
  

  

  

   

  

   
Kini Kita Meng 
Mentjapa 

PERINGATAN 
meriah di Ibu Kota Djakarta. 
tetapi pada hari 

an. Upafjara peringatan 
katan Darat, Laut na 
bada .segenap rak 

lum tampak njata. 

  

Presiden katakan, bahwa dari 
Pantja Dharma jang diandjurkan 
nja 17 Agustus tahun jang lalu, 
jaitu kesatu, kembali kepada per 
satuan kedua, memberantas pe-! 

ingatjauan, ketiga, memperhebat 
pembangunan, ke-empat, memper- 
hebat perdjuangan Irian Barat 
dan anti-kolonialis-imperialis, ke- 
lima, menjelenggarakan pemilihan 
umum, baru satu Dharma sadja 
lah telah kita kerdjakan penuh, 
jaitu menjelenggarakan pemilihan 
umum. Jang empat lainnja, jang 
oleh Presiden dinamakan ,,Tjatur/ 
Dharma” (Tjatur — empat), be 
lum kita tunaikan dan ,,masih 
memanggil-manggil”. 

Dan sebenarnja, Tjatur Dhar- 
nia ini berpusat kepada satul 
Dharma sadja: Dharma Pembal 
ngunan. Tugas ajng empat ber 
pusat pada tugas jang satu: mem 
bangun. Oleh Presiden ditegas- 
kan, bahwa untuk membangun 
ini diperlukan, jang lima: Pantja 
Dharma. Dan semuanja untuk jg 

tu: “Untuk Rakjat. Pantja 
harma atau Tjatur Dharma utk 

Mentjapainja Kita Harus 
Jang Baik—Tanam!Modal 
Bagus— Prop Irian Brt 

Djumaat kemaren 
iah berbondong2 menudju ke Istana 

ini telah 
Udara sekira 

jat Indoenisa, Presiden 
Konstitwante ini, kita memberi isi, 
menjatakan, bahwa pada Hari 
lam pada itu dit | pula, 

Tjatur Dharma. oleh Presiden 

sat dan 
sudah mendjadi pembawaan ma 
nusia, 

  

   

  

     

   

adapi, 

17 Agustus ke 
Ken ppt di Dja 
djam 6.09 rakiat Dja 

jang mendadi pu 
2 8.60 pagi dan ber 

djam 10.30 siang. Dalam 

dasar serta arah kepada Re 
ikan Pemben 

merdeka 

Meskipun Kemis 

   na Merdek 
dimulai djam 

   

   bahwa setelah 11 tah 

disebut — ma- 
suk dalam rangka investment 
mental pula. Mental kita harus 
berrevelusi, mengangkat diri kita 
diatas kekefjilan djiwa. 

daerah. 
Oleh Presiden disebut antara 

lain hubungan antara pusat dan 
daerah dan antara daerah dan 
pusat, - jang dikatakannja belum 
sebagaimana mustinja. Selain itu 
disebutnja gangguan keamanan 
oleh gerombolan2 bersendjata, dan 
pendjadjahan ekonomi oleh Be- 
landa serta pendjadjahan kolonia 
lis-imperialis di Irian Barat. 

Kalau kita dalam waktu sing 
kat dapat menjudahi tiga penja' 
kit ini sadja, dan kita mendjalan 

kan investment dengan seradjin-| 
radjinnja 
maka dapatlah pembangunan ber 
djalan 
lantjarnja. 

kata Presiden — — 

dengan “lantjar selantjar-| 

Mengenai hubungan antara pu 
aerah dikatakannja, bhw 

bahwa ia lebih memper- 

  

pharma Pembangunan— Utk 
Bentuk |Tenaga Manusia 
Dan Bentuk Semangat 

DiresmikanPadaHari Jg Shakti 
HARI KE MERDEKAAN 

«gu penggabungan 

rakjat. Dan inipun masih harus 
memuntjak lagi dalam isi-batin- 
nja: memuntjak kepada ,.Jang Le 

lagi, jaitu memuntjak bih Satu” L 
kepada. Tuhan. 

£ 

Mengenai pemilihan-umum 
jang pertama Presiden katakan,| 
bahwa zaman. ,,demokrasi raba-| 

D.P.R. pilihan rakjat. 
kita 

raba” telah ditutup, zaman ,,de- 
mokrasi jang lebih konkrit” telah 

Kini kita telah mempunjai DPR 
pilihan rakjat Pn Dera # 
nja bahwa kini tegaslah warna2 
dalam pelangi politik bangsa In- 
donesia, dan imbangan2 kekiatan/ 
politik dalam masjarakat kita. 
Tegaslah kini tjorak-tjorak - ke- 
mauan rakjat. Dan dengan demi- 
kian kita telah meletakkan dasar! 
jang lebih kokoh untuk me-| 
ngembangkan kehidupan de 
mokrasi jang lebih sempurna di: 

” masa datang. Presiden memberi 
tekanan pada perkataan “me- 
ngembangkan”, sebab tata-demo- 
krasi kita dikatakannja. belum 
sempurna. / Se 

Pembatalan KMB. 

|mengaktivir, 

| bagiar daripada 
itu — kata Presiden 

hatikan barang-sesuatu jang ber 
dekatan dengan dia, daripada 
barang-sesuatu jg djauh. Tetapi, 
suatu negara, suatu bangsa, ada 
lah satu organisme, dan sesuatu 
organisme tak dapat dibagi-bagi, 
tak dapat ditjerai-pisahkan, son- 
der membahajakan keselamatan- 
nja organisme itu. Ja adalah satu 
tubuh-hidup, jang meskipun ter- 
diri dari bermatjam-matjam djenis 
organ, toh -seluruhnja merupakan 
satu kesatuan jang saling memer 

“ea Nokan, saling pengaruh-mempe- 

“saling menghidupi. 
Dharma menjelesaikan soal- 

keamanan. adalah satu sjarat un| 
tuk pembangunan, kata Presiden. | 

  
E 

| Selama keamanan masih belum 
terdjamin kembali, 
nan tak aka, lantjar. 
Br an atau  bendewezen 

pembangu- 

|harus selekas-lekasnja  dibasmi 
bersih. Dan meskipun ada sesua 
tu ideologi politik dibelakang se 

gerombolan2 
— bukar 

tiara jg dapat kita benarkanlah 
Ijara mereka 'tu mentjoba me- 
ngembangkan  tudjuan2  politi: 
nja dengan memberontuk kepada 

membakar. dan 
Berbitjara tentang pemerintah 

jang sekarang, jang program-be- | 

na dengar 
suara bulat oleh parlemen pilihar | 
rakjat, Presiden utarakan tentanc 

unilateral daripada 
seluruh perdjandjian2 KMB, jang 

oleh parlemen 
dengan suara bulat 21 April jl. 

Dikatakan oleh Presiden, bah-| 
wa arti daripada pembatalan ini 
ialah, bahwa kita telah berhasi' 
mengembalikan status negara kita 
kepada status jang dimaksudkan 

Negara 
penuh, 

dengan tiada ikatan sedikitpun| 

kerdjanja telah diterima 

pembatalan 

telah dibenarkan 

oleh Proklamasi: Satu 
Merdeka jang berdaulat 

negara. dengan 
membunuh, dengan menggedor 
dan menggarong, dengan men- 
terrori. (rakjat, ' menjengsarakan 
rakjat. mengkotjar-katjirkan eko- 
nomi “rakjat, “mengkotjar-katiii 

| kan hati rakiat, ” mengkotjar-ka 
(jirkan keselamatan djiwa rakjat 

Pemerintah mendjalankan po' 
tik-keamanannja,.. dibantu oler 

| alat2-kekuaszan “negara. Dikata 
kan oleh Presiden. bahwa disane 
sini tertjapai hasil2 jg lumajan 
ada gerombolan? jg: berbalik-p' 
kir, dan datang kepangkuan Rc 
oublik dan arakat kembali 
Presiden utjapkan selamat dz 
tang kepada mereka itu. 
, Buno Karno katakan, bhw 

fa ..historis optimistis”. Ia tidak 

   

   kepada sesuatu negara lain, jang| sertjaia bahwa misalnia D.I 
mengurangi kedaulatannja. Pem- | dan TI dapat dilikwidir dalam 
batalan perdjandjian KMB berar-. 
ti kembali kepada Realiteit Poli- 
tik 17 Agustus 1945, kata Pre- 
siden. 
Dalam hubungan ini Presiden 

pun mendjelaskan alasan2 kita | 
hutang2 

« 

menghapuskan adanja 
KMB 

Investments dan Djiwa 
, Proklamasi 

Berbitjara tentang 
- 

lantikan DPR - jang 
—. Presiden ulangi lagi, bahwa 

mua invenstment itu, 
investment mental, 

,Sepi hing pamrih, 
gawe.” 

    

berbagai ma 
tjam invesment dalam taraf re- 
volusi kita jang sekarang, seperti 
jang telah diuraikannja pada pe- 

sekarang, 
se- 

terutama | 
menghendaki 

Djiwa Nasional jang sutji-murni, | 

rame hing| 

   

x 

    

2 Indonesia jang benar2 Djiwa' 
PU Proklamasi, Ay 1 ea Kerdjasama-partai. 

        

ge 

  

Demikian Presiden, jang dalam 
hubungan ini ulangi apa jg per- 
nah dikatakannja di Amerka tem 
po hari, jaitu: lebih baik kita 
tiada bertractor dan tiada ber-| 
bulldozer daripada mengorbankan 
sebagian ketjilpun daripada 'ke- 
daulatan kita dan fjita-tjita kita 
lebih baik kita membuka hutan 
kita dan menggaruk tanah dgn 
'djari-sepuluh dan kuku kita ini, | 
daripada mendjual  serambutpun 
daripada kemerdekaan kita ini 
untuk dollar atau untuk rubel. 
Dan — kata Bung Karno — apa| 
jang saja maksudkan dengan kata | 
kata itu nistjaja tak mungkin be-| 
rupa satu kenjataan, bila tidak 
dipikul oleh satu Djiwa Rakjat 

  

    

  

Presiden sebut berbagai hal ig 
masih mengetjewakan, meski ha- | 
rus diakai — demikian dikatakan 
nia — bahwa ada kemadjuan. 
Diambil sebagai misal kerdjasa- 

— ma anfara partai, jang menurut 
Bung Karno belum seperti jang 
kita harapkan. Bana 
Untuk investment jang effisien, 

diperlukan iklim baik jang me- 
mungkinkan orang bekerd 
ras sonder gangguan2 

   
apapun 

djuga. Iklim baik ita harus @inua , 

'djika tidak mungkin, 

(kekerasan sendjata djuga. Hantam 

   

  

    

  

tempo satu-dua shari. atsu satu- 
-fua pekan, tetapi sesudah sesu: 
"Uu diancka-masa: - dikatakanni: 
bahwa D.I. dan TIF pasti ska 
Jenjap deri permukaan bumi. 

. “Harus bertindak. 
Tetapi, kata Presiden selandjut 

nja, proses2 “historis pun tidak 
'berdjalan sonder tjampur-tangan 
manusia. Kita harus bertindak, 
harus berbuat sebagai elemen ak 
tif, harus mematahkan pengatjau 
an-pengatjauari itu, sebagaimana 
kita djuga harus mematahkan re 
runtuh2 kolonialisme jang lain2. 

Sedapat mungkin patahkanlah 
ia dengan djalan penginsjafan, de 
ngan djalannja penerangan, dan. 
djalannja radio dan moril. Seda 
pat mungkin  laluilah djalannja 
otak dan djalannja batin. Tetapi 

demikian 
ahkanlah ia dengan 

       
Presiden, pai 

    

beri Isi 

pd. 

  

Jg 

maren telah dirajakan dengan 
karta hudjaa semalam , 
karta dari segenap pendjuru te- 
sat peringatan Hari. Kemerdeka- 
achir dengan suatu defile Ang- 
camanatnja jang ditudjukan ke- 
agar dalam mendjelang Sidang 

puolik Indonesia. Presiden pun 
tukan Proklamasi Irian. Tapi da 
ini, hasil proklamasi kita be- 

hambat iklim-baik, penghambat 
pembangunan. Sebelum pendjadja 
han di Irian Barat itu Jenjap, ka 
ta Bung Karno, kita belum me- 

.rasa aman, Dan rakjat di Irian 
Barat sendiripun menunggu-nung 

kepada Repu 
blik. Karena itu, maka semua mi 
nat kita harus kita tudjukan ke- 
pada pembebasan Irian Barat itu. 

| Presiden menjatakan kegembira 
“annja, bahwa kini kita telah mem 
ibentuk propinsi Irian Barat. Pem 
| bentukan propinsi ini adalah ha 
nja merupakan salah satu djalan 
sadja dalam rangka perdiuangan 
melaksanakan kekuasaan de facto 
Republik Indonesia atas bagian 
jang diduduki Belanda itu. 

Demikian Presiden, jg katakan, 
bhw kita menjandarkan perdjua- 
ngan kita pada “kekuatan rakjat 
Jadonesia, dan disamping itu pada 
kekuatan2 anti-kolonialisme  di- 
dunia internasional. “Tapi ia 
ulangi apa jang pernah diutjap- 
kannja di Surabaja: ,,Perdjuangan 
Irian Barat tidak ditentukan di 
Den Haag, tidak di Washington, 
tidak pula "di PBB, tetapi disini, 
didalam pagar tanah-air kita sen 
diri”. 
Maka susunlah kekuatan rakjat 

itu sehebat-hebatnja, bangkitkan- 
lah kekuatan rakjat itu sehebat- 
hebatnja. Irian Barat harus lekas 
kita kembalikan kepangkuan Ibu 
Pertiwi. Demikian Presid-a. 

Program kabinet 
Sesudah menjimpuikan segala 

sesuatu jang telah diuraikan itu, 
jaita sngggaa kekurangan2 kita 

kan amdulllah, bahwa plat- 
form. untuk mempersatukan se- 
genap tenaga nasional sekarang 
sudah ada, jaitu Program Kabi- 
net, jang sudah diterima oleh se 
juruh partai. Gunakznlah plat- 
form politik itu sebagai tempat 
berpidjak bagi kita semua untuk 

memutar roda-pembangunan se- 

|gono Djojehadikusumo dan 

“ 

  

  

Bung, Hat- 
ta Hutang 

Sebagai Modal Utk 
. Memulai Hidup :   
lp200.000 

  Baru 
DALAM suatu keteranoan ter 

tulis kepada pers jangditandata- 
ingani oleh Ismail Ning, Bujung 
Djalil St. Pamuntjak, R.M. Mar 

I 
Wangsa Widjaja (keluarga dar 
sahabat Hatta) diterangkan, bah 
wa Hatta tidak sedikit ' menga 
rang buku2 dlm menulis kara 
ngan, jang djumlah honorarium: 
nja, sesudah dipotong  padjaj 
masih tjukup untuk membeaja 
ongkos rumah jang dibuatnja. 
Keterangan tersebut diberikar 

sebagai djawaban atas pertanja- 

an dalam Harian Rakjat, ,,dari 
mana Wakil Presiden Moh. Hat 
ta mendapat kekajaan untuk men 
dirikan gedung baru di Djalan 
Raya Diponegoro (Djakarta). 
begitu pula dari mana uangnja 
untuk kepergian Njonja Hatta 

Ike Singapura.” 
Selandjutnja keterangan tertu 

lis tadi menjatakan bahwa Hatta 

adalah satu2nja pemimpin Indo- 
nesia jang akan berhenti dari dja 
(batan negara dan kembali kema 
isjarakat, dengan memulai hidup 
(baru dengan membuat hutang se 
banjak Rp. 200.000, jang - akan 
dibajarnja kembali dengan men 
Gjual auteursrecht buku2 jg akan 

dikarangnja. 

Ketika mendengar kabar ten- 
tang hutang itu, beberapa kawan 
Hatta telah mendesak supaja ia 
djangan membuat hutang itu dan 
mereka bersedia untuk membuat 
rumah baginja, sebagai pembalas 
djasa2nja dalam perdjoangan un 

tuk mentjapai kemerdekaan. ta 
nah air, akan tetapi tawaran ter 
sebut ditolak. 

Lebih djauh diterangkan, bah 

wa perombakan rumah lama di 
djalan Diponegoro 57, ialah kate 
na rumah lama itu terlalu ketjil 
(dan hanja mempunjai kamar 
dua, sedangkan Hatta selain 
mempunjai keluarga  mempunjai 

pula suatu perpustakaan jg agak 
besar. (Antara). 

  

Timbang Terima 
?' Kol. 'Warouw” 
Akan Diadakan "Pada 

Waktunja 
DJURUBITJARA Angk. Darat 

Let.-Kol. Pirngadie hari- Kemis 
menerangkan kepada pers, bahwa 
timbang-terima djabatan antara 
Panglima T.T. VI Kol. Warouw 
dan penggantinja Overste Sumual   giat-giatnja, kata Presiden. 

Djangan program kabinet itu 

sekedar merupakan dokumen-per 

ai sadja. Djangan ia naskah 

jang mati. 
Kita telah menundjukkan kebe 

ranian untuk setjara djantan me 

robek-robek seluruh perdjandjian 

KMB. Tetapi djangan kita seka 

rang mandek, kata Presiden. Ki 
ts harus berani bertindak revolu- 

sioner dalam menampung segala 

akibatnja. 3 

ngan mandek setengah djalan. 

Benar, kita djangan main sem 

brono, tetapi djanganlah perhitu 

ngan diartikan ,.alon-alon asal 
kelakon”. 

Presinen katakan. bahwa rak- 

jat sunzh tidak sabar lagi. Jang 

mereka kehendaki dan butuhkan 
ialah makanan. pakaian dan pe 
rumahan. Dikatakan oleh Presi- 
den, alangkah baiknja djika par 
lemen kita sekarano ini mengha 
dapi opgave ini dengan selekas- 
lekasnja. Bukan dengan ..mem- 
persoalkan” opgave ini sedja, te 
tapi dengan penjelesaian ig kon- 
krit. 

Mengenai masalah Suez Presi 

den pun menegaskan, bahwa ma 

salah tsb. bukan merupakan ma 

salah Mesir sendiri, tetapi meru 

pakan masalah segenap rakjat 

Asia-Afrika, masalah | segenap 

bangsa2 jg baru  mentjapai ke- 

merdekaannja. Didjelaskan djuga 

bahwa politik bebas Indonesi? 

makin mendapat kedudukan jg 

baik dalam pertjaturan politik 

internasional. Seterusnja kepad. 

seluruh dunia Presiden mengan- 

djurkan, agar abad atom ini dja 
'ngan didiadikan abad hantu ke 

hantjuran. Dalam hubungan in! 

Presiden sekali lagi menekankan 

  
rangan persendjataan. Dan kepa 
da bangsa Indonesia umumnya 
(kembali Presiden ' mengandjur- 
kan 3 siarat untuk mengisi ke 
merdekaan kita ini, ialah: 1 

1. Membentuk tenaga manusia   
dia dengan palu-godam djika ratio 
|idan dika ah oril tidak mempan. 

4 2 Irian Barat. 
| Masih adanja -pendjadjahan di 
Irian Barat oleh Presiden dinama 
Ikan penghambat persatuan, peng f aa 

  

MENTERI Luar Negeri Rus- 
lan Abdulgani telah tiba di Lon 
'don hari Rebo dari Kairo. Seba 
gai” diketahui, Ruslan memimpin t 

delegasi Indonesia pada konperen 
si internasional mengenai masalah 
|Suez jang dimulai hari Kemis ke 
maren dulu. 
Ia mendarat dgn pesawat ter- 
ibang di London beberapa djam 
sesudah Perdana Menteri Ali Sas 
troamidjojo memberikan ketera- 

ngan di Parlemen Rebo malam 

ape peristiwa 13 Agustus 
(bl jang menjangkut diri Menteri 

  
    

  

(Rsulan Abdulgani. Demikian be- 
n (rita UP dari, London. 

Atas pertanjaan pers  dilapa- 

Ingan terbang sekitar berita2 per-   hakan, antara Jain Ka 
njempurnaan hubungan tar- 
partai. Hubungan antar-partai ini 

listiwa 13 Agustus itu, Ruslan Ab 
dulgani menerangkan, bahwa ia 

Djangan ragu2, dia-j 

perlunja ada persetudjuan pengu   ig tjakap: 2. Menanam modal 
untuk pembangunan dan ke-3. 
Membentuk semangat serta dji 
wa jg baik. - 

Demikian antara lain amanat 
Presiden Sukarno pad. hari Pro 
klamasi 17 Agustus kemare, me 
nurut siaran RRI Djakarta. 

tidak ditahan maupun diperiksa 
oleh pihak berwadjib dan menge 
nai peristiwa keseluruhannja Rus 
lan menundjukkan kepada ketera 
ngan Perdana Menteri Ali pada 
Parlemen (jang diberikan pada 
saat Ruslan sedang terbang me- 
nudju London). 

Ruslan selandjutnja mendjelas- 
kan, “bahwa peristiwa itu tidak 
bersangkut-paut dgn kedudukan- 
nja sekarang. ,,Ada disebut2 me 
ngenai hal2 jg berhubungan dgn 
.Konperensi Bandung” jg diwak 
tu itu saja mendjabat sebagai Se 
kretaris  Djenderal Kementerian 
Luar Negeri”, demikian Ruslan. 

Mengenai  Konperensi London 
itu dan pertemuannja dgn Presi 
den Mesir Gamal Abdel Nasser| Demikian 

. 

jang ditetapkan sebagai pedjabat 
Panglima, akan dilangsungkan me 
purut rentjana, bahkan waktunja 
akan dipertjepat satu hari, jakni 
pada tgl. 22 Agustus iad., al. ber 
hubung dengan akan berangkatnja 
Kolonel Warouw mengikuti rom- 
bongan Presiden Sukarno ke ne- 
gara-negara Fropa Timur dan 
RRT pada tgl. 26-8 jang akan 
datang. 

Keterangan ini diberikan ber- 
kenaan dengan dikeluarkannja 
statement oleh Panglima TT VII, 

jang menjatakan, bahwa ia tidak 

akan melakukan timbang-terima 
djabatan sebelum ada bersesuaian 
paham antara KSAD. Wakil KS 
AD dan Panglima TT Il. 

Let. Kol. Pirngadie menerang 

kan, bahwa keadaan dalam ling 

kungan TT VII dewasa ini su- 

dah tenang dan pulih kembali 
seperti biasa. (Antara). 

Terhadap 

perundingan dengan Menteri LN 

London. 

ngenai tindakan pemerintah In- 
donesia membatalkan “hutang2 
kepada Belanda itu dan menge 
nai protesnja kepada Djakarta. 
Diduga Luns mempergunakan ke 
sempatan konperensi masalah Te 
rusan Suez itu untuk mengada- 
kan pembitjaraan2 tersendiri de- 

Ruslan Abdulgani (Djelaskan Tidak 
Pernah Ditahan Atau Diperiksa 

Ruslan menerangkan, bahwa ia 
optimistis akan hasil2 konperensi 
itu dan Indonesia mengakui hak 
Mesir untuk menasionalisasi Te- 
rusan Suez. ,,Kita berkepentingan 
dgn. adanja kebebasan bagi ka- 
pal2 meliwati Terusan Suez itu 
dan kita puas dgn djaminan2 jg 
diberikan Presiden Nasser”, de- 
mikian Ruslan jg, mengharapkan 
dalam konperensi nanti dapat be: 
laku pikiran sehat dan tidak ,,ber 
dentumnja sendjata”. Saja berke 
san dalam pembitjaraan saja dgn 
Presiden Nasser Rebo pagi, kata 
Ruslan, bhw beliaupun optimistis 
akan ditjapainja pemetjahan setja 
ra damai mengenai masalah Suez 
itu, 

   

  

  

|rampak meriah karena semua 
lengkap. Selain para anggota 

Hstta dan Njonja Sartono. 
Sidang istimewa itu berdjalan 

dari pukul 20.00 sampai hampir 
pukul 21.00, mendengarkan pi- 
dato Ketua Parlemen Mr. Sar- 
tono dan pidato Perdana Menteri 
Ali Sastroamidjojo. Dalam pidato 
Ketua Sartono titik-berat diletak 
kan pada perkembangan politik 
di Indonesia sebagai akibat dari 
pada pemilihan umum jang a.l. 
berwudjud perdamaian politik 
antara partai2 besar dan berba- 
gai golongan ketjil jang menurut 
Sartono sudah mendekati tjita2 

akan perdamaian nasional atas 
dasar ,,Bhineka Tunggal Ika”, 

jakni perdamaian jang sangat per 
fu untuk menjelenggarakan pem- 
bangunan raksasa dihari. depan, 
dan jang djuga sangat perlu bagi 

kedudukan Indonesia di tengah2 

pertjaturan hidup  negara2 da- 

lam arena internasional. 
PM Ali Sastroamidjojo dida- 

lam pidatonja terutama  menc 
rangkan -hasil2 jg telah ditjapa 
oleh pemerintzh. dalam masa js 
singkat, jaitu sedjak Parlemen 4d 
bulan April jl. dengan suara bv 
lat memberikan kesempatan be 
kerdja kepada 'kabinetnja. Olek 
Perdana Menteri diterangkan h 
sil2 dalam rangka  pelaksanaa: 
politik dalam dan luar negeri. 
PM menegaskan, bahwa pelaksa 
naa, pasal2 dari program pol 
tik pemerintah akan dilandjutkar 
dalam tahun kemerdekzan io kt 
XII dan bahwa pemerintah ja- 

  

pemerintah .tetad menaruh perha | 
tian sepenuh: terhadap “usaha 
memulihkan keamanan,- dan kini 

  

Itelah terdapat golongan jg sudah 
ingin kembali ke masjarakat, se- 
dang masalah TKR di Sulawesi 
Selatan telah diselesaikan. Perda 
na Menteri. menerangkan djuga 
tentang usaha2 pemerintah dila-   

Belanda telah mengirimkan me 
morandum2 kepada berbagai ne- 
gara Barat termasuk Inggeris, Pe 
rantjis dan Amerika Serikat me- 

Bonai Kdbuda laeh Indekdiia 
Koe Batavinsach Genootechep 
van Kunctan en Wotansehoppan"” 

pang ekspor, kopra, perundang2- 

an penanaman modal asing, ten | pemimpin? buruh dan organisasi? 
tang pendirian perusahaan, ke- lainnja itu semuanja ' mempunjai 
anggautaan Indonesia kedalam Ba satu tudjuan, jakni: -menjatakan 
dan Keuangan Internasional, dan 
lain2. 

Ditegaskan, bahwa selama ke- 
amanan belum kembali sebagai- 
mana mestinja. perbandingan sek 
tor2 dalam R.A.B. (Rentjiana Ang 
garan Belandja) tetap akan berat 
kepada sektor pertahanan, dan 
hal ini akan mempengaruhi sek- 
tor2 Jlainnja. Kalau. keadaan su 
dah aman, lebih2 djika Irian Ba 
rat telah masuk kewilajah Indo 
nesia, menurut Perdana Menteri 
perbandingan dalam R.A.B. akan 
mendjadi baik. Keuangan negara 
kini didapat sebagian besar dari 
padiak,- terutama padjak perdaaa 
ngan dengan luar negeri. Meski 
pun defisit tahun ini besar, jaitu 
R.1,8 miljard, namun dapat di- 
pertanggung-diawabkan. 

Seterusnia Perdana Menteri 

Bid. Mau Samakan Soal 
» Hutang” KMB DgnSuez 
Pergunakan Kesempatan Konp. London Uik 

Tjari Teman Guna Ambil Tindakan 
Indonesia 

MENTERI L.N. BELANDA J.MLA.H, Luns telah mengadakan 
Inggeris Seiwyn Lloyd hari Rebo 

di London beberapa djam setelah tiba di London untuk mengha- 
diri konperensi masalah Suez disana, jg dimulai hari Kemis. Di 

duga, bahwa dalam perundingan ita Luns menjangkutkan krisis 
Suez itu dgn tindakan2 pemerintah Indonesia membatalkan hu- 
tang2 Indonesia kepada Belanda. Demikian UP kabarkan dari 

ngan Inggeris, Perantjis dan Ame 
rika Serikat mengenai tindakan 

pemerintah Indonesia itu. 
Setibanja dilapangan terbang 

London Luns telah memberikan 
keterangan2 kepada pers, bahwa 
pemerintahnja sangat ''memper- 

hatikan adanja gedjala2 diantara 

negara2 jang baru merdeka jang 
nasionalistis di Timur-tengah dan 
Timur-djauh untuk melanggar per 

hukum. internasional. Belanda 

meraszakan tindakan pemerintah 

Indonesia itu sebagai peristiwa jg 

bertama dalam rangka tindakan2 

jang digerakkan oleh penasiona- 

'isasian Terusan Suez oleh  Pre- 

siden Nasser itu. 

Menurut informan2 Belanda, 

berita tindakan Nasser  terhadup 

Barat telah dipergunakan oleh 

pers Indonesia untuk menekan 

pemerintahnja ” mengadakan tin- 

dakan2 jg lebih tegas terhadap 

Belanda, ig ternjata telah terwu- 

diut dengan pembatalan hutang2 

Indonesia kepada Belanla sebe- 
sar 650 djuta gulden. Hal itu di 
benarkan oleh tanggal2 tind' ikan 
Nasser dan tindakan pemerintah 
Indonesia jg bukan suatu kebetu 
lan sadia, jaitu tindakan Nasser 
bulan  Djuli sedang tindakan In 
donesia terdjadi pada bulan Agus 
tus. Demikian dari. keterangan? 
Luns dan informan2 Belanda,   

»ara anggota kabinet, korps diplomatik, para pembesar dan 
umum. Ditribune jang disediakan untuk para diplomat, nan 

pak pula madame Soong Ching Ling jang diapit oleh Njonja 

kin akan terfjapainia hasil usahe 
ig telah direntian:kan — bersam: 
dengan Parlemen untuk kepent' 
ngan rakiat. - a : 

Soal. keamanan dan 
RAPu: sp 

Selandjutnja diterangkan, bhw. 

(Keuangan Negara 
(Terutama Dari Ha: | 
sil Padjak Dagang 
IDenganLuarNegeri 
Defisit Rp. 1,8 Miljard Dapat Dipertang: 
cung Djawabkan — Kata P. M. Ali Dalam 
Sidang Istimewa Parlemen Kemis Malam 

KEMIS MALAM Parlemen mengadakan sidang istimewa 
untuk memperingati ilari Kemerdekaan 17 Agustus jang diha- 
diri pula oleh Presiden dan Wakil Presiden. Suasana sidang 

para pengundjung berpakaian 
nampak Perdana Menteri dan 

mengemukakan pula pelbaga: 
undang2 jo telah atau sedang 
menghadapi pembitjaraannja d 
dalim Parlemen, terutama dz 
lam soal2 otonomi daerah. Pur 
diterangkan, bahwa  pemerinteh 
telah rentjana 10 tahun perhubt 
ngan laut, RUU menasionalisas 
tanah2 partikulir, 
RUU2 tentang angganta A.P. Si 
karela, tentang wadiib militer 
tentang keadaan bahaja, tentang 
penjelesaian perburuhan. 

Menteri menegaskan, bahwa fat 
sal2 didalam program  pemerir 
tah harus dilaksanakan dalam 
memasuki tahun kemerdekzan is | 
ke XII dan bahwa pemerintah iz 
kin akan berhasilnja usaha? is 
telah direntjanakan bersama de- 
ngan Parlemen “untuk kepenti 
ngan rakjat. (Antara). 

Mogok Umum 
Di Blok Arab 
Serangan Terhadap 

Mesir Berarti Perang 
SUATU SERANGAN negaraz 

Barat terhadap Mesir bertalian 
dengan soal Terusan Suez berar: 
li perang umum, demikian per- 
|njataan wing commander Aly 
Sabry, kepaia biro politik ke- 
|presidenan Mesir, pada hari Ke 
mis setibanja di Athena dari 
Kairo dalam perdjalanan menu 
uju London. Aly Sabry selan 
gajutnja menerangsan bahwa ia 
tikirim kelcndon oleh preisden 
Wesir Nasser dengan tugas mae- 
gcumpulkan segala keterangan 
jang bertallan dengan Konperen 
si London tentang masalah Te- 
rusan Suez. Tetapi setjara tehnis 
ia bukan seorang penindjau di 
“Konpercnsi Leaaon tsb, demi- 
kian Al- Sabry. : | 

Pemogokan umum. 

Sementara itu untuk pertama 
kalinja dalam sedjarah bangsa2 
Arab telah diserukan pemogokan 
umum diseluruh dunia Arab, mu 
jai dari Marokko dibarat sampai 
ke Irag ditimur. 
Pemogokan jg. diserukan oleh 

setiakawan kepada rakjat Mesir, 

mengope: | 

Pada achir pidatonja Perdana| 

     
  Pp 

   

|     

  

  

     
   
     

internasional”, sesudah Mesir 

Sementara itu, pasukan2 dan 

kapal2 perang Inggris dan Pe 

rantjis telah dikerahkan kedae- 

'rah Laut Tengah bagian timur, 
tak berapa djauhnja dari Teru- 

san Suez. Armada AS di Laut 
Tengahpun dikerahkan. 

22 megara jg hadir dalam kon 
perensi ini ialah: Inggris, Peran 

tjis, Amerika Serikat, Uni So- 

| vjet. Djerman Barat, Nederland. 
Swedia, Norwegia, Denmark, 
Portugal, Sepanjol. Italia, Turki. 
Pakistan, India, Ceylon, Austra- 
lia, New Zealand, Etiopia, Dje 
pang dan Indonesia, masing2 di 
wakili oleh menteri luar negeri- 

nja. 2 
: Pidato pembukaan Eden. 
Perdana menteri Inggrsi Sir An 

thony Eden atas nama pemerin- 
tah Inggris menjambut para dele 
'gasi jg hadlir di Lancaster House. 
IDikatakannja bahwa keadaan jg. 
mendorong supaja kouperensi ini 

dilaksanakan, harus digolongkan 
Idalam golongan keadaan2 jg pa- 
Ing berbahaja jang pernah diha 
dapi oleh negara2, sesudah achir 
Perang Dunia IL 

Kata Eden, tiap2 negara jg di 
wakili dalami konperensi ini me 
rasa gelisah sekali dalam masalah 
Terusan Suez, baik kegelisahan 
dilapangan pelajaran maupun per 
dagangan. Dan mereka semuanja 
mempunjai kepentingan bersama 
dalam kesutjian persetudjuan2. 

Eden seterusnja mengatakan 
bhw banjak diantara para hadlirin 
adalah sahabat2 dan rekan2nja 
semendjak bertahun-tahun. Demi 
kianlah al. kata P.M. Inggris. 

IndonSokongPendirian 
Rusia DiKonp. London | 

“Supaja Pemungutan Suara Mengenai|Hasil2jPenting Djangan | 
Didasarkan Atas Suara Terbanjak — Konp. London Dibuka 

Kemarin Dulu -— -S. Lloyd Yipilih Mendjadi Ketua 
(Li 

KONPERENSI 22 NEGARA jang diselenggarakan atas undangan Inggris, Perantjis dan Ameri 

| ka Serikat, telah dibuka pada hari Kamis kemaren dulu, pada djam 11.05 waktu 

(10.05 GMT), digedung Lancaster House, London. Seperti diketahui, 3 Besar Barat mengusaha 
kan konperensi ini deguan tudjuan untuk “menempatkan Terusan Sues dibawah 2 

nt Company (Compagnie Universel- 

le du Canaie Maritime de Suez) pada tanggal 26 Djuli j.L, suatu hal jang ditentang keras oleh 

'negara2 Barat. 3 Besar Barat telah mengundang 21 negara lainnja supaja menghadiri konperen 

si ini, tapi Mesir dan Junani menolak. 

menasionalisasikan Suez Canal 

salah Terusan Suez. dim sidang 
pertama konperensi ini. 

Sebelum konperensi London me 
ngenai Terusan Suez dibuka hari 
Kemis, P.M. Inggris Eden terle- 
ibih dulu mengadakan pembitja- 
'raan selama 20 menit dgn men- 
teri luar negeri Uni Sovjet Dmi 
try Shepilov. 
Dalam sidang pertama konpe- 

rensi London mengenai Terusan 
Suez pada hari Kamis pagi itu, 
telah berbitjara para menteri 
luar negeri Indonesia, Uni 
Sovjet, Inggris, menteri negara 
India dan menteri luar negeri Pe 
rantjis. 
Mnteri luar negeri Uni Sov- 
et Dmitry Shepilov mengata- 

kan bhw ia merasa- menjesal bah 
wa djumlah negara negara jang 
diundang oleh 3 Besar Barat un- 
tuk menghadiri konperensi ini ti- 
dak lebih besar. Ia menegaskan 
lagi bhw pemerintah URSS ingin 
supaja masalah Terusan Suez itu 
diselesaikan setjara damai. 

Shepilov mengatakan 
wa menurut 
non (perdjandjian perdamaian de 
ngan Hongaria sesudah Perang 
Dunia I, Djuni 1920) dan perdjan 
djian Saint Germain (perdjandji- 
an perdamaian sesudah Perang 
dunia I antara Austria dan nega 

bah- 

ra2 Serikat, Sept. 1919) dengan 
tegas menjatakan bahwa Austria 
dan Hongaria adalah pewaris2 Ke 
radjaan Austria-Hongaria, jg ikut 
menanda tangani konvensi Istan- 
bul 1888 mengenai Terusan Suez. 
dan oleh sebab itu. baik Austria 
maupun Hongaria hendaknja di- 
undang. i 
Negara2 seperti Polandia dan 

Finlandia, jang tonnage perkapa- 
lannja djauh lebih besar daripa- 
da negara seperti Etiopia dan Pa 
kistan, seharusnja diundang pu- 
a. 
Shepilov seterusnja menjatakan   Sidang pertama konperensi ini 

berachir pada djam 11.30. 
Pekerdjaan konperensi ini da 

lam prinsipnja bersifat peradi- 
lan. Konperensi ini akan meng 
ambil ketentuan apakah dekrit pe 
merintah Mesir tertanggal 26 
Diuli ji. ig menasiomalisasikan 
Suez Canal Company itu adalah 
sah. Tapi kenjataannja demikian 
lah wartawan kantorberita Barat 
AFP — masaleh ini bersifat pc 

“litik, dan sikap. dari masing2. pe 
mimpin delegasi ig hadir ..itu 
akan ditentukan oleh politik in- 
ternasional menurut pandangan 
perara masing2. 

Inilah sebabnja mengapa John 
Foster Dulles, menteri luar ne 
geri AS. dan Dmitry Shepilav. 
menteri luar neseri URSS. Ke- 
mis ini mendiadi pusat perh» 
tian. Demikianlah tulis Jean Al- 
lary” 

Selwyn Lloyd ketua kon 
perensi London. 

Dengan suara bulat menteri Iu   menjokong nasionalisasi Suez Ca 
nal Company oleh pemerintah Me | 
sir, dan menentang konperensi di | 
London dengan maksud ,,meng- 
internasionalisasikan” Terusan 
Suez. Demikianlah tulis wartawan 
UP dari Kairo hari Kemis. 

Di Jordania. 
Berita AFP dari Amman menga 

takan bahwa pemogokan umum 
berlangsung diseluruh Jordania 
hari Kamis, sebagai protes terha- 
dap dilangsungkannja konperensi 
London mengenai Terusan Suez, 
Gan utk menjokong nasionalisasi 
Suez Canal Company oleh Mesir. 
Walaupun partai2 politik Jorda 

nia telah menjatakan bhw selama 
pemogokan ini tak akan diadakan 
demonstrasi2, namun di Amman 
dilakukan pawai menudju keke- 
dutaanbesar Mesir utk menjata- 
kan. Pemogokan ini bukan sadja 
dilakukan oleh buruh pemerintah 
dan partikelir Jordania, tapi dju- 
ga oteh orang2 Jordania jang be 
kerdja pada badan2 PBB dan or 
ganisasi2 asing. 1 

| 
| 

Di Libanon. 
Berita AFP dari Beirut menga- 

takan bhw salah satu kota pelabu 
han terbesar di Timur Tengah ini 
Kamis kemaren dulu sunji-senjap. 
Toko2, pabrik2, kantor2, pelabu- 
han, semuanja tutup, kendaraan2 
umumpun tidak tampak. Dan pe 
mogokan ini bukan sadja dilaku- 
kan di ibukota, Beirut, tapi djuga 
diseluruh negeri — sebagaimana 
telah dilaporkan kepada menteri 
dalam negeri. Gedung2 Kedutaan2 
besar 3 Besar Barat di Beirut di 
perkeras pendjagaannja. 

  
kepunjaan modal AS, Inggris, Pe 
rantjis dan Belanda jang menga- 
lirkan minjaktanah dari Irag dan 
Saudi Arabia, bermuara diwilajah 
Libanon. 

Pemogokan?2 umum di Irag, 
Syria, Libia dan Tunsiia: se 
tiakawan dgn Mesir. 

Seperti djuga  dinegara-negara 
Arab lainnja, djuga di Irag (satu 
satunja negara Arab jang djadi 

tang oleh negara2 Arab  lainnja 

gokan umum. 
Buruh didaerah  sumber2 

na biasa”. Seorang 
bagi ,Irag Petroleum Company” 

minjak melalui 
muara di Libanon itu akan 
bekerdja lagi. 

hadap pelaksanaan 
London mengenai Terusan Suez 
Hanja lembaga2 seperti 
sakit dan pers bekerdja 
biasa, 

luruh rakjat Irag mengheningkar 

perensi London dimulai, 
Di Libia 

Pemogokan umum di Taratulus 
ibukota Libia, jang dimulai 
djak hari Rabu jl. untuk menja- 
takan setiakawan dgn Mesir, har 
Kamis mendjadi 
umum jang mutlak. Barisan2 po 
muda didjalan-djalan raja meme 
kikkan sembojan2 jang 
menjokong presiden Mesir Djama 
Abdul Nasser. Terutama keduta 
an-kedutaan besar negara2 Bara 
didjaga keras oleh polisi. 

Atas seruan Partai Neo Destour 

Seperti diketahui, pipa2 minjak | 

anggota Pakt Baghdad jang aiten | 

itu) Kamis dilangsungkan pemo- 

mi- 
njaktanah Irag ,,melaporkan diri 
ditempat kerdja mereka sebagaima 

djurubitjara 

(modal Inggris, Perantjis dan Be 

pipa2 jang ber- 
mulai 

Di Syria. 11 6 : : 
Pemogokan umum / berlangsung Pi pekerdjaan tetap berdjalan di- 

rata di Syria, sebagai protes ter 
konperensi 

rumah2 
seperti 

Tepat pada djam 10 GMT, se- 

tjipta selama 5 menit — saat kon ' 

se- 

pemogokan 

sifatnja 

Di Tunisia. 

zr negeri Ingrgis Selwvn Llovd. 
dalam kedudukannja sebagai men 
teri luar nederi negara nengun- 
Idang, telah dipilih sebagai ketua 
konperensi London mencenai ma 

  

kannja konperensi ini dan tanda 
setiakawan dgn Mesir. 

Baik perusahaan2 pemerintah 
maupun partikelir, lalulintas trem 
dan kereta-api, semuanja berhen- 
ti. 

Wartawan UP mengabarkan, 

bahwa Kamis jbl. 23 djuta rakjat 
Mesir mogok, dan tepat pada 
djam 10.00 GMT seluruh negeri 
mengheningkan tjipta selama 5 
menit, sebagai ' protes terhadap 

bhw baginja tidak djelas, bagai- 
mana konperensi ini dapat mene 
rima baik sesuatu penjelesalan, 
sedangkan Mesir tidak hadir. Ia 
menjesal Mesir tdiak diadjak be- 
runding dulu oleh 3 Besar Barat 
sebelum diputuskan utk mengada 
kan konperensi di London ini. 

Tapi biarpun demikian, konpe- 
rensi ini menurut pendapatnja bi 
sa membawa hasil2 jang berguna 
djuga, jg merupakan langkah per 
tama kearah penjelesaian masalah 
Terusan Suez setjara damai. 
Shepilov menolak usul Ingg- 
gris supja pemungutan suara me 
ngenai soal2 penting dilakukan 
atas dasar suara terbanjak. 
Menteri luar negeri Inggris 

Selwyn Lloyd mengusulkan dim 
perundingan mengenai  prosedure 
ini, bhw konperensi ini hendak- 
nja djangan menempuh sistim jg 
kekang: tapi keputusan2nja harus 
diambil berdasarkan suara terba 
njak, seperti dalam PBB. 

Lloya menolak keberatan2 
URSS mengenai terbatasnja djum 
lah negara jang diundang. Dika- 
takannja bhw undangan2 itu di- 
Gasarkan atas dasar jang 
Seterusnja ia menjatakan 
salannja bahwa Mesir 
hadir. 
Wakil India Krishna Menon 

menjatakan bahwa ia setudju su- 
paja dasar suara terbanjak (ma- 
joritet) itu hanja berlaku bagi pe 
mungutan suara mengenai soal2 
prosedure sdja, tapi menurut pen 
dapatnja, seal2 penting tidak bo- 
leh diserahkan kepada pemungut- 
an suara berdasarkan sistim ma- 
joriteit. 

Menteri lur negri Indone- 
sia Roeslan Abdulgani setudju 

penje- 
tidak 

  konperensi London. Hanja  pe- 
kerdjaan di Terusan Suez dan 

rumahsakit2 berdjalan terus. Pa- 
sar2 semuanja tutup, demikian 
pula. toko2, nightclubs, perusaha- 
an2 besar ketjil. Buruh  kereta- 
api semuanja ada ditempat pe- 
kerdjaan mereka (semuanja 200. 

000 orang), tapi tidak bekerdja. 

Malahan djuga didalam rumah2 

pendjara berlangsung  pernjataan 

protes terhadap konperensi Lon- 

don dan dukungan kepada peme- 
rintah Mesir — orang2 jang se- 
dang mendjalani hukuman pada 
mogok makan. 

Dipelabuhan Iskandariah, 18. 
000 buruh mogok, dan akibatnja 

talah kapal2 dari 6 negara meng 

anggur dipelabuhan jang no. 3 
besarnja dilaut Tengah.  Demiki 
an pula buruh lapangan2  ter- 
bang mogok semuanja, selama 24 
djam. 

Di Karachi. 
Pemogokan ini tidak terbatas 

sampai negara2 Arab sadja. Dju- 
ga di Karachi, ibukota Pakistan 

I— salah satu negara anggota 
Pakt Baghdad dan SEATO — ha 
ri Kamis dilangsungkan pemok- 
an, hingga dunia perdagangan 
dan perusahaan terhenti sama se 
kali — sebagai tanda simpati ke 
pada Mesir dan protes terhadap   : internasional:  meng-|landa) mengatakan bhw ia belum |Konperensi di London mengenai 

setudjuan2 Ta d Ha . dapat menerangkan,  bilamana| Terusan Suez. Djuga pedagang2 
ingkari djan 1 an  peratura pompa2 minjak jang menjalurkan Gipinggir djalan, jang terutama 

ibanjak tampak dikota-lama, hari 
'Kamis sama sekali tidak tampak. 
| Polisi bersendjata sementara 
itu meronda didjalan-djalan. Ta- 

besar dan 
(Antara-UP- 

pelabuhan, perusahan2 
perusahaan2 umum 
AKP). 

9 

1 

jang diperoleh wartawan Reuter 
(k.b. Inggris) Harold King hari 
Kemis di London, ketua delegasi 
India dalam konperensi London 
mengenai Terusan Suez, Krishna 
Menon, dibelakang lajar melaku- 
kan usaha2 supaja tertjapai se- 
buah ,,kompromi” jang dapat di 
terima baik, oleh London dan Pa 
ris disatu pihak dan Kairo dipi 
hak lainnja. 

Diperoleh keterangan 

, 

i 

1 

t 

bahwa 

menurut UP Nik MukaruNaa Hit MEA 1 Menon mendesak pihak Barat su 
. , zala pekerdjaa selam 5 5 g , 

Luns datang di London dgn.| ajam mutai ajam Tedo GM 2 paja melakukan satu langkah ke 
£ i , D.U!  Stikker. belsaat konperensi London dimutai, arah keinginan Mesir, dengan dja   LN Belanda. (Ant.), 

  

sebagai protes terhadap dilaku lan: 

    

    

   

n 

ai
ni
 

Tran 

setempat 

pengawasan 

dgn pendirian para wakil URSS 
d India, supaja pemungutan 
suara mengenai soal2 penting «d. :£ 
ngan didasarkan atas suara terba 
njak. We 

| Menteri luar negeri Peran- 
| jis Pineau mengatakan bahwa, 
inisiatfi jang telah diambil oleh 
Perantjis dan Inggris utk menje- 
lenggarakan konperensi ini, ada- 
lah sama seperti sikap kedua ne- 
gara ini dalam tahun 1888, jaitu: 
Iimenjusun rentjana konvensi Istan: 
bul ttg Terusan Suez, dan kemu 
dian mengadjukannja kepada ne- 
gara2 lainnja. Dizaman - itupun 
Inggris & Perantjis menghadapi 
kesulitan: siapa2 jang akan diun 
Idang ke Istanbul? Djuga  seka- 
rang demikian halnja. Djelaslah 
bhw negara2 jang tidak diundang: 
merasa dirinja ,,agak terhina”: 

  

   

  

Menteri luar negeri Perantjis 
kemudian mengemukakan bahwa 
Djerman Barat telah diundang ke - 
konperensi di London ini, sebagai 
salah satu negara jang perdaga- 
ngannja penting. Tapi negara ini 
dapat diundang pula sebagai sa- 
lah satu penandatangan Konvensi 

perdjandjian Tria- |1888 

Didjelaskanja bhw pemerintah 
Perantjis mengakui Republik Fe 
deral Djerman  (Djerman Barat) 
sebagai satu2nja pewaris jg sah 
daripada Keradjaan Djerman. 

Setelah mengatakan bhw ia me 
rasa menjesal Mesir tidak hadir, 
Pineau menandaskan bhw pemu- 
ngutan suara dalam konperensi 
ini harus didasarkan atas suara 
terbanjak, seperti dalam PBB. Tu 
djuan konperensi ini ialah untuk 
,.mengumpulkan negara2 dalam 
djumlah jang sebesar-besarnja un 
tuk mendukung sebuah rumus gu 
ha menjelesaikan masalah Suez", 
Demikianlah menteri luar negeri 
Perantjis. 

Tidak segera diambil kepu- 
tusan ttg. pemungutan. 

Pada achir sidang Kemis | ir pagi 
Itu,disetudjui usul Lloyd,  supa-   

sad ur. 

  

Ja keputusan mengenai sistim 
pemungutan suara itu djangan se 
gera diambil. 
Kata Lloyd, soal jang terpen- 

ting ialah utk menindjau masalah 
Terusan Suez ini. Sesudah itu 
konperensi akan  merundingkan 
soal pemungutan suara didalam 
perdebatan2, bilamana ada ke- 
mungkinan besar utk memperoleh 
majoritet jang sangat besar”, 
sjukur kalau ada suara bulat (An 
tara-UP-AFP). 

Ketua2 Delegasi 22 Negara 
Konperensi London, “an 

Para ketua delegasi 22 ngara jg 
ikut dalam konperensi London me 
ngenai Terusan Suez, semuanja 
menteri luar negeri ketjuali funk 
Si jang tersebut antara kurung, 
ialah : 

Australia — Richard Casey, Cey 
lon — Sir Claude Corea (komisa- 
ris agung di London), Denmark 
— Hamer Hansen (PM  merang- 
kap menteri luar negeri), Ethio- 
pia — Aklilou Habtewold, Peran- 
tjis — Christian Pineau, Djerman 
Barat — Heinrich von Brentano, 
Inggris — Selwyn Lloyd, India — 

. K. Krishna Menon - (menteri 
negara), Indonesia — Roeslan Ab 
Gulgani, Iran — Dr. Ali Gholi Ar 
dalan,, Italia — Gaetano Martino, 
Djepang — Mamoru Shigemitsu, 
Nederland — Joseph Luns, ' New 
Zealand — MacDonald, Norwegia 
— Halvard Lange, Pakistan 
Hamidul Hag Chowdhury Portu- 
gal Paulo Cunha, URSS 
Dmitry Shepilov, Sepanjol — Al- 
berto Martin Artajo, Swedia 
Oesten Unden, Turki — Nuri Pier 
gi (direktur kementerian luar ne 
geri), Amerika Serikat — John 
Foster Dulles. 

  

TerusanSuez JangPerta- 
ma Dibuat Oleh Pharao 

TERUSAN SUEZ adalah terusan paling besar dari dunia 
jang menghubungkan Laut Tengah dengan Laut Merah dan 

Mansur dan dengan demikian 

tadi jang tidak disokong oleh 

dasarkan suatu perdjandjian. 

Mesir diwakili dalam dewan 
itu, tetapi harus ditjegah adanja 
sesuatu negara atau kelompok 
negara jang besar kekuasaannja 
dalam dewan tersebut dan ditje 
gah adanja prangsangka terhadap 
sesuatu negara. 2. Mesir menda 
pat pendapatan jang patut dari 
eksploitasi Terusan Suez. 3. be- 
kas pemegang2 saham Suez Ca- 

  
mi Suez 

1. Mengakui 

dakan jang sah. 

kataan ,,pengawasan” (control”) 

utk, badan internasional 

rusan Suez.   ini dengan PBB. 

bahwa nasionali 'oleh Inggris dan Perantjis, 
sasiSuez Canal Company oleh pe ini bukanlah berarti bhw negara2 
merintah Mesir adalah suatu tin Barat tidak berusaha mendapat- 

2. Djangan mempergunakan per 

dalam mendefinisikan tugas2 dari 
menilik 

kebebasan pelajaran melalui Te- paling dekat, 

3, Mengadakan hubungan jang ikuti 
pasti antara badan internasional (luar ruangan sidang”. 

menghubungkan Timur dengan Barat. Terusan Suez jang di- 
buat 13 abad sebelum Isah oleh radja2 Pharao dari Mesir, 
Terusan ini memotong Barat dari Laut Merah hingga sungai 
Ni dan dari sini terus ke Laut Tengah. Dalam tahun 767 
setelah Isah, Terusan ini diuruk oleh Kalip Abu Giafarsel 

terusan jang dibuat Pharao itu 
telah lenjap. Setelah itu, sedjumlah orang, antaranja Napoleon 
I, telah merentjanakan hendak membuat lagi terusan itu, tetapi 
achirnja Terusan Suez itu dibuat oleh orang Perantjis bernama 
De Lesseps antara tahun 1859 dan 1969. Untuk selama 10 
tahun Inggeris dan perdana menterinja Lord Palmertson telah 
herusaha keras untuk menghentikan kegiatan orang Perantjis 

pemerintahnja sendiri di Paris. 
(Antara). 

MA AA Ae Ae Ae beda beer ee 

4 Rentjana Dulles 
Guna Penjelesaian Masalah T. 3uez 
DALAM SIDANG pada hari Kemis petang dari Konperensi 

London tentang Terusan Suez menteri Iuar negeri AS. John Foster 

Dulies telah mengemukakan suatu rentjana 4 fasal bagi penjele- 
saian masalah Terusan Suez, jaitu: 1. terusan dieksploitasi menu 
rut ketentuan2 Konvensi Istanbul tahun 1888 dibawah pimpinan 
suatu dewan internasional dalam rangka PBB jang didirikan ber- 

nal Company mendapat ganti ke 
rugian jang pantas. 4. setiap per 
selisihan diadjukan kepada suatu 
panitia arbitrase. 

Perlu dikemukakan bahwa da 
lam sidang ini Dulles ialah pem 
bitjara jang pertama dan menu 
rut suatu sumber AS. dalam si- 
dang ini djuga berbitjara mente 
ri2 luar negeri Sweden, Indone 
sia. dan Italia. 

Menon Sibuk Usahakan Kompro- 
MENURUT KETERANGAN Dalam babak sekarang ini dari 

pada konperensi London, sedikit 
kemungkinannja bahwa saran2 
Menon ini dapat diterima baik 

tapi 

Ikan kompromi jang akseptabel. 
ISebagai salah satu bukti, pihak 
(Barat mengemukakan bhw ketua 
(biro politik kepresidenan Mesir 
dan penasehat Presiden Nasser ig 

major Aly Sabri, 
datang di London untuk ,,meng- 

djalannja konperensi dari 

(Antara-Reuter).     

 



    

    

   
   

    

   iringi njanjian2 dari akan 
    

   

  

   

          

   

  

   

aubade tadi. Gubes Mar 

warga- dap 

N€- Rapi 
masih ta Gubernur, 

di- bahwa dala 
.perekonomian nasional 

  

n Gubernur antaranja menje- | 
uut2 pula tentang apa jg dinama | 
"Gerakan Asaat', Sekalipun | 
rintah belum menjatakan sil 

terhadap gerakan itu, ka 
namun sudah terang | 
m menjelenggarakan| 

Pemerin- 

    

    

da Golongan 

dak Gulingkan Pemerintahan Dgn 

   

Tertentu Hen- 
Ikan Kabinet : 

gustus" Dikendalikan Oleh Suatu Golon gan Jg Hen. 
'Tjara Jang Tidak Parlementer — 

Keterangan PM Ali Sastroamidjojo Di Parlemen 
KEPADA SIDANG Parlemen pleno terbuka Rebo malam, 

Perdana Menteri Mr. Ali Sastroamidjojo memberikan keterangan 
tentang peristiwa 13 Agustus jl. jang menurut P.M. merupakan 
"persoalan penting karena tersangkut pula soal kedudukan negara 

Indonesia terhadap dunia 'Internasional. Pada achir pidatonja jg. 
pandjangnja 14 menit, P.M, menarik kesimpulan sebagai berikut: 
Berhubung dangan kedjadian2' dibeberapa hari jang achir ini, 
pemeriniah melihat tanda2 jang menjolok mata, bahwa kedjadian2 

'jang pada pokoknja sederhana sifatnja oleh suatu usaha dari 

puatu pihak tertenta hendak dipergunakan untuk mentjapai suatu 
maksud politik, jang pada hakekatnja hanja melemahkan ke- 
Nudukan negara sadja. ,,/ Terhadap usaha2 jang hendak memper- 
yanakan kesulitan2 negara pada masa sekarang ini untuk ,ke- 
pentingan sesuatu politik jang menudju kearah mendjatuhkan 
pemerintah setjara tidak parlementer dan membahajakan keutuhan 

Angkatan Perang, saja dapat memberi-tahukan, bahwa sidang 
' kabinet Selasa malam telah menindjau persoalan itu, dan seluruh 
kabinet seia-sekata utk menghadapi dan mengatasi persoalan itu se 
fjara tegas dan dgn keteguhan hati”, demikian. Perdana Menteri. 

  

| sport | 
kana 

| DUNIA OLAHRAGA SINGKAT. 

| ATLETIK.  Sekurang-kurangnja 
ada 3 nomer pertandingan athletik 
|jang akan dipertarungkan di Ikada 
'pada hari Sabtu j.a.d. didalam per 
itandingan2 pertjobaan untuk pemi 
Ilihan tjalon2 Indonesia ke Olym- 
ipiade Melbourne. Tiga nomer itu 
ialah lari tjepat, lompat tinggi 
dan lari 800 m. Dalam nomer lari 
100. m. Dasuki dari Medan jang 
mendjadi djuara nasional akan 
menghadapi lawan berat dari Go 
sal (Surabaja) jang berhasil me- 
nundjukkan prestasi baik, sedang 
kan Timisela (Djkta), djuara 800 
m. akan menghadapi Suwarsono 
(Djkta), seorang bintang baru. 
Lompat tinggi putera dan puteri 
djuga merupakan wnomer2 jang 
memberikan harapan. Djuara Indo 
nesia Okamona dengan rekor lom 
patan 1.91 m, akan diadu dengan 
Maridjo (Jogja) jang minggu j.l. 
dapat melalui mistar setinggi 1,90 
m. Bag. puteri Isty Sumardi 
(Jogja) akan mendapat lawan Su- 'dengan teguh L / Sidang pleno terbuka itu di- Kolonel Kawilarang itu berbuat it gat merugikan negara dara Reeslan Abdulgani. marsinah (Bndg). Dalam nomer tah dengan teguh berpandangan! SA banana na Nun Dana pia Aa KN SARA g Bara Oana Ng 8 lari 3000 m. Rivai (Djkta) akan di bakwa Ak ton albane Bean an badiri oleh 250 anggota dan 9 sebagai pemberantas korupsi, se- kita. Pemeriksaan dalam perkara |» aa Ta aa ae 

  

   

    

at ditjiptakan 3 phase 

nasionalisme jg sempit. Pan- 
an kita jang luas mengenai 

isme ini sejogyanja diba 
SD. eh saudara2 kita keturunan 

tjasing dengan tjara jang setimpal, 
nur 

ei ' soal ekonomi nasional 
perlu -diper oalkan dari su 

besar dan jang ketjii 
1 ber- 

  3 A 

Malam resepsi Ulang Tahun ke-25 Mgr. Sugijopranoto dal: 

  

digedung Sukasari Semarang jang mendapat perhatian besar sekali. 

   
   

  

  

  

           

    

  

Inna Ma
ba 

  

  

dang Perdana Menteri dan Ke- 
pala Staf Angkatan Darat meng- 
halang-halangi tindakan itu dan 
Perdana Menteri dan Kepala Staf 
Angkatan Darat adalah  pelin- 

menteri. Sebelum keterangan me 
ngenai peristiwa 13 Agustus itu 
diberikan terlebih dulu atas per 
tanjaan ketua sidang Z.A.  Ach- 
mad, kapan pemerintah memberi 

ngan pemerintah “dan laporan didalam harian tersebut diandjur 

“pada sidang, bahwa djawaban 
itu oleh pemerintah akan diberi- 

ter- Lie Hok Thay sekarang sedang “Apakah jang sebenarnj : 
1 Pewbupana Ea diteruskan dengan tjepat dan sek djadi pada hari itu? 
Perkenankanlah saja menguta- ea taraf nanti mungkin po 

irakan tentang kedjadian2 menu- Isi akan mendengar Menteri Lu 
rut kenjataannja. ar Negeri Saudara Roeslan Ab- 

tus 1956 kira-kira djam 6.15 pagi pemeriksaan polisi itu tidak atau 

Be lata dirimabnia 'dah ri Saudara Roeslan  Abdulgani, 
palagi untuk mengadakan sua 

tang beberapa. anggota apalag ga tentara, ty tuduhan terhadap beliau. 

11 Perenang Djepang akan di- 
utus ke Melbourne antara mana 
terdapat Manabu Koga, Hiroshi 
Suzuki, Atsushi Tani masing2 utk 
nomer 160) m. dan 200 m. gaja 
bebas putera. Keiji Hase dan Ka- : H5 AN £ Ta , £ dea. : - Tomita terpilih untuk nomer kata Gu Pa djawaban atas ' pemandangan dang nara, LA 5 . Terdjadinja peristiwa, dulgani. 2 punggung putera,  Masaru  Ditera lebih landjut, bhw djabat Imam 5 Ka th olik telah diseleng garak an Rebo malam bl. umum babak T mengenai ketera- Disamping itu didalam berita2 Pada hari Hn tah 13 Agus- Diadi pada taraf sekar ang ini |(Furukawa untuk nomor2 gaja da- 
da putera dan 'Takashi Ishimoto 

Tr Berpuluh-puluh tamu telah berdjabatan Pa dan memberi selamat seksi pertahanan tentang penje-|kan, supaja tidak mentaati perin (US eiesima tlpon dari) Nibelum-memberi plasan » untuk Wntuk gala kupu2 putera. Loptjat £ 1 Na teng Na Ie BANKONESA aja UE) Ea ae Pena ) pn 2 Sa $ saj p 2 ' : En $ p Mabushi dan Yataka minoriteit, asalkan antara go | kepada Mgr. Sugijopranoto. : (Photo: Suara Merde leka”) lundupan, P.M. menerangkan kel|tah Kepala Staf Angkatan Dara maan aan AN an mendengar Menteri Luar Nege-/Bapa. Wanita Djepang jang akan 
ikut ke Melbourne adalah Kaneko 
Tsutani dan Hatsuko Hirose utk. 
nomor lontjat indah. 

  

   

  

   

    

   
   
   

  

   

  

   
   

    

    

  

   

    

   

      

    

   

  

Jang. Merguna jakni: 1. assimilasi kepenti 5 : : kan sesudah tgl. 17/8. ibn oabori k las bo i 3 bean 3 . 1 na MN nan An : " PN Sae MEA aa Aa y jang memberi Kesan mereka. hen- Maka teranglah Saudara Ke- 6 1s “2 Dan Pia Tu jngan, 2. assimilasi kebudajaan | MN Ban Oa Tana Te Pidato P.M. Ali dak melakukan penahanan atas tua, betapa Banana berita2 jg. : » Selesai upatjara di Tugu dan 3, asimilasi perkawinan. Ke B 2 ih A ta : Pa p wali | Keterangan pemerintah jang di diri suaminja. disiarkan oleh surat2 kabar ,,In a 2 1 Ha alan Laga Ne 2 pihak, 2 suru PP tgn 14 Mg. “ceontdh uogand pian oleh P.M. Ali Mn san: Seketika itu saja menilpon Ke- Pata ge bal dan Pedoman” Djuga Di Rusia KN ND. pagi maioriteit an £ LN ea y, | iba: “—» jojo tentang peristiwa gus taf Angkatan Darat Djen- daripada kenjataan. i 1 ? $ tapa Peranda Iminoriteit untuk saling mendekati Tetapi Sebagai . Bapak Pemelih ra Dan .tus itu teng BAN sebagai Had je an Dila tons HN Memang sangat menarik per- Ada 'Pemudi: Je. 1 
iarah fi Ta end ai dan menfjintai hingga dgn de" Gembala Ummat Katholik — Pidato M IT ikut: saja beritahu tentang peristiwa nenan, bahwa jang. Lana » . Aa f es peda ran, Ya. at kian dapat memupuk perasaan se ke? 5 3 , 2 sira tam OK Ta ' Pemerintah ingin memberi ke- tsb. diatas, disertai penegasan, eritaZ jang “sensasionil itu la Suka Klajaban 2 000 pat perhatian dari masjarakat.lnegara dan se-tanah air. Sugijopranoto Diresepsi Peringatan 25 Ta oo singkat kepada Dewan bahwa tindakan jang demikian Ma kedua surat kabar tsb., se- - e La angga uta2 tentara dan Dalam. membentangkan menge hun Sebagai Imam Perwakilan Rakjat jang terhormat Bait penahan ti ati . “Ii anja me | SURATKABAR pemuda So- 

Kosgkepolisian jang mengikuti upatjafnui urbanisasi, Gubernur menja- Iesen kb ke ulebun mol uni Ai tentang peristiwa penting jang 'lgara kita, karena Menteri Luar “Pad, tgl. 14 Agustus pun sel 3Ct ,, Komsomolskaya Pravda”  » suraini, tampak pula wakil2 partai | yg LN ST Na DENGAN MENDAPAT perhatian besar dari para undangan Hadi : : Kara Rn Ana g a 181, £ pun. SEhari Reho mengabarkan bahwa dan organisasi, “beberapa Kepala2 Makam, ai sekali bahwa dewa antaranja tampak pembesar2 sipil dan militer, digedung Sukasari engga pada tg. 13 Agustus jg ! Negeri pada ni itu djuga harus | luruh Baek na del orang gadis, anak opsir2 tinggi Se an n tai Uber sn 1 Isa ini urbanisasi masih - belum Pan ne Mba Mn aa : 5 lah dilas ngkan 1 sa peringatan aru lalu. 2 berangkat dari Kemajoran untuk ngan perasaan bimbang apakah . : 
(para pokinud PN aan bisa diatasi. Ratusan ribu pendu 2 ama 2 A bentantata S3. mendjadi Imam Saja tata aU un 1 Ba delegasi Republik Tatang tenna na aa Denga Saat Li menetas Ea 1, para panis jang $"Iduk tuar kota mengalir mengung! 22 aa aa PA Ne em itu penting, karena dalam hal ini donesia dalam Konperensi 24 Ne- Sungkan ai Bandjung berdjalan |: kabar tadi, ke- 
kan ditempat . $ 2 & SUNS | Katolik. Dalam pidatonja pada resepsi itu Mgr. Sugijopranoto | : : 3 : menurut: rentiing an. Menurut suratkabar tadi, ke g Bagan 4 Pa tr si. kedalam “kota: rumah2 laris : Bian : atolik dan as Geredj: tersangkut soal kedudukan nega- gara di London jang akan dimu- NN Na : .|tiga gadis tadi mengabaikan pe Ha bete saantaes. Pveradjalela dam pembisangan ko TMbeMangkan kedutakan Insya Kasikk Mar Man buru - ra kita terhadap dunia interna- lai pada tgl. 16 bulan ini. bea ena Lenan. diebabe aea Mikolak megpiba mika : Resepsi di Balaikota. 5 ng: Roma Katolik. Dikatakan, bahwa Imam Katolik bukanlah bi 21 Watak diclask betapa Kain Oleh berita2 jg disijirkan oleh : » 2. 5 . Resepsi digedung Balaikota di |toran tidak teratur. Usaha2 pre-) aw pegawai, melainkan ja adalah pengawal, punakawan, bapak Menhubun Sea en ana ntuk . men aa Esa ag surat kabar tsb., sedang kenja Mean Paya ab — 8 langsungkan setelah dibatjakan|ventif dari Dinas Kesehatan ti- pemelihara dan gembala ummat Katolik. Dengan demikian ia g P | pentingnja masalah ini menurut taannja, Saudara Ketua, timbang! menonton film2 sensasi buatan H tah merasa sangat perlu pertama 

tama untuk memberikan pendje- 
lasan dalam rapat pleno terbuka 
DPR sekarang ini untuk menem- 

Amerika. 
Ketjuali itu mereka berkali-ka 

li suka ngelajab dgn pemuda2 
jg mereka adjak. Dua diantara 

tekst proklamasi kemerdekaan: In 
donesia pada djam ' 09.56, kemu 

. dian pembatjaan do'a dan disusul- 
. dengan- lagu Indonesia Raya. Re 

anggapan pemerintah. saja kemu-| terima ' berlangsung dengan — te- 
kakan disini, bahwa Konperensi nang dan tertib menurut rentja- 
Internasional di London itu me- na. 
nurut surat undangannja dihadiri | 

dak dapat menjamai ' tambahnja 
bahaja penjakit jang ditimbulkan 
karena keadaan itu. Mendjadi ke 
wadjiban partai2 politik pulalah 

tidak boleh menuntut, mogok atau memberoniak. 

Imam Katolik adalah perantara 
jang mengambil tempat diantara 

  

Pandangan pemerintah.   seosi ini - mendapat kundjungan untuk membahas dan menggr Tunisia Brantas 3g pe Pemer Ce ayakan patkan persoalannja pada kedu-|?. M. ALI SASTROAMIDJOJO | sleh delegasi2, jang dipimpin oleh | Berhubung dengan kedjadian2|pemuda2. tadi ternjata anak- dari wakil2 partai. dan organisasi k : Nag an : maian diantara Tuhan dengan um |(dukan jang sewadjarnja. , 3 Menteri Luar Negeri masing2|dibeberapa hari jang achir ini lanak menteri. rari Waris partai dan organisasi, kan pengaruhnja untuk memba P 0 Tana i mat Katholik. Ia patutlah berusa Tentang siaran dibebe-'dan menggagalkan penjerahan negara pesertanja, dan dimana|pemerintah melihat tanda2 jang Harian tadi mengetjam pedas Pa ema ygan tasi adanja urbanisasi itu, demi S am Lai hm: ga ea 3 Aa rapa s.k. pimpinan Tentara dan Territo-| yndonesia dapat  mendjalankan  menjolok mata, bahwa kedjadian2 | or ang2 tua mereka jang bersikap” 
Berak Mangunnegoro Hha 1 yan Gubernur Mangunnegoro 22 BEY TUNISIA hari Selasa jbl. manusia dan manusia dengan me Dimulai dengan siaran  kilatirium HI, jang akan berlangsung ' peranan penting untuk memberi jang pada pokoknja sederhana hasan bodoh itu terhadap tingkah 4 pai Maan Na am resepsi digedung Balaikota. telah menanda-tangani undang? |melihara keadilan, tjinta kasih |dari harian “Indonesia Raya” tg. pada tanggal 14 Agustus di Ban sumbangan dalam usaha interna- sifatnja oleh suatu usaha dari ban UN Pmeraka Tia, ketiga 

-  Puntjak keramaian. 
Puntjak keramaian di Semarang 

dalam merajakan Hari 17 Agus 
tus 1956 ini terdjadi pada malam 
bari ketika dilangsungkan arak2- 

dan perdamaian dalam pergaulan 
hidup sehari2, Imam Katholik jang 
harus membebaskan diri dari. tjen 
|(derung kepada harta benda, tidak 
diperbolehkan - meninggalkan ka- 
|wan2 dombanja pada. waktu baha 

13 Agustus 1956, 'masjarakat di 
gelisahkan dengan berita bahwa 
pada hari Senin pagi tgl. 13 
Agustus, Panglima Tentara dan 
Territorium III telah memerintah 

suatu fihak tertentu hendak di 
pergunakan untuk mentjapai sua- 
tu maksud politik, jang pada 
hakekatnja hanja melemahkan ke 
dudukan negara sadja. 

dung. sional mentjari tertjapainja perda- 
Berita sensasionil demikian itu maian dunia. 

sangat/ menjinggung prestise Per| Itulah sebabnja saja selaku Per 
dana Menteri dan alat negara ja dana Menteri merangkap Mente 
itu. tentara, istimewa kedudukan ri Pertahanan a.i. memerintahkan 

jang menghapuskan peligami d! 
Tunisia. Hingga kini menurut ha 
kum Islam orang2 Muslimin Tu 
nisia diperbelehkan mempunjai 
isteri sampai 4 orang. Tetapi m: 

pemerintah dim segala lapangan 
—na telah tertjapai selama Indo 
nesia merdeka, dan menguraikan 
pula program Kabinet Ali seka- 

gadis nakal tadi? Elena Kuzhet- 
sova, anak seorang djenderal, 

Alla Markova, anak seorang let- 

nan-kolonel MVD (polisi raha- 

    

   

rang ini. Aa ta an. Berdjedjal2 orang berdiri ber | nurut undang2 tadi jang akar (J2, Maut an Nan ikan untuk menahan Menteri Luar « Ta 3 Pemerintah menjadari bet sia) dan Tatiana Andreyeya, anak | 
au Gerakan Asaat. djadjar2 baka bana manu | mulai berlak tgl. i Dijalma aa an Sebaaan Bana Negeri Roeslan Abdulgani atas Menteri Ka yan ln Tn kepada menpala PN sulitnja keadaan aa. Mtma seorang kolonel angkatan udara. ! . Dalam membentangkan usaha 1957 kaum prija hanja diperboleh saat itu hendak berangkat e-| Darat untuk mengambil tindakan PA eU eh wartakan D oteb 

    

  

  

   

Sia sepandjang djalan jang dilalui kelaparan, perang dsb-nja. 

  

tuduhan bahwa ia tersangkut di ini dihadapi oleh pemerintah. Pemerintah dilapangan 'perekono- ... IL : ia kira? |kan mempunjai seorang isteri Png g Juar negeri mengetuai deizgasi (sehingga Menteri Luar Negeri itand 1 Inieti AFP dari Moskow (Antara- — - an angan Pa Selain ita ditetapkan djaza gadis yak marah bila dikatakan Pe Pan bersama-sama Pa kekonperensi di Lon dpat Enakan dari Indonesia Ban 1 meliputi  lapa- KEP) | 
c Y ANGGAUTA risan2 musik, tentara, kepolisian, Domani Tan an Kanan Pangan Selandjutaja Mgr. Sugijopranoto| Kemudian esok harinja pada| “Terutama mengenai kedudukan Br seperti direntjanakan r.jah bersangada Meki : 
EX BN: 426. pandu dan peladjar2, arak2an ini lain weni 3G Inlete “mereka Tolak raga en ata own gpeome4 tgl. 14, surat-kabar tsb. penuh|Jndonesia dikonperensi di Lon tah menerangkan bagaimana pe 

  

    
Rgbo jbl. untuk ke-4 kalinja 

“sidang Pengadilan Tentara Semg 
telah melandjutkan pemeriksaan 

  

   
   
   

  

    

' perkara 10 orang 
| tara dan bawahan 

anggauta ben 
anggauta ex 

Bn426 jang dituduh ikut serta 

" Tontakan 

      

akan aksi dalam pembe- 
di Kudus pada  achir 

“th 1951. - Sidang pemeriksaan 
pada, hari itu baru mendengar 

  

    

    

   
   

  

   

eerangan2-nja : Dogg Deni na ika Dekan jurubitjara dari kemen|tengah2 hutan belukar, ditanah eristi: : dari rumahnja guna didengar ke i |telah ,.diambi?? di Djakarta dlm kerera 2-nja 5 orang terdak- 1. ka 2, : seorang djurubitjara dari kemen| teng - NN wa A | 2 A ' : «wa Rantjangan Undang2 ten-!i'“a1 » : sa Ag & va, dan mika ade saia sudah gan Aloon-Aloon lebih dahulu, di terian kehakiman, ketentnan2 da pdpanggpanes 1 apa je Pat # si P Bg. st 2 13 | 2 puaran 20 terangannja- dalam suaturperkara,: tang soal itu sedang giat disele- Sea Da maa Neng, aa $. rduk-mengidjinkan, sidang ditun- Kmpat ini” dilangsungkan rapat Yam undang? tadi tidaklah berla-|demikins Mer. Susijopeamoto PERKEMBANGAN TERACHIR di Djakarta-jang ber- |jg nanti akan saja terangkan le- s ikan di Kementerian Kehaki- Kake tapa Gate Aa keN ae unbk AN “daa ndjutkan pada Na Hakan an Mes NU Wanan dgn semangat Islam, Spi-|,. Mengenai tugas Geredja Roma fnokok pada /perintek Kolonel Kaw'iarang untuk memeriksa |.oih landjut. man. diri ' bekas Menteri Penerangan” £ an akan Seng 
tgl. 26 September ja.d. . Sidang 

terdiri 
muda, 
bawa sembojan2 

tjengge2nja. 

PKI dan PNI 

dari organisasi2 buruh, pe 
wanita disb.-nja dgn mem 

jang pokoknja 
menghendaki rasa persatuan. Dju 
ga “dari golongan Tionghoa ikut 
serta dalam arak2an ini dengan 
barisan2 para peladjarnja, dan jg 
paling menarik perhatian dari go 
Icngan Tionghoa ini jalah atraksi 
tang-liong, samsi, barongsay dan 

jang kesemuanja 

takan bahwa pangkat Imam Ka- 
tholik itu hanja serasi untuk me 
reka jang agak abnormaal, jang 
sedikit sakit ingatan atau gila. 
Memang Imam Katholik adalah 
gila, kata Mgr. Sugijopranoto, gila 
karena sangat tjinta kepada Tuhan 
dan kepada djiwa sesama manusia. 
Oleh karena gilanja dan asjiknja 
mereka itu kadang? ggalkan 
jtanah airnja, orang tua dan akrab 
nja, meninggalkan hidup sedjah- 
tera untuk berkeliaran setengah 
jliar dimedan rimba belantara, di- 

kawin tanpa izin orang tuanja, 
kalau perlu. 2 ae 

Setelah undang2 tersebut ber- 
laku, pertjeraian hanja dapat dil 
berikan oleh pengadilan. Kini 
seorang suami bisa mentjeraikan 
isterinja hanja dengan dua orang| 
saksi ahli hukum. as 

Undang2 baru itu hanja ber- 
'laku utk orang2 Islam. Menurut 
  

  

Tt 2 Tab Katholik dikatakan bahwa tugas- 
rit of Islam, dan bahwa undang-!nja jakni mendidik, - mengasuh 

dengan berita2. jang sensasionil, 
jang menggambarkan seolah-olah 

don tidak perlu saja kemukakan 
disini betapa berita2 sensosionil 

  
  

Kol. Whrouw 
“Tolak Timbang 
Sebelum'Ada'PersesuaianFaham Antara Pim- 

pinan AD Van Panglima TT”IIl—Ekor 

Antjam Akan 
Terima” 

“Terfor Kap Noger” Ruslan Abdulgani telah menarik perha 

Sesudah itu saja menerima til- 
pon dari Kepala Staf Angkatan 
Darat, jang memberitahukan bah 
wa Panglima Tentara dan Ter- 
ritorum HI, Kolonel Kawila- 
rang, sebagai pemegang kekuasa- 
an S.O. di Djawa Barat, berda- 
sar keterangan2 jang didapatnja, 
betul telah mengeluarkan perin- 
tah untuk mengambil Menteri 

Luar Negeri Roeslan Abdulgani 

merintah hendak mengatasi ke- 
sulitan2 itu. 
Mengenai korupsi pemerintah 

ingin mengulangi utjapannja di 
muka sidang Dewan Perwakilan 
Rakjat jang terhohrmat ini, bah 
wa pemerintah berniat membe- 

pa memandang bulu berdasarkan 
hukum. : 

Dapat ditambahkan disini bah 

Kepala Staf Angkatan Darat: Terhadap usaha2 jang hendak 
setandjutnja menerangkan, bah- | 

rantas korupsi setjara objektif tan ' 

Jusuf Puar Tak 
Ditahan 

Tapi Lakukan Tugas 
Dinas Ke Medan 

JUSUF PUAR pegawai dari 
Kementerian Penerangan, ig kini 
(berada di Medan telah menjang 
Ikal bahwa ja pada hari Senen jl. 

  
Sjamsudin Sutan Makmur Penyadilan Tentara tsb. dipimpin Da KE dptaaa ia undang itu perlu utk memenuhildan membimbing ummat manusia| Fan Paneima TT VI di Makasar. Berhubung dengan persoa 3 ta mempergunakan kesulitan2 nega| Katanja, berita itu, adalah sa- Fasa 2gb AB ngan menitik beratkan pembifjaraannja Udang perlu utk memen Ne . Ae Mr 5 (neon telah dirundingkan dgn.” Z heg ja, De , Kant m Tentara Let.-Kolonel ( rah persatuan Gaga Had? kebutuhan2 dunia modern dan jang Ba Sea pin Pin ia Selasa malam djam 22.60 (setempat) Pargiima TT VI Pebetina Tentara aa Territo-|ra pada masa sekarang ini un-| ma sekali tidak benar. Dalam Kresnor dengan Djaksa Tentara 2 : 2 

      

bela Mr, Suwidji. : 

   
   

   
   

    

   

        

   

        

   
   

  

   

      

   

  

    

   

   

    

   

        

   

  

   
   

          

   

  

   
   

    

   

      

   

  

    

Stadion 

memperkuat u 
tian dan pula mem 

Ma
an
 

et
a 

WN
aN
 
ma

ta
 
A
N
 

1 pula : mbangkai 4 ih te i 25 2 ta 5 Ak : kan djuga tanda pangkat ig miri 
tia K t “turu Ne au . bertindak lebih tegas, njata dani : aa kan oleh KSAD, Kepala Biro Ke 2 5 Sa Agung telah mengoper pet an Tada Ane gkat jg mirip Nian Sasmi Kepan k ente: semerintah bertindak tegas de tjepat didalam menghadapi masa Kegga Pan ai Ra al ea An amanan Nasi6nal, maka pemerin- 2. Mengandjurkan : a. Kepada (soalan itu. af jak ap 2 2 Map dengan tanda pangkat TNI, ha- jang bersifat menolong dis. untuk |izan menghukum orang2 jang (rah korupsi. 'sembahkan Maguet tentang ben- tah pusat telah memberikan oto-| KSAD, Wakil KSAD dan Pangli Djuga Kepala Staf Angkatan| Kam aras penghormatan ternada? Inja sebagai ganti tanda kesatuan, £ dapat menjelami keadaan masjara |.alam hubungan dengan ,.peris Kedjaksaan Agung sebagai pe|tuk Istana Mgr, Sugijopranoto jg |risasi sebanjak Rp. 25 djuta utk (ma TT, IN supaja membulatkan (Darat telah menjatakan pendiri- kedaulatan dan kemuliaan  Me- (mereka mempergunakan tanda 

| Kn diper LaNN Oman: Anna iwa 13 Agustus” itu berbuat Salnuntut umum tertinggi harus me Pa ab TanA ia aak peta |j andjutan pembangunan  pelabu- .faham (dan tekad bersama dalamjannja, bahwa soal tsb. akan di-| sir. : " Pe Didada kanan dari i Ladies' Band dari Chung Lien Hui ah dan melanggar hukum. 'Imakai kekuasaannja lebih tegas |Pertundjukan? jang mendapat sam |han Bitung. Sudah kurang lebih menghadapi persoalan ini: b. Ke- teruskan urusannja dam. dengan Tampaknja menteri Abdulgani ana ta peran Yang suatu $ 1 Gan pula oleh Ta Chung Sze,j Perlu ditambahkan, bahwaldan njata, sehingga umum merasa jbutan2 hangat adalah petilan Keji!4 tahun telah diperdjuangkan pada seluruh anggota A.D. utk (tidak memandang orangnja mau mempunjai beberapa konsepsi gg d Na an TI-A.P. £ 3 2 daring ane syaa Jang Akan k'nin2 tokoh politik di Parlemen|kan, bahwa hukum terpelihara na Ian Adaningar dan Chant ' agar pemerintah pusat mengeluar (Persama2 mendjaga diri agar Ba Peta ena “nahi Gea mengenai ,,approach” konperensi | “ia” So on aa Sepuh B ! tik x jjang 'berhasi! dapat didjumpai|dan terdjamin dinegara kita, dju| Pa kan otorisasi untuk itu, tetapi | “upaja KOaNOapA : dipengaruhi Tone anba pengumuman Lodon, jang' mungkin dapat " topi bugi anak2 Teasitiata Te Si g s sampai siang hanja menjata-lga dalam hal menghadapi ..Per berhasil: nanti setelah ada desa-|Sleh faham2 politik jang dapat Panglima Tentar- dan Territo- terima baik oleh kedua belah pi-( Yang sebuah bintang she inn. F “Ikan -harapannja, mudah2an sikaplistiwa 13 Agustus”. PERSIAPAN UTK MENJAMBUT (kan dari KSAD dan Biro Keama |memetjahkan keutuhan kita. “.., Irium III Kol. Kawilarang ter- hak. Ibnu Hadjar sendiri memiliki E tegas jang harus dilaksanakan| Undang2 Anti Korupsi harus Na pang CHING Ana man Nasiondl maka “otorisasi. tu J 2 TT. VI tidak tanggal 13 Agustus 1956 malam.| Djurubitjara delegasi Indonesia suatu insigne dobitan Mabgta e teteh Itertatuh akam segera dd kegeta disampaikan kepada De- Je Ba An diberikan. Uang sebanjak Rp 25|9kan melaksanakan "perintah tim-|iang sudah tiukup djelas dan ig seterusnja mengatakan  bahwa,TII jang diperolehnja dari Imam P: 

Semarang: Maksud dari 

Major Suseno. Para terdakwa di mengenai pembatalan 
an KMB. 

persetudiu- nja sebagai suatu Jajasan illahi 
jang dibentuk oleh Kristus. Tu- 
2 itu diselenggarakan oleh para 
Uskup Vikaris dan Prefekt Apos- 

Tunisia jang merdeka. (Antara- 
Rcuter). 

  

  

tolik dalam daerahnja masing2. 
Achirnja Mgr. Sugijopranoto me- 

taka Henda knja Kem. Keha- Sena kebanggaannja terhadap 

:Ikiman'Bertindak Tegas | 
: 2 ristlwer 12 |Esa dan Maha Kasih j i Djuga Dalam Menghadapi ,,Peristiwa 13 | 5 dan Maha, Kasih jang mampu 

aneh seperti diterangkan tadi, se 
bab Pemerintah dan rakjat Indone 
sia jakin adanja Tuhan Jang Maha 

3 -9 
Span 

  

2 snp KSAD, Wakil 

persoalan ini, 

aa SKSAD 
arem. Heri Otorieasi , 

membulafken faham dan tekad bersama dalam menghadapi 

lonel Warouw fclih mengeluarkan statement jang mengan 

KSAD dan Pangiima TT IH 

. rima djabatan sebelum ada per- 
sesuaian faham antara KSAD, 
Wakil KSAD dan Panglima T.T. 

Ikatan Darat sendiri dan akan di 

tuk kepentingan sesuatu politik 
jang menudju kearah mendjatuh 
kan pemerintah setjara tidak par 
lementer dan membahajakan ke- 

utuhan Angkatan Perang, saja 

rium III persoalan Menzeri Luar 
Negeri Roeslan Abdulgani itu te 

lah dioper oleh Kepala Staf Ang 

serahkan kepada Djaksa Agung 

nindjau persoalan itu, dan selu- 
ruh kabinet seia-sekata utk meng 

hadapi dan mengatasi persoalan 

ri Luar Negeri dapatlah berang 
kat ke London vada waktu seba 
gaimana ditentukan oleh peme-   

hubungan ini ia djelaskan, bah 

wa sedjak hari Minggu tanggal 
12 Agustus ia berada di Medan 
dan akan kembali ke Djakarta 

. En 5 5 : . - tanggal 17 Agustus. » “1 Dai tat | ndjut pad . , SE pn Na naa pemerintah dan rakjat Indonesia $ D Naren Daun tidak na Na Na Tapa mesabentntannya, Tali ee Kana ea Na jang menghargai kehidupan jang Atas j esakan memaksakan perintah timbang-te-| Dengan demikian nuaka Mente dang kabinet semalam telah me-'di Medan sebagai utusan Men- 
teri Penerangan dalam hubungan 

kedinasan, jaitu jang rapat ber- 

sangkut-paut dgn soal mutasi di   
  

tah. itu setjara tegas dan dgn ketegu| Djawatan Penerangan Sumatera dgn NN db 5 bi ditjinteinja dan- dipilihnja. Yr | : 13 cank : Na 8 Agustus" —Desakan ' arkindo —Pemimpin2 Lena aus spepagragn Kp 25 Djuta Kepada Lengkapnja isi statement itu se Pan ane Hana han hati (Antara). Utara (Antara). 
N.U. Dan P,N.I. Sibuk Berunding - Maen Den jaring Tegga M A Bitung Sa aa dna Kinionn 2 Agtatas 1956 ini, |disigi saja g an PN. Sibuk Beruading era ag ag don enda De D0 dan sonia uslan Abd G BEKAS MENTERI. Muda Perhubungan dalam kabinet Ai UE Pelan pa laa KEPALA DAERAH Minahasa terachir di Djakarta, dimana yi Pagi Tentara dan Territo en w us an . am 

BIT jang kui mondjadi anggauta Parlemen dari Fraksi Partai |bandjiri tanah air kita jang dapat | A- R. Warouw sesudah berkun- Panglima TT. III telah menge- rium III. jang dikeluarkan pada 

pa 
da pertundjukan tadi adalah untuk 

usaha bagian kema- 

bahwa okan 

bernama zer 

Asraruddin berpendapat, 

Tofaan safa. 

ang dinjatakan. : 
Kalau pemerintah mau mendja 

-ankan" hukum, maka sepatutnja 

'Ipat mengachiri apa jang dinama 
r|kan ,.peristiwa 13 Agustus” itu, 

jang menurut pemerintah mem- 
di se punjai fatar belakang politik. 

tadi “atas 

a|bhw N.U. sepenuhnja membenar 
kan keterangan pemerintah. Me- 

: Keterangan K. Dachlan. 
Ketua PB NU K.H.M. Dachlan 

pertanjaan menerangkan, 

2 Ingenai tindakan jg harus diambil 
5 Ipemerintah, KK. Dachlan katakan, 

b ahwa semua tindakan itu akan 
djalankan melalui saluran2 hu- 
m, dan terhadap siapa sadja jg 

ilah mesti dilakukan tindakan. 
Keterangan ini diberikannja se 

#ngadakan rapat dgn anggota2 

Taruh, Asriruddin, mencrangkan atas pertanyaan, kahwa 
|keterangan pemerintah kepada Parlemen jang menjatzkan 

dembii tindakan tegas oleh pemerintah dalam 

Hengkadapi ,,perstwa 13 Agusius”, fidap fjukap djika hanja 

bahngadakan rapat dengan pimpinan/ 

telah fraksi NU dalam parlemen | 

merusak moril pemuda-pemuda 
Gan menjinggung pula tentang per 
soalan Rumah Sakit Ambarawa dan 
tempat jang hendak dibangun utk 
Istana Mgr. Sugijopranoto di Ran 
Gusari 13. Sesudah Gubernur Ma 

3 ngunnegoro jang dalam sambutan 
nja mengemukakan tentang djiwa 
Gari pada Mgr. Sugijopranoto, se 

njatakan hendaknja Kementerian 
Kehakiman dengan alat2 perleng 5 tahankan Pantjasila. Achirnja Wa 
kapannja terutama Kedjaksaan2, li Kota mengandjurkan untuk be 

kerdja sama guna mewudjudkan 

  

  
wan Perwakilan Rakjat. Demiki- 
an pernjataan Parkindo. 

Pernjataan ini dikeluarkan sete 

ngadakan persiapan utk turut me 
njambut kedatangan Nj. Sun Yat 
Sen Jang Pn ea berita jang di 
terima di Jogja akan mengundju- 

Tah diadakan rapat antara Dewan ngi kota ini antara tanggal 20-24 
Pimpinan Pusat Parkindo, bersa- Agustus jang akan datang. Me- 

p z 4: 2 
ma-sama wakil2 Parkindo dalam nurut an Ni dong Okta 

: 2 ) te-keta, Ling akan disam setjara be- kabinet dan anggota2 fraksinja Mer Danar Pen at aah tan PO 
dalam Parlemen, mengenai ketera si jang akan diadakan digedung 

ngan pemerintah dihadapan rapat C.H.T.H. dan akan dihadiri oleh 

: Last Gari kalangan Tionghoa maupun 
Rakjat hari Rebo dan pendiela- Tadofuata & p 
san2 seterusnja dari menteri2nia| 
mengenai jang disebut ,,Peristiwa 
13 Agustus". (Antara). 

SOLO 
PANITIA PERSIAPAN PEMBEN- 
.TUKAN PERALIHAN 

  

  

da Pantjasila, melainkan memper | 

pleno terbuka Dewan Perwakilan Segenap orang2 terkemuka baik, 

ujung beberapa hari ke Djakarta 
hari Selasa telah tiba kembali di 
wiakassar untuk meneruskan per 
Ujatanannja ke Menado. Dalam 
seterangan jang diberikannja ke 
pada ,,Antara” Kepala Daerah 
Warouw mengatakan, bahwa kun 
Gjungannja Hu adalah untuk mem   
masalah ex-KNIL. , 

| Menurut Kepala Daerah Wa- 
'rouw berkat” desakan jg diberi- 

djuta itu dikeluarkan dari rentja- 
na 5 tahun pembangunan pelabu- 
han jang akan makan beaja 
Rp. 240 djuta. Otorisasi itu utk 
cahun 1956 ini. 

Uang Rp. 25 djuta tersebut se- 
bagian akan digunakan , buat 

'Ibang-terima 

luarkan perintah penangkapan 
terhadap J.M. Menteri Luar Ne- 
geri Ruslan Abdulgani dan bekas 
'Menteri Penerangan Sjamsuddin 
Sutan Makmur, menganggap per- 
lu mengeluarkan suatu keterangan 
sbb.» a. dengan adanja perintah 

organisasi Angkatan Darat dan 
dengan demikian merugikan orga- 
'nisasi Angkatan Darat. 

djabatan ' sebelum 
adanja persesuaian faham antara 
KSAD, Wakil KSAD dan Pangli 
ma T.T. IN, (Antara) 

T 

  

— da tgl. 11/8 "56 jbl. bertem 
pat dilapangan P.B, Bila Djl. Bi     pembangunan djalan dan “lainnja 

untuk pembelian tanah2 di Bitung 
serta pemasangan pipa2 air. 

(Antara! 

Peristiwa Sudarsono Dan Nj. Su- 
laiman Dibawa Ke Djaksa Agung 
KEPALA Djawatan Kebudaja- 3esar Muljono dari bagian resertanjaan2 "Antara" 

tingan lama 64 Kudus, telah dilang 
sungkan revanche antara PB, Bila 
dengan PB, Rias Kudus dengan 
kesudahan 7—4 untuk PB. Bila. 

tgl. 13 Agustus 1956 malim, jg 
berbunji sbb.: 

.Pada tgl. 13 Agustus - 1956 
telah dikeluarkan perintah oleh 
Panglima Tentar, dan Territo- 
rium III sebagai pemegang S.O. 
di Djawa Barat untuk pemerik- 
saan terhadap Menteri Luar Ne 

wa menurut kesan2 umum men 
teri Abdulgani, 
Terusan Suez 

katan Darat setelah merunding- 
kannja dengan pimpinan Tent: bagi masalah 
ra dan Territorium III dan Diak dapat ditemukan   

Nasser dan Abdulgani telah me 
ngadakan pertukaran pandangan 
setjara bebas, jang memungkin- 
kan delegasi Indonesia untuk me 
ngetahui perkembangan2 jang pa 
ling baru daripada masalah Te 
rusan Suez.. Dan sebaliknja Pre 
siden Nasser mendapat pendjela 
san penuh mengenai pendiri:n 
Lana kata djurubitjara ta- 

i. 
Delegasi Indonesia kekonperen 

si London singgah di Kairo ats 
undangan Presiden Nasser, dan 
pembitjaraan antar., Nasser dun 
Abdulgani itu “dilakukan dalam 
perdjamuan makan pagi. 

Menteri luar-negeri Me- 
sir mengadakan pembi- 
tjaraan2 dgn para wakil 

tidak perlu saja beri keterangan 
lebih landjut lagi. 

Soal Menteri Luar Negeri. 
Tentang persoalan jang menge 

nai diri Menteri Luar Negeri Sau 
dara Roeslan Abdulgani pribadi, 
jang disebut2 didalam pemeriksa 
an Lie Hok 'Thay, pemerintah 
dapat memberi keterangan seba- 
gai berikut : : 

Terlepas daripada keterangan 
jang diperoleh Panglima Tentara 
dan Territorium IN, Lie Hok 
Thay sedjak beberapa minggu la 
manja ada dalam pemeriksaan po 
lisi Djakarta Raya, jang dipim- 
pin oleh Kepala Polisi Djakarta 
Raya, Komisaris Besar Polisi Zen ' 

PunjaBeberapa Konsepsi 
Jg Mungkin Dapat Diterima Kedua Fihak 

Di Konperensi London 
MENTERI LUAR NEGERI Indonesia Roeslan Abdul 

gani hari Rabu melandjutkan perdjalanannja ke London, sete wa rakjai menanti dilaksanakan dan Menteri2 PNI. (Antara). Mete AE uga TA Re Me TA b.yarakan soal2 jang ada hubu tsb. diatas, kini telah timbul per- (geri Roeslan Abdulgani berkena lah mengadakan pembitjaraan selama 2 djam dengan Presi 
nja ,tindakan tegas” pemerintah Hendaknja kementerian | pradja jang mempersembahkan ka ngan dengan kundjungan KSAD, |(bedaan pendapat antara pemerin- (an denga,, keterangan Lie Hok| den Mesir Djam3! Abdu! Nasser di Kairo. tu setjara tegas dan njata. Se- Kehakiman bertindak le|tarkata "promito” ' (atau ajandji | kepala Biro Keamanan baru2 ini|tah dan KSAD disatu pihak dan | Thay. : Seorang nara Ta Mn Pp k a saby kata Asraruddin, pernjataan bih tegas. ip e alan Sea adela Ka & wiinahasa Giduiam rangxa per | Wakil KSAD serta Panglima| Untuk  mendjaga Mr legasi Indonesia ke-konperensi anaa ang at 2. Kar wa 1 1 akan mengambil tindakan te-  Djuga dalam pernjataannja jg'dangkan Wali Kota Semarang me “Jalan penjelesaian sisa2 gerom|T.T. INI dilain pihak: b. perbeda- Pa an Tan nenen k London jang akan mulai pada Ib a - , Ga kejalnat an alik Batu” |... sadja, oleh “pemerintah2 dikeluarkan hari Kemis, Png ngemukakan pula tentang djiwa “an Pai an pena 2 pendapat ini dapat mengaki- Pesan Ea dan Alan ikan hari Kamis menerangkan sebe- nu ad ar. | dalam 5 e ung 5 b LN Kelslan Ine i i triot Mgr. ijoprar j igllran uhan Bitun 1 retakan. : 2 ra : . . ! perkumpulan Sin Naa ne, Djl | ing Jalu-pun sudah terlalu se- Kristen Indonesia (Parkindo) me Pena Laman Ba Ea pelah 1g kan keretakan-kembali dalam Perang, maka Kepala Staf” Ang|lum meninggalkan Kairo, bah- Mirip Dgn Tanda TNI 

PERLU diberitakan, bahwa pa 
sukan Ibnu Hadjar memperguna 

  
|Kartosuwirjo dari Djawa Barat. 
'Insigne djalbatan Panglima TII 
lang dimiliki Ibnu Hadjar dan 
dipasang didada sebelah kanan, 
'berbentuk ,,hati” diman., tertjan 
'tum buruf TIL j 
bunga padi pada sebelah-menje- 
belahnja. Pada bahu Ibnu Ha- 
djar, terdapat tand. pangkat Ko 
lonel. dasar hitam denga, tiga 
bintang serta bulan-sabit ketji! 
dari emas dengan dikelilingi pu 
la oleh lingkaran segi-empat da 
ri emas. (Antara) 

Nederland mengatakan bahwa da" 
lam pembitjaraan tadi »setjara 
sangat singkat” telah disinggung Be anang AN Tidak) tan mengenai per- | Mohammad sendiri. : singgung soal konperensi London : ep ane dag Sg Ben an jang kini  di-non-aktipkan, se pusat Djawatan Kepolisian istiwa Nj. Sulaiman - Sudarsono Pemeriksaan ts dilakukan : ter! diplomat, mengenai Terusan Suez dan usul Arlan Pa . en Ta ya HAM Baru2 ini dipendopo Kabupaten | Sudarsono, hari Senin tampak (Negara, telah meminta atau men itu, menerangkan, bahwa persoa- Ihadap Lie Hok Thay, jang ditu Sementara itu menteri  luar|Nasser sunaja diadakan konpe- eri didepan parlemen Kebo Mas” (Bojolali telah diadakan pelantikan | mengundjungi Kedjaksaan Agung, |dengarkan keterangan2 dari Nj. lan tsb. kini sedang berada dim » 1 g negeri Mesir Dr. Mahmud Fawzy (rensi internasional jang lebih lu: IK. Dachlan tambahkan, bah- ta? Panitia Persiapan Pem | ngundjungi Kedj Ana 5 Nan duh melakukan perbuatan2 korup i jang uas, Tg ik aan ketat nude kira MEN AKU HP HD: Peralihan Kab.|/dan berada dikamar  DjaksafSulaiman, bertempat  digedung tingkat pemeriksaan pihak kepo- didalam Pertjetikan Negara |dan wakil menteri luar  negeri|guna menindjau kembali Kon- da aa, puApAN Hua Pn Bojolati. Pelantikan tsb. dihadliri |Agung dalam waktu jang tjukup |Kedjaksaan Djakarta. lisian negara. Apakah soal itu : nga Abdul Fatah Hassan, malamlvensi 1888 mengenai Terusan demokra | Boj : Dalam berita2 itu Lie Hok Ta akan mempertahankan CMOKTA | Oleh wakil2 dari partai PKI, PNI, |jama, Nj. Sulaiman didengar kete- akan didjadikan suatu perkara jg Th Tg ai i b int rat Di Rebo jg lalu telah memperbarui |Suez. Dikatakannja bahwa |.tidak kup |(si.” Soalnja ia pandang sangat |Masjumi, Nahdatul Ulama, PIR " Menurut: keterangan2 jang di Irangan2-nja selama Lk. 115 djam. akan diteruskan “ kepengadilan ay Cisebut sebagai wakil Di- disminan2 kepada para kepala dapat dikatakan” bahwa : in | erncti & hal dan Partai Buruh jang seperti per 9 dg g J epeng 'Irektur Djenderal Pertjetak N 4 dalam kan oleh 28 an |ernstig, » karena dalam hal ni nah dikabarkan berhak Pn eatjaton peroleh »Antara,” Sudarsono pa-| Menurut keterangan2 selandjut menurut Djaksa Jusuf Suwondho, debat Hyhakan Te- perwakilan diplomasi di Kairo, (pertemuan tadi Mesir mengukur nah main sandiwara, Angkatan Darat ikut YAMPUT | kan wakil-2nja untuk duduk dalam (da waktu itu diminta datang oleh Inja jang diperoleh Antara”, hal itu akan ditentukan setelah Sara, padair 2 sesungguhnja ha bahwa Mesir akan tetap memeli- pendapat negara2 lainnja untuk 

' Djie Gwat ) Bt 5 dan dalam pada itu menjangkut Panitia Mn, Pembentukan (Djaksa Agung untuk Bidutgar pendengaran keterangan? dari Nj. pemeriksaan pendahuluan selesai jae Tarakan Ny a ministrasi belaka. hara kebebasan pelajaran melalui mengadakan konperensi interna- Ba . Ibula prestige negara, keluar mau ag Meh elanunan tsb. Panitia kKeterangan2-nja sekitar ,,peristi- (Sulaiman sebagai pihak pengadu, dilakukan, alam pemeriksaan itu Lie Terusan Suez. sional umum mengenai masalah 

    

   
   

          

jad.. PBSI 
menjelehgyarakan ” Pam 
diikuti pula . 
India dan Inc 5 
kar dju 

lpun kedalam. 
Tetapi keadaan sekarang telah 

n | dapat diatasi, dan mudah-muda 
'han seterusnja, demikian dikata 

za | kannja. 
Sementara itu didapat pula ka   | bnr, bahwa fraksi PNI hari Ke- 

mis kemaren dulu telah pula mc 

mengadakan sidang untuk pertama wa bungalow Melati” dan berhu- 
kalinja. Siang tsb. telah dapat me bung dengan adanja pengaduan 

mi Wa: kehania Jala, 2 Nate jang disampaikan oleh NI. Sulit 
itu hari Reba 

memutuskan bahwa jang akan ber Man. . 
bitjara sebagai Mn San Ten |. Dalam pada 
pada upatjara peringatan 17 Agus ig “matt Ia Kedidk 
tus falah wk.. ketua Pamtia ber | MANg Ini, acting. Kepala. Kedja 

'saan Djakarta Djaksa Jusuf Su-   
  

siapa Pembentukan DPRD Peralis 
han Kab, Bojolali, Iwondho dan Pembantu Komisaris 

  

dilandjutkan: oleh pihak Reserse 
Pusat Djawatan Kepolisian Ne- 
gara, pada hari Kemis tgl. 16-8, 

Setelah Nj. Sulaiman, 'peme- 
riksaan akan dilakukan terhadap 
diri Sudarsono. 

Acting Kepala Kedjaksaan Dja 
karta, Jusuf Suwondho, atas per-   

  Ge ni   

Sebagaimana diketahui, penga- 
duan tsb. disampaikan oleh  Nj. 
"Sulaiman karena ia merasa diri- 
nja akan "dinodai" oleh Sudar- 
sono, antaranja — menurut pe- 
ngaduan itu — sewaktu ia berada 
di bungalow "Melati", di Tugu, 

Hok Thay memang menjebut- 
njebut nama Menteri Luar Nege 
Fi Saudara Roeslan Abdulgani 
dalam urusan keuangan. 

Pemeriksaan polisi pada taraf 
sekarang ini tidak atau belum 
memberi alasan bagi polisi untuk 

Seorang djurubitjara kementeri- 
an luar negeri Mesir menerang: 
kan bahwa Mahmud Fawzy dan 
Abdul Fattah Hassan seterusnja 
telah menegaskan lagi sikap Me- 
sir mengenai hasalah — Terusan 

Terusan Suez. 
Malam Rebo itu djuga, presi- 

den Nasser telah menerima kun: 
djungan dari dutabesar Uni So- 
vjet untuk Mesir, Evgeny Kisse- 
lev, untuk ke-10 kalinja dalam   Suez.   

Puntjak, (Antara) 
mendengar atau minta keterangan 
kepada Menteri Luar Negeri Sau — Seorang djurubitjara kedutaan 

tempo 10 hari jl. ini. 

(Antara-Reuter) 

ang dikelilingi . 
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up hit Slamet Hari Pe- 
Aan 17 “8-56 ke-11. 

  

2 Mau HARI ULANG TAHUN 
KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA Y7-8-1956, 

JOWELIER 

      Segera Terbit 
Kamus Bahasa Djerma 

Oleh: F. Ma Aa HI. P LAMMERS 

    

Satu-satunja kamus bahasa “Djerman jaka memenuhi santa sja-| | 
rat menurut pengakuan I BP 
TERSUSUN DALAM IASA : 

Dijarmas Teftnasia 
3 A N 5:34 

  

dengan lampiran mengenai Paramasastera dan . Konjugasi dari. 
kata-kata: kerdja- h : 
Djilid pertama mengenai . paramasastera. ! 

HARGA SATU BUKU 3 Rp.25,— 
Untuk para pedagang buku diberikan potongan jang Naah. 
Pesanan? langsung pada penerbit... 

N.V. Pertjetakan Medan 
V/H.N.V. Medanse Drukkerij| 

Djalan KEBUDAJAAN 32-40 MEDAN 

MENJAMBUT HARI ULANG TAHUN KE XI 

MENJAMBUT ULANG TAHUN KE XI PROKLAMASI KEMERDEKAAN 
REPUBLIK INDONESIA 17 AGUSTUS: 1945 / 1956 

Dj. | Mawar 485 — Semarang 

  

KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA. 

HORLOGER 
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17 - 8 - 1945 

     ea   
  

      
      

  

       

      

    
   

    

  

    

  

MENGUTJAPKAN' SELAMAT HARI ULANG TAHUN 
KE XI KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA. 

Toko Mas Tjap $ Dg erik 
     KRANGGAN TIMUR 31a — SEMARANG. 

PPAS LL NASI ASAALAAL La     
TERIMA LAGI MODEL BARU 
Bisa lihat di ERALAGE kami. 

  

Menjambut Hari Proklamasi 17: AGUSTUS 1956. 

en Kongsie 
ji : 3 | 

3 ' aa 
ah Na 3 

  

»2 

Mera iodak untuk: 

KETE TARAAN (T.NJ), KEPENDJARAAN, 

PERATH dan lain-lain DJAWATAN. 
ASRAMA?, RUMAH SAKIT, CO- 

Berdagang BERAS dan lain-lain HASIL-BUMI. 

  

MENJAMPAIKAN SELAMAT HARI ULANG TAHUN KB XI 

LPRINGATAN PROKLAMASI 17 AGUSTUS 1945 - 1956. 

  

MUH. 

ketikan 

Rokok Kratok Tap: | 

  

Pemilik 

WARTONO, GEBOG KUDUS 

Telf. 44/IA 

| 
| ELSA 

Menjambut sn Tahun ke XI Proklamasi Kemerdekaan 
REPUBLIK INDONESIA 17 AGUSTUS 1945 — 1956 

'toko EUROP An. 
DJAKARTA — AAA Kpn 

“any 

    

MENJAMBUT HARI ULANG TAHUN KE XI 
KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA. 

  

Alat - Alat Kantor 
LEKKENEEE RANK EK KK EN KB BU RKA NK KEKE 

Menjambut Hari Ulang Tahun K 

Ke XI 17 AGUSTUS. 1956. . 

Toko 
) Mas Tjap ,Gareng" 

Kranggan Timur 29 B 

    

emerdekaan 

    

Daftar 56429   
  

MENGUTJAPKAN SELAMAT HARI ULANG TAHUN 
KE 11 KEMERDEKAAN RERUBEIK, INDONESIA. 

“MORPHEUS: 
N.V. AB Ne &Co 

BODIONG 108 — Telp. 751 — SEMARANG. ' 
Kantor Pusat Djakarta, Tjabang Surabaja dan Palembang. 

Perusahaan bekakas Rumah tangga dari STAALBUIS dan KAJU. 

  

  Hanana ma 

FURUT MENJAMBUT HARI ULANG TAHUN KE- 11 

KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA. 

   
. Instalatir-Importir 

cpg3 MERPATI 2 TELF. 2300 SEMARANG : 

Pe 

  

x KA 

Selamat Hari Proklamasi tahun 

ke Il R.I 17. Agustus 1956. 

  

dekaan 
Menjambut Inang Tahun ke XI Proklamasi Kemer 

: Pamuplik Indonesia 17 Agustus 1945 — 1956 

    

TAN PENG TAN. WIE 
TIHIANG LANG | 

Djl. Gg. Pawon | Dil. Gg. Pawon | 

No. 19 No. 9 F 
SEMARANG | 

Dagang Kulit : Penjamak..Ku- Fs 

Sapi, Kerbo, Hit Glace, Zool |. 5 5 se pa Ne uga 

Kambing, Gi- | Sapi dan Ker- 2 MORI TELP. Sm. 445 
bas,. Ular dan Ag jari en $ 

Ri ia IseceRa AKAN MASUK: an D3 
Ta MR UN pe “ak Naa 3 "xD Do” 

Menjambut Hari Proklamasi Ke-| 
merdekaan Republik Indonesia Oa matik 

17 “Wugt. “56.2. 2 5 Ta 

Ahh Mendjait 

M.Jusuf 
Gradjen Kaumar 101 (Bodjong) 

Sebelah Toko Menang. 

Nama jang terkenal mengerdja- | 

kan Pakaian buat Tuan dari | 

Kain Sharskin, Wool, Drill dl. 

Model jang memuaskan. | 

0 LL LK Ta gn 

  

& » « 

: SAMA MN NN 

Menghaturkan Selamat Hari Ulang Tahun 

ke XI Kamerdekaan Republik Indonesia. 

Juwelier Horloger 

TI 0” 
Bodjong 58 Telp. 1514 Semarang 

MODE MAGAZIIN 

Semarang Stores 

  

Perajaan Menjambut Hari    Kemerdekaan R.I: 17 Agustus | 

NN | DJUWELERWORLOGER Boajong Tn dia" 
dg : 1:99 —“JAVANESE ART. Mean 

7 Fa. Trihadi 'Tjabang: Dj. Solo 138 Tilp. 117 Sal. 

SALATIGA. . TRADING COMP — 
Di. Tjandrawasih No. 50 Smg. 

Kidul Toko Buku Tawang. 

Pabrik “Lemon 
sNECTAR“«

 

Djl. "ang 39 — SEMARANG 
Telf. 1160 

  
ALL TE LL LL LL EA 

  

| Menjambut Hari KEMERDEKAAN 

Y7 Agustus 1956 

SANDAL tjap GADIAH 

Pena” Pemakai 

Buatan INDONESIA 
   

      

   

   
      

  

SIR SING KONGSIE TRADING & INDUSTRIAL N.V. 

Kebonlantjung 32 Telp. No. 796 Semarang. 

1 

  

  
Menjambut Ulang Tahun ke XI Proklamasi kemerdekaan Republik 
Indonesia 17 Agustus 1956. 

TEH 'Tjap Ijangak 
jang paling baik — harum — sedap — gan menaaan. 
Pusat pendjual : 

Kp. Gedongsari 74 (Gd. Bobrok) Semarang 
  

  

MENGHATURKAN SELAMAT HARI ULANG TAHUN 
KE 11 KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA. 

N. V. Handel Mij 

se F. V5: D 
PURWODINATAN 39 — SEMARANG 

Telp. 801, 1562 dan 1561. 

Import & Export Veem — Transport 
  

  

PROKLAMASI KEMERDEKA- 
AN REPUBLIK INDONESIA 

   
   
   

   

  

MENJAMBUT 
ULANG TAHUN KE XI 

17 AGUSTUS 1956 

  

  

  

2 Tadasiytal Ata 
Dj. Mataram | 63 Semarang 
  

  PPP Pbb RPP Pbb bwbrlblbwbrrlbrltrrltrltlblwBwwTIIIINgIYIAIS”””TT 

MEMUDIIKAN SELAMAT DAN BAHAGIA DENGAN 
ULANG TAHUN KE XI PROKLAMASI KEMERDEKAAN 

17 AGUSTUS 1945/1956 NEGARA KITA 
(REPUBLIK INDONESIA. 

  

Pusat: Gg. Pinggir No. 112 — SEMARANG. 
TJABANG : Dil. Timah No. 2 — SOLO. 

  

  

Menjambut Hari Proklamasi 17 AGUSTUS 1956. 

GO YOE SOEN 
Dil. Dr. TJIPTO 157 SEMARANG (Kr. Tempel) 

Selalu sedia: — ALCOHOL 95.270, SPIRITUS 9476, 

SPIRITUS 9076, Rupa2 botol Indonesia. 

PROP PORTUGAL. SABUN dan TINTA   »LIBERTY”, 

SEMARANG 
NINA 

MENJAMBUT HARI ULANG TAHUN KE XI 
KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA 

Ice Cream Palace 
..& Restaurant 

.KAWP” 
Djl. MATARAM 784 — TELP. 1840 

SEMARANG. 

» 

  

  
PNENPngagan Lag un 3 

    

Menjambut. Hari.Ulang Tahun Kemerdekaan 
Ke. XI 17 .AGUSTUS 1956. 

JUWELIER HORLOGER 

KO MERAK“ TOKO 

, Kranggan Timur 25 — Tip. 1603 SEMARANG. 
PAS ELARAAueA - 

  

: MAS ? 

SN SANA RAS SAN KAKAK 

MENGUTJAPKAN SELAMAT HARI ULANG TAHUN 
KE XI KEMERDEKAAN, REPUBLIK INDONESIA. 

PABERIK PERMEN 

Cc HING CHU N 

PLAMPITAN Gg. BOKORAN 165 — SEMARANG. 

Sana Seat Be LA HALAALLSA LELAKI LK LS ES LELEIEEIEIELELahadu 

MENGUTJAPKAN SELAMAT HARI ULANG TAHUN   
  

KE XI KEMERDEKAAN: REPUBLIK INDONESIA. 

BOUWMATERIALEN HANDEL 

»5 | 
Dj. MATARAM 517 SEMARANG. 

Bahan2 bangunan, kaju-bakar, segala matjam papan 

dan kapur labur istimewa. 
Penonton adem aah 

  2 TB BE PA ND GAP IMO LO  B BINA LA LAM APN 

MENJAMBUT ULANG TAHUN KE XI PROKLAMASI 

KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA 

1945 — 1956 

X 99 Nah 

(n PE NT) Bg 

SULUNG 

Menjambut Hari Proklamasi 17 AGUSTUS 1956. 

Toko/T aitor 

LAIHWA& Co. 
Pekodjan 4 -4a — Semarang. — Telp. 1025. 

Direksi dari : 

     
     
   

  

  

| 

. PERKEBUNAN N.V. TJIKENTIRENG 

PERKEBUNAN ! N.V. SUKAJAHU 

PERKEBUNAN N.V. SINGADJAJA 

PERKEBUNAN N.V. PASIRBANTENG 

PENGGILINGAN BERAS "LEMAH ABANG” 
(TIIBEO 4) 

dengan ini mengutjapkan 
SELAMAT, ULANG TAHUN KE XI 

KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA 

SE Na SIN Ma Se SN SEN En NN TN TN BA AN TN TA NN AN AANG NI PA MP Ng NE TANPA Na SAT Tn 

— MENGUTJAPKAN SELAMAT ULANG 

    

  
  

    

PEN TTU 

     

   
   

TAHUN KE XI KEMERDEKAAN R.I, 
17 - 8 - 1956 

) — DIREKSI dan PEGAWAI 

ndustria 
Dji. Dr. Tjipto (Karangtempel) 242-Telepon 106I-Semarang : 

  

MENGUTJAPKAN SELAMAT HARI ULANG TAHUN KE XI PROKLAMASI KEMERDEKAAN 

REPUBLIK INDONESIA 17-AGUSTUS 1945 / 1956 

  

Fuchs& Rens 
INDONESIA. 

BODIONG, SEMARANG. 
Menghaturkan Slamet Hari Ulang Tahun ke XI Kemerdekaan 

Republik Indonesia. 

NENEK EEKANA KKS E EN KKL KKS KE NK ARIS 

Mengutjapkan Selamat Hari Ulang Tahun ke XI 

Kemerdekaan Republik Indonesia 17-8-1945/17-8-1956. 

TOKO MAS TJAP 

..SENO" 
KRANGGAN TIMUR No. 51 SEMARANG. 

5 
Pee 
RE LT LL LL LL LL AL LK 

NV. Pemandangan 
IMPORT—FXPORT 

Djl. GUNUNG SAHARI ANTJOL 14 — DJAKARTA 
Telp. Kota 1152-1905 
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dengan kantor2 Tjabangnja : 

SENEN RAYA 107 — Gbr. 1810 — DJAKARTA 
Djl. SABANG 19 — Gbr. 583 — DJAKARTA : 
Djl. KEPATIHAN 7b — BANDUNG. 

Kantor Tjabang Luar Negeri : 
PRINS HENDRIKKADE 48 — AMSTERDAM 

Dengan ini mengutjapkan 

SELAMAT ULANG TAHUN KE XI 
KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA 

BERDAGANG TERISTIMEWA DALAM RUPA-RUPA KER- 
TAS, ALAT-ALAT KANTOR (STATIONERY) MESIN - ME- 
SIN KANTOR, TEXTIFL, IJZERWAREN, ALAT-ALAT BE- 
SAR, D.I. 

Ta AKu AE ht Xt 

  

MENJAMPAIKAN- “UTJAPAN: SELAMAT HARI ULANG «w 
TAHUN KE XI KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA: 

  

  

reid 

KKR KEKE KAKAK KEK KKKS KEKE KK KL KAKAK RK KI 

MENGUTJAPKAN SELAMAT HARI ULANG TAHUN KE, KE 
KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA. 

SELALU ADA SEDIA . 
DJAMU2 TJAP 

»Prijaji?. 
UNTUK KEPERLUAN SEHA-:-- 
RI-HARI, cl 

PUSAT PENDJUAL : 

s Mataram 
DJALAN MATARAM 632 ' 

SEMARANG, 

  

      

MN 

Tmn aan 

' MENGHATURKAN SELAMAT HARI PERAJAAN 
KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA KE XI 17-8-1956 

.Sim Sem" 
AHLI BIKIN GIGI 

ee 

Kauman 80, 

Semarang. 

    

  

  

   

   

  



  

  
     

    
| Import $ Distributir-Tunggal? 

2 Tn :     

   

  

| ries Kas 212 

   

,Gabungan Kooperasi Batik Indonesia” 
“Pusat: Djl. Pinangsia 1I/9 Djakarta, Tupon No. 1065-Kota dan 699-Kota, 

Kantor: Djl. DU. Pekarungan 27, Tiirebon: Djl. Empu Tantular 21, Semarang, Patjinan-Kulon 29, Surabaja, 

: : # MELAJANI Tesin 8.000 PERUSAHAAN DAN - aka "KERADJINAN BATIK. BERANGGAUTA 20 KOOPERASI BATIK : 
, akartaj 3. B.T.A. — Tulungagung: 4. RUKUN BATIK — Tjiamis: 5. GAPERBI — Tegal: 6. GRESIK — Sura-fj.- 

'adesa: OB. La 
joy 14 PP.B, — Pekadjangan: 18 

Kebumen: 19. SETO 

"Menjambut Hari Kemerdekaan Ke XI — Isilah Kemerdekaan “kita pm “Semangat Bekerdja & Membangun dalam arti jang luas ! 

/$1. BAKTI — Ponorogo: 2. BATARI — Sur 
baja, 7. KOBAIN — Kudus: 8. KOPINDO — W 
BATIK — Tasikmalaja: 13. PER BAIK — Purwo: 

karadj adja 18. S 
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  NN PERLU, 

Melikmbat" Ulang Tahun ke XI 
Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 

Fr Agustus 1945 — 1956 

Hubungan jang paling tepat untuk 

-. KATIA TEBAL — TIPIS dan KATJA MAT: 

Toko an »Lima-Lima" 
Dji. MATARAM No.259 SEMARANG. 

1 at yaa dur Perlk tjap 

si &, Pega wa 

 Pabri k?Rokok 

“Djl. MERAK (Purwodinatan Utara) 15 Telp. 

  

       

  

MOY 
335 — 789 Semarang. 

MENJAMBUT HARI ULANG TAHUN KE XI PROKLAMASI KEMERDEKAAN INDONESIA. 

PES Lebah 

Menjambut Hari Proklamasi Ke- | Menjambut Hari Proklamasi Ke- 
merdekaan Indonesia merdekaan Republik Indonesia 

17 Augustus '56. 17 Augt. '56 

Pabrik Paku N.V. Handel My ' AHLI BEKLEED 

Khay Seng, ) e 
| Saleman Tjapkauking 8 Telp. 1111 — 766 

Kalibaru 12 Telp. 2221 — Smg. Taman Seteran 36A Semarang. 

    m2 em mamnram 
  

Mongharikkin Selamat Ulang Tahun ke XI 3 

Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia T7-8- 1949 — 1956 

Radio-TJIOE 
bill Mataram (Ambengan) 169 SEMARANG Telf. 1247 

  

PE 

MENJAMBUT 
REPUBLIK INDONESIA 17 Augt. '56. 

Perusahaan 

THEE 999 
PETUDUNGAN 16 SEMARANG. 

KARNA KAKAK 

MERE ESEK EEEREK KK EK E EK RARE ANRI , SIRNA 

MENJAMBUT ULANG TAHUN KE XI PROKLAMASI 

KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA 17 Agustus 

1945 — 1956. 

"IRKADIO 
"MASCOTTE” 

Djl. Slamet Ryadi No. 126 Dji. Gadj Mada No. 26 
da ah SOLO SEMARANG 

Pen MAAN 

Menjambut Hari Proklamasi . 17 Agustus 1956. 

Perusahaan Tembakau 

»RIMBOE' 

   
   

Kantor: 
e ss 

Di. Kedasih 22 dumonastah v- Telp. 2257 - Smg. 

Pabrik : Telp. 15 SUKOREDIO Kapan 

  

HARI PROKLAMASI KEMERDEKAAN : 

17 AGUSTUS 1956 — 
“Selamat Bekerdja! 
Selamat Bekerdja! 
Selamat Bekerdja! 

N. V. KOBRI 
Djl. Dr. Tjipto No. 31 — Telp. 2082 

SEMARANG. | 
SATU'-NJA USAHA:NASIONAL MUDA ASELI JG: LEMAH 

MODALNJA, TETAPI PIMPINANNJA: 
TJUKUP TJAKAP — KUAT — SYMPATIEK ! 

MENGUASAI 3 BAHASA! 
SEMANGAT-KERDJA TINGGI ! 

BAGIAN B (BANGUNAN): : 
Mengerdjakan pekerdjaan bangunan besar -- keiji 
didalam dan diluar daerah Semarang. 
Menerima pekerdjaan onderhoud-pemeliharaan kan- 
tor-kantor etc. 

BAGIAN A (ANGKUTAN): 
Bis Trajek : Semarang - Purwodadi pp. 

Semarang - Pekalongan pp. 
TINGKATAN PERUSAHAAN: - KAPITAALVORMING. 
MEMBUTUHKAN : tambah-modal atas dasar mutual profit. 

: EXPERT MANAGEMENT. 

  

  

MENJAMBUT HARI ULANG TAHUN KEMERDEKAAN 

— KE XI 17 AGUSTUS 1956. 

. Toko Roti ..Selina" 
Kranggan Barat 134 — Telp. 925 

SEMARANG. 

  

  aa an ANA Ya Ma Mann NN an UU Un UU on UUT U TU YU UU: 

N.V.Semarangsch Stoomboot. 

en Prauwenveer 
Berkedudukan di Semarang 

Pan 5 MEN an NU NA 

»Pamors« 

MENJAMBUT HARI PROKLAMASI 17 AGUSTUS 1956 

  

  

  

  Tjabang”? di Bangka dan Billiton. 

Menghaturkan selamat hari ulang tahun ke XI dari Kemerdekaan 

Indonesia.   
Daan AA Mae dnitnrhaktnn rnetboesAueiratiteanian 
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Menjasabat | Hari Perajaan 

Kemerdekaan R. L. ke X1 

17 Agustus 1956 

,Fa.Elias& Co" 5 
BENGAPON 359, SEMARANG & 

.. 5 daftar 54297 

  

    

  

Menjambut Ulung Tahun ks xi Proklamasi Kemerdekaan 
Republik Indonesia 17 Agustus 1945 — 1956 

MODEMAGAZIIN -— TAILOR — MODISTE 

Toko SRIKAN DI 
Bodjong 66A — Kaca 164 —— - Semarang. 

Menjambut Ulang Tahun ke XI Na Hari Ulang Tahun 44 

Silahkan tjoba makan Djenang 
Kudus tjap 2 KERIS, jang sudah NOORIT Aa 
njata enaknja perlu buat oleh-|pp 
oleh, dan picnic atau persediaan 
pesta, sekali tjoba tetep ingin 
tjoba, karena rasanja memuaskan. 

ODJO LALI LO, SAUDARA?. 

BASE CPIKAN MAS 

   
  

Ta AT LL ML Tn LT 

ke XI Proklamasi 17-8-1956 
HIDUP REP. INDONESIA 

Toko 

Proklamasi Kemerdekaan R.I. 

17 Agustus 1956 

Djual: 
PRABOT RUMAH TANGGA 

Dil. Dr. Tiipto 81 - Telp. 730 
f Semarang. 

Te LS ITL LL AA 

    Mason peta 

Ae Ea 

sana 3 
(et Ai 

TERBIKIN In 
PT: #TAY AN HOOT 

An Hok No. B-1O:TILP 1620- KOTA 
Abah ar PNG PER ANA Kei TEMPRI   

Jin 
PA AAA AAA AAN pengen gengn gg PPP 

MIN 
TOKO OBAT TIAP 2 MENARA, Dil. Pasar Pagi 1/56 

10. K.P.B.LS. — Sidoardjo, 11. K.P.P.B. 
P.P.B. 

NO — Pekal ngan, 20. TRUSMI — Tjirebon. 

  

       
  PNY V VI 

MENJAMBUT ULANG TAHUN KE XI PROKLAMASI 

KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA 

17 AGUSTUS 1945 — 1956 

ye 

  

Djl. Mataram 104 Tilpun 99 

Semarang 
bebe KEK aa abah He Kn an Sp aa aa Ieelaaibaahabaia 

  

  

Minjak Wangi - Hair Oil 
Menthol 

Venta De Lux 
Pusat pendjualan PASAR DJOHAR — No. 156 

SEMARANG. 

  Perahu belok ohh ha — 

    
Istimewa untuk Wanita jang sudah 
berswami, menjegarkan badan, 

membikin tjahaja muka bersinar te- 
rang, badan djadi singsat, langsing, 

f menambah ketjantikan dan kebe- 
a ) runtungan dalam rumah tangga. 

       
    

  

      

      SEMARANG 

Kranggan Barat 128 
JOGJAKARTA 

— Malioboro 35 

Opa Anti Pensarit Kurir 
TP? Gruas Mas 

Sangat Wandjur untuk 
menjembuhkan Segala 
perjakit kulit dll. 

    

  

Perbotol 

Bisa beli di tokoz dianterotempat 
      
  

  

MENJAMBUT HARI PROKLAMASI 17 AGUSTUS 1956. 

Peloran Cafe 
DJAGALAN 20/22 — SEMARANG.   
   

    

   

    
      

TAN 
PELAT L TT 

MP PP PO PPP PPP PPN 

MENGHATURKAN SELAMAT HARI ULANG TAHUN KE XI KAMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA, 

N. V, Pharmaceuttsche Handels Vereniging 

J. VAN GORKOM &. Co. 
DIAKARTA — BANDUNG — SEMARANG — DJOGJA — PEKALONGAN — MEDAN — 

PONTIANAK — MAKASAR — SURABAJA. 
  PPPA PePahabubedehuhuheb ahaha abehuhehabbubeheubeebebahuehehebeebebebuhahabaha Ba NG 

—. Wonopringgo, 
— Jogjakarta: 16. P.P.LP. — Pekalongan, 17. PERBAIN — Su- 

    

Tej FONG 

  

     
PENERBIT/PENJIAR : 

MADJALAH ,,BATIK”. Oplaag : 9.400 expl. 
Ban »KEWADJIBAN PENGURUS KOOPERASI”. 

1 RASI DAN ARTINJA 7 
KAT INDONESIA”. Be "TAN 5 
BUKU ,,KOOPERASI DAN MASALAH BATIK”. 
BUKU ,,PENUNTUN BATIK”. 
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Menjambut ulang tahun ke XI Proklamasi Kemerdekaan 

Republik Indonesia 17 Agustus 1945 — 1956 
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DJANOKO ee NIM 
KRANGGAN WETAN 27s-TELP. 1698 - SEMARANG 
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Menjambut Hari Proklamasi 17 Agustus 1956 

PABERIK ROKOK 

.POOHIEN? 
$ 
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Karangwulan. Selatan 1 

e 
Telp. 923 Semarang 7 ' 

ERD ENKNNENNAN NA nun 

  

MENGHATURKAN SELAMAT HARI ULANG TAHUN KE XI 

KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA. 

Toto Nas ,,K EBUMEN'I 
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KRANGGAN TIMUR — SEMARANG 
DJALAN RAYA 2 — PURWOKERTO 
DJALAN RAYA 31 — WONOSOBO 
DJALAN DONAN 25 — TJIILATJAP 
DJL. KEPLEKAN KIDUL 226 — PEKALONGAN 

. La aa AAA AE Ba 

PE PPP PPP PPP PPP YPP PP PPP PPP PPP PPP PPP,   

MENGHATURKAN SELAMAT HARI ULANG TAHUN KE XI 
KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA. 

Malkan Sangidoe 
SEMARANG SOLO DJAKARTA 

Directeur - Figenaar 
dengan seluruh Pegawai. 
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Tr AMPAIKAN UTJ APAN SELAMAT HARI ULANG TAHUN KE M3 
cm. ae 

KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA. 
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PLB KALA LELABALKAALALALALAKABALKALALALAALALALAL AL ALL La asas (ha K 

Turut bergembira dan memperingati Hari Ulang Tahun | 

Ke XI 

KEMERDEKAAN INDONESIA 
Tetap Kemerdekaan terpelihara, Kekal dan Abadi. 

  
DEPOSITO BANK 

Taman Tjibeunjing Selatan No, 26 
BANDUNG 

Kantor Pusat : 

Direksi berikut Stafnja    


