional Seluruh Indonesia di Surabaja dalam sidangnja tgl. 10-8 
“malam ad: telah menerima dengan aklamasi resolusi jang dikemukakan oleh Seksi KMB jang 
Pena oleh Mr. Rufinus Tobing, dimana diputuskan, bahwa usaha2 Penampungan Akibat 

1, KMB harus dilaksanakan dengan tindakan2 jang tiepat dan tegas selaras dgn sifat 
ner jang terkandung dalam pembatalan sefjara unilateral serta mendapat dukungan 

d gan dari golongan pengusaha dan warganegara nasional. 

   

Selandjutnja dalam resolusi tsb. 
dikemukakan tuntutan2 sbb..: I. 

' Supaja segera diambil tindakan? 
jang praktis dan bersifat pendja 
gaan (preventief) misalnja: 1. | Naik Mendjadi 

k Tia 2 G aa 2 2 PO pake ba an bana naga Be Ja 
/ d . perusahaan Belanda, baik jang 
ag Pa na bersifat 10075 Belanda ataupun 

ninggu jl. naik dengan |jang tjampuran, jang. dilakukan 
endjadi 21,9196.  Se-'sedjak pemulihan kemerdekaan, ' 
bui prosentase dja- | w wadjib mendapat  persetudjuan 

         Propinsi Irian Brt 
Supaja Dilantik 17 

Agustus J.ad. 
DARI ANGG. Parlemen jang 

berasal dari Maluku Utara, Moh. 
Soleiman, diperoleh kabar, bahwa 

tjabang partai2 di Maluku Uta- 
ra telah mengeluarkan sebuah 
resolusi jang pokoknja mendesak 

  

F minggu jang Jalu dari pemerintah dengan sanctie, ' : 
tertjatat 18,87 So. bahwa pelanggaran dari peratu- F Tee pngna SEUKEg 
“Sebab "utama kenaikan  dek-|ran ini membatalkan dengan sen-| hi MN Ne pentukan Pe pinsi Irian Barat pada saat jang 

bersedjarah jang mempunjai hu- 
bungan langsung dengan perdjua- 
ngan bangsa Indonesia, jaitu 17 
Agustus 1956, 

Dalam resolusi itu djuga dinja- 

. ema ja ialah an dirinja pendjualan atau peminda- ' 
) »ihan hak tersebut sehingga perusa | 

g- jhaan2 itu mendjadi hak. pemerin- 
ja h Mendladi Rp Too | tah jang seterusnja dapat disalur 

ninggu jl. atau| Ikan kepada pengusaha2 nasional: 
2 3 

Kikan sebanjak Rp 6371 |2. Terhadap perusahaan Belanda, 

   

  

    

    
    

  

    

am hubungan ini djum 
  

As 2 PN termasuk jang bersifat tjampuran, takan, haha untuk ' mewudjud- 
karna 'dari IMF merupakan Jiang belum didjual atau berpindah kan tjita2 bangsa Indonesia, jaitu 

faktor ing memberikan bantu-|hak, harus segera diadakan penga aa Nae Ba laa an berdaulat, termasuk Irian-Ba- 
rat, dapat diangkat Zainal Abidin 
Sjah jang sekarang ini mendjabat 

wasan sehingga kepentingan2 na 
sional terdjamin: 3. Perusahaan2| 
Belanda, termasuk tjampuran, jg 

an. “Disamping itu dihentikannja 
“utk sementara 
impor dan surat 

permintaan idjin 
idjin  devisen 

    

Toko PUTERA H.S. 
DJL. DR.TJIPTO (KR-.TEMPEL) 76 - SMG...       

   

        

   
   
   
   

      

   
    

    
   
   

  

     
  

Pesan Penting Nas- 
sersiKpd Presiden 
Kepada Indonesia 'Diberikan Pendj 

Rlasan Mengenai Pendirian Mesir Ttg. 
Soal Nasionalisasi Dan Konp. London : 
DUTA BESAR MESIR, Dr. Ali Fasmi Amroussi, Sabtu ma 

lam pukul 19.60 bersafna seorang koerier dari Presiden Mesir Ga 
mal Abdel Nasser, telah mengundjungi Presiden Sukarno di Istana- 
Merdeka, untuk menjampaikan pesan Presiden Nasser kepada: 
Presiden Sukarno dan Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo- Ke 
mudian mulai pukul 19.30 sampai kira2 pukul 20.30 Perdana Me: 
teri Ali Sastroamidjoio dan Menteri Luar Negeri Ruslan - 
gani mengadakan nerundingan dgn Presiden berhubung ' dengan: 
pesan Presiden Nasser tersebut, : di 

I- 

    

  

    

    

        

  

         
    

    
    

    
    

   

    

  

   

    

     

     

   
    

    

Setelah selesai perum ingai 
antara Perdana Menteri 

Komentar tates. teri Luar Negeri dengan “ia 
Fita, atas pertanjaan2 Menteri 

man And Nation: nu: Ruslan Abdul Bp 1 cie a 

Presiden Tlh Lepaskan '319kan kepada 
pesan Presiden Nass 

Kekuatan2 Ekstreem siden dan Perdana Menteri jt 

MADJALAH Inggris (sosialis) lah sangat penting . Mesik, Ten 
"Statesman and Nation” dalam 
tadjuk rentjananja tentang putu- 
san Indonesia untuk menghapus- 
kan hutang2 kepada Nederland 
menarik kesimpulan sbb.: ,,Tin- 
dakan sewenang2 untuk menolak 
pembajaran hutang2 kepada Be- 
landa (meskipun beberapa hu- 
tang-hutang mungkin tidak me- 
njenangkan) boleh djadi akan 

Setelah pemerintah Indonesa me- 
mutuskan untuk menghadiri 'kc 
rensi London, kepada Indonesi 
djelaskan pendirian Mesir. terha- 
dap soal nasionalisasi dan konpe- 
rensi London jang 'akan-datang, 
demikian Menteri Luar Nege 3 

Dapat dikabarkan pula, bahwa 
hari Sabtu Meneri Luar Negeri   

    

djuga ikut menentukan. mempunjai boekwaarde nol, tidak |kepala daerah Maluku Utara, 
diidjinkan untuk men-transfer laba | mendjadi Gubernur Irian Barat. 

SARTONO DATANG TG. 14/8latau dividend: 4. Konsesi2 Belan (Resolusi tsb. dikeluarkan — oleh Mana TENGAH HARI. d Akan Iu lain-|tiabang partai2 Masjumi, Parkin- - a termasuk konsesi2 asing lain 2 | 
'Rombo an Ketua Parlemen nia jang tidak memadjukan ren- pe PIR PPNI PSI PSI, NI 

Sartono | sedang dalam per- dan Partai Buruh dan didasarkan | tjana eksploitasinja menurut per- 
mintaan pemerintah dalam tahun 
1955, harus segera dibatalkan. 

djalanannja . menindjau RRT di- 
etlatangannja di Djakar 
ari Selasa tg. 14/8 pk. 

pada pendapat2 pemerintah seba- | 
gaimana jang telah dikemukakan | 
oleh rombongan Wakil Pe rdana | 

  

        

  

1. ni ios demikian keterangan| II. Supaja tindakan2 lainnja a 

t ,,Antars” dari Na 'mengenai sektor2 Bank dan ke- Menteri I Mr. Moh. Rum dalam | 
, uangan, perdagangan. perkapa kundjungannja ke Maluku Utara 

lan, industri dan laim2nsa, jg ber|beberapa waktu jang lampau me | 
Pena 

(Antara) 
sangkutan dengan usaha2 Penam 
pungan Akibat Pembatalan KMB 
harus diselaraskan terutama pa- 
ta kepentingan nasional, satu 
dan lain sesuai engan keputu 
san2 dan .resolusi2 lainnja jg di 
ambil dalam Kongres Ekonomi 
Nasional Seluruh Indones'a. 
Keputusan2 tsb. “diambil atas 

das?r2- pertimbangan, bahwa pa 
"NATIONAL Foreign Trade da hakekatnja perdjandjian2? KM 

Council”, sebuah badan jg me- B ph raga al Na 
z  sedjuml “412 ada di Indonesia selama pen 

wakdi 6 aa Kadar Belanda, 3 ig Sena. s3 
3 ngat berlawanan dengan tudiuar 

tanaman “modal an perdjuangan kemerdekaan bangsa 
A3 g "Indonesi... dan keadilan sosial ip 

' Suez Canal Compa- | dikehendaki oleh UUD Republik 
“Mesir, dan menamakan j Indonesia. Maka dari itu KENSI 

x n ini gangguan en dan menjokong dgn. 

ngenai 
Irian Barat. 

propinsi |   

  

Katakan Tindakan Me 
sir Bertentangan Dgn 

Ethika 

  

  

Agustus Diserukon 

    
     

Pl. telah memutuskan untuk me 

berdjoang disamping Mesir dalan   
lakan sadar, bahwa dengan tin- 

BentuklahSatuan' Suka- 
rela Ber-Bag 
Untuk Berdjoang Bersama" Mesir: Seruan 
Kongres Rakjat Muslimin Di Kairo Tg 16 

KONGGRES RAKJAT Muslimin di Kairo, jang dihadiri oleh 
utusan2 dari berbagai negeri (diantaranja Indonesia), malam Sabtu 

dan kemuliaan, Konggres telah menjetudjui pula sebuah resolusi ! 

menjebabkan Presiden dan PNI 
disambut dengan  utjapan sela- 
mat oleh negara2 Bandung dan 
tepuk tangan dari rekjat jang 
|hersemangat, pada hari Kemer- 
dekaan tgl. 17 Agustus. Akan 
tetapi lama kelamaan ekonomi 
Indonesia mungkin terganggu 
oleh tindakan jang tergesa-gesa 
itu dan mungkin pula Presiden 

Ruslan Abdulgani ber-turut2 telah 
menerima kundjungan Duta € 
lon, Duta Besar Filipina, a. 
Vatican, Kuasa Usaha Uni Sov: 
jet, Duta Besar Mesir dan paling 
achir Duta Besar Australia. 

Atas pertanjaan, Menteri Luar 
Negeri Ruslan Abdulgani me 
rangkan kepada “Antara”, bah 
kundjungan para diplomat ters 
but semuanja berhubungan. dgn 
masalah Terusan Suez dan konpe 
rensi London. 

  

   
    

   

  

    

    

   

    
   
    

  

   
    

   

  

   
   

   

    

   

   
    

    

   
    

       

  

   

  

dakan tsb. ia telah melepaskan 
kekuatan2 ekstrim, ig sukar da- 
pat dikuasainja lagi.” (Antara) 

Tentang kundjungan Kuasa-Usa 
ha Uni Sovjet itu didapat ketera 
ngan, ia pada kundjungan itu dh 
menjampaikan pendirian pemeria- 
tahnja mengenai masalah Terusan 
Suez dan konperensi London. Se" 
perti diketahui, Uni Sovjet telah 
memutuskan untuk menghadiri E. 
konperensi London, dan menurut” 
berita Reuter” dari Moskow, ada 
kemungkinan Menteri Luar Negeri 
Uni Sovjet,  Dmitri  Shepilov, 
akan memimpin delegasi Sovjet. 

ai Bangsa   Pemogokan Umum 

njusun barisan2 sukarela untuk 

1 perdjoangan untuk kebebasane Delegasi berapat 

Perdana Menteri. 
waktu satu bulan, pada hari Se- DI/TH dari daerah Buagku, selatan Kolonedale kabupaten Poso. age | dunia dan penana-| segala tfnaga tindakan? liti : k dilak mobilisasi massa pemuda ' an Indonesia untuk. menghadiri perdaga 2 PE politis) jang mennjerukan supaja dilakukan | Menteri Tiar Negeri 
lasa jad. Pes merana Ba antara polisi dan gerombolan, | Korinereasi London Mean man modal. A.S. diluar negeri di Pena aa. Na ian2 KMP Arab Muslimin dan bangsa2 bebas jg ikut serta dalam konggres Abdulgani Minggu pagi mengun 

in telah terbunuh, Antaranja terdapat -|alasan jg kuat. sesuai dengan po F |ote Ha Hana - pengen ata ini. 5 Kak bo- Viungi Wakil Presiden dite 
Aa SN menamakan dirinja djaja (diduga |litik luar negeri kita jg behas P2 salib gal hunga tindak Teng Dinjatakan bahwa bataljon2 Jang kena saban Salah gadis? kediamannja di Merdeka San 

R ntj Bi Ma an On peerinbai Gn 1 Kahar Mu (Gen aktif menudiu "Perdamaian Pa menamakan KAA semat revolusioner La era a). "Isatuan2 sukarela ini ditempat- Junani, jang kemudian bersama- Kemudian pada pukul 12.00 siang ie ana. a Ana jemimpisi tertis gerombolan DI/FH di Sulawesi Se- TA den : Tana dengan kepenti esir itu ..tidak sah: . E r kan dibawah komando presiden sama dipekikkan oleh para hadli- ' delegasi Indonesia jang akan me 7 
Park | aa 2 3 3 "ay 2 jat kita. Dengan pend! | bertentan dengan ethika”, dan kor Tenggelam. Mesir Djamal - Abdul: Nasser.j? kili In- (hadiri konperensi. London meng EN Stm DUMP 1: r'an tsb. maka tidak benar sang ditentang | “Gak seluruh dunia TA. Ea 2 niegasia lainnja mewakili I n - | Tn g 

F eperti diketahui gekomsolan kaan2 bahwa “Indonesia” »kan bet Pada, tadi kirim surat A d D l cl Seterusnja konggres telah me-lgonesia, RRT, Mauretania, Ni adakan rapat dengan P da 
bui 2 Ea Mega akan.3 a menghadiri -konperensi - London ea Bia Eisenhower “dan nja, n rea or:a jnutankan untuk menjerukan ke- Sena, Ca Heat ar Pa Menteri Ali Sastroa j tuk 

mbakara pera Ka . - SL 3 ME RPo3 s . yrktmer g 

at merah Ba La itu karen... menuruti pendirian ne'menteri luar negeri AS Dulles a T I pada rakjat sekalian fegara Ba ema Ita eakan Mutin menentukan dan merumus r daerah Bungku. Setelah. periem » ongs a Tun u g 
Sa aa Ta : itu gerombolan melarikan Tr lain. misalnja India. Dan dalam mana dinjatakan bahwa K : Arab, supaja pada tanggal, 16/kropa diwakili oleh Muslimin Ju | SCpSi Indonesia jang akan diban 

dat ang rab Gaa kedjurusan Sulawesi Tengga t Mo kita rae pula Pan se Mesir telah membatalkan sebuah erugian 25 Djuta Doll. Agutus j-a.d. — “ialah permulaan goslawia dan. Albania. kekonperensi tersebut. Tn 
' KONGSI: Mak nak As. ira, KegenRalaka. ' e ka wa sen ris' ambil NI Jean: meng ka an nek az an ni KONGSI perkapalan  Italia|konperensi London mengenai Te Mena NN bertemu age 
"American Ovecrscas Papa. Sementara itu pada bulan ybl. Dalam kesibukan? hari Djum'at telah mengadjukan| rusan Suez — dilakukan pemo- . 
Ltd”, tar wahai dik atas petundjuk 

golongan kongsi2 A.S. Nata 
tidak iama lagi akan mulai me-   isekitar 

sebuah daerah konsesi jang baru2 dijukai 
ini telah diperoleh di Turki Sela- | 
tan. "Deep test” permulaan akan | 

ser 

penduduk maka 
pihak polisi berhasil mengh:n 
ar Pe OP pan 

juga dis olonedale 
lakukan pemboran pertjobaan  dij Beberapa orang ditewaskan dan 

“ada jg tertangkap. 
Tiga putjuk sendjata dapat 
rampas dan seluruh perkampu- 

dilakukan disuatu tempat jg letak Dzan itu dihantjurkan bersama 
Demi perbekalannja. nja 30 km dari Gaziantep. bei ena 

kianlah diumumkan di New York | 
Djum'at id. 

Dalam talas ini djug ga akan di Iakkar, deraan, 
kirimkan ke Turki perlengi: apan tian adiknja didakun 
pembor sebanjak 2.000 ton. Pe-'ran ig lalu dengan polisi. 
merintah Turki telah member mati harus diketahui dim 
kan 15 ,permit areas” kepada buranrja dan kalau tiduk 

“Amoseas” (singkatan nama pam ye tag Bp 
kongsi tsb. datas tadi) dalam. bu- Aan ee tasnya 
lan Aprit j.., jang luasnja 718. sar2an 
6u7 hektare. 8 dari daerah2 ini itu. 
terletak di Turki selatan, 7 di- Tetapi majat Matani 
Thrake (Turki bagian Eropa). oleh polisi telah dikubur 

jpat jang tidak diketahui 
aan. pipa minjak Iran 

Berita Ka 'dari Washington 
sementara itu mengatakan bah- 
wa pemerintah Tursi dengan pe 
nuh perhatian mempeladjari ke- 
mungkinan untuk memasang se- 
buah - pipaminjak jang menghu- 
bungkan daerah sumber minjak- 
tanah dipesisir Teluk Parsi di 
an selatan . dengan pelabuhan 
Turki Zrzerum(?). Demikianlah 
menurut kalangan jang patut di- 
pertjaja. Baik Iran maupun Yurki 
adalah anggota Pakt Baghdad. 

urki akan bersedia bekerdja 
sama dalam pelaksanaan prnjek 
sematjam itu, apabila bisa didia 
lankan dan djika disetudjui oleh 
pemerintah? jang bersangkutan. 

Pipa minjak jang dirantjangkan 
ini tiap-tiap hari akan dapat me 

DI/TII 

instruksi Si 

atas kehilangan 

digali kembali dan 
Kekuatan ekspedisi 

truk sendjata. Sendjata2 
tis mereka jang djatuh di 

bania dilakukan den tia 

surat penting, — tjatatan2 
kalan mereka dil. 

Menurut keterangan t 
tu, keadaan sisa-sisa 
ekspedisi itu akan sukar, 
mereka tidak dapat 
instruksi Kahar. jaitu 
bulang kalau tidak ada 
an tertang nasib 

Sementara 'itu pihak re 

  

  

  

   

  

  

serangan pembalasur setjara be- 

untuk mendjaga kemungkinan? 
sebagainja. 
jg dikirim- 

kan oleh Kahar itu terdiri dari 
33 crang dengan beberapa 

polisi pada umumnja sudah ru- 
sak per-nja hingga penembakan 

narik pennja. Dapat djuga disita 

itu di 
Lara keterangan, bahwa mere 

ta sengadja dikirim oleh K. Mu- 
tuk 

pasti tentang kema, jtan SMA dsb.-nja, dengan tidak 
per tempu| membeda-bedakan 

Kalan: 
ana kuji 

di ma 
Kahar 
suatu 

adiknja 

Djaja 
ditem- 
umum, 

pu- 
otoma- 

itangan 

ra. me- 

perbe- 

awanan   
pasukan 
karena 

memenuhi 
diangan 
kenasti- 

adiknja. 
smi' di 

Palu telah mensinjalir bahwa ko 
mandan gerombolan CP IT, Rasjid 

polisian Negara membantah 
buah berita dalam salah satu s.k. 
jang terbit di Djakarta, bahwa 

- PT.LK. (Perguruan Tinggi Ilmu 
Kepolisian) ,,Djawasentris”. 

terima sebagai mahasiswa PTIK 

torang dari angkatan kedua dan 

ATAS NAMA Kepala Kepoli- 
sian Negara Public Relation Ke- 

se- 

Ditegaskannja, bahwa jang di 

adalah mereka jang lulus udjian 
pemasukan dan untuk turut udji- 
an mereka harus mempunjai sja- 
rat-sjarat jang tjukup, jaitu tama- 

asal daerah 
ipelamar. Djuga dibantahnja berita 
jang menjatakan, bahwa PTIK 
sampai sekarang sudah menghasil 
kan 400 akademici. Jang sudah 
lulus baru 87 orang, jaitu 16 
orang dari angkatan pertama, 31 

40 orang dari angkatan ketiga. 
(Antara) 

Sebagaian Maluku 
Utara Ditempat- 
kan Dalam Propin 

—.. si Irian 
PANITIA PERSIAPAN Front 

Pemuda Maluku, jang berkedu- 
dukan di Djakarta dan diketuai 
Dik Joseph, dalam pernjataannja 
jang dikeluarkan Djum'at jl. te- 
lah memutuskan utk tidak mem- 
benarkan maksud pemerintah me 
nempatkan sebagian dari Maluku 
Utara kedalam propinsi Irian Ba 
rat. Selandjutnja pemerintah di- 
desak supaja menindjau kembali 
Rentjana Undang? Pembentukan 
Propinsi Irian Barat itu. 

Sebagai diketahui, dalam RUU 
Pembentukan Propinsi Irian Ba- 

tang berlaku diibu kota 
ini, langkah? pemerintah 

dan eng G dollar2 Amerika keluar - negeri gi, 
Ba ea tan ena untuk menolong dalam Ba ana minjak kongsi perkapalan bas menjokong Presider Nasser 

Smbaktik bgi InN'a, kembangkan : sumber2 industrijltalia tadi, "Andrea Doria”, jang jang telah menasionalisasikan Te 
Mebuktikan bahwa Indonesia atau perkembangan ekonomi neltenggelam pada tgl. 27 Djuli jl. lrusan Suez. suatu move jang ber tidak meninggalkan neggara2 sa geri? jg terbelakang”. (UP). setelah tertubruk oleh kapal |. Blarati : 5 
habat itu. “dan tetap Sidiiwai, 
prinsip2 konperensi Asia Afrika. 
falam Jangkah2nja menghadapi 
venjelessian masalah Terusan 

nerangsan. (Antara). 

diui sepenuhnja keputusan itu. 

an Mesir. 

“Dikatakan lebih djauh, bs Ne 
meskipun Mesir - sendiri tidak ' 
akan menjertai pena inter 
nasional itu, karena Ind onesia | 
menganut - politik bebas, maka : 
Indonesia akan Kanaan Rap 
konperensi itu. Mengenai 
mungkin:n negara2 Aka 
akan menjodorkan atjara interna 
sionalisasi Terusan  Suez, Kjai 
Dahlan katakan, bahwa Indone 
sia tidak akan menjetudjui tiap/ 
usaha untuk ” menginternasionali 
sasi Terusan Suez tsb. Indonesia 
akan tetap memegang prinsip 
mengakui hak kedaulatan Mesir 
atas Terusan Suez tsb. 

  

Dikatakan, bahwa dalam hu   ngalirkan minjaktanah  sebanjak : 
800.000 barrel, ataw kira2 samal den. sediumlah anak buahnja te ai Jai an Japan: Min ema aban aa 

. Seperti pipa2 minjak jang mengal'ah berhasil menjusup  kedjuru maksud menempatkan sebagian 
lirkan sumber2 minjak di Timur| san utara Donggala dan. seka- yan Nian sa Na Nana 

rang he | , Pidore, a, Maba, eda, Patany Tengah dengan. Laut Tengah. ang berada di Soni (sekitar To- Ne aa ena Tren 
Pipa2 minjak jang sekarang)'i?). Gerombolan Rasjidlah jang rian Barat. Panitia itu berpendi 

ada, melalui wilajah Syria, sita-|telah mentjulik Dr. Uhrmann Ba 13 jang anna sean 
sebagai bagian integra ari 1- 

tu negara . ng telah Maan an Pastor Jotten tahun jang Ia donesia ialah propinsi Maluku se' 
perdjandjian rtahanan  bersa)'u. tetapi kedua orang ini dibe juruhnja dan Irian Barat, seper | 
ma dengan Mesir — dan Saudi akan kembali pada bulan Mei 2 daerah Pete ap nana da 

2 AT At : J . jam zaman oionia ebagai per Arabia. Dichawatirkan di Wash- ag didekat Suramana,  Mamu Menko coh “hak beralaawuik In 

ington, bahwa pipa2 minjak- kefdin kabu 1. Mandar. : dikemukakan, bhw dgn hasjrat pe 
punjaan negara2 Barat ini akan Selury pasukan Rasiid ditak merintah ini daerah Maluku akan 

: Da 30 mendjadi terpetjah dan akibatnja diputuskan oleh negara2 Arab, h , mempuniai Nababan bauahuk BeveboLosis 
apabila ..krisis Tan "3 Ka anak buah iang di dalam masjarakat Maluku. Demi- 

mendjadi-djadi, 1 talion (CP ND. kian pernjataan tsb. (Antara). 
     | rskj Setudjui Komisi 
Pengawas La Bagi TerusanSuez? 
SEKERTARIS DJENDRAL 

PBB Dag Hammsriikoeid kabar 
nja menjetudjui diadakannja sua 
tu Komisi Pengawas PBB bagi 
terusan Suez, demikian menurut 
diplomatik hari  Djum'at di 
Washington. Menurut sumber itu 
Hammersjkocld telah menja: 

wa Komisi PBB harus 
mengawasi dan djangan 

    itama 
dekat pekerdjaan achli2 
dan lafu- -lintas diterusan 
Demikian sumber itu 

landjutnja mengatakan 
Hemmarsikoeld  berpend 

  

telah  menjata 
kan hal tsb. setjara tidak resmi 
kepada  sedjumlah  diplomat2. 
Hammarsjkoeld djuga telah me 
njatakan keheranannja — mengapa 
sengketa terusan Suez tidak ses| 
gera dibawa ke PBB. " adjuk 

Idee Hammarsjkoeld ialah bah perhatiannja dan agar 

   | cbasan 
lalui duep oleh Mesir 

  

  

  

bersifat 

bersi | 

fat mengatut dan-tugasnja jang| 

ah memperhatikan dari 
terusan 

Suez, 

jang ses 

bahwa 

apat apa) 

da sesuatu pelanggaran ter 
pelajaran me 

maka hal| 
itu oleh Komisi harus segera di 

diminta 

dapat dil 

  

ambil tindakan perbaikan jang 
lajak. Sumber2 diplomatik itu se 
terusnja mengatakan bahwa Me- 

sir mungkin dapat, menerima 
usul demikian tetapi sulit kira- 
nia bagi Inggris, AS dan Peran 
tjis jang telah menerima baik 
idee agar terusan Suez ada  di- 
'bawah kekuasaan internasional 
Ijang mempunjai kekuasaan me 

gatur, Sumber “tadi « katakan 

bahwa usul Hammarsjkoeld itu 
kabarnja dibitjarakan antara Dul 
les dan Hammarsjkoeld dalam 

| pertemuarinja hari  Djum'at.   

bungan ini sudah ada pengertian 

baik dengan Mesir, dan ia senj 
diri kettka di Mesir telah berbi' 

tjara selama 1 djam dengan Prej 
siden Nasser. la menegaskan, 
bahwa Mesir sendiri memang 
mengharapkan  solidaritet dan 
bantuan dari Indonesia. Djuga 
ia mengatakan. bahwa ketika di 
Mesir ia telih menerangkan pa 
da pers, bahwa tindakan Mesir 
itu telah lama dinantikan. oleh 
kawan2 di Indonesia, dan bahwal 
tindakan Mesir itu ikan menda- 
pat dukungan sepenuhnja dari 
negara2 A-A. Atas dasar2 itulah. 
maka NU menjetudjui dan me 
njokong keputusan kabinet untuk 
menghadiri Konperensi Londor 
tersebut. 

Seperti diketahui delegasi Indo 
nesia ke Konperensi London itu 
akan dipimpin oleh Menteri Luar 

diplomatik sendi kepertjajaan 
achir2 dan tanpa ini maka baik orang 
mene- perseorangan 

adakan understanding dgn. Mesir f h AS tidak akan dapat kirim 

Suez. Demikian Kementerian Fe Suez. 

Athena melam Sabtu. 

DiLondonlndonesiaAkan 
Bela Kepentingan Mesir 

Kata Kjahi Dachlan: Indonesia Tidak 
Akan Setudjui Tiap Bentuk Inter- 

nasionalisasi Suez ' 
KETUA PB NU, K.H.M. Dahlan atas pertanjaan ,,Antara” ter 

tang keputusan kabinet untuk mengirimkan delegasi ke Konperensi 
Internasional di London, katakan, bahwa memang NU menjetu- 

fidak akan merusak solidaritet Asia-Afrika, dan chususnia solidari 
tet antara Indonesia dan Mesir, ia katakan, bahwa djusteru dalam 
perundingan internasional itu Indonesia akan membela kepenting 

Idari komandannja 

i 
internasional ituntutan hukum sebesar 25.000. 

|000 dollar terhadap kongsi per- 
'kapalan Swedia-Amerika sebagai 
ganti kerugian atas tenggelamnja 

gokan umum. Resolusi konggres 

tadi menjatakan “bahwa demi 
azas2 kemanusiaan jang terting- 

segala umat manusia jang be 

maupun pemerin- 

“Stockholm”, milik kongsi perka- 

Tunan? telah memutuskan un |palan Swedia- Amerika, demikian 
tuk ikut serta dalam konberensi| menurut berita dari Reuter. 
di London: mengenai Terusan| Tuntutan hukum itu dibawa- 

kata “wartawan AFP dilnja ke Pengadilan Federal AS, 

dan didalamnja dinjatakan tun 
futan2 kongsi perkapalan Itaita, 

bahwa kapalnja jang tenggelam 

itu adalah diakibatkan oien ,,ke 

salahan dan kelalaian” dari kap 
ten kapal Stockholm” dan 
anak2 buahnja. 

Sebagaimana diketahui, kedua 
kapal tsb. tadi bertubruxan dlm. 
gelap gulita di lautan Atjantik 
dekat pantai Nassachusset, (AS) 

dan akibat terdjadinja tubrukan 
itu kapal ,,Andrea Doria” teng 
gelam beberapa djam kemudian. 
Sedang kapal Stockholm” dgn. 
muka hantjur dapat dengan per 
lahan2 mentiapai pelabuhs, New 
York sendiri. 

Kesalahan dan kelalaian ,,An 
drea Doria” sendiri? 

Pada hari Selasa j.l. kongsi per 
kapalan Swedia-Amerika telah me 
ngadjukan petisi kepada pengadi 
lan, dalam mana ia njatakan bah 
wa tubrukan tsb. diakibatkan 
oleh ,,kesalahan dan kelalaian” 
kapal ,,Andrea Doria” sendiri, se 
mata2. Dinjatakan oleh  kongsi 
perkapalan Swedia-Amerika itu 
kepada pengadilan federal AS, 

T & bhw ,,Stockholm”' harus tidak ber 
(tanggung djawab atas setiap ke- 

awanan ' rugian, korban atau kerusakan jg 
MENJAMBUNG berita ,,Anta- diakibatkan oleh terdjadinja  tu- 
” brukan itu. 

ra” sekitar Ae sedju mlah G. Hilmer Lundbeck, presiden 
1 bataljon oleh pemimpin direktur kongsi perkapalan  Swe 
tertinggi TKR Hamid Aly pada dia-Amerika mengatakan kpd pa- 
achir bulan Djuli jl. di Makas- ra wartawan, bhw Kena seba 

liknja malah pernah sekali me- 
sar, lebih djauh dapat diberitakan mutuskan akan mengadjukan tun 
bahwa diantara 1 bataljon tsb., tutan hukum pergantian. kerugian 
jang berhasil-melolosken diri dari Ba dan Peng jang Ke 

erita ari  kongsi perkapalan 
aksi perlutjutan ini hanja 2 Orang Halia itu. Dikatakan selandjutnja 
sadja. Jang lainnia berhasil Gi 50 orang penumpang, termasuk 5 
tangkap, dan sekarang diperlaku Sean, 2m hanya kapal en 

olm' tela, ewas atau ta 1ke- 

Tar an tawanan dgn disuruh tahui bagaimana nasibnja lagi. 
exerdja. 5 : $ Isi tuntutan hukum kongsi 
Sementara itu, Hamid Aly da- f perk. Italia. 

lam suatu keterangannja jang di Dalam tuntutan hukumnja, kong 
sampaikan kepada pembantu Si perkapalan Italia menerangkan, 

“Antara” menjatakan, bahwa ta- | 
bhw tubrukan dan korban2 kema- 
tian, orang jang luka2, kerugian2 

Iwanan2 bekas anggota bataljon 
dalam 

Konggres mengutuk segaia per 

tjobaan kaum imperiaiis untuk 

bertjampur tangan deagan uru- 
san-dalam negeri Mesir, z1alah 

perbuatan2 jang merupakan pe 

langgaran2 jang sangat menjolok 
mata terhadap hukum Internasio 
nal, hak2 bangsa2 dan Piayam 
PBB. Konggres memperingatkan 
kepada negara2 pendjadjah, bah 
wa setiap pertjobaan untuk me 

nentang Mesir atau Dunia islam 
akan dilawan  sekeras-kerasnja 
oleh seluruh bangsa Arab. Kong 

gres ini diselenggarakan  cleh 

Panitya Pembebasan Bangsa2 jg 
beragama Islam. 

    
Kaum Muslimin Asia, Afri- 
ka dan Eropa hadir. 

Dalam rapat raksasa jang dise 
lenggarakan di Maidan at-Tahrir 
(Lapangan Pembebasan) di. Kairo 
itu hadir dan berbitjara pemim- 
pin-pemimpin nasionalis jang me 
wakili negara2 Arab dan negeri2 
Jainnja jang rakjatnja beragama 
Islam di Asia dan Afrika. Dianta 
ra tamu2 tampak dutabesar Tje- 
koslowakia. presiden Partai Istig- 
lal Marokko, wakil Front Pembe 
basan Aldjazairia, dari Tunisia, 

Para hadirin jang berdjedjal- 
djedjal dimedan jang luas ini 
mendengarkan pidato2 dari berba 
gai delegasi, diantaranja para wa 
kil masjarakat Junani di Mesir 
jang kebanjakan terdiri dari 
orang2 berasal dari pulau Cyprus. 

  Atas pertanjaan, anakah hal itu 

Hanja 2 Orang 
T.K.R. JgjBisa: 
Lolos, “DarijPers 

At Ie lutjutankg& 
Puang,sida Peak 

&   
  

Nasser TundaKe. 
berangkatannja 
Ke Moskow 

DIUMUMKAN dengan resmi 
di Kairo malam Sabtu, bahwa 
mengingat keadaan sekarang ini, 
maka Presiden Mesir Djamal 
Abdul Nasser telah memutuskan 
untuk menunda kundjungannja ke 
Moskow. Menurut rentjana semu- 
la, ia akan tiba di Moskow pada 
hari Selasa j.a.d., 2 hari sebelum 
konperensi London mengenai Te- 

  
lainnja serta kerusakan2 ,,semua- 
nja itu bukan karena kesalahan, ke 

ihari 

    
    

   
    

  

    

  

   
   

Selandjutnja dapat: dikabark 
bahwa delegasi Indonesia itu ak 
berangkat dari lapangan t 
Kemajoran pada hari Senin pi Di 
tgl. 13 Agustus dengan pe: 
GIA menudju Bangkok. Dari 
perdjalanan akan dilandjutkan 
menumpang pesawat terbang 
ke Cairo, dimana kini sedang 
atur pertemuan diantara Men 
Luar Negeri Ruslan Abdulg 
dengan Presiden Nasser. 

Spj Dipetjat 
Pegawai Jang Berpoli 
gami Didaerah Jang 

Penduduknja Sebagai- 
an Besar Keristen, 
Tuntutan Wanita 

Keristen 
PERSATUAN WANITA Kris- 

ten Indonesia daerah Tapanuli da 
lam konperensinja baru? ini a.l. 
memutuskan, mendesak kepada 
pemerintah utk mengambil tindak 
an jang tegas, memetjat dan me- 
mindahkan seseorang pemimpin, 
pamongpradja atau pegawai peme 
rintah lainnja jang melakukan tin 
dakan?2 jang menurut anggapan 
Wanita Kristen itu tidak patut 
oleh pemimpin? itu, antara lain 
dan teristimewa melakukan poli- 
gami didaerah jang sebagian be- 
sar penduduknja menganut aga- 
ma Kristen. 
Poligami selamanja merusak ru 

kun rumahtangga dan sangat me 
njolok mata umum serta melang- 
gar hukum2 ke-Kristenan, demi- 

  

   

  

      

   

     
   
   

    
    

   

   

     
    
   

        

     

     
   

  

Multi Miljoener J 
Mulai Sbg 'Pendju 

Katjang 
SETELAH menderita sakit ud 

berapa waktu lamanja, Djum'at 
kian dikatakannja. Seorang  pe- IL kira-kira pukul 03.50 mendje 
mimpInjosmongprad ja atau pega- lang subuh Liem Seeng Tee jang 
wai negeri lainnja harus meng- Idi 
hargai, “menghormati dan mentjo Surabaja terkenal sebagai Se- 

orang multi miljuner Hong 
telah meninggal dunia. 
Seeng Tee adalah pemilik 
pendiri paberik rokok “'terbes 
di Surabaja dan bioskop. »Sam- 
purna.” Menurut riwajat hidup ' 
nja, ia berhasil mendiadi multi 
miljuner dengan memulai Kn 
nja sebagai pendjual katjang, 

BarjotDanBenlike i 
Pemimpin2 Militer Pe 
rantiis Kalau Ada Akst 

Terhadap Mesir 
KALANGAN ig dapat diper- . 

fiaja di Washington mengatakan 
pada hari Sabtu menduga bahwa ' 
bila Inggris dan Perantjis menga- 
dakan suatu aksi militer bersama 
Gidaerah Terusan Suez pimpinan . 

jangkatan laut Perantjis akan di ' 
serahkan kepada laksamana Bar « 
jot, jang kini bermarkas besar " 
di Toulon dan pimpinan angka- 
fan darat Perantjis kepada djen- 
deral Bauffre jang kini memim- 
pin suatu komando militer di 
Afrika Utara. Barjot dan Bauf- 
fre kini ada di London bersama 
keapla staf angkatan laut Peran- 
tjis  Iaksamana  Nomy untuk. 
membitjarakan rentjana2 militer 
dengan pembesar2 Inggris. 

tjokkan diri pada adat-istiadat jg 
berlaku ditempatnja. 

Selain itu diputuskannja a.l.: 
Supaja polisi kesusilaan mem- 

pergiat pengawasan terhadap: 'a. 
penjebaran madjalah2 dan buku2 
tjabul, b. berita2 dalam harian 
mengenai redaksinja, supaja dja- 
ngan sampai membangkitkan pe- 
rasaan jang tidak di ingini kepa 
da jang membatjanja dan c. dju- 
ga advertensi2 jang kurang baik 
redaksinja. 
Supaja kantor2 agama dikepa- 

lai oleh orang2 jang seagama de- 
ngan sebagian besar dari pendu- 
duk daerah itu. 
Mendesak supaja rentjana U.U, 

Perkawinan utk golongan Keris- 
ten segera disahkan dan dikeluar 
kan. 
Mendesak supaja rentjana U.U. 

Perkawinan utk umum segera di 
keluarkan.   
LEDAKAN DLM KAPAL BA- 

RANG .,,HEIDBERG.” 
Sebuah ledakan telah terdja- 

di dalam ruang mesin kapal ba 
rang Djerman "Heidberg”, jang 
besarnja 1.595 ton, ketika  se- 
dang memasuki teluk  Delaware 
(AS), demikian menurut k.b. 
Reuter jang memperoleh  kete- 
rangan dari pendjaga pantai AS 

Djumz'at. Dalam ledakan 
jang kemudian menimbulkan ke 
kebakaran dalam kapal tsb., 1e- 
was 10 orang anak buah kapal. 
  

Iv brigade dua “TKR an : laiaian atau kurang hati2nja”" da-|rusan Suez dimulai. (Antara) 
waktu jang singkat akan diper- 'ri pihak pimpinan kapal ,,Andrea 
sendjatai kembali dalam Dg Site En panai tsb, semata2” ada 

aa & dan kelalaian dari ngan kesatuan TKR, dengan ke-|lah kesalahan 1 ps oligami Di 
terancen, baliss. naek buah TIOR komando kapal ,,Stockholm' dan 

mereka jang bertanggung djawab 
atas kapal itu data pengaduan 
itu selandjutnja. Kemudian di- 
tambahkannja pula, bhw kongsi 
perkapalan Italia dan anak2 buah 
kapal ,,Andrea Doria" jang men 
derita kerugian? ,Semuanja ber 
djumlah kira2 25.000.000 dollar se 
perti jang dapat ditaksirkan se- 
bagai akibat tubrukan tsb. Dan 

tsb. hanja mendapat pengaruh 
jakni ' Puang/i 

'Sida. Seperti pernah diberitakan, 
bataljon IV Brigade II TKR jang 
berada dibawah pimpinan Puang 
Sida oleh pemimpin - tertinggi 
TKR telah dilutjuti sendjatanja, 

HABIB BOURGUIBA ' Perda- 
na Menteri Tunisia mengatakan 

pada hari Djum'at malam bahwa 
Tunisia akan menghapuskan po-   Negeri. Ruslan Abdulgani dan 

akan berangkat pada tanggal 
13/8 hari ini. 

, 

Perlu djuga diterangkan, bah 
wa ketika pemerintah mengambil 
keputusan untuk tidak membajar 
hutang2 kepada Belanda, sebagai 
akibat pembatalan  KMB, maka 
Nasser telah memberi tangan 
da Kjai Dahlan, sebagai tanda 
persetudjuannja atas tindakan pe 
merintah Indonesia itu. Demikian 
Kjai Dahlan, jang bulan jl. pergi 
hadji dan “kemudian  mengundju- 
ngi Mesir (Antara),   

pa | 

   
   

ligami dan wanita Tunisia hanja 

akan diperbolehkan kawin. diika 
umurnja serendah2nja 15 tanun. 
Dalam pidato radionja  Bourgui 

ba mengatakan bahwa Bey Tu- 

nis akan membubuhkan  tanda- 
tangannja pada perubahan un-! 

karena dituduh, akan melakukan 
pengchianatan — terhadap  perse- 
tudjuan2 jang telah ditjapai anta- 
ra TKR dan A.D. di Tjipajung- 
Djakarta beberapa waktu jl. dan 
Ikesalahan2 jg dilakukan bataljon 

ini sudah termasuk didalamnja 
kapal itu sendiri. 

SENEN PEMERINTAH MEM- 
BERIKAN KETERANG TEN- 

TANG MASALAH SUEZ. 
Pada hari Senen pagi tgl. 13/8 

  

  ini, dengan mengadakan peram- | ini pemerintah akan memberikan : Pj pasan harta benda rakjat dan se keterangan kepada sidang Pzrle dang2 perkawinan dan  pertjerai- 
bagainja. Puang Sida sendiri ber men pleno terbuka mengenai ma | Wt jang baru minggu depan dan 

undang2 itu akan mulai berlaku 

bulan Djanuari tahun 1957. Dika 
dalam sionalisasi 

Mesir, 

Ta ditangkap, dan kini 

anan TKR, 
Terusan Suez oleh   

       

dis Boleh Kawin Setelah Umur 15 Th 

    

     

     
    
   

      

  

   

Tunisia Dihapuskan: Ga. 

takannja, bahwa berdasarkan un- 
dang2 perubahan itu orang2 la- 

Sebelum kini seorang bapa dari 
suatu keluarga dapat mengawin 

ki? Tunisia akan kehilang-|kan anak perempuannja kepada 
an hak arbitrase” untuk me-Ilelaki pilihannja bahkan kalau 
ninggalkan isteri2nja  denganltidak tjotjok dengan keinginan 

si gadis. 

Sementara itu djurubitjura ke 
dutaan besar Tunisia di Paris 
mengatakan bahwa alasan utk, 
mengadakan undang2 baru jang 
menghapuskan poligami itu ia- 

lah karena sjarat2 jang harus 
dipenuhi oleh lelaki jang mem- 
punjai isteri lebih dari satu se- 
ring2 tidak dipenuhi, 

mentjeraikannja didepan 2 pedja- 

bat pengadilan agama. 

Bourguiba mengatakan  bah- 

wd undang2 baru itu akan mem- 
berikan kepada setiap. wanita Tu 

nisia jang telah berumur 20 ta- 

hun kebebasan untuk kawin de- 
ngan lelaki  pilihannja tanpa 
mendapat izin perwalian dulu.  



    

   
       

    
      

juan 'utk dapat me-' 
mn (- kel 

: meng anbahy, DHARMA 

tadi|seruan supaja pada t 
eama-| tus jad., ialah tanggal pembuka 

epolisian “telah bersedia 
i- bantuan jang . diambil- 

gian dari Pen, 
“sadja jang akan membukti 

kan dharma baktinja jang berupa 
1. harta upun benda “dapat dise- : 
Hasaa epada Pengurus Jajasan 

“ Dharma. Bakti 1 
ementa - Gubernur Djawa Te- 

Tu 
egoro, S I telpon 

1 Pem waktu habis kan-' 

MABA AD BE AS .telp, 862 Smg. Sebagai ketua da- Pugeran dan Mn, pada Jajasan tsb. adalah Gu- 
gka karena serangan bloed bernur Djateng Mangunnegoro. 

| djam 18.00 sore me SIK. ACROBATIEK RRT. 
mbongan missi acrobatiek dari 

RRT dalam kundjungannja di 
Indonesia, pada permulaan minggu 

“jg Kedua. bulan September j.a.d. 
La Era Tan En akan mengundjungi Semarang. m Taman Siswa Rombongan tersebut akan berada | 

di Semarang selama “12 hari, dan 
utk 'menjambut kedatangan mere 
ka, “kini pihak Lembaga Persaha 
batan- Indonesia—Tiongkok Semg. 
sedang menjiapkan bentukkan Pa 
nitya Penjambutan. 

adi: 
| SIARAN RADIO R.I. 
SEMARANG, 14 Agustus. "56 : 

KA - Djam 06.25 Vocal dan Instrumen 
“« talia, 07.10 Trio Les Paraguayos. 

07.30 O. K. Irama Baru dil. 13.15 
Siteran Gebjog. 14.10 Siteran Ge- 

bjog (landjutan). 17.00 Taman ka- 
nak2. 17.30 Ruang Peladjar. 18.15 
idangan Corps Musik. 18.30 Ser- 

rbi A. P. 18.45 Hidangan 
Musik (landjutan). 19.30 Men 

Malam. 20.30 Indonesia Me 
njanji. 21.15 Krontjong Malam. 

- 22.15 Irama Padang Pasir. 23.00 
Penutu, 

  
             

  

    
    

        
   

    

   

    

   

    

   

    

        

   

     

    

  

  

     
     

    

   

        

    

  

    

  

   
    

      
   

    

   

p. 
SUF RTA, 14 Agustus '56 : 

ba ., Djarm 06.10 Urap sari “pagi. 07.20 2 Urap sari pagi Uandjutan): 13.10 
“ Musik ruangan. 13.40 Disco Varia. 
14.10 Penghibur Makan Siang. 17.00 

n Puteri. 17.40 Varia Djawa 
“Irama Indonesia. 
Uu dengan Donge-     

    
jriman “dari: Malu   

       

    

   

    

il ngenai Terusan Suez. 

2S | cara Arab. 

» |kas menteri pembimbing nasional 
Mesir, menurut 
”Daily Sketch” L a 
njatakan bahwa "lebih baik Teru 
san Suez kita hantjurkan — dari |M 

Rakjat dgn alamat wasan Mesir. Terusan 'ini bisa 

musnahkan pasukan? Mesir, tapi 
kamu tidak akan menda 

Nasib Gadis Rin: 

umur 16 tahun hari Djum'at sore 
djam 7. 
asa dia telah me 

rena mungkin kemudian terpikir 
pandjang, bahwa perbuatan demi | 
kian itu adalah suatu perbuatan nal, antaranj 
jang terang terkutuk, maka achir! 

     

akunja keadaan | ari Kamis jl. Nasser me 
rat bagi seluruh" orgat ma kundjungan dutabesar ' 
Segala tjuti telah dibatalkan, Evgeny Kisselev, wu 

        

   

      

    

   

              

   
   

    

   
    

    

   
    

An Segala tjuti bagi mengatakan bah jet er, dan djumlah temp idur |ini satok an Pp rumahsakit supaja litik Mesir — tu hal 110096. Dokter2 jang jaitu bahw,  U! menjatakan (Idaerah perbatasan su kan menghadiri erensi Lon    
dor pada tgl. 16 Agustus jad. 

rita2 Jainnja jang mengzem 

  

   

  

   

        

    

    

    
     

   
        

   

    

   
   

    

   

    

      

   
   

Sa 
gap, dap djumlah mereka ditam 

' Kedua move ini dilakukan sel pira an bagi Mesir achir? ini ja 
$ ser malam Dju-|lah: dah Pres. Nasser mala 

aat jl. mengumumkan 
an Tentara Pembebasan ru jang meliputi angkatan pe 

      

   

   

   

    

   

    

    

    

   

1. Inggris tampa memberikan: 

Haag telah "menunda" 3 
aNaRI Irak-geri ralliternfn ke: ai 

Aman dl kab |Tengah. Hal ini di Kairo ditaf- Sementara itu diterima kabar Isikan sebagai suatu bukti bahwa kabar dari Damaskus d: . Kairo, jirkan sebagai suatu bukti bahwa 

bahwa disana telah dikeluarkan | 299 ris reg : 

3 : 2. Menurut keterangan2 raha- 

konperensi di London me- |sia dari Adan, keradjaan Yaman 

| Na 6 anltelah memerintahkan  mobilisasi- isekalian neflengkap kepada tentaranja. Ten- 

4 tara Yaman mendjaga udjung se- Salah Salim: Lebih baik Natan Laut Merah, ialah dibagian Terusan kita hantjurkan. L laut jang sempit, dekat pertemu- entara itu Salah Salim, befannja dengan selat Bah al Man- 
dub. Yaman tak dapat menahan 

- harian London|kapal2 perang Inggris jg masuk 
hari Djum'at mefkelaut Merah dari arah selatan, 

tapi dapat melaporkannja kepada 
esir. : 

  

  
dn 

pemogokan umum 

'.3, Libia kabarnja mendesak ke 
pada Inggris supaja Inggris dja- 
gan mendaratkan balabantuan 

|kesatuan2 lapis badja di Libia, 
sang berbatas kepada Mesir itu. 
Menurut berita2 jang diterima 

pada melepaskannja dari penga- 

kita gali kembali, Kamu bisa me 

pat Terusan Suez.' (Antara-UP) 

Prioritet Kepada 
Usaha? Nasional 

Tafsiran NasionalDltentukan 100pCt. Bang- 
sa Indonesia Asli Atau Tjampuran Dgn Tu- 
deeh aghoa Tapi Jg Asli Jg Berhak Me- 
mu 18 — yebere erapa Putusan Kongres Kensi 

KONGRES EKONOMI Nasional Seluruh Indonesia dalam 

  

 rapatnja terachir Djum'at malam telah berhasil: mengambil ke- 
putusan dalam hal: a. Perlindungan chusus: Prioritet kepada usaha 
nasional dalam berbagai hal, jang dapat dikerdjakan oleh peng- 
usaha nasional, supaja hanja diberikan pada pengusaha nasional, jang sudah terlandjur dibatasi waktunja 5 tahun. 

" Peridjinan atas nama - bangsa 
jasing hanja dapat dioperkan pa 
da pengusaha nasional.. Tafsiran 
nasional ditentukan 10096 bang 
sa bangun asli ap dau mt Tan dengan turunan Tionghoa, ta Achirnja »Dimakan" |pi warganegara asli jang berhak £ Naba SN ga memutus. Perusahaa,, jang. :da- na EM Ipat pengakuan masional, tapr be 

SUATU drama serem telah di lum penuhi istilah pengusaha e gadis remadja |naslonal, harus sesuaikan dirj da 
ts lam waktu 2 tahun. Perlindung 

an aa mint, diatur sekurang 
1 mengambil putusan Ma dengan peraturan pemerin- 

antuk bunuh diri terdjun dilaut|tab. | : 
dekat Pier | tetapi ka- Kongres menjebut 12  matjam: 

perusahaan jang hanja dapat di 
djalankan oleh pengusaha nasio 
1 a Warung, pertjetak 
an, toko dan sebagainja. 

dukan Kekasih..... 
  

  

  

Karena malu. dan putus 

  ata, . 19.30 Pilihan Pend r. 20.30 jnja “dia mengg 1 kepandaianj $ Kongres djuga membentuk Sapi Ham Sakit jang Orang: oleh Karawitan Stu |nja berenang sampai ada orang Bawen 5 -. dine Bok Mu-Sio. 2215 Wajang Orang (landju jang menolongnja. Serenta'ia di! mbentukannja pada Badan K “ tan). 24.00 Penutup. SG Ka sekantor. p Isi. Seksi-I har Jr enturannja pada adan 5 Rr JOGJAKARTA, 14 Agustus "56 : lah » eka 9 La Weriirea jang dja Kensi, dengan mengadjak pe- 

  

    
    
   

    

Djam 06.10 Tjiptaamr Waliteufel. 
Bok-Mu- 06.35 Orkes Puspa K 
mentera, HOsemary 'Cloney:: 

Ta aa Ke apa io Los: Panches. 14. 
.Krontjong Siang. 17.00 Gending terletak“ ontuk Kanak2. 17.30 Gending utk 

      
    

   
2 (landjutan) 18.15 Siaran 

Ik AP: Kita. 19.40 “Rintisan 
ra.     

      

    
    
     

    
    

    

   
   

    

20.15 Orkes Melati. 20.30 

  

- 18.30 0. H. Nusantara. 
baran Film dan Drama. 

15 O.M, Bukit Tjiremai. 21.15 
Ruangan Indus sasi. 21.30 Mu 
(Sik Konser. 22.15 Orkes Monalisa. 

KEGIATAN GEROMBOLAN 
— SELAMA 2? MALAM: 

Gerombolan - jang “terdiri “atas 
50 orang dengan 70 bersendjata 

"Ic libawah pimpinan Safrudin 
“/Rebo malam telah: menjerang  Tji 

ia. 
PETA 

Oo 

           
   

          

   

   
   
    

  
      
        

   
    

     

  

   
     

    
   

    

   

  

   

  

   

  

    

   

  

    
    
   
    

  

     

    
   

     

5 ah rumah, 
1 £ penduduk dan melukai 7 

ang lainnja. Setelah djuga me- 
lakukan “penggarongan maka ge- 

membunuh 6 

rapa ratus ribu rupiah keru- 
.jan iderita oleh rakjat Tji 

alam penjelidikan, 
1 kira2 pukul 21.00 

esa Ti 
(kabupaten 

telah mengalami “serangan. 
n mengadakan penggarongan 
garongan gerombolan:   

(dan '1 bangunan Sekolah 'Rakjat. 

     
    Sutokarijo u -maju adal kampung aa cb ama as (ketjamat 

: & r) jang mendjadi sasar 
| gerombolan itu. Di: 

i bahwa gerombolan it 
atas 40 orang” dengan: persei 

2 pi 

dan dipimpin oleh Effendi 

    

   

  

       

     
g tewas, 9 orang mendapat 

. parah, 6 orang mendapat 
a2 enteng. Kerugian matereil 
ruhnj masih diselidiki oleh 

g berwadjib. t 

lam daerah kabupaten Madja 
ka, adalah desa Tjimoong 
jamatan Telaga) jang diserang T 

ombolan bersendjata. 3 » 
1 ah penduduk, antaranja kepu 

jaan "lurah bernama Bakri -te- 

         

   

         
     

  

   

     
   

   

      

   
    

n kwintal beras turut djadi 

mbak “hingga tiwas dan majat- 
ja dibakar pula. Kerugian disi- d 

hi 

lah mei 

hatinja jang bernam.,, Mjn:: Ber- 
pergian ini telah mendapat perse 
tudjuan dari orang tua dan ma 

tidak sedikit. Menurut 

tidak djuga' ketemu, maka Sumar- 
di mengusahakan kepada: gadis |mana: termasuk: tourisme, adjati, ketjamatan ini suatu pondokan untuk berma- |: : n Kuningan) jam dan esok harinja akan dilan- 
djutkan mentjari pemuda Mjr. 

o: jang Dibawanja kemudian gadis 
hui kekuatannja itu jinap di Bru disua- 2. Tea Siang re Tanah. pangan di Brumbungan, disua 

2 tg 1 ira” Semarang sudah tjukup terkenal Ben NN sebagai" "tempat" istimewa”, Dan' 
18- disinilah Sumardi telah 

s€r0 dari kedoknja. Dengan segala 
er budjuk halus dan tjumbuan, ga- 
n dis tadi telah “kehilangan kehor- 
1 matannja. Djam 12 malam Su- Serobotan itu! 99 rumah dar “Imardi pergi dengan kesanggupan |itu telah meninmbulkan -keragu- 1 lumbung padi habis dibakar. Di esok harinja akan datang kem- 

antara .penduduknja ada 5 orang bali 
j landjut, 

tunggu 

dis itu hendak pergi, dia dima- 

lah dibakar, djuga 7 karung beras. menunggu. diambil lagi,” 

atakat r Rp. 24.000,— (Antara) ,kat ditepi laut itu, 

serem jg merupakan peringatan 29usaha2 nasional jang memenuhi 

oagi setiap gadis remadja. i definisi Kensi, . 
” | c. Kongres membenarkan lapo 

Pad, harj Kamis pagi dia te- ran presidium dan menjatakan 
5 ag an rumah keluar Kensi sah meliputi seluruh sektor 

anja “di (un 
e Semarang mentjari “idaman peserta njatakan ikut bertanggung 

djawab. Jang ikut 85 organisasi 
diantaranja seluruh perwakilan 

lah mendapatkan sangu pula jg. dewan ekonomi di Indonesia, 5 

Didesak supaja pemerintah 
. dewan 

perniagaan dan perusahaan. . 
Usaha penampungan akibat 

TU pembatalan KMB harus dilaksa- 
an nakan “dengan tindakan jg tjepat 
SA dam tegas selaras dengan sifat re- 

menahu volusioner: tuntut pengawasan 
: r pendjualan/pengoperan perusaha- 

| Gadis radi 'agak terkedjut, te- an Belanda. Perusahaan Belanda 
tapi tidak putus asa dan dengan jang: harga -pembukuannja. sudah 
mengendarai betja terus sadja dia "0”, 

Iberusaha mentjarinja. 
ketahui, - bahwa 
pertama kali pergi ke Semarang. : gram badan perdjuangan ekono- Lama dia mentjarinja, tetapi sia- i 
sia belaka." 
siang dia sampai di Djagalan dan: SI, PGPNI, Orpeni, Grafica dan memberanikan “diri bertanja ten- 
tang Mjr. kepada seorang pemu- 
|da jang kebetulan ada didepan 
rumah. Dengan ramah sekali pe 
muda ini mengatakan, kalau dia 
kurang mengetahui siapa "Mar- 
jono itu tetapi dengan segala se 
nang hati ia. akan mengantar ga 
dis tsb: - untuk -mentjarinja. Dgn us dari 3 djurusan, membakar berkendaraan sepeda, 

buah lah mereka berdua, 
kota mulai pagi sampai petang. 
Pemuda ini mengaku dirinja ber 

n itu mundur. kedjurusan nama Sumardi, pekerdjaan sopir. 

djangan - di-idjinkan  men- 
«Perlu - di transfer laba. 

gadis ini baru — £, Selandjutnja dalam" werkpro 

jang mi- disimpulkan putusan2 
diambil oleh kogres2 KIN Sekira djam 14.00 telah 

Perbana, jaitu jang meliputi 1. 
perdagangan ekspor/impor,  Io- 
kal-interinsuler,. distribusi mene- 
ngah dan ketjil. 2. Meliputi bank 
dan asuransi dan didasarkan pa 
da -antaranja putusan2 - kongres 
Perbna. 3. Meliputi produksi ig 
menjangkut industri, ' pertanian/ 
Ikehutanan/ perkebunan /perika 
nan, pertambangan dan pemboro 
ngan. 4. Djuga telah diambil pu 
tusan2 mengenai perhubungan 
dan pengangkutar, termasuk anta 
ranja pengangkutan darat berda 
sarkan “putusan kongres Orpeni, 
perusahaan veem. didasarkan “pu 
tusan2 Devi. dan Persatuan Pe- 
ngusah.. Pelabuhan/ Pelajaran, di 

berangkat- 
putar-putar' 

Karena ternjata sesudah ditjari 

| Kongres 
Badan Pekerdja terdiri atas ke 
tua Mr.-R, Tobing, wakil ketua 

ia Ikono/ anggota? B.R. Motik. Sar 
kardi, Muh. Nuh dan  Harlan jang bagi penduduk Bekti, 

keluar 

PERNJATAAN “ pemerintah 
Uni Sovjet  mehgenai masalah 
Terusan Suez jang pandjang-lebar 

raguan dipihak pembesar2 Inggris, 
lapakah URSS sungguh2 bermak: 
sud untuk menghadiri konperen- 
si di London pada tgl. 16 Agus 
tus j.a.d. Demikianlah tulis war- 
Ta UP hari Djum'at dari Lon 
on, 

. Pernjataan URSS jang dikeluar 

untuk mengantarkan “ lebih 

Tetapi esok harinja ditunggu- 
sampai siang ' Sumardi 

idak djuga muntjul. Waktu ga- 

ahi oleh ,,mbok-mbokan” pengu- 
us rumah itu. Katanja "Kalau   

ada jang membawa mesti harus kan pada malam Djum'at jl. itu 
di London mula2 ditafsirkan se- 

Achirnja (gadis tadi memberot bagai penerimaan baik '— tapi Lurah Bakri sendiri terus di sadja dan -achirnja karena malu dengan segan2 — undangan Ba- 
an .menjesalnja lalu berbuat ne- rat kekonperensi di London itu, 

Tapi sesudah para diplomat se- 

       
      
   

     

erieri 
9. Sk a In 

. IR imunda keberangkatan pasukan2 | 
ge dalam djumlah jg besar, ig tadi 

a — Inggris, Inggris ber- 'fing di seluruh dunia pada Kon- 
Ihak menempatkan kesatuan2 ang pera nsi Potsdam tahun 1945. Dia 
Ikatan perangnja di Libia. Tapi katakan, bahwa pada waktu itu 

onogiri untuk pergi ekonomi nasional, dan seluruhy luarga dari Kairo dan empat ke- 

alamat top-organisasi dan ' 2 gabungan 
jang diberikan, maka kekasihnja ekonomi pedjuang. 
itu berdiam di djl. Raden: Saleh, Supaja per . Ikarenanja segera dia tib, di Se segera tetapkan anggota ?|marang, segera pula diy menu 
diu ketempat itu. Tetapi, apa la - e, 
fjur, alamat ini ternjat.,- buka 
mah. orang Indonesia,- melain 
rumah orang Tionghwa jang 
ma 'sekali tidak tahu 
soal Mjn, 

|! Mr. Assaat wakil ketua II-Kar 

' Reaksi Inggris: Rusia 

    

  

| Ter. Panama | 
” Truman Usulkan | 
Utk Di - Internasio- 

| palisir Djuga 
5 HARRY TRUMAN, bekas pre 
.Isiden Amerika Serikat ap Ke- ' NN Sage 8 Ah “untuk meng 

London mengenai masa- jig ipa Ae Maia aa pa 
8. Sementara itu belum | Yemokrat jang akan “diadakan 

ser akan bertolak ke URSS, |pada minggu depan, dimana dia 
tawan UP. b akan  menjatakan kenetralannja 

Fa 0.000 Merhadap tjalon2 presiden dari 
dari London, inilah sebabnja ma aman ya. 

| Inggris dengan me k | Truman “mengatakan kepada a Inggris dengan mendadak me ban ananat apa Mara. ika Dela 

ngusulkan pengawasan iaterna 
alatas Terusan Panama dan 

djalan pelajaran jang pen 

   
    

  

   

    

  nja akan dilangsungkan pada har 
jum'at. Menurut persetudjuan 'Ia 

      

   
   

    

   
     

  

    

   

   
   
    

   

enteri pertahanan Libia Kemis dia. berdjuang -selama dua hari 
l. menegaskan bahwa Libia ti- dan apa jang saja peroleh ha 
ak akan membolehkan wilajah nja tidak”. Demikian Truman. 

nja dipakai - sebagai pangkalan — Waktu ditanja bagaimana pen 
serangan oleh Inggris terhadap dapatnja terhadap beleid pemerin 
Mesir. D0 tah Eisenhower mengenai masa- 

Rentjana tindakan ber- ajah- Terusan Suez di. mendja- 
sama Syria — S. Arabia 

Sementara itu k.b. Perantjis merintah sekarang mungkin 
|AFP hari Djum'at mendapat ke dak mengerti apa jang mereka 
erangan dari kalangan2 Arab jg perbuat dimana-mana”. 

    

    

wab: ,,Menurut pendapat saja T 

rintah 

landa telah disampaikan dalam 

(geri Belanda, 

Pemerintah Belanda ' meman- 
dang adalah berlawanan dengan 
nam internasional jang berla 
ku didalam hubungan diantara 
negara2 berdaulat, bahwa .peme 
rintah Belanda tidak diberitahu- 
kan dengan resmi tentang putu 
San pemerintah Indonesis untuk 
tidak mengakui lebih lama, lagi 
kewadjiban2 itu. Keterangan. da 
ri pemerintah Indonesia, bahwa 
Hagenaar dengan “resmi telah 
diberitahukan tentang hal itu,   patut dipertjaja di Kairo, jang ' Sementara itu Router lebih lan 

Na bkan ai Ra ai Saudi -djat mengabarkan, bahwa pres'- 
Arabia Sw'ud ibnu 'Abdul Aziz den Eisenhower hari Kamis te- 
dan Presiden Syria Shukri al lah mengundang pemimpin2 par 
Ouwwatly achir2 ini telah meng tai republik dan partai Naa 
adakan kontak jang erat, untuk anggota kongres untuk diadja 
(merentjanakan tindakan2 ig akan berunding tentang krisis Terusan 
mereka lakukan pada saat jang Suez pada hari M Na 
bersamaan untuk mempertahan- ay Tea 

kan Mesir terhadap setiap sera- Tawaran AS Utk av W 

| Kata sumber keterangan tadi, | D, : LA NA 
hasil2 kontak ini akan diumum- | Bantu Bangun 

  
    

  

Ikan tidak lama lagi. Jogja 

PUTUS ASA KARENA TJINTA. Na 
Dalam keadaan berlumuran da- 'Belam Dibitjarakan 

rah dan sangat menguatirkan dji || DPD 
wanja, karena sineas vena jang i 
terdapat dipelbagai adannja, p i BG 
Djum'at siang kemarin di kom- | MR, KASMAT anggota DPD 
pleks Balai Kambang,  Gergadji Jogjakarta atas pertanjaan "Anta 
Semg. telah diketemukan Ba ja" meng. 1 tawara dari kaum, 
orang pemuda jang menurut kete j : Jana LAN " 
rangan adalah Skn., tinggal di Ger "pengusaha Amerika Serikat kepa 
gadji, Teng yan Pe porn dari da kepala daerah Sultan Hameng 
Kanan £ NE ee nSAN ku Buwono tentang kesanggupan idiketemukannja sebuah pisau jang ja Nag 
tidak djauh dari tempat Skn. meng mereka membantu usaha pemerin 
gletak, maka nan Dn Ta tah daerah dalam Kn Dan 
itu telah mentjoba bunul iri. '£ r aa wa 
Dugaan tersebut dibenarkan vula bangunan, meng. Sg Lea 
dengan didapatnja keterangan2 se j2 s5 kini pihak : 
landjutnja, bahwa sebenarnja Skn. |membitjarakan soal tersebut, kare 
telah uban tjinta nada Nan na Sultan Hamengku Buwono be gadis dikampungnja, tetapi rupa? |” Ag Ne NN nja tjinta tadi tidak diterima se- |lum membawanja soal itu kepada 
bagaimana diharapkan. Sehingga |DPD. 
Skn. berputus asa dan melakukan TANI Selandjufnja Mr. Kasmat me 
perbuatan nekad untuk mengachiri | erangkan. bahwa menurut pen 

iga dengan «el dapatnja sebaiknja soal pemba- 
. ngunan didaerah Jogjakarta di- 

MALAM PUISI TARI NJANJI. (serahkan kepada pengusaha? par 
Panitia Pusat 17 Agustus tel. | ikelir, karena dengan djala, de 

18-8 akan menjelenggarakan ma-i ikian dapat meringankan be- Ban ian bai “TN eibon pemerintah. Tetapi meski. Uu ri am 3 .a UU, ' Ban 7 gn - tungjukan tersebut terbuka untuk pun demikian sebaiknja pemerin 
umum dengan tjuma2. Untuk men tah daerah tetap dapat mengon- 
djaga tata-tertib, siapa jang hen trol supaja tindakan? pengusaha 
gak menjaksikan itu & itu tidak merugikan rakjat. membawa surat undangan jang da. s 

Djuga Kongsi2 t diambil di sekretariat gedung 
Baar Semarang pada tiap hari 
kerdja. Ta | 2. KETJELAKAAN DI LxUT. ' Minjak 

| Menjambung berita kita baru? 

    

     

    

  

  

Akan . Kemukakan 
Sekuasaan: 

ini mengenai ketjelakaan di laut Tentu Akan Dinasiona- 

Sari”, lebih landjut didapat kabar | 

rah tersebut kapal nelaja ikan bhw achirnja sekalian negara 

Pes kena PA .dan pipa2 minjak: disana. Oleh 

ketahui, ketjelakaan kapal2 nela: jang bersan gkutan -mempersiap- 

saat itu dilautan daerah Kendal. 

perusahaan2 industri dan sumber? 

Mulai Ngungsi 
3 Kalau negara2 Barat berpan- 

KELUARGA2 Inggriss jang usaha kearah nasionalisasi- itu 

wat terbang pada hari Kemis me Ini baik berlaku bagi Amerika 

Koni Sada una dalam pertambangan minjak dan 

tenang, kapal?  berlajar Inggris dan Amerika Serikat 

Tapi Tata 1 NpH Joninote Mereka harus ingat bahwa nasio 

Ismailiah (Mesir) hari. Djum'at, kata harian Inggris tadi, : 

liter Inggris dan Perantjis, maka 

tetap berlajar melalui terusan ini 

Selama minggu pertama bulan 

gunakan Terusan Suez, atau rata 

penting daripada rentjana 
kapal2 Inggris, 25 Perantjis. 

daerah Kendal dalam mana telah y» 
tenggelam kapal nelajan "Bintang 

bahwa ketjuali kapal nelajan tsb. | HARIAN Inggris "Manchester 
djuga tenggelam pula di laut dae- 'Guardian” hari Djum'at meramal 

al2 Arab kelak akan menasionalisasi- 
p Na Elena 5 Se kan sumber? minjak tanah mereka 

orang itu ada 4 orang jang dikete sebab itu harian tadi menjarankan mukan telah meninggal. Seperti di supaja pemerintah? negara2 Barat 
jan tadi disebabkan karena angin TA : KE taufan jang dahsjat terdjadi pada kan diri supaja perobahan j.a:d. 

itu berlangsung dengan- lantjar. 
: Tiap2 negara mempunjai hak 

| .daulat untuk menasionalisasikan Orang? Inggeris 
kekajaan alam jang ada diwila- 
jahnja, kata harian tadi. 

Tapi Keadaan Di Suez dangan djauh, mereka tentunja Tetap Normal mempersiapkan tjara2  suapaja 

£ Sa : dapat berdjalan dengan Iantjar pertama jang mengungsi dari Me (SAP jar. sir telah berangkat dengan pesa (tanpa sengketa. 

nudju ke Inggris. Serikat maupun bagi Inggris, Diantaranja terdapat dua ke- liang mempunjai modal2 besar 

Kara "Terocaa Kasa Ipenjaluran minjak tanah di Ti- Kang dl an Suez |(Wur Tengah. 

aa . 'Ihendaknja ingat bagaiman pe- ir 2 Pp Dang 5 apa best ngalaman2 mereka di Mexico, 

" 2 alisasi tanpa persetudjuan2 b den kantorberita Perantjis AFP D4 pe 7 | ber 
Roger Picardy mewartakan dari #H merugikan segala pihak, 

bahwa sebagai kontras terhadap : (Antara-UP). 
berita2 mengenai persiapan2 mi- 

keadaan didaerah Terusan Suez | 
sendiri tenang2 .sadja. Kapal2 

sebagaimana biasa, dalam djum- 
lah jang normal. 

Agustus, 298 buah kapal dari 
segala kebangsaan telah memper- 

rata 42 buah kapal sehari, 17 
dari djumlah kapal2 tadi adalah 

F (Antara-UP) 
t a js 

16 Agustus jad. (sebagaimana 
bagai berikut: 

  

  
KESEMPATAN BERSEPAK BOLA 3 
sm ag ye DNAN ai 3 Besar Barat bersepakat utk. aniti - turu 

ngabarkan, bahwa kini masih ter membentuk Badan : Kekuasaan buka kesempatan bagi organisasi2 |Internasional dengan funksi2 tsb. Kan 2 gara "eng ee dibawah ini: 
daftarkan team2 sepakbola pada 4 4 Set sdr. Pratomo  dja ape khsstakana 1. Mengoper exploitasi Terusan Negara, Bodjong ti Pane una aa at 
meramaikan pertandingan sepakbo |. 2.Mendjamin i Tang Ia jang akan diselenggarakan oleh ini teta 1 buk Pa b terusan Panitia Pusat” 17 Agustus 1956. P1 "tap buka dan, berdjalan Pendaftaran dapat dilakukan dari |effisien bagi seluruh pelajaran. djam 08.00—14.00 sampai dengan 
tgl. 11-8-1956. Jang sudah mendaf- 
tarkan diharap besok tgl. 11 Agus- 
.tus djam 11.00 berkumpul dikan 
tor Inspeksi pendidikan djasmani 

3.Menjusun . sebuah rentjana 
untuk pembajaran pengganti ke- 
rugian kepada para pemegang djuga telah memilih K-B.S., Djl. Demak No. 21 Semg. saham jang sudah dinasionalisa- 

1, 
untuk menerima pendjelasan2. s 

  4. Mendjamin pendapatan “jg. 
adil” bagi Mesir, dari pendapa- tan Terusan Suez, 
Apabila timbul “pertentangan2 

“Kongres ditutup dengan resep 
si dirumah Walikota Surabaja. 
(Ant.)   
pandjang malam ' mempeladjari 
naskah tidak resmi dari pernjata dalam pada itu mereka tidak da an pemerintah URSS tadi, mere pat menarik kesimpulan apakah 
ka mendjadi ragu-ragu, URSS. menganggap permintaan2- 

Sebagaimana disiarkan oleh 
nja an tadi sebagai sjarat2 
mutla agi ikut 'tanja U Radio Moskow, pernjataan jang Di Nat Pentena LIRSS, 

meliputi 18 halaman tadi menga 
ataukah hanja merupakan saran2 

takan bahwa URSS akan ,,me- 
sadja, 

ngutus wakilnja kekonperensi ini", 
Tapi disamping itu URSS meng 
hendaki supaja djumlah negara 
jang hadir dalam konperensi. itu 
ditambah dengan 22 negara lagi, 

Para diplomat mengatakan bhw 

- Kementerian luar negeri Inggris 
tak hendak memberikan komen- 
tar, dan djurubitjaranja tidak ber 
sedia mengatakan apakah peme 
rintah Inggris anggap Statement supaja konperensi ini ditunda Sovjet ini sebagai ja "atau sampai achir bulan Agustus, dan “tidak”, 

menegaskan bahwa URSS ingin. Tapi, kata kalangan jang ber- supaja konperensi ini dilakukan kuasa di London, bagaimanapun ' di Kairo, “djuga . sudah boleh dipastikan 

.. t $ ” lgir — Ramalam »M.G. penjerahan kedaulatan. Panitia itu 

Rentjana 3 B-B Untuk 
Oper Exploitasi Suez 

Ian Internasional Di Konp. London 
KANTORBERITA setengah resmi Mesir News Agency” hari Djun'at mengabarkan, bahwa pokok2: ter 

jang telah disusun oleh 3 Besar Ba rat dan akan diadjukan dalam konperensi di London pada tel 

adalah tidak benar, oleh karena 
kepada Hagenaar hanja  ditun- 
!djukkan pada berita2 jang telah 
diumumkan, 

Oleh karena itu pemerintah Be 
landa Menangkan protes dan 
memprotes pula tjaranja putusan 
itu diberitahukan oleh Pemerin 

tah Indonesia” kepadanja. 
Keadaan demikian leb:h2 Iagi 

mengherankan, karena dalam dja 
waban pemerintah Indonesis atas 
gugatan2. (demarches) pemerin- 
tah Belanda jang disampaikan 
kepadanja pada tgl. 5 April dan 
13 April 1956 mengenai penang 
guhan pembajaran hutang itu 
oleh Indonesia, telah dikatakan. 

wa pemerintah Indonesia be 
lum dapat mengambil sesuatu ke 
putusan. 

Belanda tolak alasan2 
Indonesia. 

Andaikata berita2 pers itu be- 
nar, maka pemerintah - Belanda 
menolak alasan2 pemerintah Indo- 
nesia, bahwa hutang? jang telah 
diterima baik dalam KMB, ditim 
bulkan pula oleh ongkos2 aksi 
militer selama tahun2. 1945 sam- 
pai 1949. Dalam hubungan ini 
oleh pemerintah Belanda ditun- 
djukkan kepada panitia istimewa 
dalam rangka KMB jang dengan 
suara bulat .telah berkesimpulan, 
bahwa: Nederland harus mengha- 
puskan dua mmiljard gulden - dan 
Indonesia harus mengambil oper 
hutang2 Hindia Belanda jang se- 
lebihnja. Hal ini terdjadi setelah 
diperhatikan sepenuhnja - penge- 
luaran? militer, demikian Kemen- 
terian Luar Negeri Belanda. 

Selandjutnja pengumuman Ke- 
menterian Luar: Negeri Belanda 
itu mengutip laporan panitia tsb, 
mengenai djumlah hutang Hindia 
Belanda jang dalam KMB telah 
disetudjui oleh: Negara Republik 
ndonesia Serikat pada tanggal 

katanja . telah memperhatikan 
djumlah pengeluaran extra mili- 
ter jang telah dilakukan oleh pe- 
merintah Hindia-Belanda dulu, 
dan djumlah pengeluaran? lain jg 
oleh panitia itu dianggap guna 
keperluan aksi. militer, 

Dalam 'panitia itu duduk wakil 
wakil Indonesia,  Nederland dan 
UNCI. Nederland dan Indonesia 
telah menerima baik usul2 jang 
telah diadjukan oleh panitia itu. 
kata pengumuman “ Kementerian 
Luar Negeri Belanda 'itu, 

Minta supaja . Indonesia 
bajar “hutang.” : 

Pemerintah Belanda minta ke 
pada pemerintah Indonesia, supa- 
ja menindjau kembali keputusan- 
nja itu dan mengambil tindakan2, 

(Belanda Tetap Ngotot 
(Minta Supaja 'Indone- 

 siaffBajari 
Tolak/Alasan2Vg DikemukakansIndonesia 

— Protes Bld Mengenai Putusan Peme- 

PEMERINTAH BELANDA telah 
keras2nja terhadap apa jang dinamakannja pelanggaran jang 
menjolok, mata, jang telah dilakukan 
djandjian jang telah diterimanja dengan sukarela untuk me- 

dulu. Protes ini atas perintah Kementerian Luar Negeri Be- 

di Djakarta kepada Kementerian Luar Negeri Indonesia. De. 
(mikian, diumumkan hari Djum'at oleh Kementerian Luar Ne 

»Hutang” 

Kita : 
memprotes dengan se | 

oleh Indonesia atas per 

ngambil oper sebagian dari hutang pemerintah Hindia Belanda 

satu nota. oleh wakil Belanda 

  

Di -protes 
Krn Paksa Kerdja 
Orang Jg Sakit 

DENGAN. seputjuk surat ke- 
pada wakil N.V. de BPM Suma 
tera Selatan, R.A.K. Soehardjo, 
opzichter pada maskapai tsb. te- 
lah memintakan perhatian pada 
wakil N.V. de.BPM Sumatera 
Selatan tsb., atas perlakuan jang 
diterimanja dari seorang dokter 
maskapai tsb. 

Surat tsb. djuga dikirimkan 
tembusannja kepada kantor po- 
Iisi, wakil N.V. de BPM Pladju, 
Penjuluh Perburuhan, Pengawas 
Perburuhan, serikat2 buruh jang 
ada dalam lingkungan maskapai   wa keputusan untuk tidak lagi 

mengakui hutang2 KMB" kepada 
Belanda itu, sudah Tama diambil 
oleh Panitia Negara" Penasehat 
Penjelesaian Pembatalan - KMB. 
Keterangan ini mempunjai arti 
jang istimewa, karena pengumu- 
man keputusan itu terdjadi bebe- 
rapa hari sesudah I.M.F, memu- 
tuskan untuk memberi pindjaman 
55 djuta dollar kepada Indonesia 
tanpa memberitahukan keputusan 
Indonesia tersebut diatas kepada 
I..M..F. Demikian. pengumuman 
Kementerian Luar Negeri Belan- 
da, menurut berita “Antara” dari 

minjak BPM dan Djawatan Imi- 
grasi. : 5 

» Dalam surat itu telah diben- 
tangkan bagaimana perlakuan se 
orang dokter bangsa Belanda 
bernama C.H. van B. terhadap 
|diri Soehardjo pada tgl. 4 Agus- 
tus 1956, jang meskipun merasa 
dirinja sakit, oleh dokter tanpa 
diperiksa dengan teliti dikatakan 
sehat dan dipaksa bekerdja. 
(Ant). 

  

  Amsterdam. 

Kalau Mesir Di- 
£ seran 

IPipa2 Dan Pabrik 
Minjak Akan Dihan- 

tjurkan 
BERITA ,,Middle East News 

Agency” dari Damaskus hari 
Djunyat mengatakan, bahwa per 
himpunan? burah dipulau Bahrain 
(produsen minjak tanah penting, 
exploitasi oleh kongsi minjak 
Amerika Serikat BAPCO) telah 
mengambil keputusan utk meng 
hantjurkan sama sekali pabrik 
penjaring minjak tanah dan pipa2 
minjak ' jang: terdapat dipulau 
tadi, “apabila Mesir sampai me- 
ngalami agresi. , 

Front Persatuan Buruh 
Ceylon panggil Tenaga2 
Sukarela utk ikut perta 
'hankan Mesir. 

Dalam pada itu ' "Eksathkam 
Karu Peramuna” (Front Persatu 
an Buruh Ceylon) hari Djum'at 
telah menempel-nempelkan poster 
dikota Colombo, jang muat se- 
ruan supaja tenaga2 sukarela tam 
pil kemuka guna ikut memperta 
hankan Mesir, apabila Mesir dise 

| rang Inggris. E. K. P. menjokong 
| pemerintah: Bandaranaike, dan 
Ibadan. ini « seterusnja ' menun- 
tut supaja perkebunan2 dan kong 
si2 kepunjaan kaum imperialis jg 
ada di Ceylon dinasionalisasikan. 
(Antara). 

  

  

MAIN 2 KALI 
DI SEMARANG. 

Fihak PSIS mengabarkan, bah- 

| KES, PERSIB 

wa pada tgl. 25 dan 26 Agustus 
j.a.d., kes. Persib Bandung akan 
,melawat ke Semarang untuk meng 
'adakan 2 pertandingan, jaitu tgl. 
25 (Sabtu) melawan kes. PSIS dan 
tgl. 26 lawan kes. PSSI Djateng. 
Pertandingan2 tadi akan dilang 
sungkan di Stadion Semarang dan 
dimulai djam 16.15. 5 
DUNIA OLAHRAGA SINGKAT. 

| ATLETIK. Dave Sime, djago 
Iari tertjepat di A. S. jang me- 
numbarigkan/menjamai 5 rekor 
dunia dalam waktu 14 hari dan 
mendjadi pelari pertama jang me 
lampaui djarak 220 yard dalam 
waktu 22 dt. akan ikut serta dim 
perlombaan internasional di White 
City Stadium di London. Lang 
Stanley: pelari untuk djarak Y, mil 
dan pelari gawang W. Thomson 
djuga akan ikut serta. : 

» Doctor Otto Peltzer jg pernah 
mentjiptakan 6 rekor dunia untuk 
lari djarak-menengah dan coach 
sepakbola Alois Munstermann pada 
tgl. 8-8 tiba di Peking untuk meng 
adakan tour di RRT sbg. tamu da 
ri "All China Athletic Federation” 
Ia bermaksud pula mentjari ba- 
han2 untuk menerbitkan buku ten 
tang 'olahraga di RRT dan dalam 
th. 1929 memetjahkan rekor2 dunia 
untuk 440 yard, 400 m., 500 m., 
880 m., 1.500 m. 
ANGKAT BESI. Regu lifters RRT 
tgl. 7-8 bertolak ke Indonesia utk 
pertandingan angkat besi antara 
4 negara jang akan dilangsungkan 
di Djakarta tgl. 18—19 Agustus "56. 
Dalam regu tadi ikut serta Chan 
Ching Kai 20 th. jg mendjadi pe 
megang gelar djuara dunia utk 
kelas Bantam dengan angkatan 
clean & jerk seberat 133 kg. Rom 
bangan dari RRT itu terdiri dari 
15 orang. 

  

ruti Kein 
Bagi Para Pesertanja 

  
rensi mengenai Terusan Suez 

kan usul2 balasan. 
P.M. Inggeris Eden dan menteri 

luar negeri Selwyn Lloyd  Djum 
'at pagi bersama-sama mempela 
djari dgn teliti nota dari URSS, 
jang mengusulkan supaja djumlah 
negara jg hadir dalam Konperen 
Si mengenai Terusan Suez ditam 
bah dengan 22 'negara lagi, dian   agar bunga. jang harus dibajar 

oleh Indonesia kepada Nederland 
dilunasi, dan pembajaran2 jang 
sedjak bulan Maret 1956 menurut 
Garantieverplichtingen untuk se- 
mentara .telah dilakukan - oleh 
Nederland kepada pemegang2 ob- 
ligasi, diganti oleh pemerintah 
Indonesia. Pemerintah Belanda 
minta, supaja pada umumnja pe- 
merintah Indonesia menepati ke- 
adjiban2-nja, 
Kementerian. Luar Negeri Be- 

anda minta perhatian atas kete- 
rangan Menteri Keuangan Indone- 
sia tertanggal 9 Agustus j.., bah 

Pembentukan Badan 

»Middle East 

diwartakan oleh UP) adalah se 

paham dengan pemerintah Me- 
Sir, maka perkara ini akan dia- 
djukan kepada Mahkamah Inter 
nasioanl untuk pemutusan. 

Anggota2. Badan Kekuasaan 
Interasional akan diangkat oleh 
»negara2 maritim”  (negara2 jg| 
mempunjai armada dagang atau 
armada perang). 

' Badan Kekuasaan Internasionai 
jakan memungut bea pelajaran 
melalui Terusan  Suez, 
Demikian pokok2 penting da- 

lam rentjana-3 Besar Barat me-. 
nurut kantorberita ”Middle East : 
Newss Agency“, sebagaimana di 
kutip oleh kantorberita AS -UP. 
(Antara). ar 

  
  

n»Mau" Atau sTidak" 
bahwa 3-Besar Barat akan mem- 
buka konperensi "24 negara" itu 
pada tgl. 16 Agustus j.a.d. 

Harian London "Times" jang 
sering mengemukakan pandangan 
resmi Inggris, menjimpulkan ke- 
adaan sekarang ini sbb.: 

»Penerimaan baik undangan 3 
Besar oleh URSS -itu diselimuti 
sedjumlah pernjataan. Pernjataan 
pernjataan ini. bisa merupakan | 
sjarat2 jang berat, jg oleh URSS: 
diharapkan supdja dipenuhi (tapi 
dalam hal ini Sovjet akan ketje- 
wa), atati bisa” merupakan saran 
Saran setjara" lemah-lembut.  Peru- 
musan pernjataan “ini -rupaZmnja 
sengadja dibiarkan samar2 sadja. 

(Antara-UP) | 

SEMARANG, 11 Agustus '56 : 

Medan dan Luar Negeri 
kami tidak menerima tjatatannja. 

  

taranja 10 negara Arab dan RRT 
serta negara2 lainnja, kebanjakan 
negara Blok Sovjet, dan supaja 
konperensi ini ditunda "sampai 
achir bulan ini. 

Eden. terus menerus mengada- 
kan hubungan dengan pemerintah 
Amerika Serikat dan Perantjis, 
mengenai djawaban Moskow ter- 
hadap undangan mereka. Diduga 
bahwa Inggris tidak akan membe 
rikan djawaban resmi kepada 
URSS, sebelum menjusun strategi 
nja bersama-sama: kedua negara 
besar Barat lainnja... . 

Berita AFP mengatakan bahwa 
menurut djurubitjara resmi. kemen 
terian luar negeri Inggris, dalam 
rentjana untuk . menjelenggarakan 
konperensi - mengenai” Terusan 
Suez pada tgl. 16 Agustus jad. 
tidak ada sesuatu perobahan. 

Suez tak ada pilihan lain, 
Sementara itu kedutaan besar 

Mesir di London malam Sabtu 
mengeluarkan sebuah  pernjataan 
jang mengatakan bahwa bagi para 
peserta dalam konperensi menge- 
nai Terusan Suez j.a,d. ini tidak 
ada -pilihan lain daripada mene- 
rima baik pandangan Inggris. 

Sebabnja ialah karena  konpe- 
rensi ini dimaksudkan untuk me- 
njetudjui.. masa depan - “Terusan 
Suez sebagaimana sudah ditentu- 
kan oleh Inggeris, Perantjis dan 
A. S. 

3-Besar memanggil sebuah kon 
perensi mengenai satu soal, ialah 
suatu, hal jang. merupakan juris- 
diksi dalam negeri Mesir. 

Banjak negara jang berkepen- 
tingan dalam palajaran melalui 
Terusan Suez dengan sengadja 
tidak di-undang oleh Bara 

esa Neta 

RESEPSI 17 AGUSTus 
UNTUK UMUM. 

Resepsi 17 Agustus. 1956 untuk 
umum akan diadakan Fb 17 Agus 
tus djam 9,30 digedung Balai Kota 
Semarang.. Diharap -kepada chala 
jak ramai jang ingin datang dalam 
resepsi itu suka datang pada djam 
9.00 ditempat tersebut dengan pa 
kaian bebas. 

FK EKKKK KAKEK KAKAK KAKI 

HARGA EMAS, 
Chusus untuk Suara Merdeka, 

Komp. London Akan Tu- 
ginan Ingg.? 

Tak Ada Pilihan Lain 
— Inggris Tetap Akan Buka Konp. Ini 

. Besuk 16 Agustus 
SUMBER2: RESMI di London mengatakan hari Djunvat, 

bahwa pemerintah Inggris sudah bertekad bulat supaja konpe 
itu dilangsungkan djuga pada 

tanggal 16 Agustus jad., walaupun Uni Sovjet telah mengadju 

40 Tahun Tak 

Bisa Tidur 
SEORANG pegawai pemerin- 

tah Filipina jang bernama Fa- 
biano Geonzon selama 40 tahun 
telah tidak dapat tidur dan mem 
punjai tiga orang dokter untuk 
menjembuhkannja. 

Fabiano menjatakan, pada ha 
ri Kemis, bahwa baru sedjak 4 
tahun jang lalu dia dapat tidur 
paling lama 30 menit setiap hari 
nja. « 
Walaupun “dia mengatakan se- 

lalu merasa lelah, tetapi dia ke 
lihatan sehat dan kuat. 

(Antara-AFP). 

Praktek Sogok 
& Tjatut “— 

Dim Penerimaan Mu- 
rid SR Dan SM 

DALAM pernjataannja kepada 
pers, jang ditudjukan kepada se 
genap masjarakat diseluruh Indo 

Gabungan Perkumpulan 
Orangtua Murid dan Guru Selu 
ruh Indonesia (GPOMGSI), men 
sinjalir adanja main sogok dan 
praktek tjatut dalam penerimaan 
murid untuk Sekolah Rakjat dan 
Sekolah Menengah, 

  
Kenjataan, bahwa sangat ku- 

rangnja gedung sekolah jang ter- 
sedia buat menampung djutaan 
anak untuk S.R. dan puluhan 
ribu untuk ' Sekolah Menengah, 
rupanja telah dipergunakan seba 

.Gai suatu kesempatan jang baik 
buat  mentjari keuntungan  ke- 
uangan oleh orang2 jang tak ber- 
tanggung-djawab, 

Bermatjam keluhan jg diutjap- 
kan dalam pembitjaraan Sehari2, 
tjelaan2 jang langsung atau tidak 
langsung ditudjukan kepada guru 
guru/pemimpin2 sekolah atau 
kaki-tangannja, kritik2 pedas jg 
dilontarkan melalui surat2 kabar, 
bukanlah sekedar “omongan peng 
hilang waktu” jang tidak berda- 
sarkan kebenaran, tapi memang 
banjak telah terdjadi dikota besar 
atau kota2 ketjil. (Antara) 

  

ANAK2 JANG AKAN MASUK 
SEKOLAH DI MALAYA, 

Anak2 jang mendaftarkan ke   
   

24 karat: djual Merck Rp. 47,50 
beli ,. Rp. 46,50 

22 karat: djual .. "Rp, 44, — 
beli... “AN Rp. 42,— 

Untuk harga ema Djakarta, 

  

ari ini 

«    

  

sekolah2 di Malaya akan diam- 
bil tjap djempolnja. Ibu-djari ta- 
ngan kiri dari 1:000.000 anak 
laki dan perempuan jang dilahir- 
kan antara 1949 dan 1952 akan 
diambil tjap djarinja kalau men- 

| daftarkan. Djurubitjara Djawatan 
Pengadjaran mengatakan hari 

“Kemis bahwa tindakan itu adalah 
utk mentjegah pemalsuan. “Kami 
ingin agar! anak jang sebenarnja 
dimasukkan dan tidaklah tempat- 
nja diambil oleh anak lainnja,” 
kata djurubitjara ita, 

  

Dokter (BPM | 
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AGENDA "SEMARANG 
UNITED CINEMAS' 

    

     
     

    
    

   

   
    

    
    

    

    

      

     

   

  

    

     
    

  

    
   

   
     

Djam untuk Pesan tempat 
"Grand” - "Lux” 5 

"GRION” 
Ini Malam 
“GRAND” 

”Rex” 2 9—12— 

3.0U 5.60 7.00 9-00 

  

  

SEE, R7 

Exira : BESOK PAGI djam 11.- 
Idesereen) 

John Payne — FF. D : 
"SANTA TA FE PASS: 5 Ten 

(Cotor by Trucolor) 

“GRIS” 5.007.009.060 (17 th) 
"INDRA" 5,30 - 7.30 - 930 

Rd. Ismail — Dj. Wirjo 

"PERTIWP? 

INI MALAM PENGHABEAN! INI MALAM AN! 
Clan. an — €. Morlay 

Segan ken 

  

Ni DAN BESOK MALAM ! 
“SKOYAL” 5x Ip Ga OT ey 
Naima Akef - Karem Mahmoud 

”NOUR EYOUNI” Buah 
hatiku) 

Film Mesir Tekst Indonesia. 

ne ALAN Pan) : A . umur Ta Kat Ot Tt FU 
"WU TH TANG" 

  

  

  

- Batjaloh Ni 
Suara Merdeka 

I 

  

|. Semarang 
aka dahak il 

11.—12— | 
Gris - Mayat" Indra: 10—11.— | 

3x Sx Tx 9- (43 th) | 
isan! 

500750900 A7 thy | 

| D. Harris — Udjang — Narlaila | 

5.607.009.800 (17 tb.) | 

- Mintalah keterangan pada kami tent: 
ikuti sajembara :: BULAN aa 

SEBUAH LEMARI PENDINGIN (kocikasi) dan — RADIOGRAMOFOON. 

| Radio »MASCOTTEs« 
Djl. Gadjah Mada No, 26 

Tilp. 1948 

  

semantiasa memakai 

(bapramu2 Nj. GoUw. 
|Silahkao  bertanja — dengan 

-spka-reta. 

(bor 20.   

  

ini berlangsung, maka pada 

  Toko 

Dj. Slamet Ryadi No. 126 

dapat Njonja tjapai dengan | 

   
penerimaan prangko Rp. 0,50. 

Tilp. 791.. Dj: 

Selama “Tiga Hari Minggu Dibuka 
Seperti Hari? Biasa......! 
Selama penjelenggaraan reklame-kampanje 

»Surat Bahagia 17 Agustus” 

—26 Agustus 1956 ja.d. toko kami dibuka seperti 
hari2 biasa (pagi dan sore). 

Hendaknja segenap langganan maklum adanja. 

BODJONG 25 SEMARANG. 

ngan C3 Toko na 

arang Kami Terdj 

  

aa “ 

  

Madjalah 

hsta: 

  

      

       

           
   

    

    

sjarat'n kat dan permainannja) a Dk tai IO nj meng- 
berhadiah : 

“Atletico de Bilbao, djuara 

Varia dunia puteri 

— 

Tilp. 278 
Sole 

KIRIM WISSELPOS Rp. 

  

Hakan Batjban 7 abul | '! 
sOLA A RA G KT 
MO 

terbitan tgl. 5 / 3ustus: 1956 

— 18 pemain PSSI jang ke Sovjot Uni (gambar?nja, ana sing- 

— Faktor Kedjiwaan dalam besakbota : 
— Mendjumpai : MARTHA GULTOM 

| — Pusat Penjelidikan Olahraga di Indonesia 
Sepanjol 1956 

Roger Walkowiak, pemenang Tour de France 

2 — Tjatatan? Bung Gelandang tentang: PSSI mau pergi gelap- 

: gelapan dan Angkatbesi 4-negara. 
Seleksi atletik Amerika menghadapi Olympiade Melbourne 

| — Berita? dalam dan luar negeri. 
Terbit 3x sebulan, harga langganan tjuma Rp. 7,50 

TJEPAT?-LAH BERLANGGANAN ! 
13, — » sekaligus untuk dua bulan, 

BADAN PENERBIT "NASIONAL 

. romolpos. Up — Da — Matraman Raja: 50. 

| 

  

  

TAKAN Naa 1 

  

HUKUM PERDATA 
HUKUM DAGANG 
setjara tulisan. 

Keterangan? akan dikirim Gasebaki 

SYSTEEM : 

INSTITUUT ”THEMIS” 
alan Djawa 39 - Djakarta. Hang Bp: TS di: 

Na Sekolah -   

  

Mena       
    

        

Ka 

type TU-238 

KIA dengan mudah. 
Ik Semua onderdil 
I-  banjak persediaannja. 

# Harga E.Z. hanja 
E: Rp. 1125,— 

Agen & Distributor : 
“Central Java Electronics 
Bodjong 10 — Semarang. 

DAPAT DIBELI PADA: 

hari2 MINGGU tg. 12—19 : 

» HIEN“ 
    

Surat 

Di i Fa ari: 
Oleh SATU PERUSAHAAN ASING BESAR 

Satu Tenaga 
untuk dikerdjakan di bagian ”Sales” : 

a. pendidikan sedikitnja S.M.A. atau H.B.S, atau jang se- 
deradjat. , 

b. umur dibawah 30 
c. lebih disuka jang dapat 

bahasa Inggris dan Belan 
d. mempunjai perumahan sendiri di Semarang. 
e. kebangsaan Indonesia. 

luarga, pendidikan dan pengal 
harap disampaikan kepada Administrasi Harian ini atas 
No. 7/3228. 

  

tahun. 

lamaran dengan pendjelasan mengenai umur, susunan ke- 

Pengui 

dengan sjarat-sjarat : 

15 AGUSTUS 1956 BELUM   bitjara dan Tania dalam aa BERIKAN PADA TJALON2 

aman-kerdja. jang mungkin ada SEM 

Murphy RADIO. 
buatan Yuao & €e Djakarta. 

-- Menerima SELURUH DU- 8 

didjamin 

PERUSAHAAN 

Ss DE EXrRESSE” 
Gg. Pinggir 82 — Semarang. 
MS LL LT LI 

| SEPTEMBER 198 

SEKOLAH BORDIR »-— 
SINGER 

Ploeg Pagi djam 11 — 13. Ploeg Siang djam 15 — 17. Uang be- 

"Madjar Rp. 20,— sebulan, bajar muka — masuk 2 X seminggu, 

|jama beladjar menurut ketjakapan, selesai diudji. 

Tempat terbatas, pendaftaran sudah dimulai sekarang disertai 

Kleermaker 
KELENGAN TENGAH No. 686 — SEMARANG. 

Papa TERBANG Pena Ra Sa 

DEALER BESAR UNTUK Djawa Tengat, 
PGA NG 

MASUK, 

TJ Sa NA, 

Kepala S.M.A. C Iastitut Indonesi 
ARANG. 

SOETYONO KOESOEMOWIDAGDO 

  

  

f 
(3 & 2 Mn 

" " 

  

spt TAN ” F Tjijilan tiap bulan Rp. 

Mesin . Djahit Merk .LINDA'2  BRINDIA" 

DIBUKA Dari Djam 8 Pagi s/d 4 Soree 
Iii — Harga Paling Murah — Service Sepuasnja Pembeli. 

  

12.— 

107.— “ 3 
4 

  

3 

Ke MA AN Saat 

Undian Uang Besar 
Jajasan Dana Bantuan 

Bulan SEPTEMBER (IX) 1956 

Sebesar Rp. 4.500.000.- 

Terbagi atas 450.000 Surat Undian Aa Rp. 10,— jang bernomor 

10.001 sampai dengan 460.000 dan selembar Surat Undian ter- 

bagi lagi atas surat-surat 'Undian seperempat Rp. 2,50. 

  

  

Djumlah HADIAH besarnja Rp. 2.250.000.— jaitu : 

1 Hadiah dari Rp. 150.000,— Rp. 150.000,— 

ha » 21125 125.000, — » 125.000,— 

Ii Iga ya 15:000,— » 75.000, — 

3 » » » 50.000, — » 150.000,— 

3 1 » 12 25.000, — 12 100.000, — 

Na “ai am 10:000,— m»..300.000,— 
60 1 11 2 5,000, — Ik 300.000, — 

150 12 1 1 1.000,— 2? 150.000, — 

800 2 1 » 500,— » 400.000, — 

Sa SAT NO ea 
3050 hadiah Rp. 2.250.000,—     
  

MULAI PENDJUALAN PADA Tgl. 1 September 1956. 

1. dengan pembajaran tunai pada tjabang2 
BANK RAKJAT INDONESIA 

di: Bandung, Tjirebon, Tegal, Semarang, Jogjasarta, Yura- 
karta, Kediri, Surabaia, Malang,  Djember, Hakan 
Palembang, Padang, Sibolga, Medan, Pontianar, banujar 
sin, Makassar, Menade, Den Pasar dan untus Djakarta 
Djl. Tanah Abang Barat No. 2. 

2. Dengan memesan liwat poswesel kepada Menap ea 
Bank Rakjat Indonesia tersebut diatas dng. tjatatan, bnw 
poswesel untuk Djakarta harus di-alamatkan. kepada Hank 
Rakjat Indonesia Djalan Kunir No. 5 ntnggng No. 704 
Dak. Djakarta-Kota. (Tidak kepada tjabang &5.K.:i. & L. 
Tanah Abang III No. 4 Djakarta- -Gambir,. 
Seorang atau sealamat maximum 10 lembar. Tiap ieimb. 

atau seperbagian harus ditambah Rp. 1.— ongkos kirim & 
bea administrasi (minimum ongkos kirim Rp. 2,—. 

3. Djika djumlah surat undian jang disediakan untuk urijua 
dengan poswesel telah habis terbagi semua, maka poswes- 
jang diterima dapat ditahan untuk undian2 uang berikutnja 
sampai tiba gilirannja atau dikembalikan djika adanya pc... 
san terlalu banjak, segala sesuatu dilakukan menurut pcx- 
timbangan Bank Rakjat Indonesia. 

4. PENARIKAN DI DJAKARTA PADA Tgl.: 27-28-29 
“September 1956. 
Dilakukan dihadapan Notaris R.M. Soerojo, ketjuali djiku 
tanggal ini dipertjepat oleh Menteri Sosial.   

SM.A-C Semata 
PELADJAR2 KELAS I dan II JANG SAMPAI TANGGAL 

(DIANGGAP TELAH 

MENGUNDURKAN DIRI), DAN TEMPATNJA AKAN DI- 

Pj 

  
  

  

   

  

  

2ROXY” 

Lah SME MMAMAM LE MNMaNa Nam enam Ban aan nenen : aa mewmenan katak is mma — 

TGERIS” TNI MALAM PREMIERE BESAR! "INDRA" Hanan NO ARE Ke En 
Ng 1200700 9.00 BERBARENG! (17 th) 5.30 7.30 9.30 INI MALAM PREMIERE 5.007.009.00 (17th) 

      
   
        

       

    

Indonesia 
ng baru : 

“mendjadikan sebuah film drama 

dilajar putih! 
Gembira dengan njanj 

SURABAJA - 

' Menggambarkan “adat-istiadat jang masih sangat teguhnj: 
kangnja pemandangan2 jang indah permai di Makassar 

SP sk sgpalaba tan, Sian ntung d dan. berdjalinkan air alan 

MANILLA TOBACCO Oo Dws 
CASSIA CHINA — TJENGKEH OIL 

- SCHIMMEL & Co, DJERMAN BARAT 
126 TAHUN TJAP KUDA PUTIH 

N.V. Dewasa 
Pasar Pileg 16 (bawah) Djakarta 

“SEMARANG - BANDUNG 

  

KD. ISMAIL — DJ. bi yaiag — D/HARRIS — UDJANG — NURLAILA — ZUBIR 

PERTIWI 
5 “Film Indonesia terbaru dengan Bintlag Film 'Indonesia bergabung dengan bintang2 film Malaya 

jang paling menarik! 

   

«ian 

- PONTIANAK. 

  

#LUX? BESOK PREMIERE 
EXTRA: BESOK 

   

  

BESAR 3. 00 7. 00 9.00 (17 th.) 

TE DIAM 11.00 
  

   

    
    

    

    
    

   

   

£ 

  

pai djedjaknja. . Kakan 
mesjimpan dendam, . Kabau 

dan mendjudakekuafu ....oom 

Sebuah film Italia jang tak mu 

DITUNGGU DI: 
”ROYAL”/”ROXY” 
Sebuah film India terbaru 1 dengan | 

3 :DJAGALAP AN” “BESOK "MALAM 

NARGIS - 

Film Tiongkok 

3 abon 2 apaan 

    
Dia penjelundup ulung jang tak seorang pu sanggup mendjum- 

jang .tapi kawati setia-nja.......... 
... membuka tabir rahasia-nja.. 

— Drama pertjintaan segi-tiga jang paling Kana 

  

RAJ KAPOOR - NADIRA 
"SHREE 420” 

Li Li Hua — Yen Haa — Kwang Hong Tat — Han Lan Ken 

PA HANG PEK FU TIAN CHIU SHIANG” 

dalam perangkap. 

tierita jang an amat menarik, | 

PREMIERE $ 8 1 9. (13 th) 

Lam midea   

      

a di Sulawesi Selatan, dengan latar-bela- 
dan Djakarta jang belum pernah terlihat 

Didjual Lekas £ 
FORD V8 SUPER de LUXE | 

th. 1948 

  

  

Selamanja dipakai preman, 

Keadaan sangat baik (masih | : mantik ! 
Polisinomer B). | 2opuah film Western penuh dengan ketegangan hebat ! 

Tjerita tentang ng) jang bertjambuk dan wanita2 jang men- 
dampingi dan melawannja, penuh dengan aksi, drama dan ro- 

  

GEN RUNA 14, SEMARANG 
bi Nee 

. 

aa 

Bantulah 

Pp, ML 

      
  

TERIMA LAGI MODEL BARU 
Bisa 1 lihat di ETALAGE kami. 

  

"GRAND BESOK PREMIERE BESAR 5.00 7.00 9.00 (i (47 th.) 
Extra: BESOK PAGI dj. 11.- dan BESOK SORE dj. 3.00 

FAST WITH HIS FISTS, HIS HORSES AND HIS WOMEN! 

  

  

Van Heflin dalam peranannja jang lebih tjotjok daripada apa jg. 
pernah dihidangkan dlm film2 "SHANE” dan "BATTLE CRY” ! 
Dia memang sudah bertobat pada kedjahatan.............. tapi 
kedjahatan masih belum mau menjerah sebelum ia membukti- 

"Ikan kekuatannja !   
Type peri ,SEMARANG” Idzin No. 3498/111/A/171 

  

4 Sebuah film CINEMASCOPE. jang paling Dyna dan mendebar- 
debarkan ps 

Roy Rogers 

No. 80 

  
  

na ET TE TN 
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Djika surat-surat Undian tidak terdjual habis, maka hadiah 
hadiah akan dikurangkan menurut perimbangan. 

- Diminta perhatian, bahwa daftar penarikan dalam surat-sursi 
kabar tidak boleh dianggap sebagai daftar resmi. 

  

Daftar- 
daftar penarikan jang resmi dapat dikirimkan oleh Bank 
Rakjat Indonesia dengan pertjuma atas permintaan dengan 
surat atau kartupos. : : 

Se ae LE 
4 . . . Z 

' Lebih tjepat dari Suara : 
/. Dalam 2 djam alam "/2 diam : 
/ Rambut putih mendiadi hitam ( 

. 1 1 | . ' 

Black Hair Dream Oil 
Tiap Potret Bintang Empat. / 

Kalap tidak hitam uwang dikembalikan. , 
| Sudah mendapat ratusan surat pudjian. / 

Buktikan sendiri. Tidak perlu tjampur air dll,“ $ 

Mudah dipakai. / 
: Harga Rp.25.—. Tambah ongkos kirim 1545. : 

“Kisa dapat beli di rumah2 Obat diseluruh Indonesia. / 
Agen': bisa lihat teks dari Amirosol & Amiro Pomade 
PERSEDIAAN TERBATAS. PUSAT PENDJUWALAN : 

AMIBROBIN 
Depan Kusumojudan 95 A — Solo. 

MAA TA LL LL LA LL AA 

Bola Mulai Djalan......! 
Berarti Kedjeki Mulai Dibagi ! 

"SURAT BAHAGIA 17 AGUSTUS” mulai tg. 10 Agustus 
pagi sudah mulai BIASA DEKAN YAN ia bini aa hn en Sa 

| SUDAHKAH NJONJA DAN TUAN 
MENERIMA PEMBAGIAN ITU ? 

Berbelandjalah sekarang djuga di toko kami, dan minta- 

lah "SURAT BAHAGIA 17 AGUSTUS" ! 

SIAPA TAHU, JA, SIAPA TAHU.............. ! 

Toko ,, HIEN«s 
BODJONG 25 SEMARANG. 

    
  

  
Roy dan Willie kembali dari Mi 
nerat City: Maben en una 3 tahui betul-betul. apa- — Roy. apakah engkau akan kah laki-laki dam orang mentjeriterakan — kepada Ricky perempuan jg. telah di- 
bahwa mungkin 
memperoleh keterangan menge- 
ndi Pa tuanja jang telah hi- 
lang itu? 

  

DA AT LT IL LA LL LA KL RA 

  

»Aneka” No. 197/Vil 
Terbit tgl. 10 Agustus 1956 

OLAHRAGA : 
1. KELUAR KANDANG 

Melepas kepergian kes. PSSI dalam tour Eropah- -nja. 
2. NASEHAT? untuk PEMAIN SEPAKBOLA 

Dari kapten kes. Nas. Belgia, Jef Mermans. 
3. THELMA HOPKINS 

Pelontjat tinggi putri terbaik diatas dunia. 
FIL M: 

1. CHITRA DEWI 
Prima-donna baru dari Perfini. 

2. #SHREB 420” 
“Ray Kapoor mendidik rakjat. 
3. EALING STUDIO 

Perumahan film Inggris jang baik. 
Alamat: GUNUNG SAHARI 46 — Kotakpos 2308 

DJAKARTA 
Sedia PROEFNOMER kalau diminta 

Agen di SEMARANG : Toko Buku "TAWANG” 
Kurwodinatan-Timur 20 

        MAA Na el en BILLY 

“02 2 “8 LL A2 2 2 2 2 2 LL LL 

    

    

  

VARIETTE MAHASISWA ! KUNDJUNGILAH !   

JAgen: 

rombongan Mahasiswa/Seniman dari Djakarta 

dengan : 
ANSAMBEL NJANJI DAN TARI 

»GEMBIRA” - 
— . Menggairahtan 32 orang putra dan putri 

Turut serta Sudharroto (pianist), Gorden Teh ng (penjanji tenor), 
Rose Sumabrata (penjanji klasik pemerang hadiah ke-IH dalam 

festival di Bukarest). 
Bermain di gedung Sukasari tgl. 11-12 Agustus 1956 djam 19.30. 
HANJA 2 MALAM. HASIL PERTUNDJUKAN UNTUK PEN 
DIRIAN GEDUNG SEKOLAH!!! 
Undangan tersedia di: SMA Diponeroro Mugas 2. 

Sdr. Parmono RRI Djl. Pandanaran 139 

Randusari Pos II/331. 
Ruangan TI Rp. 20— 
Ruangan II Rp. 12,50 

Ruangan II Rp. 7.50 
UNTUK ROMBONGAN PELADJAR Rp. 3,— 
  

  

  

  

    
        
  

  

Pendapatan Baru »Amiro Pomade” 
Tjap Potrek Bintang Ampat 

Mudah dipakai seperti pomade biasa. Rambut putih kembali asal. 
Mentjegah runtuhnja ,rambut d.LI. penjakit jang ada didalamnja. 
Djangan kaget, dalam 1 Minggu sudah berobah kleurnja asal pa- 
kai sehari dua kali. Gosok sampai akar-akarnja. Asal pakai sela- 
manja ini Pomade, makin lama makin hitam. Tidak luntur dan 
'tidak merusakkan pakaian. Harum bahunja. Boleh mandi, tidak 
luntur, akan tetapi sabar, tentu memuskan. 

Harga per pot Rp. 55.— dan Rp. 390.— 
AMIRO HAIR CREAM Rp. 30.— sama seperti Pomade. 
Tambah ongkos kirim 106. Harga di Agen sama 

DJUGA SEDIA: Puder Hitamkan Rambut 5 gram Pep DI man 
3 gram Rp. 15.— 

Ngupasan 12 Jogjakarta. 
Kp. Melaju 39 Semarang. 
Patjinan, Magelang. 
Pekodian 101, Semarang. 
Djl. Nanking 17, Madiun. 
Bodjong 6 B, Semarang. 
Djl. Kaju Tangan, Malang. 

KASIM DADA 
HOK AN 
ENG TAY HO0O 
Toko Obat ENG TJE HOO 
UNIVERSAL STORES 
Toko. RAINA BALI 
Rumah Obat KARUHUN 
Toko Obat PO NING TONG 
Toko BALDJUN 
JASIN 

Dj. Pemotongan 9, Salatiga. 
Kepatihan 105, Pekalongan. 
Kepatihan Pekalongan. 

E. MANAT ALI Pasar Pagi 30, Tegal. 
TEK AN TONG Petjinan 81, Jogja. " 
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Roy ARE YOU GONNA | 
TELL RICKY TH? 

SHERIFF MAY HAVE 
A LINE ON. His 

MSSIN' PARENTS? 

" wEve GOT TO. KNOW A3 
FOR SURE THE MAN ko 
WOMAN THE INDJANS FOUND 
ON THE DESERT.ARE 
REALIY THE DRAKES ! 

  

  

V TARPS WUv 1 SENI TAS SUS AEA 
OUT TO TAP KESERYATION TO 
MAKE THE IDENTIFICATION! 

GUE LIA G6 LNG Sn ad) 

£ 5, SUSAR PL UN ' 

    

— Kita harus mengeta 

Sheriff dapat temukan oleh orang In 
dias digurun itu betul 
tuan dan njonja Drakel 

— Tidak dulu, Willie 

    

— Makanja saja telah mengi- 
rimkan Sheriff ketempat suku 
India itu untuk mengenal me- 
reka! 

  

— Lola Sue kembali lagi! 
Selamat datang nona! 
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kan Basis Bagi Pem. 
Untuk Mengambil Langkah2nja 1Dalam 
Lapangan Ekonomi Dimasa Depan — Kato 

Mr. Kosasih Purwanegara 
ATAS PERTANJAAN ,,Antara”, Mr. Kosasih Purwanegara 

Ketua Dewan Ekonomi Indonesia Pusat (DEIP) | menerangkan 
dalam konperensi pers di Kioicl Oranje Surabaja Rebo siang, 
bahwa KENSI (Kongres Ekonomi Nasional Setiruh Indonesia) 
jang hingga kini berlangsun» di: Surabaja, mungkin akan dapat 
mendjadi dan didjadikan bass basi pemerhigh unik mengukur 
serta merentjanakan langkah2dnya lebih Jandjut widapangan per- 
ekonomian, baik dalam menghadapi perekonomian nasional mau- 
pun internasional dan hal itu dapatlah kiranja diharapkan. 

: 5 dapat dipertjepat berlangsungrja. 
Apakah didalam kenjataan se a 7 : 

taat ini sudah dapat dilihat ada Demikian al, Mr, Kosusih. 3 
nja perhatian pemffintah terha Sementara itu dengan suratnja 
dap keputusan2 jang telah diam jang disampaikan kepada Ketua 
bil oleh KINSI (Kosgres Impor Presidium KENSI (Kongres Eko- 
tir Nasional Seluruh Indonesia) nomi Nasional Seluruh Indonesia) 
Maret jl., Kosasih atas pertanja hari Kemis, perutusan Madjelis 
An selandjutnja | menerangkan. Usaha Veteran Indonesia (MU 
bahwa sesudah KINSI berkon- VI) Pusat menjatakan mengundur 

baka ber gta ce ah kan diri sebagai peserta KENSI se 
adanja perobahan2 jang lebih djak Kemis (9/8), Dalam Suratnja 
baik dilapangan perckonom an “» Perutusan MUVI menjatakan 

dalam negeri bagi pengusaha? Parapannja, bahwa sekalipun ti- 
nasional. Tetapi apakah peroba dak lagi mendjadi peserta KENSI, 

han2 jang lebh baik itu meru tetap terpelihara adanja hubungan 
pakan suatu akibat jang  Ino- serta kerdjasama jo baik dgn MU 

sung datang dari putusan2 KIN VI bagi kemadjuan  pengusaha2 
SI ataukah bukan, hal itu belum chususnja dan perekonomian nasio 
dapat dikatakan dengan pasti na! pada umumnja. 
aa TA Ta nan Pengunduran diri perutusan MU 
Bin Pp 4 1 k? jang terpenting VI tersebut adalah karena MUVI 

ranja adalah penegasan isi tidak dapat menerima baik tjara2 
sa : sebab soal itu hake- kEnsi berlangsung tanpa lebih 
atnja tidak bisa diremehkan. dulu menetapkan serta mengesah- 

Sudah banjak belakangan ini pe kan tata-tertib,-kedudukan  presi- 
merintah mendjalankan beleid per dium KENSI dll sebagainja. (An 
ekonomian jang lebih baik dan tara). 
menguntungkan bagi pengusaha? 
nasional, diantaranja berupa pem 
berian prioriteit2 serta pasilitet2 Kongres Genetik 
kepada pengusaha2 nasional, mele 
bihi masa2 sebelum KINSI, ser Internasional 
ta ada pula beberapa gabungan Benarkan Bahaja Ra- 
pengusaha2 - nasional jang sudah dias! Thd Keturunan 
mendapatkan pengakuan resmi. 

Demikian al. Kosasih. WARTAWAN REUTER dari 
: Kopoenhazen mengabarkan bhw. 

Kongres Genetik internasional jg 
pertama jang berisngsung di Ko 
penhagen pada hari Senen jbl. 
telah berachir. Konsres ini di 
hadliri oleh Lk. 59) orang utusan 
dari 29 negara. Honecres menze 
Inarkan reselus. ie. berhubungan 
dengan hal bahwa bahaja jang 
ditimbulkan oleh radiasi atom 
adalah ,,njata”. 

Dinjatakan dalam resolusi Kon 
gres Genetik itu bahwa kerusakan 

£ jang disebabkan oleh radiasi atom 
rak dan djangka pandjang. Seba itu terhadap bahan? jg membawa 
liknja, kata Kosasih, tidaklah sifat2 turun temurun memanglah , 
mungkin ada effek demikian itu merupakan kenjataan dan karena 
dalam djangka jang singkat atau nja harus dipertimbangkan benar2 
pendek. : dalam pemakaiannja baik dalam 

Tetapi, demikian Kosasih a.l, pemakaian damai pun utk pepera 
apakah keuntungan2 tersebut rgan daripada tenaga atom, djuga 
akan timbul  setjara langsung dalam pengobatan, perdagangan 
ataukah tidak langsung sebagai serta industri dimana sinar2 atau 
akibat putusan KINSI tadi, masih radiasi ion ditimbulkan olehnja. 
lah sementara ini belum dapat di Resolusi selandjutnja mengemu- 
konstatir. Bagi mereka kiranja, kakan pertimbangan agar diada- 
tidaklah akan merupakan soal jg kan penjelidikan jg lebih menda- 
dipentingkan apabila  assimilasi lam dan meluas mengenai besar 
kewarganegaraan akan segera ber dan matjam kerusakan karena ra 
langsung dilapangan politik dan diasi atom berhubungan dengan 
kenegaraan misalnja. Jang terpen persoalan keturunan, berdasarkan 
ting bagi mereka adalah assimila pendapat utk menjelamatkan gene 

si dilapangan perekonomian. rasi jg akan mendatang. 

  
“Nasional” menurut istilah 
KINSI, 

Lebih djauh atas pertanjaan 
“Antara”, apakah ada effek2 jg 
bisa menguntungkan pengusaha? 
dari golongan Tionghoa berkena 
an dengan keputusan? KINSI ten 
tang penegasan istilah ,,nasional”, 
Kosasih terangkan, bahwa ditin- 
djau dari sudut assimilasi, mung 
kin ada effek2 jang menguntung 
kan mereka, sesudah melalui dja 

    

  

Barat Dan Negara? Ne- 
tralis Asia Akan Ber- 

tambah Besar? 
Kechawatiran Para Diplomaat2 Di London 
— Nasser Dan Kruschev Akan Beri Pesun- 
djuk2 Bagi Delegasi Sovjet Dj London Dari 
Markas Komando - Bersama Di Moskow? — 
Achirnja Jg Akan Menang Ialah Sovjet Uni: 

Kata Kalangan Diplomasi London 
DIPLOMAT2 di London Kemis menjatakan kegelisahan 

mereka. bahwa pertentangan antara negara2 Barat dan apa jg. 
mereka sebut ,,negara2 netralis di Asia” bertambah besar, me 
ngenai masalah penjelesaian ,,krisis Suez”, dan bahwa achwnja 
jang akan menang ialah Uni Sovjet jang sikapnja masih me- 
rupakan teka-teki (,,sphinx-li-ke”) itu. Demikianlah tulis war | 
tawan kantor berita Amerika Serikat ,,United Press” hari Kemis | 
tari London. 1 

Negara2 Asia karena gelisah, - 
- Eden menandaskan bahwa Ing- 

Ne bahwa Barat melakukan gris masih tetap berkehendak su- 
13 Tn t kapal Ea mung baja konperensi di London itu me 
AN Ne Eng esir “laksanakan ,,internasionalisasi” 
akan bersekutu dengan Uni Sov- Terusan Suez. Sebaliknja Nehru 

jet untuk menentang usaha2 Ba- dengan terang2an mengatakan bah 
rat dalam menghadapi masalah | va ja tidak akan ikut dalam sesua 
Suez, kata para diplomat. tu tindakan unilateral tanpa ikut 

Kalangan2 tadi mengemukakan Isertanja Mesir, 
betapa tadjamnja perbedaan anta 
ra pihak2 tadi. PM Inggris Eden 
malam Kamis j.l. mengeluarkan 
kata2 jang sangat tadjam terha 
dap Mesir. Sebaliknja, PM India 
Nehru menjatakan dimuka parle- 
men Rabu jl, bahwa konperensi 
di London mengenai Terusan 
Suez itu tidak mungkin dapat men 
tjapai keputusan terachir, karena 
keputusan terachir terletak pada 
pemerintah Mesir. 

Inggris dan Perantjis berkeras 
kepala dan menghendaki supaja 
konperensi di London 'itu mentja 
pai keputusan terachir, jang harus 
dilaksanakan pula. 

Peringatan Nehru bahwa tan- 
pa persetudjuan dari pihak Mesir 
tidak dapat dilakukan pengawa- 
san internasional atas Terusan Su 
ez, membajangkan bahwa dalam 
konperensi di London itu akan 
meletus pertentangan lebar antara 
Barat dan negara2 Asia. 

Uni Sovjet, andaikata negara 
ini hadir di London, (akan hadlir 
djuga-Red). menurut dugaan kala 
ngan diplomasi tadi akan menjo- 
kong sikap India dan memihak 
Mesir. 

Presiden Mesir Djamal Abdul 
Nasser dan sekretaris I CCP Ko 
munis Uni Sovjet Nikita Khrush- 
chev akan memberikan petun- 
djuk2 kepada delegasi Sovjet ke 
London, dari markas  komando- 
bersama sementara mereka”. Nas 
ser dinantikan kedatangannja di 
Moskow pada tanggal 14 atau 16 
iad., jaitu apabila konperensi- di 
London dimulai. Demikian panda- 
ngan diplomat2 di London tadi. 

Nasser, jang oleh diplomat2 ta- 
di didakwa hendak ,,memberi pe- 
tundjuk2 bersama2 . Khrushchev", 
malam Kamis jl. diserang oleh PM 
Ingris Eden, jang menamakan Nas 
Ser seorang ,,diktator pemerinta- 
han fasis”. 

Lu   
Siapa pro, siapa anti 
»internasionalisasi”? 

Menurut dugaan para diplomat 
di London tadi, Indonesia dan 
Ceylon akan menjokong Nehru, 
dan Mesir diduga tidak akan 
menghadliri konperensi London. 
Negara2 lainnja jg diduga akan 
hadlir dalam konperensi di Lon 
don itu diduga akan bersikap 
ragu2 terhadap sebuah rentjana 
jg. dikehendaki oleh  Inggeris 
aan Perantjis supaja pelaksanaa 
nja dipaksakan dengan kekerasan 
atas Mesir. 

  
Diantara negara2 ini terdapat 

Ethiopia, salah satu negara jang/ 
Jletaknja tak djauh dari Mesir dan: 
ingin tetap bersahabat dengan ne 
gara ini: Djerman Barat dan Se- 
panjol, jang kedua2nja ingin me 
njempurnakan hubungan perda 
gangannja dengan Mesir dan ne 
gara2 Arab Jainnja serta Asia 
pada umumnja.   

Malahan djuga Amerika Seri 
kat — salah satu negara pengun 
dang — ragu2 untuk menjokong 
penuh tekad Inggris-Perantjis un 
tuk mempergunakan kekerasan 
sendjata, ,,apabila - perlu”. 

Sementara itu menteri luar ne 
geri URSS Shepilov mengatakan 
Rabu jl. bahwa negaranja mung 
kin akan mengumumka, keputu 
sanja — hadir atau tidak di Lon 
dan — dalam tempo 36 djam s2 
sudah itu. Diplomat2 Barat di 
London menduga bahwa URSS 
mungki, akan mendjawab ..ja”, 
tapi dengan sjarat2 tertentu, mi- 
sainja supaja ,.pihak2 jang ber- 
kepentingan” lainnja djuga diun 
dang. 

Sementara itu Inggris dan Pe- 
rantjis Kamis ini sedang sangat 
sibuk melaksanakan persiapan2 

mengatakan bahwa Inggris   

  

Dalam hubungan fimbulnja Tua, 
assimilasi ' tsb, “Kosasih lebih 
djauh terangkan, baswa timbul- 
nd proses assimilasi itu tidak 
akan dapat dengan segera ber- 

langsung, terutama dalam hat 
asimilasi ekonomi. Bagi golong- 
dan jang ekonomis - kuat dalam 
proses assimilasi ini akan berarti 
bahwa kedudukan mereka turun. 

  

ada suatu daja penarik 

" terdjadi, dan djika golongan jg. banjakan orang2 Amerika 

sisi jang bisa menarik golongan besar membahajakan, sehingga 
jang ekonomis kuat, dengan sen djauhkan diri dari persoalan tsb. 
dirinja proses  assimilasi itu Tetapi pada golongan2 dar: 

ri j : jang dan. 

Rahasia ,,Tjatut” Pun loan mei Kol tab, 

Kem. PPK? 
melihat Amerika Serikat, seba- 

gai negara maritim dan minjak 

ISI Bongkar Latar 
Belakang Disingkir- 

jang besar, dengan setjara hati2 

terlibat pula dalam persengke- 

kannja Sistim Ka- 
rundeng 

lisan2 dalam tadjuk rentjana su 
rat2 kabar. semuanja menandas 
kan adanja.segi2 jg dapat me- 

A.B.J. TENGKER, ketua bagi- nimbulkan perang daripada kri- 
an penerangan L.S.l. (Ikatan Ste- sis tsb. serta ketakutan akan 

nograaf Seluruh Indonesia) menge ..terdjerumus kedalam sesuatu, 
luarkan keterangan ig mengemuka baik jg. bersifat kemiliteran atau 

kan latar belakang, merigapa Ke 
menterian PPK menjingkirkan sis 
tim stenografi Karundeng dan me- 
milih sistim kolonial Groote-Sabi 
rin untuk dipakai sebagai mata pe 

IL ladjaran disekolah2 negeri, sehing 

  

nasional. : 
Sikap pimpinan, dari mulai 

jang terbatas, terpaksa harus 

ga menurut ISI peladjaran steno 
di SMEP dan SMEA mendjadi ka 
tjau. 

Ditegaskan dalam keterangan 

memperhatikan faktor2 jang 
mungkin tidak akan timbul, atau 

lah keuntungan individueel-com 
mercieel bagi petugas tertentu 

setidak2nja kurang  menjatakan 
timbulnja itu, dalam tahun jang 

dalam Kementerian PPK jang 
sedjak tahun 1952 telah mentje 

tidak mengalami pemilihan. 

tak buku-peladjaran steno Sabi 

rang ini, pemerintah AS harus 

rin-Groote jang berdjumlah ber 

memperhatikan keseimbangan an 
tara kepentingannja jang vital 

tuk 'kepentingan negara dilapang 
pendidikan. 

atas minjak di Timur Tengah, 

Pun didjelaskan, bahwa ahli2 

ikatan2 kewadjibannia kepada 
negara2 sekutunja dan golongan 

steno didalam ISI telah  berta- 
hun2 mempraktekkan kedua sis 

golongan penduduk jang dengan 

tim steno tsb, sehingga apabila 

kuat pro Israel. 

ISI berpendapat, jg terbaik ialah 

Demikisn menurut wartawan 
Reuter (Inggeris) Harold Sileve. 

sistim Karundeng, maka pendapat 
tsb. didasarkan pada  objektivi- 

Dekrit Pembentu 
kan Tentara Pem: 

tet, bukan berdasarkan keuntung 
an bersih Ik. Rp. 100.000,— ig 

bebas Nasional 
Ditandatangani Nasser 

didapat oleh petugas tertentu di 
Kementerian PPK itu. (Antara) 

PRESIDEN Mesir Djamal Ab 

, La ah menanda-tan : 

Minta Djadi Ten- 
tara Sukarela 

Mesir 

memerintahkan pembentukan sua 
tu ,,Tentara Pembebasan Nasio- 

3 Orang?Pemuda IIn- 
don. Tjalonkan Diri 

  

KrisisSuez Sangat Meng- 
gelisahkan' Rakjat A.S 

Menganggapnja Pertikaian Luar Negeri Jg 
Besar Dgn Konsekwensi Jg Membahajakan— 

Berusaha Untuk Mendjauhkan Diri 
Oleh sebab itu, maka haruslah “sKRISIS TERUSAN Suez dengan sangat meluas telah mem 

aja pe . supaja pengaruhi suasana kegelisahan di Amerika Serikat oleh makin 
proses assimilasi itu bisa iekas bertambah hangatnja -udari politik dalam negeri, dan oleh ke- 

ip 
ekonomis lemah mempunjai po- negeri jang besar dengan kemungkinan konsekwensi2nja jang 

dang. menarik. kembali . divisi 
kinfantri ke-2 dari Djerman Barat 

utk. dikerahkan terhadap Mesir. 
Kapal2 perang dan kapal2. ba- 
rang jang diwadjibka, mengang 
kut 'pasukan2, sedang  berlajar 
menudju kelaut tengah: pesawat2 
terbang (a.l. pesawat2 “Brittania” 
jang sekaligus bisa ' membawa 
100 serdadu) sedang mengangku 
ti pasukan2 Inggris. 

r 

Ada pertentangan panda 
dangan antara Ingg & P. 

Sementara itu diperoleh ketera 
ngan bahwa antara pembesar2 mi 
liter Inggris dan Perantjis jg se- 
dang merundingan strategi bersa- 
ma telah timbul pertentangan pa 
ham. Pihak Perantjis menghendaki 
penjusunan sebuah pasukan tu- 
gas istimewa (task force) jang ra 
gamnja & la task force AS dengan 
satu komandan, jaitu mungkin 
panglimabesar 'AL Inggris Mount- 
hatten, Inggris sebaliknja kabar- 
nja Ptaok ru vembentek pa 
nitya operasionil. (Antara). 

andang sebagai pertikaian luar 

mereka harus tetap berdiri men 

Djepang Sedia 
Lepaskan Kuna. 
shiri-Itarup ? 

WARTAWAN harian Djepaag 
»Asahi” hari Kemis dari Mos- 
kow mengabarkan bhw. menteri 
juarnegeri Djepang Mamuro Shi 
gemitsu, jang kini sedang memim 
pin delegasi Djepang dalam pe- 

'wai DKA seumumnja, permoho- 

(. Seperti diketahui atas: djawa- 

militernja. Malahan oerita2 pers! Atas nama DPP SBKA dele- 
se- 

       

  

Kensi Dapat Didjadi-(Pertentangan Negara” | SBKA Terima Baik | Eden Me-Maki? Nasser Sbp 
| Putusan' Pemerintah 
Pemerintah Tek Dapat Menambah Tun- 

(Idjangan Perusahaan Lebih Dari Rp. 7 Djuta 
- Persoalan Tuntutan SBKA Selesai? 
BIRO PENERANGAN Kementerian Perhubungan me- 

agumumkan, bahwa pada hari Kemis 9 Agustus delegasi SBKA 

| | 

kan pernjataan: 

Amerika Bakar 
Panen Okinawa? 

MENURUT BERITA jane d 
Ferima dari Tokyo di Peking. 

! orang utusan rakjat pulau Oki- 
aawa Senen il. telah melaporkan 
sepada pemerintah dan partai? 
solitik Djepang, bahwa dalam 
selan Djuli id. pihak angkatan 
"dara Amerika Serikat dipulau | 
Ye-jima telah menjiramkan ben- 
In dan membakar tanam2an di 
lesa Miasa, untuk memaksa per 
luduknja supaja tanah tadi di | 
Pan kepada angkatan udara | 

Tanah jang disiram dengan 
bensin dan dibakar ini luasnja 
300.090 tsubo (1 tsubo — 3,7 
n”). Utusan? tadi mendesak su 
yaja pemerintah Djepang menje 
uidiki peristiwa tsb.- tadi. Tanek 
tadi setjara paksaan dibeli oleh 
pihak angkatan udara A.S, dalam 
»ulan April jl. Ganti kerugian 
nja tidak tjukup. - Kemudian, ci 
nasa panen dalam bulan Djuli. 

1. SBKA menerima baik sega 
la keputusan? pemerintah jang 
telah disampaikan oleh Menter! 
Muda Perhubungan kepada SB 
KA pada tgl. 2 Agustus 1956 
j. 

2. SBKA mohon perhatian pe 
merintah atas kesulitan? pega- 

nan mana oleh Menteri Muda 
Perhubungan diterima baik un- 
tuk diperhatikan,. 

ban jang disampaikan oleh Men 
teri Muda Perhubungan pada tg. 
2 Agustus jl. delegasi SBKA te 
lah menjatakan bahwa SBKA te 

|tap akan membela tuntutan2 me 
Tg dengan aksi2 jang lebih he 
'bat, : 

Dengan penerimaan SBKA ini 
maka persoalan tuntutan mere- 
ka telah selesai,” 
Demikian Biro Peneran gan Ke 

menterian Perhubungan, 

Delegasi SBKA menjampai 
kan pnjesalan kepada Men 
teri, 1 

Sementara itu siaran pers dele 

terdiri dari Achadijat, Prabowo, M. Rawi dan Utojo telah da-fl 
tang menghadap Menteri Muda Perhubungan utk. menjampai- 

& 1! (Ur
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tatorFasis“ Jg Tak BisaDipertjaja 
Kata Eden': Nasionalisasi Suez Adalah//Soal Mati- 
Hidup Bagi Negeri Kami—keaksi Nasser Akan 

    
    
     

    

   
     

     

   

  

    

  

Lebih Memperkeras Sikapnja 
ak Taha egg nga EMS ai HN eta baba deng daa Tea meta , MAA Ata Pi 

PERDANA MENTERI Inggris, sir Anthony Eden, malam Rebo mengatakan seharusnja 

tidak seorangpun akan tertjengang bahwa tindakan konolonel Nasser terhadap terusan Suez 

itu menimbulkan ,,keadaan jang sangat genting”. ,,Semua aliran didunia dewasa ini mencn- 
tang tindakan2 setjara tersendiri untuk tudjuan2 nasional semata2” kata Eden. Demikianlah 
Edep memberfkan laporannjamelalui siaran radio untuk seluruh Inggris jang djuga dirclay 

ke. Amerika Serikat mengenaikrisis Suez. NU : 

Kata Eden selandjutnja, .na-, nuhi suatu perdjandjian. "kata yg. "Tak 
sionalisasi Ket itu iala | Soal! sir Anthony Eden.” Bukti Ked 
hidup mati bagi negeri kami. Ko' Oleh Undang2 Mesir pegawai 
lonel Nasser telah mengoper su pegawai kongsi terusan Suez di- 
atu kongsi internasional tanpa perintahkan supaja tetap tingga 
mengadakan  permusjawaratan bekerdja dengan antjaman. akan 
dan tanpa idjinnja. Hak2 kong dihukum. Tjontoh.ini sudah ter M i Di U i D PT 

si itu didjamin yaah perdiandi kenal kepada banjak Gontor ba 1 Ta Di Usir Dari 
an Jang berulan an  chidmat mi ini. Kami semua maklum bah . Hain Le 
jang di'kat dengan pemerintah wa tjara2 demikian itu ialah tja Ingapura 
Mesir, demikian Eden. 3g ra pemerintah fasis dan kami se” G3 
Sementara orang bertanja me, mua masih segar sekali ingat ' PEMBESAR2 djawatan Imi-” ngapa kolonel Nasser tak dapat | bagaimanakah nanti akibatnja grasi Singapura telah mengusir 

apabila kami mengalah kepada Kapten Hasan Abdui an-Nayel, 
orang2 fasis itu kata sir Antho warganegara Mesir jang mendia ny Eden. “NG (para ang Meng | 

| di anggota dewan agung Kong." 
Apabila tindakan? kolone' Nas #res Muslimin, jang tadinja ber- 

ser dilandjutkan, kata Eden selan Maksud Pee kundju- 
djutnja, maka setiap orang dari ka Hgan selama minggu di Singa 
mi ini akan sama sckali tergantung Pura dan Federasi Malaya, sesu 
dari seorang dalam hal perlengka dah mengundjungi INDONE- 
pan2 jg kami perlukan untuk hi- SIA dim mana ia telah mengun 
dup. Kami sama sekali tak dapat djungi Presiden Sukarno puta, 
menerima baik hal ini, kata Eden  An-Nayel tiba di Singapura 
seterusnja. pada tgl. 6 Agustus j.l. Djawatan 

Baru2 ini kolonel Nasser bersi- imigrasi Singapura memberitahu- 

  

  

  

majas ec AA 

kian Inggeris 
Abdul Nayyel ' Dari 

  

   

dipertjaja dalam hal memenuhi 
djandjinja, jakni tidak mengang 
gu pelajaran melalui terusan 
Suez. Dawabannja sederhana s2 
dia. Lihat-lah bukti2nja Perseli 
sihan kami ini bukanlah dengan 
Mesir dan bukanlah pula dengan 
negeri2 Arab, tapi dengan kolo 
nel Nasser, kata Eden lebih 
daa wa 
Daripada menemui sikap Ino- 

gris dengan persahabatan maka 
kolonel Nasser telah melakukan 
kampanje propaganda jang teri 
menerus menentang negeri kami. 

   
   

  gasi DPP SBKA menjatakan, bah 
wa pada tg. 9 Agustus delegasi 
(DPP SBKA bertemu dengan Men 
teri Muda Perhubungan untuk 
menanjakan kesediaan Menteri 
pada pertemuan tg. 4 Agustus 
1956, dimana Menteri akan mem 
pertimbangkan kemungkinan pe- 
nambahan pembajaran kekurang 
an tundjangan perusahaan lebih 
dari Rp. 7 djuta. 
“Dalam pertemuan Kemis pagi 

Menteri menjatakan bahwa peme| 
rintah tidak dapat menambah pem 
bajaran tundjangan perusahaan, 
tegasnja tidak bisa diberikan le- 
bih dari Rp. 7 djuta. Mengenai 
persoalan2 jang sudah disetudjui 
jaitu pakaian dinas dua kali se- 
tahun dengan tjuma2 akan dilaksa 

nakan mulai bulan Mei 1956, se- 
dang bagi jang sudah terlandjur 
membajar, uangnja akan dikemba 
likan. j 
Kekurangan tundjangan perusa 

haan sebesar Rp. 7 djuta akan 
segera dibajarkan  sepenuhnja. 
Mengenai pakaian kerdja kini se 
dang dirumuskan oleh Panitia 
Kementerian Perburuhan dan me 
ngenai bahan pakaian Menteri 
akan. memberikan fasilitet2 kepa 
d. SBKA seperti apa jg sudah D 
diberikan kepada badan2. kope- 

'erdjadi peristiwa tadi. (Hsinhua) 

Ping—Kerusu 

. KORESPONDEN ,,Lunita 
Peking pada hari Senin telah 
(Ketua Panitya Urusan suku2 
sional Rakjat Tiongkok, Liu Ke 
Liu menerangkan tentang tidak 
berontakan di Tibet. 

Di Tibet tidak ada pemberon 
takan2, demikian Liu, jang se- 
landjutnja mendjelaskan bahwa 

| Akan Ditjabut 
Izinnja 

Bila AdaVeem Asing 
|Jg Dapat Pencakuan 

.Ngsiongl" 
SARDJU Rismunandar, Kepala 
irektorat Perdagangan dari Ke- 

menterian Perekonomian menerang 
rasi lainnja. : A 5 

Sclandiunj, leh Memeri di (AMAL Siraaj dalan” adan 
sanggupkan segera  meniampai-| b ukei jang dapat dibenarkan bah 
kan keputusan2 itu setjara ter-|vh nda Veem asing jang menda- 
tulis kepada DPP SBKA SESUAI pat pengakuan ,,nasional”, penga 
dengan permintaan delegasi. kuan itu akan ditjabut, dan dalam 

1 1 hal ini kalau ada Veem asing teta 
“gasi menjampaikan penjesalan|pi mendapat pengakuan ,,nasio 
'kepada pemerintah, karena pe-Inal”" diminta segera dilaporkan. 
merintah tidak sungguh2. berusalDjawaban singkat ini mendapat 
ha untuk mengatasi kesulitan2|sambutan tepuk tangan jang riuh. 
jang dihadapi -oleh kaum buruh| (Antara). 

Perhabungk Wa ebai Mitas ter. Untuk Tampung 
paksa diterima oleh delegasi dan 
menuntut supaja segera dilaksa- : 

makan sebaga Sekolah2 Umum Dan 
Demikian siaran Pers 5 2 35 

SBKA. (Antara). Subsidi Akan Di- 
| in tambah 

: 5 TENTANG penampungan 
JUAN PERON AKAN MENE- murid pada tahun pengadjaran 

TAP DI VENEZUELA? 195641057 Kementerian. PP 
Bekas presiden Argentina, Juan Can K mengumumkan sebagai 

Peron, jang telah diusir dari Ar | berikut: 
gentina setelah pemerintahnia di|l. Dalam tahun pengadjara 
gulingkan, hari Rebo menurut ren| 1955/1956 usaha pengadjaran 
tjana sampai di Caracas dari Pa| disekolah2 rakjat telah memba- 
nama dan akan menerima transit ' wa hasi!2 jang baik. Djumlah 
visa jang normal dari pembesar2 jang lulus dalam udjian masul 
Venezuela. Visa ini akan berlaku (S.L.P. adalah djauh lebih besar 
untuk 90 hari lamanja dan dapat jdari tahun2 jang lampau. 
diperpandjang. Diterangkan djuga| 2. Djumlah jang sangat besar 
bahwa Peron akan berusaha me |itu membawa kesulitan dalam pe 
netap di Venezuela, nampungannja. 

3. Kemampuan Sekolah2 Lan- 

DPP       
  

rundingan perdjandjian perdamai 
an Sovjet —Djepang, tengah me 
mikirkan untuk menerima baik 
pendirian Sovjet mengenai masa 
lah kewilajahan dengan mengada 
kan perobahan2 ketjil dalam tun 
karannja. 

Wartawan harian tersebut dgn 
mengutip sumber2 jang dekat 
pada delegasi Djepang mengata 
kan, bahwa Shigemitsu bersedia 
hendak melepaskan  tuntutan2nja 
atas pulau2 Kunashiri dan Iturup 
(masing2 dalam lingkungan kepu 
lauan Kurile). Berita tersebut se 
landjutnja mengatakan, bahwa pe 
rubahan2 tuntutan Djepang terha 
dap usul2 Uni Sovjet mengenai 
masalah kewilajahan itu adalah 
seruan supaja Sovjet menarik 
mundur semua kesatuan2 tentara 
nja serta alat2 pemerintahannja 
dari pulau2 Habomai dan Shiko 

HARIAN ,Japan Times” 
memperingat 3 | 
dari Djepang ,,harus mempunjai 
djalankan barang2 modal jang 

rian tadi mengatakan bahwa pe 

ini ditandatangani, mengandung 

Dikemukakan bahwa Birma se- 

ikarang merasa tidak puas dgn per 
setudjuan-jg telah diadakannja de 
ngan Djepang, dan Birma telah 
minta supaja Djepang kirim ba- 
rang2 konsumsi lebih banjak, di- 

tan, jang akan diserahkan oleh samping barang2 modal. Hal Gini 

Sovjet kepada Djepang dalam menurut harian tadi menundjuk- 

waktu 90 hari kemudian setelah kan bahwa Ke Pn Ta 

berlakunja perdjandjian  perda- pannja untuk menerima j 1 
maian dengan efektif. (Reuter). dari Djepang, bahwa Djepang ke 

kurangan uang utk mendjalankan 

SHEPILOV TENTANG BEN- berang2 modal jg diterimanja dari 

DUNGAN ASWAN. jepang. 

Menteri luar negeri Uni Sovjet| Mengenai persetudjuan dengan 

Shepilov pada hari Rabu telah'Filipina, harian tadi mengatakan 
membantah ' bahwa pemerintah | bahwa satu sjarat mutlak jang ha 
Sovjet pernah menawarkan akan rus ada ialah bahwa perentjanaan 

membiajai pembikinan bendungan bagi pelaksanaan program2 pam- 

Aswan, Dia tidak mau memberi pasan itu harus dilakukan atas 
kan djawaban tatkala ditanja apa'dassr koperatif Djepang-Filipina: 

kah pemerintah Sovjet akan mem harus ada teamwork jang erat da 

pertimbangkan apabila sekarang lam suasana goodwill dan pertja 

datang permintaan untuk itu dari ja mempertjajai, kata harian Dje- 
Mesir, | pang tadi. (UP). 

  

  

Radio Kairo jang 'tertangkap di 

TIGA pemuda Indonesia pega 

ini jang berdiri disamping tentara 

sing2 D. Masduky jang 3 djuga 

anggota2 Pasukan2 Pendjagaan 

karnaen dan M- Jusuf Kemis 

berumur antara 11 dan 50 tahun. 

dutaan Besar Mesir di Djakarta 
untuk menjampaikan rasa sym- 

| pathinja terhadap perdjuangan 
rakjat Mesir dewasa ini disekitar Mesir 1 Hak 

masalah Terusan Suez. esir itu merupakan: i 

Kepada Duta Besar Mesir itu daulat jang tidak dapat diganggu 
ketiga pemuda tersebut djuga me gugat, dan bahwa Mesir tidak 

» njatakan kesediaannja untuk se akan membatalkan keputusannja 
tjara sukarela mendjadi tentara tadi, Pernjataan pemerintah Mesir 
Mesir selama masalah Terusan tadi termuat dalam sebuah komu 
Suez ini belum selesai. nike kepada pers, jang a.l. dike 

Atas pernjataan ini Duta Besat juarkan oleh kedutaan-besar Me 
“Mesir | menjatakan terima kasih sir di Paris hari Kamis. Pemerin 
pemerintah dan BN z tah Mesir mengutuk persiapan? 
Ketiga Mera perduda itu MUA militer jang diambil oleh Inggris ituk digunakan bila ternjata ke 19 
Bea Demikian keterangan dan Perantjis, dan dinjatakan bah 

yang diperoleh ,, 
Masduky. 

       

   

  

    

  

    
    

    

      

   

  
PEMERINTAH MESIR  me- 

njatakan bahwa 'nasionalisasi Suez 
Canal Company oleh pemerintah 

kan bahwa 

  

Kominike Mesir: Tidak AuanMembatal: 
kanNasionalisasi Suez-Canal Company 

tindakan 

Antara” dari D, wa hal ini sekali lagi membukti € ikiar 
Pe kolonialisme tidaknakan sebuah projek untuk memrintah Mesir, 

    

ragu2 untuk menimbulkan ketega yperlebar dan memperdalam teru 
ngan dalam usaha untuk mentja|san itu, hingga segala kapal tang 

Ipai tudjuan2 jang imperialistis. ki — betapa besarpun djuga akan 
C0. Idapat berlajar melalui Terusan 

Suez dengan mudah. 

  

   

   

   

Komunike tadi seterusnja mene | 
gaskan bahwa nasionalisasi telah — 
menimbulkan kewadjiban2  bagi| Untuk mempermudah formali- 
pemerintah Mesir, dan pemerintah |tet2 administratif dengan Bada 
Mesirpun segera mengambil ke-|Kekuasaan Terusan Suez . jang 
(putusan untuk melakukan peker-|(baru itu, pemerintah Mesir telah 
|djaan-pekerdjaan jang tertentu utk memutuskan untuk memperguna- 
melantjarkan pelajaran melalui kan 2 bahasa, ialah bahasa Arab 
'Terusan Suez, dan untuk mendja dan bahasa Perantjis, jang mulai 
Imin supaja gerak-gerik kapal2 sekarng merupakan bahasa? res- 
| melalui terusan itu dipermudah. mi daripada organisasi resmi ini. 

Malahan, Mesir sudah merentjaDemikianlah pengumuman peme- 

| 

  

Japan Times : Negara Jg 
Terima Pampasan Harus 
Mempunjai Uang Banjak 

mereka ingin menghindari kesukaran 

jaran pampasan Djepang-Filipina jang belum lama berselang 

| 

|goon mengabarkan, bahwa me- 

Ikarang ini, jang mana mu 

(up). 

Idjutan untuk menerima murid 
baru adalah terbatas. Faktor jang 
Ipenting dalam hal ini adalah soal 
| gedung. . 

4. Untuk mengatasi kesukara 

| djalan seperti berikut : 5 
Ia. penambahan pada sekolah2 

umum. 
b. menambah banjaknja kelas 

bersubsidi pada sekolah2 ke 
djuruan dan sekolah umum 
jg telah mendapat subsidi. 

"5, Usaha2 selandjutnja adalah 
pembukaan sekolah2 baru teruta 
'ma sekolah2 kedjuruan misalnja : 
S.M.E.P., S.T. dan S.K.P. 

6. Djuga terhadap sekolah lan 
Idjutan tingkatan atas ' diadakan 
usaha2 untuk menambah banjak 

Inja elas dan membuka  bebera 

(berbahasa Inggris) hari Kemis 

uang tjukup banjak untuk men 
diterima dari Djepang, kalau 

2” Tadjuk rentjana ha 
jlaksanaan persetudjuan pemba- 

potensi bahaja. 

Soal Pasukan2 
SRRT Di Birma 

Kana An: Am an a sekolah baru Ba . . Sena pa olah baru. $ : 

Abang aduk aa Ke : Di Kania, bahwa diumlah tjalon2 jang mai: Djangan rd &« Iberhasrat masuk S.R. sangat be- 
Birma Korea K UA | xar, sanga SN jang telah 

6 N 2 a-|ada tidak dapat menampungnja. WARTAWAN UP dari Ra 'Penjelenggaraan SR. & BEn Dp 

|gas propinsi. Kementerian PP 
|dan K dapat menjediakan djum 
|lah guru S.R, jang dibutuhkan. 
|. 8. Dalam hubungan Kems 
'terian PP dan K mengharap | 
sangat bantuan masjarakat, aga 

  

  

nurut bekas P.M. Birma U Nu, 
masalah sekitar apakah RRT 
kini sedang menduduki wilajah 
Rirma (diperbatasan  Birma- 
RRT, red, Ant.) .,dapat disele- 

   

  

     

   

saikan setjara Gama. : 
U Nu dalam statemennja, jg di | ditantjarkan dengan 

keluarkannja dalam kedudukannja | dirikan gedung2/ 

sebagai ketua Liga Kebebasan| Sambil menunggu u 

   
         

  saha 

  

an pada harian? Birma bersikap hati| dung2/ruangan2, an 
hati dim menulis. sesuatu tentang| PP dan K dapat memperkenan 

ludukan itu saat se-|kan kelas2 atau sekolah2 baru. | hal pendudukan itu pada saa : 5 babu "tala 1 Sertimber 

    

  

     

  akan membahajakan perundingan. TK 
Saja pertjaja”, kata U Nu, ,,ma| 

salah tsb. dapat diselesaikan se-| TX 
tjara damai”. Selandjutnja ia me 
nambahkan,” Kita harus mentje-| 
gah djangan sampai Birma men 
djadi Korea kedua. Kita telah tjul NN 
kup banjak mengorban darah dan| pERWIRA Penerangan AD. 
menderita banjak kehantjuran”.| TT, VII, Letnan K.A. Mattjik, jg 

jeng berada di Djakarta, de 
PAN Kana eeIketerangan2nja atas pertanja 

DJEPANG DGN RESMI MEM pers dikantor Penerangan AD. ha 
BERITAHUKAN AKAN HA- (2 Kemis menjatakan, bahwa sisa. 
—DIR DI LONDON. (gerombolan? RMS jg dewasa in 

Pemerintah Djepang Kamis dgn| masih berkeliaran didierah Ceram 
resmi memberitahukan kepada du (gp. hanja tinggal sedikit lagi 
tabesar Inggris Sir Esler Dening, | djumlahn ti 
bahwa Djepang akan ikut sertalda) 
dalam konperensi di London pada : Sa 
tgl. 16 Agustus ja.d., jang aka» | Letnan Mattjik atas pertanjaan2 
ea masalah Terusan |selandjutnja menerangkan, bahwa 
91eZ, 5 walaupun belum didapat bukti2 jg 

mengambil tindakan, supaja 

   
         

  

  

    

(Antara). 

   

  

      

      

dak mempunjai kekuatan.   

  

Tidak Ada Pemberonta- 
kan Di Daerah Tibet? 

Jang Ada Hanja Kerusuhan: Kata Lfu Ke 
han2 Didoron 
Kuomintang 

” (Suratkabar kominis Italia) di 

-.bahwa perlawanan itu didorong 

N2perbudakan jang masih sadja ada 
| tersebut Kementerian PP dan Kdi Chou itu. Keputusan2 ini jang 

| berusaha sekuat tenaga denganditentang oleh beberapa gelintir 

  

   

usaha2 jang tersebut diatas dapat j6 

2 nunggu usaha2 ma- | BERAPA PENDUDUK DUNIA | 1 
Rakjat Anti Fasis, menjerukan kefsjarakat untuk mendirikan ge-| Ia 

6 Kementerian PP dan Kj n 

indak: aja | bun 
bat mulai, 2 lapor 

  

yi Irfan 

   

dalam (persendjataan dsbnja, sisa2 RM 

Itanda2 jg menundjukkan, 

Ila bantuan dari anasir2 jg ea 

hnja dan praktis sudah ti- |. ah 

| Mendjawab pertanjaan menge- 

kap lembut sekali, kata Eden, te akan kepadanja bahwa ia hanja 
riakan2nja sudah diubah, akan te boleh berkundjung selama 48 
tapi bagaimanakah kami . dapat djam sadja. Demikianlah diumum 
mendjadi jakin? ' Demikianlah kan pada hari Kamis, an-Nayel 
“den. Hg 5 . “bertolak dari Singapura hari Ra 

Seperti diketahui tanggal -26-7 bu j.l, hingga ia terpaksa meni- 
| pemerintah Mesir telah mengam batalkar kundjungan2nja kepada 
»il tindakan menasionalisasi Suez “para sultan Malaya 9 orang) «" 
Canal Company. "dan “pemuka2 Islam, sebagai 

: 3 : ai Ba 1 utusa retaris djenderal Kong Tindakan itu diambil setelah utusan sekretaris MH adogaa "3 
AS dan Inggris serta Bank Du- na Depan olouet ' AoWar 
nia Tag kaga Kan Ba ne Nae 5 
membeajai pembuatan bendung: — : 3 LA 
an Aswan jang sangat penting Nata mula2 sudah diberi, 
bagi pembangunan Mesir. Din SYvisa waktu i | a memintanja 

untuk membeajai pemouatan beri Kairo. Tapi setibanja “di 25 Par dari Djakarta ia dibe- 
mengambil tindakan an rda 

Ia telah memperlihatkan bahwz 
ia bukanlah orangnja jang mems 

    

     
    

     

      

    
   
   

  

  

g Oleh Agen2 
2 

mengadakan tanja djawab dgn. SN 
bangsa dari Kongres Rakiat Na 
Ping, dalan tanja djawab mana ! 
benarnja berita2 tentang pem- . bahwa  permintaannja 

lisasi kongsi tsb., hal mana" gagkakan visa itu telah ditolak, dan 
lah semata2 urusan dalam h bahwalia hanja Miberi terapo 48. 
Mesir. Mesir djuga tidak melapg Siam untuk meninggalkan Singa 
gar perdjandjian Istambal tahun Pura. 
1888, karena dalam  pidatonja Sebab2 sikap pembesar2 Ing- 
tanggal 31/7 jl. presiden Nasser £”S ini tidak diterangkan, 1 dapa 

Imendjamin pula pelajaran bebas Pe Pe han 5 
melalui terusan 'tsb., sesuai de- TAWAR MIRAS DANWA ini/ tis. 
ngan perdjandjian Istimbul itul, aa Ka Na Sena 

tt . h Terusan Suez, dan 7-0 
- 1 Reaksi terhadap kata2 Eden. dak merupakan “suatu langkah 
Menurut wartawan UP, reaksi ymum terhadap warganegara? — 

di Kairo terhadap kata2 PM Ing- Mesir“, 5 PI Pan 
karen. terlambatnja peneranga :gris Eden jg diutjapkan pada ma- orang pemuka di Si Pa 
penerangan tentang adanja keru!lam Kamis jl, jang mengandung Lan al -Sagafi, an awan ten 
suhan2 jang timbul beberapa br'serangan2 terhadap diri Presiden — 5 3 Pe NAN DEA 
lan Naa ama di Tibet, t-:Nasser (diktator fasis jang tidak Ma an Nayel Sangat: mgo.: 
tapi Szechuan Barat, atau tep: bisa dipertjaja”, dll), ialah bahwa HS set di Hua Mae ea ja., , 2 Rea Dig & Chu Jane merupakan Eden .ocdang mendundankan di 
terletak diperbatasan Tibet. Sari antjaman2 perangnja, diseli- Liu Ke Ping “mentieriterake muti oleh tabir serangan dengan 
pada saja, demikian tulisan Ca « kata2 terhadap Nasser $ 
mandrei, bahwa didaerah "jani Kata.kalangan tadi, Nasser kc- 
didiami oleh berbagai sukubar« mungkinannja besar akan meno- 
sa itu, dan sedjak 1950 mendjai lak undangan kekonperensi Lon 
sepak, Da Sean don, dan akan menolak keputu- 
ac ulan Februari timbul ke san2 konperensi itu. Dan pula, tju 
rusuhan2 jang terbatas — dalaii imakian jang dilemparkan oleh 
daerah2 Barang dan Litang, is- Fden terhadap Nasser itu mala- 
itu daerah2 Selatan dari Chcil nh ak tebal Ian 
“ng djauh terletak diselatan dja 3 akan mempertebal iman. Nas lan raya Yaan —— Lhesa, jane ST dalam masalah Terusan Suez, 
tidak mungkin terpengaruh. “Gan akan semakin djauhlah  ke- 
Calamandrei jang mengutip ka mungkinan untuk mentjapai sesua 

rangan itu lebih djauh menulis tu kompromi. (Reuter-UP). 

djalan2 “raya Yaan — Lhasa 
belum pernah terputus atau tei 
tutup untuk lalu lintas, demikian 
djuga djalan2 jang lain. Berita? 
luar negeri jang menjatakan bal. 
wa @djalan2 itu terputus  olel 
gangguan pemberontakan adalah 
sama sekali tidak benar. 

Franco Calamandrei, demikian 
nama koresponden Peking dari 
»Lunita” tsb., dalam hal ini mc 
nerangkan, bahwa berita? jang 
dibesarkan itu dibuat mungkin 

14 

SG 

     

supaja menghadiri sidang dewan ” 
agung “Kongeres Muslimin— dit” 
Kairo dalam bulan Oktober 'jadu 
Datuk as-Sagaff menerangkan 
behwa Presiden Sukarno | telah | 
menerima baik undangan ini... 

3 MUP-RER), 1 
Ab AT 

  

    

Keputusan Kon. 
perensi 

Londos- 
aa 

Akan Diomptl Atas 
asar Majoritet?-— 

Tindakan Nasser ialah su 
atu perampokan” kata 

Eden. 6 
Menjambung pidato Eden mela ' 

lui radio itu maka dikatakan bah 
wa Inggris tak dapat menerima 
Ibaik tindakan kolonel Nasser itu 
ijang oleh Eden dilukiskan sebagai 
stindakan perampokan  Nasser”. 
Seperti diketahui jg dimaksudkan 
dengan ini ialah sebenarnja tinca 
kan pemerintah Mesir menasionali : 
sasi Suez Canal Company. E 

Kata Eden selandjutnja, 7 s#kan dipaksakan. 
gris tidak mentjari penjelesaian Dengan demikian, maka pe- 
Soal Suez itu melalui kekerassn“h'clenggara?2 konperensi ini, ia- 
melainkan melalui  persetugjli ih. Inggris, Perantjis dam AS. 
internaional jang seluas2nja. »"#h“incin memaksakan peraturan? 

Eden dalam pada itu  sageppPrsodure jang mereka kehenda . 
jakin akan konferensi Lomdei | Seblum konpernsi mulai ber 

sa j kumpul dan sebelum negara2 i2 nanti pada tanggal 16/8 guna-u,... Eno menjatakan setudju un 
membitjaraka, soal? mengehi jak 1enghadirinja. Demikianlah 
keadaan Suez. Menurut Eden 19 sptis kantorberita Soviet ..Tass" 
negeri telah menjetudjui mengha hari Kamis. Pe: 
diri konferensi London itu dan  Maksud2 ini tak lain-dapat d' 
sampai sekarang tak ada satu Pn aa pertjaba 

Ti jang menolatni: 121 untuk mempergunakan ..010 Pena na Jang menolakaja, Eden mat pemilihan” jang sudah ” di. 
jakin pula bahwa konfetensi ayat. terlebih dulu: gana mener London itu akan dapat menghe- dianekan keputusan? 3 Besar Bn 
silkan suatu rentjana mengensi rat jang menjenangkan pemilik 
hari depanja tersuan TN y pemilik Suez Canal Company. 
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.Oleh agen2 Kuomintang jans me 
'lawan pemerintah Tiongkok da 
dilantjarkan oleh sedjumlah ke 
“fil tuan tanah feodal jang mx 
nentang pelaksanaan prgram pe- 
rubahan jang paling elementer 
untuk menudju kesrah peromba 
kan struktur sosial didasrah 
Chou tsb. 
Menghadapi aksi ini gerakan 

Rakjat jg mengorganisasi  dirinja 
utk pertahanan diri perlu menda- 
pat bantuan kesatuan2 militer, de 
mikian Calamandrei, jang selan- 
djutnja menulis bahwa pemberon- 
takan itu timbul sesudah pemerin 
tah daerah otonomi Chou mengam 
bil keputusan? jg mendapat soke 
ngan majoritet  Rakjat setempat 
termasuk kaum aristokratnja. Ke 
putusan ini adalah dilarangnja ker 
djapaksa, adanja kerdja tanpa di 
bajar, melikwidasi hutang pada 
lintah darat, dan dihapus kannja 
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dipertjaja menerangkan 
ya keputusan? imo skan' 

Grabit dalam konperensi Lon- 
Con mengenai Terusan Suez ka. 
1. Ibr akan diambil berdasarkan 

a terbaniak, dengan . tiada 
ntung dari guotamnijo. Dan 
(asan2 ini ,sesusi dengan 
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tuan tanah didaerah tersebut, de- 
mikian tulis - Koresponden Lunita 
selandjutnja. 

Dalam keterangannja jang dibe 
rikan kepada koresponden Italia 
itu Liu Ping lebih djauh mene- 
kankan bahwa kemerdekaan aga 
ma dan hormat kepada kepertja 
jaan agama adalah suatu politik 
jang tidak “akan dirubah-rubak 
oleh pemerintah Rakjat Tiongkok. 
Dalam hubungan ini Calamandrei 
menulis selandjutnja bahwa dim 
Irangka pelaksanaan perubahan da| 
lam daerah Chou, kekuasaan La 
ma dan kuil2 tidak diikut2kan, 
pelaksanaan perubahan" struktur 
sosial itu hanja dikenakan pada 
tuan2 tanah dan tengkulak2nja, 
“Pemberontakan Chou itu, demi 

kian tulisan Calamandrei jg mej Tt 
ngutip keterangan Liu Ke Ping, | 1: NA 
Ketua Panitya Urusan Sukubang| Menurut Morse kapal tsb. 
sa2 dari Kongres Rakjat Nasio- (merupakan sebuah kapal muat 
mal Rakjat Tiongkok, pokoknjalkering atau sebuah kapal kom 
telah dapat dibereskan sedangkan |sasi penumpang-barang.. 
emimpin2 pemberontakan tidak | | kemudian 
perlakukan dengan kekerasan. eladjari 

KAA (Antara). ak 

Aa (Tas) 

Kapal Niaga Atom? 
Achir,Th. 1959 sedan, Akan Bisa Dipakai : 
j |. Kata Mo Sean Pn | 

DALAM KONPERENSIpers 
Rebo Clarence Morse ketwa Dewan | 
ngatakan bahwa pemerintah A.S. ag 
pertama menggunakan tepaga atom, sudah dapat kat C lam pelajaran sebelum acbir tahun 1959. Morse selandjutaia 

a minggu jad, ini akan diami mengatakan bahwa dalam bebepar jamil 
“ mitusan tentang type dari kapalafaga atom jang hendak dibeat 

  

    
   
   
   
       

3, 
ington pada hari 
Federal AS. pes 

pal piaga A.S. is. 
dapat dipakai da 
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'akan Jebih 

1 ditambah 9 bulan - 

er jskkokaa 
tom tsb. dar 

Iran masih 
ike aa 

sebslam 

pat dipa 

Haa 
jaka : 

ersonil jang dapat men 
1 mesin jang ' bertenaga 

rtanjaan Morse aclitrn? 
kan bahwa menurut psitdh 
(ahli masih dibutuhkan 

2 | Te sebelum kn- 
| atom dapat dipertang 

awabkan pemakaiannja “se 
ra ko Sa il. : : Getah 

i gerombolan tersebut, Ns6- 

'danau, Tompo jang merupa 
1 makanan gerombo- 

, ds! TERI £ 
an Mattjik selandjutnja ie 

an, bahwa sepandjafty”k 
jg diperolehnja, Hi 

1955/1956 ini, sudak.g 
anak buah Kahar 

akibat operasi2 jg dil: 

nai diri pentolan RMS Soumokil, kekuasaan : kita, d maupun karena mereka sudah in 
diterangkan, bahwa sampai saat lah oleh alat2 kekuasaan negara sjal ekan djalan sesat jg selama 
ini, berdasarkan ,,gegevens” jang itu direbut tempat2 jang selama ini ini ditempuhnja, Hae 

Ja menerangkan 

   

  

           

      

        

    

          

   

2 — SEKARANG ? | 
| Penduduk dunia telah mentfja 

pai djumlah 2.692.000.000 djiwa 

   

  

   

  

   
   

  

jang lalu demikian menarat di dibu 2 Ta Ta Se aa Doa 

Belanda Pe 
da pada moki 
iasih tetap memimpin sisa2 RMS psr 

ebut. (Ant). Na 

   

    

       

       

  

    

konkrit, tetapi ada sinjalemen jg3 
menundjukkan, bahwa dim soal 

    

   
   
   
   

  

   
   

  

tsb mendapat bantuan dari pihak 
Belanda di Irian Barat. Djuga ada Zakk 

: bahwa ra pe 
sisa2 RMS tersebut mendapat pu 

   

  

  

    
   

  

   

dahulu memang tidak setudju 

  
  
  
  

tama sekal 
kan2 opera 

   


