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RADIO MOSKOW : 
kan Inggris dan Perantjis 
reaksi terhadap dina 

     |—    

  

melanggar Piagam PB 
Ginasic 

wa persiapan2 militer 
kan kongsi tadi, m 
sar bagi Inggris dan | 

bersikap masa bodoh 
Piagam PBB.” 

untuk 

  
marah . 
ie iperingatkan 

'di bagian 

Seterusnja Uni Sovjet menja- 
takan bhw pertjobaan2 jang di- 
lakukan oleh negara2 tertentu un 
tuk memaksa Mesir, dgn berke- 
dok usul2 jang diadjukan dalam 
konperensi London, supaja Me- 
sir melepaskan 

timur 

dalah peperangan ig besar2an, 
| Sementara itu 
'Sovjet Tass hari Saptu kemaren 
dulu telah mengumumkan isi no- 
ta pemerintah Uni Sovjet kepa- 
da pemerintah Mesir, dalam ma 
na URSS menerima baik unda- 
ngan Mesir 
konperensi internasional menge- 
nai Terusan Suez. Nota ini telah 
disampaikan kepada pemerintah 
Mesir oleh dutabesar URSS di 
Kairo Djum'at j.l. : 

Pemerintah Sovjet menjatakan 
bhw dgn rasa puas pemerintah 
URSS menjambut pernjataan pe 
merintah Mesir, mengenai “ ma 
sudnja utk menjelesaikan 
lah Suez dgn tjara2 jang bersi- 
fat damai, jang sesuai sama se- 

aan sekandan Ataeika Dapet kali dgn prinsip2 Piagam PBB, 
mentjoba untuk mempergunakan Sesuai dgn hak2 
NATO terhadap Mesir, tanpi dan kepentingan2 para pemakai 
merasa segan2 oleh “kenjataan Terusan Suez. 
bahwa mereka tidak. berhenti-j 

Terusan Suez da 
ri pengawasan dan kedaulatan 
Mesir, ternjata telah gagal. 

Seterusnja dinjatakan bhw Pa- 
nitya 5 Negara jang diketuai 
oleh Menzies itu datang ke Kai-| 
ro dgn maksud untuk memaksa-/ 
kan Rentjana Dulles kepada Pre 
siden Nasser. 5 3) 

Sidang luar biasa Dewan NA- 
TO jang dilakukan ' di Paris 
achir2 ini, dalam mana dibitja- 
rakan masalah Suez, sudah dje- 
las mempunjai maksud jang sa- 
ma pula, jaitu melakukan teka- 
nan terhadap Mesir. 

Pernjataan pemerintah Sovjet 
tadi selandjutnja — mengatakan 
bahwa Inggris dan Perantjis de- 

  
bahwa blok NATO ini merupa 
kan suatu organisasi untuk mem 

Pe aa " pateadyal usul Mesir utk menga- 

an ea Na Ba mn pen Gani 
rantiis itu akan menimbulkan ke Suez, demikian djurubitjara de- 

Inggris 

baik usul Mesir. 

aa PAP 

Berusaha Me- 

njabot Terusan Suez 
—. KEDUTAANBESAR Mesir di Washington Sabtu kemarin dulu 
menerangkan bhw menurut laporan jang diterimania dari Kairo, 
pihak Suez Canal Company telah menawarkan uang utk menjuap | 

- pandu2 pelajaran, supaja mereka meninggalkan pekerdjaan mere- 
ka. Seterusnja diterangkan bahwa Inggris mengirimkan kapal2 
ke Terusan Suez, dalam djumlah2 jang luar biasa besarnja, de- 

kan mendjadi terganggw. (Antara-UP).    
    

    

Peringatkan Akibot2 Serangan 
“Terhadap Mesir 

PRESIDEN MESIR Diamal Abdu! Nasser hari Sabtu kema- 

rin dulu memperingatkan, bahwa barang siapa melunijurkan sera- 

ngan bersendjata terhadan Mesir, harus tahu bahwa kepentingan? 
dan sumber2 sipenjerang tadi jang ada di Timur Tengah akan 

lenjap untuk selama-lamanja. ,,Saja ulangi, untuk selama-lama- 

nja ”. 5 ! “ : j 

Dalam pidato jang diutjapkan Lloyd (menteri “luar negeri Ing 

dimuka para tamatan akademi gris) Mu bahwa ia meng 

angkatan udara Mesir, kadet2, adakan kontak dengan Georges 
para atase angkatan udara dan | Picot (direktur-djenderal SCC di 

sanak-keluarga kadet2 udara jg | Paris) 8 hari jl. da, minta kepa 

sudah tamat, Nasser seterusnja | danja  supaja memerintahkan 
memperingatkan bahwa apabila agar segala segawai bangsa asing 

sampai diserang, rakjat Mesir |i Ikan pekerdjaan me 
akan mata kedaula- 

itu meni 
reka”. 3 

fannja dengan pengorbanan apa- 
pun djuga. . 

   
  

  
Terusan Suez akan tetap 

: k Pan AU ata 3 kan 

Ia memperingatkan kepada nej Nasse: " kemudian mengata . 
.gara2 Barat, Naa rakjat Mejbhw GE pebstan? ini, Inggris 

sir akan melakukar perlawanan,'dan Perantjis- merongrongi  ke- 

ir — Krishna Menon Sibuk 

if, adaan jg ”berbahaja bagi perda 

bahwa pemusa 
n pasukan? dan kapal2 perang | 

| Laut Tengah | 
(oleh kedua negara Barat itu me 
|rupakan bahaja bahwa akibatnja 

kontorberita 

supaja menghadiri | 

masa | 

daulat Mesir ' 

Dim pada itu.20 negeri tlh me 

#perensi Pantjanegara 

   

nggris - Perantjis Utk Gunakan || 
— Sudah 20 Negara Setudjui 

ibL, bahwa pemerintah Uni Sovjet menjata 
1 B, jaitu mengadakan 2 
a Suez Canal Down oleh Mesir. Uni Sovjet menuduh bah- 

u erantjis sedjak Mesir 1 £ 
| tak an jalah agressi terhadap Mesir.” Tidak ada da- 

ntuk mempergunakan kekerasan sandjata, dan ,,PBB tidak bisa 
'kenjataan bahwa beberapa dari pada anggota2-nja melanggar 

mobilisasi sebagai 

 menasionalisasi- 

partemen penerangan pemerintah 

Mesir hari Djum'at. $ 
Negeri2 itu ialah URSS, In- 

dia, Panama, Pakistan, Indone- 
sia, Afghanistan, Jordania,  Su- 
Idan, Syria, Romania, Libya, Po 
landia, Saudi Arabia, Libanon, 
RRT, Djerman Timur, Tjekoslo 
wakia, Hongaria, Bulgaria - dan 
Jogoslavia. 

Seperti diketahui Mesir telah 
mengusulkan supaja konferensi 
linternasional jang lebih luas lagi 
daripada konferensi 22 negara 
di London baru2 ini, dilangsung 
kan. Dan Mesir mengusulkan 
djumlah negeri jang akan turu: 
Iserta 46 buah (UP-AFP-Tass). 

Dalam pada itu atas undangan 
presiden Mesir Djamal Abdul 
'Nasser, menteri negara India 

IV. K. Krishna Menon hari Ming 
gu kemaren bertolak dgan pesa- 
wat terbang dari New Delhi me 
nudju ke Kairo. Demikianlah di- 
umumkan hari Saptu di ibukota 
India, 

Sementara itu, para wakil di- 
plomasi Indonesia, Birma, 
Ceylon, Pakistan di New Delhi 
Saptu pagi sedjam lamanja me- 

  

20 Negeri telah terima #9adakan pembitjaraan dgn PM 
India Nehru (,,Pantjanegara Co 
lombo”) utk mempertimbangkan 
masalah Suez. 

Seorang djurubitjara resmi In- 
dia menerangkan bhw dalam per 
temuan ini Nehru mengatakan 
al. bahwa masih .ada -kesem- 
patan utk berunding diantara pi 

-hak2 jang bersangkutan” menge 
nai soal Suez. 
. Wakil Ceylon . kemudian me- 
ngatakan kepada pers, waktu di 
tanja apakah akan diadakan kon 

Colombo, 
Ibbw ,,pada saat ini tampaknja 

| Tapi seorang djurubitjara me 

tsb tadi Nehru menandaskan be 
tapa berbahaja keadaan  seka- 
rang, dan ia menjarankan supa- 
ja Pantjanegara Colombo terus 
Imenerus ' mengadakan kontak 
erat. Menurut pendapat  Nehru, 
stidak akan ada manfaatnja, 
apabila dimasa depan jang su- 
dah dekat ini diadakan konpe- 
rensi Pantjanegara” Colombo. 

Seterusnja- menurut kalangan 

liplomasi di New Delhi, demi- 
kian menurut wartawan k.b. Ing- 

ritahukan kepada India bahwa 
Mesir mungkin sekali akan meng 
adjukan pengaduan kepada  De- 
yan Keamanan terhadap Ing- 
gris dan Perantjis jang. meng- 

antjam perdamaian di Timur Te- 
ngah itu. 

Diperoleh keterangan, bahwa 
hal ini telah diberitahukan dalam 
sebuah nota oleh dutabesar Mesir 
Dr. Mustafa Kamal kepada ke 
menterian luar negeri India. 
Tak lama sesudah pertemuan 

antara para diplomat Pantjane- 
gara Colombo tadi, kuasa usaha 

Perantiis Ohristian Belle meng-   baik dalam peperangan teratur |pentingan mereka sendiri, untuk 

  

| maupun perano gerilja, Ta menuduh Mesir bahwa Mesir jg 
ra darah penghabisan: d3 an berbiar abe tan. 
ada agresor seorangpun jg akan aa SE 3 
dapat meninggalkan Mesir da »Tapi saja njatakan bhw Te   an 4 k ksi seper 
lam keadaan hidup. : rusan Suez akan berfun 

"Mesir berniat memberikan te.ti sediakala..Ada 70 pandu pe- 
ladan kevada seluruh dunia, bar/lajaran Mesir dan Junani jg ti- 
wa negara? jg lemah itu bisa dak mau takluk kepada antja-| 

ni, pan Yan aa ea man2 atau suapan2 sementara. 
ra kedaulat:nnja dan kemuliaan Peehiai Pp. Pema- 
nia, asal sadja mereka bertekad 4 papua n Para Pe 

ea bai MAPAN 5 Nasser meng utuk perhimpunan 

'Inggris - Perantjis putar- Pemakai? Terusan Suez, jg akan 
batik kenjataan”, "0 dibentuk oleh Inggris, Keran: 

|dipertjaja, Krishna Menon 
.dah mengadakan 

adakan pembitjaraan dengan Neh 
ru dan Menon. 

Dutabesar Uni Sovjet Mikhail 
Menshikov hari Sabtu telah me- 
rundingkan masalah Suez den. 

PM Nehru. Seterusnja, para duta 
besar Italia dan Irag telah meng| 
undiungi kementerian luar . ne- 

'geri India. 
Menurut kalangan. jang patut 

sesu- 
pembitjaraan 

dengan presiden Nasser “di Kairo 
akan pergi ke London, untuk ber 

tidak perlu diadakan konperen-|' S" F 

    ngumi 
bahwa Pakistan 
kan pertaliannja 

akan memuti 

Barat, kalau Inggris dan Per 
tjis mengobarkan peperangan te 

Mesir tunduk kepada kemauan 
mereka mengenai masalah Teru- 
san Suez. “Ia 

. Djurubitjara tadi menerangkan 
bahwa Pakistan dalam konperen 
si London mengenai “Terusan 
'Suez telah menjokong Rentiana 
'Dulles. Tapi dalam pada itu Pa 
kistan sama sekali tidak berke| 
wadjiban untuk menjokong pem 
bentukan ”Perhimpunan  Pema 
'kai2 Terusan Suez” jg dirantjang 
kan oleh Barat itu. 

Seperti diketahui, Pakistan du 
duk dalam persekutuan? militer 

Baghdad. tata Jp Aa 
Diterangkannja bahwa keada 

an dewasa ini lebih berbahaja 
daripada jg sudah2. Pakistan me 
nentang setiap usaha untuk me 
maksakan sesuatu  penjelessian 
dengan kekerasan terhadap Me- 
sir. Kaliu ”perhimpunan pema- 
kai2” itu bermaksud memaksa 
Mesir dengan kekerasan sendja 
ta. maka sudah pasti ini mengan 
dune bahaia, dan sudah barang 
tentu Pakistan tidak bis, iku" 

hadap Mesir dalam usaha supaja| 

Ikemadjuan2 sosial dapat dilaksa- 

dengan Barat: SEATO dan Pakt|sekalipun ada perbedaan? sosial, 

    

   

    

     

   

  

      
    

  

      
   
        

   

    

  

0. 

ang. 
Tito menjatakan, bahwa kedja 

dian2 belakangan ini telah menun 
djukkan, bahwa perdamaian dan 

kan dengan menerima dan mendja 
lankan politik jang berdasarkan 

perdamaian dan ko-eksistensi anta 
ra rakjat2 dan negara2, suatu po- 
litik jang berdasarkan azas2 per 
samaan dan saling menghormat 
kedaulatan dan wilajahnja masing 
masing, tidak tjampur tangan dlm 
urusan dalam negeri dan pengaku 
an hak semua bangsa untuk mem 
|perkembangkan diri setjara bebas, 

   

ekonomis dan lain2nja. 

“Inilah “sebabnja”, demikian 
Tito, mengapa kita dgn tjemas 
mengikuti timbulnja kembali tjara2 
kuno untuk menjelesaikan masa- 
lah2 internasional dengan geme- 
rintjingnja pedang, didalam masa 
dimana tanda? berkurangnja baha 
ja perang tampak. makin djelas: 
kemungkinan2 timbulnja perselisi- 
han lokal merupakan bahaja: jang 
sama besarnja bagi perdamaian   dal-m pemakaian kekerasan sen 

diata”. (Antara—UP). A 

jamanja 

Barat di 

pada Perhimpunan 
Inggris dan Perantiis itu. 
Sesudah pembitjaraan Pineau- 

Lloyd tadi, menteri luar negeri 

Perantjis menerangkan — kepada 
pers bahwa perundingan ini ha- 
nja terbatas sampai soal2 teknis 
sadja, jang bertalian dgn pene- 
'gakan perhimpunan pemakai2 te 
rusan Suez. 
Undangan2 utk menghadiri per 

itu telah di- 
15 negara   temuan Rabu j-a.d. 

sampaikan kepada 
' aisinja, jang bersama-3-Besar Ba 

rat menjokong Rentjana Dul- 
les (.internasionalisasi Terusan 

Barat Tetap Mau Pak- 
sakan , Perhimpunan 

PemakaiTerusanSuez" 
PARA MENTERI luar negeri Inggris | Iwyn Lloyd) dan 

Perantjis (Christian Pincau) Sabtu kemarin 1 

merundingkan persiapan bagi konperensi antara 3 Besar 

London jang akan dilangsungkan” Selasa besuk dan 

bagi pertemuan jang pertama kalinja pada hari Rebo ja.d. dari 
i Pemakai Terusa Snuez jang diusulkan cieh 

dan usaha meredakan ketegangan 

lu hmpair sedjam 

bu Orang 
residen Sukarno 
n Sengketa Internasional Dgn 
ng Timbulkan Ketjemasan — 
Kata Pres. Tito 

13 SEPTEMBER jbl. Presiden Yugoslavia Josip 
mengadakan djamuan makan untuk menghorma: 

r Demikian berita Tass dari Belgrado Sabiu 
| djamuan makan tersebut maka kedua Presiden itu 

telah dakan pidato masing2. Didalam pidato tersebut antara 
lain Presiden Tito telah menjinggung situasi internasional seka- 

   
“TAHUN KE VII No. 175 

Pp 5 

Mean daa Ke 

  

Sam- 

internasional '. 
Selandjutnja Tito menjatakan, 

bahwa gemerintjingnja pedang ba 
gaimanapun alasan 'jang diguna- 
kannja, tetap menimbulkan kesang 
sian terhadap beberapa azas2 po 
kok internasional jang telah di- 
masukkan kedalam Piagam PBB 
sebagai tudjuan penting bagi ma 
sjarakat modern dandiatas segala 
galanja terhadap azas2 kemerde- 
kaan, persamaan dan kedaulatan 
bangsa2. 
Pada masa sekarang ini maka 

2Awas 1 Ta- 
blet Palsu 

Pabriknja Di-grebeg 
Di Surabaja 

POLISI Ekonomi  Surabaja 
Pjum'at malam jbl. djam 23.09 
telah melakukan penggerebekan 
atas sebuah paberik pembikinan 
tablet MB dan tablet mentjutji 
darah dikampung Keputran (Sura 
baja). Tablet2 tsb, diberi merk 
”Nicotine Daja aktip” dan ”Ni- 
cotine Blood tablet” masing2 'de- 
ngan serie NB 696 dan NB 609. 

Dalam penggerebekan tersebut 
polisi berhasil mensita ribuan 
botol berisi tablet, dan alat-alat 

mentjetak. Disamping itu sedjum- 
lah pamflet propaganda tablet itu 
djuga disita. 

Dua orang pembikinnia berna- 
| ma S5. dan Sd. kini ditahan polisi, 

350 Botol penisilin disita. 
Selandjutnja Djum'at siang fi- 

hak polisi djuga berhasil mene- 
mukan tempat timbunan obat peni   

vidueel negara2 didalam pergau- 
lan internasional sadja. Azas2 itu 
adalah merupakan pendjelmaan 
dari keinginan dan hak setiap 
bangsa untuk mendjadi tuan dida- 
lam rumahnja sendiri”. 

Demikian Presiden Tito menu- 
rut Tass dari Belgrado. 

Presiden Sukarno tiba di 
Zagreb. 

Seterusnja Presiden Sukarno 
hari Sabtu telah tiba di ibukota 
Croatia Zagreb dan mendapat 
sambutan jang hebat sekali oleh 
120.000 orang. Demikian berita 
UP dari Belgrado Sabtu malam. 

Presiden tiba dikota tersebut 
dengan kereta-api istimewa dari 
Serajewo. Didalam pedatonja Su- 
karno menjatakan, bahwa rakjat2 
Yugoslavia dan Indonesia adalah 
terikat oleh tjita2 dam kemerde- 
kaan. Ia djuga menjatakan kejakin   

Berita dari Washington  me- 
ngatakan bhw menteri luar ne- 
geri AS: Dulles, akan terbang 
ke London Senin. 

 Djepang 'akan hadir di 

Berita Reuter dari Tokyo me 
ngatakan bhw menurut pengumul 
man kementerian luar negeri Dje 
pang Saptu kemaren dulu, Dje- 
Ipang telah menerima baik unda- 
agan dari Inggris supaja kirim 
Idelegasi kekonperensi — pemben- 
tukan ,,Perhimpunan.  Pemakai2 

| Demikian UP. (Antara). 

Dgn Peraturan KSAD 

3ris Reuter, Mesir telah membel 

en : «dan ALS. itu, Dengan sarkasme 

dah Perangi mentjaba mang, |Nasser berkata: Sekarang bebe 
yng. alas pebiara mela 1221 negara boh, bertumpu 
lui Terusan, Suka Ma Menu punan pemakai2, utk menguasai 
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  bea Naa 2 tan (Pelabuhan London, guna meme- 

Terusan Suez akan tetap “ber- lihara kepentingan? mereka #1) 

funksi seperti sediakala: “Walt »Saja tahu bhw si an itja 

pun Inggris dan. Perantis mela-/ Arab an banusa2 jamu mendjun 
kukan Seponetg: Be SERA djung tinggi kebebasan dan ke- 

uliaan orang perseorangan. Sa bentuk utk anggu pelajaran. 

| berbitjara atas nama prinsip2 Inggris dan Le dewa 
ini sedang melakukan antjaman , Pe 2 5 
kekerasan militer terhadap Me- ang PE aa 
sir. ,,Tapi atas nama rakjat Me- kes ma Nk agar Ha Urikoa 
sir jang dengan hasil baik te- ta Barat daikin, tapi jang 2tek 
lah berdjoang melawan kekuasa- ,.. pa Nata Nb teguh 

an asing dan agresi asing dima- Gan akagikite.perkukuh. Kita te 
sa jang silam, saja njatakan boh |. berhasil mengusir pasukan2 
wa “kita aan Bea ndudukan dari Mesir dan kita 
kedaulatan dan kemudian kita “ : 

    

   

          

temu dengan PM Eden, ada ke- 
mungkinan pula bahwa Menon 
akan mengadakan  pembitjaraan 

dengan Eisenhower di Washing- 
ton. Tapi keterangan resmi 
Jum ada (UP-Reuter-AFP-Tass). 

Noot Red. S.M. Mengenai per 
kembangan masalah Suez harap 
lihat djuga dihalaman 2 hari ini. 

be- 

  

Dari Panitya Kongres Nasional 
Pedjuang Kemerdekaan (Veteran) 
Seluruh Indonesia didapat kabar, 
bahwa Kongres Veteran itu akan 
dilangsungkan pada tanggal 22 
s/d 30 Desember jang akan da- 
tang di Djakarta. 
Sebagaimana sudah disiarkan, 

kongres itu bertudjuan memben   5 mudian Kita ortekad bulat supaja negeri Me 
2 perigerbataa "Sapa dw ek india aa Burok" ka 

: |. —mss — ta Nasser (Antara-UP). 
Mengenai Amerika, kat Nas- Lee 

ser, "saja tidak Lan men aa 
kan apa sesungguhnja jo. dike-| 
hendakinja. Presiden ' Amerika 
Serikat telah mengatakan bahwa 
ia menghendaki perdamaian. Ke 
mudian menteri luar negerinja 
meniarankan rentjana2 jg achi 
nja akan menimbulkan peper 

  

   

      

(ESIR mulai hari Sabtu kema 
ulu memikul sepenuhnja tang- 

gan”. 5 Tani diawab atas lalu lintas pela- 

“Dutabesar Mesir di Washing- jaran diterusan Suez, tanpa per- 
ton telah mengatakan  kepada|tolongan pandu2 pelajaran bangsa 

Dulles, bahwa apabila AS sung|Barat. 26 pandu pelajaran bangsa 

guh2 menghendaki perdamaian, | Mesir dan 5 pandu pelajaran jg 
maka lepaskanlah rentjana2 jg : 
dapat menimbulkan perang itu. 

“Shja menuduh bahwa Inggris 
& Perantjis mentjoba menggang 
gu pelajaran melalui Terusan 
Suez. Saja menuduh, bahwa ke 
dua negara ini melakukan teka 
nan terhadap pegawai2 bangsa 

    
   
   

    

  

abtu membimbing bat pada hari 
salah satu iringZan kapal jang pa 
ling besar jang pernah menempuh 
Terusan Suez, menudju ke Port 

Said diudjung utara djalan pelaja 
ran ini. Demikianlah tulis warta- 

asing dari Suez Canal Company| wan kantor berita Amerika Seri 
supaja mereka menniggalkan pe- kat United Press. 

kerdjaan. Saja menuduh Selwyn Seperti diketahui, sedjak malam 
  
'berasal dari na jang bersaha 

tuk suatu badan kerdja-sama jang 
.meliputi segenap veteran se-In- 
“donesis. 

Lalulintas Suez Berdjalan Biasa Mes. 
“ki Tanpa Pandu2 Pelajaran Barat 

Sabtu djam 12.00 pandu2 pelaja 
ran bangsa Inggris, Perantjis dan 
beberapa orang lagi dari kebang- 
saan2 Eropa Barat lainnja telah 
meninggalkan pekerdjaan mereka, 
setelah mendapat perintah dari 
Suez Canal Company di Paris, 
atas permintaan pemerintah2 Ing 
gris dan Perantjis. 

31 Buah kapal Sabtu kemarin 
dulu“menempuh terusan dari Sela 
tan ke-utara, Paling depan tampak 
kapal tangki Perantjis "Brumaire', 
pandu pelajaran jang membimbing 
nja adalah seorang bangsa Mesir, 
Kemudian menjusul kapal2 seperti 
kapal penumpang Inggris “Can- 

  

erusan Suez”. 
Tapi — kata djurubitjara ke- 

menterian tadi pemerintah 
Djepang belum lagi ambil kepu- 
tusan apakah Djepang akan dja 
Idi anggota perhimpunan ini. Ki- 
Ini Djepang sedang mempeladja 
ri sungguh2 keadaan sekitar ma- 
salah Suez. Seterusnja diumum- 
kan bahwa mengingat keputusan 
kemlu Djepang, Djepang “akan 
menunda “djawabannja terhadap 
undangan Mesir spj kirim dele- 
gasi kekonperensi . internasional 
ttg. Terusan Suez jang diusulkan 
oleh Mesir. 

Atjara pertemuan di Lon- 
don besuk Rabu. 

Seterusnja kementerian luar ne 
geri Inggris Sabtu kemarin dulu 
mengumumkan atjara daripada 
konperensi pembentukan Perhim 
punan Pemakai Terusan Suez jg 

Suez2”). 

Johii Rahasia 

PunjaMandaat 
Penuh 

" KEMAREN dulu delegasi ko- 
pra Sangir Talaud telah sampai 

di Djakarta untuk bertemu de- 

nun Menteri Muda Perekono- 

puan Umbas guna membitjara- 

kan peristiwa kopra Sangir Ta- 

'aud dan Jajasan Kopra Rakjat 

Sangir Talaud. 
: Barimpin delegasi kopra Sa- 

ugir Talaud John Rahasia (ex 

Major) menjatakan pada ,,Anta- 

ra” bahwa adalah tidak benar 

  — 

annja, bahwa persahabatan antara 
kedua negeri akan berlangsung se' 
lama-laimanja. 

Pedato -itu diutjapkannja seba- 
gai djawaban atas pedato sambu- 
tan Presiden  Bakarie. Ribuan 
orang menjambut dengan gembira 
ketika Presiden Sukarno menudju 
ketempat tinggalnja jang resmi. 

Ment. Sudibjo 
eSetudju 

MENTERI Penerangan Soedi- 
bjo mengenai Peraturan K.S.A.D. 
jang memuat berbagai larangan 
terhadap berbagai penerbitan dan 
pernjataan2 men'atakan atas per- 
tanjaan "Antara,” bahwa Peratu- 
ran KSAD itu tidak bertentangan 
dengan Undang2 Dasar dan ia 
menerangkan, tidak dapat berbuat 
lain daripada menjiarkan setjara 
luas supaja dapat dimengerti oleh! 
masjarakat. 

" Menteri Soedibjo menerangkan, 
bahwa ia tidak ingin melihat de- 
mokrasi disalah-gunakan dan Per 
aturan KSAD itu - dimaksudkan 
untuk menuntun masjarakat ber- 
buat atas djalan demokrasi jang 
sebenarnja dan kembali kepada 
norma2 sewadjarnja. 

Menteri Soedibjo jang menjetu 
diui  dikeluarkannja Peraturan 
KSAD. itu selandjutnja mengata- 
kan, bahwa ia pernah mengadakan 
approach dengan pemimpin2 pers 

  

  rnjataan Menteri Muda Pere- 

bedpjan bahwasanja mandaat- 

nja untuk menjelesaikan masalah 

kopra ditjabut oleh kepala dae- 

rah Sangir Talaud. 2.38 

Ia kemudian menundjukkan 

bukti2 bahwa mandaat itu baru 

ditanda tangani pada tgl. 5 Sep- 

tember jg lalu oleh Kepala Dae 

rah Sangir Talaud, Dewan Ha- 

rian JKRST/Badan Musjawarat 

Petani Kelapa | Lama dan Baru| 

is djuga disaksikan oleh Kepals 

Djawatan Koperasi S/T, Kepala 
Djawatan Penerangan "SAR: Per 

wira Distrik Militer setempat, 

wakil Kepolisian K:b. S/T, dar 
lain2nja. 4 
Bahkan dalam mandaat tsb. 

dinjatakan bahwa ia diberikan 

mendaat untuk mengadakan tin 

dakan2 dalam hubungan perdjua 

ngan bersama antara JKRST de 

ngan Jajasan Kelapa Daer'h2. 

Tentang apa sebabnja pemba- 
jaran JKRST pada petani2 kela 
pa jg masih berup-. angsuran, ia 

akan memberikan keterangan se 
bab2nja langsung pada Menteri 
Muda Perekonomian Umbas. 

Selandjutnia ia niatakan h”ra- 
pas agar Menteri Muda Umbas 
selaku Menteri dapat membawa 
kedudukannja setjara  "waardig” 
dalm masarakat, dan lebih ba 
niak meneliti segala utjapan2nja, 
demikian John Rahasia. 

(Antara). 

PTILAN MADU JANG SIAL 
Sebuah auto ,ang membawa se- 

pasang merpati jang berbulan ma 
(u ke Puntiak, pekan jl. - telah 
masuk kedalam diurang. Sopir 

'Ran penganten laki2 luka2, se- 
(dang penganten perempuan men'takannja bhw perhimpunan ini 
(anat luka2 berat dibagian mukal sungguh bisa dipraktekkan asal 
ris dan meninosa! dirnmah sakit, sadja kolonel Nasser mau beker 

“ djasama”. 
Sidang Uni Eropa Barat, 

Sementara itu 7 menteri 
negeri dari negara2 anggota Uni 
Eropa Barat (WEU) hari Sabtu 
kemarin dulu berkumpul di Paris, 
sesudah para menteri luar negeri 
Inggris dan Perantjis membitjara- 
kan masalah Terusan Suez. 

Sidang WEU ini diadakan atas 
permintaan Djerman Barat, jang 
telah menjatakan ' kegelisahannja 
terhadap rentjana2 Inggris dan 
Amerika Serikat untuk sangat me 
ngurangi pasukan2 konvensionil 
mereka. 

Sidang dilakukan dikedutaan be 
sar Italia, diketuai 

akan dimulai pada hari Perhim- 
punan Pemakai Terusan Suez jg 
akan dimulai pada hari Rabu jad. 
di London. 
Menurut atjara ini, diantaranja 

akan dirundingkan rentjana Mesir 
untuk den konperensi in- 
ternasional mengenai Terusan 
Suez (navigasi, bea dan  tjukai 
serta perkembangan terusan). 

Atjara ini mengemukakan 3 po 
kok perundingan : . 

1..-Laporan misi Menzies (“Pa 
nitya 5 Negara”) jang achir2 ini 
mengadakan diskusi dengan pem 
besar2 Mesir, serta ,,tindakan jg 
akan dilakukan bertalian dengan 
itu”. 
2.Memorandum dari pemerintah 

Mesir jang disampaikan sesudah 
diskusi dengan Menzies cs  ber- 
achir. . 

2, Memorandum dari pemerin- 
tah Mesir jang disampaikan se- 
sudah diskusi dengan Menzies cs 
berachir. 

3. Perhimpunan Pemakai2 Teru 
san Suez. 

Di Paris, djurubitjara kemente 
rian luar negeri Perantjis malam 
Saptu jl. mengatakan dim kon- 
perensi pers, bhw negara2 Ba- 
rat ,,melakukan setiap usaha gu 
na mendirikan Perhimpunan Pe- 
makai-Pemakai Terusan Suez”. 

Seterusnja ia a.l. mengatakan 
bhw Perantjis ingin sekali supa 
ja Mesir ,,bekerdjasama dgan per 
bimpunan ini, atas dasar resolu- 
si konperensi London” (Rentja- 

    
  

ton” (kepunjaan kongsi "P. & 
O.”) jang besarnja 22.500 ton), 
jang untuk pertama kalinja menem 
puh terusan ini. 

Seorang pembesar Badan Kekua 
saan Terusan Suez menerangkan 
bahwa Sabtu pagi iring2an kapal 
kebanjakan dibimbing oleh pan- 
du-pandu pelajaran bangsa Mesir: 
misalnja , kapal tangki Inggris 
"Escort” (8.000 ton) diantarkan 
oleh Salah Abdul Ati. Seperti di 
ketahui, tadinja pihak Barat mera 
|malkan akan terdjadinja kelumpu- 
han lalulintas, kalau pandu2 pela 
jaran Inggris-Perantjis pergi. 

Antara-UP 

Lembaga Kekbudatear #nnesrsa an 

.Kon #eorianseh G 
vga Kusetan sa Metanechenagn 

no, Sebagai penindjau dari AS, 

(Antara —   tap AS dalam NATO 
Buton       

   

  
    

surat kabaran untuk membatasi 
diri dalam menjiarkan pemberita- 
an seperti jang dimaksud dalam 
Peraturan KSAD itu. Tetapi ter- 
njata bahwa approach itu kurang 
membawa hasil sedangkan seruan / 
PWI jang ditudjukan kepada pers: 
ternjata djuga tidak dipenuhi. 

Menteri Soedibjo minta kepada 
pers sekali lagi, agar seruan PWI| 
dan Peraturan KSAD itu benar2' 
ditaati. (Antara). 

azas2 itu tidak dapat merupakan: 
bunji kosong semata2 dan tidak: 
dapat hanja terbatas pada pengal 350 botol 
kuan dari pada kedaulatan indi-' 

silin dari sebuah rumah dikam- 
ung Kupang, Surabaja sebanjak 

'"Procraine Pennisilin” 
milik dua orang masing2 bernama 
S. dan S. jang kini ditahan Polisi. 
Menurut keterangan, harga res 

mi obat tersebut sebotolnja Rp. 
18,— dan ternjata " asalnja obat 
tadi didapat dari pembelian gelap 
(penjelundupan). Bukti disita. 

(Antara). 

  

P.W.I. PUSAT SEGERA. AKAN 
BITJARAKAN SOAL PER- 
ATURAN K.S.A.D. DGN 
DEWAN KEHORMATAN 

PW, 
Berhubung dgn peraturan KSAD 

tanggal 14 September 1956 Nomor 
PKM/901/9/1956, maka pengurus 
PWI Pusat segera akan mengada 
kan pertemuan dgn Dewan Ke- 
hormatan PWI utk membitjara- 
kan setjara mendalam peraturan 
KSAD itu, dengan mengingat pu 
la kepada akibat2 jang dapat di 
timbulkannja kepada pemelihara- 
an dan pembinaan kemerdekaan 
pers di Indonesia. Demikian dida 
pat kabar dari Sekretariaat PWI 
Pusat. 

    

UN 
BAIK 

HARGA 
MEA 

KN 
DJL.DR.TJIPTO (KR. TEMPEL) 76 - SMG: 

terian Luar Negeri telah 

Dalam rangka persetudjuan eko 
nomi dan tehnik itu Uni Sov- 
jet bersedia memberikan kredit se 
djumlah $ 100.000.000 (seratus 
djuta dollar) jang akan digunakan 
oleh Indonesia untuk membangun- 
kar projek2 dalam rangka ren- 
tjana 5 tahun. Mengenai projek2 
apa jang akan diadjukan oleh In- 
donesia hingga sekarang ini be- 
lum selesai dirumuskan, demikian 
pula mengenai 5 prOjek jang seper 
ti diketahui pernah kita beritakan 
masih baru berupa antjer2 dan 
belum selesai projeknja. Untuk pe 
njelesaian projek2 itu ditunggu se 
lesainja rentjana 5 tahun jang ham 
pir selesai dibitjarakan dikabinet 
jang setelah itu akan segera disam 
paikan pada Parlemen. 

Mengenai pembajaran kembali 
dari kredit sebanjak $ 100.000.000 
itu disertakan sjarat2, dapat dilu- 
nasi dalam waktu 12 tahun dgn 
bunga 21476, jaitu setelah projek2 
jang dimintakan kredit oleh Indo- 
nesia pada Uni Sovjet dilaksana 
kan setjara effektip dalam 3 ta- 
hun. Projek2 apa jang akan dimin 
takan kredit oleh pemerintah Indo 
nesia dalam rangka perdjandjian 
tersebut, masih akan dibitjarakan 
projek demi projek setelah perse- 
tudjuan tersebut diratifisir. 

Kredit tersebut dapat diminta 
oleh Indonesia berupa mata uang 
poundsterling ataupun berupa ba- 
han-bahan modal. 

Selandjutnja dalam rangka per 
cotudjuan ekonomi dan tehnik itu,   

  

Pertemuan,,Kaum Mu- 
da“ Di Puntjak Seret 
Ada Golongan2 Jg Menghendaki Supoja 

Chairul Saleh Cs. Diadjak Serta 
PERTEMUAN "KAUM MUDA" iang dimulai Djum'at 

malam di Puntjak Bogor berdjalan amat seret dan bahkan ham- 

pir menemui kegagalan. Pertemuan jang berlangsung mulai djam 

29.45 s/d 69.30 masih sampai ketingkat tanja-djiawab, dan sudah 
wenjimpang dari atjara semula. Menurut renfjananja, mesiinja se- 
sudah pembukaan dari ketua panitia kemudian disusul . dengan 
pemandangan umum. 

Pertemuan dipimpin oleh Ta- 
ang Mahmud dibantu  Milono 

Ahmad dan Kusumanegara dan 
'apat tsb. dihadiri oleh kurang 
sbih 80 orang. Saptu pagi perte 
Tuan masih diteruskan dengan 

tanja-djawab. 

Lebih djauh dapat dikabarkan, 
b.hwa pembitjaraan dalam 
temuan malam itu masih berpu- 
tar pada soai status pertemuan 

Gan tanja djawab apakah 
muan itu representatif. 

per ! 

Setelah dibatjarakan surat2 ter 
sebut, maka sebagian besar dar. 

pembitjara2 menjatakan, . bahwa 

pertemuan tidak representatif, tei 
utama karena banjak pemuda? 

lainnja jang penting diantaranja 

Chaerul Saleh tidak hadir da- 
lam pertemuan ini. 

Dari pembitjaraan para pem- 

bitjara termasuk Panitia (Tatang 
| Mahmud, Milono Ahmad dan 

perte' Kusumanegara), pada  pokoknia 

Djuga | dapat diambil kesimpulan adanj: 

dalam tanja djawzb itu dipersoal |pendapat2 dari 3 golongan, jaitu: 
kan ,.Manifes Kaum Muda”, jang 
menurut pembitjara2 itu adalah 

tidak ada karena konperensi kaum 

muda ke-I dahulu gagal. 

Djuga dalam pertemuan 'perta 
na malam itu diantara pembitja 
ra ada jang membatjakan surat2 

Cari Sri Budoio, Major Pramu 
rahardjo dan Chaerul Saleh. Da 

lam surat itu dinjatakan, bahwa 
Sri Budojo dan Major Pramu- 
rahardjo tidak tahu menahu ten- 

tang undangan? pertemuan itu, 
dan bahwa mereka tidak merasa 
ikut mengundang. 

Surat Cbaerul Saleh pokoknja 
membentangkan keadaan masja 

rakat sekarang dan menghendaki 

agar pertemuan diadakan jang 
lebih luas daripada ini. 

  

Belanda »Ngundat-2“ 

Sikap Inggris Dulu 

  

  

I. Golongan jang 

pat, bahwa pertemuan ini tidak 
representatif dan harus  dibikii 

lebih luas lagi. Terutama dengan 

tidak hadirnja Chaerul Saleh cs. 

pertemuan adalah pintjang. Gx 
jongan ini menghendaki agar si- 

dang mengirim - delegasi pad: 

Chaerul Saleh cs. untuk bersa- 

berpenda- 

ma-sama mengadakan  pertemu- 
an. 

2. Golongan kedua menghen- 
daki, kalau soal tanja-djawab ini 
tidak selesai dengan kedjernihan, 
inaka pertemuan ,,kaum muda” 
ini djangan diteruskan dan dibu 
barkan sampai malam tadi sadja. 

3. Golongan ke-3 

menghendaki agar pertemuan se- 
bisa2nja menghasilkan hasil mini- 
mum karena semuanja sudah ber 

susah pajah menghadiri 
muan itu. 

  

Kerdjasama Atom 
Indonesia — Rusiaf 

Ahli2 Atom Rusia Bersedia iDatang Ke 
Indonesia — Indonesia Dapat Kredit 100 
Djuta Dollar Utk Pembiajaan Plan 5 Th. 

HARI SABTU SIANG kemarin dulu djam 13.00 di Kemen- 
n dilangsungkan penanda-tanganan per- 

setudjuan umum ekonemi dan teknik antara uclegasi Uni Sovjet 
Gan delegasi Indonesia jang masing2 dipimpin oleh Semichasnov 
Menteri Perdagangan Luar Negeri Uni 

Pedjabat Sekretaris Djenderal Kementerian Luar Negeri. Persetu- 
Gjuan tersebut sebelum dilaksanakan harus memperoleh persetu- 
@juan Parlemen dari kedua negara terlebih dahulu. se 

Sovjet dan Dr. Subandrio. 

pihak Uni Soviet dan pihak Indo 

lam lapangan tenaga atom untuk 
maksud2 damai, dan pihak . Uni: 
Sovjet meniatakan bersedia untuk 
memberikan latihan pada orang 
Indonesia dalam lapangan atom, 

ketabiban. Latihan tersebut. dapat 
dikerdjakan dengan mengirim 
orang2 Indonesia ke Uni Sovjet 
atau mendatangkan ahli atom Uni 
Sovjet untuk memberikan latihan 
itu di Indonesia. . 

Dinjatakan pula bahwa pada 
tahun 1957 Uni Sovjet bersedia 5 
untuk memberikan bantuannja utk 
menjelidiki kekajaan jang 'terkan- 
dung dalam bumi Indonesia, dalam 
lapangan batu bara, research 
hydroelektrik, logam nom ferrous 
dan lain2nja. ta : 

Persetudjuan umum “ekonomi 
dan tehnik itu adalah merupakan 
persetudjuan jang keduavkalinja: 
jang dibuat oleh kedua pihak de- 
legasi dalam masa lebih kurang 
154 bulan lamanja. Sepertis dikes 
tahui persetudjuan pertama jang 
ditanda tangani ialah pera aaAN 
perdagangan. # EL 

Mempunjai aspek baru da- 
lam hubungan internasional 

Dalam upatjara penanda tanga : 
nan persetudjuan tersebut,” "jang 
djuga dihadiri oleh pedjabat2 ting - 
gi Kementerian Luar Negeri, serta 
Kuasa Usaha Uni Sovjet di Indo 
nesia Zabrodin, Dr. Subandrio 
menjatakan bhw hubungan eko- 
nomi dan tehnik jarg banjak ter- 
djadi antara negara dengan nega 
ra mempunjai aspek2 baru dalam 
hubungan internasional. 

Berbeda dengan hubungan inter 
nasignal jang dahulu berlaku, di 
mana sesuatu pihak dengan menge 
djar keuntungan untuk pihaknja 
sendiri sambil merugikan kepen- 
tingan pihak lain, maka sekarang 
dimana emansipasi telah timbul 
dibanjak negara maka hubungan 
teknik dan ekonomi atau jang se- 
ring disebut bantuan tehnik dan 
ekonomi akan mengambil peranan 
nja jang penting. 2 

Untuk djangka pendek, terasa 
bahwa bantuan ekonomi dan tek 
nik itu akan menguntungkan bagi 
pihak jang menerimanja dari pada 
pihak jang memberikannja, tetapi 
untuk masa jang pandjang bantu 
an tersebut akan bersifat djuga 
menguntungkan bagi pihak jang 
memberikannja. 

Mengenai persetudjuan itu sen- 
diri, Dr. Subandrio katakan, bah 
wa adalah sangat ' menggembira- 
kan, karena datangnja disaat In- 
donesia sedang akan melaksana- 
kan rentjana 5 tahun, dan selan 
djutnja ia atas nama pemerintah 
Indonesia menjatakan perasaan te 
rima kasihnja atas telah “ditjapai 
nja persetudjuan itu dan mengha- 
rap agar pernjataannja ' disam- 

paikan pada pemerintah dan rak 
jat Uni Sovjet. 

ngan Indonesia-Uni Sov- 
Untuk mempererat hubu- 
jet. NN 

Ketua Delegasi Uni Sowjet'Se   
| 

michasnov menjatakan selandjut- 
nja, bhw  persetudjuanstehnik 
dan ekonomi jg baru2 ini ditan- 
da-tangani, dapat mempererat: hu' 
bungan antara Indonesia “dan 
Uni Sovjet. 

Diharapkannja bhw  persetu- 
djuan tersebut djuga dapat mem" 

(panitia) | berikan bantuan pada pembangu 
nan jagn akan dilaksanakan di 
Indonesia, : 

Seterusnja ia katakan bhw da 
perte-ljam tahun 1957 pihak Uni Sov- 

jet bersedia utk mengadakampe- 
Perlu ditambahkan, bahwa Pa- njelidikan atas kekajaan  Indone- 

nitia djuga telah menjatakan, bah 
"ya sebenarnja Sri 

sia dalam lapangan batu. bara, 
Budojo dan Jogam non ferrous, dan research" 

Ma'or Pramuhardjo telah menge hvdroelektrik, dan djuga. berse- 

  

nesia bersedia bekerdia sama da- ' 

dan radio aktip untuk keperluan 

  

Iruman Dan Churchill Anggap Sepi 
P. M. Belanda 

SIKAP INGGRIS terhadap "Hindia Belanda” ,,sangat meru- 
gikan kepentingan2 Nederland di Timur Djauh”. Demikianlah 

tahui dan ikut dalam pembitjara dia utk membantu dim lapangan 
en2 panitia, tapi karena ada surat perentjanaan 5 tahun jang akan 

hitam diatas putih, maka para' dilaksanakan oleh Indonesia. 
nembitjara tidak bisa menerima| Dalam hubungannja dgn perse 

sendjelasan panitia. Djuga dapat tudjuan kedua pihak delegasi jg” 

na Dulles? — red. Ant.). Dika-' 

luar 

hadir George Perkins, wakil, te- 

betapa nepara2 Besar 

».Nederiand, jang demikian baik- 
nja mengabdi kepada tjita2 nega 
ra2 Serikat, baik di Eropa mau 
pun di Timur Djauh semendjak 
ipermulaan, sama sekali tidak di 
. beritahu mengenai rentjana2 ope 

  
Dik Ni 
iderland 'mempunjai 

an2 vital”. 
Laporan ini diantaranja. menie 

but ,,betapa sangat tidak berso- 
pan-santun” Presiden Truman dan 
“Sir Winston Churchill, jaitu ine 
nolak permintean perdana men 
teri Belanda Willem  Schermer- 
born dan bekas PM Pieter Ger- 
brandy sups'a kedua pembesar ini 
Seleh bertimu dengan “Truman 
'an Churehill di Potsdam dalam 
tahun 1946, guna membela sikar 
Nederland. 5 

kepenting- 

Laporan tadi mengakui  bah- 
wa komando tentara Inggris 
menghadapi kesukaran2 di ..Hin- 
dia. Belanda”, karena negeri ini 
sekonjong-konjong — dipindahkan 

oleh Amerika Serikat ketangan 
oleh menteri! komando Lord Mountbatten, pa 

luar negeri Italia Gaetano Marti- da keesokan harinja sesudah Dje 
pang menjerah. 

Tapi laporan tadi menuduh 

bahwa Inggris telah ,,menjamping 
kan” persetudjuan2 jang dimasa 

“rasi didaerah-daerah dimana Ne-! 

kata laporan ke-8 daripada sebuah panitya parlemen Belanda ig 
bertugas monjelidiki politik pemerintah Nederland waktu Perang 
Dunia HI, tiang diumumkan Sabtu kemaren dulu di Den Haag. 
Sesudah mengutin laporan2 mengenai berbagai insiden, 
tadi berkali-kali mengatakan bahwa insiden2 ini menundjukkan 

sedikit sekali penghargaannia 
negara2 sekutu mereka jang ketjil2. : 

laporan 

terhadap 

perang telah diadakan oleh Ing- 

gris dengan Nederland, ,.karena 

ia tidak ingin ' mempergunakan 
pasukan2 Inggris guna memulih 
kan pemerintahan Belanda di Hin 
dia Belanda”. (Antara-Reuter).   | tuas, 

ditambahkan, bahwa dari per- 
mulaan telah terdapat  perbeda- 
an jang besar, karena panitia 

menghendaki pembitjaraan  dida 

sarkan pada ,,manifes kaum mu- 

da” sedang pembitjara2 menja 

takan manifes itu tidak ada. 
Hari Kemis jang lalu Chaerul ketabiban. & 

Saleh dan beberapa pemuda lain | 
nja telah mengeluarkan 

taan, jang pokoknja 

menjatakan hendak bekerdja-sa- 
ma dalam lapangan tenaga atom 
utk maksud2 damai, Semichas-" 
nov menjatakan bhw Uni Sov- 
jet bersedia utk melatih “orang2 
Indonesia dlm lapangan ,. atom, 
radio aktip utk keperluan,..ilmu 

Patut diamballha bhs 
pernja gasi perdagangan Uni Sovjet. me 

menghen- rentjanakan akan pulang :ke Moss: 
daki adanja pertemuan jang lebih kow pada tanggal 21 September 

(Antara). jang akan datang (Antara). 
  

BERKENAAN dengan banjak- 
aja suara? dari daerah2 jang mera 
sa ketjewa pada pemerintah seka- 
rang ini, atas pertanjaan "Antara 
wakil ketua III Parlemen Z. Abi- 
din Ahmad menerangkan, “bahwa 
alasan untuk timbulnja gedjala itu 
nemang diakui. Tapi menurut pe- 
ngetahuan saja sampai kini, demi- 
kian Z.A. Ahmad belumlah suara2 
itu memberikan — alasan tiukup 
kuat utk menjatukan kabinet. 

Ketjaman2 jang terdjadi itu ha- 
tus diakui dan diperhatikan. Teta 
pi harus dipikirkan pula sebab2 
konstelasi masjarakat sendiri, uta 
manja belum adanja stabiliteit da 
lam dunia kepartaian, Karenanja, 
seperti halnja sekarang ini, sukar 
untuk mengharapkan didapatnja 

suatu kabinet jang sungguh2 kuat. 

Sungguhpun begitu, saja mengha-   

rapkan supaja pemerintah jang se 
karang ini dapat bertindak lebih 
tegas daripada jang sudah2, sesuai 
dengan jang diharapkan  rakjat 
sekarang. 

Atas pertanjaan mengenai per- 
istiwa 13 Agustus, Z. A. Ahmad 
menerangkan, bahwa parlemen tlh 
lebih dulu menumpahkan perhati- 
annja dalam hal itu, pemerintah 
telah memberikan keterangan pa- 
da parlemen 15 Agustus 1956 jg 
lalu sebelum reses. Tetapi semen 
djak itu sudah banjak persoalan 
jang terdjadi mengenai peristiwa 

itu, dan pemerintahpun sudah me- 
numpahkan perhatian untuk itu 
dgn dibentuknja panitia Roem jg 
terkenal itu. Terlepas dari setudju 
atau tidak, terhadap tjara pemerin 
tah menghadapi persoalan itu, ma 
ka saja menghargai akan usaha pe 

| 

    

Suara' Ketjewa Dari Daerah Be- 
lam Kuat Utk Djatuhkan Kabinet 

merintah itu untuk menampung 
suara rakjat mengenai persoalan 
itu. 

Sebagai negara demokrasi, rak 
jat tetap bebas dan berhak menge 
luarkan pendapatnja terhadap ke- 
bidjaksanaan pemerintah. Didalam 
hal ini anggota Parlemen "selaku. 
wakil rakjat, tetap djuga mempu 
njai hak dan kebidjaksanaan “utk 
menjampaikan suara rakjat. Maka 
terserahlah pada pertanggungan- 
djawab anggota Parlemen sendiri 
untuk ' memadjukan  pertanjaan. 
Apakah sebaiknja persoalan iti di 
bitjarakan dan dilandjutkan dida 
lam Parlemen kembali, sudah ten 
tu kita harus memperhitungkan 
untung ruginja bagi negara kita 
didalam keadaan seperti sekar: 
ang ini. Demikian Z. A. Ahmad, 

(Antara), 

   



   
      

      

gaimana diketahui mera 
pertjaja jang dapat dilihat 
Kliwon, tgl. 14, 15 dan 
tersebut di Klenteng Gec 

| dari peloksok2 kota Si 
pelbagai daerah diluar 

      

      

   
banjak Ik. Rp 
menarik 

orang, ter 

kenjataan2 jg. 
salah seorang d 

Ekaama S.P.S. jang 1 
ku terus terang tidak ditangk 
“ditempat. bersembunjinja, meli 
(kan di Gedung B 
“setelah pada malam hari 
(di pentjurian, esok" 
kembali ke. Gedung Batu 
dur disalah satu tempat 

— pleks Gedungbatu. Alasan2 
» mukakan sampai SPS: 
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kan karena kepalanja pusing. 
“seorang pentjuri jang  berh 

  

aja tidak akan kembali ketempat 
mana ja mentjuri. 7 . 

Kuwalat sumpah , 
| Selandjutnja dari sementara 

| kalangan orang jang  pertjaja 
(| akan ,angkernja?  Sampokong 

SV. 'menjatakan pula, bahwa kira2 
4 4 15 hari sebelum terdjadi pentju- 

"1 rian itu telah terdjadi- penjum- 
“pahan atas diri L.T.S. (jang di- 
tuduh ikut serta dalam pentju- 
“rian tadi.dan kini masih ditjari 

| Polisi) bersama-sama T. Tj... G., 
| karen, utjapan2 jg dikeluarkan| 
oleh L.T.S. mengenai  pendjua-| 
lan hoe. atau tumbal sewaktu di- 
djual pada hari peringatan Sam- 

| po oleh L.T.S. Sebelum sumpah 
di didjalankkn oleh L.T.S. dan 

“T.LG. (keduanja ingin member 
sihkan diri) berulang-ulang 
(E.Ti.G. jang saat itu merasa ber 
.sih telah memperingatkan kepada 
L.T.S. tentang kemungkinan jang 
terdjadi akibat2 dari pada pe- 
njumpahan itu, Tetapi sekalipun 
demikian, L.T.S. jang - merasa 
bersih pula achirnjia tidak mau 
mundur dan kemudian bersama- 

  

     
      
        

   
   
    

    

  

     

     
   

  

    

    

   
   
   

  

    

    

   

    

   
     

    
    

     

   
   
   
   

    
    

     
     

    
     

     
    

    
     
      

    

   
    

tak Sampo. 9 

Pentjurian ig tidak diper- 
hitungkan. 

ehabis penjumpahan tadi atau 
“kira2 15 hari kemudian terdjadi- 

lah pentjurian di Gedungbatu 
'— jang menurut pengakuan S.P.S. 
“dilakukan oleh L.T.S. Anehnja 
“sewaktu L.T.S. melarikan 

dgn menggondol uang kas, ia lu 

“ galkan ditempat penitipan sepe- 
da seharga Ik. Rp. 600,—. Pada 
hal uang jang ditjuri tadi hanja 
aseliputi djumlah ik. 450,—. Hal 

i dianggap aneh oleh kalangan) 

istiwa tersebut. dan dikatakan 
N. bahwa djustru sumpah itu 
lah jang menjebabkan L.T.S. se 
'karang ini mendjadi pentjarian fi 

: jang berwadjib dan merupa- 
| hukaman pula bagi “diri 

T.S. dan kedjadian tsb lalu di 
bung?kan dengan sumpah j 

ah dilakukan oleh L.T.S. De 

di Gedung batu, “adala “disebab-| ”” 

“Hal ini dianggap aneh, karenaln 

| meloloskan diri tentu esok hari-| 

2 —sama angka: sumpah dihadapan) 

pa akan sepedanja jang diting-| 

Gg menaroh perhatian akan per|. 

   
   

        

  

dang 

anggaran belandja istime 
il dalam bulan Nopember j.a.d., 

n dengan beaja jang ha- 
ikul oleh Inggris sebagai 
Krisis Terusan Suez. De- 

lah tulis suratkabar ,,Fi- 
al Times” hari Djum'at. 
inggu j.L, menteri luar ne 
elwyn Lloyd mengatakan 

terga ng. 

tang daripada Terusan Suez, em 
(Yerusan Suez adalah ,,garis hi- 
dup” Inggris dan bahwa Terusan 
Suez sekarang terantjam oleh ke 
lumpuhan atau pemboikotan. 

Sementara itu kedutaan-besar 
Inggris di Kairo malam Djum'at 
jl. telah berseru lagi (untuk ke 
tiga kalinja) kepada  wargane- 
gara2 Inggris jang tidak sangat 
berkepentingan, supaja meninggal 
kan Mesir dan pulang ketanah 
jair mereka. Sedjak seruan jang 
pertama kalinja (permulaan Agus 
itus j..) sudah ada antara 1700 
dan 1800 warganegara Inggris jg 
meninggalkan Mesir. Sekarang 
masih ada kira-kira 2.000 orang 
jang ada di Mesir. 

Kalangan jang patut dipertja- 
ja mengatakan bahwa djuga ke- 
dutaan besar Amerika Serikat di 
Kairo mempunjai rentjana ' pe- 
ngungsian warganegara2-nja, ,,se 
Iperti djuga kedutaanbesar2 A.S. 
Idi negara2 lainnja” Di Mesir 
ada kira-kira 2.000 warganegara 
A.S. Tapi hingga saat ini tidak 
ada sesuatu seruan supaja mere- 
ka meninggalkan Mesir. 
Wartawan kb. AS: 

Press” mengabarkan  seterusnja 
bahwa pandu2 pelajaran bukan 
bangsa Mesir jang mulai malam 
Sabtu djam 12.00 malam mening 
ga'lkan pekerdjaan mereka, 
Djum'at untuk achir kalinja mem 
bimbing kapal2- melalui Terusan 
Suez. (Antara) 

"United 

Pusat Latihan 
malaria W.H.O. 
“Akan Diadakan Di 
20. Indonesia 

PANITIA Regional Pasifik Ba- 
rat dari Organisasi Kesehatan Se- 

dunia (WHO) 
mengachiri pertemuannja di Mani 
la den menerima baik sebuah re- 
solusi jang al. mengusulkan pem 
bentukan suatu pusat latihan ma- 
laria -antar-regional di Indonesia.   ianlah kisah pentjurian diges 

g bata itu.    
   

    
    
   

  

   

    

      

     
     
         

     
            

  

SIARAN RADIO R.I. 

EMARANG, 18 Sept. 1956. 
jam 06.25  Permaihan Ham- 

mond. 07.16 Pusparagam Indone- 
sia. 07.45 Orkes. Maria “Zamora 

1. 13.15 Genderan Siang. 14.10 
Genderan Siang (landjutan). 17.00 
Gelanggang Ke uan. 17.30 

diwara, Radio. 18.15 Irama 
18.30 Serba serbi A.P. 

    

          
   

       
      

  

       

    

    
   

    

45 
"19.30 Krontjong Merdu. 20.30 In- 

donesia Meraju. 21.00 Dunia Olah 
“raga. 21.15 Dari dan untuk Pen- 
dengar. 22.15 Dari dar untuk Pen 
dengar (landjutan). 23.00. Penutup. 

RAKARTA, 18 Sept. 1956. 
Djam 06.10 Urap sari pagi. 07.20 
rap sari pagi (landjutan). 13.10 

k i ir.. 13.40 Sidney 
Pee Melachrino. 14.10 O.K. 
( “Tjendrawarsih. 17.00 Dunia anak- 

“anak. 17.490 Varia Djawa Tengah. 
17.50 Irama Indonesia. : L 

| Mangku Tjeritera. 18.30 Seni Ka- 
rawitan. 19.30 Pilihan Pendengar. 
20.30 Imbauan , Malam. 20.45 Mim 
bar Budaja. 21.15 Sandiwara Tje 

| kak. 21.30 Lagu2 Harmonium. 
: 22.15 Gema Malam. 23.00 Penutup. 

' JOGJAKARTA, 18 Sept. 1956. 
.. Djam 06.10 Permainan. "ua 
“ 106.35 Taman Putra. 07.20 O.H. 

     

  

      
     

     

        
    

     

     

  

     

     
   

Ti 

.ni Suara Djawa: 17.40 La 
. tra. 18.15 Siaran untuk A 

ta. 19.40 Bahasa 
120.15  Meraju'" 

         
          

               

    

        
    
    

   
         
        

       
    

           

     

   

  

   

DJAKARTA, 18 Sept. 1956. 
Djam 06.30 Kwarte 

to. 07.30 Suara Jatim 
Orkes Kr. Sinar Utara, i si 

s Bandar Djakarta. en 
0.Tu 

lody, 5 
2215 Orkes 

. 23.00 Penutup. 3 

TJIREBON, 18 Sept. 1956. 
“Djam 06.10 Njanjian Bi 

kenal. 06.40 Roberto Ia 
Langgam Krontjong. 40 
nian Batak. 13.10 Peggy Lee. 
13.40 Gamelan: Surakarta. ' 14.10 
Penghantar Santapan Siang. 1' 
Taman anak2. 17.20 Si : 

Krontjong 
19.30 Mutora Berder: 
kes Serodja. 21,15 Pu 
“Masjarakat. 21.80 Tji 

Kagugat. 22.15 Tjlempungan 
| Sekar Kagugat (landjutan). 23.00 
| Penutup. 

     

  

r- 

an 

Men 
      
       

    
      
    

  

       

  

   

2 
Irama Sendja (landjutan). |. 

Bintang Sinar. 07.30 Rajuan Mary 
i “Ikan sudah gagal, karena setelah 

ti 5 Orkes Roberto Ing- | Kaum yaa, 
" lez. 14.15 Dikala siang. 17.00 Se- 

#karang bertanjakan diri siapa 

Iran seoagai formator, dan dalam 

23 enga 
“Mel Sinar Medan. | 

     

“ pakan dasar 

Panitia ini mengatakan, bahwa 
latihan itu akan memperhebat ren 
jana pemberantasan malaria dgn 
menjediakan orang2 jg tjuklp ter 

s | letih basi pekerdjaan2 pemberan- 
PE TE 0 — 

Ca. ai 1 

Y » “ SW" SELESI mintaan pemerintah2 jo bersang 

fasan. tsb. Kursus ini akan dise- 
ienggarakan oleh PBB atas per- 

kutan didaerah Pasifik Barat. 
Dalam tudjuan  memperhebar 

kampanje pemberantasan malaria, 

resolusi itu mengandjurkan kepa- 
da Direktur Djenderal WHO utk 

memberikan prioritet kepada pro- 
jek2 anti-malaria dan menjedia- 
kan. beaja-beajanja setjepat mung 
kin. 
Pertemuan jang berachir hari 

ini dihadiri oleh 13 negara ang- 
peta dan penindjau2 dari 13 or- 
ganisasi- internasional, dan meru 

pakan sidang jang ke-7 dari pa- 
nitia regional. Sidang ke-8 jang 

(akan datang akan diadakan di 
Hongkong. 4Antara). 

. Gagal Lagi 
Usaha Bentuk Kabi- 
net Belanda Belum 

Berhasil 
| USAHA Prof. de Gaay Fort- 
mans untuk membentuk sebuah 

derland sekarang boleh dikata- 

1m Live sekarang djuga 
kaum Christelijk-Historisch pada 
h atnja telah menolak untuk   

i- duduk dalam kabinet. Demikian 
lah diwartakan oleh wartawan 
Ant: di Amsterdam hari 

» Dunia politik di Nederland se- 
se- 

karang jang aka, mendapat gili 

hubungan ini disebut-sebut - nama 
menteri pertahanan demisioner Ir. 

Staf (Christel. Hist.), jang di 
ggap sebagai tokoh terpenting 

perlawanan pihak Christel. 
| Hist. terhadap gerakan ,,Memulih 
Ikan Kembali Koalisi Lama”. 

Kalangan politik menduga bah 
wa Staf akan berusaha mendamai 
kan kembali pertentangan antara 
'Pxw./d.A. dan KVP dan memu- 
lihkan dasar jang luas jang meru 

daripada kabinet2 
Nederland sesudah achir Perang 
Dunia II itu. 

Demikianlah diwartakan oleh 
Antara” Amsterdam. 
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“ ekakana Tao TAHUN 

7 SEPTEMBER -i7 OKTOBER 1956 

ilah 

JOGJAKARTA 

  
  

     

ag 

Natal taraf hidup Inggris dan!! 
Ikedudukannja didunia 

hari: 

hari Kemis telah! 

Demikian berita Usis dari Manila.. 

kabinet extra-parlementer di Ne | 

: Sing dari 

Il bari Djunyat, maka KSAD Djenderal Major A, 
||selaku Penguasa Militer pada tanggal 14 Sep 

melarang mentfjetak, 

jang menurut atau  mengan 
dung pernjataan permusuhan, ke 

dap Prona H3 pernjataan pera 
saan permusuhan, kebentjian atau 
penghinaan diantaranja atau ter| 
hadap  golongan2 
atau tulisan2 jang memuat be- | 
Tita atau pemberitahuan2 jang 
dapat menerbitkan keonaran di 
kalangan rakjat. Barang siapa jg 
'melanggar larangan ini  dihu- | 
kum dengar hukuman kurungan 
sefinggi2nja satu tahun, atau hu 
kuman dend, setinggi2nja Rp. 
10.000,— (sepuluh ribu rupiah). 

Peraturan tsb. mulai berlaku 
pada, tgl. 14 September 1956 dj. 

Dasar” pertimb. nbangannja. 
Peraturan KSAD tsb. dikeluar 

kan berdasarkan pertimbangan, 
Ibahwa dihari2 belakangan ini ter. 
njata banjak beredar  dichalajak 
umum tulisan2, 'gambar2, klise2 
dan lukisan2 jang memuat atau 
mengandung ketjaman2, persang- 
kaan2 (insinuaties), bahkan peng 
hinaan terhadap Presiden atau 
Wakil Presiden, sesuatu kekua- 
saan atau sesuatu madjelis-umum, 
atau seorang pegawai negeri pada 
waktu atau sebab. mendjalankan 
pekerdjaan dengan sjah: lain dari 
pada itu memuat atau mengan- 
durg pula pernjataan - permusu- 
han, kebentjian, atau. penghinaan 
terhadap pemerintah: atau pera: 
saan permusuhan, kebentjian atau 
penghinaan2 diantaranja  terha- 
dap golongan2 penduduk: sete- 

di dapat menerbitkan keonaran 
kalangan rakjat. 

Dikatakan pula, bahwa tidak 
sekaligus adanja tanda2, bahwa 
keadaan demikian itu akan red: 
kembali, bahkan. gedjala2. menun 
diukkan »kan meningkatnja keada 

lan tsb. Dan bahwa dgn alat2 jang 
jada pada waktu ini tidak mung- 
kin aisu kurang effektif .mentje- 
cabe , 

klise2 dan lukis?n2 seperti terse 
but diatas. - 

  
   

  

Oleh karena itulah, maka diad. 
kan peraturan jang mempunjai da- 
'a pentjegahan olsh penguasa mi- 
liter dan diterritorium2 dimana 
masi? ada didalam keadaan pe- 

rang, satu dan lain tidak akan me 
ni kekuatan peraturan? dan 

iang2 Hukum jang ada. 
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Pendjelasan Penerangan 
Angkatan Darat. 

|. Didalam pedato radionja Dju- 
maat malam, maka  djurubitjara 
Angkatan Darat Overste R. Pir- 
ngadie menerangkan, bahwa per- 
aturan tsb. mengandung maksud 
untuk membatasi tjara2 pemberi- 
taan dalam surat-kabar jang ber- 
sifat destruktif dan provokatif, 
baik terhadap seorang pedjabat 
dalam pemerintah, maupun  ter- 
hadap pemerintah R:I. Peraturan 
tersebut dikeluarkan setelah ter- 
njata, bahwa andjiuran  Djaksa 
Agung serta P.W.I. baru-baru ini 
jang pada pokoknja supaja para 
wartawan bidjaksana dalam pem 
beritaan dan mendjauhkan diri 
dari penjiaran2 berita2 jang des- 

pers. 

Oleh karena bila hal-hal itu di 
diamkan akan dapat menimbul- 
kan hal-hal jang tidak di-ingini 
dan dapat membahajakan keama- 
nan, maka Dewan - Keamanan 
Nasional telah memutuskan agar 
KSAD selaku Penguasa Militer 
mengeluarkan peraturan tsb. di 
atas. Demikian pendjelasan Pe- 
nerangan Angkatan Darat. 

(Antara) 

telah mengeluarkan sebuah peraturan No. PKM/601 

menerbitkan, menjatakan akan 

|atau sesuatu madjelis umum atau seorang pegawai 
waktu atau sebab mendjalankan 

bentjian atau penghinaan terha| 

penduduk: | 

rusnja tulisan2 itu' memuat berita | , , 
berita atau pemberitahuan2 jangkigan daerah bersrti memelihara 

2darnia tulisan2, gambar2,| 

truktif kurang diperhatikan oleh 

    
    Oov 

     

    

  

kekuasaan 
Orang negara pada 

pekerdjaan de isiahy 

 Keketjewaan 
Daerah 

Disebabkan Wanbeleid| 
Pem. Pusat — kata 

EN 

ngenai pamflet Front Pemuda 
Sunda, jang menegaskan, bahwa 
jang kini mendjadi kenjataan ada| 
Inja letusan djiwa ig sudah law. 
tertekan itu dari dulu sampai se- 

karang ialah karena beleid atau 
wanbeleid pemerintah pusat se- 
hingga sebagian besar daerah 
wilajah Indonesia merasa sangat 
xetjewa. 1 

Dalam pernjataan Parki 

    
itu 

dierangkan, bahwa sepintas lalu 
pamflet itu seperti suara Jang, 
sumbang kedengarannja. Demi: | 

dak mau melihat  persoalannja 
lebih dalam dari pada bentuk hu 
ruf dan kata2, bahkan diantara 
mereka, golongan kolot reaksio 
ner, ada jang menuduh FPS jg. 
bukan2. 
Parki. demikian pernjataan itu. 

berusah, supaja negars dan m3 
sjarakat Isdonesia disempurnakan 
atas dasar tanggung djawab ber 
sam, terhadap hak. dan kewadii 
ban jang berdasirkan keadilan, 
tanggung djawab atas kemungki- 
nan berkembangnja tiap daerah 
menurut kodrat dan pribadinia 
masing2. Memelihara perkemba   
sumber2 untuk, mengisi proses 
perwudjudan bangsa dan negara 
dalam lapangan kebudajaan, eko 
nomi. sosial dan sebagainja. Ke 
njataannja jalah karen. 
atau wanbeleid pemerintah pusa' 
itu maka sebagian besar daerah 

ketjewa. Pamflet FPS. meruna- 
kan setu diantar, Tetusan2  ke- 
kefiewaan daerah. (Antar») 

      
  

WONOSOBO 

  

| DPRD. PERALIHAN DI 
— LANTIK 3 

DPRD-peralihan kabupaten Wc 

2xeb9 pada hari Kemis tanggal 
3/9 j3. oleh residen Kedu atas 

nama Gubernur Diawa Tengah 

telah dilsntik. Partai2 jang men 
donat suara terbanjak dalam pe 

ihan umum DPR guna  du- 
duk dalam. DPRD peralihan, ja- 

ru 21 kursi-untuk kabupaten Wo 

nesobo jang ditetapkan - Menteri 

Dalam Negri, PNI mendapat 
19, NU 8, PKI 2 dan Masjumi 1 
kursi. 5 

Sehelum itu telah dilantik DP 
RD-peralihan kabupaten Temang 
gung jang terdiri dari 20 orang 
wakil2 dari PKI 8 orang, NU 5, 

PNI 4 dan Masjumi 3. 

DJEPARA 
KONP. KOOPERASI PER- 

— IKANAN LAUT. 
Pad, tgl. 24 dan 25/9 io akan 

datang di Djepara akan berlang 
sung konperensi kooperasi2 per- 
ikanan laut dari daerah pantai 

Keresidenan- Pati. Antara mana 
akan dihadiri oleh wakil2 dari 
keoperasi2 perikanan laut "Mi- 
soio Sariroso” Djepara ”Aman” 
Pati, ”Saroio Mino”, "Sidodadi” 
dan "Misoio Mardi Mino” Rem 
bang, jg bersnggauta Ik. 2.800 

      
  

— LAGI GAMBAR KENANG-KENANGAN DARI RUSIA — 

slogan “SELAMAT KEPADA P 
Mur: 

Parki IRumah Amatir Di Asemlama Diserbu Ri- 

| HARI Djun'at DPP Partai Ke |: 
bangsaan Indonesia (Parki) te-| 
lah mengeluarkan pernjataan me- | 

baru didekat Djalan Thamrin serta penduduk sekitar Djalan Sa- 
|bang/Kampung Lima (Djakarta), Djum'at petang sampai malam 
"hari, telah menjerbu dan menghudjani 

rangan, didiami oleh keluarga bernama Amatir. Rumah tersebut 

akibat serbuan dan lemparan batu2 itu jang: dilakukan rakjat se- 

kian anggapan sebagian jang ti kali, demikian pula kerugian aki- 

beberapa orang anggota polisi da 
Iri Seksi-IV jang pertama2 dida- mangga. 
tangkan ketempat itu guna mem- 

beleid 2marah  rakjat 

wilaiah Indonesi merasa sangat za. : 
Pada hari Dium'at siang itu, 

seorang anak ketjil. laki2  ber- 
umur kira2 7 tahun, putera dari 

      
   

  

    

    

  

     

    

    
         

  

       
  

           

  

        
   

Tampak 
  

Presiden Sukarno sewaktu berada di Rusia disambut dgn | 

RNO”, dan dibelakang beliau keliha- 
Negeri RI. Ruslan Abdul Gani. 

   
ILIA PRESIDEN SU 

tan Menteri Luar 
  

Gara' Buah Mangga 
rang—Polisi Lepaskan Tembaken2 

Pertngaten-Iaman Anti Akibat 
Lemparan2 Batu. i 

RIBUAN RAKJAT jang bertempat tinggal sekitar kampung 

buan O 

dengan batu2 besar dan 
ketjil, rumah didjalan Asamlama No: 134, jang menurut kete- 

lama berdjam-djam praktis boleh dikatakan mendjadi hantjur, 

jaitu bagian katja2 depan dan belakang, tembok2, genteng2nja 

dan sebagainja. 

Kerusakan rumah itu besar se seorang penduduk di kampung. 

kerumah Djalan Asamlama No. 
134, dan setjara diam2, naik ke 
pohon mangga dipekarangan de- 
pan rumah utk mengambil buah 

bat serbuan rakjat tsb. 

Bukan sadjarumah2 itu, djuga 

Penghuni rumah Djalan Asam 
berikan pertolongan dan melindu Jama 134 jang melihat perbuatan 

ngi keluarga rumah serta rumah 'anak kketjil itu mengambil. buah 

itu sendiri, telah terkena lempa- mangganja, telah menghampiri 
ran batu2, hingga terpaksa dida- anak itu. Dari atas pohon mang 

tangkan bajabantuan “polisi dan 24 anak. ketjil tersebut menurut 
: : $ seterangan dipukuli beberapa 

anggota? Mobiele Brigade jg be- Kali, Kanada dimasukkan ke- 

sar djumlahnja bersendjata leng- yajam solokan besar jang ada di 

apa | depan rumah Pas hingga kabar- 

) ti uja pingsan rapa saat. | 

Yebahuja, 20k. Ian, Karena perlakuan penghuni ru 

Ni Ketan “Djalan Asamlama 134 jang 
Menurut keterangan? sementa- mah Djalan As Nan alah 

j i V menta: | jemikian itu, maka  sedjumla 

peang peroleh “Wang aa orang penduduk “disekitar tempat 

en P Peda aim ea itu jang melihat sea . 

tu, berkisar pada persoalan se | etaf Gimbulma” DEktok mulu 
orang anak ketjil dan buah mang antara penduduk kontra penghu 

ni rumah Asamlam, 134 ju. Ke 

ributan pertama ini, achirnja 

mendjadi reda setelah datangnja 
beberapa orang anggot, polisi da 

ri Seksi IV, jang menerima la 
poran tentang terdjadinja keribu 

kan seterusnja bhw kedudukan Me 
sir didalam PBB akan lebih kuat, 
Karena 2 hal: 

setiap resolusi jang ditudjukan ter 

hadap Mesir. 

|tangi masuknja kapal2 jang terga 
bung dalam Perhimpunan Pema- 
kai2 - Terusan  Suez 

akan mempunjai pandu2 pelaja- 
ran sendiri, akan memungut bea 
dan tjukai dsb) keterusan Suez, 
maka itu tidak. akan merupakan 
pelanggaran terhadap Konvensi 

baru Djalan Thamrin itu, datang | 

'Kalangan Mesir tadi mengata- 

I. Veto URSS akan mematikan 

2. Kalau Mesir sampai merin- 

Gang a.l, 

1888. 
Sumber tadi mengemukakan bhw 

seorang pembesar Mesir jg tinggi 

    

Mesir Sambut Baik Niat 
Eden Bawa Suez Ke PBB 

Anggap Saran Eden Suatu Langkah Kearah Jang 
| Betul—Mesir Bisa Harapkan ' Kekuatan! Veto/ Rusia 
—— Perundingan Tingkat Tinggi 3 Barat Akan 

ladakan Di London 
MESIR HARI. DJUM'AT menjambut dengan baik pernjataan. perdana menteri Inggris 

bahwa ia akan mengadjukan masalah Terusan Suez kepada PBB, apabila Mesir mau bekerdja-sama” dengan. Perhimpunan pemakai2 Terusan Suez, jg akan dibentuk atas inisia- 
tif 3 Besar Barat itu. Kalangan jang berdekatan dengan pemerintah Mesir 
Eden ini suatu langkah kearah djurusan jang betul. Tapi dalam pada itu kalangan tadi menge- MAL nata, bahwa Eden sete rusnja mengatakan bahwa Inggris.Perantjis, sebagai langkah dalam 
instansi penghabisan, akan mengobarkan kekerasan sendjata djuga, kalau PBB tidak berhasil men tjapai penjelesaian bagai masalah tadi. 

Eden 
ternjata ,,.tidak 

menamakan kata2 

  

Kalangan jang mengetahui di 
London seterusnja — mengatakan 
pada hari Djumaat bahwa seka 
rang ada dugaan menteri luas 
negeri AS. John Foster Dulles 
akan turut serta dalam pembitja 
raan antara wakil2 3-Besar Ba- 
rat tentang masalah  Terusar 
Suez jang akan diadakan di 
London pad, permulaan minggu 
depan. 

Diterangkan bahwa pembitjara 
an “antar, Dulles, menteri luar 
negeri Inggris Selwyn Lloyd dan 
menterj luar negeri Perantjis 
Christian Pineau itu sekarang di 
tetapkan utk sementara akan di 

adakan pada tgl. 18 September 
jad. dan akan disusul dgn sua- 
tu sidang pada hari Rebo jad. 
antara wakil  negara2 peserta   kedudukannja hari Rabu j.!. min 

ta supaja Eden menundjukkan se 
suatu pasal didalam Konvensi 
1888 jg melarang Mesir. untuk 
melakukan — tindakan sematjam 

itu. 

"Sesuai dgn keinginan 
|. Nasser,” 

Selandjutnja kalangan Mesir 
tadi mengatakan bahwa maksud 
Eden untuk mengadjukan masalah 
Suez kepada PBB itu adalah 
sesuai dengan pandangan presi- 
den Nasser. Dikemukakan bahwa 
sedjak permulaan, Nasser se- 
nantiasa . menghubung-hubungkan 
masa depan Terusan Suez dgn 

Mereka terangkan bahwa Nas 
ser menjarankan supaja dibentuk 
sebuah badan. penasehat interna- 

sional jang mempunjai hubungan 
dengan PBB untuk bekerdjasama 
dengan Badan Kekuasaan Teru- 
san Suez (Mesir), dalam kapa- 
sitet jang chusus bersifat konsul- 

Mereka kemukakan pula bah- 
wa  Nasser telah menjarankan 
pula agar diadakan perdjandjian 
baru, jang akan memperkukuh ke 
bebasan pelajaran, dan mengusul 
kan supaja alat-alat ratifikasi 
perdjandjian ini dideponir kepada 
sekretariat PBB.      

  

   
      

Ha : 2 D7 tan itu. 
sep AAA naa HA A5 TAN Bai Ma 
BAgabaad banana naamasa: mana agan sun Peristiwa pada Djum'at sore na 

ri itu, ternjata belum sampai pa- 
da achirnja. Karena tidak lama 
kemudian setelah itu, penduduk 
dalam djumlah jg makin lama se 
makin besar dan achirnja sampai 
meliputi ribuan orang, telah da- 

tang lagi kedepan rumah Dj. 
Asemlama 134 itu dan terus ber 
kumpul disitu sampai malam ha- 

aa 

PEMBAGIAN KURSI DPRD 
PERALIHAN. 2 Sa 

Dipendapa kabupaten Bandjar 
nsgara baru2 ini oleh panitya 
persiapan pembentukan “DPRD 1 
Peralihan telah dilangsungkan ra-| 1. Kira2 djam 19.00, penduduk 

pat pembagian kursi. Hasilnja ia-Idalam djumlah besar itu jang ru- 

lah: PNI 101.048 suara — 11 kur panja sudah tidak sabar lagi dan 
si, sisa suara 1839, Masjumi 40. mendjadi panas, mulai melakukan 
831 suara — 4 kursi, sisa suara.serbuan kerumah Dj. Asemlama 

4755, PSII 39.193 suara — 4 kur '134 itu, sambil menghudjani ru- 

si, sisa. suara 3117, NU 21.769 mah iersebut dgn batu2 besar dan 

suara — 2 kursi sisa suara 3731. (ketiil. 
PKI 12.859 suara — 1 kursi sisa 
suara 3840. Suara jang sjah — 

  
Lemparan batu2 kearah rumah 

225.560. Djumlah kursi untuk 1U, Makin lama semakin gentjar 

Bandjarnegara 25. Angka ban- Silakukan, hingga beberapa anggo 
dingan 9019 suara. Sisa kursi ta polisi jg mendjaga rumah itu ti 
masih 3, pembagiannja  ditang- dak tahan dan terpaksa meminta 

balabantuan jang lebih besar lagi. 
Sementara itu keluarga rumak 
Djl. Asemlama 134 itu telah me- 
nguntji dari dalam rumahnja. 
Walaupun demikian, rakjat te- 

.rus djuga menghudjani rumah itu 
dgn batu dengan tidak henti2nja, 

guhkan, sesuai dengan tuntutan 
PSII. Hal ini-karena terdapat per 
bedaan mengenai pengumuman 
suara antara panitya Pemilihan 
Kabupaten dengan Biro Pemili- 
han Umum antara suara Masju- 

mi dan PSII. Menurut pengumu- “£ H 
man Panitya Kabupaten, suara hingga rumah tersebut praktis me 

L Demikianlah keterangan kala- 
ngan Mesir jang berdekatan dgn 
pemerintah, menurut wartawan 
kb. A.S. "United Press” di Kairo. 

Mesir mengakui konven- 
si 1888 sebagai satu2- 

Konperensi London  penjokong 
Rentiana Dulles jang akan me- 
rupakan suatu konperensi: dari 
pemakai2 Terusan Suez. 

Pertikaian — bersendjata 
dapat  ditjegah. 

Menteri luar negeri Perantijis 
Christian Pineau seterusnja me 
ngatakan dalam pidato radio da 
ri. Paris pada malam Sabtu bah 
wa suatu pertikaian bersendjata 
dapat. ditjegah, djuga djika pre 
siden Mesir Djamal Abdel Nas 
ser menolak memberika, kerdja 
samanja “pada rentjana mengenai 
Terusan Suez jang disusun oleh 
3-Besar Barat. 

Pineau menerangkan bahwa su 
atu pertikaian militer dapat di- 
elakka, djika negara-negara pe: 
makai Terusan Suez menundjuk 
kan keteguhannja dan solidaritet 
nja sedemikian hingga - kolonel 
Nasser akan ragu-ragu mengor- 
banka, kepentingan dari rakjat 

  

GOJANG 

Untuk membuktikan, betapa 
djeleknja djalanan di Muara Meo, 
menteri Pekerdjaan Umum baru? 
ni “didaulat” rakjat didaerah 
itu, terus disilahkan ,,di-gojang2” 
dalam truck. 

Sir-pong jakin, bahwa tjara 
memperlihatkan jg demikian ini 
memang lebih terasa daripada se- 
mua surat2 laporan biasa. Tju- 
ming Sir-pong jang djuga sering 
tarimah surat2 laporan dari ke- 
rabat2-nja 
ampun, kalau djuga disuruh fjo- 
ba-tjoba segala hal. 

Maklumlah, Sir-pong bukan tu- 
kang tjoba, apalagi kalau disuruh 
mentjoba di-gojang2-kan begitu. 
Aihhh, salah2 bisa lemes!!!!! 

RAHASIA 
Major John Rahasia dalam 

tangkisannja membantah utjapan2 
menteri Umbas mengenai heboh 
kopra di Talaud - mengatakan, 
berani melepaskan ke-warganega- 
caannja, untuk membuktikan, bah 
wa dia ig benar. 

Aiiiih, ini bung Rahasia, sum- 
bar sadja kok iang aneh2. Kok 
tjuma berani melepaskan ke-war- 
ga-negaraannja. Lha nanti bakal 
djadi warganegara apa? 

Kan ia lebih serem, kalau 
Bung Rahasia misalnja sumbar 
akan berani melepaskan eh.....   nja. untuk impian-impiannja ig. 

berbahaja. (AFP) 

eh..... rahasianja, 
Sir-pong. 

  

Jordania Menderi- 
Pe 

ta”Banjak” Korban 
Akibat Serangan" 'Dari' Israel — 

Lebih 20 Orang Tewas 
PIHAK JORDANIA hari Djun'at mengabarkan menderita 

banjak korban manusia tewas” 

Isra2! atas sebuah pos polisi dekat Akaba. 
serangan itu maka penindjau2 gentjatan sendjata PBB pagi2 hari 
Djum'at itu segera terbang ketempat serangan itu terdjadi. Berapa 

akibat suatu serangan pihak 
Berkenaan dengan 

  

ini sebelumnia minta . 

  nja. rumus. 
Sementara itu presiden Mesir 

Djamal- Abdul Nasser mengata- 
kan dalam sebuah interivew dgn 
harian Polandia 'Trybuna Ludu'. 
bahwa Mesir mengakui Konvensi 
Istanbul 1888 sebagai - satu2-nja 
rumus internasional mengenai ke 
bebasan pelajaran diterusan Suez, 

Nasser mengatakan bahwa Me- 
Sir mentaati sepenuhnja konvensi 
itu dan bersedia untuk mengada- 
kan sebuah persetudjuan  inter- 
nasional baru, jang didasarkan 
atas pola Konvensi 1888 itu. 

Seterusnja ia mengatakan bah- 
wa sedjak permulaan krisis Te- 
rusan  Suez, negara2 Barat tidak 
mau merundingkan masalah tadi 
atas satu2-nja dasar jang sah, 
jaitu. hak Mesir jang tak dapat 
diganggu-gugat untuk menasiona- 
isasikan. Suez Canal Company 
dan memimpin pekerdjaan di 
Terusan Suez. 

Nasser selandjutnja mengatakan 

dalam tanjadjawab jang dilang- 
sungkan dengan ,,Trybuna Ludu”   untuk PSII — 40.945 dan Biro 2”alami kerusakan besar sekali. 

Pemilihan Umum hanja — 39. Katja2 bagian depan, belakang, 

193. Sedang Masjumi. menurut Sampingrumah itu, demikian pu 
Panitya Pemilihan Kabupaten la : aa genteng2 dan seba 

— 30.945. Tetapi menurut Biro Meta MANA 
Pemilihan Umum — 40.831 sua- Tembakan2 gentjar. 
ra. : - 'Sepasukan anggota polisi pe- 

PULANG KE EROPA. rintis dan Mobiele Brigade jang 
Dengan dihadliri oleh instansi2, kemudian datang ketempat itu, 

partai2 dan organisasi, bertem- dengan. maksud ' membubarkan   ne'aian. Menurut: keterangan ha   
Kes. Chung Hua 
Djkta. Mecang1-0 
Dari TCS Semarang 
DALAM rangkaian 

Toapekong Hok Tik Tjing Sien 
di Rembang, Djum'at sore jang 

(lalu di Rembang dilangsungkan 
Ipertandingan sepakbola segi tiga 
antara kesebelasan2 Chung Hua 

  
Djakarta, Ta Chung Sze  Sema- 
rang dan Chung Hua Malang. 
Sore itu jang masuk digelang- 
gang hidjau adalah kes. Chung 
Hua Djkta lawan kes. Ta Chung 
Sze Semg. jang dimenangkan dg 
angka 1—0 oleh kes. Chung Hua 
Djakarta. Goal tersebut didapat 
dalam babak ke II ketika spil 
Suprapto jang main baik dalam 
pertandingan tersebut bunuh diri. 
Pertandingan tersebut  menda- 

dapat perhatian besar dari pe- 
nonton jang datang dari pelbagai 
djurusan. Dalam pertandingan 
tadi dapat dikata fihak Ta Chung 
Sze adalah difihak membelakan. 
Chung Hua Djakarta dengan pe- 
main2nja baru jang tehnis lebih 
baik dari TCS tidak mampu men 
djebolkan pembelaan TCS jang 
dilakukan dengan ulet. Setiap se 
rangan kandas dikaki Suprapto 
to cs jang membelakan benteng 
nja dengan baik, pula keeper 
Hian Tioe djuga tak menjerah 
mentah2 sekalipun ia menghadas 

Salah satu handicap dari Chung 
Hua Djakarta adalah tidak mem 
punjai tukang tembak jang baik. 
Keeper F. Davies  menundjuk- 
kan permainan jang menarik per 
hatian, sedangkan barisan bela- 
kang Chung Hua mudah petjah 
kan serangan TCS jang kurang 
kompakt. Babak pertama diachiri 
dengan angka 0-9 dan dalam ba 
bak ke II tetap fihak Chung Hua 
unggul, tetapi serangannja senan 
tiasa kandas ditengah2 djalan. 
Dalam babak tersebut kewadji- 
ban Freddy Davies adalah enteng 
dan hanja menerima bola jang da 
pat dihitung djumiahnja. Goai | 
jang ditjetak oleh Suprapto di- 
sebabkan, karena sewaktu temba 
kan dilepaskan oleh salah se- 
orang penjerang dari Chung Hua 
mengenai mistar atas dan kemba 
li masuk kedalam lapangan, Su- 
prapto jang dalam positie sulit | 
mentjoba mengelakkan bola tsb. 
dengan menjundul bola, tetapi 
bola tersebut melambung ke atas 
dan masuk kedalam gawangnja 
Hian 'Tioe. Dengan angka 1—0 
pertandingan tersebut jang di- | 
pimpin oleh wasit  Tjeng Thay | 

Djuwana diachiri, 

  

  

" ' 
perajaan 

pi penggrebegan2 jang berbahaja. tis 

narik perhatian Pemerintah ka- 
rena mosiarakat Nelajan tsb. be 
lam termssuk dalam rentjana 
pena ago ta desa pada plan 5 
“ghun 

TJILATJAP 
LAGI Kan Naa Di SIDA- 

Dari Sidaredja dikabarkan, bah 
wa pada tgl. 7/9 malam jl, tiga 
orang gerombolan bersendjata jg 
membekal seputjuk moser. telah 
melakukan penggarongan kepada 
4 rumsh penduduk desa Pegadi 
ngan (Sidaredja), dan membawa 
kerugian harta benda sebesar 
Rp. 4.000,—. Sewaktu mening- 
gaikan tempat itu gerombolan te 
lah menembak salah seorang 
penghuni 
Ternjata gerombolan dalam pe 
nembakan itu ' mempergunakan 
lospatroon, sehingga jg terkena 
hanja menderita bengkak2. 

(Antara). 

JOGJA 
ana 

SEKITAR PABERIK GULA 
"MADU KISMO”, 

Sedjak beberapa hari ini Direk 
Si DIA Invest dari Djerman Ti- 
mur berada di Jogjakarta untuk 
(es ONGKAN, pembitjaraan2 dgn 
Sultan Hamengku Buwono selaku 
direksi paberik gula "Madu Kis- 

" jang telah membeli mesin2 
dari Djerman Timur. - 
Didalam pembitjaraan itu kabar 

nja dikemukakan pula oleh Sul- 
tan beberapa fasal jang tertjan 
tum didalam kontrak pembelian 
mesin2 paberik gula untuk dimin 
takan penegasannja dari pihak di 
reksi Djerman Timur, 
Menurut keterangan ada bebera 

pa fasal didalam kontrak itu jg 
dianggap kurang djelas sehingga 
menghambat djalannja pelaksana 
an kontrak tersebut. Djuga aki- 
batnja memperlambat djalannja 
pembangunan paberik gula tsb. 
Pembitjaraan2 itu hingga kini 

belum selesai, tetapi menurut ke 
terangan2 jang didapat ''Antara'' 
pembitjaraan itu berdjalan lan- 
tjar, 

  

  

mom 

ANDJING GILA. 
Dengan surat keputusan Residen 

Semarang tgi. 2 Sept. '56 No. 162/ 
U.R. ditetapkan, bahwa masa ber 
lakunja Peraturan Pemberantasan | 
tentang penjakit andjing gila jang 
didjalankan dalam daerah kabupa 
ten Semg (ketjuali Kota Besar 
Scemg.) diperpandjang lagi waktu 
nja selama tiga bulan, 

si! konverensi itu nanti akan me 

bernama Kartoredjo.. 

pat dikediaman Dokter Bederf- rakjat dalam djumlah besar jang 
tug, telah dilangsungkan upatia. ternjata belum mau mundur, ma- 
ra perpisahan antara Dokter Be lah terus menjerbu, telah melepas 
derftug dengan masjarakat Ban- kam tembakan2 gentjar keudara, 
diarnegara, karena akan pulang tetapi rakjat jang rupanja sudah 
ke Europa sebab habis. kontrak- sedemikian merahnja, hanja ba 
nja. Siapa jang menggantinja, ma aa sadja Kean 2 ag 2 
sih belum ada ketentuannja. metnpat,, tapi ae 

PURWOKERTO Serasa Ia 
SYNODE GEREDJA2 TIONG- 

HOA DJATENG. 
Menurut rentjana jg sudah te 

tap, pada tgl. 17 s/d 21/9 di 
Purwokerto. akan berlangsun 
synode jg ke-VI “dari - Geredja2 
Tionghoa Djawatengah. Pertemu 
an2 selama itu akan diadakan 
di gedung Geredja baru ”Tiong 
hoa Kie Tok Khauw Hwee” jg 

an disekitar Dil. Asemlama 134: 

ribuan rakjat masih terus 
kumpul, sambil berteriak2 jang 
menundjukkan amarahnja  terha- 
dap penghuni rumah itu. 

' Belum diperoleh suatu ketera- 
ngan, apakah pada peristiwa ini 
terdjadi sesuatu ketjelakaan ma- 
nusia, 

telah selesai dibangun dengan Sudah berulan i 7 K3 Ni ERA S3 ang-ulang? 
biaja Ik. Rp. 500.000,—. Menurut keterangan2  selan- 

Persidangan tsb. selain dihad- djutnja jang didapat,  sebabnja 
liri oleh wakil2 dari “Gerredja2 
jg ada di Djawatengah djuga utu 
san2 dari Djawabarat, dari Ge- 
redjia Kwitang Djakarta dan 
Khoe Hwee Djawatimur. Dianta- 
ra banjak atjara jig akan dibahas 
terdapat: boleh tidaknia  kanm'keterangan lagi menjatakun, bah 
wanita memegang djabatan Gere wa.anak ketjil itu, bukan sadja 
diani, penghapusan nama ”Tiong mengambil buah mangga setjara 
hoa” dari nama | lengkapnja begitu sadja, tapi menimpuk2 
Tiong Hoa Kie Tok Khsuwbuah mangga tsb. dari pohon- 

penghuni rumah Djl. Asemlama 
134 itu sampai berbuat sedemi- 
kian terhadap anak ketfjil itu, ia 
lah karena anak itu  kabarnja 
sudah atjapkali disinjalir mengam 
bil mangga dari rumah, itu. Lain   

tadi, bahwa Mesir tidak akan me 
nentang apabila masalah Terusan 

Suez diadjukan kepada PBB. Di 
katakannja bhw Mesir sudah se: 
bulan jang: lalu memperkirakan 
adania kemungkinan bhw Suez Ca 
nal Company akan menarik kem 

bali pegawai2 bukan bangsa Me- 
sir. dari Terusan Suez. 

Selandjutnja ia mengatakan bah 

wa Mesir sadja jg telah mendja- 
min kebebasan pelajaran melalui 
Terusan Suez, djuga sebelum pe 

merintah Mesir menasionalisasi- 
kan Suez Canal Company pada 
tel. 26 Djuli jl. $ 

Pertjobaan2 jang sekarang dila 
kukan oleh negara2 Barat untuk 

ini ditulis pada djam 21.30 keada' memaksakan pembentukan badan 
cekuasaan internasional atas Te- 

itx masih tegang dan panik, dan usan Suez, adalah chusus berda 
ber- Isarkan .,hukum paksaan dan ke 

rerasan”, kata Nasser a.l. dalam 
tanjadjawab dgn harian Polandia 

tadi, sebagaimana dikutip . oleh 
kantorberita Polandia PAP. 

Dalam pada itu. menteri luar 
negeri Inggris, Selwyn Lloyd, jg 
hari Sabtu bertolak ke Paris un 
tuk berunding menlu. Prantiis. 
Christian Pineau, pada hari Dju 
maat, mengadakan pertemuan? 
dengar dutabesar2 negara2 Ba 
rat untuk London disang untuk 
membitjarakan detail penjeleng- 
paraan Perhimpunan Pemakai 
erusan Suez” jang direntjana- 

kan. 
Sampai berita itu disiarkan 

Reuter. hari Djumaat, Lloyd te 
lah menerima dutabesar2 untuk 
London dari Prantjis, Norwegia. 
Denmark dan Swedia. Selandjut 
nja menurut rentjana djuga akan   Hui” dan perobahan nam, manja, hingga adakalani j djalah Indjili Chen Li Pad! Onaketpai MNpeNat enam daun 

lam bahasa Indonesia. (Antara). 3 (Antara) 

munike Moskow ,,Koru 
HARI DJUM'AT pusat pimpi- 

nan "Front Anti Komunis” di 
Bandung telah mengeluarkan ge- 
buah statement jang berisi sera- 
ngan terhadap pernjataan bersa- 
ma Indonesia - Sovjet Uni. Da- 
lam statement. itu dikemukakan, 
bahwa pernjataan bersama Indo 
nesia - Sovjet Uni jang ditanda 
tangani oleh Menteri Luar Negeri 
R.I. Ruslan Abdulgani dan Wa- 
kil Menteri Luar Negeri Sovjet 
Uni Andrei Ba tanpa me- 
minta pertimbangan dan  perse-| wa dalam lapangan kerd 
tudjuan kabinet lebih dahulu kebudajaan akan mk bangtan, 
adalah merupakan” korupsi" poli-' kan per an delegasi dan ahli 
tik” jang akan embawa 'bentja' ahli - kebudajaan, sudah pasti 
na besar dala "negeri." tidak akan mendapat persetudju- 

Selandjutnja Statement “ttd me- “an partai2 Islam, | 

ngatakan, bahwa walaupun dim 
pernjataan bersama itu. termuat 
pasal2 jang ada persamaan dan ' 
persesuaian pendirian antara In- 
donesia dengan Sovjet Uni, tapi 
mengemukakan. persoalan itu da- ' 
lam suatu "pernjataan bersama” 
dengan sengadja atau tidak telah 
menghantjurkan politik bebas pe 
merintah Republik Indonesia jg 

hingga kini masih dipegang te- 
guh. 

Pasal IV. jang menjatakan bah 

  
  

partai2 Kristen 

diterima kundjungan — dutabesar 
Amerika Serikat “untuk London. 

Demikian wp menambahkan. 

,Front Anti Komunis” Namakan Ko- 
psi Politik” 

gai djuga partai2 lainnja seperti 
P.S: 

Oleh karena itu. "Front Anti 
Komunis” mendesak kepada pe- 
merintah supaja: a. segera mem- 
batalkan pernjataan bersama itu 
dan b. Ruslan Abdulgani jang di, 1 
waktu achir2 ini namanja disebut 
sebut ada hubungan dengan soal 
korupsi Lie. Hok. Thay, segera! 
dibebaskan dari tugasnja sebagai 
Menteri Luar Negeri, karena de-! 
ngan pernjataan bersama jang di 
tanda-tanganinja ia telah melaku 
kan korupsi politik. 

Demikian statement Front Anti 
Komunis, jang ditanda-tangani 
oleh Hs. St. Hasanuddin. 

(Antara) 

banjak korban jang djatuh itu tidak segera diumumkan. Demikian 
dikabarkan oleh Reuter. Akaba adalah kota jang terletak dipantai 

teluk jang bernama Akaba pula. Daerah ini merupakan titik per- 

temuan dari perbatasan2 antara 
rangan atas Akaba itu terdjadi 

Lebih. dari 20 orang 
Jordania tewas. 

Djurubitjara tentara Israel ber- 
kanan dgn serangan tsb. tidak, 

bersedia memberikan. komentar- | 
nja, tetapi dalam pada itu Albert 
Grand djurubitjara markas besar 

PBB di Jerusalem menjatakan 

ohw serombongan penindjau gen 

tjatan sendjata PBB telah dikirim 
kan ke Akaba jp terletak dalam 
wilajah Jordania, dimana dikabar 
kan lebih daripada 20 orang Jor 

jania telah mendjadi korban aki 
bat diserang dan. dibakar-hantjur- 
kannja pos polisi Jordania oleh 
serdadu& Israel. 
Sumber2 Israel lebih djauh me 

ajatakan kepertjajaannja bhw se- 
tangan Israel itu merupakan ba- 
lasan atas tewasnja 3 orang ser- 
dadu pendjaga perbatasan Israel 
sada hari Rebo jbl. di Ein Ofarim 
akibat serangan pasukan2 Jorda- 

nia, 
Menurut sumber2 Arab. 

Sumber2 Arab - mengatakan 
bahwa Israel telah mentjotjokkan 
waktu serangannja itu dgn per- 
hitungan adanja pemusatan kesa- 
tuan2 tentara Inggris dan Peran- 
tjis dipulau Cyprus dan disertai 
harapan “bahwa djika  Jordania 
mengumumkan. perang maka hal 
itu akan memberikan kesempatan 
bagi negara2 Barat untuk ikut 
serta tjampur tangan dan menje- 
lesaikan persengketaan — dengan 
Mesir. 

Dikabarkan pula, bahwa pada 
hari Djum'at Jordania telah me- 
nuduh bahwa pihak serdadu2 
Israel telah menewaskan paling 
sedikit 40 orang Jordania telah 
tewas dalam suatu serangannja di 
Gharandel, tempat markas legiun 
Arab, pada malam Kemis jbl. 

Dikabarkan selandjutnja, bah 
wa dalam protes Jordania jang 
disampaikan kepada - Organisasi 
Pengawas Gentjatan  Sendjata 
PBB hari Djum'at dikatakan, bah 
wa markas kesatuan2 tentara mo- 
bil padang pasir dari Legiun   

|siden jang 

Arab jang sama sekali hantjur 
akibat serangan jang mengedjut- 
kan pada malam Kemis itu. 

Dikatakan pula, bahwa djum- 
lah korban jang tewas seluruhnja 
selama insiden2 jg membahajakan 
antara Israel dan negara2 Arab 
sedjak serangan2 di Gaza jang 
banjak makan korban itu hingga 
kini belum dapat diumumkan, 
Sebagaimana diketahui makin ber 
tambah buruknja ketegangan. di 
Palestina itu telah menjebabkan 
sekretaris-djendral Dag Hammars 
kjoeld buru2 terbang ke Timur 
Tengah pada tahun jl. sebagai 
missi pelindung perdamaian. 

Reuter dari New York menga 
barkan, bahwa Dag Hammarsk 

joeld dalam komentarnja malam 
Djum'at mengenai ,rentetan2 in 

makin ' meningkat 
djumlahnja” itu ' menerangkan 
bahwa Israel dan negara2 Arab 
masih tetap terikat kepada per- 
djandjian gentjatan sendjata jang 
diserahkan kepadanja bl. Aprril 

sInsiden2 jang sangat serieus' 
pada beberapa hari achir2 ini 
di Timur Tengah. kata Ham 
marskjoeld selandjutnja, tlh me 
nimbulkan masalah tetap berlaku 
nja kekuatan dari pada perdjan 
djian gentjatan sendjata, Dalam 
sebuah statementnja resmi, sek- 
dien PBB: itu mengatakan bahwa 
gentjatan sendjat, jang diadakan 
sebagai kewadjiban resmi atas d. 
ar masing2 negara jang bersanp 
utan, ,,ternjata tetap mempu- 

Mesir, Israel dan Jordania. Se- 
pada malam Kemis. 

Awas Bahaja 

Merokok ! 
Peringatan Madjallah 

»Lancet” 
| TERPISAH daripada kemung- 
kinan adanja hubungan dengan 
kanker paru-paru, maka ternyata 
bahwa nicotine jang tersimpan 
didalam rokok itu mempunyai 
pengaruh-pengaruh buruk jang 
tain, demikian tertulis dalam 
sebuah artikel - dalam madjalah 
ketabiban ,,Lancet” di London. 

Selandjutnja artikel itu menga 
takan, bhw satu2nja djalan men 
tjegah pemuda2 dari keinginan 
merokok mungkin adalah ,,beri 
mereka kesempatan melihat dan 
mentjium nicotine jg berbau bu- 
suk dan ig membahajakan itu”, ig 
apabila hal jang nampak itu sa 
dja masih belum mejakinkan me 
reka, maka baiklah diperlihatkan 
kepada mereka bukti2 kedjaha- 
tan nicotine itu. 

Tentang theori jg mengatakan 
bahwa merokok itu adalah jang 
menjebabkan kanker paru-paru, 

Lancet” dengan artikelnja itu 
mengadjukan pertanjaan “apakah 
jang menjebabkan merokok itu 
berbahaja ?” Artikel itu kemudi- 
an mendjawab, bhw hasil2 enda- 
pan nicotine dan bahan rokok itu 
harus dikumpulkan dengan mem- 
buat alat buatan jang dapat me- 
rokok seperti kebiasaan manusia 
merokok. (Antara-UP) 

J, Kaparang Di. 
tahan Polisi 

DituduhGelapkan Uang 
Djawatan Rp 64.000 
"ANTARA" mendapat ketera- 

ngan, bahwa sedjak tgl. 5 Sep- 
tember jang baru lalu J. Kapa- 
rang seorang ahli Perpustakaan 
didaerah Indonesia bagian  Ti- 
mur, telah ditahan oleh pihak 
kepolisian, Mengenai alasan2 pe- 
nahanan ini Komisaris Sjamsud- 
din Daeng Masalle Kepala Polisi 

njaan "Antara” menjatakan, bah 
wa J. Kaparang dituduh telah 
menggelapkan uang pemerintah 
sebanjak Rp. 64,000,— Djumlah 
ini diketahui berdasarkan atas 
pemeriksaan jang telah dilakukan 
oleh 3 orang dari Inspeksi Ke-   uangan Pusat jang chusus telah 
datang memeriksa administrasi 
dan keuangan dari perpustakaan 
tersebut, 

  

DEKKING EMAS TURUN 
AGI. 

Dengan bertambahnja uang 
muka pada Pemerintah jang da- 
lam. minggu ini berdjumlah 
Rp.650, maka tjadangan emas 
dan valuta konvertibel pada Bank 
Indonesia merosot Jagi daripada 
keadaannja minggu jang lalu de 
ngan 0,770. 

Pada minggu ini tjadangan 
cmas dan valuta konvertibel ada 
Jah sebesar 18,9276 sedang ming 
gu jang lalu adalah 19,665. Se 
perti diketahui dalam UU Pokok 
Bank Indonesia besarnja tjada- 
ngan emas dan valuta konverti- 
Na sedikit2nja sebesar 

Oo. 

  

njai kekuatan penuh terhadap 
matjam insiden jang bagaimana 
pun djuga jang mungkin terdja 
di”, (Antara-UP) 
  
Kotabesar Makassar atas perta- ' 
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Musim Batuk - Pilek, ) . 

Pakailah g Pa 
PUJER BATUK "NUMA"| 

Tjap GANGSA 

     terkenal 
   

   Bah 

   

"NUMAPHARM" 
N. V, 

Bodjong 68 
“Semarang. 

“AA LL LL LL LL 

Juat dugaan kami bahwa Parker “51” adalah pulpen jang terindah, 

. jang mana pernah dibuat dalam tingkat harganja. Hanja dibuat 

dari bahan? jang paling istimewa ... emas dan perak jang mahal, 

kwalitet tinggi. logam jang ta' bisa berkarat dan plastica jang kuat 

dan mengkilap. 
5 Penjelidikan bertahun-tahun jang saksama dibantu 

dengan kepandaian teknis para ahli kimia, para pengerdja 

logam. ahli? ilmu fisik dan insinjur? telah membuat barang? 

ini mendjadi deradjat kehidupan dari pulpen jang 

berkwalitet... Parker “51” 
Pilihlah sebuah Parker “51” sebagai hadiah untuk 

kaum kerabat jang ada didaftar Tuan. 

Dengan ini atau lain matjam pena Tuan 
mendapat keuntungan jang lebih me- 
muaskan djika Tuan pakai Parker Ouink, 
satu?nja tinta jang mengandung SOLV.X. 

  

Perwakilan Paberik: 

LAWSIM ZECHA & Co. N.V. 
Nusantara 9 (atas) — Djakarta FP2.24. 

. 

JJ— EN 

MINTALAH DAFTAR DIAMU! 
  

PIA il laa 
SA DAA TN TA ea anita 
  

2 Aa Sa Sa Sa SL Eu LL 

  

  

TEMPAT - TIDUR BESI-PIPA | 
MEDJA - KURSI BESI-PIPA 

Rupa2 model — harga pantas. 
Dapat kirim keseluruh Indonesia. 

Toko DJOaax 
DUWET 69 — SEMARANG 

Telp. 1943   

  

  

"Ta LL LL LL LL LL LL LT 

Permuda Kembali 
Setelah bersalin 

"40" Harj 
Seluruh tubuh berasa lebih ring- 
kas dan enteng, tjahaja muka ke- 
lihatan lebih muda dan gembira, 
kesehatan bertambah', dan anak 
jang mungil itu, mendjadi mon- 
tok dan sehat betul. Semua ini 
Njonja dapat membuktikan, se- 
telah Njonja minum : 

    
   

     

   

  

DJAMU! HABIS BERSALIN 3 
Keluaran PG 

NJONJA MENEER 5 
S-marang. 

e
e
 

PABRIK DJAMU TJAP PORTRET 

TT 
ban eh 

BT LT UU 

  

    
    Dapat beh di Pedamaran 99 — 

Semarang, Telp. 909, dan AGEN 
AGEN DISELURUH TEMPAT PERNAH DITAWARKAN 

DENGAN HARGA BIASA! 

Es .. Pengusah ahaan truck2 dan bis? sekarang jang berat dan fjepat larinja 

BAN JANG PALING LIAT JANG 
LL LE SL 

  

memerlukan standaard? baru dari prestasi Ban. Tuan akan memperoleh: 

— nja pada Traction Hi-Miler jang serba baru itu. 

Dan setiap sifat jang baru memberikan tuan penghematan jang 

meningkat untuk setiap kilometernja - benang ,,Triple Tempered” mem- 

berikan bengkarak jang paling kuat untuk kilometer extra, pengganti- 

|.an telapak jang bisa berkali-kali: bentuk telapak exklusip jang bertjelah- 

tjelah itu memberikan traksi untuk hentian jang tiepat, aus jang lam- 

“bat dan rata. Komponnja jang baru dan tidak melahirkan panas waktu 

—. berdjalan adalah lebih liat dari pada jang pernah dipakai sebelumnja- 

dan bentuk telapak jang RATA itu membuat djumlah karet jang mak: 

Pagi 9 — 1: simum jang berhubungan dengan djalan. 

Siang Ta Dalam segala hal ban jang hebat ini adalah suatu kemadijuan. 

, aa Lihat ban TRACTION HI-MILER jang serba-baru itu sekarang ! 

: DISELURUH DUNIA, LEBIH BANJAK MUATAN DIANGKUT DENGAN BAN GOODYEAR DARI PADA LAIN MEREK 

: 2 

M.S. RAHAT 
2000 Yabib| 

Seteron 199 — Ser : 
Specialist untuk WASIR (Am- 
beien), ASTHMA, KEPUTIHAN 
dan lain-lain Penjakit. Obati 
WASIR dengan garantie sembuh 
didalam 12 hari sampe runtuh | 
akar-akarnia. La 

ZONDER OPERATIE 
Djam bitiara : 

  

   

   

  

Kursus Notaris ) 
dam Wat NA. 

PENGANTAR ILMU HUKUM 
HUKUM PERDATA” 
HUKUM DAGANG 
setjara tulisan 

Keterangan2 akan dikirim setelah| 
penerimaan prangko Rp. 0,50, | 
INSTITUUT ”THEMIS” | mug 

Djl. Djawa 39 — Djakarta. 

  

  
  

    

Te 

KUNDJUNG PA an PN 
ASTROLOOG (Ahli Nudjum) OCCULTIST 
Prof. SHOUKAT 

Menerangkan segala hal? penghidupan, peruntungan, pertjintaan, 
perusahaan, keselamatan dan memberi advies untuk menghindar- 

kan segala kesulitan. Berpengalaman dalam memetjahkan hal jang 

mengakibatkan tidak baik. Mengobati segala rupa penjakit, spe- | 

ciaal untuk orang wanita jang in unja anak atau jang tidak 
ingin hamil, karena kesehatan. 

Consult 

BANK PROPINSI xv. 
BANDUNG 

MENTJARI BEBERAPA AGEN UNTUK : DJAWA TENGAH 

DAN DJAWA TIMUR dengan upah dasar komisi, lamaran- 

lamaran disertai 3 pasfoto, riwajat hidup dan keterangan dari 

Kepala Kampung setempat, dengan di-alamatkan kepada : 

Bagian Dana Tabungan BANK PROPINSI N.V. Djalan Lodaja 71 

: Bandung, atau kepada Pemimpin Tjabang BANK PROPINSI 

N.V, di Djalan Baron No. 229, Solo. 

  

Rp. 15— 
” HOTEL GRAND 
Telf. Smg. 1395 - Kamar No. 1! 

Ie KERIS 

Diam bitjara : 
Siang: 9—1 
Sore 

   
    

    

  

Semarang. 
3 p 

       

    

  

  f 3 g SKK KKR KK KK KEKE KKN “ 

SIAPA TJEPAT ————— TENTU DAPAT 
Sudah Terbit : 

— PETA KOTA SEMARANG — 
Berikut Perobahan Djalan Lama / Baru 

Model sanget Praktis dan Lengkap. 

  

  

TJATATLAH 
Bulan Maulud sudah dekat, kepada TTALON PENGANTEN 

   

  

        

  

Pantas untuk ditempel Sana MAN 0 BARU jang ingin diabadikan pada saat bersedjarah itu, dapat 

Harga... 273 Oke sae osaaan RP 3,5 Me minta bantuan pada' kami. 

Djuga sedia Buku Petundjuk Touris dan Dagang Tarif selamanja bersaingan. 

Djawa Tengah ......... menangengakatenaanan RP: 2815 Photopress ,,SIGUNTANG” 

b | NOEN Bodjong 116 Semarang. | Bodjong 99A Semaring. 
CK KEKKKAREKAKA KA   

       

   

  
CB Kahasla “Penting Diketahui 

Djika ingin mengetahui » Sebab musabab penjakit gila — Nasib | 

SH AONOOL”. 
aan OBAT KUAT untuk LAKI-LAKI 

fbapat beli 
: aa BESAR TENAGA KURANG 
pada: 

0. PUSAT PENDJUAL 

  

BODJONG 68. SEMARANG 
TOKO ,SHANGHAI" 
Pasar Djohar Semarang 

TOKO ,SINAR BAROE”" 
Djl. Station No. 5 Purwodadi. 

   £ gen2 : 

  

Ihmanusia menurut astrologie — Watak manusia dilihat dari tanda- 
tangannja — Meramalkan djodo, kawan dlls. pakai dadu — Hati 
perempuan dalam pertjintaan — Laki2 dalam perdjedoan — 

gagah — Supaja kekasih mendengar kata — Supaja suami dja- 

ngan nakal — Chasiatnja djimat2 untuk penghidupan —, Hal 
tjintjin kawin dan nasibnja kemantin — Bersihkan kuku jang ber- 

Djojobojo dan kenjataannja — Primbon apa artinja: Kalau ku- 

ping berbunjis kuping panas, muka merasa panas, hati berdebar2, 

Itjetjekutans mata berkonang2, badan bergidik, kekedutan, kelupa- 

an? Menghitung tanggal/hari dari ratusan tahun, dils. digabung 

I mendjadi satu, terhias gambar2 dalam Buku » KOMPAS ADJAIB”. 

Harga Rp. 15,—. , 

Tjetakan pertama larisnja seperti pisang goreng dan sudah ter- 

tjuma Rp. 10,— (ongkos vrij). 
Lotendebitant LIM & SONS 

“ Tambaksari No. 17/Sm. — Surabaja. 

9 2 ALA ML, TO MLS LL LL LL LALU 
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aa MA AL Ta TN 

& IE « NESTOL 
Radjanja 'Dari Obat Kuat Badan 

(Speciaal Untuk Orang Laki2) 

Banjak Kaum Laki-laki jang mengeluh, badannja LEMAH, KU- 

RUS, muka PUTJET, pinggang sakit, Geger sakit, mata Gelap, 

sering-sering kepala pusing, kuping berbunji, badan selalu merasa 

tekas mendjadi tjape dan lain-lain penjakit lagi. Untuk itu semua 

djanganlah Tuan-Tuan. mendiadi gelisah. 

Obat Kuat Pil ,NESTOL” 
segera dapat menjembuhkan dan memberantas itu semua penjakit”. 

Ini OBAT KUAT badan speciaal dibikin untuk orang laki-laki, 

dan terutama terbikin dari bahan? jang mahal dan MANDJUR, 

(dan sudah dinjatakan oleh para DOKTER? jang ternama dan di- 

anggap sebagai salah satunja OBAT KUAT badan jang berfaedah 

dan sangat MANDJUR sekali. 

5 Orang laki-laki jang telah makan ini pil »NESTOL” tentu 

akan merasa gembira hidupnja, aer muka mendjadi bertjahja te- 

rang, kelihatan gagah, tenaga penuh, SEHAT, dan betul-betul 

mendjadi satu laki-laki jang KUAT badannja.' Ini Obat bisa 

dibeli diseluruh Agen? diseluruh INDONESIA. 

AGENT2: 
, 

ENG TAY HOO, Pekodjan 101, SEMARANG, Telf. 1881. 

ENG TAY HOO, Gg. Warung 1, SEMARANG. 

BOLEH BELI DISEGALA TOKO OBAT: 
aue TO 0 0 Ia Te TU LP Tana S0 LS aa LL LL mL 

    

  

IVERSAL STOKES” 

  

'Supaja perempuan tetap tjantik — Supaja laki2 tampaknja tetap ' $ 

Juntung — Gadis2 Barat tjaranja meramalkan djodo — Ramalan | 

djual habis. Tjetakan ulangan terbit 30 Sept. '56. Pesan sebelum | : 
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Agenten: 
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INN. 

4 

| 
| 
T 
B3 

  

OA 

  BISA DAPAT BELI DIANTERO TO 
PLOKSOK SELURUH INDONESIA. 

UNIMAT universele draaibanken 

Bisa digunakan sebagai: 

# DRAAIBANK 

# KOLOMBOORMACHINE 

# HANDBOORTOL 

# FRAISMACHINE 

    

# GEREEDSCHAPSLIPMAC
HINE 

t POLIJSTMACHINE, 

« DECOUPEERZAAG 

# DRAADSNIJMACHINE 

# VERDEELAPPARAAT 

# CIRKELZAAG 

Precisie instrumentdraaibank jang ketjil bentuknja, 

SANGAT TJOTJOK UNTUK DIPAKAI OLEH BENGKEL? Radio, Arlodji, 

Juwelier dil.-nja. 
Harga standaard “witrusting Rp. 3.500, — 

BANDUNG 

8 

Prihadi Trading Soe, Ltd. 
Djl. Asia Afrika No. 126 — Telp. 46 

SEMARANG: Djl. R. Patah No. 50 — Telp. 674 ni e 

Handel My. Liem Bwan Sing 
DJAKARTA : 
SURABAJA : 

YR 

  

KO?, WARUNG5, 

  

Diangan Bingung ! 
Nonah2, Njonjah2 dan Tuan2 Pilihlah selalu ini : Anggur 

Tjap ,,GELAS MAS” No. 172 
Pembikinan Sempurna jang paling Baik Untuk Kesehatan 

dan Kuat Badan ini Anggur ada 5 Matjani Jalah : 

        

   

Di. Tihang Bendera No. 71 — Telp. Kota 1607 
Dji. Petjinan Kulon No. 67 — Telp. U. 1291. 

2. 

  

Lakt2 
Wanita 

Hamil 
Beranak. 
Laki dan Wanita. 

       

  

DISEGALA KOTA SAMPAI   
  

“SUDAH SELESAI TINGGAL KIRIM 
Bundel Kursus Tertulis Praktek Radio (peladjaran untuk 

€- bulan enam ba NA SIK KENA apa ab MSG Rp. 42,50 thn. 1956. 

Buku Praktek Radio djilid I dan II (150 halaman) Rp. 40,— 

Beli senuakana Wedaa LN EKA an rb aa Dea inn ta Rp. 75,— 

Bundel Kursus Tertulis Photography thn. 1956 (peladjaran 

untuk 4 bulan) Rp. 35,— 
Ongkos kirim bebas. 

- 

- 

Celana on aan Naat erna alan aa elaa 

»TANGGA?” 
G. Saad 15 — Bandung. 

  

Untuk SIGARET KRETEK : 

MADURA 1955, VIRGINIA BODJONEGORO 1955. 

| Dapat beli bana 1955, MRANGGEN 1955. 
Dapat beli banjak dan etjeran. 
Harga murah. Ma 

SIEN DJWAN HIEN TRADING COMPANY 
Djl. Raden Patah No. 34, telp. 1159 & 1152 

Semarang. 

aa An LL Le LL LL 0 EL PL PL LL Lt 

PAKAILAH 

Kapas « Kasa Pembalut 
Pembikinan ,,Perusahaan Pembalut Indonesia” 

Satu -satunja perusahaan Nasional jang membikin KAPAS & 

KASA PEMBALUT dengan memenuhi sjarat2 chemisch sebagai 

termaktub dalam Ned. Pharm. Ed. V. 
AGENT TUNGGAL untuk Djawa Tengah 

C.V. ,,GANGSAL” 
Dji. Gadjah Mada 176 Tilp. 1684 

Semarang. 
MMA AA MA SL RA TM Me La TN 

“ SO 3 IL LA IL SL RN TG Ma “Wa 2 U- 2 “Wa. 0 Wa 0 “Ra “Ra 0 “Tut 

Bingkil Construksi C. V. ,,Sakti” 
Dil. TJENDERAWASIH 1/11 

TERIMA SEGALA PEKERDJAAN BESI dan MENJETEL CA- 
BIN dil. 
PEKERDJAAN DITANGGUNG RAPI dan MEMUASKAN PE- 

MESAN. 
say LEE LT Ae 2 TE SL TA ML LL TA AL 

AL LL An AL 
Tanggal 14 — 18 SEPTEMBER 1956 

CinemaScope — Technicolor 

»Daddy Long Legs” 
Leslie Caron — Fred Astaire 

dimeriahkan dgn orkes x 
KAYANIHONY 

Tg Ta Sa IL Na LG AO Ma, “as 0 “Was 0 “Ta DANG “Ra 0 “UD 0 Un 
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beaja b 

BANDUNG: 

Polis DWI GUNA 

  

  

Tuan memerlukan 

g 
&. 

"AL LL 2 2 LL RL Ta SL La AL et 0 

- Cdjaminan : 

& untuk: hari! tua 
dan , isteri (Tuan? 
  

     
tua Tuan serta keluarga Tuan. 

Tuan hendak mendjamin: 

  

P.T. Pertanggungan Djiwa 

DHARMA NASIONAL" 
DJAKARTA-KOTA: Djl. Tiang Bendera 90 — tilp, 807 Kota, 
DJAKARTA: Metropoleflat 2B.- Djl. Diponegoro tilp, 1061 Dng. 

Djlk Djawa 1: SEMARANG: Djl. Mataram 16 

PALEMBANG: Djl, Djenderal Sudirman 554 MEDAN: Djl, Hindu 8, 

” NA S ONATP 

beaja beladjar anak2 Tuan 

dikemudian hari, :agar ji 
ta2nja dapat tertjapal ?” 

Polis BEA SISWA. "DHARMA NASIONAL” adalah djami : 5 

djar anak2" Tuan dikemudian hari, ma: in mama c3 awam ema 5" 

Mintalah keterangan kepada : 

dapat mendjamin kesedjahteraan hari 

& untuk: isteri | danj | 
anak2 Tuan, djika"” 
(mereka Tuan ting-: 

5 galkan sebelum ' 
“& masanja?.. K4 

Ba rana at 

Sajan 

  

Perseroan tanggung djiwa nasional jang pertama sedjak kemerdekaan. 
    

Bantulah   
  

  

P.M.I. 
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» Malabar” Special Moertabak 
Jang dilengkapi dengan bumbu2. dari India, 
Paling lezat serta memuaskan. Djangan salah adres : 

DEPAN RESTAURANT BANDUNG 
(sebelah Bioskoop "Orion“) SEMARANG, 

Rasakanlah sekali, 

BUKA djam 4.30 — 11 malam. 
  

    

   



   
     

  

     

   

Dengan henna 2g 
Bersama i umi 

Nona, Se» Ta 

redja H.K.K.T.K.H, 

perempuan kami 

  

N.B. Surat undangan ke kami 
Iklan dianggap se 

me 1 KA dn zn uan/N jonjah/ 
Tuhan kehendaki 

tember 1956. SR djam 5.00 sore bertempat, di Ge- 

H.,  Djalan 
. kami hendak mer aka Taat seusai antara anak 

  

Kami harap “Tuan/Njonjah/ k 
Kan sedikit tempo untuk datang hadlir, turut menjaksikan 
TanuwA tersebut. Hn buat n 

  

    

i pada tanggal 18 Sep- 

Stadion No, 3,   Semarang,   

jas sikaltan suka mengada- 

        tidak, kita maka harap ini 
| tinja. 
   

      

SE #5BUAH FI Tam Jaa 
  

    

"Rex" - “Orion” 3 
Gris - Indra - Royal 
  

TPA” 5. Tas “d3 th.) 
D. Dandridge - Bi. Hepburn 

H. Balafonte - B, Sanders 
M.G. M.'s ”BRIGHT ROAD” 

  

  
  

"GRIS” 5x 7x Ie 

Ini dan besok malam: 
”DJAGALAN” 5.15- TAS 9.1 

  

  

"ORION” 5x 72 9x (17th) 
EXTRA: INI SORE djam 3.00 

 BEK” 51950145 -915 
Be (Widescreen) 

  

VUGKNE YATES presents 4 

GNNE DE CARLO w 

RAME OF YHE 
ISLANDS "5 Tuna 

pa aeponuc peonocnon 

  

arang PA KN, 

  

   

    

   

   

    

   

    

   
   
    

  

   
   

    

      

   

   
    
   
    

                      

   

          

     

    

    

       

“TINGGAL SEDIKIT MALAM :| 
."GRAND” 5.-7.15-9.30 (17th) | 
EXTRA: INI SORE diam 245 

  

Bhagwan 25. A ae AB” 

| Baburao 
EP (Dasar Diodo) 

Film India Tekst Indon. 

N Et Ba "RO XYy” 

    

| "INDRA" 445-7--915 
“Raj Kapoor - Nargis 
Film India ”"ANDAZ” 

| INI MAL 

  

fakabiia film India 

5 | mengagumkan ! 

INI MALAM PREMIERE! 

“NI I dan BE 

g Pa v Pita 
TN PALA 

tos3 00 naa " Eu 
FORD MANTEL 4 RORKE 

x ? 

    engagumkan. data aa 
ang manusia dengan d 

supaja dapat menjelidiki 
planeet ! 

engetahuan jang penuh se-| 
dan keadjaiban 1001 ma- 

se.c..o... 

   
   

    

      
  

(13 tho)| anom 

(SEGERA DATANG! 

   

ROYAL” 4457915 (17m) | 

630-845 (17 th). 

Am PREMIERE ! 
| "ROYAL" 4.45 7.00 9.15 a th) 

Ka, dengan aksi, eta jang 
u tju, tari2an dan njanjiZan jang || 

#GRIS” 5.00 7.009.00 (13 th) || 

"DIAGALAN” Lea ia -. 3218 TDJAGALAN” SENEN MALAM PREMIERE 5-7-9- (17 th) 
San Chin Lu — Wang Yuan Long — Huang Ho — Liu Long 

”FUNG LIU MO WANG” 

Iharukan ten- 
| tang pengala- 
Iman? pahit sej 

| Jorang guru 

memberikan 

Ibada anak2 

I dienis warna 

karena ke- 
Taletannja dan 

| kesabarannja 
| berhasil mens 

'Lambil hati dang 

ah film sensasionil jang sa- Kn 

  

  
Ultua Periama hanya vit, 

|jang termasjhur dengan 
jang mengagumkan........ 

  

As ,INGO 
SEGERA DATANG! 

   

ana sebelum dan sesudah- | 

   

  

    

    

   

    

Hagnanyaya jang hehat : : 

ae 
Sica muntjul sbg. producer dunia 

et 

DJANGAN 

LUPA ". 

MAMPIR 

DI STAND 

KAMI: 

N. V. STOOMVAART MAAT:| 

SCHAPP »NEDERLAND” : 

| mempermaklumkan kepada pe- 

  

nerima muatan bahwa : 

BORNEO" Bi 

bada tgl. 15 Ke 1956 te- 

tlah masuk pelabuhan Semarang 

  

M.s. 

4 Nela SEMBAHJANGAN dll. 
| dengan muatan dari Eropa. 

Pn TJAP TERSEBUT. 
| manukuutan Pe 

LEE LALU LA | 

  ARENA atakah   Peruschaan Kue »,MAY HUAs 
Pemilik: KWIK POEN 

GANG BARU No.36 SEMARANG | 

Alamat jang terke- 

nal untuk pembiki- 

nan kue2 TIONG- 

HOA. 

"Perimna pesenan un- 

tuk keperluan Sem- 

bahjang dll. 

PERHATIAN!!! 

Legian ng 

'RU BARANG 

TIRUAN. 

Agen di Salatiga: PANITYA HOK TEK BIO 

0 TN 1 KWIK TJAUW HEE — Warung Pelem. 
SA LL LL LL LL LL EL 

  

  
'Djuga Bisa Pesan: 

DUCO STAALBUIS 
  

"ORION” 5.69 -7.00 - 9.00 

”REX”  5.15-7.15-9.15 
(Widescreen)   

  

RERSERT JI. YATES 
presents 

YVONNE DE CARLO 

FLAME OF YRE 
ISLANDS 

5 Teneann mennan na 

| KOWARD DuFF 
Dm TACHARY SCOTT ., 

UR ASIA 
MA an Katty 

Director Edward Ludwig 
A REPUBLIC PRODUCTION 

€ aa selama panas dan te- 
romantis selama 

bernafsu jang kedjadian dipulau 
RA an 

3ahama jang indah permai! 

  

    

  

INI MALAM D.M.B. “7 th.) 

Extra: INI SORE djam 3.09 

  

Da LALU Tt Ten any Kai 

SEHAT LELAKI“ SEHAT PEREMPUAN# 
TJONG YANG (KOLESOM)# HAMIL x 
BERANAK#ANGGUR KINA Ket DEMEM) 
Pen R PU RN TR PN al SELURUH INDONESIA e 

  

DENGAN WARNA MENURUT PEMESAN PUNJA 
INGINAN, PAKAI DUBBEL VEER, KWALITEIT TERDIA. 
MIN TINGGI. 

  

TERDAFTAR 8972 

» Tenan No. 106 
SURABAJA ''— SEMARANG — DJAKARTA 

    

     
     

     

  

    

   
      
      
    

        

Pek Gilbk, “Tiap Go 
PESANLAH MULAI SEKARANG : 

Yiong Tjhioe Pia 
JANG SUDAH TERKENAL RASANJA 

” LEDZAT dan BERSIH 
"TERIMA PESENAN UNTUK KAPERLUAN 

PERHATIKAN BUNGKUSAN dan KANTONGAN 

  

TIONG TJHIU PIa| 
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TEMPAT TIDUR 

  

  

Pp ana Raya Semarang 

Diperpandjang 
DIUMUMKAN BAHWA . 

»PEKAN RAYA SEMARANG KE 1” 

MULAI TGL. 16/9 DIPERPANDJANG s/d 
25 SEPTEMBER 1956. 

Panitya 
  

  

Gan Tiong Gie Institute 
Memberi pel. MEMEGANG BUKU A & B — Bond (diakui oleh 
Kementerian P.P, 8K.) Rp. 40.— Buku gratis. Pendaft. Rp. 10.— 
dan Bahasa INGGRIS PERMULAAN (Rp. 25.—). 

Djam Bitjara: 
Djam 4— 8 malam: BODJONG 121 (antara Polisi & Royal) 
Djam 1—2 Pa : . KELENGAN BESAR 636 - Penak   

  

TJAP 3 AGO 

  

$ Film Tiongkok (Pendjahat- DITUNGGU DI 'GRAND”: 

Romantis) LABA SI 
  

  

paling baru : 

INIMALAM. “one OF.M-G-M's , FINEST PICTURES!" 
PREMIERE .says columnist Hedda Hopper 

ME THE 
2 AWARD STORY 

8.90 7.60 9.90: From the Ladies' 
" Home Journal has 

fa. 13 th) | become the most 
unusval motion pic- 

“tab ig Hal ture of the year! 

wanita jang 

bendidikan 

io. berlainan 

kulitnia ! 

menratasi mu 
ridInja is sc- 
lala membe- 
rontak !   

        

    

    
   

DOROTRT 21 PHILIP 

DANDRIDGE - HEPBURN 

BELAFONTE - SANDERS 

wae ha ,, EMMET LAVERY- From the Christopher 

1 raden d1 SOL BAER FIELOING 

PA 
DNA 

Pa na 
La 

       
       

  

    

HARRY 

  

2 BARBARA ANN Setu 

PALL DOUGLAS 
ap: he | "—i 2 EVA BARTOK 

DANDp D , 

  
Selempang KN RUN 20 MAAN BOSAN 

Oneted be JOM Gal LING « Pendtoc ed Dr JON GOS SAT 

  

   
  Awatd Story "See Haw They Run” by 

Mary Elizabeth Vroman oiecsea ss GERALO MAYER AH 

7, Sd “ta $ in 
sabia 

  
  

An BGM Peture 

  

, Tjerita buah tjiptaan penulis wanita — “Mus Bizabetn Uanguun 

Be berdasarkan secala kesulitan dan Baba Pu jang dialami 

sedjak ia mendialankan tugas.. 

  -IBantuloh 
P.M.I. 
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Type Peri, SEMARANG” Idzin No. 349871174171 
  

ig terbaru Rp. 6.500,— service didjamin 3 bulan. 

  

DI SEBELAH 

TIMUR GE- 

DUNG PERE- 

KONOMIAN 

  Ion ha 

    DJL. MATARAM 532 (Kr. Turi? 
SEMARANG 

PASLALBAAKIALKALALK LK LK LL La Labu 
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be 
be
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ar Kanan MS EA aah Sa ad 0 S3 Hk cngengaesoa angapa We 2 “La AT La LT AT MM KL 

   

    

   
    

Tuan-Tuan dan Njonja-Njonja kalau ingin 

TIONG DJIU PIA 
Jang rasanja hebit dan istimewa, datanglah di 

Rumah Makan : 

Phien Tjwan Hiang 
Gang Pinggir No. 90 - Semarang - Telpon 1095 

ng oien 

Gigi mendjadi lebih n. 

dalam Inngge 

ognimanakah tjaranja? Itu tidak sukar, kalau 
mulai sekarang djuga memakai Pepsodent 
untuk menggosok gigi. Karena hanjalah 

Pepsodent jang mengandung Irium, jaitu 
suatu bahan mudjarab jang dapat menrjegah 

rusaknja gigi. Akan terbukti bahwa semua selapurj jang 
melekat pada gigi akan hilang lenjap seperti embun kena sinar 

matahari. Sesungguhnja, gigi akan tampak lebih-putih 
dalam waktu 7 hari! 

   

    

      

   
   

  

Pepsodent:berbusarbanjak4 

Djuga 'bagian gigirjangs cersembunfi 
dibersihkan oleh busa Pepsodentj jang 

mengandung i irium. 

  

  

NS SA SL TS LL LL AL LS AL SL LL IL Lt SL RL RL 0 0 LK 

  

lapang ng ag and 

Ga R ADIU, ai 
type TU -238 

buatan Judo & Co Djakarta. 
- Menerima SEL 

NIA dengan mudah. 
Memerlukan stroom hanja 
19 Watt. 

4 Semua onderdil didjamin 
banjak persediaannja. 

4 Harga E. Z.  hanja 
Rp. 1125,— . 

. Agen & Distributor : 
CENTRAL JAVA ELECTRONICS 

   
DU- 

10 — Semarang. 
DAPAT DIBELI PADA: 

DEALER BESAR untuk Djawa Tengah, 
PERUSAHAAN DAGANG 

»DE EXPRESSEs 
Gg. Pinggir 82 — Semarang. 

Djl. TANDJUNG No.27 
Didjual dari persediaan METEOR - MECCANICA 4 tak model 

  

D.K.W. UNION 125 cc ALLCHROME, TWINSEATS etc. masuk 

Djakarta 17-9-56 dgn "Dusseldorff”, penjerahan di Semarang 

September- Oktober 1956, harga E.Z. 
VESPA SCOOTER 150 cc telah terdjual habis, (dgn ”Dussel- 

dorff”). 

Menunggu: 

N.V. ,TRIMURTI" 

- 

2 Ketat 

  Tjab. SEMARANG — TELF. DJOHAR 2370, 

  

  Mascotte Trading 
Hajam Wuruk 4 — DJAKARTA — Tilp. Gbr. 5525, 

ARIEL ' 
200 cc. COLT 

  

Mapangp:” 3 4 
SEPEDA MOTOR RINGAN TE TAPI LENGKAP SEMPURNA A DENGAN SIFAT2 

ISTIMEWA: 
“ Per roda depan dan belakang memakai telescoop, 

“ Bentuk spatbord diep' geprofileerd, 
“ Motor dan bak persnelling digabungkan. 

x Twinseat, bentuk memuaskan, 

# Tank bensin besar dengan dihiasi chroom strepen, 
“ Motor 4 takt dengan kopklep. 

“ Kepala cylinder besar dari alluminium. 
“ Dynamo 48 watt dengan accu 9 ampere. 

Coy N.V.     

  

1 Pemberian Tahu: 

    

  

BIRO - TEHNIK   
Hotel Oewa/ Asta 3 G. A.A 

setiap kamar wastafel, Pantjuran 
mandi, W.C. AIR selalu dapat 
mengalir tjukup. 

         

   
TILPUN RUMAH. SOLO 376 dan 

     

   

    

Vp 

PONTJOL 1 — Telp. 1554 
SEMARANG. 

Perlengkapan dengan 
POMPA AIR OTOMATIS 

P
e
a
n
g
 

Pt
 

  

Alamat Baru 

BENGAWAN N.V. 
Ahli TNI Peak Bangunan 

DJALAN TJOLOMADU 1 — SURAKARTA 
377. 

  

  
  

“GHCkues, Ba : 

CREW'S WAGES! TM GOING TO TOWN AND SEE 
  

   
— EARS--- PLEASE! 

Koy kogers 
No. 23 

Bd itna sen 5 : 
— Chuckles, saja akan meninggalkan engkau disini dulu untuk 
membiajar upah pekerdja-pekerdia saja itu! Saja akan pergi ke- 
kote dan menengok gadis DaleEyan 
— Hati-hatilah, Ears! 

STAY OUT OF TROVBLE, 
THAT VALE 
EVANS GALi     

s itu! 

  

Kb KE Wi NG TIME MAKING A VAPT 1 CAN'T KEEP THE IRANCHERS IN 
Fl Av FOR Ti !AT 7 Care @vEEN, Jl LINE VERY LOG: DALE! WEE / 
EARS! SHE”LL HOG- TO SEE JUDGE LUCAS “Yi 
TIE AND BRAND VI serore TMev pEcLARE Open II 
YOU! HA, HA! i WAR ON MCLEAN'5 LAND p 

| 1 SPOILERSI par 

  

    

# Io 

4 7 # MAKANAN? MODEL DJAKARTA, BANDUNG, SE- 
4 MARANG ATAU JANG SPECIFIEK JOGJA DAPAT 
g DIDJUMPAI DI: 

sRumah Makan” 

DJA YA 
JUDONEGARAN No. 14 — JOGJAKARTA. 

MEME KEKKNI 
: 

VIAKILAH BELANDJA DISINI : Pa 
DJURNATAN No. 36 

Loko ENG AN mur. 2027 - SEMARANG 
BARANG” JANG MEMUASKAN DENGAN 

HARGA MELAWAN! 

  

Kanan na 

1. ARLODJI putri putra 15 Batu .......... Gs. Rp. 160,— 
2. DJAS HUDJAN merk SWAN bolak-balik ., ,, 125.— 
3. ANSON SHIRT mode Mamboo No. 5100...... ,,  45,— 
4. BISON SHOES harga biasa Rp. 75,— didjual obral ,, ' 60,— 
5. KEMEDJA Mix Sanfarized Stijve boord No. 2100 ,, : 40,— 
6. SUSU tjap Njonja Condensed Milk ........ Ea 6,50 
7. LAMPU STORMKING merk SOLAR ....... 9. 300.— 
8. Kemedja Nyro harga umum Rp. 30,-didjual special ,, ' 21,— 
9, TOKAYER, MALAGA, INVALID PORT No.1 ,, 10,— 

"9 10. WHISKY, BRANDY, JENEVER No.1 ...... 9 15, — 
SR 1. OBAT KUKUL, PANU, KEMIRI OLIE ,,Ansco” ,, 2.59 

12. Pontiac Sport Shirt a umum Rp. 20,— di-obral Rp. 67,50 
ha ME MA EIITIITAI IAIII a L e A 
  

  

    

   

  

           
    
       

         
  

  

—— . Engkau akan Tap NN 
buang waktu sadja kalau mau 
bertjanda dengan Ratu 
nak 
ngikatmu sebagai biri-biri dan 
membakarnja! Ha, ha! 
— Saja tahu tjara memperla- 
kukannja! 

    

Sementara itu 
— Saja tidak dapat mengen- 
dalikan para pemilik teriak 
itu begitu lama, Dale! Ki- 
ta harus segera menemui Ha 
kim Lucas sebelum mereka me 
njatakan perang dengan  peru 
Strk perusak tanah jang diba- 
wah pimpinan McLean itu! 

Ter- 
itu, Ears! Dia akan me- 

Ma Un 
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