
Se anne aon 

  

£ “Gem, 

“Ta 

“Afrika, karena Indonesia dalam 

Seperti diketahui delegasi In| 
donesia dipimpin sendiri tak 

"- Menteri Luar Negeri Ruslan Abi 

  

Penerbit : 

    

Penjelenggara Ta | MR ON 5. i 

Alamat 3 Dil. Merak (Purwodinatan Utara) 1ta 
NG BRA Da at uan 

Tilpon :» Redaksi 1228 Semarangz 
u ta 

  

       

  

   

     

  

   
  

  

- 

  

  

   
    

atom. Karenanja s om bisa dibalas deng (neeris mengutjakan sebuah pidato radio dalam mana ja men- nganatom di negeri la “serangan lebih dahulu, Selain | Hutiimaki Nasser, Ana nata 3 ( ag 
itu, harus diperhatikan djuga bahwa dewasa ini sebagian besar : : Ma | sedia sendjata atom ditaroh dalam roket2 diarak djauh jang dikemudi. | Bagian pertama daripada pida pernjataan 3 Besar Barat menge-|f kan oleh radio. Dan terhaday serangan ini tiada pertahanan jang ta Nasser ini jterdiri, dari ula- nai masalah Terusan Suez pada | sanggup meatjegahnja. Demikian profesor Ardenne, Babu ngumenZ ig ditjapkannja igi, 2 Agustus jl. itu banja. ine- | PAS Ae MEN NAN A Tn U —— An 300 tu Konporensi “pera Buni 4 ngutip bagian2 daripada perdjan- | RA an 5 Ia “h . wartawan, dalam mana ia 35. Mac Tana 1, wan, sesi mn mengemukakan bahwa Mesir. te-/ Vian Mesir—Inggeris tahun 1954 eaanban OIL, JB. |: 3 - | | "8. |tap berpendirian bahwa Suez Ca. liang Me pemakaian interna komperentt LPS KI ANN aa U- nal Company harus dinasionali- Sional daripada ' Terusan “Suez. |konperens 3 Sae TA 3 Na sasikan.  Kata2 ini diutjapkan| Tapi tidak menjebut2 bagian jang lain, Nasser 

Guna Bitjarakon Krisis Suez D. 1. 1. Nasser dengan tenang2. Dinjata (menjatakan bahwa Mesir berdau- (wah imi: 

N.V. Suara Merdeka" He 2 

   

   

pertemuan umum 

    

  

di Down 

   

   

KINI SEDANG dilakukan langkah? untuk mengadakan suatu 

     
AE 1 
“SUCL. 

di Calcutta. Akan 

. konpereasi diantara negara? Asia dan Afrika guna membitjarakan 
C Beberapa negara Asia telah mengandjurkan langkah 

diterangkan oleh L. N. Palar kepada para wartawan 
tetapi ia tidak bersedia menjebut nama negara? 

tersebut. Tanggal dan tempat konperensi jang diusulkan itu belum 
ditentukan, kata Pal 
krisis Suez akan dibitjarakan 
Demikian dikabarkan oleh 

lar jang selandjutnja menjatakan, bahwa selain 
pula soal2 Asia dan Afrika lainnja. 

UP, Seperti diketahui L. N, Palar se- .dang dalam perdjalanan ke Moskow untuk mempersiapkan kedata 
ngan Presiden Sukarno di Uni S oviet, PEELLLLALASN LL LAL LELAKI SEP Idul oo ooh ai 

Indonesia Akan Mainkan 
Peran Mentj Ke 
rasan Dalam Soal Suez 

| Delegasi Indonesia Berar 
     

| nenfang kalau soal internasionalisasi itu akan diadjukan sebagai 
1. 

Atas “pertanjaan2 pers selan- 

   

  

dju “ia katakan, bahwa sela 
ras dengan putusan kabinet, jg 
mendjadi pedoman delegasi. da 
lam komperensi tsb. delegasi: In- 
donesia akan memainkan pera! 
nan unt mentjegah digunakan ' 
nja “kekerasan: dalam persoalan | 
nasionalisasi Terusan Suez ini. | 

Atas  pertanjaan . bagaimana 
pendapatnja tentang 
sertanya 
ngan itu, ia katakan, bahwa pen 
dirian Mesir itu bukan suatu 
“Surprise”, “tapi memang sulit 
untuk mendapatkan penjelesaian| 

  

tsb. Ia menegaskan, bahwa hadirj 
mia Indonesia dalam konperensi 

le Kata Abd. Gani: Internasio 
1 Suez Bertentangan Dengan Ke- 

pa daulatan Mesir 
— SEBELUM BERTOLAK ke London Senin pagi kemaren Men 

j eri Ruslan Abdulgani menerangkan dilapangan ter- 
ran, bahwa ,,internesionalisasi Terusan Sucz adalah 

' bertentangan dengan kedaulatan Mesir, dan Indonesia akan me- 

mempersatukan negara? Arab dan 

egah Keke- 

gkat Dgn Kon- 

Jordania Berdjan 
dji Akan Kordiuir 

Politik Arab 

      

dministrasi — Ekspedisi 2087 Smg, 

2 resden — menerangkan 

bom atom disimpan di dunia 
   

  

    

  

Lan ram anu. Tetapi Pidato Eden Jan 
PRESIDEN MESIR DJ: 

   

  
kannja bahwa Mesir tidak akan 

konperensi di Lon hadir dalam 
don. 
Kata Nasser kemudian: ,,Bebe menasionalisasikan Suez  Canall rapa hari jg lalu saja — hampir Cor (Com nie  Uniw 5 mengumumkan e | "APA Naat Moga 

kesediaan 
untuk 

| dengan demikian 
perlihatkan betapa sungguh2 M, 
Sir mendjundjung 

menjelesaikan 

Tapi, kata  Nasser, 

perensi di. London 
adalah untuk menghina « rakja Mesir, dan untuk , 

antjaman2 militer. 

nja dari kemarahan 
Barat”, 

Nasser kemudian mengatakan 
bahwa negara2 Barat melakukan 
kampanje fitnah dan intimidasi 
terhadap Mesir, dalam masalah 
Terusan Suez ini. Dikatakannja 
bahwa kaum imperialis Barat se 
sungguhnja  bukannja chawatir 
bahwa mereka akan menderita' ke 
rugian? dilapangan keungan, dgn 
dinasionalisasikannja Suez Canal 

  

Company oleh Mesir, “melainkan 
marah karena akan. kehilangan 
lingkungan pengaruh (sphere of 
influence) didaerah Terusan Suez.   RADJA JORDANIA Hussein 

telah menjampaikan sebuah pesa- 
ran 

ranja akan tetap bekerdia untuk | 

    

     
   

   
9g 
tadi 

si politik Arab. De- 

idia Jordania 
adalah djawaban terhadap pesan 

sama sekali tidak akan merusak) gari presiden Syria jang disampai 
hubungan baik” negara2  Asia- 

hal ini telih mempunjai konsepsi 
tegas. Dari sudut itulah ia akan 
renghadapi konmperensi itu. : 
Atas pertanjaan bagaimana ka 

lau negara? Barat akan mendesak 
kan kehendaknja agar konperen 

:si menjetudjui soal internasiona 
Esasi itu, ja katakan, bahwa su 
dah tentu Indonesia - tidak mau 
dan tidak mungkin utk dipaksa. 
Dalam hal ini Indonesia teiah 

mendapat djaminan, bahwa kon 
perensi itu. bukan “suatu ..rub- 
berstamp conference”, bukan sua 
tu konperensi jg atjaranja sudah 
ditentukan jg harus diterima atau 
ditolak sadja. Atas “ pertanjaan 
apakah Menteri jakin akan ber- 
hasilnja - konperensi » karena ba 
njaknia. pendirisn jg akan diba 
wa oleh negara? peserta, ia kata 
kan bahwa ia akan berusaha| 
membawa konperensi kearah kon 
sepsi menurut konsepsi jg diba 
wanja itu. Selandj 
rangkan, bahwa ia sendiri belum 
tahu berapa lama akan berada! 
di London dan ia djuga - belum| 
tahu berapa lama bisa singgah di 
Cairo. 1 233 TN RI 

Tapi jg dielas ia akan membi 
tiarakan segala sesuatu 'menge- 
nai konperensi London itu dgn, 
Presiden Nasser. Demikian Rus- 
lan Abdulgami. 

   

dulgani. dan anesautanja terdiri 
dari Dr. Subandrio. Dr. .Abuha- 
nifah dan Dienderal Major 
dulkadir, sedang stafnja terdi 
dari Izak Zahir. R. Subagio 
Drs. Karna Radiasa dan RM Si 
dik. Keberangkatan delegasi 

  

    

  

dilapangan terbang diantar oleh Ta 
Man ana i 22 Sastroami- 
Nota, para enteri. corps. diple 
matik. a.l tamp:k Duta2 Besar 
Mesir dan Amerika Serikat. 

22an Nasser menambah ba 

“mad Ta 

utnja ia meneh 

  

“pat di Indonesia 
'akrobatiknja 

      -. 

ea ikutjran kepada presiden Syria Shukri | 
Mesir dala perundi Guwwatly, dalam mang "radja | kir : 1 | Jordania berdjandii bahwa nega- | sa-bangsa Banir adlah 

. Tapi kampanje negara2 Barat 
ang menjemburkan kebohongan? 
terhadap Mesir 'itu tiap hari sema 

dan 

yengelabui mereka: rakjat jang 
sadar dengan terang2an menen- tang sikap pemerintahnja terhadap 
masalah Terusan Suez. 

Pernjataan 3 Besar Barat 
tidak lengkap. 

Nasser mengemukakan bahwa 

Djembatan 
Kokoh' bagi 'Persahaba- 
tan Indonesia - Tiongkok 
Tugas Utama Dari Mis! Persahabatan 
Tiongkok — Misi Akrobatiknja Akan Ada- 

kan Pertundjukan Dibeberapa Kota 
KETUA MISSI Persahabatan Tiongkok Sjech Nur Muham- 

Pu Sen jang baru-baru ini datang di Indonesia “hari 
Senen kemarin dalam suatu konperensi pers meniatakan, bahwa 
tugas missinja untuk mempererat hubungan persahabatan antara 
rakjat Tiongkok dan rakiat Indonesia. Ditambahkannia bahwa 

-0ntuk mewudjudkan persahabatan diperlukan pengertian bersama 
antara rakjat dan ia menghara 
Tiongkok dan 

pkan persahabatan antara rakjat 
rakiat Indonesia akan banjak bermanfaat bagi 

ferwudjudnja persahabatan universil dan verdamajan dunia. 
Sebelum keterangan tsb.  di- 

utjapkan, Ketua Misi Persahaba- 
tan -Tiongkok itu, lebih - dahulu 
memberikan keterangan pada!' 
pers pimpinan Lembaga Persa- 
habatan Indonesia RRT tentang 
maksud kedatangan misi persaha 
batan tsb. jang disertai dengan 
kedatangan misi akrobatik Tiong 
kok dengan menjatakan, bahwa 
kedatangan misi itu atas undang- 
an Lembaga Persahabatan Indo- 
nesia RRT. Misi Persahabatan 
Tiongkok itu terdiri dari 7 orang 

.liang diketuai Sjech Nur Muham-|D 
mad Ta Pu Sen, dan misi akroba 
tik diketuai oleh Han Tjia dan 
beranggauta 46. orang, 
Menurut keterangan ' Pimpinan 
embaga Persahabatan Indonesia 

RRT, misi tersebut akan mengada 
kankundjungan  keberbagai tem- 

c terutama - misi 

akan 
kundjungan dan pertundjukan di 

nm. 1 5 Diakarta: abaja x DJURUBITJARA - Kementerian | Ylakarta, Bamidung, Surabaja, Se 
Luar Negeri Suwito. 'Kusumowi- 
dagdo atas pertanjaan menerang 
kan, bahwa pesan Presiden Nas- 
ser, jang dibawa oleh seorang 
kurir beberapa hari jang Ilahi 
adalah penting dan menambah 
han bagi delegasi Indonesia 
katakan, bahwa pesan 
pendielasan2 dan - alasan 

  
:    

  

    
Sis 

na Mesir menasionalis erusan 
Suez tersebut. Mengenai kontak: 
dengan negara2 Kolombo  lainnia. 
dikatakan, bhw kontak: itu masih 
terus diusahakan. xi 

Perlu diterangkan, Mente- bhw 

  

     
   
    

   

  ri Tuar Negeri tidak akan per 
lengsung dari London k s    

ntk menggabungkan diri d, 
bongan Presiden Sukarno, m 
kan akan pulang dulu ke 
sia, untik kemudian s Pi 
siden mengundjungi Sovjet Uni.      ta Hal 37 , 

ensi 

marang, Malang, Solo, Jogja. Ma 
kasar dan Medan. 
misi akrobatik itu akan mengada 

ale ' kanpertundjukan 5 kali dan 1 ka 
linja bertepatan — pada perajaan 
Hari Kemerdekaan Indonesia tgl. 
17. Agustus. : 
Ketua Misi Persahabatan Tiong 

kok Ta Pu Sen setelah memberi- 
kan keterangan tentang kesan per 
tamanja setelah misi itu tiba di! 
Indonesia menjatakan, bhw tugas 
.atama dari Lembana Persahabat- 

n Tiongkok — Indonesia dan 
mbaga Persahabatan Indonesia 

kok jalah membentuk djem 
kokoh bagi persahabatan 

   

    

Seperti. diketahui onper Isakjat kedaa negara. Tugas terse 
London itu akan dimulai tanggal Sut enganocutusan Konpe 
16 Agustus, sedang kundjungan 
Presiden ke Soviet Uni: mobirnt 1 asa aa aa Sa akan dimulai tenggal 26 Viwa Komperensi Bandung. renfjana 
Arustins. 

  

(Antara), 

SEJRANG  DJURUBIIJARA 
dari Partai Labour Inggeris hari 
Minggu telah mengadjukan sebuah 
rentjarna jang terdiri dari 5 pasa 
guna menjelesaikan masalah Teru 
tan Suez setjara damai. Rentjana 
ini jang diumumkan "Sunday Pic- 
torial” antara “Jain mengusulkan 
Supaja pengawasan atas Terusan 
itu dilakukan oleh PBB. Rentjana 
ita. memperlihatkan - perobahan 
sikap jang diambil oleh pihak La tjis selama” Mesir tidak mengha RA pidatonja 
bour dalam madjelis rendah dalamlang-halangi kebebasan 

« 

Rentjana Labour Untuk Selesai- 

dan bersendikan   

Oleh Ketua Misi» Akrobatik 

kan Suez 
perdebatan tgl. 2 Agustus jl. 

kan oleh pengaruh Nehru, perda 

mengadakan: 

Di Djakarta | 

navigasi 

Tiongkok Han Tjia dinjatakan 
bahwa tugas utama dari misinia 
untuk memperkenalkan sebagian 
dari kesenian "rakjat Tiongkok 
ig kini dalam masa  perkemba 
ngan baik pad, rakjat Indonesia. 
Seni akrobatik, demikian dikata 
kan. berasal dari tjiptaan rakjat 
pekerdja Tiongkok sedjak 3.000 
tahu, jl. dan kini dianggap te 
lah merupakan seni jg matang 
(dan terpelihara baik oleh Peme 
rintah maupun oleh rakjat Tiong 
kok, dan dapat menggambarkan 
kehidupan 'rakjat Tiongkok jg 
tjerdas, berani dari tjinta damai. 
alam misi akrobatik itu terda 

ipat pula anggauta2nja jg telah 
'mengad?kan — kundjungan keber 
bagai negeri dan terdiri dari be 
berapa seniman akrobatik ig ter 
kenal. (Antara). 

  

Ummat Keristen 
MesirSokong Nas 
ser Sepenubnja 
DALAM RAPAT umum jang 

diselenggarakan di Iskandariah, 
umat Kopt (Kristen Orthodox 
Mesir) telah menjatakan dirinja 
menjokong sepenuhrja sikap pre 
|siden Nasser dan mergka menja- 
takan bertekad bulat untuk mem 
pertahankan Mesir apabili( ba- 
haja mengantjam tanah-air me- 
reka. 

menge.uarkan sebuah 

disampaikan kepada 
Nasser. Mereka berseru 

hti bahwa umat Kopt 
kong sikap presiden Mesir. 
(APP) Th 

  
di Terusan Suez. Dalam rentjana 
itu disarankan supaja menjetudjui 
nasionalisasi Terusan Suez, admi 
Inistrasinja diurus oleh PBB, mem 
berikan uang tahunan 

kembangan 
  

petang. (AFP), 

Nasser Menjadarkan Na 
London Bertudjuan Menghina Mesir 

| Mesir tadinja bermaksud meng 1 
ngenai Terusan Suez. Tapi maksud ini 

saja 
menghadiri konperensi di 

London mengenai Terusan Suez. 
Waktu itu saja mengira bahuva 

saja dapat mem 

1 1 tinggi perda- 
maan dunia dan prinsip untuk 

1 1 masalah2 interna sional dengan #jara2 ig damar”. : 1 sesudah mendengar ' pidato radio perdana menteri Inggris Eden, ia mendja di sadar bahwa tudjuan dari kon 
Hu tak lain 

memaksakan suatw keadaan kepada rakiat Me sir. dengan ' tekanan ekonomi dan 

»Latar belakang sesungguh 
negara2 

Rabu jad. di Kairo akan dilaku 
kan rapat raksasa kaum  Kopt 
»ula, dalam mana mereka akan 

seruan. jg 
tertulis dengan darah jang akan 

Presiden 

supaja 
umet" Kopt dimobilisasi, sebagai 

menjo 

kepada 
Menurut para penindjau, pero- Mesir, suatu rentjana untuk per- 

bahan sikap Labour itu disebab- ekonomi Timur Te- 
k ngah dan usaha baru untuk me- 
na menteri India, Djurubitjara ter pnjelesaikan sengketa Arab—- Israel, 
sebut tadi mentjela pemakaian kc Demikian Partai Labour jang di 
'kerasan oleh Inggeris dan Peran- kemukakan sebelum Nasser meng 

hari. Minggu 

    
   

Nasser | 

AL Abdul Nasser malam Senin 

koi ana .di London me- 
talkan sesudah PM 

'menjatakan dimuka a fjorong radio kepada rakjat Mesir, bahwa 

   

  

Iat mutlak atas Terusan Suez. 

  

selle du  Canale Maritime . 
Suez) dan  bukannja “Terusan 
Suez sendiri, karena Terusan! 
Suez adalah sudah merupakan 

e| milik Mesir, sungguh2 milik Me-| 
sir, hingga tak akan ada artinja 
japabila terusan jang dinasionali- 
isasikan. Nasser menerangkan 
bahwa dalam bulan2 belakangan 
ini ada pertjobaan2 dari negara2 
Barat untuk mengusahakan sw 

pany dipenpandjang masa ber- 
'|Nlakunja. : 

Seterusnja Nasser menjatakan 
bahwa bangsa Arab tidak gentar 
melihat adanja persiapan? mili- 
ter dinegara2 Barat. Seluruh 
bangsa Arab bersedia untuk ber 
djoang sampai titik darah peng- 
habisan untuk - mempertahankan 
Mesir. ,,Kita sudah bersiap utk. 
berperang, seperti peperangan jg 
berkobar di Aldjazairia, dalam 
mana rakjat Aldjazairia melawan 
kaum kolonialis Perantjis, seper- 
ti perang jang dulu terdjadi di 
Vietnam, dalam mana rakjat 
Vietnam jang gagah berani me 
lawan Perantjis. Sudah djelaslah, 
bahwa apa jang dipertaruhkan! 
sekarang ini bukan sadja kedau- 
latan Mesir, tapi kedaulatan selu 
ruh bangsa2 Timur Tengah dan 
Timur Djauh. 
Dan apabila Barat meluntjur- 

kan agresi, maka seluruh bang-   kurang hasilnja, karena bang sa2 ini akan bangkit sebagai sa-! 
tjerdas Itu tenaga tanpa menantikan pe- 

mereka lekas menjadari bah- | rintah. 
| wa pemerintah2 mereka masing? 

Ditegaskannja bahwa 

bangsa2 ini “ dengan  kejakinan 
mendjungdjung tinggi azas2: pe- 

'nentuan nasib sendi. perdamai- 
jan dunia, dan penjelesaian se- 
tjara damai daripada sengketa2 
internasional. 
Kemudian Nasser  mengemu- 

kakan sebagai tjontoh keadaan 

di Aldjazairia. Dalam situasi ini 

Perantjis telah membuktikan bah 
wa Perantjis tidak  menjokong 
azas2 tsb. tadi. 

Nasser menutup pidatonja dgn 
kata2: ,,Kita menaruh kejakinan 
kita kepada Tuhan. Tuhan akan 
membantu kita, sebagaimana Dia 
telah membantu kita pula dimasa 
jang lampau. Kita akan berdjo- 
ang sampai mati apabila perlu, utk 
mempertahankan kemerdekaan 
dan kedaulatan kita diatas Teru- 
san Suez dan mempertahankan 

hak2, kehidupan dan pekerdjaan 
damai rakiat kita”, 

»Djangan mengaku-ngaku 
jang tidak?2”. 

Pidato radio - Presiden Nasser 
jg dikutip oleh Reuter London se 
terusnja muat pernjataan2 tsb di 
bawah ini: 

| » Mesir tidak merampas Terus- 
an Suez. Kita hanja menasionali- 
sasikan Suez Canal Company. Ini 
hak kita. Kita tidak ingin berdiri 
dibawah pengaruh orang lain. Ki 
ta adalah negara jang merdeka 
dan berdaulat, mempertahankan 
hak2 kita. Pers Inggris mengata 
kan bhw Nasser merampas Te- 
rusan Suez. Bagaimana saja bisa 
merampas milik kita sendiri, mi- 
lik Mesir!” e 

,Tiga Besar Barat jang menga- 
ku dirinja pemimpin? Dunia Be- 
bas, pelindung2 kebebasan dan 
kedaulatan bangsa2, telah melaku 
kan tekanan kuat terhadap bang- 
sa Mesir, dengan maksud supaja 
rakjat Mesir djangan . Sampai 
memperoleh kembali haknja pada 
Terusan Suez. Mereka ingin me- 
laparkan rakjat Mesir, menghina 
rakjat Mesir, sekedar supaja ke- 
mauan Tiga Besar Barat dipuas- 
kan. Ini sangat mengherankan, 
karena ini dilakukannja oleh me- 
reka jang mengaku dirinja pihak 
jang mempertahankan kebebasan 
dunia. 

Sudah berusaha keras be- 
kerdjasama. 

Nasser seterusnja mengatakan 
hhw Mesir sudah berusaha. se- 
kuat2nja utk bekerdjasama dgn 
segala negara didunia. Mesir da- 
lam transaksi2 dan usaha2  da- 
gangnja telah mempertjajakan di- 
rinja kepada Inggris dan Bank 
of England, tapi disamping itu 
berdjoang untuk memerdekakan 
dirinja. Tekanan ekonomi jang di 
lakukan oleh 3 Besar Barat ter- 
hadap Mesir itu mungkin akan 
dirasakan oleh “Mesir, tapi tidak 
akan melaparkan rakjat Mesir. 

(Mesir sudah mempersiapkan diri 
terhadap tekanan ini dan Mesir 
akan terus berdjoang dan mela- 
wannja. 

Kalau Perantjis sungguh 
ingin selesaikan soal2 in- 

ternasional dgn damai. 
Betulkah  Perantjis  sungguh2 

menghendaki perdamaian? Andai 
kata benar, mengapa  Perantjis 
tidak menjelesaikan masalah Al- 
djazairia dan mengachiri pembu- 
nuhan2 jang tiap hari dilakukan- 
nja dinegeri itu? kata Nasser. 

Kalau Inggris betu!?) meng- 
hendaki perdamaian, 

Betulkah Inggris ' menghendaki 
perdamaian, ataukah ingin terus 
mempertahankan kedudukannja di 
dunia? Apa jang dimaksudkan 
aleh Inggris dgn pengosongan 
(penarikan kembali  pasukan2nja) 
daerah Terusan Suez, kalau Ing- 
gris masih ingin terus berkuasa 
disana? 
Dikemukakannja — bahwa Mesir 

ingin memetjahkan masalah2 in- 
ternasional setjara damai, tapi 
Mesir tidak ingin tunduk kepada 
pendjadjahan oleh negara asing. 
Ditandaskannja berulang - ulang 
bhw Mesir akan memelihara kebe 
basan sepenuhnja daripada pelaja 
ran melalui Terusan Suez. Dike- 
mukakannja bhw sedjak hari na- 
sionalisasi Suez  Canal Company, 
sampai sekarang beratus-ratus ka 
pal melalui terusan ini: ini mem 
buktikan bhw Mesir telah berusa 
ha sekuat-kuatnja utk memeliha- 
ta kebebasan — pelajaran — disana 
(A 

Lemhsas 

  
  

  

  

yan Kusatenen 

    

| Seterusnja Nasser menegaskan/ 
bahwa pemerintah Mesir  telah| 

   

  

|Tinggi Aswan, tapi 

de 

  

paja konsesi Suez Cnanl Com-| 

    at 

ebudajsar todenasia 
: 3! kep Batewibesck Gerootschef 

«Kon Wetercekenpan Kg 

    
   

    

    

  

  

   (3 

    — Projekt 

  

£ Ini Dengan Hasil 

      

        

     

  

   
   

    

  

  

    da. 
Ovjet sudah menawar- 

(untuk membantu pe- 
Projek Bendungan 

pemerintah 

laksanaan 

  

Mesir bermaksud untuk membia- 
jai pelaksanaan projek ini dgn. 
kang jang .akan diperoleh dari 
Suez Canal Company jang sudah 

| dinasionalisasikan. 
2 Mesir bersedia melupakan 

|jang sudah?” (let bygones be 
bygones) dan bersedia menjele- 
saikan segala sengketa dengan ne 

'gara2 Barat dengan djalan  pe- 
rundingan. 

3. Mesir tidak memberitahu- 
kan niatnja untuk menasional:sa- 

sikan Suez Canal Company ter- 
lebih dulu kepada negara2 jang 
berkepentingan. Saja dengar", 
kata Nassey, ..bahwa ada suatu 
komplot untuk mempernandjang 
masa berlakunja konsesi  Suez 
Canal Company. Kami  chawa 
tir kalau2 kami akan  mengala- 
mi tekanan? kuat”. : 

4. Nasser tidak tahu bilamana 
ia akan berangkat ke Moskow, 

5..Mesir tidak berkeberatan un 
tuk bekerdjasama dgn. Barat, ka 
rena Mesir. adalah suatu negara 
ketjil. Oleh sebab ini maka Me- 
sir harus bekerdjasama, baik de- 
ngan Barat maupun Timur. 

6. .Nasser tak bersedia meng- 
umumkan- angka? mengenai ang 
katan perang Mesir. Tapi dikata 

kannja bahwa Mesir sudah meng 
ambil segala tindakan jang perlu 
untuk mempertahankan diri ter- 
|hadap sergngan2. 

  

Ika Ng : TN ANE PN, 

li Ta Mesir Berniat (Begjai Projekt ” 

|: nas'onalisir — Mesir Sedia “Melupa- 
| kan Jang Sudah2—Mesir Selalu Ber- 

1 Adakan Persetudjuan2- Tanja 
Djawab Dengan Presiden Nasser 

RADIO KAIRO malam Senin menjiarkan keterangan2 pres' 
Gen Nasser dalam konperensi pers jang dihadiri oleh 309 warta- 

sesudah ia mendjelaskan bahwa Mesir tidak akan hadir dim. 
Ondon dan mengadjukan sebuah usul supaja diadakan 
kengenai Terusan Sucz dalam bentuk dan dengan sifat 
memberikan keterangan2 sebagaimana tersebut diba 
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ser mendjawab: ,,Jang terpenting 
ialah bahwa pemerintah dan rak- 
jat Mesir harus mendjamin kebe 
basan pelajaran”. 

19. Apakah Nasser akan menga 
du kepada Dewan Keamanan, apa 
bila Mesir diserang? Djawaban. 
Mereka jang ingin mentjetuskan 
peperangan, tidak tahu bagaima- 
na achirnja. Perang sematjam itu 
Ibisa mempunjai akibat2 jg djauh 
lebih luas daripada dugaan mere- aa 

20. Setudjukah ia apabila dila- 
kukan pemogokan umum, jg me- 
nurut rentjana akan dilakukan di 
seluruh dunia Arab pada hari Ka 
mis: ja.d. “(tanggal permulaan 
konperensi London)? Djawabnja: 
»Bangsa Arab sendiri jang memu 
tuskan utk mengadakan pemegok 
an”, 

21. Apa jang akan diperbuat 
apabila terdjadi serangan terha- 
dap Mesir? ,,Berdjoang”. Jang le 
bih penting ialah mentjegah pe- 
ngobaran sengketa, daripada me- 
ramaikan peran apa jang akan 
dilakukan oleh Terusan Suez apa 
bila terdjadi sengketa. 

22. Tidak benar bhw daerah 
Terusan Suez ditempatkan diba- 
wah hukum militer. Para pegawai 
bekas Suez Canal Company boleh 
keluar dari lapangan pekerdjaan 
mereka, asal sadja mereka mem- 
beritahukannja terlebih dulu se- 
bagaimana biasanja. Wartawan? 
jang hadir dalam konperensi pers 
ini dipersilakan Nasser utk me- 
njaksikan sendiri keadaan didae- 
rah Terusan Suez. 

13, Nasser mempertimbangkan 
untuk menasionalisasikan perusa- 
haan partikelir Mesir jang mana 
pun djuga. Tapi soal nasionalisasi 
perusahaan2 minjaktanah jg ada 
dinegara2 Arab lainnja itu bukan 
lah urusannja. Ditegaskannja bah 
wa Mesir berpegang teguh kepa 
da prinsip tidak tjampur tangan 
dgn urusan negara? lain. 

14. Pembangunan - Bendungan 
Tinggi Aswan akan sama besar- 
nja dgn pembangunan 10 buah 
pyramida. ,,Rakjat Mesirlah jang   7. Pipa2- minjak jang ada di- 

     

   

   

negara2 Asab, tapi kepunjaan pe wan-itu akan sulit, tapi “rakjat rus arat: ,,Ini bukan uru Pb at memperkirakan terle PN 1 . 5 ae”. 
Pp 32 elainkan chusus : ani Demikianlah keterangan?  Nas- san negara2 Arab jang langsung ser- menurut siaran Radio Kairo, 
bersa EK. ae .Isehagaimana. dikutip oleh. kantor 

8. Wa tu “ditanja, — apakah 
orang2 jang kelak-akan menggan 
tikannja sebagai — kepala wegara 
Mesir akan: mendjamin kebeba- 
san pelsjaran di" Terusan Suez, 

Nasser mendjawab: ,,Saja tidak 

pernah berkata menentang  dija- 

minan2 internasionaf atas kebe 

basan pelajaran. Tapi saja menen 

tang kekuasaan  imperialis atas 
Ferusan Suez. 

9. Nasser tidak membeda-besa- 

kan antara umat Islam dan umat 

Kristen. Tapi ia menentang pen- 

djadjahan salah satu bangsa atas 
bangsa lainnja: segala baagsa ha 

rus bebas dinegeri masing2. 
-10. Konperensi — internasional 

mengenai Terusan Suez jang di 

usulkan itu boleh diadakan bila- 
manapun djuga, asal sadja seng 

keta ini diselesaikan “dengan tja- 
ra2 damai. 

II. “Atas pertanjaan wartawan, 
apakah: ia (Nasser) betul se- 
orang diktator“, sebagaimana di 
kabarkan,  Nasser  mendjawab: 

.Orang mentjutjimaki saja lebih 
buruk lagi daripada itu. Achir2 
ini saja pernah disebut ,,Firaun 

Mesir Modern“. Bagaimanapun 

djuga, perkataan “diktator itu 

chusus berlaku bagi seorang jg. 
memeruttah kemauan rakjat. Si- 
lahkan  pertimbahgkan sendiri 
apakah saja bertindak melawan 
harapan2 dan perasaan jang se- 
dalam2-nja dari rakjat Mesir". 

12. Mesir sudah setemgah  ta- 
hun j.l. mempertimbangkan utk. 
menasionalisasikan Suez  Canal 
Company, tapi baru ambil kepu 
tusan jang pasti sesudah Ameri- 

ka Serikat dan Inggris dalam bu 
lan jang lalu menarik kembali 

tawaran bantuan mereka untuk 
membiajai projek Bendungan 
Tinggi Aswan. 1 

13. Nasser- merasa jakin bah- 
wa AS dan “Inggris berkomplot 
agar supaja'rakjat Mesir tetap 
dalam keadaan sengsara. Oleh 
sebab itu Mesir terpaksa lekas 
ertindak. tjepat untuk — mendja- 

min bahwa rakjat. Mesir meng- 
uasai sumber2 kekajaan dan ma 
sa depan jang lebih gemilang. 

14. Atas pertanjaan, apakah ia 
bermaksud mengemukakan : soal 
kebebasan pelajaran disegala dja 
lan pelajaran internasional, Nas 
ser mendjawab: ,,Saja hanja ber- 
urusan dengan Terusan Suez. 

15. Atas pertanjaan, apakah ia 
akan menietudiui apabila sebuah 
komisi PBB mengurus pekerdjaan 
diterusan Suez, Nssser mendija- 

wah: Saia ulangi, pemerintah 
Mesir bersedia mengadakan perse 
tadjuan-persetudjuan,” 

16. Menurut kejakinannia, pen- 
dapatan jang diperoleh dari Teru 
san Suez itu Gukup untuk membia 
iai proiek2 perindustrian Mesir, 

Mesir tidak bermaksud  menaik- 
kan bea pelaiaran melalui Terusan 
Suez, melainkan memperdalam te- 
rusan ita supaja dapat melajani 
kapal2 tangki raksasa sebesar 
90.900 ton. 

17. Waktu ditanja, mengapa Me 
sir tidak mengadu kepada De- 
wan Keamanan dalam. menghada- 
pi antjaman2 perang Inggris dan 
Perantjis. Nasser mendjawab: 
Kami hanja pertjaja akan diri 
kami. Dan pula, tempo masih ada 
untuk mengadu kepada Dewan 
Keamanan". 

18. Atas pertanjaan, 
dapat menjetudjui apabila PBB 
ig, mendjamin kebebasan pelaja- 

apakah ia 

  

  
membuat pyramida2. 

berita Perantjis AFP. 

Pekerdjaan 
membuat bendungan tinggi As- 

fimbulnja suatu 

  

Usul' Nasser 
Tentang Suez 
Rupa2-nja Penjelesaian 
Jg Paling Baik: Kata 

Pembesar2 India 
KALANGAN” resmi di New 

Ira usul presiden Mesir supala 
diadakan konperensi jg dibadirri 
oleh segala negara jang berke- 
pentingan, untuk  mempertim- 
bangkan penindjauan kembali 
ionvensi Istanbul tahun 1888 
mengenai Terusan Suez. Walau 
sun pembesar2 tadi masih me- 
nanfikan naskah jang selengkap 
nja daripada pernjataan Nasser, 
mereka sementara ini telah me- 
njatakan bahwa adanja suatu 
nersetudjuan dari segala pihak 
tang berkepentingan dalam kon- 
perensi itu, dengan disokong 
oleh PBB, rupa2-nja memang 
renjelesaian jg paling baik dari 
masalah ini, 

PM Nehru telah menjatakan 

sahwa ia tidak puas dgn. susu 
nan negara2 jang diundang ke- 

konperensi London, dan menjata 
kan bahwa konperensi ini tidak 

bisa. ambil keputusan? tanpa ka 
ta sepakat dari Mesir. Tapi In- 
dia ikut djuga dalam konperensi 
tni, dengan harapan rapat ber- 
buat sesuatu untuk menimbulkan 

penje'esaian jang akseptabel: da- 

lam pada itu penjelesaian ini ha 

res mengakui - sepenuhnja  ke- 
deulatan Mesir atas Terusan 
Suez. 

Pember2 ini New Delhi tadi 
terutama menjambut dengan gem 
bira usul. Nasser supaja PBB di 

bawa untuk mendjamin  kebe- 

basan pelajaran diterusan ' Suez, 
karena dengan demikian maka 

bawsan PBB akan bertam- 

hah kuat di'apangan  internasio- 

    

Kewi   na! (Reuter). 

  

tidak menghadapi bangsa Mesir, 

Kedua karena peristiwa Teru 
san Suez terdjadi sesudah Kon- 
perensi Asia-Afrika, sedang per 
istiwa Abadan dulu sebelumnja, 
ketiga, karen, Amerika Serikat 
tampak segan? untuk melakukan 
politik pro Eropa Barat sedemi 
kian rupa, sehingga ' menimbul- : 
kan bahaja mendjadi tiondongnja 
negara2 Arab chususnja dan 
Asia-Afrika “umumnja kearah 
blok Uni Soviet, sesudah dgn. 
sekuat tenaga berusaha memisah 
kannja selama ini. 

Usaha untuk menempuh ,.dja- 
lan tengah” tampak pada tind: 
kan2 Amerika Serikat diwaktu 
achir2 ini, jg pada satu pihak ti 
dak menentang nasionalisasi Te- 
rusan Suez oleh Mesir dengan 
sjarat bahwa Mesir harus mem 
bajar ganti kerugian jg lajak. pa 
da lain pihak menghendaki inter 
nasionalisasi bukan sadja menge 
nai pengawasan atas lalulintas 
di Terusan Suez, tetapi djuga da 
lam penjelenggaraannja “dan ke 
usngannja. ' Pada satu pihak 
Eisenhower tegas menentang di 
gunakannja kekerasan, tetapi pa 
da lain pihak membiarkan ka 
pal2-perangnja meninggalkan Na 
poli ketudjuan jg tidak diumum 
kan. Latar belakang segala keri 
butan ini sudah barang tentu ke 
pentingan, — terutama kepenti- 
ngan2 Inggris dan Peranti:s. 

Kepentingan? Inggeris, Pe- 
ranfjis. 

I. Tidak kurang dari 80x dari 
minjak jang dibutuhkan oleh Ing 
seris dan negara2 Eropa Barat 
lainnja dari “Timur Tengah diang kut melalui Terusan Suez, Dari 
kira2 150 djuta ton minjak jang dihasilkan oleh sumber? minjak 
di Timur Tengah, hampir sepa- ronja diangkut melalui terusan ini. Menurut tjatatan2 
setiap hari rata2 
buah kapal jang melalui Terusan Suez, sebagian besar diantaranja adalah 'kapal2 minjak Inggeris. Dalam tahun 1955, djumlah mi- injak Timur Tengah utk Inggeris dan negara2 Eropa Barat lainnja jang diangkut melalui terusan ter sebut adalah sebesar 67 djuta ton. 2, Kira2 5075 dari saham? peru- 

terachir, 
ada kira2 50 

“batubara, 

  Sahaan Terusan Suez ada dita- ngan Inggeris. Dari djumlah ini 

DALAM WAKTU ACHik2 
ini keadaan hubungan lalu-lintas 
diseluruh Sulawesi Selatan sudah 
mulai baik kembali.  Pentjulikan 
dan pengadangan2 oleh gerombo- 
lan DI/TIL telah sangat berku- 
rang. Lalulintas “dari Makassar 
ke Selatan jakni kedaerah kabu 
paten Bonthain, jg dalam bulan? 
lalu" sering sekali diganggu oleh 
pentjulikan, selama  bulan2 tera- 
achir. djarang sekali mendapat 
gangguan. Demikian pula  halnja   

        

    

melalui Terusan Suez, Nas- 
! 

    

     
     
     

  

dengan didjalan kedjurusan Pare- 

Kedudakan Nasser Lebih 
KuatDariMosaddeghDula 
Tampak Usaha2 Amerika Untuk Tempuh 

»Djalan Tengah" 
DALAM PERiIJAKAPAN dengan beberava anggota korps 

diplomatik Asia-Afrika di Djakarta terdengar pendapat, bahwa 
kedudukan Nasser, jang menurut gelagatnja mau di »Mossadegh 
san Gieh Inggris (pernyataan Eden jang katakan bahwa Inggeris 

tetapi Nasser), adalah diauh le 

oih kuat daripada Mosadegh, pertama karena Nasser tampaknja 
bukan sadja mendapat sokongan sepenuhnja dari rakjat Mesir, te 

tapi djuga dari dunia Arab, bahkan djuga dari Iran sendiri. 
ada ditangan pemerin 

Perantjis meme- 
gang kira2 35Yo, sedangkan sisa- 
nja dimiliki oleh orang4 dari ber 
bagai2 negara lainnja. Angka2 
absolut menundjukkan, bhw dari 
800.000 saham, 353.204 dipegang 
oleh pemerintah Inggeris dan ki- 
ra-kira 350.000 dimiliki oleh 

kira2 4090 : 
tah Inggeris. 

lorang2 partikelir di Perantjis. 
3. Menurut sumber2 Inggeris, 

selama 5 tahun jang terachir ini 
Terusan Suez menghasilkan pen- 
dapatan rata2 sebanjak £ 29.000. 
vVUO,— setahunnja. Dalam tahun 
1955 pendapatan ini berdjumlah 
£ 35.000.000,— atau kira2 350. 
000.000,— gulden Belanda. 

Nasser tegas mengakui, bahwa 
tindakan nasionalisasinja adalah 
akibat langsung daripada penarik 
an kembali djandji2 Amerika Se- 
rikat dan Inggeris utk memberi- 
kan bantuan “dan kredit kepada 
Mesir utk membangunkan Dam 
Aswan, jang dulu sudah - diakui 
oleh sebuah laporan kepada Kon- 
gres Amerika, bahwa  rentjana 
Dam “Aswan itu memang ekono- 
mis baik dan finansiil sehat. 

Pihak Mesir menjatakan, bahwa 
dalam perdjandjian2 sudah tegas, 
bhw perusahaan Terusan Suez 
adalah perusahaan Mesir, dan na 
sionalisasi Terusan Suez oleh Me 
sir adalah tidak beda dgn nasio- 
nalisasi2 jang ' telah dilakukan 
oleh Inggeris mengenai tambang2 

perusahaan2 gas dan 
perusahaan2 pengangkutan, dan 
jang telah dilakukan oleh Peran- 
tjis terhadap perusahaan2 bank 
dan assuransi 

Selama ini Mesir finansiil rugi. 
Selama ini bea2 lalulintas melalui 
Terusan. Suez boleh dibajar di 
London dan Paris, maka sebagian 
besar dari pendapatan perusaha- 
an tsb. ada diluar kas devisen Me 
sir. Jang diterima oleh Mesir ha 
nja kira2 £ 1.100.000 dari - bea2 
itu, 
Mengenai keuntungan  perusaha 

an ditjatat shb.: Setelah dipotong 
biaja2 pengeluaran jang seluruh- 
nja berdjumlah £ 18.300.000, ma- 
ka keuntungan dalam tahun 1955 
tinggal £ 16.300.000, - jang £ 16. 
300.000, jang £ 10.700.090  antara- 
nja dibagi-bagi. Dari keuntungan 
ini Mesir mendapat bagian 
£ 1.600.000. Pemegang2 saham da 

| Afrika chususnja, 

  

  lam tahun 1955 mendapat kira2 
£ 7.000.600. 
Mesir berpendapat, akan mem- 

peroleh keuntungan jang lebih be 
sar dgn nasionalisasi ini. Sebalik 

— Mandar, dan Pare2 — kabupa 
ten Bone, atau dari Makassar ke 
Utara jakni ke kabupaten Luwuk. 
Keadaan ini diduga mempunjai hu 
bungan dengan 
Kahar Muzakkar untuk mendjauhi 
djalan2 raya, mengingat. kemungki 
nan2 aksi komando DPSST (Dae 
tah Pertempuran Sulawesi Selatan 
dan Tenggara). 

Suatu hal jang sangat menjedih 
kan, ialah bahwa hampir seluruh 
djalan2 raya tersebut sebagai aki- 
bat tidak adanja keamanan sela 

  
   

Siasat pasukan2 | 

  

. Jakin Indonesia Akan Dapat 

Berdasarkan atas keterangan2, 
djaminan2 dan pertimbangan2 jg 
telah didapat dan dilakukan oleh 
pemerintah dalam hubungannja dg 
masalah terusan Suez itu, peme- 
rintah berkejakinan, bahwa dgn 
ikut sertanja Indonesia didalam 
konperensi tersebut, Indonesia 
akan dapat memberikan sumbang- 
an-sumbangan jang konstruktip 
(untuk kepentingan perdamaian du 
|nia, untuk kepentingan kerdjasama 
|internasional umumnja dan kerdja 

| Delhi menjambut dengan gembi- | Sama antara sesama negara Asia— 
dengan selalu 

mendjundjung tinggi kepentingan 
rakjat kita, demikian P. M. jang 
menerangkan djuga, bahwa dalam 
melaksanakan tugasnja itu, delega 
si Indonesia akan selalu mengada 
kan hubungan dan kerdjasama jg 
erat antara semua negara2 saha- 
bat, terutama jang berasal dari 
Asia—Afrika untuk  mentjapai 
“common ground” jang seluas2nja 
dalam  penghadapi penjelesaian 
masalah terusan Suez, dan bahwa 
negara2 sahabat dari Asia—Afri- 
ka itu telah mempunjai pedoman 
pedoman seperti tertjantum dida 
lam resolusi2 konperensi Asia— 
Afrika di Bandung. Pun ditegas- 
kan oleh P. M. bahwa resolusi 
Parlemen jang menjatakan adhesi 
terhadap keputusan pemerintah 
Mesir untuk  menasionalisasikan 
terusan Suez pasti akan memper 
kuat pendirian delegasi didalam 
konperensi London itu. Turut ser 
tanja Indonesia dalam konverensi 
London tidak dapat diartikan, 
bahwa Indonesia menjetudjui ap- 
proach dan dasar2 politiknja, de- 
mikian P. M. Ali. Sidang pleno 
terbuka itu dipimpin Wakil Ketua 
Zainul Arifin 163 anggota dan 

beberapa Menteri. 

Eden Mau Pisah 
kan Nasser Dari 
Rakjat Mesir 
DJURUBITIJARA kementerian 

'uar negeri Inggris hari Minggu 
petang telah memberikan komen 
tar terhadap pidato radio pre- 
siden Mesir Nasser, dalam mana 
Nasser menjinggung2 pidato PM 
'nggris Eden pada hari Rebo jl. 
Seperti diketahui, Eden dalam 
pidatonja tadi menamakan Nas- 
ser ,,Giktator,- fasis, merampok, 
tidak bisa dipertjaia,” dll. 

Tapi djurubitjara kem. luar ne 
geri Inggris tadi terutama menge 

mukakan bahwa dalam pidatonja 
tadi Eden mengatakan bahwa ia 

,hania bersengketa dgn. Nasser, 

bukan dengan rakjat Mesir atau 

pun dunia Arab. 

Kalangan2 politik jang patut 

lipertjaja mengatakan bahwa 

Eden tegas membedakan antara 

  

  

Nassers dan rakjat Mesir, seba- 

gai ,,tanda bahwa Eden tidak 

mengondung maksud untuk meng 
hina rakjat Mesir. Kalau ada se 
seorang terhina, maka itu pasti 
bukan rakjat Mesir“, kata ka 
langan tadi. 
Sumber Inggris jang berkuasa 

malam Senin mengatakan bahwa 
vresiden Nasser berbuat salah, 
karena ia tidak mau. menghadiri 

kormerensi London. (AFP). 

Hanja 4 Orang Pulisi 
JangsMendjaga Daerah Perbatasan In- 
donesia jDengan Borneo-Utara-Inggeris 
DAERAH PERBATASAN 

  

Berikan Sumbangan Kon- 
Istruktip Utk Perdamaian Dunia 

: Keterangan'Pemerint ih Kepada Parlemen Tentang)Suez, 
Dan Kundjungannja Ke Konperensi London 

DENGAN PIDATO JANG pandjangnja 35 menit, P.M. Ali Sastroamidjojo hari Senin mem. 
| beri keterangan kepada sidang Parlemen pleno terbuka tentang masalah Terusan Suez dan ten-, 

| tang pertimbangan2 mengapa pemerintah menerima baik undangan S 
menghadiiri kenperensi London tgl. 16-8 j.a.d. Ditegaskan oleh P.M., bahwa adalah suatu kewa 
djiban moral. bagi pemerintah Indonesia, didalam kedudukannja jang bebas tidak terikat, setjara 
aktip ikut serta menggunakan tiap-tiap forum internasional, dalam 

konflik bersendjata. 

pemerintah Inggris « 

usaha umum untuk mentjegah 

Nasser Lebih 
Berhati - Hati 

Karena Sikap Inggris 
Perantjis? 

MENURUT WARTAWAN 
kb. Inggris Reuter di Paris, pem 
besar2 diplomasi di Paris malam 
Senin tertarik perhatiannja bahwa 
pidato radio presiden Nasser pa 

nja. Menurut 
»berkah sikap tegas Inggris dan 
Perantjis” maka presiden Nasser 
rupa2nja untuk sementara ini men 
djadi berhati-hati sikapnja. 

Tapi salah seorang diplomat 
Perantjis jg kenamaa, mengata- 
kan bahwa negara2 Barat ,,ha 
rus memperhatikan dengan ta- 
djam sekali kekanan dan kekiri 
selama konperensi London ber- 
langsung. Presiden Nasser, kata 
diplomat tadi, untuk sementara 
ini mungkin berbitjara . 
suar. jg lebih sedih - daripada 
marah”, (Antara). : 

Pesawat Terbang 
»Bristol Brittania”, jakni djenis 
pesawat terbang commercial Ing 
gris jang paling besar, Sabtu s 
dah bertolak dari lapangan ter- 
bang Hurn dekat Bournemouth 

daerah Laut Tengah dengan ma: 
sing2 membawa hampir 100 ser 
dadu dan perlengkapan mereka. 
Dimana mereka akan menda- 

rat, tidak diumumkan, tapi didu 
ga ialah pulau Cyprus. Malam 
Minggu pesawat2 tadi dinantikan 
kembali di Inggris, untuk m 
angkuti pasukan? lebih ' banjak 

mulai berdjalan. Pesawat2 
bang ,,Hermes“ bertolak dari Ia 
panganterbang Blackbush, 30,1 
barat-daja London,  mengangkn 
serdadu2 resimen ,,Duke of Wel 
lington. yo 

Kapal2 Pengan 
kutPasukan2ng 
gris Tlh Bertolak 
BEBERAPA buah kapal pe- 

ngangkut pasukan Inggris Sabtu 
il telah perangkat dari Inggris 
menudju kedaerah Laut Tengah 
mengangkut pasukan2 dan per- 

ampton telah bertolak kapal 
»Empire Ken” (9500 ton) dgn 
sebuah resimen penangkis 
ngan udara, dan kapal ,,Zun 
membawa berbagai kesatuan, 
antaranja anggota2 angk. udara. 

Di Tilbury, dimuara sun 
Thames, kapal-barang ”Ur” 
rangkat pula, dengan 
kendaraan2 berat militer 
amunisi. ,,Empire Baltic” menu 
dju ke Antwerpen, untuk m 
muat kendaraan? dari kesatua 
Inggris jang ditempatkan di Djer 
man dan akan diangkut kedae- 
rah Laut Tengah. (AFP) 

  
Republik Indonesia dengan Bor- 

neo Utara Inggris, jaitu diketjamatan Nunukan kabupaten Bulo- 
ngan, hanja didjaga oleh 7 orang anggota polisi serta oleh seorang 
Assisten Wedana cs. Menurut keterangan jang diperoleh ,,Antara,” 
kepolisian ditempat tsb. tidak mempunjai kendaraan air sebuah 
pun. Kalau sangat perlu, baru bisa dipindjami oleh pihak Assisten 
Wedana. 
Ketjamatan Nunukan merupa- 

kan batu lontjatan bagi kaum 
penjelundup jg menjelundupkan 
hasil2 bumi dari daerah Republik 
Indonesia, dan barang2 lux dari 
daerah Tawao ke Kalimantan Ti 
mur. 
Sementara itu dalam pertjakap- 

an dgn ,,Antara”, Djaksa 'Tarak- 
an R. Soejono Djojosaputro me- 
nerangkan bhw penjelundupan2 
didaerah Tarakan djika diban- 
dingkan dgn penjelundupan2 ta 
hun 1955 jang lalu, dewasa ini 
nampaknja menurun. Djaksa Su- 
jono sangat menjesalkan, bahwa 

  

nja, mengingat besarnja kepenti- 
ngan perusahaan2 minjak tanah 
di Timur Tengah, kalangan  in- 
dustri minjak chawatir, kalau2 
Mesir akan menaikkan tarif bea 
perlintasan, dan dgn ini akan me 
nambah besarnja biaja pengang- 
kutan minjak ke Eropa. 
Disamping kepentingan2 ekono- 

mi dan keuangan, tentu  sadja 
ada kepentingan2 politik bagi Ba 
rest jang dirugikan dgn terdjadi- 
nja nasionalisasi itu. 

didaerah jang penting ini alat ne 
gara tidak mempunjai kapal2 tje 
pat utk melakukan ronda atau 
pemeriksaan terhadap tiap2 pera- 
hu jang berlajar didaerah laut 
Tarakan tanpa idjin.  Selandjut- 
nja diterangkan, kerapkali pena- 
hanan2 perahu lajar dari Sulawe- 
si dilakukan oleh kapal2 perang 
ALRI jang sedang meronda diper 
airan Sulawesi. Ternjata bahwa 
perahu2 penjelundup tsb 
memuat kopra. Perahu2 ini biasa 
nja diseret kepelabuhan Tarakan 
dan kadang2 dibawa kedaerah To 
li-Toli untuk diperiksa lebih 
djauh. 

Bank gelap di Tarakan? 
Djaksa R. Sujono telah lama 

mensinjalir adanja Bank gelap ig   mentransferkan uang dollar Ing 
geris ke Tarakan, tapi sampai be 
gitu djauh bukti2 masih belum 
:tjukup. Sungguhpun demikian -pi 
ibak berwadjib.. telah melakukan 
pemeriksaan “terhadap salah se- 
orang saudagar Tionghoa, sedang 
kan Djaksa atas pertanjaan siapa 
orangnja jg melakukan transfer 
|gelap tsb., tidak bersedia menje- 
Ibutkan namanja (Antara), sa 

Lalulintas Sulawesi Sit MulaiN ormaalKembal:: 
Gangguan Pentjulikan ' Sudah Mulai Kurang 

ma ini, rusak sama sekali. Djem 
batan2 jang hantjur, sebegitu 
djauh sampai sekarang ' belum 
mendapat perbaikan dan perawat- 
an semestinja. Sedang ditepi2 dja 
lan raya berdiri rangka2 rumah 
jang telah dibakar, atau ditinggal 
kan penghuninja. 

Tjatatan jang dikumpulkan 
"Antara menundjukkan — bahwa 

djalan raya dari Makassar ke Bon 
thain, dan terus ke Bone, “atau 
dari Makassar ke Pere-Pare dan 
terus kekabupaten Mandar jang 

  

pandjangnja meliputi ribuan km 
seluruhnja, sekarang berangsur? 
bebas dari gangguan gerombolan. 
Tetapi meskipun demikian, keta- 
Ikutan2 penduduk ' untuk melalui 
| dining raya tersebut masih tetap 
Iseperti semula, walaupun dibebe 
Ea tempat jang  mentjurigakan 
ditempatkan pos2 TNI dan “atau 
Mobbrig. Dalam pada itu instan- 
Isi-instansi pemerintah jang mengu 
|rus perbaikan djalan? raya belum 
Ibisa bekerdja dengan sempurna, 
mengingat kemungkinan2 jg bisa 
terdjadi, (Antara), 

      

   

-Canal 

da malam itu relatif lunak bunji 
dugaan mereka, 

dengan 

Pasukan Inggeris " 
Diangkut Dengan 

3 BUAH PESAWAT La 

di Inggris Selatan, menudju ke- 

lagi — djembatan udara sudah - 

lengkapan mereka. Dari South- 

A3 

muatan 

selalu . 
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Gjam 14.00 @ siang). 
| tiap-tiap hari SELASA 

DIBUKA LAGI. 

“Bantulah P. M. 1. 

   

    

   

  

   
    

  

VA s 

— Dr. Martono 
malik ne BANEGENOLOOG RE.P. 
Mulai tanggal 15 Agustus 1956 akan datang : 5 

  

ta T 

dari Surabaja, tiap-tiap hari REBC dan SAPTU djam 730 — 

  

    

    

   
    

  

   

    

   

  

    

  

   

  

   
  

  

  

        

   
   

    

     
    S. GB. Kristen ie : pag'i/siang 

DI SALATIGA MULAI TANGGAL 9 AGUSTUS 1956 TELAH 
NTA SIGERA DATANG. 

| S.G.B: Kristen Bersubsidie tsb. 

    
   

  

PARA MURID DIM 

    

  

  

  

TM 
Oteh SATU PERUSAHAAN ASING BESAR 

Satu Te naga 

  

  
  

untuk dikerdjakan di bagian ”Sales” dengan sjarat-sjarat : 
a. pendidikan sedikitnja S-M.A. atau H.B.S, atau jang se- 

deradjat. & : F3 1 

b. umur dibawah 30 tahun. 
€. lebih disuka jang dapat bitjara dan tulis-menulis dalam 

: bahasa Inggris dan Belanda. — 
d. mempunjai perumahan sendiri di Semarang. 
e. kebangsaan Indonesia, 

Surat lamaran dengan pendjelasan mengenai umur, susunan ke- 
luarga, pendidikan dan pengalaman-kerdja jang mungkin ada 
harap disampaikan kepada Administrasi Harian ini atas 
Vo. 7/3228. PA BEE Ne. 7 
  

S.G.A. S.MLA. A/B/C.5,,Pantja Sila" 
Gedung: S. G. AL. N. 1. 

Dil. SULTAN AGUNG 71 SEMARANG 

MASIH DAPAT MENERIMA MURID: untuk kl. 1 dan HH S.GLA. 
» KLT S.M.A. A/BIC 

Pendaftaran di Dj. SULTAN AGUNG 71 antara djam 2 —5. 

— PENGURUS — 

  

  

MADJALAH2 HIBURAN 
—. JANG ISTIMEWA. 

     BOOKSTORE, 
&. MATARAM 133, SEMARAN 

  

  

KWARTET GESEK AMERIKA 
21 Bi Ha cs 

sLa Salle 
Pada hari Minggu 19 AUGUSTUS djam 20.15 

“bertempat di f 

j "PANTI MANDALA” Dijalan Atmodirono No. 10 

Melulu untuk anggauta jang telah memesan tempat, pada tanggal 

14, 15 dan 16 Augustus di gedung Secretariaat Factorij mulai 

djam 9 sampai 10.30. 4 
Ongkos memesan tempat Rp. 1,— tiap tempat. 

'Kunsikring Semarang” 
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'Ta 

  

'egal 11 sampai 14 AGUSTUS '56 
PER CINEMASCOPE 

- TECHNICOLOR 

»Prince Of Players" 
dgn 

John Derek 

    

: Richard Burton . Kaka KKR KE 

SALA ALA AAL IA 

I Dibutuhkan '       Semarang pada | 
didaftarkati ai la 

id, EPA daa 

An diset 
| yan Indonesia) mulai 1 

33 asih g 

Persik 
Itidak membutuhkan STKI dan 

    

    DARI instansi jang bersangku 
angan, bahwa 

Ir KI ra e 

lenghoa di Djawa Tengah menu 
(ut keterangan ita, ada kira2 
5070 jang bersikap pasif (ma 
kedoh), kira2 975 jang b 

   a2 4170 jang membutuhkan 
STKI, sekalipun pemberian STKI 
tadi jelah dihapuskan sedjak 
Maret j.L, “demikian ket 
tersebut. “51 

Sementara itu dalam hubungan| 
dengan STKI ini dari lain sumber |   bdiperoleh keterangan, bahwa da- 
lam prakteknja seseorang wz 

negara keturunan Tionghoa - 
ring mengalami kesukaran2 bila 
tidak mempunjai STKI, terutama 
dalam mengurus soal2 peridzinan. 

Instansi2 jang bersangkutan de- 
ngan pemberian peridzinan itu 
biasanja sering menanjakan bukti 
kewarganegaraan. pada mereka 
jang memerlukan sesuatu - idzin. 
Dalam hal ini, instansi2 tsb. bu- 
kannja mengadakan diskriminasi 
dalam melajani setiap warganega 
ra, akan tetapi tindakan instansi2 

itu adalah berdasar hati-hati jg 
memerlukan ketelitian. ' Dengan 
praktek jang demikian itulah ma- 
ka masih banjak warganegara 
keturunan Tionghoa jang membu- 
tuhkan STKI. Demikian ketera- 
ngan jang kita peroleh. 

Selandjutnja sumber tgdi me- 
ngatakan, bahwa umumnja mere- 
ka jang membutuhkan STKI itu 
adalah golongan jang menengah 
dan berada, sedangkan golongan2 
intelektuil jang .mempunjai titel 
umumnja tak memperlukan STKI. 

KEBAKARAN. 
Pada hari Saptu jbl. di Kp. Kar 

mosan Djl. Siliwangi telah terbit 
kebakaran pada sebuah rumah mi 
lik Achmad hingga habis. Sebab2 
kebakaran tersebut menurut kete 
rangan dari A. ada kemungkinan 
dilakukan oleh seorang jang tidak 
senang terhadap A. Kerugian aki 
bat kebakaran tersebut ditaksir 
kl. Rp. 3000,—. 
tak ada. 1 

KUNSTKRING SEMARANG. 
Secretariaat. dari ,,Kunstkring 

Semarang” minta dikabarkan sbb. 
Dibawah pimpinan Bond Kunst- 
kringen di Indonesia, maka strijk 
kwartet Amerika "La Salle” dim. 
perdjalanannja di Indonesia pada 
hari minggu tanggal 19 Agustus 
|j.a.d. akan memberi pertundjukan 
'concert bertempat di ruangan 
!,,Panti Mandala” disebelah gere- 
dja di Djalan Atmodirono No.10 
Semarang 3 1 
Rombongan terdiri dari Kirs- 

teim, Jack Milton - Cellisty Meyer, 
Henry Wolfgang - Violist, Kam- 
nitzerg, Peter Jurgen - Altist, 
Levin, Ernst Walter - Violist, , 
Pertundjukan akan dimulai djam 

20.15 malam dan antara lain akan 
didengarkan gubahan2 dari: Mo- 
zart, Piston dan Sehubert. 
Pertundjukkan .ini melulu un- 

tuk anggauta ,,Kunstkring Sema 
rang”. Oleh karena kartu2 ang- 
gauta jang baru belum dibagai- 
kan, maka untuk kali ini hanja 
diberi kesempatan kepada mere- 
ka jang telah memesan tempat di 
secretariaat. gedung Factorij ting 
kat atas ke 1. Pemesan tempat 
diadakan pada tanggal 14,15 dan 
16 Agustus dari djam 9 sampai 
10.30 Tn ongkos pesan tempat 
Rp.1,— tiap tempat. 3 
, Anggauta2 baru dapat memberi 
tahukan sekali kepada 'secretari- 
aat. 

RAPAT ANTARA KSAD, KE- 
PALA BIRO KEAMANAN 
DAN KKD? DARI DJABAR 

DAN DJATENG. 
Malam Sabtu dimarkas besar 

Divisi Siliwangi, Bandung, telah 
dilangsungkan rapat jg pertama 
antar KSAD Djenderal Major 
Nasution, Kepala Biro Keama- 
nan Komisaris Besar Suprapto 
dan Koordinasi Keamanan Dae- 
rah (KKD) baik dari Djawa Ba 
rat maupun dari Djawa Tengah. 
Dari KKD Djawa Barat hadir 
ketuanja jaitu Panglima TT. Ill 
Kolonel Kawilarang. beserta pa 
ra anggotanja jaitu Gubernur 
Djawa Barat. Kepal, Polisi Dja 
wa Barat, Kepala 
dan Kepal., Djawatan Sosial Dja 
wa Barat. Djuga dari KKD Dja 
w, Tengah tampak ketuanja ja- 
itu Panglima TT. IV Kolonej 
Bachrun, Gubernur v 
Ingah Mangunnegoro dan bebera 
|pa anggotanja. 
| Dalam rapat tsb. dibitjarakan 
soal pemulihan keamanan menge 
nai daerah Djawa Barat dan ba 
gian barat dari Djawa Tengah 
dalam rangka perumusan jg te 
lah ditetipkan oleh pemerintah 
dan harus dilaksanakan oleh De 
wan Keamanan Nasional sedae 
rah demi sedaerah. 2 

. KSAD Djenderal Major Nasu- 
tion mendjelaskan dasar2 usaha 
pemulihan keamanan itu dengan 
djalan koordinasi sehingga dapat 
.perbandingan kekuasaan antars 
instansi dapat disub-ordinasikan 
didaerah2 dalam rangka hukum 
ig berliku, tanp, mendirikan or 
ganisasi atau koordinasi je baru, 
Dalam rapat itn diperbintiane 

kan pula soal anggaran belandja 
dalam garis2 besar dan diharap 
kan dari tiap instansi ig terga- 
bung dalam KKD itu untuk me 
nijankan anggaran belandjanja. 

Seperti diketahui. rapat demi 
kian vernsh diadaka, di Makas 
sar Menado. Medan dan seka 
rang di Bandung. 3 

| Dapat ditambahkan, bahwa 
Menteri Pertahanan. ».i, Mr. Ali 

  

  

1 

Korban manusia : 

Ifr. daerah -.z. 

Djawa Te- 

            

   
    
   

       

      

     

  

-sedji 
hun 19 ta P 

      

    

   

   
    
    
   

     
      

   

        

   
  PADA tgl. Il — 12 Agustus ma 

lam di Semarang diadakan rapat 
bersama oleh tjabang? PRN Sema 
rang, Tegal, Pati, Rembang, Ke- 
bumen, Demak, Kudus, Kendal, 
Brebes dan Purwodadi Grobogan 
jang dihadliri pula oleh angg. 
PRN dalam Ba Harjad 
dipranoto untuk membahas 
mempertimbangkan keadaan ked 
lam dan keluar PRN. Setelah soal 
tersebut diperbintjangkan, kemudi 
jan diputuskan antara lain sbb. : 

Tidak mengakui  adanja. D.P. 
PRN jang dipimpin oleh Bebasa 
|Daeng Lalo: mengusulkan kepada 
DPP. PRN jang dipimpin oleh Mr. 
Djoay Gondokusumo untuk meng 
adakan fusie dengan partai2 jang 
beraliran nasional jang sesuai dan 
sefaham dengan maksud dan tudju 
on PRN, agar tertjapai penjederha 
.naan kepartaian, Bilamana persetu 
djuan tsb diatas tidak disetudjui 

'RN jang dipimpin 

i Jos 
dan   

oleh DPP. PI! 
oleh Mr. Djody Gondokusumo, ma 
ka tjabang2 tersebut akan beru- 
saha sendiri melaksanakan keputu- 
san tersebut diatas. 
Dalam pada itu ada berita pula, 

pahwa bekas Menteri Agraria Mr. 
Gunawan dalam Kabinet B.H. jg 
kini mendjabat wakil ketua dari 
Pengadilan di Semarang tidak me 
agikuti PRN Bebasa Daeng Lalo 
seperti pernah dikabarkan duluan. 
Mungkin hal tersebut didasarkan, 
karena Mr. Gunawan mengetahui 
tentang prinsip dan tudjuan jang 
dianut oleh Bebasa dan kearah 
mana PRN akan dibawanja. Demi 
kian keterangan2 tersebut. 

SDR. OEI L. T. TAK TURUT 
TJAMPUR. 

Berhubung banjaknja 
jang datang menanjakan kepada 

|sdr. Oei Liong Thay sekitar pem 
' berangkatan 6 orang mahasiswa 
Indonesia ke RRT baru2 ini, 
sdr. Oei Liong Thay minta kita 
kabarkan, bahws, mengenai sosi 
pemberangkatan mahasiswa? tsb. 
ia tidak turut tjampur serta ti- 
dak tahu menahu sosinja. Seba 
gaimana dikabarkan, pengiriman 
tsb. adalah atas usaha Lembaga 
Persahabatan Indonesia-RRT. sc 
dangkan sdr. Oe: Lione. Thay 
sendiri. pun. angggaut: pengurt 
dari lembaga tsb: 

HASIL BUMI SEMARANG. 

Semarang, Il Agustus 56.. Kopi 
Lampung Agst/Sept. nom. Rp. 530, 
— fr. Djakarta, Sept./Okt. nomu 
Rp. 545,—, Okt./Nop. nom. Rp. 

560,—, Nop./Des. nom. Rp. 580,— 
Kopi Bali Sept./Okt. nom. Rp. 

   

Rp. 595,—. Katjang hidjau julik 
nom. Rp. 350,— fr. daerah. Ka- 
tjang merah nom. Rp. 205,— fr. 
daerah. Katjang osse terpilih ka- 
sar pendj. Rp. 415,— fr. daerah. 
Tidak terpilih pendj. Rp. 345,—. 
kwal. minjak Rp. 335,—. Katjang 
tanah kwal. Blora kedjadian Rp. 
230,— fr. daerah, kwal. Kuwu 
pendj. Rp. 215,—. Kapok C kwal. 
terkenal ready Smg. nom. Rp. 
1200,—. Oveip Okt./Nop. nom. Rp. 
920,—. Nop./ Des. Rp: 930,— Bi- 
dji kapok 'Okt./Des. nom. -Rp. 
100,— fr. daerah. Beras TC Godong 
nom. Rp. 225,— fr. daerah. Kuwu 
Rp. 225,—. Pekalongan Rp. 227,50, 
Idem Sept. kedjadian Rp. 237,50. 
Gaplek Agst/Sept. pendj. Rp. 72,50, 

Sept./Okt. pendj. 
Rp. 75,— Kedele pmi Djember 
nom. Rp. 315,— fr. daerah. Modjo 
kerto Rp. Rp. 312,50, Pasuruan 
Rp. 312,50. Kedele hitam nom. Rp. 
290,— fr. daerah. Tepung trigu 
ready Smg. pendj. Rp. 76,—, Okt/ 

|Nop. nom. Rp. 69,— fr. Djakarta. 
Djagung putih prompt nom. Rp. 
150,— fr. daerah. S€ept./Okt. pendj. 
Rp. 145,— : 

POP SEMARANG DJUARA. ' 
Dalam rangkaian perajaan 17 

Agustus 1956, maka pada tgl. 10, 
11 dan 12 Agustus jbl. di Kudus 
diselenggarakan pertandingan se- 
pakbola segi tiga antara kesebela 
san2 HBS Surabaja, Tries diper-   

Kedjaksaan kuat pemain? TCS dan Union dan 
POP Semarang. Kesudahan dari 
|pada pertandingan2 tadi sbb. : 
POP — Tries 9—1 (halftime 5—0): 
HBS — Tries 2—0 (halftime 1—0): 
POP — HBS 5—2 (halftime 2—0). 
Dengan kesudahan angka2 terse- 
but, maka POP Semarang mendja 
di djuara segi tiga. 
PERPISAHAN DGN MISS MARIA 

2 LANGE. 
Dalam suasana gembira jang 

tidak mudah dilupakan oleh fihak2 
jang bersangkutan, Minggu malam 
jbl. disuatu ruangan asrama Bi- 
dan di RSUP Semg. dilangsung- 
kan malam perpisahan antara ke 
luarga RSUP dengan Miss Ma- 
ria Lange jang akan kembali ke 
negerinja New Zealand besok tgl. 
14 Agustus j.a.d. Ia bekerdja di 
R.S.U.P. 2 tahun j.l. dalam rangka 
pelaksanaan Rentjana Kolombo. 
Selama di RSUP itu ia diberi tu 
gas sebagai guru untuk melatih 
tenaga2 guna perawatan kanak2. 
Dalam pertjakapan singkat dengan 
para wartawan pada malam itu, 
Miss Maria Lange menjatakan ke 
sannja bahwa selama 2 tahun me 
lakukan tugasnja di RSUP itu ia 
merasa gembira karena ada saling 
pengertian jang baik sekali antara 
ia dan keluarga RSUP serta para 
dokter, Diakuinja, bahwa pada 
permulaannja memang ia mengala 
mi sedikit kesukaran? karena ia 
hanja mengerti bahasa Inggeris 
dan perbedaan hawa udara disini 
dan dinegerinja, tetapi kesukaran 
itu ternjata bisa diatasinja dgn 

mudah. Ia merasa bertambah pe- 
ngetahuan mengenai kehidupan 
bangsa Indonesia, karena selama 

      
   

IStaf Angkatan Perang 
sluUdara dan 
(Presiden dan Wakil Presiden ba 

a (tidak memenuhi panggilan ' ne: 

orang2 |. 

565,— fr. Buleleng, Okt./Nop. nom. | 

ia berada disini sering pula ia 
mengadakan kundjungan kerumah? 
(huisbezoek) para patifnten. 
Pada malam perpisahan tadi 

Miss Maria Lange menerima be 
berapa bungkusan sebagai kenang 
kenangan tandamata dari bebera 
pa pihak dilingkungan RSUP, Pj 

nidioio tidak dapat ha- 
idr karena berhalangan datang. 

Ea 
Sastroamidjoio 

     ET HARGA EMAS. 
Chusus untuk Suara Merdeka. 

SEMARANG, 13 Agustus "56: 
   

  

24 karat : djual L..... Rp. | dato2 perpisahan ketjuali diutja 
beri Fa kan oleh Misa Maria Lange zeb 

22 karat : djual . Rp. a4-— Viri djuga diutjapkan oleh Direk 
DE eren BN, AP mi tur RSUP Dr. Parjono, Kepala 

Untuk harga emas Djakarta, P8. Ruang 9 RSUP Dr. Liem 
Tjay Tie, pimpinan Bag. Perawa 
tan, bag. Pendidikan, Kepala Bi- 

. dan, Keluarga ruang 9, Ketua PD 
ma KI dan Administratur RSUP. Ma 

lam itu dimeriahkan dengan per 
tundjukan berbagai tari2dan dan 
petilan wajang orang. Dapat di- 
tambahkan, bahwa djuga sebagai 
pelaksanaan Rentjana Kolombo, 

FP dua orang Bidan dari RSUP bebe 
rapa waktu j.l. telah dikifim ke 
New Zealand untuk memperdalam 
pengetahuan mereka. Mereka ini 

Medan dan Luor Negeri hari ini 
kami tidak menerima tjatatannja. 

     1 SS Ma TA Ta Te SA Ta Tn Tn 2 Ta TA TA Ta TA 

   

jalah Sumarsih dan Sumarsaini, 

  

   pemerintah setjara int 
mumnja, tiadjaean 

@muda dalam masiar 
sedjamlah masja 

anan dimana d 

     

            

   

   

  

  erintah setjara integ 
asuhi dikatakan Bahwa dasar | 

Ipertama jang didjalankan oleh 
Ipemerintah .ialah mengusahakan 
supaja anggota gerombolan itu 
memenuhi panggilan negara se- 

ai dengan utjapan2 Presiden 
an sebagaimana . jang ditelor- 

kan oleh konperensi  Kepala2 
(Barat, 

Laut), pemerintah, 

  

C di Djakarta. Politik ini 
didjalankan atas dasar2: opera 
Isi politik dan operasi militer. 
'Operasi politik dikatakan untuk 
imenjadarkan mereka (gerombo- 
lan) bahwa pemerintah meneri- 
Ima mereka. 

Untuk ini terbuka djalan bagi 
anggota2 gerombolan mengada- 
kan kontak dengan pihak AP. 
|Dan bila hal ini dapat dilakukan 
oleh pihak gerombolan itu, maka 
operasi militer tidak akan didja- 
lankan. Sebagaimana telah di 
buktikan pada soal penjelesaian 
IKR/TRI. Akan tetapi, demiki 

an Nasuhi, bila pihak gerombo- 
an masih sadja berkeras kepala 

ru2 

gara, maka operasi militer ter- 

paksa didjalankan dengan mak- 
sud supaja anggota2 gerombolan 
itu merasa bahwa djalan jang me 
reka tempuh itu 
dengan hukum2 negara kita. 

Soal TKR/TRI. 
Nasuhi mendjelaskan lagi ten 

tang penjelesaian TKR/TRI di 

mana dikatakan, bahwa mereka 
ni adalah gerombolan2 jang te 

lah memenuhi panggilan negara, 

Makassar. 
Aa ji 

bertentangan| 

   
Na Meema Ideologie 
h 

  

di Indonesia. Dikatakan, bahwa 
| Mengenai politik keamanan pe mena Belanda ini tidak dapat 

ral, oleb dib: dibantah oleh Belanda oleh ka- 
rena kita sudah tjukup mempu- 
njai bukti atas usaha2 Belanda, 
seperti APRA affair di Ban- 
dung, Andi Azis, RMS d.lJ. jg. 
Isemuanja didukung oleh Belanjaga revolusi. 
da, Peristiwa jang mendapat du- 
(kungan Belanda ini sudah tjukup 
imenghantjurkan keadaan nega- 
ra kita dari banjak segi, tapi sju- 
Ikur kita masih tetap dapat ba- 
ngun dan bertahan untuk mas 
|dju kedepan, dimana untuk ini 
(Belanda bisa membuka matanja 

hongi a 

rus akan berdjuang. 

segi agama, ekonomi dan 
militer. 5 

Dalam tindjauannja mengenai 

nomi dan militer, Nasuhi menga- 
takan bhw kekatjauan ini ditim- 
bulkan oleh perseorangan jg mau 
membentuk negara Islam Indone- 
|sia. Dengan adanja ideologie per- 
orangan ini, maka utk kita bang- 
sa Indonesia jang sebagian besar 
memeluk agama Islam akan dili- 
puti oleh rasa mau ikut dan ti- 
dak. ,,Mana jang benar tidak da- 
pat saja pastikan oleh sebab hal 
ini adalah ideologie dan penge- 
tahuan tiap orang”. Demikian 
Nasuhi. 

Tidak dapat menerima tin- 
dakan DI/TII. 5 

Selandjutnja oleh Nasuhi dikata 
kan bhw ,,saja sebagai seorang 
pemeluk agama Islam, sampai. ha 
ri ini belum dapat menerima tin- 
dakan2 jang didjalankan oleh 
DI/TII selama 'ini, ' oleh karena 
akibat perbuatan mereka adalah 
galing bunuh membunuh antara 
orang2 Islam sendiri, sedang mem 
Ibunuh “atau membakar dan me-   dimana chusus untuk TKR se- 

djak setahun lalu meresta 

bekerdjasama dengan 

alai2 negara. Dan tenaga2 me 

reka jang dipergunakan 
operasi didjelaskan, bahwa 
ini didasarkan pada! mengim- 
sangi kekosongan atas  kesada- 
ran mereka jang telah ada: me 
reka sendiri minta" tarat. mem- 
bantu dalam soal penjelesaian ke 
imanan dan pihak AP sendiri 
bersedia menerima. siapa  sadia 
ang ingin memberi bartuannja 

am soal pemulihan keamanan    

  

Pembentukan Komando 
DPSST. 3 

Nasuhi untuk ini terutama men 
djelaskan bahwa Komanno DP 

kan pada pertempuran  sadja, 
akan tetapi mengandung “insur2 
istrategis dan taktik dimana -da- 
|amnja termasuk soal2 ekonomi, 
'pembangunan jang berhubungan 
Ilangsung dengan soal pemulihan 
ikeamanan. Djuga. diminta supa 
ia masjarakat lebih “aahulu rie- 
jihat hasil kerdja dari Komando 
:PEST dan djangan dulu meng- 
sombarkan hal2 jang bukan? de 
ngan adanja Komando  DPSST 
Hu. 

i Pertumbuhan kekotignan 

  

  

  

    
  

i pada umunmja. 
Mongengi pertumbuhan keka 

Gausa, ch Nebuhi dGkatakan 
bahwa kekatiauan adalah suatu 
jang abnormal, dan kalau difin 
djau bukan ssdja di Indonesia 
Ini ada kekatisuan. Kekatiauan 
disebabkan oleh akibat jang pu 
aja sebab jaita mengenai ideale 
pie. Hal ini timbul sesudah adz 
uja perang dimana beberaba ek 
dum merasa tidak puas dengan 
bentuk2 jang ditjiptakan oleh ps 
rang itu. 

Adanja pertentangan 
besar (perang dingin) jang bu- 
kan sadja dalam Tapangan sen- 
diata, tapi djuga moral, ckono- 
mi dan lain2 saling dirusuhkan 
oleh tiap negara jg bertentangan 
dan merasa kalah dalam perten 
tangan ini. : 

Dikatakan, chusus untuk In- 
donesia adalah keinginan Belan- 
da jang selama ini berusaha utk. 
melemahkan Indonesia dari segi 
militer dan ekonomi. Untuk ini 

didjelaskan bahwa Belanda insjaf 
sila Indonesia kuat dalam lapa 
ngan kemiliteran dan ekonomi, 
maka Irian "jang sekarang men 
djadi daerah sengketa pasti se 
bentar sadja dapat direbut oleh 
“Indonesia. 

Terutama untuk ini lapangan 
perekonomian kita jang selalu di 
usahakan oleh Belanda untuk di 
hantjurkan oleh karena Belan- 
da selama beratus2 tahun hidup 
dari hasil perekonomian jang ada 

    

negara 

  
  

3 
ane |  £ dan Oz 

SIARAN RADIO R.I. 
SEMARANG, 15 Agustus '56 : 
Djam 06.25 Irama Pagi. 07.10 

Dari Film Hindustani. 07.30 Nja 
njian Prapti Sajekti dll. 13.15 Bu- 
inga Rampai Siang. 14.10 Konsert 
Biola. 17.00 Taman Kusuma. 17.30 
Rajuan Petang. 18.15 Krontjong 
Sendja. 18.30 Ruang Kesehatan Ten 
tara. 18.45«Krontonjg Sendja (an 
djutan). 19.30 Tepatkah...... ? 20.30 
Langgam Hawaii. 21.00 Santapan 
Rochani. 21.15 Gending Semarang 
an. 22.15 Larasmadya. 23.00 Pe- 
nutup. 

  

SURAKARTA, 15 Agustus 1956 : 
Djam 06.10 Hidangan O. S. D. 

06.30 Penjongsong Hari 17 Agust. 
06.45 Dari Perantjis. 07.20 Seni 
Sunda Studio Bandung. 07.50 Ha 
waiian Serenaders. 13.10 Kleneng 
an dari Puro. 14.10 Klenengan dari 

anak: 17.40 Varia Djawa Tengah. 
17.50 Seni Karawitan. 18.15 Ruang 
an A. P. 19.30 Imbauan Malam. 
19.45 . Kontak dengan Pendengar. 
20.30 Riang Gembira. 20.45 Mim- 
bar Penerangan. 21.15 Malam Ma- 
hnasuka. 22.15 Malam Manasuka 

ISST itu bukan semata2 berunsur | 

Puro (landjutan). 17.00 Dunia anak | 

rampok dilarang oleh adjaran2 Is 
lam”... Demikian Nasuhi. 

telahf Untuk ini Nasuhi menjarankan 
semua Isupaja mereka jang mempunjai 

ideologie untuk membentuk nega 
ra Islam, berdjuanglah dgn tjara 

untuk Ilegal serta tidak melanggar hu- 
hallkum negara. Kemudian diberikan 

ja .tjontoh perdjuangan jang di- 
lakukan oleh Masjumi dan par- 
tai2 Islam lainnja. 
Nasuhi selandjutnja  bertanja. 

»Djalan manakah jang lebih baik 
ditempuh dalam mentjapai se- 
suatu ideologie. Apakah dgn tja 
ra kekerasaan atau dgn tjara jg 
patut dikerdjakar?! oleh tiap peme 
tuk agama Islam chususnja? Bu 
kankah akibat kekerasan jang di 
djalankan oleh DI/TII sekarang 
ini hanja mengakibatkan fitna- 
han antara orang2 Islam sendi- 
RIP 

aja masjarakat mempunjal pengerti: Kk 
an adanja kekatjauan di Sulawesi Selatan/Tenggara chususnja dan 

Ibahwa kita tidak pernah membo 
perdjoangan kita dan te 

Tindjauan kekatjauan dari | 

'kekatjauan dari segi agama, eko-| 

/IKata Letkol. Nasuechi: DI-TI 

"| Akan Bisa I 
: Memper 

bih Berhasil 
Mereka Setjara Se- 

emahkan Indon. Dari Banjak Segi 

lasuhi telah memberikan tjeramah mengenai politik keamanan 
tar pembentukan Komando DPSST, 
t 

t Ne danan para peladjar/maha siswa, wakil2 partai bersama2 de 
ris besar tjeramah Nasuhi dititik beratkan pada. soal2 

pertumbuhan  kekatjauan 
jauan dari segi agama, ekonomi dan militer serta fungsi peradjar 

ertian dan.turut merasakan aki 

Kahar Muzakkar pedjuang. 
Untuk Kahar, Nasuhi mengaku 

dia sebagai seorang pedjuang 45, 
Idan djuga adalah sebagai pahla- 
Iwan kemerdekaan. Dikatakan bah 
wa kalau dia tidak dihutan, ma- 
ka dia sekarang adalah veteran 
asli, sebab ditangan Kahar ter- 
genggam darah, air mata dan bu- 

2 Tetapi”, demikian 
Nasuhi, ,,saja tidak benarkan Ka 
har sebagai seorang teman saja 
dalam perdjuangan masa lalu lari 
Ikehutan. Apakah ia punja tjukup 
alasan utk lari kehutan. Dan apa 
Ikah ia tidak mengetahui bahwa 
Itindakannnja itu adalah  problim 
baru jang tidak menghormati da 

rah dan air mata jang hilang wak 
itu revolusi?” 

Selandjutnja dikatakan bahwa 
Kahar lari kehutan karena sesua- 
tu sebab, tetapi sekarang ia ber- 
ideologie-kan “lain dari sebab2 
hingga ia lari kehutan. Untuk Ka 
har chususnja dan pimpinan DI/ 
ITIIL umumnja di Indonesia Nasu- 

i menjarankan supaja dlm men- 
fjapai ideologie mereka itu, mere 
ka menempuh tjara jang baik, ja 
'ftu kembali kemasjarakat mening 
'galkan karena pertempuran dgn 
sendjata, dan memulai  memper- 
djuangkan dgn  tjara bertempur 

lideologie lawan ideologie dalam 
arena perdjuangan jang sehat. 
Dan Nasuhi memperingatkan ke- 
pada anggota gerombolan jg ma- 
sih dihutan2 bhw perdjuangan 
mereka itu tidak akan membawa 
hasil sesuatu apa, selama mereka 
menempuh djalan kekerasan. 

Fungsi pemuda/peladjar da- 
lam masjarakat. 

Mengenai fungsi pemuda/pela- 
Gjar dalam masjarakat, oleh Na- 
suhi dikatakan bhw pemuda/pela- 
djar harus: sebagai pelopor dari 
suatu perdjuangan. Hal ini meru 
pakan exponent/kader jang akan 
mengganti merobah/menjempurna- 
kan/memperbaiki struktur masja- 
rakat jang akan datang. Untuk 
mentjapai ini, Nasuhi menjaran- 
kan supaja pemuda/peladjar me- 
heliti perkembangan sekarang 
dan segera mengadakan peroha- 
han/perbaikan. Untuk mengada- 
kan perobahan/perbaikan ini di- 
perlukan sikap tegas dan tindak- 
an jg positif. 

, Sikap tegas harus tahu memper 
timbangkan tiap perbuatan bu- 
ruk/menguntungkan atau tidak, 
jaitu umpamanja, apa dapat me- 
njetudjui tindakan gerombolan 
atau tidak? Tindakan jang posi- 
tif jaitu harus beladjar utk mem 
perbaiki keadaan jang katjau ini, 
dimana seumpamanja bertemu de- 
hgan anggota gerombolan, harus 
memberikan penerangan? kepada 
mereka serta mengadjak mereka 
kembali kemasjarakat ramai. 
Demikian antara lain tjeramah 

Nasuhi. (Antara). 
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GEMBONG D.I. MENJE- 
RAHKAN DIRI. 

Berita terlambat jang didapat 
dari pihak kepolisian propinsi Dja 
wa 'engah mengatakan, bahwa 
baru2 ini seorang gembong D. I. 
bernama K. telah menjerahkan 
diri didesa Kramat (Tegal), beser 
ta 1 sendjata pistol dan 25 butir 
pelurunja. 
Disamping ini, dilaporkan pula, 

bahwa didesa Karangmalang (Te- 
gal), 4 orang jang sedang mentja 
ri kaju telah ditembak mati oleh 
gerombolan D.I 
Seorang diantara 4 pentjari kaju 

mendjadi korban itu dengan kea 
daan pajah telah dapat mentjari 
bantuan, hingga terhindar dari se 
rangan pihak gerombolan. 

KALTEN 
5 DJUTA RUPIAH GUNA MEM- 
BANGUN "”ROWO-DJOMBOR”. 
Pada dewasa ini Pemerintah Da 

erah Kab. Klaten sedang giat?2nja 
membangun "'Rowo-Djombor' jang 
terletak 5 Km disebelah timur-laut 
kota Klaten sebagai objek touris- 
me dengan rentjana beaja 5 djuta 
rupiah. Rowo tersebut lebarnja 8 
Km. Pembangunan rowo Djombor 
itu ditudjukan untuk a. membuka 
lapang-pekerdjaan bagi penduduk 
sekitar Djombor chususnja, dan 

  

lumumnja, b. sebagai sumber ke- 
uangan Pem. Daerah Kab. Klaten, 
€. memadjukan usaha2. pembangu- 
nan di daerah2 dan d. melaksana 
kan rentjana Jajasan Tourisme, e. 
hiburan rakjat. 

JIKEBUN 
BAJI ANEH. 

Secorang Ibu didesa Winong 
Ketj. Tjiwaringin (Kab. Tjirebon) 
baru2 ini telah melahirkan seorang 
baji laki2. Tubuh baji itu tidak 
sempurna jaitu salah satu dari ka 
kinja berbentuk seperti ekor be- 
sar, jang tumbuh dari bagian bela 
kang badannja. Baji tersebut kini 
dirawat oleh Djawatan Kesehatan 
setempat. Sementara itu dikabar 
kan pula bahwa pada tgl. 7 Agust. 
jl, Oleh seorang Ibu penduduk 
kampung Tanggungan desa Haur- 
geulis (Indramaju) telah dilahir- 
Ikan 2 orang baji kembar jang dem 
pet bagian kelaminnja. Baji2 itu 
sampai kini masih dirawat diru- 
mah Sakit Indramaju. 

BENTJANA ALAM HEBAT DI- 
DAERAH MADJALENGKA. 

| Dari Madjalengka dikabarkan 
bahwa belum lama ini dikampung 
Kubang desa Tjikaratjak Ketj. 
Sukahadji, telah terdjadi bentjana 
alam berupa tanah longsor. Tanah 
jang longsor itu meliputi luas 40 
Hektar dan pada tgl. 6 j.I. Tuas 
tanah jang longsor bertambah 
mendjadi I.k. 150 hektar. Akibat 
bentjana ini 15 rumah rakjat rusak 
atau tertimbun dan sebuah lang 
gar djuga mengalami kerusakan 
hebat. Kerugian akibat ini ditak 
Sir berdjumlah Rp. 91.545.— Dika 
barkan selandjutnja bahwa fihak 
|jang berwadjib kini telah mengung 
sikan sebagian penduduk kampung 
itu ketempat jang lebih aman, 

| Re LA Tt 0 LA LA AR, 

DJAKARTA, 15 Agustus '56 : 
Djam 06.30 Kwintet Harry, 07.30 Ketjapi Modern. 13.30 Suara? Heri 

jati dll, 14.10 Orkes Kr. Sinar Uta 
ra. 17.80 Peladjaran Njanji. 18.30 Orkes Puspa. Kemala. 19.30 Cana 
“ Kane Pa Sen Wa 
kita, 22. : M. Bukit Si tang, 
23.00 Penutup. Den 

  

  (andjutan). 23.00 Penutup. 

JOGJAKARTA, 15 Agustus '56 : 
Djam 06.10 Bonangan pagi. 06.35 

Genderan pagi. 07.20 Genderan 
pagi (landjutan). 13.10 Merajukan 
Kora Djakarta. 14.10 Suara Putra, 
17.00 Taman Kepanduan. 17.40 
Penghantar Minum teh. 18.15 Me- 
njongsong Hari 17 Agust. 18.30 Pe 
ladjaran Lagu Djawa. 19.40 Malu 
ku Manise, 20.15 Hidangan Fanta 
sia. 20.30 Krontjong Baru. 21.15 
Ruangan Djapendi. 21.30 Ujon2 Mo 
nosuko. 22.15 Ujon2 Monosuko (lan 
djutan). 24.00 Penutup, 

( 
|   

  

Piano dan 

TJIRBBON, 15 Agustus '56 : 
Djam 06.10 Lagu? Andalas. 06.40 

Orkes, 07.10 Maria La mora dkk. 07.40 Radio Orkes Sura 
karta. 1310 Clive Mayne. 13.40 Kesenian Surabaja. 14.10 Orkes Sidney Torch. 17.00  Dongengan untuk kanak2. 17.20 Gending? D lanan. 17.30 Sigran A. P, 1815 Du nia Olah Raga. 18.30 Kwartet Mu 
noco. 19.30 Orkes Hawaiian Gem 
bira. 20.80 Pilihan Pendengar, 
21.15 Gamelan sederhana. 22.5 Ga 
melan Sederhana (landjutan). 
23.00 Penutup, 

  

- s5 AA NP ai PANGOr con Nina Sa Naa DATA Ha Oa DM Wae nm! sg. aan Ea her 

bagi penduduk Kab. Klaten pada 
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' KURSUS TANI DESA. 

Dengan tudjuan untuk memper- 
kaja “ilmu pertanian bagi pemu- 
da-pemuda tani di desa2, di desa 
Sukoredjo, kawedanan Tegalredjo 
(Magelang) telah dibuka kursus 
tani desa disingkat K.T.D. jang 
diikuti oleh sebanjak 86 pemuda. 

Dalam kata sambutannja pada 
peresmian pembukaan K.T.D. tsb. 
kepala djawatan pertanian rakjat 
propinsi Djawa Tengah Hasmosoe 
wignjo antara lain mengandjur- 
kan agar kursus tani desa Soeko 
redjo tersebut dapat memberi tjon 
toh kepada desa2 lain, sehingga 
kursus sematjam itu nantinja 
akan merata diseluruh Indonesia, 
jang achirnja dapat membawa 
para petani kearah tjita2 ,,para 
tani” (memberi manfaat jg mera- 
ta) dalam mentjukupi kebutuhan 
masjarakat pada umumnja. 

Kursus tersebut akan berlang- 
sung selama satu tahun dibawah 
bimbingan  Djawatan Pertanian 
Rakjat setempat dibantu oleh in- 
stansi2 lainnja jang. dapat menam 
bah peladjaran tentang pengeta- 
huan umum dalam kursus terse- 

Kensi disektor pe 
persoalan2 jang aswasa ini d 
lindungan chusus bagi usaha 

Adapun keputusan2 jg telah di 
ambil sesuai dengan keperluan 
tiap2 sub-seksi pada pokoknja 
adalah shbb.: 

EKSPOR: 

1, memerlukan bantuan pemerin 
tah sepenuhnja agar seluruh sek, 
tor ekspor dapat beralih keta- 
ngan nasional, 

2. perlu adanja Peraturan2 Pe 
merintah utk pelaksanaan 'tertja- 
painja usaha tsb. Peraturan? itu 
hendaknja meliputi lapangan2: 

a. produksi, pembelian dan pe- 
ngumpulan bahan2 didalam nege- 
ri, b. prosedure ekspor, c:. pen- 
djualan dan penjelesaian pemba- 
jaran diluar negeri, d. pembiaja- 
an ekspor setjara chusus, e. pe- 
Bp nya aparatuur  pemerin- 
tah. 

3. mengandjurkan kepada pe- 
merintah untuk : 

a. mentjiptakan adanja kerdja- 
sama sebaik2nja antara instansi? 
pemerintah seperti KPUE, k 
PLN, Bea dan Tjukai serta Ke- 
djaksaan Agung dalam usaha 
membentuk korps eksportir nasio 
nal, b. memberi perlindungan ke 
pada kaum eksportir nasional de 
ngan djalan: 1) mentjari suatu 
tjara utk mengatasi perbedaan 
harga antara dalam dan luar ne 
geri (dispariteit), dgn mendjalan- 
kan politik harga jang tertentu 
|dan berrentjana kearah perluasan 
pasaranj 2) memberikan kemung- 
kinan memupuk kekuatan kapital 
diluar negeri dgn mendapat ba- 
gian tertentu — diluar komisi — 

dlm negeri 

  

sial atau Kementerian lainnja. 

Untuk Atjeh rentjana pembia- 
jaan itu telah selesai, demikian: 
pun untuk Kalimantan Selatan. 
Mengenai rentjana' pembia- 

jaan untuk usaha pemulihan ke 

Kolonel Pirngadi. menerangkan, 
bahwa detailnja 'akan dibitjara- 
kan lebih landjut oleh instansi? 
masing2 dan “akan dikompilasi- 
kan pada Gubernur, dgn. meng 
adakan pembitjaraan sama pu- 
sat. Rentjana pembiajaan itu 
akan merupakan pengeluaran jg 
srecel” dan bersifat 

nja pula, bahwa 
untuk maksud 

biajai oleh perig€luaran routing, 

lonel Pirmgadie 
pula, bahwa usaha 
keamanan ini- djuga harus 

  
ber 

barengan dengan ..Renfjaha 6 ta 
hun” pemerintah. Tapi ini tiaak 
berarti bahwa bila sesudah S$ ta- 
hun keamanan belum pulih ma- 

mengamankan ka djuga usaha 

amanan di Djawa Barat, Letnan 

longterm 

supaja ada continue. Ditegaskan 
pengeluaran2 

itu tidak bisa di 

Dalam hubungan ini Letnan Ko 
mengemukakan 

pemulihan 

| Soalnja Bukannja ,,Sa- 
lah Atau Tidak Salah" 
Soalnja Ialah Orang Itu ,,Gewenst" Atau 
|,Ongewenst" — Letkol. Pirngadie Tentang 

Tawanan 5S. O. B. 
LETNAN KOLONEL Pirngadie dari Penerangan Angkatan 

Darat menerangkiin kepada pers di Bandung, bahwa anggaran 
'Ibelandja untuk usaha pemulihan keamanan dibeberapa 
spots di Indonesia akan diambil dari Bab I (regering en hoge 

colleges) demi kepentingan daerah2 dan bukan dari Bab2 lainnja 
umpamanja dari, Kementerian Pertahanan atau Kementerian So- 

trouble 

  

  

DJANGAN SEBALIKNJA 
Minggu jl 2 multimiljoener me - 

ninggal: H, Moeslich dan Liem 
Seeng Tee, 

Kedua2-nja mulai sebagai orang 
biasa sadja. H. Moeslich mulai 
sbg "pengobeng” alias "tukang 
ngetjap batik” di Lawijan Solo: 
sedang Liem Seeng Tee mulai 
sebagai pendjual katjang. 

Tjontoh kedua orang ini pan- 
tas ditiru, Uletnja kerdja, hemat- 
aja, pandainja organisasi: pandai 
nja menghemat dsb. 

Djadinja djangan sampai ke-se- 
balikannja sebagaimana — banjak 
terdapat dikalangan ' pengusaha 
kita. " 

Mulai sebagai importir gedee. 
Terus mendem njelir. Bikin bun- 
galow di Puntjak. Mobil lima, 
Pandjangnja semua 8 meter, 

Tetapi serenta lisensi istimewa 
matjet..... bhlaaaaiiek. Dari 
importir gedee kok terus malih 

itu harus berhenti. Oleh karena djadi pendjual.... baksoo!! 
itulah pengeluaran harus diatur 

pe 
mulihan keamanan itu sebagai di 
ketahui, pemerintah hendak me 

setjara integraal, 
militer 

usaha2 so sahabat Sirpong, si Djagur dari 

setjara continue: Mengenai 

njelesaikannja 
artinja gerakan .operasi 
harus dibarengi oleh 

sial, ekonomi dan politis. 

Soalnja bukan persalah atau 
tidak, tapi... F 

Tentang timbulnja suara2, dju- 
ga dalam parlemen, supaja taha- 
nan SOB jang sudah lama belum 
diperiksa sadja segera dibebaskan 
kalau tiada kesalahannja, Letnan 
Kolonel Pirngadie . menjatakan, 
bahwa orang harus mempunjai pe 
ngertian jang betul tentang soal 
tahanan SOB itu..Para tahanan 
SOB ini lain sifatnja daripada ta 
hanan kriminil. Mengenai taha- 
nan SOB itu soalnja. bukanlah 
bersalah atau tidaknja mereka 
itu, melainkan apakah orang itu 
,gewenst” atau ,ongewenst''. 
Djadi djika ada tahanan SOB di 
sesuatu tempat oleh jang berwa- 
djib sudah dianggap tidak ,,on- 
gewenst” lagi, maka ja dibehas- 
kan dgn segera. Tapi kalau seha- 
liknja, maka ia tetap ditahan 
atau dipindahkan ketempat lain 
untuk dibebaskan. Demikian Let- 
nan Kolonel Pirngadie. 

Kemarin Nj. 
Soong' Ditung-” 
gu Di Djakarta 

  
MENGENAI 

Njonja Soong Ching-ling dapat 
dikabarkan lebih djauh, bahwa ia 
ditunggu tiba hari Senin petang 
ini di Djakarta. Njonja Soong 
lakan tinggal di Indonesia sebagai ' el 1 
tamu negara selama kurang lebih Yeh Djie Tjhiaw Khay (Surabaja) 

akan datangnja   
10 hari. (Antara). 

  

KEPLESET 
P.M. Afghanistan luka2. Sebab 

nja kabarnja djatuh kepleset di 
kamar mandi. 

Hloo, ini ada2 lagi: keplesat di 
kamar mandi! Sebab miturut 

"Sunday Bulletin” katanja orang 
ita kaluk "kepleset” biasanja di 
s2... Kakus!! 
Maklum sih, kakus2 di Indone- 

sia ini biasanja gelap. 
REVOLUSIONER 

Salah satu resolusi KENSI me 
puntut supaia penampungan 
KMB dilakukan setjara revolu- 
Sioner, Semua usaha2 Belanda 
kalak dioperkan harus dioperkan 
kepada pengusaha nasional. 

Sir-pong akoor. 
Tapi hija nggak usah pakik re- 

volusioner revolusioneran to! 
Tjakup sadia dituntut semua 

usaha Belanda kaluk dioperkan, 
harus dioperkan kepada.... go- 
longan kami KENSI. 5 

Kan gitu lebih djelas. 
Ja, toh?? 

Sir-pong. 

sport | 
3 REKOR RENANG INDONESIA 

DITUMBANGKAN. 
Dalam perlombaan renang dan 

pertandingan polo-air internasio- 
nal, jang dilangsungkan dikolam 
renang Manggarai, Djakarta, tgl. 
12 Agustus berhubung dengan 
kundjungan regu renang/polo-air 
"Singapore Combined Schoolboys' 
ke Indonesia, 3 rekor renang In- 
Pena telah berhasil ditumbang 
an. 
Rekor Indonesia 100 meter gaja- 

punggung -puteri, jang berada di 
tangan Carla Oen (Aguarius Ban 
dung), telah diperbaiki oleh Carla 
Oen sendiri, ketika ia berhasil 
mentjatat waktu 1 menit 20,9 dt. 
Rekor jang lama tertjatat dengan 
|waktu 1 menit 21,7 detik, ditjipta 

an oleh Carla Oen di Singapura 
(pada tgl. 8/l1 tahun j.l., ketika 
regu PBSI mengadakan tour ke 
Singapura. 

| Dalam perlombaan 100 meter 
gaja-dada “puteri (kolam sepan- 
djang 50 meter, kolam Manggarai. 
Red.) Ria Tobing (Tirta Kentja 
na Djakarta) berhasil memperbaiki 
rekor Indonesia jang dipegangnja 
dengan mentjatat waktu 1 menit 
30,2 detik.  Rekornja jang lama, 
Gitjiptakannja dalam kolam re- 
nang sepandjang 25 meter di Ban 
dung pada tgl. 29/7 tahun jang 
lalu tertjatat dengan waktu 1 me- 
nit 31 detik. 

|. Rekor Indonesia 100 meter gaja- 
,dada putera berhasil ditumbang- 
ikan oleh Alpo Suprajogi (Tirta 
Kentjana Djakarta) dengan tjatat 

jan waktu 1 menit 19,3 detik, jang 
iberarti 0,1 detik lebih baik dari 
'pada rekor lama, jang ditjiptakan 

  

  

  

kta pealaaa renang jang di 
'langsungkan di Bandun ada tgi 
29/7 tahun 1955. 2 : 

LapanganImporSpj. Diserahkan 

Seluruhnja Kpd Usaha Nasional 
Bbp. Keputusan KENSI Dim Lapangan Perdagangan 

SIDANG PLENO KONGRES Ekonomi Nasional Seluruh Indonesia Sabtu jl. antara lain 
telah menerima dan mengesahkan dengan suara bulat keputusan” Jang 8 u ole 
Perdagangan, jang terdiri dari sub-Seksi” Ekspor, Impor, Lokal & Interinsulair, Distribusi dan 
Pedagang Meneng'h serta Pedagang Ketjil. Pada pokoknja davat dikatakan, bahwa keputusan 

dirumuskan oleh Seksi 

dapi oleh masjarakat Indonesia Gan mengingat perlunja ada per. 
nasional dan soal2 jang bersangkutan dengan semua itu. 

meniadakan lisensi ekspor istime- 
wa dalam bentuk atau sifat apa- 
pun djuga, menghendaki agar me 
ngenai barang2 jang pembelian 

dan ekspornja sudah 
&disentralisir oleh pemerintah, su- 
paja. setjara-lelang  commodity- 
exchange kepada, eksportir nasio- 
nal jang tertinggi tawarannja di- 
berikan hak mengekspornja, d. me 
ngadakan peraturan chusus 'kea- 
rah perbentengan-ekspor sesuai 
dengan tudjuan terbentuknja sua 
tu spesialisasi, e. dibentuknja sua 
tu bank-ekspor chusus, f. diada- 
kannja kerdjasama jang erat an- 
tara pemerintah. dan kaum ekspor 
tir nasional guna penjempurnaan 
kearah pemeliharaan pemindahan 
ataupun perluasan pasaran hasil 
Indonesia, melalui aparatur pers 
wakilan2nja diluar negeri, g. su- 
paja segala perdjandjian2 dagang 
dgn negara2 lain jang membawa 
perluasan volume-dagang, disele- 
saikan dgn gaja dan waktu jang 
sesuai dgn ketjepatan pergeseran 
kepentingan adanja perdagangan, 
sehingga terhindar langkah2 jang 
terlambat dan merugikan. 

IMPOR: 
1. lapangan impor supaja selu- 

ruhnja diserahkan “kepada usaha 
nasional. 2. diadakannja scree- 
aing oleh pemerintah melalui or- 
ganisasi gabungan-simportir nasio 
nal setempat. 3. pengoperan2 pe- 
rusahaan impor kepada badan da- 
gang Jlainnja, supaja erkenning-   dari devisen jang dihasilkan oleh 

ekspornja dan diregistrasi oleh 
pemerintah guna tudjuan melaksa 
nakan tjara pembiajaan atas da- 
sar payment against  docu- 
ments”, berikut pembiajaan kan- 
tor-kantor tjabang diluar negeri: 
3) melarang kaum produsen utk 
mengekspor barang2nja. sendiri: 
HW menjalurkan pelaksanaan eks 
por dari hasil2 sumber produksi 
milik pemerintah melalui ekspor- 
fir nasional, ketjuali jang telah 
terikat oleh perdjandjian2 inter- 
nasional: 5. menghilangkan gedja 
la-gedjala penghalang kegiatan 
ekspor dgn mengadakan peratu- 
ran-peraturah jg sesuai dgn si- 
fat dan keadaan tiap2 daerah: 6) 
  impornja ditjabut. 4. diadakannja 

desentralisasi BDP ditiap2' pro 

dagangan dinda 6 pula halnja disektor-sektor lain, djuga didasarkan pada 

por dalam rangka ,,let alone 
agreement” supaja disalurkan me 
lalui importir2 nasional. 
LOKAL & INTERINSULER. 
Mengenai semua perdagangan 

lokal hendaknja melulu diberikan 
atau diserahkan kepada pengusa- 
ha nasional, terutama mengenai 
hasil2 produksi paberik asing jg 
mendjadi kebutuhan rakjat scha- 
ri-hari. 
Selandjutnja mengenai perdaga 

ngan interinsuler diandjurkan: 
a. agar segala pengakuan per- 

dagangan antar-pulau hanja  di- 
berikan kepada pengusaha2  na- 
sional. 

b. agar pengakuan? jg telah di 
berikan kepada pengusaha-pengu- 
saha asing tidak lagi diperpan- 
djang dan ditiadakan dlm waktu 
selama-lamanja 6 (enam) bulan: 

C. agar semua pengiriman hasil 
bumi, hutan dan laut hanja bo- 
leh dilakukan oleh pengusaha? jig 
mempunjai pengakuan interinsu- 
ler. 

DISTRIBUSI: 
Karena lapangan distribusi pa- 

da hakekatnja# merupakan urat na 
di daripada ' kehidupan rakjat 
umumnja, sedang jang menguasai 
badan2 distribusi itu hingga kini 
sebagian terbesar adalah pengusa 
ha2 bukan-nasional, maka seke- 
dar untuk  mentjegah tindakan? 
spekulatif dari pengusaha? bu- 
kan-nasional itu, dikemukakan an 
djuran2 sbb.: 1. agar distribusi 
bahan2 pokok dan vital melulu 
disalurkan seluruhnja melalui 
pengusaha2 nasional, 2, distribusi 
jang tidak vital dalam djangka 
waktu 2 (dua) tahun harus sudah   pinsi. 5. devisen-pot utk tiap pro- 

pinsi supaja seimbang “ menurut | 
kepentingan daerah jang bersang | 
kutan. 6. pelaksanaan penjelesai- 
an izin impor supaja dipertjepat ' 
dan dipermudah. "7. “supaja pem- 
bajaran uang muka (harga lawan 
GG & F plus TPI) ditetapkan 2504 
untuk barang2 dagangan dengan 
kekurangannja dibajar waktu 
membuka LC, sedang utk barang 
barang perindustrian dan perta- 
nian kekurangannja dibajar pada 
waktu dokumen datang. 8. kelong 
garan mendapat kredit untuk pem 
biajaan impor melalui bank2 na- 
sional supaja dipermudah dan di daerah2, 

disalurkan melalui pengusaha? na 
sional pula. 3. agar pemerintah 
mengeluarkan peraturan jg meng 
haruskan penjaluran hasil? pro- 
duksi kepada pengusaha? nasio- 
nal. 4, menerima dan menjetudjui 
keputusan Kongres  PGPMI di 
Bandung tg. 6 sa 9 Djuni 1956: 
keputusan Konperensi GAPKI (Ga 
bungan Pedagang Ketjil Indone- 
sia) Djakarta Raya tg. 23 s/d 25 
Djuli 1956 dan djuga usul? GPBI 
(Gabungan Penjelenggaraan Be- 
ras Indonesia) Djakarta, 5, Agar penjaluran produksi diutamakan 
melalui pengusaha? nasional di- 

sesuai dengan perkemba perbesar, 9. barang2 jang di im- ngan rentjana otonomi, 

ie 
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Kongres Rakjat 
tai2 dimasa jang lam 
dan peladjaran2 apa | 
Presiden, organisasi2 it 
karena itu mei 

bentuknja Kongres 
triot2, dari semua | 
ngaruh besar dalam 

  

Sastroamidjojo jang mengatakan, 
bahwa kolonialisme sudah mi 
tetapi bangkainja belum dik 
Presiden katakan, bahwa ke 
nialisme belum mati, dan dalam 

  

hubungan ini menundjukkan :se- maka jang palin: 
bagai tjontoh Aldjasairia, Indo 
Tjina, dan Terusan Sues kala 
ini tidak dinasionalisir oleh Me- 
sir. “Kolonialisme sekarang mem 
bikin gegernja dunia mengenai 
nasionalisasi Terusan Suez itu”, 
kata Presiden. Selain itu 'Bung 
Karno membantah anggapan, 
bahwa Kongres Rakjat tidak per 
lu, sebab kini sudah ada Parle- 
men pilihan rakjat, dengan me- 
nundjukkan bedanja funksi Par- 
lemen dan Kongres Rakjat. 

Sebelum Presiden berpidato ke 
tua Dewan Nasional Kongres 
Rakjat Arudji Kartawinata, jang 
menegaskan, bahwa Sidang De- 
wan Nasional K.R. jang pertama 
ini telah menentukan atjara utk 
menjambut pelaksanaan program. 
Pemerintah Ali Sastroamidjojo, jg 
telah menampung sebagian besar 
keputusan2 aa Rakjat. Di 
katakannja, Kongres Rakjat ja- 
kin, bahwa pelaksanaan program 
kabinet ini hanja mungkin dilaku 
kan bersama oleh Pemerintah 
dan Rakjat. Sambutan diberikan 
pula oleh Mr: Rusli,” sekretaris 
Parlemen, atas nama Ketua : 
belum tiba kembali dari per 
djungannja di RRT. 

PM. Ali Sastroamidjojo atas 
nama Pemerintah na ke- 
girangannja atas pernjataan ketua 
Dewan Nasional K.R., bahwa pro 
gram kabinet bukan sadja menda- 
pat dukungan Parlemen, tetapi 
djuga rakjat. Tentang sebabnja di 

    

    

      

   
    

     
   

    

   
  

   

    

(Antara) (3 

    

    

  

   
   

2an2 dalam - kal 

sebagai ga bungan '   

     

        

  

lamanja diresepsi sidang Dewan Nasional - 
jelaskan, apa sebabnja gabungan2 par- 

ti Rad ce » PPPKI, Gapi tak berumur pandjang, 
at kita ambil dari sedjarah perdjuangan Indonesia ini. Menurut 
dapat hidup lama, karena merupakan gabungan partai2, dan 

5 unja sendiri. Tiap2 partai mentjerminkan 
bi un jang'lalu telah mengandjurkan di 

an sebag artai2, tetapi dari perseorangan, pa 
' Islam, Nasiona lis dan Marxist: gabungan patriot2 jang Telo 
gan meneruskan revolusi nasional kita. 

Berlainan dengan PM Ali sebutnja adanja 'common ground” 
'sebagai dasar tudjuan,-jaitu utk 
membersihkan diri dari sisa-sisa 
kolonialisme. Tetapi, djika ada 
orang jang belum merasa puas: 
mengenai hasil2 jang' kita tjapai, 

j tidak puas ia- 
lah karhi, kata P.M. “Ali, jang 
menjatakan, bahwa revolusi meng 
hendaki kesabaran dan  perhitu- 
ngan, disiplin dan organisasi. 
' 'Resepsi Sidang Dewan Nasio- 
nal Kongres Rakjat seluruh Indo- 
inesia tsb. diadakan di Gedung 
Pemuda Djakarta, jang bukan 
sadja penuh sesak didalam, tetapi 
djuga diruangan luar dan diha- 
lamannja. Dengan 'diantar oleh 
sekretaris djenderal Kongres Rak 
jat A. M. Hanafi, Btng Karno 
datang di Gedung Pemuda dari 
Istana dengan berdjalan kaki, di 
muka gedung disambut oleh Ke- 
tua Kongres Rakjat Arudji Kar- 
tawinata beserta anggota2 Badan 
Pekerdja Kongres Rakjat lainnja. 
Oleh Arudji disampaikan sebuah 
obor kepada Bung Karno, seba- 
gai lambang semangat revolusio- 
ner-rakjat Indonesia. 

Disepandjang djalan antara Is 
tana Merdeka dan' Gedung Pe- 
muda berdiri sebagai pagar ba 
risan2 pemuda dan pandu2, di- 
antaranja barisan Pemuda De- 
mokrat dan Pemuda Rakjat. Di 

lakang ,pagar2” itu - berdje- 

  

@Gjal rakjat jang memberi sambu 
- tan2: ,,Hidup Bung Karno, Hi- 

dup Kongres Rakjat”. 
Resepsi tsb. mendapat kundju 

ngan anggota2 Pemerintah, ang 
gota2 Parlemen dan pemimpin? 
partai. Selain PM-Ak Sastroami 
djojo tampak hadir Menteri Aga 

Laksamana Muda Subijakto dll. 
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Prinsip2 Jang Dikehendaki Amerika Bagi 
— »Internasionalisasi Suez“ 

PEMERINTAH AMERIKA Serikat telah menjampaikan 

' Presiden Akan 
Pelopori Kerdja 
Bakti Pembangu- | 
nan Masjarakat 

Desa 
WAKIL KETUA Panitia Ker , 

dja Sementara ' Pembangunan 
Masjarakat Desa Budiono terang 
'kan pada pers, bahwa persiapan2 
sementara untuk pelaksanaan ren 
tjana pembangunan masjarakat 
desa pada saat ini sudah selesai, 
dan pada tanggal 17 Agustus jg 
akan datang dengan diantar oleh 
sasmita isjarat) Presiden, ren- 
tjana tersebut akan mulai dilak 
sanakan. 3 

Setjara simbolis pada tanggal 
18 Agustus jang akan datang 
Presiden Sukarno akan melopori 
kerdja bakti pembangunan ma- 
sjarakat desa, untuk memperbai- 
ki djalan jang rusak, jang diada 
kan di Mampang Prapatan ter- 
masuk wilajah daerah  kerdja 
Kramatdjati Djakarta Raya. Da 
erah kerdja Kramatdjati (Djakar 
ta Raya) adalah salah satu dari 
djumlah 16 daerah kerdja Pemba 
ngunan Masjarakat Desa jang di 
bentuk dalam rangka Pelaksanaan 
rentjana V tahun Indonesia jang 
pertama. 

Dari kalangan Menteri2, pedja 
bat sipil Angkatan Perang, dan 
kepolisian diharapkan akan meng 
ikuti kerdja bakti tersebut. Menu 
rut Budiono selandjutnja, persiap 
an sementara untuk pelaksanaan 
rentjana PMD jang telah selesai 
itu ialah, seminar2 jang diadakan 
di Tugu beberapa waktu jang 
lalu untuk kepala2 daerah kerdja 
dan pedjabat2 teknis PMD. dan . 
kursus petugas PMD jang didikuti 4 | 
oleh 160 orang petugas PMD 
dari seluruh Indonesia. Kursus 
tersebut memakan waktu 2 bulan 
dan baru diselesaikan hari Kemis 
jang lalu. Kursus2 selandjutnja 
masih akan diadakan dan diren 
tjanakan agar kursus dipimpin 
oleh guru2 jang ahli, masing2 sebuah memorandum kepada negara2 jang akan menghadiri 

konperensi di London mengenai Terusan Suez, dalam mana Jdalam lapangan. pendidikan, ko 
diadjukan sebuah rentjana untuk membentuk sebuah badan P8rasi, pertanian, perindustrian beka si : 5 2 Makin , dan kewanitaan. Sedang lain2 pe 

an segan Semen ag pe an. da he ladjaran tentang kemasjarakatan 

| Rapat Umum Tahunan 
P.T. MASKAPAI ASURANSI ,GARUDA" 

| JANG AKAN DIADAKAN DI DJAKARTA-KOTA, ROA MALAKA SELATAN No.6 
| 2 s PADA TANGGAL pa 

: .. 28 AGUSTUS 1956 pukul 11.30 Siang 
basa i ATIARA: 

2. DISPENSASI ARTIKEL XIV A.D.. 
. LAPORAN DIREKSI MENGENAI TAHUN BUKU 1955. 
. ANDJURAN PARA KOMISARIS. s : 
PENGESAHAN NERATJA DAN PERHITUNGAN LABA/ 
RUGI TAHUN BUKU 1955. 
PENETAPAN DIPIDEN. 
MUTASI DEWAN KOMISARIS. 
PERTANJAAN KELILING. 

    

Para pemegang saham diperingatkan pada pasal 18 ajat 4 dari Anggaran Dasar, 
jang bunjinja sbb.: Ta : 

KUASA UNTUK MEWAKILI DALAM RAPAT HARUS DI- 

LAKUKAN DENGAN SURAT JANG BERMETERAI TJUKUP. 

Laporan direksi, neratja dan perhitungan laba/rugi tahun buku 1955 dapat dilihat 
tiap2 hari dikantor kami Th Tks , 

DJALAN MALAKA No. 5, DJAKARTA-KOTA. 

PENGURUS. 

    

. MINJAK RAMBUT 

| COLIBRITA 

BISA DAPAT BELI DIANTER 
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| Diangan. Bingung !| 1 Nonah2, Njonjah2 “dan Tuan? PilihlahSselala ini Anggur 1 

Tjap GELAS MAS” No. 1 
Pembikinan Sempurna jang paling Baik Untuk Kesebat 

dan Kuat Badan ini Anggur ada 5 Matjam "Dana 

Laki2 
Wanita 
Hamil 
Beranak: 
Laki dan Wanita 
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0 TOKO', WARUNG, 
PLOKSOK SELURUH INDONESIA. 

DISEGALA KOTA SAMPAI 
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DAPAT BELI DI SELURUH TEMPAT       

  

uangan Terusan Suez. Demikianlah diwartakan-oleh warta- 
wan kb. Inggris ,,Reuter” dari 

Dokumen A.S. tadi menjatakan 
prinsip2 bagi sebuah perdjandji- 

an baru jang mendjamin bahwa 
djalan pelajaran jang strategis ini 
,untuk selama-lamanja ditempat- 
kan dibawah pengawasan inter- 
nasional.” 

Rentjana ini hari Minggu j.a.d. 
akan dirundingkan antara presi- 
den Eisenhower dan para pemu- 
ka dalam Konggres, dalam usaha 
Eisenhower supaja sikap peme- 
rintah A.S. itu disokong oleh 
kedua partai politik (Partai De- 
mokrat dan Partai Republikan). 

"daa 2 Par 

Memorandum kementerian luar. 
negeri A.S. tadi mengandung 
prinsip2 sebagaimana ,tersebut di 
bawah ini: aa 

1. Djaminan2 jang akan di- 
tentukan “agar supaja. Terusan 
Suez terus berdjalan sesuai 
azas2 Bana Sa dalam Kon- 
vensi tahun 1888, jg menegaskan 
bahwa Terusan Suez "harus se- 
nantiasa bebas dan terbuka, baik 
dimasa damai maupun dimasa 
perang, bagi kapal2 dari segala 
bangsa: dan sekali-kali tidak 
boleh ditundukkan kepada hak 
blokkade.” £ 

2. Terusan Suez akan di-ex- 
ploitasi oleh sebuah badan ke- 
kuasaan internasional, jang ber- 
kekuasaan penuh atas bea jang: 
dipungut, atas pekerdjaan keselu- 
uhannja, pemeliharaan serta per 

, kembangan. dimasa depan, dan 

  

    
    

   
    

  

       

  

   

  

   

  

    

       
     

     

  

    
     

    
   
     

    

    

  

   

    

mereka jang dapat dibebaskan di 
kembalikan 

. transmigrasi 
“keluarga jang terdiri dari 4.850 

dari Sulawesi dimaha 

y adalah 

Washington hari Djum Yat. 

2 . . an Penjelesaian 
Tawanan2 SOB 
OLEH Djurubitjara A.D. Let- 

nan Kolonel R. Pirngadie  di- 
usaha2 untuk menjele 

saikan masalah tawanan SOB se 

Dalam tahun 1954 tertjatat ta 
wanan SOB Ma Lena 
orang. Mereka ternjata me 

an pada tempat asalnja. 
Akan tetapi djika ternjata tem 

pat asal mereka tidak mengizin 
kan karena keadaan keamanan, 
maka diusahakan djalan lain de 
ngan mentransmigreer mereka se 
tjara sukarela. Dalam transmigra 
si tsb. tiap2 keluarga “mendapat 
13/4 ha Ta ana dan 1/4 
h, tanah pekarangan dan peru- 

mahan, Selama 6 bulan tiap ke 
dgn Juarga dapat bantuan. dari peme 

rintah bahan2 konsumpsi seba- 
gai berikut: tiap2 orang dewasa 
diberi 15 kg beras “dan) tiap2 
anak 9 kg beras. Mereka djuga 
mendapat teh, kopi, minjak ta- 
nah dsb. Akan tetapi waktu. 6 
bulan-ini tidak. mutiak karena 
biasanja bantuan tsb. berlaku 
sampai mereka dapat berdiri 

aa, 
Selain dari pada itu bagi me 

reka pun disediakan perumahan 
dan diberikan alat2. pertanian se 
perti tjangkul dsb. 

Selandjutnja diterangkan oleh 
Letnan Kolonel R. . . Pirngadie, 
bahw, semendjak. tahun 
sampai pertengahan tahun 1956 
teen diusahakan penjelesaian ta 

SOB dengan 
sedjumlah 

wanan2 djalan 
172 

djiwa. Adapun jang  mendjadi 
objek2 transmigrasi 'adalah dae- 
rah2: Pangkalansusu' 'dan Mer- 
bau di Sumatera Utara, Pema- 
tangtudju, Sungaideras dan Sam 

' bodja di Kalimantan Barat, Pu 
lauatas di Kalimantan Timur 
dan Konda (Kendari) di Sulawc 
si Selatan. Fe Ni 

' Kebanjakan dari tahanan2 S. 
- O.B. tsb. berasal dari Djawa Te 

ngah. Djawa Barat dan sebagian 
keadaan 

keamanan didaerah, terganggu. 
Biaja jang telah, dikeluarkan 

guna keperluan tsb: selama Ini 
: sedjumlah Rp. 26.946. 
070,-—. (Antara). 
KONGSI INGGRIS. ,,ORIENT 

LINE? MEMBOIKOT 
TERUSAN SUEZ 

Agen kongsi pelajaran Inggris 
"Orient Line Coy” di Capetown 
menerangkan, bahwa kapal2 ke 
punjaan kongsi #fadi sebanjak 
20.000 ton kapak “penumpang, 
mungkin akan: diperintahkan su 
aja berlajar melalui Capetown 
Afrika Selatan) kalau "krisis Te 
rusan Suez” masih djuga ber- 
langsung. Nee 5 

akan dapat diperoleh dari tjera 
mah-tjeramah jang diberikan oleh 
tokoh2 dari pelbagai lapangan. 
Lama kursus 1 tahun. 

Dikatakan oleh Budiono selan 
djutnja bahwa biaja jang dikeluar 
kan dari Anggaran Belandja Pe- 
merintah untuk Pembangunan 
Masjarakat Desa (PMD) setahun 
nja berdjumlah Rp. 36 djuta, dan: 
dalam waktu 5 tahun seluruh 
biaja utk itu berdjumlah Rp. 180 
djuta. 

Dari djumlah tsb. untuk masing 
masing desa dalam lingkungan 
daerah kerdja akan mem- 
peroleh biaja bantuan sebanjak 
Rp: 10.000 per tahunnja, Dikata- 
kannja bahwa biaja bantuan tsb. 
hanja merupakan tambahan dari 
biaja aktivitet jang tumbuh di ma- 
sing-masing desa itu. 

Dikatakan pula bahwa biaja 
sebesar “itu dikeluarkan untuk 
pertama2 didesa2. dalam daerah 
kerdja, tetapi, bukan berarti bah- 
wa desa2 lainnja apabila. telah 
datang waktunja tidak akan mem 
peroleh gilirannja, ialah jang 
berupa. sumbangan pemerintah 
pada aktivitet2 desa itu. Dikata- 
kan pula bahwa dari  djumlah 
40.000 desa diseluruh Indonesia 
ini, terdapat 80 desa jang terma- 
suk dalam lingkungan ke 16 dae 
rah kerdja PMD. Achirnja Bu- 
diono katakan, bahwa jang perlu 
untuk pembangunan  Masjarakat 
Desa ialah adanja swadaja desa 
sendiri: untuk bekerdja “ kearah 
maksud ini semua pedjabat PMD 
diharapkan agar dapat memberi- 
kan tjontoh2 jang berguna, demi- 
kian Budiono. (Antara) 

Sudah Terlalu 
»Karem“ Pendja- 

an djahan Inggris ? 
SULTAN Djohor Djenderal- 

major Sir Ibrahim beserta permai 
surinja (asal Rumania) dan puteri 
Mariam hari Djum'at telah ber- 
tolak dari Singapura menudju ke 
Inggris, dengan kapal Belanda 
”Willem Ruys,” Seperti diketa- 
hui, ia sudah berkali-kali menja- 
takan tidak setudju apabila Ma- 
laya merdeka dan Inggris me- 
ninggalkan Malaya, dan dalam 
pada itu ia menakut-nakuti kaum 
Be na dengan “bahaja Komu- 

Is. 
Sebelum petjah perang pun ia 

seringkali ada di Inggris dan ne- 
gara2 Eropa lainnja. / Sesudah 
achir perang ia hampir terus-me- 
nerus ada di Inggris, dan baru 
pulang . menengok — tinah-airnja 
“waktu tahun jJ. hendak diadakan 
upatjara2 peringatan tilang tahun 
ke-60 naik tachta di Djohor. Se- 
lama ia ada diluar. negeri, ia di 
wakili Tengku Mahkota, 

  

  

Ta Witjari: “ 

Aonraia Gupala” Te, ITU SALING Jing, LAN — damar 
Merdekakan Daerah Itu Laborant (e) 

DEWAN Perwalian PBB ma: Bidan?“ 
lam Djumw'at jl. telah menjetu- Perawat (Wanita). 

djui sebuah laporan jang naa 

supaja Australia mengemukakan | perglamar setjara tertulis harus diadjukan dengan melampirkan : 
tanggal2 pedoman bagi pemberi-    

  
    

    

  

an pemerintahan sendiri atau Pa beserta turunan dari idjazah? jang 

kemerdekaan kepada wilajah per kutan. | : 

walian New Guinea. kepada DIRECTORIUM R.S. TIONG HOA I WAN, Semarang. ' 
Laporan ini disetudjui dengan nisan 1 
  

$ suara lawan 6. Amerika Seri 

kat, jang biasanja memihak ke- 

enam negara jan, Sean $ ET - 

rintahan idaerah2 perwa- 4 La te 

ban PBB, hingga dengan semi, corang Lelaki Atau Pp rempuan 
ci ta isei 

Par BM saman dan (!ANG BERPENGALAMAN DI TOKO KAIN2. 

Inggris menentang keras andjus Lamaran harap diterangkan pengalaman kerdja di Toko Kain? 

ran fadi. jang mana. 3 5 

Seperti diketahui, wilajah per|Lamaran dgn surat dapat dialamatkan pada Harian ini No. 7/3229 
walian PBB jang disebut New 

i 

beo At TN 
Guinea meliputi bagian utara 

2. PROSPECTUS Kursus Tertulis dan 'Lisan. 

Iriah Timur, dan terbagi dalam 

dang North Eastern New 

bh. CATALOGUS Buku2 untuk S.R. dan S.I. 
Minta kepada: 

Guinea, kepulauan Bismarck dan 

Instituut ,,Hajam Wuruk” 

bagian barat kepulauan , Solo: 

SURAKARTA. 

mon. Keseluruhan ini sebelum 

KOTAKPOS 27 SOLO 

Ditjari: 

  
  

Perang Duni,, II merupakan dac 
rah mandat Liga Bangsa2, dari 

sebelum Perang Dunia I djadja 
han Djerman. - Luas keseluruhan 
nja 93.000  mil2, berpenduduk 
kira2 1.150.000 djiwa. 

Bagian selatan Irian Timur, se 
perti kit. ketahui disebut ,,The 
Territory of Papua” dan daerah 
ini eng rg Warar rr 1 Papa 

Me NA ana TAMBAKSEGARAN 87 SOLO | 
TN ai Na perwalian Mulai sekarang menerima pendaftaran murid? : untuk CURSUS 

- (Antara-UP) BARU jang akan dimulai bulan. September 1956. 

5 Untuk Mentjapai Idjazah : 

(“Remadja” B.A)   

  

Radio Kairo mewartaka, Dju un 
Ta Ta Ma Presidium . Costumiere 

vjet Tertinggi Uni Sovjet, djen Hi 
deratbesar Kliment  Voroshilov, Coupeuse . 
telah menjampaikan pesan utja Leerares 
pan selamat kepada Presiden Me aa : 5 
sir Djamal Abdul Nasser. berta Serta diberi peladjaran extra menjulam (Keradjinan tangan). 
lan dengan hari 1 Asjura (Ta PENDAFTARAN tiap? hari djam 08.00— 12.00. 
hun Baru tarich Islam). : anna ma ||. 

Biro Pembebasan Daerah' Teluk 
Parsi & Arabia Sit Akan Didirikan 
HARIAN2 Mesir hari Djum'at, Perlu dikemukakan bahwa Ku-frikat. Minjak tanah di Oatar 

mengabarkan bahwa di Damas-|wait, Bahrain, Oatar, dan apa jg Ibaru mulai di-exploitasi, sedang- 
kus, ibu-kota Syria, akan didiri-|disebut wilajah sheikh2  Trucial|kan jang di Trucial States (al. 
kan sebuah biro untuk Pembeba- (States semuanja merupakan ne- JAbdu Dhabi) belum lagi diusaha- 
san wilajah amir2, sultan2 danjgara2 jang “dilindungi oleh Ing- jkan. $ 
sheikh2 daerah Teluk Parsi danlgris”, semuanja “dalam ikatan) Djuga kesultanan Maskat  &I' 
Arabia. Selatan. perdjandjian istimewa” dengan jOman mempunjai »shubungan isti 

Pola biro ini didasarkan atas (pemerintah Inggris sedjak abad |mewa” dengan Inggris. Pasukan2 
pola Biro Gerakan Pembebas|ke-19. Sesuai dengan perdjandjian Isultan dipimpin oleh opsir-opsir 
Afrika Utara jang ada di Kairo, lini, daerah2 tadi dilarang berhu- |Inggris. Hadhramaut merupakan 
Biro di Damaskus tadi akan di| bungan langsung dengan negara2 |bagian daripada apa jang disebut 
bagi-bagi dalam berbagai seksi,lasing, ketjuali apabila melalui |Protektorat Adan (Inggris), ter- 
jang masing2 mengurus soal2 (Inggris. Terutama Kuwait dan |bagi dalam sedjumlah besar wila-I 
Kuwait, Bahrain, @atar, Oman, | Bahrain sangat kaja akan minjak Ijah sultan, amir dan sheikh: kota 
Maskat, Hadhramaut dan Adan, (tanah, jang di-exploitasi oleh JAdan dan sekitarnja merupakan 
kata surat-kabar2 tadi, kongsi2 Inggris atau Amerika-Se-' LI   
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Sekolah Modevak ,SUCCES? “ 

  

(UNIMAT universele draaibanken 

Bisa digunakan sebagai : 

« DRAAIBANK 

« KOLOMBOORMACHINE 

“ HANDBOORTOL 

# FRAISMACHINE 

« GEREEDSCHAPSLYPMACHINE 

t POLHSTMACHINE 

# DECOUPEERZAAG 

t DRAADSNIJMACHINE 

# VERDEELAPPARAAT 

# CIRKELZAAG 

st Precisie instrumentdraaibank jang ketfjil bentuknja. SANGAT TJOTJOK UNTUK 
G DIPAKAI oleh BENGKEL2 Radio, Arlodji, Juwelier dll.-nja. 

£ Harga standaard uitrusting Rp. 3,500,— 
Agenten: 

Prihadi Trading Soe, Ltd. 
BANDUNG : 
SEMARANG : 

Djl. Asia-Afrika No. 126 — Telp. 4626 
Djl. R. Patah No. 50 — Telp. 674 

/N.V. Handel My. Liem Bwan Sing 
DJAKARTA : 
SURABAJA : Djil. Petjinan Kulon No. 67 — Telp. U. 1291 

Djl. Tihang Bendera No. 71 — Telp. Kota 1607 

  

Original Eguipment On Most British 
Cars And Trucks 

MANUFACTURERS and TRADERS INCORPORATED 
Djalan Hajam Wuruk 4 — DJAKARTA — 

Phone Gbr. 5545. 'colony” Inggris, (Antara- Pj) Ii SAP mali Li wa ta aa an 
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MT "TUNAI Aa PU: PAN NA aa LAMA LA AN MALAM MMA, 
SS LL SL LM HE LE LL 

" 
00000001 HASIL UDJIAN DARI NA aa ina ha : 

. Po AAA JI, SIV LAU, 
OEMAR itiek Poespa) 

6 

, SO | Lu 1 KP Plak: Pompa Pembagian ah Mode ,ROSAN A”' : Mn an : & Aa P 2 3 » : Aa MA 2 TAN pi : -- A imi $ Pn 1 M0o00e SAP J7 AINA j ALULINTAS DI DJALAN2 — (| (Dil Kr. Tengah Timur 6A ih | 0 ( | Dik MATARAM 102, (PANDEAN) SEMARANG: fil Pe MAT Naa Ji, Sriwidiaja (Kintelan lama 21). an 1 Ce Pa! @ 
/ GR oe ena lane mna og aa 3 h “Ini mempunjai kekuatan meo- (| (Pada tgl. 12-8-1956 di KRANGGAN Temanggung. KN 
, g telah diselenggarakan oleh J.P.S,M, pada tanggal 24 s/d 28 Diuli 19564 II gkan suara mesinnja aa PP Ta ALA LT LS TAS TA TA, TA LL ML KL LL LL Lo, , ' IA t: : Ra “3 3 nee e sa 1 G i dl. 
e SN . : La BISIKAN GADIS JANG: Nee SN 4 S Guna Djawatan / Koperasi Pegawai / Perusahaan na AN auaa | | AAA TA RORO djungilah | Saksikanlah | HARGA E.Z. 
Lia TU PER Et OA ( UE t , 2 Ng : NN 21 , k € 

. Na KOP DEA Ui : Nasa St Aa Al Pa Ne najungila aksikanian | (Ni, ae Naat og ena | Nj, J TAN PIK LIANG -SIEM $ l 'ooter pertama dan jang terbaik |j | Nanang . DUNLOP CRUISER/CHAMPION 28 X 1/4 a Rp. 24,20. t Na. RODHI 4 IATOEN Ng N EU Kn Sar JANG KAMI SEDIAKAN || SANDIWARA — SENIDRAMA: DUNLOP ROADSTER ENGLAND 28X1!4 a Rp. 35,60. AA ALA | Ni, SITI-PADHILAH “ : t . PEMBELIAN BANJAK DAPAT POTONGAN $96. 
Na SA aa " Nj. SOELIJATI SOEMARDJAN / 1 

kk 
# Na.RA.B.M. RIJANTI SRITINON IN SOEMARDJAI #1 | PERSEDIAAN SANGAT TERBATAS. TM ONDERWIZERES:. LERARES: . Ta 2 d | d | 
a Ni. R.A. NOERSELOWATI BOEDIMAN Nn. .LUCIA SONG TJIAT NIO "4 | TE yg w Fa 4 ABDU LK ADI 1 

PAN : $ Ta Fekas 8. Pemimpin: “. II Thn : : : : 1 TO Ne MET PAMA SANA CI SEBUAH TJERITERA JANG REALISTIS ! NT 1 
2) 3 NA aa Yin Kn ak $ . Dij. Gadjah Mada 10 — SEMARANG — Tilp. 1954. 

$ Sekolah Mode ROS A L LA” - | 'MENGGAMBARKAN PENGHIDUPAN MASJARAKAT !! mem £ Na po AI LABEL Di Gedung SIN YOU SHE | HrALTA 1S BEAUTY / : Dil. MATARAM 152, (PANDEAN) SEMARANG. Pe ue Ian : : : Ba MEA RANG ge (Ne MU COSTUMIEREs ( te PA an en A MODERN GOCELSE FORMULE 
' 7 Nj. OEI SIONG TING, Nj. TJOA SOEN aa , -.#Pada tgl. 23, 25 dan 26 AGUSTUS 1956. RATUNJA ana OBAT KUAT. 

" TE el A3 5 213 , impin Pe ran 
23 Pin . 3 lam). 

$ : 5 3 

f Man aU Na PA MO LrEK Gn an FA (Dimulai djam 19.30 (7.30 malam) ALLAHOO RADIUM TONIC PIL PA Oo RE Yan Li | Hn Y Diselenggarakan oleh : HONG BUN TIiWEE SEMARANG. Extra Strong. — Tanggung sem- 
0 Mulai hari ini menerima pendaftaran murid baru lagi untuk bagian MEMOTONG dan / 4 pan .. az 4 R buhkan segala penjakit seperti: Buah 

| GEN eAHI AKAIAN sampai LERARES, SULAM TIMBUL, BORDIR dng. MESIN ( | Kartjis Masuk : p- 10.— Pinggang, Djantung, Urat-sjaraf otak 
 SISTEEM SINGER dan SHABLON (JAPON BESCHILDERING). : ( 1 : . Te NB. (Brain), Lemah-badan, Ini pil menam- 

Tg on Ea ba “ih eh Dapat dibeli di Kantor H.B.H. Gg. Pinggir 105. bah darah, sumsum dan manik, baik 1 / 4 Tgl. 23 - 8-56 untuk anggota2 H.B.H. buat orang jang bekerdja dikantor. 4 ' : “TANDA MASUK dapat diambil dialamat tsb. diatas. ep Drag PA ag gn ag PU ana “ ng 22 
| SEKEEKEKERKAKR KEKE KEKKEKKKEKK KRESEK BERRNKN Kepala pusing, Entjok, Linu2, muka 

pa AL nu 
. Pinta Ng : 

putjat, Kaki-tangan dingin sering semut- 
| i Ki $ di & l h Bh Ta LA La LIL BL LOL LK 2g Mata kurang terang, peninkita | . Aunajungua. | | Me 'SATU2NJA ALAMAT JANG TERBAIK DIMASA INI UNTUK: Hare ya bas Mas 

» . memaa— : 
H 

2 7 
8 . 21 1 4 

pa xp Pe ena — N RIMA KWALITEIT CHROOMNIKKEL STAALBUIS. | Buat itu kita bikin ALLAHOO RADIUM TONIC PIL Tanggung — | PEKAN-RAJA LEVANT Ke-20| | Ben e K5 ayNN PRIMA KMALITEIT € Ma Taman Xx : aa 5 MEME EN BEUS TA : AN PERABOT RUMAH -TANGGA Harga par botol ....iicomee meenanduunn ade Nge Mn 1 3 si , BARI 1, ITALIA j : : ta 1 z SR 22 ARTISTIE MODERN : " »POWDER ADJAIB” 

! , DITUNGGU : ”ORION”/”INDRA”/”ROYAL” dan "Djagalan” (ARTISTIEK, | 2 Eczeem, kadas, kudis adalah " 
: , Sai ap EMBER 1956 Hn 00 25 WIDYAGALAN” INI MALAM PREMIERE 5.007. 0 9.00 (13 th) ORIGINEEL dax HALUS. , 0 penjakit kulit jang berbahaja | 

| PEN | Heni NASION : sa Tapa naa ai : La SNN an 2 Mak Naa 
an dapat merusak selu 

| TIAP2 TAHUN DALAM BULAN SEPTEMBER DENGAN DIHADIRI OLEH 55 NE- . PN ?THANG PEK FU TIAN CHIU SHIANG” ia ca badan kita, Pakailah selalu 
» SERI DENGAN 7000 PESERTA. buah beraa “rehtak "Uikiko, Iiag siding LaG 

»Powder Adjaib”. Obat ini 1 1 Ag Henna NN EU, MEN ON Pa nga Da EA 2 RK luar biasa mandjurnja. Da- | 
HUBUNGAN KAPAL UDARA DENGAN SELURUH DUNIA ! ata Loan” NA lam tempo jang sesingkat2. — | 
PENERANGAN SELANDJUTNYJA : 3 Br : 1 BE z | ! 

aja “An mann Menakak ! 
. j : IE i $ : 3 ME UP 

czeem, Kadas, Kudis jang 
| J. M. Laihad Ta Djakarta Tan | Bantulah P M EN I WAP 

berbahaja Sara Ta eh | 
6 : . iy CERA KU 4 8 Pa an y 

sampai seakar-akarnja. Sega- H 

an 5 E.A. Fiera del Levante, Bari : | Nana. 
mata Ecacem Katim, Ba Ban 3 al AE Dit EN LA £ e aa 3 238) SI BENER ai 

1 anu, Kudis dll. jg te lama 
Ma an an aa : Ta — - matang 

TENUN GAN NN tidak bisa sembuh dengan 
KE AA ARA EK EN EN AE 

5: MOHAMAD:SADIK: JOHRIE: atjam2 obat jang lain. Insja 

t 

SEN IR US RU ST Aa IN matjam bat jang . 

2 | 66 

Bedah Da 3 Allah dgn Powder Adjaib € 
4 3 | F 

akan baik kembali seperti 
8 j : o 

biasa. Powder Adjaib adalah satu2-nja obat Eczeem, Kadas, Kudis , 
8 . 4 f f Li 

jang terbaik. Tidak ada bandingannja diseluruh dunia. “Tanggung 
: 99 : # , 

garansi 100 pCt. Harga 1 botol Rp.25.— Bisa kirim seluruh ai 
ka 1. & “ 

s 
ind ig tambah kirim 10 2 " 

Radjanja Dari Obat Kuat Badan 
TN Pkatuala SA LgPa AP NA 1 

AMOND HAIRDYE. 
(Speciaal Untuk Orang Laki2) 

Harga per botol besar Rp. 135.— 
Banjak Kaum Laki-laki jang mengeluh, badannja LEMAH, KU- 

Harga per botol ketjil Rp. 10.— 
RUS, muka PUTJET, pinggang sakit, Geger sakit, mata Gelap. 

Semir ini adalah pendapatan: baru isci 
Scring-sering kepala pusing, kuping berbunji, badan selalu merasa 

La ini semir jalah tidak panas. Dan ! 
8 lesas mundigai tjape dan lain-lain penjakit lagi. Untuk itu semua 3 

1 
Tea tidak luntur. Garansi 100 pCt. : 

Do disncanlah Tuan-Tuan mendjadi gelisah. 
PN TI ada bandingan diseluruh Dunia. . . 27 3 , .” 

PRA . Obat Kuat Pil ,NESTOL PN an 3 3 
: 

t | 
- 

segera dapat menjembuhkan dan memberantas itu semua penjakit?, 
Hg : h im USAI KUAF badan speciaal dibikin untuk orang laki-laki, 

dua ieratama terbikin dari bahan? jang mahal dan MANDJUR, 
Gin sudah dinjatakan oleh para DOKTER? jang ternama dan di- 

| anggap sebagai salah sutunja OBAT KUAT badan jang berfaedah Bl PB 2 Bu Ira Be ma Gan sangat MANDJUR sekali. 
Mela SL Bee OR Ta Ba LI eh Ta aa | Orang laki-laki jang telah makan ini pil ,NESTOL” tentu 
Bem RA Ne TAN BA Naat : N Afonujantinat by: 

akan merasa gembira bidupnja, aer muka mendjadi bertjahja te- 
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 Ianp, kelihatan gagah, tenaga penuh, SEHAT, dan betul-betul 
: .. SP” KEPRABON-KULON.13/D-SOLO. 

mendjadi satu laki-laki jang KUA T badannja, Ini Obat bisa 
PI ana 3 £ -- Cisek diseluruh Agen” diseluruh INDONESIX. 

Pane SA i ! 2 Pe Bi SEMIBR RAMBUT HITAM 
AGENT: 53 

Tekankan 1 | Harga perpak Rp. 7,50- ENG TAY HOO, Pekodjan 101, SEMARANG, Telf” 1881. “INI MALAM PREMIERE BESAR 5.-7.-9.- (17 th) Aa | SEKALI MU. EnG TAY BOO, Gg. Warang 1, SEMARANG. 
“Extra: INI'SORE DJAM 3.00 1g : DA AWET 

| BOLEH BELI DISEGALA TOKO OBAT. 
PET : SAN MUDA. 

AA MAA ta ata 
2 21 »| ALLA ZOR Ce Saat | 

il 25 | PIL KERAS. ' ? PL Ne 
ye &8| Pil kuat isti- 

is :j : #53 ! : Ca 3 
1z | 2» | mewa untuk 

. A : tem dalam permainan 
ia 22| orang laki? | Ka tjatur akan memberikan 
Yg 5 | jang kurang 

: : J Pan Ka 2? Pan 

&» | tenaga. Ba- “ 
kemenangan bagi Sdr. Tetapi . - 2 4 

Z0 | gan “lemah set Sdr. jang terbaik adalah mendjamin. 2 
| Lemah sjah- keluarga dan hari. tua Sdr.-sendiri dengan polis“ 

Harga per doos Rp. 20,— da Land DWIGUNA dari: PE BA ATA 
maa le Zwakte), “4 

(Sexual Weakness, Lost Man: 
  

  

hood, Nervousness, Build Blood, 5one, Energy). Penjakit JIRIAN adalah penjakit Jang sangat berbabaja, seperti Api dalam Se- kam. Penjakit ini timbul karena rusaknja achlak (moreel) diwak tu mudanja, 

ALLA ZOR PIL KERAS 
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Cinemascopf 
cam TECHNICOLOR 

4 taun metan 

  

     

    Dari itu kita sedia Obat 
Harga per doos Rp. 30.— 

MANUFACTURED BY: WORLD KNOWN 
PROF. M.S. COLLER 

SOLE AGENTS: 

V . jadangan hari tua MASKAPAI ASURANSI DJIWA 
(Mutual Life Insurance Company) 

» BOUEMI-POETERA 191 
Kantorpusat: Jogjakarta 

  

  Y .djaminan kelu arga ma me 

Joaine WOOLWARD Ph CAREY- Raymond BURR “AKSI HATE Te Ss aan 
Kisah seorang laki2 pentjinta perdamaian, sebuah kota jang haus | 
kerusuhan, dan seorang gadis jang menerima keketjewaan dari 
kepertjajaannja ! : ! 
Dalam hati si-laki2 bersemajam keinginan untuk damai, untuk 
bertjinta, tapi tindjunja melajang walaupun tindju 
jang dikawal dengan doa! 
|Sebuah film CinemaScope jang terbesasr dan menarik ! 

MATINEE: MINGGU PAGI DJAM 10.00 
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Dji. Teuku Umar 15/D (Keprabon Kulon) — Solo. Bisa kirim seluruh Indonesia, tambah ongkos 109. Kirim uang lebih dulu. 

Semua Agen" harga sama, 

Depot Obat AA, Gang Pinggir 9, Semarang: Toko Obat 
pore” dan Toko Obat ,,Shanghai” 

i” tanpa sesuatu keharusan 
“mintalah pendjelasan dari: 

Peng 
"3 Medan — Palembang — Padang — Djakarta — Bandung — 

Solo — Surabaja — Makassar — Den Pasar — Bandjarmasin. 

  

  

P. T. PERTANGGUNGAN DJIWA 

“DHARMA-NASIONAL” 
»Singa- u » Pasar Djohar Semarang, Uni- Lan | versal Stores, Bodjong 6 B, Semarang: Toko Obat ,,HOK AN”, 
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ae Panas aa NN Aa He Djl. Raja 114 Magelang: 'K. A. Mohamed “Yasia, Djl. Kepati" : 2 amor eaaMaMME NMR sa LT Ka Pan 'asin, D 
1 | | gan: Pooran Sporting Coy, Dil. Pontjol 40, Se- Djakarta- Kota: Djl. Tiang Benders 90 tilp. 807 Kota. 

U N T UK 1 Kl Njonja Dan Nona Past ahu | marang: Toko Jilani, ai Nusantara 112, Makasar: Kidon de e 
Djakarta: Metropole-Flat 28 — Dil. Dipoh 2 ilp. 1061 Dng. vw kang DP RE) KA s9 | Beaute ,,Ladis”, Djl. Srambatan 20, Solo: Toko Minang Padang | Bandung: DjL Djawa 1 f Net ane NA: Sia is. 

Kaum Ex anita . Mesin-Djait »N ecchi Bu Mira | | pandjang, Seumatra-Tengah: Toko Obat ELGECO, dil. Slamet | : Hangaurg: diva “song jai -oelama' sedia -kenerdakaar Ni: GOUW. beksedis insgeri, | Rijadi 73c, Solok Muh. Bin Abdullah Rumah Makan Asia India, | 
Se IG LN NU ali 

k LV 2. Ea Pe Nk Gp Ra : 3 Noni Dinen Tasa neh Karanggetas, Tjirebons Toko Noor, Djl. Raja 78 Madiun, 8, PIAR 4 
ma tamu, dari djam Necchi” BU Mira bukan mesin-djahit biasa, tapi se uah : , | ea aa 10 — 12 pagi : mesin-djait adjaib jang mentadjubkan, karena mempunjai Pasar Tundjungan Stand no. 81-82 Surabajas Toko New India, W | - I DPI Badan lembek ”7 i 5. 6 sore daja-tjipta jang istimewa dan luar biasa! ”Necchi” BU Samarinda: #iatah Makan Pakistan. Perak 5456, Surabata. 4 ' 

LA Lena man VITANOL-PILL.: Badan lembek, & PHARMA sb, “untuk gangguan2 datang bu- || Mira sanggup membuat ratusan matjam djenis djaitan se- Toko MURNI, Slamet Rijadi 54 — Muh. Amin, Tjokronegaran 93, T 
1 , dingin, tulang2 sakit, tangg, lekas : Maak. sat! di Jsan j Solo. 

Tilpon Tdi 16 tulung Rp. 20.—  DARSALIN- Pe Le Re Yang Ya cp tan (maands Mogeninsen, t BATA Wa otomatis ! E 1 : PILL.: Bikin isteri sehat Rp. 20.-| Alangkah sedih dan susah hatinja lelaki itu jang tida mempunjail — peranakan): aa 6 
  

tenaga laki”, Mereka merasa bahwa kekuatan semakin lama se- 
makin kurang atau hampir hilang sama sekali. Oleh karena ke-| 
kuatan laki? itu bersangkut pula dengan kesehatan anggauta? 
badan lain seperti otak, djantung, urat sjaraf, buah pinggang, 

Berhubung dengan isteri saja 
sakit keras dengan ini diminta 
dengan sangat supaja untuk uru- 

| san kantor sementara ini dja- 

RINALSPILL: Bikin hantjur batu 
dalam djalanan kentjing Rp. 20.— 
3 Rp. 57,— RENAPILL.: Datang 
bulan tidak beres Rp. 58.— VO- 
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nganlah tilpon dirumah CANOLPILL: Batuk kering, pa: |ferut, maka atjapkali menimbul 'lain? penjakit “seperti, takut | TTW 3 2 HA kup banjak, maka ,Jajasan SEKOLAH KRISTEN TIONGHOA" 5 
saja. 3 6 - sesek, data “TBC, Muat |djantung ber-debar?, Jemah, sakit pinggang, pendek napas, kem- Dit Siak: : 1 Surat Baha ta 17 A ustus” merf€tapkan untuk membuka kedua S.R.-nja di 1 

“Atas bantuan jang diminta ini lekas baik Rp. 20.— 3 Rp. 57.— |Y0ng perut. Kita sediakan PIL SEXANOL jang ditanggung man- LD Batan Han Una ” $ 8 g Dil. Dr. TIIPTO 109 dan sebelumnja saja  menghaturkan Bedak Tela Rp. 5.- Porto Rp. 3.-|Viur untuk segala matjam KELEMAHAN, beri dan menahan/1 TUKANG ROTI JANG SU- II i SIDODADI TIMUR 23 4 Naa Ea THIO GIOK GIEM | icnaganja. : 1 | DAH BERPENGALAMAN. T k Fa IT EF N » sebagai sekolah sore dari djam 2 — 5. "5 TAN SWAN BING. | Gang Tengah 22 - Semarang, 'Harga Rp.20,— per pak. & : : KRANGGAN BARAT 184 0kOo 7 Pendaftaran anak? tiap hari kerdja di sekolahan? tersebut Ea 
EN ee Tg i SOLO: Tjojudaa 70A.  SONOCIDAL untuk sakit .kentjing, baru atau lama . Rp. 20,— SEMA RANG. 'BODJION 25 '" SEMARANG dari djam 8 —12 pagi. E 

S an naa aah ap ons MOD IKA untuk sakit batuk, bengek danslijsma- Rp. 15,— Be Ba Ea , St , : : »Jajasan SEKOLAH KRISTEN TIONGHOA? 
: Ku ee SEXALIN untuk wanita jang sakit kotoran tida teratur -Rp. 20,— 7555 5 : SEMARANG. meennnenngnaan Teman | Di d s : k BARYLTIN Minjak rambut guna Bat rgs pas. : Keluar Kota 3 jua I (SC KAB! diangkan rambut, dan brentikan rontoknja rambut " ” - An em Haa na ngan (amami Lean AAL mna Hp Pin Ta BA MAA Pa KN ' CApatuh el ak anak ab mena PA baut an genta ana Rp. 10,— . aa AA Ann (FBUT ShE DIPNT TElL HIM SI weeRes IN TKE STABLE, KOY! DON'T TOUCH THAT GUN 

Li at S 2 "TA 10 IL D€ HAIRDYE Tjelup rambut untuk bikin bitam , : Aug PE ATA s YA LPONT BESERVE | | ANYTHINS, WILLIE! AND SkE | IcagLson N pon gatcHes KICKED CARLSON GET UP! 
1 1C eng L ong FORD V8 SUPER de LUXE rambut ditanggung tida luntur .... oi. Rp. 10,— Hn ap : H IMPLUMB ON YOUR FRIENDSHIP, 4 SANEP ME AND CON PATCHES NOW, SON7 J HIM-HE'S KNOCKED OuT! 3 — Arts an th. 1948 ATOM HAIRDYE Tielup rambut putih djadi hitam Kuy Kogers : Pa aan Naa Ke an FROM BEING HURT! AN 2 (par La ape Ta Ran 2 NAGA Ac N INFOR- Maddi sii.” 12:8-7556: Api. net 2” nela. dipakai preman. Pen en en an | DL Mkuora sut!' | Wuion AsOurt Yove 19-8-56. : —J Keadaan sangat baik (masih | Cc, FANSING CREAM membersihkan paras muka No. 8I Pen atmusan FACE HORSE! Wakit g Hang! ? Polisinomer B). (make-up) ig. susah Lan dengan ca Rp. 10.— : | TIVAM., ONE LA WAT SPROSSENCREME untuk sprossen tanda? hitam atau an 2. 3 pe "3 : Arts |GENDINGAN 14, SEMARANG) bekas djerawat? dll. Me aa aa BERNNGIN 23 — Telp, Sm 2113 : NO-HAIR PUDER untuk menghilangkan rambut Rp. | Sim anna | i POTENSOL obat kuat istimewa ........ Ma Tks Rp. 30,— : : NN AA Na PREGNOL untuk wanita ingin dapat anak .......,.. an NN $ ( | : : 12 3 APRODIN untuk plesir L....... 0. Tin Ana Rea P. 10,— | ah kasa Se NANANG Pe Opa Sue Didjual Lekas: DAPAT BPLI DITIAP TOKO OBAT DISELURUH Ve, (PKS | SEDAP DIPANDANG MATA, INDONESIA. , ALA SUARANJA PUN MERDU! | 1 SPEDA MOTOR NORTON | Pesanan luar barus tambah 1596 ongkos kirim. nh Kn AD t 
& An eat na B9, 2 500 ce th. 1954 D S5 Pp h arma Ltd. — Saja merasa bahagi,, sekali — Tetapi dia belum men — Sekarang Carlson dimana, — Dijangan ambil sendjas 
Pena PN en MAN ana ud arema. Djl. TERNATE No. 12 Djl. PINTU AIR No. 24 engkau kembali, Lol, Sue! ijeriterakan apa-apa" kepa nak? itu, Carison! Berdirilah 
aa ah jang na aa tgl. T k $ tosi BANDUNG, , DIA KARTA 5 Boa Ne tidak Tn danja, Willie! Dan dia — Didalam ah ya 

-8- 56 terdapat. kekurangan. , . , £ z x y : . menerima persahabatanmu, Wil- malah telah menghindar- Don Patches telah menjepak- 
No, 5 seharusnja: ' Teristimewa | 10 o 1 1 Agen, Besar, ACHMAD KARIM, Pintu Besi 10, Djakarta: lie! Saja telah mentjoba untuk kan saja dan Don  Pat- "Pe sehingga dia tidak sadar “ 
dibuat chusus untuk Negeri Pa-|  Djl: Mataram 417 - tilp. 1500 

aa aa Dn sn nb ches dari bahaja! kan diri! s 
: 1 , ia 
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