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Pelbagai Negeri 
WAKIL PRESIDEN 

telah kembali dari per 
geri. Seperti diketahui in tel 
Polandia, Bulgaria, Uni e 
dan Tengah. Kepada pers mc 
selama perdjalanannja itu 
nan untuk damai seluruh dw 
tak ada seorangpun jang mengh 
atom seperti sekarang ini, kata Ra 

nja selama 6 minggu ke luar ne- 
| Ipengundjungi 'akia 

kesan-kesannja jg terutama 
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In Tepat Datangnja 
.. MENURUT NERATJA ringkas Bank Indonesia jang terbit 

| baru2 ini, djumlah tjadangan emas dan valuta konvertibel pada 
| Bank Indonesia dalam Minggu ini turun lagi dengan 0,496. Minggu 
sebelamuja tjadangan emas dan valuta konvertibel Bank Indone 
sia ita berdjumlah 19,57c. Sebab2 utama dari kemerosotan tjada- 
ngan emas itu pada Minggu ini adalah karena penambahan uang 

| muka pada pemeriatah, pengeluaran devisen untuk impor dan se 
|. retnja pendapatan devisen dari export. R 

  

Menurut neratja ringkas Bank stand devisen pada tanggal 18/7 
“Indonesia itu (18/7) uang muka itu djumlahnja adalah xp. 9t. 
pada pemerintah djumlahnja ada djuta atau Rp. 42 djuta kurang 
lah Rp. 4.828 djuta atau Rp. 111 bila dibandingkan dengan ke- 
djuta lebih dibanding keadaannja adaannja seminggu . sebelumfja. 
seminggu  sebelumnja. Sedang: Dipihak lain, situasi moneter 

Indonesia terganggu oleh: karena 

Sebaiknja Ha- 
'melesetnja perhitungan pemasuk- 
'an barang2 surplus dari Ameri: 
ka Serikat jang diharapkan se' 

: : di mula dapat masuk dalam bulan 

puskan Sadja 
jln Djaminan j 
mas 20pCt. 'Sebetul- | 

nja Tak Perlu Lagi — | Karena kegagalan ini, dan un- 
Kata tuk menutupi kebutuhan barang? 

essensiil jang mendesak pemerin: 
tah terpaksa mengeluarkan devi- 
sesrja untuk keperluan mengim- 
Ipor beras dan. djuga tepung t& 
ru Hingga plafond impor ta- 
hun 1956 jg djumlahnja Rp. & 
maijard itu kini sudah dilampaui. 
Ti? pos.manapun pemerintah 
berusaha menutup  pelampauan 
pisfond ini sedikitnja akan dira- 
Isatar effeknja dalam "pos jang 
te kena. f 

Mei, ternjata hingga bulan ini 

Suroso 

belum masuk, dan baru diper: 
oleh kepastiannja pemasukan ba 
rang surplus itu dalam bulan 
Agustus jang akan datang. 

SEBAGAIMANA th. diumum 
kan dalam pers oleh Menteri Ke 

ka Dewan Moneter telah meng- 
ambil keputusan untuk .menurun- 
kan djaminan emas dari 20 men 
dadi 15Y6, karena berkurangnja 
djaminan emas dan berkurangnja 
penghasilan valuta -konvertibel. 
Mr. Jusuf Wibisono jakin, bhw. 

pulih kembali. Melihat kabar di 
atas orang kiranja menda ke 

“san, bahwa baik Maag et Oleh sebab itu kemerosotan 
-|tjadangan emas pada Bank Indo 

wada Inesia disamping disebabkan oleh 

  

   
      

      

aja ketentuan m |lakarena kurang lantjarnja ekspor 
emas jang termak djuga disebabkan karena kurani. 
Bank Indonesia, pada ten |lantjarnja ekspor djuga disebab- 
tuan djaminan itu idja|kan karena kegagalan rantjangan 

H0 Mi »devensks litik waktu. pemasukan barang:... «.4 
keuangan negara kit " plus dari Amerika Serikat itu. 

Ketentuan sematjam itu -hanja. 
kelandjutan sadja dari ketentuan 
sebelum perang, waktu . peme 
rintahan pendjadjahan, jang mem 
punjai dasar2 pemerintahan ber kan karena seizoen dan 

Mengingat bhw situasi ekspor 
sekarang jang tidak sedemikian 
baik itu, jang pertama disebab- 

kedua 

  

snan/Setelah Kundjungi || Tikk Aki # 
India, S| Radhakrishnan, hari sila 

gi gi Tjekoslowakia, | 
Inggris, dan Afrika Timur 

ishnan katakan, bahwa -keingi- i 

djaman Lautan Ha 

“pindah dan diberi djabatan baru 

'koleh ”Antara”, pemindahan Su- 
berhubung: 

: jg akan diserahkan kepada bekas 
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h Schmidt 
“sa Agung Suprapto, 

Djaksa Tinggi 
|tung mulai Kemis tgl. 19/7 di 

|di Kedjaksaan Agung, tugas apa 

Kepala Kedjaksaan Djakarta itu 
belum diketahui. 
Menurut keterangan? jg diper 

|oarjo itu dilakukan 
engan  terdjadinja 

hangat pada waktu achir2 ini, 
antara lain kehebohan sekitar 
'peristiwa Ir. Han kontra Dr. 
Kapten Harjono”. 1 
Ketjuali mendjadi Kepala Ke 

djaksaan “Pengadilan Negeri Dja | 
karts jg telah didjabatnja sedjak 
mass pengakuan kedaulatan. 
Diaksa Tinggi Sunirjo djuga me 
rangkap mendjadi Pengawas Ke 
djaksaan Djawa Barat bagian 
barat serta Djaksa Tentara an. 
pangkat Letnan Kolonel Tituler. 

Keterangan singkat Djak 
sa Tinggi Sunarjo. 

Dalam hubungan masalah jang 
menjangkut dirinja itu, Djaksa 
Tinggi Sunarjo atas pertanjaan? 
»Antara” Djum'at pagi kemaren 
menerangkan, bahwa terhitung 
mulai Kemis tgl. 19 Djuli itu, se” 
telah ia menjerahkan semua pe- 
kerdjaannja - sebagai Kepala Ke 
djaksaan Pengadilan Negeri Dja 
karta kepada penggantinja Djaksa 
R. Jusuf Suwondho sesuai dgn. 
perintah Djaksa Agung, ia oleh 
Djaksa Agung telah diperboleh- 
kan pula mengambil tjuti. Per- 
mintaan tjuti ita sesungguhnja te 
lah lama di-idam?kannja, jaitu 

peristiwa2 

atk 

dahnja Dj. T4Sunarjo? 

| ditundjuk sebagai pengganti-sementara dari Djaksa Tarun | 
Sunarjo terhi- 

ANN aaaNaangenaa nan mean NN SONG GE 
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jang selama ini bertin- 
   

  

kepada 
sa Agung 
Tinggi | 

Kongres 
| Veteraan 
...Funja Z Tudjuan 

—. Pokok 
| KONGGRES Nasional Pe- 
djoang Kemerdekaan (Veteran) 
wulgun axan diadakan pada 
suwutan terachir dari tahun mu 

san Giharapkan axan mendapat 
sundjungan 1.200 orang. Demi- 

     

    

    

|ajo Ketua xenerangan Panitya 
cersiapan — Konggres ' Nasional 
Zeujoang Kemeraekaan — dalam 
&sonjerensi  ptrs hari  Djum'at 
kemarin. Dikatakan, bhw kong- 
gres mempunjai 2 tudjuan pokok 
sakni: 1. Membentuk organisasi 
serujasania Yilerad jg sempurna 

semua Indonesia, menudju ke 
arah kesatuan bimbingan dan 
pimpinan dalam menyelesaikan 
imasaiah veteran sehingga. ber- 
manfaat bagi pertahanan dan 
pembangunan negara. 

2. Mentjari titik2 ' persamaan 
dan pendapat mengenai tjara pe- 
njelesaian masalah veteran ter- 

utama dilapangan sosial ekonomi 
den pendidikan. Dikatakan bah- 
wa sebenarnja tjita2 tsb. telah 
'ama terkandung dalam hasrat 
setiap organisasi bekas pedjoang, 
hanja kesempatan saat menjata-   untuk 3 bulan, tetapi oleh Djaksa 

Agung permintaannja itu untuk 
sementara. waktu ini baru diper 
bolehkan selama 14 hari terhi- 
tung mulai tgl. 17 Djuli jbl., te- 
tapi jang mungkin pula bisa di 
perpandjang lagi. Demikian Su- 
narjo. 

Mengenai reguisitoir terhadap 
Schmidt, Diaksa Tinggi Sunarjo 
terangkan. bahwa reguisitoir tsb. 
sudah hampir selesai disusun, 
da, akan terus dilandjutkan sam 
pai selesai seluruhnja djika ia di 
minta untuk an | 

— Mendiawab : 
melakukan itu. 

Mendiawah pertanjaan ta ka 
takan, bahwa mungkin sekali ia 
sendiri tidak akan membatjakan 
reguisitoir tsb. dalam sidane tol. 
31 Diuli ig akan datang. Tapi ke 
pastian tentang hal itu belum 
2?a. Demikian “Sunarjo kepada 
? Antara”. 3   lainan sekali dengan apa jang disebabkan karena  dispariteit 

kita djalankan sekarang, demi- harga, ketiga karena  kwalitet 
kian bekas Menteri Sosial Rp. jg tak sanggup bersaing dengan 
Soeroso menjampaikan  penda- barang sama dari lain negeri, 
patnja pada ,,Antara". keempat karena barang 

: Ki ba tersebut sudah memperoleh sai- 
Pada beberapa bulan jang la- ngan berat seperti barang? sinte 

lu, djaminan itu lebih dari 2096, tis “(meliputi karet-kapok-kina 
sekarang kurang dari 2096, te- dan lain2nja), maka 

tapi rupanja harga2 barang? ti- pemerintah utk mengatasi gedja- 
dak dipengaruhi oleh turun-naik- Ja ini sangat diharapkan. 
nja Cjaminan emas itu. : 

Sistim .djaminan emas itu telah - 'Timbulnja desas desus bahwa 
ditinggalkan oleh-beberapa nega- pemerintah akan mengadakan 
ra, jang sebelum perang mema- peraturan ekspor baru, adalah 
kai djaminan emas itu, misalnja akibat wadjar dari keadaan ter- 
Inggeris, Perantjis dan Belanda sebut, jang hanja bisa diatasi 
sendiri, jang dulu memasukkan apabila pemerintah menghilang- 
sistim itu kemari. kan sebab2 jang menimbulkan si 

: Ai tuasi demikian dan menjalurkan- 
Djika sekiranja Perantjis me- njc kesuatu langkah jang lain jg 

makai sistim djaminan emas, di- lebih mendjamin stabilitet. 
mara dinegara itu beredar vang 
kertas berdjiumlah ratusan mil- En 2 
jard, apakah djika djamjnan itu Menurut angka2 jang ada, tja 

“dibikin 109o sadja, akan dapat dangan emas dan valuta konyer 
dipenuhi oleh negara tsb.? Teta tibel pada tanggal 18/7 berdjum 
pi di Perantjis atzupun di Belan Jah Rp. 954,1 djuta Rp. 912,3 

da orang bekerdja"keras untuk: juta P- Rp. 1866,4, djuta, jak- 
memperbaniak produksi dalam Mi Rp. 42,2 djuta kurang dari 
segala lapangan. Djika harga Na minggu adan an 
franc Perantjis djauh lebih ren- P' jumlah pr 19 2 
dah dari harga rupiah kita, te- Ia tanggal 18/ 1 alah Rp. 7.897,9 
tapi toch masih bisa mendjual Siuta & Rp. 14414 djuta 4 
barang2 modal kepada - Indone- Rp. 9,9 djuta Ta Rp. 9.349,2 dju- 
sia dan Iain2. Negara dengan #@ jakai Rp. 52,6 djuta lebih da 
kredit, maka disini orang bisa Sen la Ka 
mendapat kesimpulan, bahwa se "': Yang Muka pat Erat 
benarnja bukannja memegang te tah pada tanggal 187 berdjum- 

    

  

  

ekspor Drama 

tindakan? dibawah pimpinen hakim Chan 

  an ae On dah Rp 4,828,1 djuto, atau Rp. 
puh (vastklampen) pada  djami- lah Rp. aan ? Pen 
nan emas 'itu, tetapi pertama2 se: Pe an ag Berang Ten 
harusnja mengusahakan  bertam| 9" menga: patnpa) 
bahnja produksi dalam negeri. 

  

    
   

  

Datangkanlah barang2 modal Pa aa AI 
dari luar negeri sebanjak2nja dgn.| f : 
kredit untuk industeri dan kalau| Kementerian luar negeri Dje- 
perlu tambahlah peredaran. uang pang pada hari Kemis mengumum 
kertas untuk kepentingan - biaja kan 
perusahaan2 itu (untuk upah Djepang ja 
lain2) supaja produksi dak 2 
geri bertambah dan harga tid 
akan meningkat. Ia NIA 

Disini uang kertas (ketjuali 

  

      
     

  

rbagai 
Iinspektur ekonomi”. 
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| 

bahwa beberapa pedagang xt 

  

Aduh Mak .. an 
Perhubungan 

Gelap Jg Bawa Maut 
PENGADILAN Negeri Bogor 

Choen Tek dan Djaksa Adung 
memeriksa perkara Mad Soleh 

bekas anggauta B.O.D.M, dgn. 
kawan2nja, jang dipersalahkan te 
lah memperoksa dan kemudian 
dengan direntjanakan lebih dulu 
membunuh seorang djanda muda 
bernama Nji Karnati berumur 25 
tahun. 

Peristiwa perkosaan/ pembunu 
han terdjadi pada tahun 1953. 

kannja bersamaan dengan kesi- 

bukan Angkatan -Darat. untuk 

mewudjudkan RUU Wadjib Bela. 
Menurut pembitjara memang ke 
dua hal itu ada titik pertemuan- 
nja. 
Dikatskan bahwa bulan Maret ' 

il. atas inisiatip Angkatan Darat! 
telah diadakan. pertemuan bersa 

ma antara organisasi2 bekas. pp 
iioang dengan SUAD jang diha- 
diri sedjumlah besar organisasi? ! 
bekas pedjoang dan membitjara-! 

ri pertemuan itu didapat. kata 
sepakat untuk mengadakan Kong 
gres Nasional Pedioang seluruh 

Indonesia guna setjara luas mem 

b'barakan penjelesaian masalah 
sedjoang. (Antara). 

8 NOPEMBER J. A. D. KON- 
PERENSI BUDHA SEDUNIA. 
Radja Nepal, Mahendra, akan: 

membuka setjara resmi konperen 
si Budha sedunia jang akan ber- 
langsung selama seminggu di Kath 
mandu, mulai 8 Nopember j.a:d. 
ini. Perutusan Perhimpunan? Bu 
dha dari 37 negara akan hadir 
dalam konperensi tersebut, se- 
dang jang.akan mendjadi tuan 
rumah adalah Perhimpunan Dhar 
modaya Sebba Nepal jang beker 
dja sama dengan pemerintah. De 
mikian diumumkan di Kathmandu.   Mad Soleh dituduh telah melaku 

kan berhubungan jg tidak sela 
jaknja dengan Nji Karnati sam- 
pai ig tsb. belakangan ini me 
ngandung 4 bulan. Dalam hubu 
ngan ini Mad Soleh pernah men 
datangi seorang dukun beranak, 
Nji Unah namanja, untuk minta 
pertolongan karena ia meras, sa 
ngat malu. Tetapi ia pun meng 
ambil djalan lain, jaitu ketika 
Nji Karnati sedang mandi disua 
tu pantjuran,. dengan bantuan 
Mad Rais, Mad Junus dar, Oleh, 
Nji Karnati diikatnja dengan sta 
gen (ikat pinggang) dibagian Je 
hernja sehingga mati. Nji Kar- 
nati hanja sempat berteriak 
”aduh Mak”. Kemudian dalam 
keadaan telandjang bulat wanita 
itu dikubur tidak djauh dari tem 
pat kedjadian itu. 5 

Mad Rais, Mad Junus dan 
Oleh jo membantu bekas anggau 
ta BODM itu, menjatakan mere 

ika berbuat itu karena tukluk pa 
'da seorang alat negara dan oleh. 
karena Mad Soleh telah berkata, | 
bahwa wanita itu adalah peng- ' 
chianat ig katanja harus dibunuh. | 
Pemeriksaan memakan waktu 

8 diam. Oleh karena waktu 

l 

terkemuka akan di telah djauh petang. sidang ditun 
imkan dalam bulan2 j.a.d. ke' da dan akan f aa. . diteruskan pada 

bagian dunia sebagai tgl. 30 Djuli jg akan datang. 
(Antara). ! 

  

     
  

raal) jang beredar Ik. 7.5 miljard| 
dengan penduduk 80-djuta, dine-| 
geri Belanda uang kertas jang ber| 
edar Ik. 3.5 miljard dengan pen- 
duduk 10 djuta. Kalau mengam- 
bil imbangan di Indonesia mesti-| 
nja uang kertas jang beredar “dil 
negeri Belanda nanja paling ba-| 
njak I (satu) miljard sadja. Teta 
pi karena rakjatnja bekerdja ke- 
ras untuk memperbesar  produk- 
si, maka harga gulden lebih ke- 
ras dari harga rupiah kita, de- 
mikian R.P. Suroso. (Antara). 

Rusia Meng: 

   
    

  

  
  

UNI SOVJET hari Kemis usuljjang kini mengundjungi sidang 

kan supaja dibentuk suatu Or- Dewan | 

oanisasi 'Kerdjasama  Perdaga-|sial PBB di Djenewa. 

ngan Internasional, jang akan fe”| & 

buka bagi semua anggota PBB) Sovjet dalam usulnja tadi me 

dan negara lainnja jang berke- 'ngandjurkan supaja dibentuk sua 

pentingan. tu panitia 'ad hoc Dewan tsb. 

Usul Sovjet tsb. tertjantum da|guna mengerdjakan usul2 menge 

lam sebuah naskah resolusi jang|nai pembentukan organisasi ker- 

diedarkan kepada para delegasi 'djasama perdagangan internasio- 
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ke-22 Dewan Ekonomi dan So- 
| Ija memperluas perdagangan du- 

India-Lapangan Ko-ek- 
— sistensi Bersaingan 

INDIA KINI mendiadi lapangan ,,ko-eksistensi iang ber- 

| saingan” antara Timur dan Barat, demikian hari Djur'at kema- 
| dilaporkan oleh Stephen Garvin dari Federasi Industri2 Ing- 

gris jang telah menindjau India selama 3 bulan. Dikatakan, bah- 

iya Uni Sovjet telah memverhebat offensif ekonominia di India, 

sedangkan Diepang dan Djerman Barat ikut diuga dalam per- 
| saingan dagang itu. Pemerintah India memang bermaksud mem- 
perbesar kemungkinan dagang dengan Timur dan Barat. 

| 

# 

(Antara-Reuter) 

sulkan Organisasi Ker. 
djasama Dagang Internasional 

nal tadi. 
Selandjutnja diandjurkan supa 

nia diantara semua negara bagi 
Ikepentingan perdamaian serta 

dgn tjepat melenjapkan segala 
pembatasan jang bersifat membe 
da2-kan dan penghalan2 jg da- 
pat menghambat perdagangan se 
matjam itu (Antara-Reuter), 

kawin!Di, Djakarta'Su- 
dahDIimKeadaanHami! 
Sehabis Melahirkan Anak Lalu Bertjera 
Lagi— ,P-5" Berusaha 

   

  

   

   
     

» Diaksa Tinggi Sunarjo, atas Pan Djak- | 
| ' pada hari Kemis kemarin duh Ih mela- 
| kukan timbang-terima dan menjerahkan tannja 
| sa Ekonomi R. Jusuf Suwondho, jang 

dan dierangkan Major Suhar- | 

yang dapat meliputi massa pe- 
Idjoang kemerdekaan (veteran) 

  

    

  

  

    
| 

1 Sungkono 
Djendral 

     
    

    

   | pembentukan 

    
    
   

| salah seorar 
G jang lalu 
lonel Sungkor 
Geral Pemeriksa 

“Inspektorat ini dalam sedjarah 
TNI baru - sekarang diadakan. 
Sebagai salah satu badan utama 
dalam Staf Angkatan Darat In 
spektorat itu akan melaksanakan 
sebagian tanggung djawab KSAD 

  

an Umum. 

. Imengenai pengawasan, dgn me- 
'njelenggarakan pemeriksaan2, pe 
ngusutan2, dan pengkadjian2 ter | 
hadap semua ' 'anggota2, orang2 
dan bagian2 “ Angkatan Darat, 
demikian Kapten Harsono jang 
menambahkan, bhw pada pokok 
nja inspektorat'ini akan turut 
mengambil bagian penting guna 
menjehatkan Angkatan Darat. 

'Selandjutnja “dikatakan, bahwa 

sedjak 15 Djuni jang lalu KSAD. 
telah memindahkan beberapa per 
wira menengah untuk membantu 
Kolonel Sungkono dalam  me- 
njiapkan tugas2 Inspektorat Djen 
deral Pemeriksaan Umum tsb.   

Perwira2 itu adalah Letnan 
Kolonel Genie Suwido, Letnan 
Kolonel Infanteri Slamet Junus 
dan Major DPLAD T. Hamsah. 

Kemudian dikatakan, bahwa 
pada tanggal 10 Djuli jang lalu 
telah dapat disiapkan sebuah ran 
tjangan tentang organisasi dan 
tugas Inspektorat Djenderal Pe- 
meriksaan Umum jang kini masih 
menunggu penetapan oleh jan 
berwadjib. ' Menurut Sean aa 
itu, maka Inspektorat Djenderal 
Pemeriksaan Umum akan dibantu 
oleh sekelompok penasehat per 
wira administrasi dan 2 inspektur 
jang masing2 akan “dibantu oleh 

orang asisten inspektur, sedang 
untuk hal2 jang chusus dapat di 

bentuk panitia2 pemeriksaan ter- | 
sendiri. t5 
Kalau rantjangan tersebut di 

terima, maka'anggota inspektorat 
tersebut akam berdiumlah lebih | 
kurang 30 orang, dan keanggota- 
an itu tidak memandang sesuatu 
korps jang aea sampai sekarang. 

tiari : 

  

EL.coobba Tg 
gg Lebih djauh dikatakan, bahwa 

kan soal. RUU... Wadjib- Bela Inspektorat Pisnderat Pemeriksa: 
Umum. “Sebagai kesimpulan da- an Umum dalam melaksanakan 

tunasnia tidak akan mentijari ke- 
salahan semata2, tapi bertudjuan 
untuk menjehatkan Angkatan D- 
rat. sesuai dengan harapan Ang 
katan Darat chususnja dan masja 
rakat Indonesia umumnja. 

Dalam hal2 jang bersangkutan 
dengan pelaksanaan tugas2nja In 
spektorat Dienderal tersebut akan 

mendapat kekuasaan untuk meng 
adakan hubungan lanasuna dan. 
instansi2 diluar Angkatan Darat. 

Denaan pendielasan sesingkat 
ini dijakinkan, bahwa setiap pra 
diurit. dan rakiat' akan memberi 
kan bantuan sepenuhnja kepada 
Inspektorat Djenderal tersebut da 
lam tugasnja turut menjehatkan 
pembangunan  Angkatsn Darat 
Demikian keterangan Wakil Pe- 
nerangan Angkatan Darat, Har- 
sono. (Antara). 

10'/Dari Wanita' Jang 

Darat ' Kita) 

ALA Yenerangan Angkatan Darat, Kapten Har | 
pagi telah membentangkan pada vers tentang per 

'nspektorat 

Umum serta tugas2 jang harus dilaksanakannja. Dikatakan, bahwa 
dari 3 Inspektur Djenderal jang dilantik pada tgl. 23 
oleh KSAD. Djenderal Major Nasution, adalah Ko 

jang kini telah ditundjuk sebagai Inspektur Djen 

| guna bekerdja, antara lain mem 

TerimaffPasu- 

    
    

Diangkat Mendjadis" | 
Pemeriksaan Um 

Dienderal Pemeriksaan 

  

Kema 
Masuk Pendjara 
Akan Tetap Bekerdja 

| Guna |Kepentingan 
Parlemen 

" BEKAS Menteri Kehakiman | 

telah menerima keputusan cari 
permintaan grasinja dari Presi- 
den, hari Djun'at menerangkan, 
bahwa ia menerima baik potong 
an hukumnnja mendjadi 6 bulan 
dan mulai hari ini ia akan mu- 
lai mendjalani hukumannja sela 
ma satu bulan, karena sebagai- 
inana sudah dikabarkan, ia telah 
ditahan selama lima bulan, se- 
hingga hukumannja jang 6 bulan | 
tu, tinggal sebulan sadja. 

Sebelum menudju — kerumah 
pendjara Tjipinang, Mr. Djody 
Djum'at pagi terlebih dulu me 
ngundjungi gedung Parlemen dan 
sesudah menandatangani daftar 
hadir sidang Parlemen lalu meng 
hubungi kawan2 sefraksinja un 
tuk minta diri, berpisah selama 
satu bulan. 

Mr. Djody nampak tenang? 
sadja dan kepada sesama ka- 
wan2 sefraksinja ia meniatakan, 
bahwa waktu sebulan selama ia 
mendjalani hukumannja dirumah 
pendjara itu ia akan berusaha 
untuk mempergunakan waktunja 

peladjari perundang-undangan ig 
masih dihadapi oleh Parlemen. 

(Antara). 

TANGGAL 25 SHIGEMITSU 
BERTOLAK KE MOSKOU. 
Menteri luar negeri Djepana, 

Shigemitsu, dgn delegasinja pada 
“gl. 25 Djuli akan meninggalkan 
Tokio menudju Moskou, dimana 
ja akan tiba pada tgl. 29 Diuli. 

Shigemitsu dalam tahun 1936 
— 1938 tinggal di Moskou seba 
jai duta. besar “Djepang. 

rin Djody | 

IDjepang. Setan ini muntiul setiap 
malam dan senantiasa mengundju 

dalam kabinet A-A, Mr. Djody | 
ondekusumo, jg kemarin dulu| 

  

Harga Langganan (Bajar Muka) 1 

Dim. kota Smg.: Rp. 12,70 - Rp. 0,30 (Materai) — Rp. 1h— ! 
Luar kota Smg.: Rp. 13,70 #- Rp. 0,30 (Materai) & Rp. 14,— $ 

Hirga Adv. Rp. 0,95 per mm.ckol. Etjeran 75 sen selembar, 

  

     

lam Latih- 
an Meriam 
Penduduk Di Hollan: 
dia Irian Ketakutan 
PANITIA Djepang jang kini 

berada di Irian mentiari djenazah 
serdadu2 Djepang jang tewas da 
lam peperangan jang lalu, menu 
Irut kabar, telah menemukan 

  

setan. Berita2 jang diterima 
di Tokio dari panitia tadi menga 

peringatkan oleh penduduk setem 
pat tentang adanja setan2 serdadu 

Ingi “meriam penangkis serangan 
udara jang sudah rusak dipantai 
Hollandia. 

Meriam itu dihantjurkan oleh 

takan bahwa panitia itu telah di | 

    

| Setan? Serdadu Djepang Tiap Ma- 
  yg 

Amerika Robah Politik- 
nja Terhadap Mesir 

»Mangkel" Karena 

  

kan pers 

warkan khantuan kerada Mesir. 

    
   

sebanjak 209 

bank tadi. Se 

  

£ 
gni alasan 

kesanggunan Mesir untuk mel 

biaja sangat tinggi itu, 'iakni !   pasukan Amerika pada tanggal 
5 April 1945. Sebagian besar 
anak buahnja telah tewas. Sete- 
lah peperangan berachir, pendu- 
duk jang tinggal ditempat itu 
di waktu malam sering melihat 

setan2 jang agaknja hendak me- 

lepaskan tembakan2 dengan me- 
riam itu. Penduduk tentu sadja 
ketakutan dan pada meninggal- 
kan tempat itu. 

Ketika panitia Djepang tadi 
tiba ditempat tersebut, demikian 
dilaporkannja ke Tokio,  pani- 

Itia ini diminta oleh beberapa 
orang penduduk, antaranja se- 

lorang pendeta, supaja mmengada- 
Ikan sembahjangan guna menen- 
'eramkan setan? tadi, karena 

|setan2 itu agaknja masih sadja 

penasaran (Antara-Reuter). 

bajer Dalu.... 
Djugaj Vietnam/Selataa 
Desak “Djepang Supaja 

Selesa' kan Kerugian 
Perangnja 

DUTA Besar Kutaka Konagaya 
telah tiba di Tokio hari Djum'at 
dari Saigon dgn membawa tuntu 
tan Vietnam Selatan sebanjak 
$ 200.000.000 sebagai pengganti- 
kerugian dalam perang dunia jg. 
lalu dari Djepang. Republik Viet | 
nam Selatan mendesak agar pe- 
rundingan tentang ganti-kerugian ' 
ini segera dimulai. Sebagai ,,mo |   

amir Sedia 

kan2Indonesia 
KASHMIR bersedia menerima 

pasukan2 Indonesia, Birma, Cey 
on dan Mesir untuk mengawasi 

|Ipenjelenggaraan plebisit di Kash 
nir untuk menentukan apakah 
rakjat daerah ini akan mendjadi 
sebagian dari India atau Pakistan 
atau mendjadi negara jang mer- 
deka. Dalam pandangan terhadap 
soal Kashmir kami harap Indone 
sia tidak menganggap apa ini 
suatu urusan dalam negeri se- 
suatu negara tapi sebagai suatu 
perdjuangan suatu bangsa jang 
mendapat hak menentukan nasib 
nja sendiri, 

Demikian dinjatakan oleh Ab- 
dul Salam, jaitu salah seorang 
dari rombongan Kashmir jang da 
tang dari daerah Pakistan dan 
jang kini sedang di Indonesia utk 
mengumpulkan bantuan moril utk 
apa jang disebut ,,perdjuangan 
nasional Kashmir” pada konpe- |   

Kurangi Pertjeraian2? 
NJ. MAHNIAR M.S. jang mewakili organisasi Isteri Sedar” menerangkan, bahwa di Djakarta telah dibentuk Panitin Poros 

dalam kehidupan berumah tangg 

P5 tersebut pada saat ini se- 
dang  menjelesaikan Jatihannja di 
Kantor Urusan Agama Djakar- 
ta Raya bersama wakil2 dari 22 
organisasi wanita lainnja di Dja 
karta. P5 ini didukung oleh se- 
luruh organisasi wanita dan se- 
bagai ketua kehormatan dan pe- 
lindung bertindak Walikota Dja 
karta Raya Sudiro. : 
Menurut Nj. M.S., dari hasil 

penjelidikan dikota Djakarta ter 
njata, bahwa 10”, dari djumlah 
kaum wanita jang menikah, pa- 
da waktu menikah itu sudah da 
lam keadaan hamil, dan sesudah 
2 atau 3 bulan sehabis melahir- 
kan anak jang diluar nikah itu, 
kedua suami-isteri “ memutuskan 
tali perkawinannja. 

Oleh karena itu mulai bulan 
Agustus 1954 Kantor Urusan 
Agama Kotapradja Djakarta Ra- 
ya telah mengadakan Seksi Pena 
sehat Perkawinan dengan tudjuan 
untuk mentjoba mentjari djalan 
guna memperbaiki keadaan jang 
mengetjewakan itu. “Kalau pada 
tahun 1954 menurut statistik ter 
dapat kira2 11 ribu lebih per- 
tjeraian, maka pada tahun 1955 
angka tersebut turun  mendjadi 
10 ribu, dengan pengertian bhw. 
Seksi Penasehat Perkawinan itu 
lada memberi manfaat sebagai jg 
'diharapkan. 

Untuk mentjapai hasil jg lebih 
memuaskan lagi dalam th. 1956 
dan seterusnja, agar statistik per 

tjeraian itu dapat ditekankan se- 
rendah2-nja, maka timbul idee jg) 
disokong oleh organisasi2 wani- 
ta utk mendirikan. P5 tersebut, 
dimana para penasehat jang te- 

lah menjelesaikan latihannja pa- 
da tanggal 1 Agustus jang akan 

datang ini akan ditempatkan di- 

|hat Perkawinan dan Penjelesaian Pertjeraian atau disingkat P 5 
dengan tudjuan mempertinggi nilai perkawinan, 
raian sewenang2, dan mewudjudkan kerukunan 

mentjegah pertje 
dan kebahagiaan 

a. P 

tiap2 kewedanaan di 
Raya. 

Lebih landjut Nj. M. S. menc 

Djakarta 

Irangkan, bhw P5 ini baru ada . 
Djakarta sadja, sedangkan ditem 
pat-tempat lain dan  didaerah2 
tidak diketahuinja dengan pasti, 
tapi menurut keterangan « 
bulan Nopember 1955 oleh F7 

Iteri Agama telah di instruksikan 
kepada semua propinsi2 utk men 
dirikan P5 tersebut. 

Achirnja mengenai - soal ke- 
uangan P5 ini jang dianggap sa- 
ngat penting untuk perkemba- 
ngan selandjutnja dari badan pe- 
nasehat rumah tangga ini, dite- 
rangkan bhw. sampai sekarang 
belumlah djelas benar sampai 
dimana pemerintah akan mengu 
lurkan tangan memberikan ban- 
tuannja, tetapi kalau P5 ini ha- 
rus menolong dirinja dgn kebi- 
djaksanaannja — sendiri sadja, 
mungkin hidupnjapun akan me- 
ngalami nasib jang serba sulit, 
demikian keterangan jang diberi- 
kan oleh  Nj. Mahniar M.S. 
(Antara).   AMERIKA SERIKAT 

membuat ,,kemadjuan jang njata'" 
dalam. memadjukan Be ae. 
clear jang dapat menghantjurkan 
sasaran2 militer dengan -bahaja 
jang minimum dari radioaktif ke 

daerah2 penduduk sipil didekat- 
nja, demikian diumumkan pada 
hari Kemis malam ' oleh Ketua 
Komisi Tenaga Atom A.S. Lewis 

Strauss. 

telah   
  

Lemkeya Kebudajaar Indonesia 
«Kon Batevisasch Genootschap 
van Kunstenen Wetenscheppan" | . 

  

   

   

Amerika Banggaka 
puan Sendjata-Sendjata Atomnja 

'rensi pers di Balai Wartawan 
Djakarta pada hari Kemis. 

Atas pertanjaan bantuan moril 
apakah jang diharapkan dari Pe 
merintah Indonesia oleh mereka, 
djurubitjara rombongan Kashmir 
'tu menjatakan bahwa Indonesia 
(dapat memberikan bantuannja de 
ngan mendorong negara2 Asia- 
Afrika semuanja memandang soal 
Kashmir dari sudut putusan2 kon 
berensi A-A. Missi Kashmir ini 
akan tinggal di Indonesia hingga 
23 Djuli j.ad. dan kemudian 
berangkat ke Singapura. (Ant.). 

Lukman Ha- 
kim Tjalon Uta- 
ma Gub. B.!I. 
Kini»Neratja2 B. I. 
Dia Jang Menanda 

Tangani 
 NERATJA ringkas Bank Indo 

nesia jg dikeluarkan baru2 ini te 
lah ditandatangani oleh masing2 
Gubernur pengganti I Bank In 
donesia Mr. Lukman Hakim dan 
direktur .T.R.B. Sabaruddin. Se 
perti diketahut Mr. Lukman Ha 
kim sebelumnja adalah direktur 
Bank Indonesia. Dalam rapat 
Dewan Moneter hari Djum'at 
ibl. Mr. Lukman Hakim djuga 
bertindak selaku Gubernur 1 
Bank Indonesia. Rapat Dewan 
Moneter itu adalah rapat routine 
ig dihadiri oleh Menteri Keua 
ngan, Menteri Perekonomian, 
Menteri Muda Perekonomian 
dan Gubernur pengganti 1 Bank 
Indonesia Mr. Lukman Hakim. 

(Antara). 

  
Dikatakannja djuga bahwa ke- 

madjuan jang sama telah ditjapai 
pada sendjata atom anti-pesawat 
terbang utk. digunakan terhadap 
serangan armada2 pesawat pem- 
bom. Strauss mengumumkan la- 
at tentang kundjungannja 
aru2 ini ketempat pertjobaan 

atom A.S. di Pasifik, Eniwetok. 
Dia mengatakan bahwa dia telah 
memberikan laporan kepada Pre 
sideu Bisenhower tentang pertjo 

n Lagi Kemam- 

ve” desakan dari Vietnam Sela- | 
tan kiranja adalah penolakannia | 
untuk memperpandjang visa peda 
gang2 Djepang di. Vietnam Sela 
tan dan memerintahkan kepada 
mereka agar meninggalkan Viet- 
nam sebelum djangka-waktu visa 
nja berachir. 3 | 

Dalam bulan September 1953 
Vietnam Selatan telah memaraf 
persetudjuan dgn. Djepang jang 

menentukan bahwa Djepang akan 

mengangkat kapal2 jang 
sek-m di perairan Vietnam Sela 

an sebagai bagian dari hutang 

ganti-kerugian perang, tetapi sum 
'2r2 Dievbang mengatakan bah- 

ya Vietnam Selatan kini mende 
ak supaja persetudjuan itu diru 

bah mendjadi transaksi dagang 

Siasa dan Djepang ' membajar | 

  

kapal2 itu dengan baran 

tan djasa2. 

“u mengatakan bahwa  Djepang 

ini sedang menghadapi ' Indo- 

3esia dolam soal ganti-kerugian 
serang dan adalah sangat bodoh 
ntuk membuka perundingan gan 
“i-kerugian dengan Vietnam pada 

2at sekarang. (Antara-UP). 

Terhadap Gagalnja 
laan Dlm Komisi 

tertjapainja persetudjuan permul 

tjutan Sendjata PBB di 

dua-kali menjetudjui usul2 dari 

tasan djumlah angkatan bersend 

mepjebabkan tak dapat 

lah tsb., tulis harian tadi dalam 

Dikatakan, wakil2 beberapa ne 

gara2 Barat tak begitu menaruh 

perhatian dan menjimpan lag: 

masalah tsb. jx seharusnja sudah 
segera dapat diselesaikan. 

Tulis harian tadi, seluruh ke- 

adaan sekarang ini menghendak 

terdapatnja kemadjuan2 dalam 

masalah tsb. Terutama, bila Uni 
Sovjet dan negara2 demokrasi 
rakjat terus-menerus  berturut2 
mengambil tindakan2 kearah per 
lutjutan sendjata, rakjat di se 
mua negeri menuntut supaja ne 
gara2 Barat mengikuti tjontoh2 
dari negara2 sosialis. 

Ambillah misalnja soal pelara 
ngan pertjobaan2 sendjata atom 
dan zat-air, tulis harian tadi, bi 
la negara2 besar jg mempuniai 
sendjata2 atom dan zat-air ber 
sungguh hati, maka akan segera 
dapat ditjapai  persetudjua, un 
tuk dilaksanakan. Hal sematiam 
itu tentu akan membuka djalan 
kearah pelarangan semua sendia 
ta2 atom dan zat-air di hari ke 
mudian. 
Kemudian dinjatakan, bahwa 

'Uni Soviet, Yugoslayi. dan In- 

  harian ,,Ta Kung Pao” di Tientsin 

tertjapainja pers 

Uni Sovjet dan senat A.S. telah 

pemerintah RRT dianggap seb: 

Amerika Serikat mengatakan tidak adavia persetudiuan 
pegara2 jarg dibatasi sungai Nile dan karenania berkepentingan 

dengan projek Aswan itu. Selain itu, 

   

  

| Tetapi kalangan diplomatik di Wash 7 

keputusan itu sebenarnia berdasarkan alasan2 politik, Rakiat A.S. 

tidak senang bahwa Mesir mengadakan hubungan 

Mesir Berhubungon 
Rapat Dengan Russia 

POLITIK AMERIKA SERIKAT terhadap Mesir telah bero- 
bah sekarang. Hal ini danat dilihat dari keputusan 
A.S. jang sekarang tidak mau membantu membiajai pembuatan 

bendungan besar Aswan. Keputusan A.S. itu tentulah mendapat- 
studjuan Inogris iang bersama-sama A.S, pernah mena- 

pemerintah 

Kenutusan Amerika itu akan 
berarti diuga bahwa Bahk Dunia akan menarik kembali kraditnja 

ifa dollar. Krodit ini pernah ditawarkan oleh 
untik kevutusanria itu pemerintah 

antara 

A.S. djuka menjapgsikan 
anakan bangunah tang meminta 
a-kira 1009 diuta  dollar-A.S. 

incton berpendapat, bahwa 

  

erat dengan 

memutuskan bahwa kredit ban- 

tuan kepada luar-negeri bagaimanapun tidak boleh dipakai untuk 

bendungan Aswan. Djuga tindakan Mesir jang telah mengakui 

"gai suatu tantangan kepada AS. 

(Antara - AFP) 

    Eden Kritik Rusia Ta- 
pi Bersedia Berunding 

Mengenai Pembatasan? Pertjobaan 
Sendjata Atom 

P.M. INGGRIS, Anthony Eden, hari Kemis mengkritik usul 

Sovjet supaja dilarang pertjobaan2 sendjata atom dan 

fapi dalam pada itu dinjatakan 
kan pembatasan pertjobaan2 sendjata2 tsb. 

zat-air, 
kesediaannja untuk membitjara- 

Dalam djawabannja 

teriulis kepada parlemen dinjatakannja, usul-usul Sovjet itu jang 

beium setjara resmi disampaikan 

dipeladjari. 

Seruan Sovjet. ! 
Seperti diketahui Sovjet dlm 

seruannja kepada bangsa2 peme 
rintah2 serta parlemen seluruh 
Gania supaja menaruh perhatian 

pada masalah2 mendesak serta 
paling penting jang dihadapi de- 
wasa ini jalah, masalah penghen 
tian perlombaan2 persendjataan, 
pengurangan persendjataan serta 
pelarangan sendjata2 atoin 
zat-air, 

Dinjatakan, usaha2 dalam 1. 
tahun belakangan ini telah diada 
kan di PBB untuk mentjapai pei 
setudjuan mengenai  perlutjutan 
sendjata, tapi hingga kini use 
tadi belum mentjapai hasilnja. | 

Perlombaan persendjataan, pe- 

nimbunarn sendjata2 - atom serta 

zat air guna pemusnahan setja- 

ra besar2-an terus dilakukan di 
dunia. 

Berdjuta2 orang 'masih dipisah 

kan dari keluarga mereka, kare- 
na mendjadi tentara. Itu semua- 
nja memberikan beban jang be- 

teng- rat kepada rakjat, mentjegah me nja 640.000 orang 
reka dalam usaha2 utk mengada 
kan pembangunan serta memper 
besar rasa tak ketentuan bagi ha 
ri depan mereka dan kuatir akan 
bahaja meletusnja perang dunia 
lagi. | 

Dalam keadaan jang sematjam 
itu maka adalah kewadjiban jg 

tanggungdjawab thd. nasib rak- 

bil tindakan2 jang ' bermanias 
guna menghentikan perlombaan2 
persendjataan tanpa menunggu 
sampai PBB dapat berhasil men 
tjapai pemetjahan jang dapat di 

terima oleh semua negara jg ber 

kepentingan. 

  

Negara? Barat Haru 
Bertanggung:  Djawab 

Persetudjuan |Permu- 
Perlutjuton Sendjata 

NEGARA? BARAT harus bertanggung djawab terhadap tak 

aan dalam sidang Komisi Perlu- 

New York baru-baru ini, demikian tulis 

hari Kemis. Setelah Uni Sovjet 

ra2 Barat mengenai pemba- 

alasan2 apa lagi jang kini 

etudjuan mengenai masa- 

tadjuk rentjananja. 

dia telah mengandjurkan peng 

hentian pertjobaan2 sendjata 

atom dan Zat-air, sedang negara2 

Barat menentangnja. Dan sikap 

wakil Amerika Serikat, terutama 

dalam hal ini, adalah sangat nu 

gatif. 5 
Rakjat seluruh dunia meng 

hendaki pelarangan pertjobaan2 

sendjata2 nuclear tadi dan tidak 

lah mungkin untuk mengaba - 

kan kenjataan tsb, tulis Ta 
Kung Pao. (Antara-Hsin Hua). | 

necga 
jata, 

  

DR. HELMI MENINDJAU 
INDONESIA BAGIAN 

#sjarat2 bagi pelaksanaan 

kepada pemerintah Inggris, akan 

Tindakan2 itu akan "dapat di- 
permudah dgn adanja peredaan 
ketegangan internasional baru2 

ini dan perkembangan lebih Ian 
djut dalam hubungan ba... $ 
ra negara2, berdasarkan  prin- 
sip2 hidup berdampingan se:jara 
damai. Dan tindakan jang paling 
penting jang telah mentjiptakan 

rentja- 
na perlutjutan sendjata. pada 
umumnja jalah pengurangan per- 
sendjataan oleh masing2 negara 
setjara sendiri2. Dan negara2 be 
sar jang terutama  mempunjai 

tanggung djawab untuk memeli-. 
hara serta mempertahankan per- 
damaian dunia berkewadjiban me 
mainkan peranan istimewa da- 

l-m hal tsb. Djustru karena ne- 
gara2 besar tadi mempunjai pa- “ 
sukan2 bersendjata jang terkuat, 
maka mereka harus memberi tjon 

toh dalam mengurangi angkatan 
perang serta persendjataan. 

Dalam seruan tadi dikemuka- 
kan pula, bahwa Uni Sovjet te- 
lah mengurangi angkatan perang 

dim tahun 

Fi 2 
2 

  

1955 dan sebelum Mei 1957akan 
dikurangi lagi dengan 1.200.000 
orang. 

Kemudian dalam andjuran itu 
kepada ' dengan sangat diminta 

parlemen2 semua negara supaja 
mempertimbangkan serta menjo- 

keng inisiatif Sovjet tsb... dam 

'iumlah pekerdjaan mengangkat |sutji dari parlemen? serta peme selandjuntja dipihak mereka sen- 
g2 modal rintah2 seluruh dunia jang ber- diri mengembil tindakan2 

bermanfaat guna menghentikan 

Pembesar? Djepang' sementarajat serta negaranja utk mengam- | perlombaan persendjataan, mengu — 
rangi angkatan perang serta per- 

sendjataannja, hingga dgn. demi- 
kian dapat memberikan sumbang 
an guna memperkokoh  perda- 

maian diantara bangsa2. j 
Parlemen Sovjet jakin, bahwa . 

perdjoangan untuk 'menghenti- 
kan perlombaan ' persendjataan 
itu akan mentjapai hasilnja, bila 

parlemen2 dari negara2 lain me 
agadakan segala usaha pula utk. 

mengambil tindakan2 jang sung 

guh2 kearah tertjapainja tudjuan 
ang sutji itu. Demikian seruan 

isb. (Antara-AFP). 

LAGI D.I. MENJERAH. 
“Pedoman Rakjat? — Makasar 

memberitakan Senin pagi, bah- 
wa pemimpin gerombofan DIY » 
TI Mappasomb., pada hari Sab 
tu malam jl. telah menjerahkan 
diri dengan sepuluh orang anak 
buahnja  kepada' pihak “ militer 
Batalion 715 didaerah kira-kira 
60 kilometer selatan kota Maka 
sar. Mappasomba merupakan sa 
tu-satunja pasukan jang kuat da 
ri batalion ,,Lerengijinta” (DI/ 
TII) didaerah sekitar itu. Anak 
buahnja jang lain jang masih ter 
pentjar-pentiar dalam satu dua 
hari ini kabarnja- seger,, akan 
mangikuti djediak pemimpinnja 
jaitu menjerahkan diri kepada ig 
berwadjib. 

Idul Adha 
DIRI. 

Di-Ikuti Oleh" Puluh- 
      TIMUR. 

Sedjak tanggal 17 Djuli jg la- 
lu berada di Makassar Dutabe- 
sar Indonesia utk Australia Dr. 
Helmi Maksud kundjungannja ia 
lah utk mengadakan penindjauan 
dan pembitjaraan2 dgn pemerin- 
tah setempat. 

MALAJA TAK AKAN GUNA- 
KAN PASUKAN2 INGGRIS, 
Ketua menteri Malaya, Tengku 

Abdulrahman, dalam pertjakapan 
dengan pers hari Kemis menerang 
kan bahwa setelah memperoleh 
kemerdekaan Malaya tidak akan   

baan2 hidrogen sekarang jg kini 
Ihampir selesai. Letnan Djendral 
James M. Gaving Kepala Penjeli 
dik Angkatan Darat A.S. baru2 
ini telah menggontjangkan Kon- 
gres ketika dia menaksir bahwa 
serangan nuclear besar2an kepada 
Uni Sovjet akan ' menjebghkan 
beberapa ratus djuta kematian” 
termasuk banjak sekutu A.S. 
'Eropa. (Antara-UP). 

mempergunakan pasukan2 Inggris 
luntuk menindas serakan kaum ko 
munis atau dalam gerakan lainnja 
untuk keamanan dalam negeri. 

Dikatakan, bahwa perdjoangan 

melawan kaum komunis setelah 
itu akan mendjadi tanggung-dja- 
wab Malaya sendiri dan karena 
nja Malaya tidak akan meminta 
bantuan dari London, baik dalam 

tuk pasukan2, 

an Ribu Umat Islam 
PULUHAN ibu umat Islam 

dibagian barat laut Republik Rak 
jat Tiongkok telah mengambil 
bagian dim, upatiara keagamaan 
Idhul Adha, demikian disiarkan 
oleh Radio Peking hari Djum'at. 

Di Urumnhi ibu-kota Sin Kiang- 
Uighur, 600 umat Islam bersama2 
dengan delegasi kebudajaan Af- 
ghanistan telah bersembahjang di 
sebuah mesdjid. 

10.000 umat Islam dari ber- 
matjam2 bangsa telah ikut pula 
dolam 'upatjara dimesdjid besar 

dikota Kashgar dibagian barat 

Sinkiang. Demikian Radio  Pe- 

king jang selandjutnja  mengata 

kan bahwa rakjat dari Huisala, 
Kazakh, Tunghsiang dan jang 

berkebangsaan Uighur telah. ber- 

kumpul disebuah mesdjid  di- 
provinsi Thurgai dan bahwa se 
mua buruh jang beragama Islam 

pada djawatan2 pemerintah” dan 

perusahaan2 pertanian pada hari 

di bentuk uang maupun dalam ben upatjara keagamaan itu telah ber 
libur. (Antara). 

jang



   
  

   

mulai dari simpang 
ditutup bagi segala 2 Agustus 1956 

Harap mendjadi pc 

    
“5/4 tgl. 

     

      

   

ML LL 

SEKOLAH RAKJAT 

— Harga 1 buku Rp. 5— 
Pesanan langsung : 

pada 

PA 

    

Toko2 Buku 

   
    
   

  

keperluan itu djalan 
a sampai simpang tiga Tipes 
endaraan mulai tgl. 19 Djuli 

  

   

  

(ID SALEH) 

UNTUK KLAS I 

 penerbitnja : : 
Abang Bukit 16 Djakarta 
disegala tempat. 
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ndapatan 
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h ongkos kirim 1056. 

  

   
   
     

        

   

| ENG TAY HOO 
— Toko Obat ENG TJE HOO 

Toko Obat PO NING TONG BALDJUN Toko | — JASIN 

& Toko Lea NE WAN HO 
| Toko Obat ENG TAY HOO 

r oleh tabib 
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AMIRODIN - Depan Kusumojudan Solo. 
CKEKK KK KK KK KK KK KK KEK KK KKR KKKS 
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aa ME KENARI PE m3 

Tjap Potrek Bintang Ampat 
dipakai seperti pomade biasa. Rambut putih kembali asal. 

.runtuhnja rambut d.Ll. penjakit jang ada didalamnja. 
dalam It Minggu sudah berobah kleurnja asal pa- 

kali. Gosok sampai akar-akarnja. Asal pakai sela- 
de, makin lama makin hitam. Tidak luntur dan 

usakkan pakaian. Harum bahunja. Boleh mandi, tidak 
ntur, akan tetapi sabar, tentu memuskan. 

— Harga per pot Rp. 55— dan Rp. 30.— 
— AMI O HAIR CREAM Rp. 30.— sama seperti Pomade. 

Harga di Agen sama 
Puder Hitamkan Rambut 5 gram Rp. 25.— 

3 gram Rp. 15.— 
Ngupasan 12 Jogjakarta. 
Kp. Melaju 30 Semarang. 
Patjinan, Magelang. 
Pekodjan 101, Semarang. 
Djl. Nanking 17, Madiun. 
Bodjong 6 B, Semarang. 
Djl. Kaju Tangan, Malang. 

Di. Pemotongan 9, Salatiga. 
Kepatihan 105, Pekalongan. 
Kepatihan Pekalongan. 
Pasar Pagi 30, Tegal. 
Petjinan 81, Jogja. 
Klaten. 
Petjinan 75, Jogia. 
Petjinan 58, Jogja. 

    
  

  

   

    

    

     
             

    
   
   

   
   

  

     
        

128 SEMARANG. 

. KROOM, GASFORNUIS 4 dan 
  

BALAI 

    

         

    

     

     
   

    

ai pada hari ini pembitjaraan 

. 96, 

     

         

          

   

   
     
     
    

    

   
   

       

  

Perhatian 
para langganan kami diberitahukan dengan hormat, bahwa 

00... Tiap Potret Bintang Empat. 
tidak hitam uwang Nana 
mendapat ratusan surat pudjian. 

| sendiri. Tidak perlu tjampur air d.lJ. 

Rp.25—, Tambah ongkos kirim 1575. 
beli di rumah2 Obat diselurah Indonesia. 
Tihat teks dari Amirosol & Amiro Pomade. 

TERBATAS. PUSAT PENDJUWALAN : 
: AMIRODI N / 

: Depan Kusumojudan 95 A — Solo. 
3 AS IL WA ML Ma $ “Ma $ “aa 8 “Wa 0 “Aas 

— (Titipan dari orang” BLANDA jang pulang ke-NEGERI-nja) 
Hi hari SENIN tgl. 23 DJULI 1956 djam 9.00 pagi di 
BALAI LELANG "BOEDAJA” Djl. Dr. Tjipto (Kr. TEMPEL) 

- Berupa perabot rumah tangga, diantaranja: KURSI BEKLEED 
3 pits, BETJAK, KERO KOM- 

! PLEET, SPEDA merk ”,,RALEIGH”, ALMARI TOKO, DIAM 
BERDIRI, ALMARI2 BUKU, THEE/EET SERVIES dan ma- 

“sih banjak lagi jang ta” dapat disebutkan satu persatu. 
2. HARI LIHAT MINGGU TGL. 22 DJULI 1956. 

- Bawah tangan: ALMARI BESI merk "SLIPPER”, 
merk "ZENITH”, SPEDA BERMOTOR. 

RADIO 

LELANG "BOEDAJA". 

antara telpon dapat dilakukan 

antor: SMG. 879 
gkei: Djohar 2153 

DIA GUNA KEPENTINGAN TUAN. 

ichs & Kens Indonesia 
SEMARANG. 

tjepat dari Suara 
— Dalam '/2 djam 

"Rambut putih mendjadi hitam. 
| 

Dream Oil 
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umum bahwa djembatan 
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BUKU BATJAAN : 
— DJAWA TENGAN »SINAU MATJA” 

& 

. 1 

Konstituante 
Iwa empat partai merupakan partai? besar jang banjak mempunjai (wakil, Jakni PNI 119, Masjumi 112, N.U, 91 dan P.K4, 80 korsi. 
Partai? ketjil merupakan bagian jang kurang begitu penting d mereka tidak mempersatukan diri dengan satu diantara empat besar, 3 ras  — — Kalau melihat pembagian? korsi jang demikian, sudah 
bisa diperhitungkan bahwa "Pantja Sila” masih akan mendjadi 
dasar daripada Negara kita, Hal ini benar2 menguntungkan, ka- rena dengan "Pantja Sila” itu kita sudah pernah dapat menghalau 

Ikan kekuasaan Belanda jang mentjoba mendjadjah kembali. Hah 
I& — —  Konstituante harus menggambarkan segenap sedjarah 
dari bangsa kita, Konstituante adalah hasil daripada pertumbuhan, 
jang melukiskan kepribadian sesuatu bangsa. Djustru karena itu, 
dalam sidang? madjelis tersebut, ia harus kita tempatkan sebagai 

  

gala sesuatu jang 
anut oleh rakjat Indonesia, ! : 
—- — — Sekarang nama2 anggauta2 Konstituante sudah diumum . kan, Kita rasa sudah waktunja kalau masing2 mulai menjiapkan 
diri, agar sidang2 madjelis tersebut tidak menelan banjak waktu. 

Nje a TN Nibung & Bitung 
— — — Penjelundupan2 jang terdjadi di Sulawesi dan Suma- 
tera Timur sekarang sudah banjak diketahui siapa2 peran? utama 
jang bertanggung djawab. Untuk menindjau masalah itu sebagai 
pelanggaran hukum dalam rangka penjelesaian, sudah agak tes 
lambat. Sungguhpun peristiwa itu sangat pahit, toh kalau mel 18 
latar belakangnja, jang bersendi pada soal2 jang bersifat c! mo 
mis-sosial dan ditambah dengan hubungan jang kurang memua.: 
jantara pusat dan daerah, Ae ae tan K 

Usaha2 pembangunan, jang menurut pendapat ricreka 
adalah daerah jang banjak menghasilkan kas negara, ternjata 1c«.. 

  

   

    

     mma 

lakangnja adalah soal ini, maka harus diakui bhw pen clundupan2 
jang terdjadi itu adalah akibat dari kedjadian jang kita cazabarkan 
itu. 1 

— — —  Djustru karena itu, kita rasa sekarang ini pemerintah 
pusat harus berusaha menaruh perhatian kepada pembangunan? di 

.|daerah-daerah. Kalau membiarkan terus seperti keadaan jang Jalu, 
maka daerah lantas mengambil djalan sendiri untuk mengatasi ke- 
sulitan itu, jang akibatnja terdjadi penjelundupan seperti jang ter- 

|—- — — Pembagian korsi Konstituante telah menundjukkan bah : 

sudah kita alami dan segala i ologie2 jang di | 

terbengkalai. Sehingga atjapkali mereka merasa diarak tirikan. Dia 
ka mereka mentjoba mengirimkan utusan kepusat, seringkali harus |. kembali dengan perasaan djengkel. Mempertjaiai bahwa latar be- 

    TJATUR | NDONESIA 

masuk ke finale, tapi sebelumnja 

35535) 

(papan pertama pemain Columbia bernama Cuellar 
Idjatohkan O'Kelly dari Belgia. Bagaimana djago baru itu tjaranja 
(merubuhkan O'Kelly jang telah kenamaan, dapat pembatja saksi- 
Ikan permainan posisinja jang ba 
Putih: Cuelar (Columbia) — Hitam: 

arena perpaduan, tempat synthese, tempat sekedar formuleren se | NIMZO-INDISCH, ! 

Kelkastik 

  

   

banjak orang heran bahwa pada 
telah men- 

ik sekali. 

O'Kelly (Belgia) 

1. d2—d4, Kg8—f6.   

  
  
      

     

3 At, "el meh 113, 
Kb1—c3, Mf8—b4. 4. 
CPLRI CP 3, 
Mf1—4d3, Kb8—cb. 6. 
Kali35. DO WA 

tam mentjari  djalan 

Pa ngan Ae ek d7—d5 
- adalah tjara jang nor 

3 AYI maal). 8. b2xc3, 
, T d7—d6. DN 3—e4, 

e6—e5. 10. d4—d5, 
#2 8 Ke6b—e7 (Djika Ka5 

Ik. talu-11. Mg!) 1. 
Kf3—h4! (Bagus, pu- 
th tida boleh ragu2 
dan  djangan terlambat     

Stand 37, a5—ab! 

24. Rg1—f2, Rh8—g8. 25. 
Rf8—e8. 27. Kb4—f3, Re8—48. 

untuk membuka garis- 

garis a menjerang). Rg8—h8. 12. f2—f#4, e5Xf4. 13. Mc1X4, 
Iko ah YA, Na anna 15. Mf4xe5, d6xeb. 16. Pdl—h5, 
r/—f6. 17. Bf1—f2, Pd3—e8. 18. Ph5Xe8, Bf8Xe8. 19. Bf2—b2! 
(Putih beralih siasat) Pen Bal—bl. b7—b6. 21. a2—a4, 

IMc8—d7. 22. at—a5, Ke7—c8 (| 
karena tekanan putih jang Mena b6) 23. g2—g4, Be8—e7. 

Rf2—e3, 

uda hitam disini terpaksa di-ikat 

26. Md3—e2, R98—#8. 
Rd8—c7. 29. 28. Kf3—el, 

Ke1—4d3, Re7—d6. 30. h3—h4 (Putih merobah siasat lagi!) Be7— 

Columbia) 
" ana — . aan Pa 3 N £ 

Terletak Pada Permainan Posisinja Jg Baik 
DALAM SCHAAKOLYMPIADE di Amsterdam tahun jang 

Ialu terdapat diuga peserta negara Columbia jang mengadjukan 
Jpemain2nja jang baik sekali. Walaupun Columbia tidak dapat 

dan tjara sendiri. De- | 

         

    

      

    
      

djadi itu. Mau meng-intensiveer 

djalannja. Sebenarnja salah satu 
lah dengan tjara memberi kredit 
membeajai usaha2 pembangunan   
rintah pusat, P 

usaha an daerah, tetapi 
(f7. 31. Bbl—-fl, a7—a6? (kesulitan hitam adalah karena terpak- 

  

) Beta Ada 
Status Resmi 
Bagi #Anggauta2 
TKR Dan TRI 

KEPALA Staf Komando Dae 
rah Pertempuran Sulawesi Sela 
tan/Tenggara Overste Nasuhi, 
dalam konperensi persnja jang 
pertama menerangkan, bahwa 
pihak Ko DPSST dan alat2 pe- 
amerintah lainnja mempunjai ke 
Ijakinan besar bahwa pihak TK 
R/Hamid Ali-Usman Balo dan 
TRI/ Andi Makulau-Ismail akar 
melakukan pelaksanaan pemul: 
han keamanan di Sulawesi Sela 
tan/Tenggara dan penjelesaiar 
jang tertjantum dalam persetu. 
djzan jang tertjapai baru2 ini 
di Djakarta dgn penuh tang: 
sung djawab. 

Belum punja status resmi, 
Mengenai status TKR dan 

TRI, dikatakan bahwa penetapan 
tentang status mereka ditangguh 
kan sampai keluarnja UU Wa- 
djib Bela Umum. Djuga dengan 
tertjapainja persetudjuan antara 
kedua pasukan itu dgn pihak AD 
dan pemerintah maka status 
TKR-TRI setjara organisasi ke- 
seluruhannja dianggap bubar. 

Selandjutnja dikatakan bahwa 
sebenarnja setjara juridis mereka 
tidak boleh lagi memakai nama 

tuk melantjarkan 
an jang telah ditjapai 
masih diizinkan 
Mana pasukan mereka 
ra). 

organisasi mereka itu, tetapi un- 
isi persetudju- 

mereka telah datang dari salah satu orga 
mempergunakan nisasi buruh diantara 4 buah or- 

(Anta- 

  

    

      

   

   Drs Oetara Ingin Laku. 
kan ,Coup" Atas Pabrik 

Gula ,,Pagottan'? 
Niatnja”Mau Singkirkan Administratur 
Boelger — Kini ,,Pagottan” Telah Giling 

Lagi Dan Berdjalan Baik 
DRS. OETARA, seorang employe pada paberik gula ,,Pa- 

gottan” (Madiun), sesudah sedjak tanggal 4 Djuli 1956 jang lalu 
dikenakan tahanan rumah (huisarrest) oleh fihak kepolisian se- 
tempat, belakangan ini telah dischors oleh atasannja. Sesudah 
tindakan2 schorsing atas diri Drs. Oetara tersebut, maka paberik 
gula ,,Pagottan” jang semula terhambat untuk memulai kerdja- 
gilingnja berkenaan dengan adanja perselisihan perburuhan antara 
salah satu organisasi buruh jang ada dipaberik tersebut disatu 
pihak dengan pengusaha paberik/B.I.N. dan 2 buah organisasi 
buruh lainnja dilain fihak, kini sudah dapat menggiling dan ber- 
djalan baik. 

Demikian antara 1ain ketera- 
ngan jang didapat Antara”. Se 
landjutnja sumber2 lainnja mene 
rangkan kepada “Antara”, bah 
wa perselisihan perburuhan jang 
telah menghambat rentjana giling 

Bagaimana proses kedjadian jg 
sebenarnja dalam persoalan ini, 
keterangan2 jang dapat dikum- . 
pulkan ,,Antara” sampai hari 
Kamis masih belum djelas.  Se- 
dangkan fihak2 resmi atas perta- 

paberik gula "Pagottan” terse- Injaan2 ,,Antara masih belum 
but, adalah mengenai dan me- |bersedia memberikan Ka 
njangkut 30 orang buruh jang ngan2. Dalam pada itu, an 2 
dalam tahun 1955 jang lalu per-|iang berdekatan Mn 2 5 
nah bekerdja sebagai buruh ka: "|atas pertanjaan ,,Antara si 1 
panje kepada paberik gula ,,Pa- (wa dalam puntjak perselisihan 

1 5 perburuhan itu, pernah  terdjadi gottan”: perselisihan tersebut pa 
da tingkat2 jang terachir ternjata 
berbelok kepada pokok2 persoal- 
an jang lain, jaitu tuntutan peng 
gantian  Administratur  paberik 
gula ,,Pagottan” Balger (Belan- 
da) oleh seorang tenaga bangsa 
Indonesia, Tuntutan terachir itu 

lebih kurang 600 orang dari sa- 
lah satu organisasi buruh pabe 
rik gula ,,Pagottan” melangsung- 
kan suatu gerakan demonstrasi: 
pada kira2 tanggal 4 Djuli 1956: 
jang baru lalu, jang maksudnja 
masih belum djelas. Tetapi ke- 
mudian -  ternjata 

  
dEtat) atas kedudukan Admini- 
stratur paberik gula ,,Pagottan”, 
jang diduduki selama ini oleh 
Bolger. Tindakan2 tsb menjebab 

ganisasi buruh jang ada dipabe- 
rik ,,Pagottan” tersebut. 

terdjadi sua- 
tu perebutan kekuasaan (Coup " . 

   
      

  

        

      
        

          
   

        

    

  

    

     

    
    

  

   

    

   
   

    

   

kan fihak2 jang berwadjih menge kemauan itu tinggal mendjadi suatu lamunan djika tidak ditjari 

— — — Lepas dari "salah” atau "tidaknja” penjelundupan terse- 
but, tetapi jang terang adalah bahwa penjelundupan2 itu merupa- 
kan akibat dari perasaan "di-anak tirikannja” daerah2 oleh peme- 

langkah jang baik kearah itu, ia- 
dengan tjara jang gampang guna 
didaerah2, 

  

SIARAN RADIO R. L, 
Semarang, 22 Djuli 1956. 

H. The Moon Islanders. -09.00 Hi 

dan Suhairi. 09.45 Rajuan Bersa 

-— Radio: 
Djam 07.25 Disco Varia. 08.10 

Orkes Puspa Kentjana. 08.30 O. 

buran pagi. 09.30 Njanjian Didi 

i Organisasi 
Bekas: Ge- 
rilja R.I. 

MENURUT keterangannja, 
DPP Bekas Gerilja RJ. di Dja- 
karta telah meng-aktiikan kem- 
bali Persekutuan Bekas Gerilja 
Rep. Indonesia jg dahulu resmi- 
nja didirikan pada awal 1954. 

sa menunggu siasat putih dan karena zet ini pula putih akan me- 
robah Na lagi dan sekarang disajap permaisuri). 32. Bfl—bi! 
b6—b5.. 33. Kd3—el, Kce8—a7. 34.  Kel—c2, Md7—e8. 35. 
Kc2—a3, Bf7—b7. 36. c4Xb5, a6Xb5. 37. ab—ab! (Saat jang kri- 
tiek bagi hitam sebab 37. ...... Bb6 didjawab. 38. Kc4--) Bb7—c7. 
38. Me2Xb5. Ka7Xb5. 39. Ka3Xb5-4-, Me8Xb5. 40.  Bb2Xb5, 
IBbXb5. 41. Bb1Xb5, c5—c4. 42. Bb5—b6--, Rd6—47. 43. 9g4—95, 
f6xg. H4. h4Xg5 hingga disini partai ditunda, tapi kemudian tanpa 
diteruskan hitam menjerah kalah. Hasil permainan posisi jang ge- 

| milang. 2 
  

PROBLIM NO. 25 "SESAT DJALAN”. 
: A. Azis Solo ) : 

Ta , Pt ebi Re2, 
  

Ma5, Meb, Kb4, 
Kgl, pion f2, h2 
(7 buah). 
Hitam: Reds, 
Mc7, pion b7 (3 
buah). 

Putih djalan dulu 

Simbolon: Komando Ten- 
tara &/TT Bertanggung 
Djawab Kp KSAD Menge- 
nai Soal ,/Teluk'Nibung” Keadaan Asrama2' Tentara Di TIJI Sudah Tidak Lajak Lagi . Ditempati"Manusia J ang 

Ingin Hidup Bahagia 
PANGLIMA TENTARA dan Territorium I kolonel M. Sim- bolon menjatakan, bahwa peri-kehidupan anggota2 tentara di resimen2 1 dan III dari T.& T. I dalam soal peasramaan sangat sulit. Anggota2 tentara itu dikatakannja tinggal diatas asrama2 jang telah usang seria telah tua, Malah ada diantaranja jang se- betulnja tidak dapat lagi untuk ditempati oleh manusia2 jang ingin hidup berbahagia. Kesan2 ini dipaparkan oleh Simbolon, sebagai hasil dari kundjungan2nja ke-resimen2 tersebut selama 10 hari baru-baru ini. F 

  
nakan tahanan rumah 'atas diri 

Drs. Oetara. 

Apakah tindakan2 jang didja- 
lankan oleh Drs. Oetar, ini be 
nar2 mendapat sokongan atau 
ada sangkut pautnja dengan ke 
|giatan salah satu, organisasi bu 
ruh jang ada dipaberik itu, atau 
kah tidak, sementar, ini masih 
belum didapat keterangan2 jang 
memastikan. Tetapi jang terang 
belakangar ini telah dikeluarkan 
(disiarkan) sebuah surat pernja- 
taan dari salah satu organisasi 
buruh jang ada dipaberik ,,Pa- 
gottan” itu, jang pada pokoknja 
imenjatakan, bahwa tindakanstin 
dakan Drs. Oetara tsb. adalah 
mendjadi tanggung-djawab Drs. 

.Oetara sendiri dan tidak ada 
sangkut-pautnja dengan organisa 

isi tsb. Demikian keterangan2 jg 
Idapat dikumpulkan .,Antara” se 

  

    

ma. 10.15 Lagu2 Tionghoa. 10.30 DPP. Bekas Gerilja Republik 
Gadon Minggon. 12.30  Pekanlindonesia terdiri dari ketua 
Datang. 12.50 Swing time. 13.15Jumum J.B. Assa, wakil ketua 

dan hitam mat da- 
lam 4 (empat) zet. 
Djawaban betul di 

          

Irama Malaya. 14.10 Krontjong 

Peladjaran Njanji. 18.15 Irama 
Maluku. 18.30 Dari Redaksi Ban 
teng Negara. 1845 Irama Maluku 
(landjutan). 19.30 Njanjian Sutji. 
20.10 Wajang Orang oleh Kelu 
larga Karawitan Studio Surakar- 
ta. 21.00 Seni Budaja. 22.10 Wa 
jang Orang (landjutan). 23.30 
Penutup. 

Surakarta, 22 Djuli 1956, 

asli, 17.00 Ruang Peladjar. 17.30 
unam Fr. Ririhena, sekretaris 
djenderal Nasir Siregar, ketua ba 
gian ekonomi Said Hasjim Sam 
mah, ketua bagian keuangan/per 
lengkapan St. Aminuddin, ketua 
bagian pengerahan tenaga Gatot 
Sutardjo, ketua bagian perburuh 
an Mustafa Sulaiman, ketua 
penghubung bagian urusan Ti iong 
z0a Oey Tiam Yjong dan bagian 
penerangan masih dirangkap oleh 
sekretaris djenderal. 

Kalau pada mula pertama ang 
dari 

beri nilai 2. i 

Surat2  djawaban | 
ditunggu selambat- ' 

lambat-nja 10 ha- 
ri sesudah problim 
ini dimuat, diala- 
matkan pada ,,Sua   

  

  

ra Merdeka” Semarang dengandiberi tanda "Tjatur”. 

i kelebihannja kami tulis ter 
2 dan jg 24 kami kurung. 
Semoga sdr. bisa memahami pen 

Djawaban problim no. 23 “Pa 
idja”. 1. Ph7-1, c3-c2 ngawal Radja ng 3 ak 

gota2 organisasi-ini terdiri 
bekas2 gerilja Dipisi Matjan Pu 
tih jang telah bertempur melawan 
Belanda dalam perang kolonial 
dulu di Djawa, sekarang setiap 
bekas gerilja diseluruh Indonesia 
dapat mendjadi anggota dari or- 
ganisasi gerilja RI. ini, demikian 
keterangan DPP Bekas Gerilja 
R.I. dan ditambahkunnj 
dewasa ini 
R.I. sedang 11 suatu ren 

jam . 0720. Taman-Indrija. 
07.45 Mlissa' /Sutji..09.00: Rempah: 
rempah Akad pagi. 09.15 Rajuan 

IPagi. 10.00 Dari Bali. 10.15 Ira- 
ma Hawaii. 10.45 Hidangan The, 
Melachino Strings. 11.00 Klene- 
ngan Siang. 13.10 Minggu Gem- 
bira. 1340 Hidangan Lima Seka 
wan, 14.15 Irama Indonesia. 17.00 
Gelanggang Kepanduan. 17.50 Ru 
angan pemuda pemudi. 18.30 Nja 

   

    

    

   
mat, dil. variant. Djawaban jg: 
betul kali ini terpaksa tidak bisa 
kami muatkan lagi 'nama2nja, 
tetapi bagi mereka jg benar te 
bakannja telah kami tambah de 
ngan 2 nilai. Hadiah: dalam 
minggu ini hadiah kami sampai 
kan kepada: R. Husin Semg.. 
Widyastuti Solo, Sujono  Kebu 
men dan M. Juwono Bodjonego   njian Sutji. 19.30. Lagu2 Tiong- 

hoa. 20.05 Jang Djauh diangkasa. 
20.15 Siteran Malam. 20.45 Pendi 
dikan Budi Pekerti. 21.15 Siteran 
Malam (landjutan). 22.15 Bisi- 
kan Malam. 23.30 Penutup. 
Jogiakarta, 22 Djuli 1956. 
Djam 07.20 Barat Populer. BA Ra On men 07.30 Rajuan Pagi. 08.15 Pandu , Penuntun. 08.45 Serba serbi Ming AnekaUj aten | gu pagi. 09.00 Kebaktian Pagi. MAN Pe me Sana LO Deny! 10.15. O. K. Tjempaka Baru. 

11.00 Irama Djoget. 11.15 Suara 
Siang. 11.45  Lagu2 “Tionghoa, 
12.00 O. H. Suara Istana. 123.0 
Minggon. 14.10  Ujon2 Minggon 
(landjutan). 17.00 Taman Ksa-l 
tria. 17.40 Orkes Radio Semarang. 
18.15 Sebuah Suita. 18.30 Njanji 
an Kristen. 19.40 Hidangan Tan 

Ijana  duapangan perekonomian 

kehidupan jang lajak kepada be- 
kas gerilja baik jang telah kem- 
bali maupun jang 
sedalam masjarakat. 

akan kerebalii     
  PUKWUKERTO 

“MELANDJUTKAN NOR- 
MALISERING KALI 

BENGAWAN. 
Baru2 ini dengan dikundjungi 

teng Daerah Banjumas M. Soe- 

1 2 a dan perburuhan utk. memberikan ! 

oleh Kepala P.U. Propinsi Dja- I 
pa Sjair. 20.15 Lagu2 Semenan- 

| djung. 21.10 Djawaban Surat2. 
121.30 Panggung Radio Jogjakarta. 
122.15 Panggung Radio Jogjakarta. 
(landjutan). 23.30 Penutup. 
Djakarta, 22 Djuli1956, 
Waktu Ditjetak Atjara Belum 

Datang. 
Tjirebon, 22 Djuli 1956, 

08.30 Imbauan pagi. 09.00 Siaran 
A. P. 10.00 Kebaktian Minggu. 
11.00 Prosa Minggu. 11.15 Instru 
mentalia. 11.30 : 

'IKroja. Pekerdjaan mana dimulai 
Djam 07.10 Gendang Pentjak. 

warto, Kepala Seksi Purwokerto, 
Wedono Sumpiuh ' dan Kroja, 
Tjamat dan Pamong Desa setem 

resmian landjutan normalisering 
kali Sigatel jang ada diperbatas- 
an antara daerah Sumpiuh dan 

dari pertemuannja antara kali Be 
ngawan dgn kali Sumpiuh sam- 
pai ke kali Idjo dekat pantai 
laut jg pandjangnja Lk. 3 km. 
Untuk keperluan pekerdjaan tsb. 
telah disediakan  biaja sebanjak 

  pat telah diadakan upatjara pe-' 

ina dan Bing Slamet. 07.45 Hidang 

dil. 12.00 Klasika. 12.30 Orkes Rp. 204000.” dora ditkkaknn 
|Krontjong M. Sagi. 13.10 Perma dalam th. 1956 ini sudah Gakaai inan Hammond. 13.30 Oo. H. Sri | Dengan selesainja — normalise. Widjaja: 14.10 O.H. Sri Widjaja ring sungai2 semua itu, maka sa (Jandjutan). 17.00 Taman Kentja wah-sawah didaerah ' Sumpiuh 
na 17.30 Siaran A. P. 18.30 Sua |gan Kroja di 11 desa dan seluas ra S.M.P. 19.30 Ruangan Roma 2700 ha: jang selalu tergenang 

Katholik: 20.05 Orkes Krontjong air, sehingga mengakibatkan ke. 
Satria. 21,15 Sandiwara Radio. rugian jg besar bagi penduduk 
22.15 Orkes Ketjapi Bajangkara: | yan membawa korban manusia, 23.00 Penutup. Hn oleh karena terganggu kesehat- 
Semarang, 23 Djuli 1956. ... Jannja, maka diharapkan akan da Djam 06.25 Orkes Hawaiian pat dikurangi atau dihindarkan 
Teruna: 06.45 Orkes Glenn Miller. sama sekali. Selain dari itu jang 07.10 Njanjian ' Mudjawarti dll. Iteini telah njata faedahnja jalah 
07.30 Irama Langgam. 13.15 O. djalan raja Sumpiuh jang semu- M. Sinar Medan. 13.45 Orkes la sering2 tergenang air sampai Promenade Boston. 14.10 Orkes Naa tingginja, sehingga meng 
Radio Nee Sa ang ganggu djalannja lalu lintas, ma- Sore. 18.1 idangan Corps Mu- fk, kini belah "Tapak: dihtadi Hen” 
sik. 18.30 Ruangan  CPRAD. 
18.45 Hidangan Corps Musik (lan — 
djutan). 19.30 Dolanan. 20.30 Ra 
juan Malam. 21.15 Dari dan utk 
Pendengar. 22.15 Dari dan untuk 
Pendengar (ladjutan). 23.00 Pe 
nutup. san 
Surakarta, 23 Djuli 1956, 

Djam 06.10 Instrumentalia Gem 
bira. 06.30 Rajuan pagi. 07.20 
Sunda Gembira. 07.30 Suara Rat 

    ran. 14.10 Hidangan Radio Orkes 
Surakarta. 17.00 Taman Putra. 
1740 Dwi Gitar. 18.15 Ruangan | 
Djapen. 18.30 Alam kanak2. 19.40 
Gending2 Dolanan. 20.05 Gending 
gending - Dolanan (landjutan). 
21.00 Untuk Kesedjahteraan Kel. 
Kita. 21.30 Dibawah sinar Bulan 

  

  

ro. Nilai mereka 24 kami hapus 
m. 
Koresponden-si: ' Empat pene- 

bak dari Sekaju Semg. sekalipun 
betul djawabannja mengenai prc 
blim no. 23, terpaksa kami ang 
gap tidak sjah karena 2 putjuk 
surat dipergunakan untuk 4 
orang penebak. Padahal pernah 
kami umumkan bahwa djawaban 
sematjam demikian tidak kami 
anggap sjah. Njoo Hwat Swic 
Jogja: Sebelum ada ketentuan js 
baru, pemberian hadiah kami 
atur seperti “sekarang ini jakni 
dengan dasar nilai 24 dengan tja 
tatan siapa jg djumlah kelebihan 
nia nilai paling tinggi kami dahu 
lukan, dan bila ini lebih dari 4 
orang kami undi. Djika sudah 
mentjapai njlai 24 padahal be 
um mendapat hadiah maka ni 

BREBES 
KURSUS ULANGAN PEN- 
“DIDIKAN DJASMANI. 

  | 

2. Phl-al-4-, Rd4-e4, djelasan ini. Samhuri Klaten: d5 Pn dna si Aa kaaban six problim no. 23 
dengan kuntji Ph3-hi, kami sa 
lahkan. Sdr. kurang hati2, walau 
pun maksud sdr. menulis Ph7- 
hl, sebab variantennja benar se 
mua. Widodo T. Widyanto Solo: 
Sampai dengan no. 23 nilai sdr. 
tertjatat “16 (24). Probl. no. 21 
sdr. tak dapat nilai. ah 
Suwondo Solo: Selama ini ka- 

mi baru menerima 2 putjuk su 
rat dari sdr. Surat pertanjaan jg 
kami djawab ini dan surat dja 
waban 'probl. no. 23. Djadi su 
rat2 jg terdahulu tidak kami te 
rima. Sjaratnja hanja langganan. 
Sajang djawaban no. 23 dari sdr. 
jg baru pertama kali ini kami te 
rima, masih belum benar. Sukan 
dar Blora: Djawaban probl. no. 
21 dari sdr. tidak kami terima. 
Jang kami terima no. 20, 22 dan 
23. Rusdadi Solo: Memang pen 
dapat sdr. mengenai tjontoh par 
tai babak achir jg kami sadjikan 
baru2 ini, benar. Sengadja kami 
buat demikian, untuk mengeta 
uj sampai dimana perhatian pe 

minat terhadap tulisan? jg kami 
sadjikan. Sucarman Semg.: Utk. 
problim 2 zet mat, kiranja tju 
kup dengan kuntjizet sadja. Teta 
pi untuk problim 3 zet atau le 
bih, perlu disertai ' variantennja. 
Karena sudah lebih dari setahun. 
sdr. tidak - mengirimkan  djawa 
ban, maka nilai kami perbaha- 
ruji lagi. I. Harnanda Wonosobo: 
Memang benar pendapat sdr. 
bahwa rubrik kita ini sering ter 
desak oleh hal2 lain. hingga ter 
paksa membatasi diri. Usul sdr,   Pada tgl. 1 s/d 15 Djuli 1956, 

oleh Pakan (Pendidikan Djas- 

mani Kab. Brebes telah diselen» 

garakan Kursus Ulangan Pendidi 

kan Djasmani untuk Guru2 S.R. 

dalam Kab. Brebes sedjumlah 58 | 

orang jang semuarja itu keluaran 
dari S.G.B. Selama kursus mere 
ka ditempatkan di Asrama. Pada 

achir kursus, ternjata dari 30 

orang Guru dapat lulus semua. 

DJUANA 
ana 

KONPERENSI KAMITUWO. 
Didapat kabar, bahwa atas| 

inisiatief Tjamat Djuana, maka 
selain diadakan konperensi2 jang 
chusus untuk Kepala2 desa, dju 
ga pada tiap2 tgl. 15, diadakan 
konperensi jang chusus dihadliri 
'oleh para Kamituwo2. Adapun 
dalam konperensi mana a.l. jang 
dibitjarakan sekitar ' Kepamong- 
Pradjaan, P.B.H.-Pendidikan Ma 
sjarakat. dan Penerangan2 Situa 
si Umum. Sedang dalam konpe 
sensi tsb. dihadliri oleh utusan2 
dari 29 desa jang dalam lingku- 
ngan daerah Ketjamatan Djuana. 

Konperensi  sematjam ini baru 

Iprae-advies 

pengusaha, pedagang2 nasional, 

agar mibrik kita pindah tempat 

Kesedihan dalam soal asrama 
itu didjelaskan dalam amanat- 
nja pada upatjara penaikan ben 
idera tgl. 17 Djuli 1956 di Gar 
nizun Medan dihadapan 
perwira, bintara dan 
dari staf kedinasan 
Dinjatakan 
demikian, semangat dan moril 
dari anggota2 tentara diresimen 
resimen tsb., masih tetap baik, 
walaupun mereka hidup dalam 
keadaan jang begitu sulit. Berda 
sarka, kesan2 ini kolonel Sim- bolon memberi amanat chusus kepad, anggota? staf dari djawa 
tan2, dinas dan korps, supaja me teka. bekerdja untuk pasukan2 
dan buka, sebaliknja. 

para 
bawahar 
Pera 

Dikatakan oleh kolonel Simbo 
lon, bahwa para anggota2 tenta 
ra jang bekerdja distaf2 dan di- 
nas2 tidaklah berbeda penderita- 
annja dgn mereka jang ada dipa 
sukan2. Tetapi ini tidaklah men 
djadi soal, demikian panglima 
Simbolon, jang menambahkan, 
bhw jang mendjadi persoalan se 
pandjang masa, ialah bhw mere: 
ka jang bekerdja distaf2 dan di- 
nas2 haruslah tetap bekerdja se- 
kuat?nja utk kepentingan semua 
ia dipimpin. Segalanja ini perlu 
disampaikannja, katanja lebih 
djauh, utk menjadarkan kembali 
pengertian2 jang semestinja dika 
langan Angkatan Darat, agar 
konsolidasi dan stabilisasi dida- 
lam Territorium I (Bukit Baris- 
an) tetap berdjalan din lantjar. 

Peristiwa ,, Teluk Nibung”. 
Kemudian, Panglima Simbolon 

mengatakan tentang apa jang ba 
ru-baru ini banjak terbatja dida- 
lam surat2 kabar, jsitu berkena- 
an dgn peristiwa ,,/Telak Ni- 
bung”. 

pula, bhw. meskipun ! 

|kitar perselisihan perburuhan 
|tsb. 

| Keteramgan2 terachir jang di- 
Gerakan Assaat (dapat ,,Antara” dari fihak res: 

. m MI menmiatakan, bahwa ' schor- 
Di Djawa Barat sing atas diri Drs. Oetars tsb. 

”' memang benar telah didjalankan 
Djuga Banjak Pengi- dan sekarang paberik gula ..Pa 

kutnja sgottan” sudah bekerdja menggi- 
Bap Mg biasa, untuk masa ! . : :, giling tahun 1956 ini dan Admi- h Ban Pn nan “De Dpt masih tetap Bolger. 

Diana Ban djuga di edan (Antara) 
dan dibeberapa tempat dalam da sa : 
rah .Djawa Barat ternjata  ba- TJATUR : Menurut pengurus njak sekali penjokong apa jang Pertiasi, grandmaster Kotov .da- disebut ,,Kaum  Assaat?, tapi jai Soviet iang menurut rentiana hingga kini masih belum men- ditunggu kedatangannja di Indo- djelma mendjadi satu Organisasi nesia, berhubung dgn kesehatan- dan nrasih memikir?kan. bagai- inja tidak djadi datang. Pertjasi Tana Hjaranja hrus mengada- mengusulkan pada Kedutaan Be- ka dina. yoonipkoto KAUM sar Soviet Gi,” Indonesia” supaa Diterangkan lebih landjut bhw Na yan ia da- Assaat” di Djawa Barat itu nan P3 Naa nesia grand- 
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tipun akan dikemukakan dalam master Spassky. Kalau usu! Per | Kongres Ekonomi Nasional Selu tiasi itu bisa dipenuhi, peng'ri- ! ruh Indonesia jang akan dilangman Spassky ke Indonesia itu ba | sungkan di Surabaja. (Antara) ru bisa dilaksanakan pada kira? : 
bl. Agustus j.a.d. :   

  

Pidato Heideiberg' Bung 
Karno'Berikan Kesan'Je 
MendalamDiD ermanbBrt 
Usaha Djerman?grt. Untuk“#Adakan Hu- bungan Dan Negara? Pasifik Barat Meru- pakan Kedjadian Internasionol Penting PENINDJAU2 EROPAH BARAT di Bonn menganggap hu- bungan2 jang diadakan oleh Djerman Barat dengan ahli2 negara dari negara2 di Pasifik Barat sebagai salah satu kedjadian jang penting didalam perkembangan internasional. Seperti diketahui, sesudah kundjungan Presiden Sukarno ke Djerman Barat, maka tiba dinegara tersebut Perdana Menteri Nehru dari India dan P.M. Menzies dari Australia, 

  

Dalam hubungan ini dinjata- 

gung djawab dari Komando Ten Anaknja Sendiri Di-   ke "Minggu ini”, sementara ini belum bisa karena beberapa bal. 

TEGAL 
GERAKAN ASSAAT TER 

BENTUK. 
Dengan  dihadliri oleh lebih 

kurang 60 orang pengusaha nasi 
onal bertempat dikantor Gaper- 
bi (Gabungan Perusahaan Batik 
Indonesia) Tegal setelah dibatja 
dan dikupas setjara mendalam 

mr. Assaat pada kongres Importir Nasional Selu- ruh Indonesia di Surabaja, perte 
muan pengusaha2 nasional Te- 
gal tersebut berhasil membentuk 
Gerakan Assaat dengan susunan 
pengurusnja jang terdiri dari: ke tua Mawardi, penulis: Mubaroh 
dan anggauta2nja: Soeprapto, 
Soewarno dan S, Hadikusumo. 
Program kerdja daripada gera- 
kan tersebut pertama-tama dim. 
waktu jang singkat akan menga 
dakan pertemuan dengan semua   berdjalan sedjak tgl. 15 Djuli jbl. organisasi2 massa dan instansi?   

REMBANG 
PEMBANGUNAN DAM.,   Purnama, 22.10 Hidangan Malam. 

23.00 Penutup. 3 Ilingt t an The Ray Ellington @uarte Djakarta, 23 Djuli 1956, 13.10  Klenengan dari Kraton, 
14.10 Klenengan dari Kraton (lan 
djutan). 17.00 Dunia anak2, 1740 
Varia Djawa Tengah. 17.50 Sen- 
dja mendatang. 18.15 Usaha2 me 
madjukan pendidikan  djasmani. 
18.30 Irama Langgam. 19.30 Ira 
ma Seriosa. 20.30 Wajang Orang 
oleh Karawitan Studio. 2215 Wa |Dixon. 13.40 Alam Minangkabau. 
jang Orang (landjutan).  24.00114.10 Radio Orkes Jogjakarta. 
Penutup. / .17.00 Penghantar minum teh. ' 
Jogjakarta, 23 Djuli 1956 “117.30 Siaran A. P. 18.10 Ruangan 

Djam 06.10 Hiasan Pagi. 06.35 IDjapen. 18.30 Kwartet Munaco:. 
Njanjian Adi. 06.45 Jo Stafford. |19.20 Ketjapi Tritunggal. 20.30 
07.20 Tiga Sekawan. 07.45 Lagu (Gelanggang Wanita. 21.15 O. H. 
lagu mengiring bekerdja. 13.10 Pel (Bukit Tjiremai. 22.10 Orkes Kron 
bagai Irama, 13.45 Aneka Ketimu tjong Bajangkara. 23.00 Penutup. 

Datang. j 
Tjirebon, 23 Djuli 1956, 

Rajuan The Andrews Sisters. 

buran Studio. 13.10 Reginald   
desa Mrajoen, Sale, Rembang te- 

itj i lah dilakukan upatjara penanaman 
Ka aa Palu atu pertama utk pembikinan dam 

| pengairan & 
j - Tjamat Sale, Sumarto. 

PN aa Tiap, Da0 | patbanynta ada 80 m dan bila 
| in i telah selesai akan bisa mengairi 
AA Ga Manan LO Ha "sawah seluas 250 ha. jang meli 

' puti sawah2 disekitar desa Mra- 
joen, Sale dan Djoho. 

nja dipikul setjara gotong-rojong 
oleh pemilik2 sawah 
menerima pengairan dari dam ini 

dan memakan 
Rp.7500,— (tudjuh ribu lima 
tus rupijah) 

Pada tgl. 15 Djuli 1955 jbl. di 

jang dilakukan oleh 
Dam ini   Beaja pekerdjaan ini seluruh- 

jang akan 

TJIREBON 

bahwa 

dengan sisa pendaftaran triwulan 

pekerdjaan sendiri dan tidak he 
hubungan Tagi 
Penempatan Tenaga 
orang. 
bahwa dari belum mendapat 

Mia - sndjuantah Ta jang belum mendapat 

pemerintah setempat, 

  

DJUMLAH PENTJARI 
KERDJA. $ 

Kantor penempatan Tenaga 
Daerah Tjirebon mengabarkan, 

djumlah pentjari kerdja 
dalam triwulan kedua ditambah 

pertama th, ini ada sebanjak 
3.352 orang terdiri dari laki2 
dan perempuan. Dalam triwulan 
kdua itu telah dapat ditempatkan 
sebanjak 67 orang, dan pengha- 
pusan dengan alasan mendapat 

dengan 
ada 

Lebih djauh dinjataxan, 

Kantor 
1490 

erdja itu a.i   

tara & Territorium 1. Organisasi 
kemiliteran adalah menurut djen 
djang hierarchie dan demikian- 
pun komando Tentara dan Terri 
torium bertanggung djawab ke- 
pada KSAD. 

Demikian kolonel M. Simbo- 

serahkan Kpd. Polisi 

KELUARGA Lie Hie Kie di- 
djalan Dinojo, Surabaja, jang te 
lah merasa djengkel dan untuk 
memberikan ,,adjaran” pada anak 
'kandungnja sendiri bernama Lie 
  Barat terbatas pada masalah per 

satuan kismbali negaranjay soal 
hubungan dengan negara2 besar 
di Barat dan negara? Barat Inin 
nja. Sebagai hasil praktis, maka bagian2 di Kementerian Luar 
Negeri jang diberi tugas untuk 
mempeladjari soal2 Timur Djauh 
diperluas. Menurut para penin- 
djau tsb., maka Bonn denga, ra 

gawal Kem. Perekono- 

bil menpantjam semua keluarga 
0 rumah, 

nja. 

oleh Tan Po Hwa didjawab, be 

lon, jang dalam amanatnja itu 
achirnja memberikan kejakinan 
kepada para warga angkatan da 
rat di T & T. I, bahwa apapun 
jang terdjadi sepandjang jg da- 
pat  dipertangaung - diawabkan 
oleh komando TT TI, adalah un- 
tuk kepentingan tentara di Terri- 
torium I (Antara). 

Habis Djual Pa- 
'brik Dirampok, 
Rampok2 Ngaku Pe- 

a
a
n
 

Sa
ya
n 

Hen
 
a 

mian 
| 

BERTEPATAN pada hari raya ' 
Idul Adha, didalam kota Djakar ngadjaran dan, mendadi 

(ta pada hari Rebo pagi kembali baik2. Anak saja itu telah ber- terdjadi perampokan besar, kali skali disekolahkan, tetapi berka- ini jang mendjadi korban adalah li2 pula dikeluarkan dari sekolah 
pemilik dari perusahaan kemedja 
»Triple B”, bertempat tinggal di | 
djalan Manggabesar, Djakarta ' 
Kota, 
Kawanan pendjahat jang men 

djalankan rol kedjahatan dikala 
hari masih pagi itu, jakni kira2 
djam 8, terdiri dari 4 orang ber 
sendjata pistol dan pisau, jang 
sewaktu mulai memasuki rumah 
korbannja, mengaku sebagai pe- 
gawai2 dari Kementerian Per- 
ekonomian dan bermaksud mene 
mui tuan rumah untuk sesuatu 
keperluan. 

Tahu tuan rumah baru 
sadja djual perusahaan, 

Kawanan perampok tsb. sam: 

berkata bahwa mereka ' 
mengtisaui “an Po Hwa mem- 

: punjai banjak uan 
terdapat (sadja mendjual paberik kemedja ra anak2 dari sekolah landjutan per | nj b. tama dan atas, 

karena baru 

Utjapan perampok2 ts 

- 

T
a
 

ap 
rt
a 

an
ak
 

an 
Te
a 

Sa puas melihat, bahwa ketiga 
tamu agung tsb. telah membe- 
rikan perhatiannja kepada masa 
lah penjatuan kembali Djerman 
dan menganggap bahwa pemetja 
han soal tsb. adalah bagian jang 
penting dari pada politik untuk 
meredakan ketegangan didunia, 

Pembitjaraan2 Presiden Sukar- 
20 dengan Perdana Menteri Kon- 
rad Adenauer dianggap penting 
sekali dan demikian djuga telah 
diberikan perhatian jang besar se 
kali kepada pidato Presiden Su- 
karno di Universitas Heidelberg, 
dimana Presiden menjatakan, bah 
wa penjatuan kembali Djerman 
akan merupakan sumbangan jg 
besar untuk meredakan ketegang 
an dunia sekarang ini. Tokoh 
Sukarno jang penuh gaja dan ke 
kuatan itu telah meninggalkan ke 
san jang mendalam pada orang2 
Djerman, 

Kiem Djwan jang selalu melaku 
kan kedjahatan2 misalnja pentju 
rian2, tidak sadja dirumahnja sen 
diri tetapi djuga dilain ' tempat, 
telah melaporkan perbuatan anak 
nja itu kepada polisi hingga anak 
nja itu ditangkap. 

Setelah ditangkap, Lie  Kiem 
Diwan melarika, diri dari taha 
nan, tetapi kemudian, dapat di- 
tangkap kembali dan hari Selasa 
telah dihalapkan dimuka penga 
dilan.. 

Lie 
semua 

Didepan medja  hidjau 
Kiem Djwan mengakui 
buatannja. 

  
Setelah ajah Lie Kiem Djwan 

ditanja oleh Hakim: ,,Bagaima- 
na kiranja kalau nanti anak tuan 
dihukum”, didjawabnja:  ,,Bier 
sadja, supaja anak saja dapat pe 

orang 

Selandjutnja dikabarkan, bah- 
wa antara Nehru dan Adenauer 
telah terdjadi hubungan pribau. 

nja, dan achirnja Saja suruh ban 
tu2 pekerdjaan dirumah, tetapi 
ernjata selalu melakuka, kedja 
atan2 itu.” | 5 : . Jang baik jang menimbulkan ka:a An ng na - sepakat didalam pelbagai hal. Pun 1 3 Tu djars, (Antara un U Perdana Menteri Menzies telah n " 1 mendjandjikan bantuan Australia 

dalam pemetjahan soal Eropah jg 
iterpenting, jaitu penjatuan kem- 

medjanja, tetapi ia tidak mempu (bali Djerman. : »Djerman Barat , njai uang kontan, karena uang demikian pernjataan2 penindjau2 
hasil pendjualan paberik itu bu- |(Djerman itu, ,,mempunjai tugas kan mendjadi miliknja sendiri (jang besar di Pasifik Barat dida melainkan milik kawan?nja jang lam politik perdagangan dan Ia r | ja jang kongsi dengan dia, pangan ekonomi dan berhubung Sementara itu sebagian dari dengan itu maka sesudah pembi Ken mnoka KG telah ADA ati tjaraan2 dengan ahli2 negara itu, dulamuja bebarapg rap Tar (hubungan2 €konomi harus diper- kontan, barang2 perhiasan, sala erat dan Djerman harus memberi 
dii tangan jang sedang” dipaka! bantuan didalam membuka dae- 
njonja rumah, kemedja2 dan se rah-daerah. baru dan mendidik 
bagainja, meliputi djumlah Lk, tenaga2 ahli”. Demikian kawat 
Rp. 5,000,—, (Antara), »Antara” dari Bonn. 

  
  

nar ia bari mendjual paberik ke- 
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pe aaA yaaa ahli2 negara kannja, bhw sesun hnja, 
jerman Barat mempunjai tju- done” telah terdjadi a ban Bil Oo IT kup kesempatan untuk mengada | .. Doang a ran UA kan tindakan mengenai mas itu di pergunakan untuk kepenti- z masalah Be jan baba Mean | ngan Angkatan Darat di Territo Sudah: : Djengkel bertahun2 permana” Batin rium I, adalah mendjadi tang- : 
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«manan jang potensiil. . Demikian 
keterangan? K 
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aa 

| rangkan 

    
    

   
     

    

  

itu dan chususnja : mengenar "mak 

tan Darat Kapten Harsono. 

Djaken Tinggi Su- 

— baik" dalam semangat Konperen- 
si Asia-Afrika di Bandung. Lebih 

    

     v 

YA. 

       

    

   
   

          

    

   

»SALAH SATU aspek | 
Sagkatan Darat ialah adanja djabatan, dan dalam hal ini s 
dengan TT VIL, dx 2 wika 

" 

stour of duty" atau per 
a Panglima duri TE IL: 

etjualinja akan digeser 

  

     
         

Ia 

Suatu rapat jang diadal 

Wak Kepala Penerang 
baru2 ini mengiku 
Menado. 03 

Sebagaimang telah dika KSAD Nasution dan 
dimana turut serta Ip nisa | Ad 

katan Darat, Kapten Harsono jg 
an KSAD ke Makasar daa    

  

   
    

    
   

   
     
   

    

    

ris Besar Suprapt 
Keamanan Nasion 
kempah diibukota p 

, setelah mengunc 
sar dan Menado. N 
ten Harare en 
m rada di Menado i AD. Namiioa sa Tik 
Besar Suprapto telah 
kan pula pertemuan2 

  

  

hak Koordinasi: - (beras surplus Amerika Serik bupaten, Ha 1ana jang berdjumlah Kana Te 3 2 bahas tentang usaha ia nja 65.200 ton telah selemai keamanan dalam diaras dan akan di “aini sanaan politik kea Bu an diangkut oleh rintah. Mena .kapal. Diharapkan pengangku batan itu KSAD ' seluruhnja akan selesai bulan    

  

   
mengatakan, 
djabatan tsb. 
dap siapa sadja j 

Jktober j.a.d. dan dari djumlah 
sb. 25.500 ton untuk Djakarta,             

       
       

  

    
    

       

     

       

    

Tan SN UN jaba- 1251200 ton untuk Surabaja dan tan, sesuaj den Kar “paca 14500 ton lagi “untuk Belrman diputuskan ole pemakan Ha iikian Antara” mendapat ke da bulan Djanuari j n |(terangan dari pihak Kementerian jano tertjantum pula 
gam Jogja”, dimana semua 
lima telah sefaham dan 
tekad untuk d naa 
berpegang teguh se 
hadap sumpah pe 
sumpah djabatan, 

la Perekonomian, « Dua buah | 
jang masing2 - mengangkut 1.000 an (tO0 beras kini sedang AR per dijalanan ke Indonesia dan diha- 
Irapkan tiba di Indonesia perte. 
|Ihan Agustus ja'd. Beonsenkntan 

    

13 Tek | remba ISelandjutnja akan dilakukan mu- Tasalah terang 1 Hoya o (lai 22 Dju!: santpai 9 September ngunan : daerah 3 sek 3 jad. dan dengan demikian pen 

  

ae Bar Ai angkutan beras Surplus Amerika 
Ketjuali dengan para perwira Juntuk Indonesia vitr akan selesai 

dan Koordinasi2 Keamanan Ka' 'pertengahan Oktober j-a.d. (Ant) 
menurut Wk. Kepala|/ t 

Penad selandjutnja, selama di Me ' : ' 
nado itu, KSAD dan rombongan | # Nge, , 
djuga telah mengadakan uraian Dr ee Gagal 
dihadapan wkail2 partai/organi- 
sasi, para soteran dan BEKAL PA. 
tentang masalah veteran dalam 
rangka pembinaan pertahanan ne | 
gara. Chusus mengenai masalah 
pembangunan daerah dan pereko | 
nomian jang telah menimbulkan | 
matjam2 kesulitan, dihadapan 
masjarakat jang luas KSAD me- 
ngandjurkan agar kita berusaha 
menjelesaikan segala matjam ke- 
sulitan itu dengan men 
pengertian jang baik antara dae- 
rah dan pusat. 2 : 

KSAD berpendapat, “bakat ks 

bupaten, WI 

WARTAWAN 
hari Kamis, 
Saha pemb 

njebabkan PDrecs 

PertahananNATO 
Akan Ditindjau" 
2” Kembali 
Ditekankan Pada Per- 

takanan Nuclear 
KALANGAN jang mengetahui     

   
    

  
Ke 

bermaksud mengadakan dalam 
(musim rontok ja.d. suatu sidang | 
istimewa dari NATO untuk meng 
jadakan setiara radikal penilaian 
(kembali sirategi “ negara2 “Barat 
dan mengurangi djumlah kesa- 
tuan2 darat negara? itu. Dikata- 
kan selandjutnja "oleh kalangan 
ini bahwa baik politik A.S, mau 
pun politik Inggris kini menudju 
pembentukan kesatuan2 darat jg. 
lebih ketjil di Eropa dan lebih 

alah gerombolan, masalah “vete 
ran, bekas Knil dan djuga mis- 
alah kopra, KSAD dan Biro Kea 
manan telah mempeladjari sege 
nap masalah itu dengan seksama, 
terutama ditindjau dari segi kea- 

KSAD selama bera 

     da didaerah Menado, menurut (mementingkan pertahanan dgn. | 
Wakil Kepala Penerangan Angka|sendjata2 atom mengingat pero- 

pena dalam keadaan internasio 

| Tetapi politik ini tak dapat di 
laksanakan oleh A.S. dan Ing- 
gris tanpa lebih dulu mengada- 
kam konsultasi penuh dengan ne 
gara2 sekutu ALS. dan Inggris 
dalam NATO (Organisasi  Per- 
djandjian Atlantik Utara) maka 

: Dgn Kena Bo UN dari itu disarankan untuk menga 
Ban AGUNG Suprapto |, akan dalam musim rontok jad. 
baku Pereagg aten BNN sen ang istimewa :NATO itu jang 
lai tel. 19 Djuli 1956 dipindah: |akan djuga membitjarakan ren 

| Antara).     

    

     
    

      

   

    

narjo Dipindah Ke Ked. Agung 

       

  

kan ke kedjaksaan agung. Djaksa |tiana memperluas kegiatan NA 

agung selandjutnja tidak bersedia (TO kelapangan politik dan eko 
zembi eterangan, apakah (nomi. Initiatif untuk menindjau 

  

kembali strategi negara2 Barat 
datang dari Inggris, jang mem- 

Iperkuat desakannja dengan me 
: 1 Daan Dg in2 keuangan. 

Djuga djaksa agung Suprapto |Menurut pendapat Inggris kesa- 
pelan berebaa Pagrungea tuan2 darat dapat dikurangi dji 
jang akan menggantikan Sunarjo |ka konsep pertahanan Barat di 
sebagai djaksa tinggi. ,,Sebelum jdasarkan atas pertahanan atom 

dengan menggunakan ada penggantinja tugas  djaksa 
tinggi akan dipegang oleh wakil (esawat2 pembom. strategis dan 

pesawat2 pantjar-gas pemburu. aja jang ditundjuk oleh kedjak- 
Demikian kalangan tsb. (UP). 

Karena Terla- 
saan agung”, kata djaksa agung. 
Mengenai tugas jang diberikan 

kepada djaksa tinggi Sunarjo se | 

lu$Fanatik...... 
'Pembunuban 'Gara2 
Pertandingan Cricket 

bagai penuntut umum dalam per 
kara Schmidt apakah akan dite- 

| PERTANDINGAN cricket in- 
'ternasional antara Inggris dan 

ruskan atau diserahkan kepada 
penggantinja  djaksa agung Su: 
prapto mengatakan, bahwa soal 

depan pengadilan. 

& Pa Du |Australia di Leeds baru-baru ini, 
Djaksa agung Ban mungkin telah mendjadi sebab te 

yahwa tugas penuntut umum fu | Yasnja George Veille Estham, se 
kalau perlu bisa djuga orang bidan Inggris di Ikustra 

| djaksa tinggi Sunar 

itu tidak begitu sulit. | Penuntut 
umum itu bisa di-ganti2 selama 
pemerikasan sesuatu perkara di | 

  

  

  

     

   

     
    

Jogja” Jang Dice: | 

  

    
kian ditegaskan. uci 

dan masjarakat, dalam N : 
16-7 di Menado, merurut 

sja Bentuk Kabinet Bid? 
Masih Ojauh Perselisihan Antara Drees 

Dan Romme Untuk Bisa Diatasi 
»ANTARA” di Amsterdam mengabarkan 

bahwa perkembangan2 jang paling baru dalam 
ap entukan kabinei baru Belanda menundjukkan bah- 

iya kini sudah terijapai suatu krisis, jang mungkin akan me- 
Dret untuk melepaskan usaha2nja, sesudah 5 ming 

z 1 12 Gengan teliti berusaha mentjakup pendirian par- 
fai2 didalim program pemerintah. t 

sebuah program jang harus dite 
rima baik atau ditolak sara, se 

Romme (KVP) Rabu jl. menolak 
program ini, dan menurut duga 
lan djuga Partai Anti Revolusio 
ner akan menolaknja. Dalam po 

—- #kok2 perselisihan paham 
-“Ipenting2 antar, Drees dan Kom 

me termasuk sikap terhadap ..be 

di London mengumumkan pada Zitsporming”, pembinaan. - milik. 
hari Rebo bahwa negara2 Barat KP menghendaki adanja' fasili- tet2 padjak terhadap penabung2 

ketjil, sedangkan kaum Scgialis 

terutama |“: 

  

Ko - 

  

ehru itu adalah konperer   
antara Timur dan Barat dan 

  

sedang 

   wasa ini sangat 
luruh dunja. 

Komunike peru 
Tito-Nasser, 

Sementara itu 

| mumike 
ser jang diadakan sebelum N: 

  

Lomunike itu, Tito dan Nasser 
telah mentjapai persetudjuan pe 
nuh mengenai soal lebih menge 

Mesir. , 
' Selandjutnja dikatakan, bahwa 
kedua negeri itu mempunjai pen 
dirian jang sama sadja mengenai 
masalah2 penting jang didekati 
oleh kedua negeri ini berdasar- 
an Prinsip tjinta akan perdamai 
an, hidup berdampingan setjara 
damai dan tidak menjertai blok2 
jang terdapat didunia dewasa ini. 
Tito dan Nasser sependapat, de- 
mikian dikatakan dalam komuni 
ke tadi,, bahwa perkembangan 
Situasi internasional kearah reda 
nja ketegangan, kini sedang ber 
langsung. Selain itu djuga mereka 
membitjarakan keadaan di Timur 
Tengah dan Dekat, dan kemu- 
dian mengulangi lagi sokongan- 
nja. bagi ' resolusi ,,Konperensi 
Danang" mengenai daerah2 ter 
PD, 

Dim Usaha- 

  

Drees Selasa jl. mengadjukan 

kali ,,a prendre ou & laisser”, 

jang! 

menghendaki adanja pembinaan 
milik umum,  ,,gemeenschapsbe- 
zitsvorming”. 2 

Konsesi2 jang Drees sanggup 
memberikannja rupa2nja tidak 

Konperensi 3 Djago 

  

Ferundingan Di Brioni Terutama Me- 
ngenai Soal Hubungan Berat Wen 
Timur Dan Ttg Daerah2 Jg Sekarang 

Men Sedang Bergolak DN 
|. PERDANA MENTERI Nekru dari India hari Rs 'ah tiba di Pula dari Paris utk mengadakan pembit 
insiden Tito dari Yugoslavia dan 

di pulau Brioni. Menurut pers. Yu 
1 djngo2 

benua, jaitu Asia, Afrika dan rona. 
(kn perundingan mereka itu ten- nat | Birma | 
wan mengenai soal hubungan i Si da 

tang daerah2 jang dewasa ini 
bergolak, peri Pala" (na dan Aldjazairia. Menurut ha & (rian ,Politika” jang terbit di 

Aa | Selgrado, ketiga pe 1 
akan membitjarakan situasi in- |ternasicnal dan soal2 jang de- 

penting bagi se 

   

an antara lain menga 

malam Kamis penjelesaian 
(di Brioni telah diumumkan ko-/akan disamp: 

perundingan Sae dala 
ru tiba di Yugoslavia. Menurut SakI2 minoriteit dalam ” DPR 

Iratkan kerdjasama Yugoslavia- 

sebagai Guru Besar dalam mata/, 

'tur dan mmebatasi X 

| Boneka? 
sistensi | tjing? 

  

   
   

     

" 

1 presiden Nasser dari M : PM BIRMA U 
ugo, konperensi Tito-Nasser- | AFPPL) hari Kamis 

ko-eksistensi dari Ega| pokuk” j   
   

  

inegara2 besar telah . 

"Menteri ::: 
. TER telah |. menetaskan boneka? untuk men 

engadakan | sidangnja berkala | Uapai tudjuan2 Jnereka”.  Kete- 
hari Kemis untuk  membitja-| Langan internasional sudah ber- 
akan beberapa soal routine.| Kurang, kata U ja Swe, tapi ia 
Menteri Penerangan atas perta- tak dapat mengatakan apakah 

sesudah selesai sidang itu| Keinginan negara2 besar untuk 
b: menetaskan  boneka2 ini akan 

berkurang. Diperingatkannja bhw 
pemerintah Birma sekarang meng 

mpaikan kepada Kabi-| hadapi bentuk ,,subversi jang ti- 
1 sidangnja jang akan| dak kelihatan, jang telah meng- 
ntang — pengangkatan | gantikan esi :terang2an”. Dan 

teit ) ini lebih sulit memberantasnja. 

Birma berpolitik netral 

     
     

jhavonga dari Panitia Penasihat 
pembatalan  KMB 

Menteri Ping 1 seng Lag 
nunggu bahan2 dari PPI jang 
kemudian akan dipeladisri dulu | —. Aktif. oleh Panitia an Ba Ta U Nu dalam pidatonja menan 
ketahui Panitia ad hoe tersebut | Saskan bahwa pemerintah Birma 
terdiri dari Menteri Kehakiman | berpolitik netral dan aktif. Di- 
dan Menteri Dalam Negeri. Kutuknja ,,orang2 jang ada di 

| Selandjutnja menurut  peng- MA JAN 2 Pn menje 

umuman jang disampaikan kepa (ih UN, MENGIRGI boneka, mati2 
na antara lain Kabinet me mau mendjual hak kelahiran me mutuskan menjerahkan Rantja-| reka”. Tapi, betapa litjinnja dju 

jngan UUndang2  Pertambangan|ga dalang2 jang ada diluar Bir- 
pada dewan ekonomi dan peren|ma, mereka tidak akan berdaja 
fjanaan untuk dipeladjari. Usul| apabila pengchianat2 jang ada di 
(Menteri Pertanian untuk mem- 
bentuk suatu Panitia Urusan Se 

HU Ba Swe mengatakan bahwa : 
bs i berganti |: 
jaitu dari taktik pepera- 

(ngan expansionis mendjadi taktik 

fupun jg memuaskan. 

Dan ,.Tja- 
Politik "s 

| JanggMau'Mengchianati Negorenja Atas| 
reatah Negara2 Besar Nisinjalir Oleh 

|U Ba Swe Dan U Nu — Taktiek Mema: 
II. sang ,.Boneka2" Menggantikan 

Taktik Ekspansionis 
BA SWE can bekas PM U Unu (presiden 
telah mengutuk ,,boreka2 dan tjatjing 

Png Mia mengchianati tanah-arnja, Birma, atas pe 
Todah Te Besar. kata2 ini diutjapkan 

mp | gerakan kemerdekaan rakjat Birma lawan Djepang. 

'landjang Bulat 

bulat, tetapi malang bagi mere 
ka tidak mendapat djawaban sa 

|. Gadis2 Tionghoa dan gadis2 
peranakan (Eropah Asia) telah 
bersedia menawarkan diri mere- 
Ika, tetapi hanja dalam pakaian 
kaus, pakaian mandi atau dalam 
pakaian jang lazim disebut ,,Bi- 
kini”. Kalangan Hollywood Art 
Photographers Academy Singapu 
ra tadi menerangkan bhw djika 
mereka tidak berhasil ' mendapat 
gadis2 jang bersedia diphoto te- 
landjang, maka mereka akan te- 
Irus mentjari hingga Hongkong, 
federasi Malaja dan bahkan In- 
donesia djadi sasaran mere- 
ka       Teo Hong Meng dari akademi 
itu menerangkan bahwa di Ing- 
geris, Eropah dan Amerika, ,,mo 
del2” mentjari pekerdjaan, tetapi 
di Singapura mereka tidak men- 
dapatkan seorangpun, walaupun   

dalam negeri itu tidak mau men 
dgan Pena malang mereka. 2 

rat disetudjui Dewan Menteri.| Kata U Nu seterusnja, sara 

Besitu pula mendapat persetudju-mudah Ada, mupain Birma mem 
annja usul Wakil Ketua Panitia P3 Tn Kabatate Pa ea 
Negara Urusan Perajaan Hari akan ada hasilnja? Djuga apa- 
Kemerdekaan Indonesia 'untuk,bila ada bukti2 jang njat, me- | 
mengangkat Menteri Penerangan|ngenai tjampur tangan ini, ini 
sebagai Ketua Panitia tsb. Usut/(Wh akan disangkal djuga oleh 
pengangkatan - Prof. Dr. Suezkin blok jang tidak ikut tjampur ta 

3 gan. Dikatakannja bahwa pemej 

peladjaran fisika pada fakultas|mihak kepada salah satu 
Tehnik Indonesia di Bandung dilhak, apabila pihak 
terima baik Kabinet. Soal sum-imain tjurang. Kalau negara2 Be, 
bangan biaja perajaan 17 Agus-|sir main tjurang dengan Birma, 
tus 1956 jang diadjukan Menteri Pat ea Ne balasnia dgp. Pee Tenaga" 1 mu.| dijalan menundjukkan kesungguh- Bana diterima baik pu an hati dan kedjudjuran. kata U/ 

tw 

  Birma ,,orang sirkus ja. 
main2 dengan matjan?”. 

Seterusnja U Nu dengan sa- 
ngat mendesak supaja ada saling 
pengertian antara Amerika Seri- 
kat aa Dikatakannja bhw 

5 $ ja tahu bahwa RRT bersedia utk 
merundingkan tjara2 guna menga berunding setjara damai dengan 

. " PETI pemerintahan Chiang Kai Shex. 
tjobaan bom zat air, dan tjara2| Mengenai hubungan A.S. - RRT 
ini baik dipandang dari sudut| U Nu mengatakan bahwa seka- 
Inggris sendiri maupun sudut pe| rang sudah tiba saatnja bahwa 
merintah2 lainnja,  Demikianlah| Kedua belah pihak ,,membesar- 

kete n menteri kesehatan Ing| besarkan sifat2 baik mereka, dan 
2 djangan lagi seperti dimasa janu 

INGGRIS BERSEDIA "MENGA 
TUR & MEMBATASI LEDAK 
AN-LEDAKAN PERTJOBAAN 

BOM-H”, 
Pemerintah Inggris bersedia utk 

gris Robert Turton malam sanak lampau membesar-besarkan si- 
- f fat2 buruk mereka”. 2 

Seperti diketahui, U. Nu sewak 
tu masih djadi PM Birma melaku 
kan peran penting dalam usaha su 
paja RRT. membebaskan kembali! 
anggota2 angkatan udara AS jg| 
dipendjarakan di RRT. Mengenai 
peran Birma dan hubungannja dg 
negara2 Besar, U Nu mengata- 
kan bahwa Birma  ibaratnja 
orang sirkus, jang main2 dengan 

SuratKependu 
dukan Untuk 
Orang2 Asing 
KEPALA Imigrasi Mr. H. J. 

Adiwinata mengumumkan, bahwa   tjukup bagi Romme. 2 
Djuga masalah Irian Ba-| 

rat telah tampil kemuka. Dari 
herbagai pihak diperoleh ketera : 
ngan bahwa Drees — mengingat 
adanja pertentangan2 paham di- 
Gaiam P. v.d. A. — tidak ber- 
szdia bertindak lebih djauh untuk 
menjatakan dalam program pe- 
'merintah bahwa ,,bagaimanapun |donesia dan belum mempunjai 

harus Isama sekali surat imigrasi akan di djuga kedaulatan Belanda 
dipertahankan” di Irian Barat. 

Pertanjaan sekarang: Se 

Pendapat umum dewasa ini ber 
pusat sekitar pertanjaan, siapa- 
kah jg akan menggantikan Drees 
sebagai formator. Dalam hal ini 

akan sulit sekalilah untuk mem- 
bentuk suatu kabinet tanpa P. 
v.d. A., jang dalam parlemen me 
rupakan partai jang paling kuat, 
dan pula karena pertentangan2 
antara partai2 bukan Sosialis satu 
sama lain itn sedemikian rupa 
besarnja, hingga akan amat sulit 
lah untuk dapat membentuk se- 
buah kabinct baru jang terdiri 
at Pera LAN 

Kemungkinannja ialah bahwa 
sesudah dilakukan usaha2 dgn 
formator2 lainnja, kelak akan di 
lakukan pertjobaan baru untuk 
nemupuk kerdjasama antara So- 
ials (PvdA), Katholik (KVP) 
dan kalau perlu djuga dengan 
sartai2 lainnja. Bagaimanapun 
diuga, kemungkinan besar bahwa 
usaha membentuk kabinet - baru 
Nederland ini masih akan ber- 
langsung  berminggu2  lamanja, 
dan akan memakan waktu ba- 
njak daripada ,,Hari Selasa jang 
ketiga bulan September”. (Hari 
itu adalah hari pembukaan Sta- 
ten-Generaal — Red). 

   

  

babkan fanatisme pada favoriet 
masing2 timbul pertengkaran se- 
ngit dan sekonjong2  Estham 
ditikam oleh sebilah pisau. 

Para detektif belakangan dgn   

  

  ditundjuk untuk itu. An an tk: la b 
j an. an seorang Australia ber 

aga Pa Mengroas 'u ae 35 tahun dan mungkin 
| ketiga lainnja ' mendengar 

mata 

  

    

kan kepada Sunarjo jang spesisi (ia jang karusia 32 tahun. 
| Dia d 

  

rut rentjana akan membatjakar 
isitoirnja — dalam perkara (siaran laporan pandangan : 

Schmidt ini pada tanggal 31 Dju pertandingan cricker tersebut, Di 
li jang akan datang. antara ketiga itu, 

pendjagaan keras mengangkut 
orang Australia itu kerumah sa- 
kit, dimana dokter menemukan 
tulang hidungnja patah dan lu- 
kaluka lainnja. - Orang ketiga 

mungkin dise-masih ditjari oleh polisi (ANP). 

  

: 2s Sukardjo: Kemungkinan Adalndo- 

nesiaAkanMintaBantuanDariRRT 
      

  

  

INDONESIA menghendaki hu- Diterangkannja, bhw perdjandji- 
bungan persahabatan jang lebih an jg lama tiap tahun ditindjau, 

ign RRT, demikian dite- akan tetapi dengan dihapuskan- 

oleh Dutabesar Indone- nja embargo, maka perdagangan 

sia Sukardjo Wirjopranoto, jang antara kedua negeri dapat diper 

dala. e Nang ke Peking luas. Menurut Sukardjo, Indone- 

ik djabat kedudukannja jg sia hendak — mendjual kepada 

inggah di Hongkong RRT karet, kopra, gula, kopi 

Djuli. Ia menam dan membeli dari RRT tekstil, 

onesia ingin me- dan barang2 modal, seperti me- 

mbertetangga sin-mesin pemintal. 

      
     
   

    

  

S # 

  

CA     

Ta 1 Selandjutnja ia menjatakan, bah 

djauh dutabesar Indonesia itu 
nenerangkan, bahwa Indonesia am, jang telah ditandatangani cha, 

   
  akan mengirimkan suatu pet En 

utusan pena ke RRT da merintah Indonesia pada | waktu 
. lam waktu jang 

maksud utk memperbahart ung, kini telah disetudjui 
meluaskan perdjandjian pe 
ngan tahun 1954, seba 

    
    
   

  

kabinet baru Indonesia. 
ikan,      meratifikasi 

wa perdjandjian kewarganegara- 

suatu per- oleh P.M. Chou En-lai dan pe- melawat ke 

singkat, dengan |Konperensi Asia-Afrika berlang- 

perba w kn ai Ta oleh menudju ke Peking dgn kereta- 

Diharap api ber-sama2 kuasa-usaha Indo- 

bah Parlemen Indonesia nesia di Peking, Sani, 
"ad perdjandjian berita ULP, dari Hongkong, 

titu dalam waktu jang singkat. 
Ketika ditanja apakah Indone- 

sia akan minta bantuan ekonomi 
dari RRT, dutabesar baru 'itu 
mendjawab, bahwa hal itu belum 
dipertimbangkan oleh pemerintah 
nja, tapi kemungkinan ada. Su- 
kardjo memberi keterangan, bah- 
wa ketua parlemen Indonesia Sar 
Itono akan mengundjungi Tiong- 
(kok pada achir bulan ini, dan 
'ia akan disusul oteh suatu per- 
utusan parlemen. Presiden  Su- 
karno akan mengundjungi Peking 
dalam bulan September, setelah 

Moskow. Menurut 
rentjana, dalam beberapa hari Ia 

'gi Sukardjo Wirjopranoto akan 

Demikian 

|dan diberi izin menetap diharus- 

sudah Drees, siapa? 

tampil kemuka kenjataan bahwa . 

harimau. Matanja harus tetap was 
pada”, (Reuter). 

44.000 Buruh 
Akan Mogok 

lilegaal 
DJURUBITJARA Kesatuan 

“2si Buruh Perkebunan Sumate- 
ta Utara, Rangcuty, dalam kon 
erensi pers tgi. 19 Djuli mene- 

cangkan, bhw pemogokan jilegal 
222 akan dilanijarken oleh 74. 
v4 ida Duruh jang tergabung 
LM Os3i, IPPRI, SBI, Sar- 
supn) Gan xerbapri akan  dilaku 
aa pada bulan Agustus j.a.d, 
sLaga penjataan tidak puas 
atas putusan P4Pusat mengenai 
soal sjarat2 kerdja umum (CAO) 
buruhz perkebunan Axros. 
Rangcuty menerangkan, bahwa 

tuntutan pihak buruh supaja 
P4P menindjau kembali putusan 
aja itu adalah pantas. Mengenai 
axsi jang akan dilantjarkan itu 
xKangcuty menjatakan kejakinan- 
uya, banya meskipun hal" itu 
akan melanggar Undang2 Daru- 
rat No. 16, 'tapi -achirnja akan 

orang2 asing jang telah 15 tahun 
berturut-turut tinggal-di Indonesia 

kan mempunjai surat penduduk 
jang sekarang dinamakan ,,surat 
keterangan kependudukan” dan 
bahwa orang2 asing jang belum 
15 tahun bertempat tinggal di In 

beri ,,kartu izin masuk”, ketjuali 
isteri dan anak dari suami-ajah 
pemegang SKK/A. Surat2 imigra 
si mengenai kependudukan jang 
lama jg tidak sesuai lagi dgn ke 
adaan sekarang akan ditjabut. 

(Antara). 

3 INSINJUR BARU. 
Ketua Fakultas “Tehnik dari 

Universitas Indonesia, Bandung, 
mengumumkan, bahwa telah lulus 
udjian sardjana tehnik (insinjur) 
hagian sipil ialah:  Deelhomid, 
'Soebadie dan Cheng Chin Pi. 

| Djepang Bajar 
10, (Djuta! Dollar 
Kepada Belanda 

, « 
Sebagai »Uang Duka diselesaikan djuga oleh pemerin- 
ANTARA NEDERLAND dan tah setjara timur serupa soalnja 
Djepang baru2 ini ditjapai perse dgn penyelesaian jang dilakukan 
tudjuan jg menjatakan, bhw Dje pemerintah terhadap — masalah 
pang sanggup membajar uang penjelundupan umpamanja. 
duka” bagi orang2 Belanda jang Sementara itu dari P4 Daerah 
ketika penduduk Djepang di In- di Medan didapat kabar, bahwa 
donesia diinternir oleh Pemerin- pada hari Selasa jl. telah diteri- 
tah Balatentara Djepang diberba (ma kawat dari P4P di Djakarta 
gai kamp konsentrasi di Indone-ljang isinja .menjatakan, bahwa 
sia, Djumlah pembajaran jang | PAI tidak an « “iiginposan lagi 

: kan Djepang itu adalah Putusan jang diambil ' mengenai 
Tn 10 Had aMa dan akan SAO itu. Kepada P4Daerah di 
dibajar dalam 5 termijn, setiap Medan diharapkan utk mengan- 
tahunnja akan dibajarkan sedjum djurkan buruh tidak melantjar- 
lah $ 2.000.000. kan aksinja (Antara). 

Pada jang bersangkutan dimi: 4 urada jang bersangkutan diminPertjobaan Bom 
Atoom, Inggeris menterian Luar Negeri Belanda 

Ka € 
Serie Ke.4 

Bag. Dinas Masa Peralihan di 
Indonesia untuk. pembajaran ba- 

MENTERI — PERBEKALAN 
Australia bari Kemis menerang- 

gi bekas2 interniran Djepang, 
Hooftskade I Den Haag. Untuk 

kan bahwa ratusan sardjana Ing 
gris dan Australia akan ikut mem 

pembajaran itu djuga berlaku ba 
gi mereka jang ketika diinternir 

persiapkan seri-IV pertjobaan 
perledakan atom Inggris. Sardja- 

adalah warganegara Belanda 
meskipun kini sudah beralih ke- 

na-sardjana ini hanja mempunjai 
satu tudjuan jaita membuat sen 

Ikewargaan lain. (Djuga berlaku 
untuk orang2 Belanda jang kini 

djata atom jang technis perfek 
dan jang paling efektif, jang chu 

  

  
ditjari. 'Teo- menerangkan bahwa 
anggauta2 akademi itu adalah 
djuru2 potret propesional, terma 

intah Birma enggan untuk me- suk 10 orang wanita. Diterang- 
. 'Pi- kannja 

lainnia ingin sekedar melakukan penje- 
lidikan2 (U.P.). 

bahwa mereka  hanja 

PERWAKILAN DAGANG MA 
LAYA DI INDONESIA. 
Suatu perwakilan dagang Mala 

ya akan dibentuk di Indonesia 
pada waktu jang dekat, demiki- 
an menurut keterangan fihak 
resmi di Kuala Lumpur kema- 
rin. Kalangan resmi itu njata- 
kan, bahwa pembentukan perwa 
kilan itu akan diselesaikan dim 
akta Lt bnlan. « 

awan tek. 

Is s»slawia. 

... Ia minta maaf atas segala ke 
salahan ini dan mengusulkan su 
paja diadakan perundingan an- 
iara Partoi Pekerdja Hongaria 
dan Pariai Komunis Jugoslawia. 
Seterusnja Geroe menuduh bah 
wa negara2 imperialis berusa- 
ha merongrongi kamp Sosialis. 
Salah sekali apabila kita ti- 
dak memperoleh peladjaran da 
ripeda insiden Poznan”, kata 
Geroe. 

Ernos Geroe dalam pidatonja 
tadi mengritik pedas sekretaris I 
CCP Pekerdja Hongaria. jang 
telah mengundurkan diri, jaitu 
Matyas Rakosi. Menurut Geroe, 
Rakosi ,,tidak dapat menjesuai- 
kan diri dgn. kebutuhan2 baru” 
dalam melaksanakan keputusan2 
konggres ke-10 Partai Komunis 
Uni Sovjet di Moskow. Dibawah 
Rakosi, tidak ada persatuan di 
dalam central comite Partai Pe- 
kerdja, badan ini kurang kebera 
niannja dan tidak tegas sikapnja. 

Dalam keterangannja dimuka 
sidang pleno CC Partai Peker- 
dja Hongaria pada tgl. 18 Dju- 
li jl, Rakosi menerangkan bah 
wa ia mint, berhenti karena su 
dah tua (64 tahun), sudah 2 ta 
hun lamanja sakit2 (tekanan da 
rah tinggi) dan achir2 ini men- 
djadi2, dan karena merasa di- 
rinja telah membuat kesalahan2 
'Sangat besar, jakni melakukan 
pemudjaan orang seseorang 
dan melanggar legalitet Sosialis 
Demikian diwartakan Tass da- 
ri Budapest. Rakosi menjatakan 
bahwa ia sudah berkali2 menga 
kui kesalahan2nja dilapangan 
tsb. diatas tadi, jaitu dalam si- 
dang “Hg CC Djuni 1953 dan 
sesudahnja. Sesudah  konggres 
ke-20 Partai Komunis Uni Sov 
jet dan mendengar laporan 
Khrushchev, ia sadar bahwa be 
sarnja dan pengaruh daripada ke 
salahan?2 jang dilakukannja (Ra 
kosi) itu «lebih besar” dari apa 
jan diduga semula”, demikian 
pula kerugian? jano dialami par 
tainja karena kesalahan2 ini. 

Rakosi menjatakan bahwa ia 
mendjadi sadar bahwa kesala- 
han2nja itu mempersulit peker 
djaan partai, mengurangi sim- 

bati terhadap partai dan demo 
krasi rakjat. serta merintangi 
perkemban an standard2 Leni- 
nis daripada kehidupan partai. 
pimpinan kolektif, kritik jang 
konstruktif dan zelfkritiek, de- 
mokrasi partai dan pemerinta- 

takiat pekerdja. Dan pula, ka   mendjadi warganegara  Indone- 
ia). Pembajaran pada bekas2 in 

sim NN sus untuk keperluan militer. Bom 
nja sendiri mungkin akan ber- 

terniran ini djumlahnja Lk. F. 

((gulden) 300 per djiwa. .lakuran lebih ketjil, demikian di 
Pentjatatan nama itu dapat di | sambahkan olehnja, Lebih djauh 

lakukan dengan kartupos  de-|giterangkan bahwa pekerdjaan 
jngan menjebutkan nama selleng jitu tidak dimulai sebelum achir 
kapnja (dari bekas2 interniran | Agustus kelak, dan berharap 
Djepang itu), tanggal dan tem-jakan selesai serie2 pertjobaan 
pat lahir, alamat sekarang, usia 'perledakan itu sebelum Hari Na 

ketika diinternir sudah mempu- 21 ini, (Reuter). 
njai anak atau belum ketika itu, 
apakah ketika diinternir mempu 
njai anak jang/sjah — anak pu 
ngut — anak kuallon, dan orang- 
orang jang ketika diinternir ma- 
sih belum dewasa dan dilahir- 
kan sebelum tahun 1935. Dimak 
sud. oleh pemerintah Belanda 
agar pembajaran tersebut dapat 
diberikan wang muka dari Peme 
rintah Belanda, dan akan dise- kini ratu Inggris tidak menerima 
lesaikan dalam tahun ini. (Anta- sesuatu keterangan tentang kun 

ra). . Gjungan sematjam itu. 

  
RATU INGGRIS AKAN ME- 

NGUNDJUNGI INDIA, 
Pada hari Selasa tidak dapat 

diperoleh di London dari pihak 
resmi pengukuhan berita2 dari 
New Delhi jang mewartakan bhw 
rata Inggris akan mengundjungi 
India mungkin sesudah tahun de 
pan. Djuru bitjara istana Bucking 
ham menjatakaa bahwa hingga 

  

al kedua pemimpin 
dimuka rapat raksasa untuk memperingati hari | 

ulaug takan ke-9 terbunuhnja djenderal Aung San, pemimpin | 

Mau Dipotret Te- | 

» HOLLYWOOD Art Photo- 
3raphers Academy” Singapura | 
dalam dua minggu belakangan 

jini telah dua kali memasang ad 
nertensi, ig menfjari gadis2 tjan 
Cik jang mau dipotret telandjang 

Ernoe GeroePenggan- 
ti Matyas Rakosi 

“U:. 8. asAxK.N 

| RADIG BUDAPEST menj: 
Ern6 Gero, wakil perdana menteri I Hongaria, telah diangkat 
sebagai sekretaris 1 central comite Partai Pekerdja Hongari: 
untuk menggantikan Maityas Rakosi. Dalam pidato radio jang 
pertama setelah diangkat mendjadi sekretaris I, Geroe menja 
cakan penugesalaanja bahwa dimasa jang izmpau partainja telah 
iaemfitnah partai Komunis Juzoslawia, rakjat dan pemerintal: 

(grado, ibukota Jugoslawia, se- 
asi pa belum itu sudah disiarkan bah 

han, inisiatif dan daja pembina wa desas-desus kuat bahwa ke|sendjataan jang terdjamin, 
: 'berhentian Rakosi 

ta Rakosi, kesalahan?nja itu malumumkan pada djam 7 malamlmerubah pendiriannja ttg. masa- 
lahan merupakan sasaran bagi' Kamis. Ternjata betul. (AFP). lah itu”. 

  

  

  
pak disini ,,rukun” kembali ketika 

diadakan di New York, pada tgl. 

    
Ti PELAWAK BERTEMU RATU KETJANTIKAN — 

Pasangan pelawak lajar putih, Dean Martin dan Jerry Lewis tam 

tjalon2 "Miss Universe” dalam suatu pameran pakaian mandi jg 

Dean Martin, "Miss Brazil” Maria Cordoso, "Miss Italy” Rosan- 
na Galli, Jerry Lewis dan "Miss England” Iris Waller, 

   
     

  

   
te 

SEORANG ANAK perempuan 4 
sekolah jang pulang naik sepeda i 
didjalan 'Tjibadak telah ditjopet " 
djas-hudjannja. Peristiwa Inti dili 
hat olch seorang bernama KL. Tjo. 
pet itu dipegangnja dan djas-hu 
djan direbutnia serta dikembali- 
karnja lagi kepada anak-perom 
puan itu. : Bun 

Kemudian tjopet itu Jari. Ra 
pa2nja ja tidak senang pekerdja 
annja diganggu orang tak lama 
kemudian ia kembali lagi ketenz 
pat itu dengan disertai sedjumlal 
Lawan2nja jang hendak mengg 
tak IL. ita, Tani IL djuga dapat 
abar tentang perbuatan sang fjo 

pet tsb. dan djuga mengumpws 
in teman2?nja. Melihat keadaan 

ini, maka sang tjopet itu beserta 
iwan2nja mabur. Menurut kete 
ngan, L itu sukar... menga- 

djar boksen dan adu-gulat kepa 
21 teman2zja den jane didatang 
kannja ks jalah orame2 terlatih. 

323 TerdakwaDim 
Insiden Posznan' 
Akan Diadili Bulan 

Depan ? 
PENUNTUT umum Polan- 

Tia Marian Rybinki mengu- 

  

     

   

  

  

      

mereka sedang memperkenalkan 

9 Djuli jbl. Dari kiri kekahan : 

  

langsung di Semarang sedjak tgl. 
hari Djum'at igl. 20 Djuli pagi 
mengambil beberapa keputusan.   Keputusan tsb. diambil setelah 
konggres mendengarkan preadvis2 
mengenai persoalan tadi jg dibe 
rikan oleh Ketua Umum Nj. Su- 
trasno dan Nj. Sumari, dan ke- 
terangan2 dari sudut hukum jang 
diuraikan oleh Mr. Purwokusu- 
mo. 

Mengenai politik konggres an- 
taranja mengambil keputusan jg 

menghendaki agar — diadakannja 
Undang2 Hak Recall bagi ang- 
gauta2 Parlemen dan  DPR-2 
Daerah. Menuntut kepada Peme 

mm 

arkan 
ar.era 2 2 us an: 

malam Kamis jbl bahwa 

Tj 

Pukulan De- 

ngan“Tongkat 
Hukuman Bg. Tukang 
Tjatut Di Pakistan 
TENTARA PAKISTAN meng 

umumkan di Dacca, ibukota Pa | 
kistan Timur, bahwa sedjumlah | 
penimbun dan pentjatut bahan 
makanan, jang telah kedapatan 
oleh pihak jang berwadjib, akan 
mendjalani hukuman pukulan de 
ngan tongkat. Pelanggar2 lara- 
ngan tadi terdapat diantara 13 
orang jang akan merdjalani hu 
kuman. Sisanja didjatuhi huku- 
man kerdja keras selama setahun. 
Hukuman2 tadi didjatahkan oleh 
komando tentara, karena ke- 
adaan bahan makanan di Pakis 
tan Timur dewaas ini sangat su 
kar, hingga terpaksa didatangkan 
beras dari berbagai negeri. . 

(Reuter). 

GEMPA BUMI MENIMPA 
MANDALAY. 

Bentjana gempa bumi menimpa 
Mandalay, bekas ibu kota Burma 
jang terletak 400 mil sebelah Lita 
ra Rangoon, pada malam Selasa 
dan Selasa pagi dengan meminta 
korban paling sedikit 12 orang 
mati dan 20 orang lainnja luka2. 
Banjak korban kini masih ada di 
bawah reruntuhan gedung2 jang 
hantjur karena bentjana tsb. 

  

  

musuh untuk menjerang. Sete 
lah mengakui akibat2 lainnja 
daripada kesalahan2nja itu, Ra 
kosi mengatakan bahwa ia min 
ta berhenti karena merasa ha- 

Wanita Demokrat 
Tolak Polygami 

DesakfPemerintah Supaja Keluorkan Un: 
dang2 Perkawinan Jg, Demokratis — Bebe- 
rapa-Putusan Kongres Wanita Demokrat 

Jang Berachir Djum'at Kemarin 

KONGGRES WANITA Demokrat se-Indonesia jang ber- 

konggres Wanita Demokrat telah menjatakan sikap anti poly 
gami, dan mendesak kepada Pemerintah supaja segera menge 
juarkan Undang2 Perkawinan jg demokratis dan jang mendja 
inin ketenteraman hidup berkeluarga. 

Imerintah supaja: 1. 
Injak sekolah2 rendah didesa2: 2. 

  mumkan achir2 ini bahwa 523 
orang jang masih.meringkus da 
tam tahanan karena tersangkut 
talam peristiwa Poznan, kini 
nasih terus diselidiki. Mereka 
didakwa melakukan penggaro- 
agan2 dan penjerbuan2. 
Menurut kalangan2 tidak resmi 

di Warsawa, demikianlah tulis 
wartawan UP dari Warsawa hari. 
Kamis, mereka akan mulai diadili 

dalam minggu pertama bulan de- 
pan. Dalam pada itu mereka akan 
dibagi dalam 2 golongan : pendja 
hat kriminil dan pelanggar2 poli 
tik. Penuntut umum mengumum 
kan bahwa diantara 33 orang jg 
tewas dalam kerusuhan tadi ter 
dapat 9 serdadu dan anggota2 
badan? keamanan masjarakat.'31 
serdadu, 13 polisi keamanan ,ma 

sjarakat dan 5 anggota milisia 
masih dirawat dirumah sakit, ka- 
Irena luka2 mereka, 

Sementara itu pembesar2: palisi 
Polandia mengumumkan bahwa 

orang Polandia telah diseret 
kemuka pengadilan, dengan dak 
waan bahwa mereka  menci.ci 
mata2 Inggris. Mereka masing2 
bernama Z. Turski dan saudara 
sepupunja jang bernama nona Da 
Inuta Senakiewicz.  Diterangkan 
Ibahwa Turki di srekrut” di:Den 
mark oleh seorang agen djawa- 
tan rahasia Inggris bernama 

"Winter”, Turski bekerdja 'dike 
dutaan Polandia di Kopenha jen 

dan-ia telah memberikan keteta- 

'igan2 rahasia kepada Winter.4Se 
nakiewicz bekerdja pada arigkat 
an udara. Djaksa menuntut supaja 
kedua orang ini didjatuhi ..Huku- 
man2 pendjara jang lama”. 

Pn aa 
“Kahar . Tidak," 
Keluar ' Negeri 
25 ALAM ke Bpk 

    
16 Djuli malam telah berachir 
djam 05.00 dengan berhasil 
Mengenai soal perkawinan 

rintah supaja segera mengada- 
kan Undang2 Pemberantasan Ko 
rupsi. Djuga didesak agar Peme 
rintah mentjegah adanja kapitalis 
nasional. Disamping itu mende- 
ak agar Pemerintah dgn tegas 
ertindak terhadap gerombolan? 
sengatjau negara. 

Sosial dan Pendidikan, 
Dilapangan sosial konggres 

Wanita Demokrat antaranja me- 
ngambil keputusan supaja Peme 
rintah mengawasi pemberian ga- 
djih/upah bagi buruh wanita j3 
bekerdja diperusahaan2 partiki: 
ir supaja disesuaikan dengan ke 
jakapannja dengan tidak membe 
Jakan antara buruh wanita dan 
prija. Konggres djuga mendesak 
kepada pemerintah supaja tun- 
djangan kemahalan 'bagi pegawai 
wanita jang -belum- kawin disa- 
makan dengan wanita jang kawitrk | 

Mengenai pendidikan keputusafi 
keputusan jang diambil -oleh kon 
gres jalah mendesak kepada: pe 

Memperba- 

& 43 

Ir 

Imemperbanjak sekolah2 vak, 3, Ipala Perga ET Yi Win Hi: 
supaja lulusan SKP. 2 tahun das | its KAL Mattjik menerangkan ae 
pat diterima dikelas 3 dari SKP (bahwa pemimpin gerombokin 
4 tahun: 4. supaja idzin pemasu- |(P1/ Ff 
kan import film luar negeri ter PT 2 

Sulawesi S Mn utama dari India/Malaya dapat 
dibatasi Berdasarkan  dokumen2-jang 

. 2 ada, telah dapat diketahui, “bhw. 
K lah Pemimpin baru, sampai saat ini Kahar tetap“ber- 

2 Pe na ada ngo Sulawesi. Demikian 
n E : — 2 Mattji « 

pinan jang lama, dan terdiri dari| Lis. Mattjik memberikan kete, 
Ketua Umum Nj. Sudarmanp Ke rangan tersebut berhubung “den. 
tua I dan II Nj. Ratjih Natawi- (kabar2 angin, bahwa Kahar Mu 
djaja dan Nj. S. Kumpul, ketiga2 zakkar telah bertolak keluar ne- 

nja dari Djakarta. Penjusunan £Sr1. 2 
anggauta2 staf pimpinan diserah, » 
kan kepada ketiga orang tersebut, 

  
PEMBANGUNAN DJALAN 

Mengenai perobahan Anggaran|  s»RONGGO-SUKOWATI” 
Dasar korigres telah menerima SELESAI, # 
konsepsi dari pusat dengan pero| Sabtu pagi didesa  Kolpadjung 
bahan a.l. mengenai bentuk Ko-|(Pamekasan) telah diresmikan 
misaris Propinsi dirobah mendja (pembukaan djalan bagagiang: te- 
di Dewan Daerah, Demikian anta |lah selesai dikerdjak erfai- 
ranja keputusan2 Kongres Wani(nan dengan kellaziman, peng- 
ta Demokrat se-Indonesia di Se- | guntingan pita kah ini tidak di- 
marang jang dikundjungi oleh 200 lakukan oleh pembesar, “ melain ' 
dari 300 tjabang2nja diseluruh kan oleh seorang penduduk ter” 
ndonesia, Itua didesa itu. 

Blok Barat Harus Pu- 
nja ,lekad Jg Sabar" 
Laporan Eisenhower Kepada Kongres Amerika 

PRESIDEN A.S. KEisenhower hari Kemis mengatakan 
bahwa negara2 Barat harus tetap mempunjai ,,ketekadan jang 
Sabar” dalam mentjari penjelesaian persetudjuan dgn Uni So- 
wjet dalam masalah perlutjutan persendjataan jg terdjamin. 
Pendapat2nja mengenai usaha2 perlaksanaan perlutjutan per- 
serdjataan itu ditjantumkan dengan djelas dalam laporannja 
jang ke-10 kepada Kongres, jaitu Iaporan ttg ikut sertanja AS 
dalam usaha2 PBB. , 

  

  

j Dikatakan selandjutnja, bahwa 

Dikatakan oleh  Eisenhower seluruh bangsa2 akan benar-be-   rus memikul segala tanggung 
djawabnja. Demikianlah kantor: 
berita Sovjet Tass. | 

Desas-desusnja sudah Ia 
mas 

Koresponden staf k.b. Ameri 
ka UP Russeli Jones tak lama 
sebelum Radio Budapest menji 
arkan keberhentian Rakosi itu 
meninggalkan ibukota Honga- 
ria menudju ke Wiena. Dikata 
kannja bahwa sudah berming:- 
gu2 lamanja tersiar desas-desus| 
di Budapest bahwa Rakosi akan 
berhenti. Malahan djuga di Bel 

  

    

akan di- 

bhw sementara usulnja utk me-nar hidup dalam perdamaian ke- 
ngadakan pengawasan terhadap jtjuali bila keinginan utk memper 
perlaksanaan perlutjutan persen- (besar djumlah persendjataan jg 
djataan melalui ,,udara terbuka” (bersifat destruktif  (menghantjur 
ditolak oleh Uni Sovjet, maka |kan) terus diperbanjak. ,.Kita ha" 
pada pendapatnja tidak ada la- Irus tetap terus menerus mentjari 
gi djalan lain dalam usaha2 un- (dan berusaha hingga kita menda 
tuk mentjapai persetudjuan ttg. Ipatkan  penjelesaian daripada 
perlutjutan  persendjataan itu. (masalah itu”, kata Eisenhower 
»Negara2 Sekutu A.S. harus te- (menambahkan. Lebih landjut.ids, 
tap berketekadan jang sabar, |djuga memberikan pandangannya 
katanja menambahkan, untuk (mengenai usaha2 mentjegah timesu 
mendapatkan persesuain dengan (bulnja peperangan di Timur De- 
Uni Sovjet dalam masalah itu |kat. Dikatakannja lagi, bhw Seba 
atau beberapa program effek-|gai hasil daripada perundingan? 
tif jg sama hingga dapat tertjapai (dengan negara? Arab dan Israel, 
nja persetudjuan perlutjutan per (PBB ,,telah berhasil dalam mem- “ 

dan |perpandjang waktu  gentjatatn 
menunggu saat Uni Sovjet akan Isendjata jang tidak mudah, dilak-.. 

sanakan itu hingga tahun2 j.ad. « 

(UB). |   
  

Djepang Akan Luntjurkan Kegia- 
tan' Ekonomi Thd Asia Tenggara 
MENURUT KETERANGAN 

jang diperoleh wartawan kb. 
Amerika UP di Tokyo hari Ka bertolak ke India, diantaranja wa |kan rentjana untuk memperkem- 

utusan 

akan 
tember j.a.d. sedjumlah 
kaum pengusaha Djepang 

mis, program Djepang untuk me kil perusahaan2 industri mesin. 
lakukan kerdjasama ekonomi dgn Pengusaha2 Djepang bermak- 
'negeri2 jang baru sadja mulai ber (sud mendirikan sebuah pabrik ka 
kembang di Asia Tenggara, akantja lembaran dan sebuah pabrik 
dimulai tidak lama lagi, Dalam|lensa di India, Di Birma, sebuah 
pada itu akan dibentuk sebuah|kongsi Djepang hendak mendiri- ga Malaya dan Singapura ber- 
komite kerdjasama ekonomi Djelkan sebuah pabrik militer bersa- 
pang-India, untuk mempeladjari 
tjara2 untuk membantu India da 

5|Djepang kirim misi kedokteran 
Tahun II India, Pertengahan Seplkesara, Di Indonesia, kata pihak (hari Kamis, (UP.) 

-lan: melaksanakan Rentjana 

ta kementerian pertahanan 
IBirma. Pakistan tlh minta supaja 

BOURAUIBA MENDA- “ » 
PATKAN SOKO- 
NGAN PENUH, 

Dewan konstituante Tunisia ha 

ri Selasa dengan suara — bulat 

memberikan sokongan penuh ke 

pada perdana menteri Habib 

Bourguiba jang telah memutus" 
kan perundingannja dengan Pes» 

rantjis tentang perdjandjian per- 3 

sahabatan antara kedua negeri $ 

itu oleh karena tuntutannja supa $ 

ja pasukan2 Perantjis ditarik de 4 
ri Tunisia, tidak disetudjui oleh 

pemerintah Perantjis. Dewan sta 
di telah menerima baik sghnah | 

resolusi jang menjokong peme- 

rintah Tunisia dalam soal pasu- 
kan Perantjis itu, 

pengusaha Djepang, sebuah peru 
sahaan Djepang sedang merumus 

  

bangkan sumber2 minjak tanah. 
Dengan Vietnam Selatan,  Dje- 
pang mungkin tak lama lagi 
akan menandatangani kerdjasama 
Ipemberian bantuan tehnik. Dju 

'usaha mendapat bantuan ekond 
mi dari  Djepang. Demikianlah 
menurut keterangan dari kalang 
lan pengusaha2 Djepang di Tokyo M
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"PRESIDEN SOEK 20 
pa Aa Aa 

   

   
    

  

Film India AG : 

#ROXY” 007.00 209 Ta 

    

Danny Kaye — rling 
NK NOLK ON Ds 
(Color by Technice : 

  

  

INI MALAM PN ! 
“DJAGALAN” 5. 1 Sada , &. 

Pe Ae ata ag Ie Suk 

00 Padi TA? 
TA PENA GP - 
MENJEMBUHKAN 

Pel agan sa 
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"3 ARI 

! (AKAN DIBUKA MULAI, tel. 1 
: ngah Pertama) "P.O.M.G.” Semarang. 

Pendaftaran: mulai tgl. 23/7-1956 tiap” hari kerdja djam 16-00 

ag 18.00 di Djalan MATARAM 

   

  

50 Sen 
Ongkos AFDRUK PASFOTO “dengan kertas linen hanja kami 

Ba 0,50. 
“Tarif Se semurah ita “hanja terdapat pada : 

Photopress 
Bodjong 99 A — SEMARANG. 

Ma TN TA LL EL Let 
Dn Pen ang Ii gina TA . Ia 

  

tenaga baru. Sangat berguna 
atau perempuan jang badan lemah 

b) Losman's Enam 

tang bulan tidak tentu, darah 
rasa sakit, kurang darah, muka putjat, kepala pu- 
sing dan pinggang linu pegal. 

“€) Losman's Leucorrhoea Tablets 
Berauna sekali buat perempuan sakit keputihan 
(Pektay). 

. Gd) Losman's Svphilis Tablets .. 

'e) Losman's Santai 

Pi urus-urus mandjur 
Losman's Hemorrhoids Pil 

Na: 
8» 

: h PO Ina Colosion Tablets 

) Losman's Neuring Pil as 
Istimewa buat mma otak 

“Tab tentu, 

  

» 
RN 

b 
Pa 

STA dung Vitamin A, B, C. | 
Nagan Ara 

j tidak enak. 
ag 

0. Mustadjab ser 
djalanan ke      “sakit   

0) 
“Buat sakit 
tidak hantjur, 

p Losman's Pe 

E, 
dan lain-lain, 
Losman's An #ennananauna 

Ringan 
Si dip Temu Powder nanutakanaa 

Huenza dll, 

an Aa AA A2 PL 8 2 

    

ga SIA LE 

“Minta Perhatian 

“Sekolah Menengah Pertama 
”P.O.M.G.” Semarang. 

ML 

  

   
   
    

        
Vigosen Tablets .. 

:Obat ini menambahkan darah, terutama 

cnggogue Tablet 
Obat pendapat baru untuk Orang P 

..ocomoruwaunuan . 

Berguna sekali an Bean darah kotor." 
KANE NU ON Daan Kiaina Uk Bar 

Istimewa buat penjakit kentjing (Twitjing). 
f Losmar's Chocolate Laxative Pa per bungkus 

so.cowomemunanunanan 

Amat mustadjab bagi ambei atau wasir baru dan 

....oK.nocomuanuunun 

aa dak, napak napas, hilangkan segala 

roro. 

  

atic 1 
Untuk sakit tulang Ea ii, Hak Hima : 
Losmar's Bloodtonic Tahlet ...........: 2. 

Temah sean an makan 

Losmar's Nier & Bias Tablet . 
it Pinggang, begindyei lemah, 

kentjing berasa 
Losman's Antarid owder.... 

Ulu Hati, kelebihan asem, makanan 

epermint 
Untuk segala penjatk Pilek, Batuk, Perut, Ulu-hati 

Zalf mandjur untuk Tyga sakit “kulit, Heroes, luka 

Obat sakit kepala. Untuk sakit gigi, demam, in- 

| Harga? tersebut diatas adalah harga per botol Untuk luar kota 
|. timbah ongkos kirim per botol Rp. 2,50, 

Agen: TEK SENG TONG 
SEMARANG. 

Type Peri MEMARANG” Tas Tatin No, #esaninjai 71 

  

TELAH rurus 
PERTUNANGAN : 

en RA “Sma1L 
— dengan 

Des, Ro RAGIMAD SALEH 

- Na pan 

mn — San ana sena — 2 

KURSUS BAHASA INGGERIS 
Peladjaran dengan surat (Sebrif- 

telijk). Buku peladjaran .dikirim 

sabar Minggu (4 kali sebulan). 

'Tammat dalam 8 bulan. Peladja- 

    

) ran memakai sistim jang imu 
eladjari zonder guru. Kursus 

Gap" terelar ta dan sambutan isti- 

mewa Oetoran NAN na 
a2 sampai desa2 karena 

ae Nata hasrat umum. Praktis — 

— Sistimatis. 
nan agar da- lah berlang: 

Degan | dalam zaman pat turut berlomba 
kemadjuan ! 
Uang langganan Rp. 5,— sebu 

lan, kirim lebih dulu pada : 

1 2 

14 

(Economie) 
. pada tel. 23 Pjali 1956. 

di Kudus. 

    

    

  

  

Ba aa, ya 
INI MAL 

MExtras Saga 3 IN NO | 

R 

a. Kedatangan di Lapangan terbang dan pemandangan 
kota Roma jang indah : 

b! Menindjau #Collosetim” dan mengundjungi Paus di Va 

Pandu SOEKARNO KEMBALI DI TANAH AIR, 
Sambutan dilapangan terbang dan di-i : 

1 DE REIV 

kasi, 2           PENDIDIKAN UMUM. 

Tromol | pos 296. Surabaj 2. 

  

Puah Dada lembek ? BUSTERIN | 

bikin segar, kentjang besar mon- "3 

tok Rp. 20— EXTRA KERAS | 

Rp. 75— CRISTANOL bikin | 

kurus, - ketjilkan perut besar 
Rp. 20— VITANOL tanggung 

kasih laki? tenaga baru Rp. 20.— | 

EXTRA KERAS Rp. 60.— RI- | 
GASTA speciaal laki-laki tahan 

lama (nikmat) Rp. 20.— Extra 

keras Rp. 75— SORGA ISTRI | 
PILL. Rp. 20— AAMBEIEN 
PILL. 1 NA Kh 2 La 
Porto R — Prijsc, gra 

TH1O GIOK GIEM 
Gang Tengah 22 - Semakan 
SOLO : Tjojudan 70 A     

  

8-1956 S.M.P. (Sekolah Mene- 

No. 827 (Djomblang). 
Pengurus 

.Siguntang” 

     

   
EA 

.ugamurana 

Betat be. 

Bp- 15,— 
   

  

Rp. 15,— s...iouwanaana 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

15,— 

15,— 

0,75 
perut, 

15,— 

Rp. 15,— 

lemah ikaa tidak ara 

15, — 

1 15,— 

1 15,— 

Rp. 15,— 

Rp. kas 

dll, 
soo. Rp. 5,— 

Rp. 3,— ...comamenaannan 

Rp. 2,50 0 EL wa ha naa na aa 

Rp. 0,50 ena eaduaunena ae 

Ma Tm. 

jang sangat mengharukan ! ! 

1Rp. 15,—. Sultana Figure Cream, membikin bagus badan...... 

2 gram CINA Rp. Ma S1 pisan LI Rp. 20,— 
No ir Powder, menghilangkan rambut ...... Kes R3 20,— 

g Minjak pandjangkan rambut, tahan rontok ....... ....Rp. 10,— 
jak Telinga, si mendengar NA POman aa PAN Rp. an 

Sa 2 wasir (ambeien) .......... 10,—. Salp Eczeem untuk 
kudis, gatal luka2 .......... Rp. Nian Pil Diabetes (sakit gula) 
Snp Rp. 50—. Pil Eatjok Lidu »......... Rp. 25,—, 

' Se Ba Bi .Raja 117, Magelang. 
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MAI ZETERUNG 
@0reogrooty by 

Words and Music 2S IA FINE 
Wrinen. 
NORMAN BANAMA ed 

MELVIN FRANK 

Mai Zetterling bintang Zwedia jang tjantik ajalaa bersama dgn. 
djago pelawak ulung Amerika Danny Kaye muntjul dalam ini film 
jang sangat mengagumkan dan susunan tatawarna jang indah 
permai ! 
Sebuah sadjian hiburan 1 jang sangat tepat dar dan memuaskan ! 

»DJAGALAN” BESOK MALAM PREMIERE 5- 7.- 9.- (17 th) | 
Nan Ing Ing — Wang Po CHaAl MEI CHUAN' Film Tiong-! 
Wu Chia Niang — Lin Chen 1 kok baru. | 

INI MALAM PREMIERE! INI MALAM D.M.B. 
»INDRA” 5-7-9.- (A7 th)| "REX” 5.007.009-00 (17 th) 
Na 2 ! Extra: SABAN SORE dj. 3.00 

»  SAPTU PAGI di. 1i- | 
-. (CinemaScope) 

  

RUGI) 
WALAU 

- LL bud 

1 ondaokan Olik PERFINI    Sebuah film Indonesia jang |- £x 

paling baru dgn tjerita drama   .Remub tegang jang sangat men- 
del bar-debarkan ! 

— Radja Obat Kesehatan Badan 

Yosi oi 
Viranol extra strong tanggung mbuhkan : Segala matjam pe 
ajakit seperti: Buah pinggang, ung berdebar2, sakit urat2 
seluruhnja, obat (brains). Ioi pil menambah darah dan Semangat 
vekerdja. Baik untuk orang jang bekerdja berat2, bekerdja di- 
kantor dan jang aka sport dan badan lemah. Mati angin. Alasan 
senjakit : badan lekas tjape, makanan tidak hantjur, sering ma- 
rah2, kepala pusing, muka putjat, kaki tangan dingin, sering .se- 
semutan, mata kurang terang, penjakit pikiran (zenuw) tidak bisa 
idur dalam tidur sering takut2, sakit pinggang, kurang makan 
dan semangat bekerdja ta ada, untuk itu kita bikin: PIL VI- 
RANOL jang tanggung 10095 berhasil. Hara 1 botol Rp. 20.— 
Djuga ada sedia lain2 obat jang mandjur. Radium viranol Tonic 
Pills, menambah darah............ Rp. 30.—. Pil Gembira...... 

Sent Rp. 15.—. Minjak Tangkur .............. Rp. 10,5 
pil Viramin untuk penjakit KEP RIRAN seret eta data Me Den bai 
Pil Wanita untuk wanita tua Rp. BO aa 
Salep Hak menghilangkan hitaman dimuka, panu, na dje- 
rawat No. 1 Kp. SO Mp ida ui Rp. 1 

ossom face Cream, menghilangkan noda2 hitam :....... Pa 

  

   

  

.....c.... 

£ Rp. 30,—. Pujer bikin hitam rambut, tanggung tidak luntur 

Obat dikirim sesudah terima uang tambah ongk. kirim 1596. 
TABIB MAWN Tamblong 40 Tilp. 4941 — Bandung. 

Obat-obat bisa didapat beli disemua 
jiseluruh Indonesia. 

Agen-agen: 

Universal Stores, Bodjong 6B, Semarang: Toko Obat Eng Tay 
Hoo, Pekodjan 101, Semarang: Toko Obat Ngo Hok Tong, Gang 
Pinggir 1, Semarang: Toko Obat Shanghai, Pasar Djohar 42, 

Djl.: Kepatihan No. 105, Pekalongan, Zindabad House, Nonongan 
INo. 77, Solo, Toko Solo, Djl. Sosrowidjajan No. 5 Jogjakarta: 
Toko Junior, Djl. Malioboro 93, Jogjakarta: Toko Obat Eng 
Tay Hoo, Petjinan 58, Jogja: Toko Obat Tek An Tong, Petjinan 
81, Jogja, Toko Obat Thay An Tjon, Petjinan 66, Jogja: Toko 
Obat Eng Njan Ho,  Petjinan 75, Jogja, Toko Obat Hok An, 
Djl. Raja 114, Magelang: Toko Obat Berlin, Djl. Pasuketan 77, 
Tjirebony Toko Obat Eng Ho Tong, Ha. and 91, Tjirebon, 
Toko Obat Thian Tek Tong, Djl. Karanggetas 217, Tjirebon: 
Toko Obat Tay Tjoen Hoo, 2 Keplekan idul 218, Pekalongan: 
Toko Obat Thian Ho gag, Djl. Pasuketan 60, Tjirebon: Toko 
Obat ,,Eng Djien Hoo,” Pekodja TAS Ta aa Toko Obat Thian 

“Tanggai: 18 Djulie wi 20 Djulie 

»Song Of Bernadette” 

JENNIFER JONES 
CHARLES BICKFORD 

   

abad da 

  

  

    

   

| PERINGATAN :    
   

Sekretariat: 

Pusat P. 5. M. . 

ia olaiilah Sekolah? Badak di Ba | 
Uji, cangluma Sudirman 27, SUKABAJA. 

jian Bersama ke-X akan dimulainja dalam bulan Oktober 1956. 
Jattar" murid ditunggu selambat lambatnja tgl. 31 Djuli 1956. 

Anggauta? jang belum terima surat- pendaftaran berhubunganlah segera dengan sekretariat. 

— Surabaja 

  

MI KIDNEYING,. 
2 editan LL 

MENAMBAH DARAH DAN IA IE 
| MPN UE Ce Pa 

BTN Ml 

MA IS) TI 

hatan, memban 

“GOLES 

Sudah lama penjakit lemah itu seperti : 
tjapai, Fikiran kurang tenang, suka marah, darah kurang d.lI. 
Goles Kidneying Tablets dapat menolongi menghilangkan penjakit-penjakit tersebut hingga achir- 
nja perbaiki mendiadi orang jang selalu sehat dan kuat tubuhnja. 

Kaum prija jang jang pin 1 tina sehat dan kuat tubuhnja.- 
Haruslah se ttp 9 

KIDNEYING TABLETS. 
Mendjaga tubuh tetap tinggal sehat adalah lebih utama dari pada mengobati penjakit. 
pun demikian GOLES KIDNEYING TABLETS untuk menjembuhkan sakit lama dan baru, de- 
ngan sering memakai obat GOLES akan menjegah penjakit buah pinggang, 

nafsu makan, terutama bagi orang jang selalu lemah dan males kerdjanja. 
pusing Kepala, Suka Lupa, Pinggang pegal, kerdja lekas 

(Made in London) 

PRT Tee TU 
Hot LAIN: AI B3 2 TEAM tx LA Ana ra 

   

   
     

     
        

  

      

    
    

   
   

    
   
    

  

   

Walau- 

memulihkan kese- 

  

Radja Obat : 

nja d.LI. 

oleh: (Made in England). 

Lekas memakai obat : 

Kaum Wanita jang ingin tetap tinggal tjantik dan awet muda, selalu dipudja-pudja, Pakailah : 

GOLES SISTERING TABLETS 
Istimewa: mustadjub dapat menghilangkan penjakit-penjakit, dan memulihkan badan kurus 
keliwati gemuk lemah tiada potongan mendjadi sehat serta kuat dan mempunjai potongan 
tjantik, seperti sekuntum bunga jang mekar. 

dan 

jang 
Wanita-wanita jang selalu berpenjakitan, Kuras 

lemah, gemuk-lemah, kerena gemuk kurang darah, kurang napsu makan, pinggang sakit, KEPA- 
LA PUSING : SUKA MABUK : DATANG BULAN TA' TENTU: PERUT MULES: 
MARAH : SAABISNJA dateng bulan sering penjakit lemes lemah, 
ning, kerena dimasa dalem kandungan atau seabisnja dilahirkan tidak dapat tjukup pemeliharaan- 

GOLES SISTERING TABLETS, tidak berapa hari, membukti- 
kan dengan segera kemandjuran aja Obat ini berkerdja dalam 24 Djam. Obat ini, 

SUKA 
wadjah muka bersemu ku- 

diusahakan 

  

GOLES COUGHING TABLETS (Obat Batuk) 
Batuk dengan kalangan berbahaja, dihinggapi oleh kuman2 ini akan berdjangkit pula. 
Obat ini paling baik menjembuhkan penjakit batuk. 
  

GOLES EXTERNALING. 

GOLES RHEUMING TABLETS (Sakit Entjok) 
PENJAKIT ENTJOK (RHEUMATIEK) sangat terganggu kesehatan badan. Karena merekah ke 

Iseluruh badan. Obat ini teristimewa adjaib, 

(Obat Special) 
istimewa untuk lelaki2 jang ketjewa — di PERBUAT dari Tjampuran2 obat terpilih. 
Oleh kerena lemah lesu tidak berdaja — dapat dihindarkan dengan selalu memakai ini. 
  

Agent Djawa Tengah: 

  

Bisa dapat beli.di Toko2 Obat Seluruh Indonesia 

No. 3 

TOKO OBAT FIE MIN YOK FONG, Gang Warung 10 
Agent: HWAY AN TONG - Gang Warung 

  

    
Toko-toko Obat TIONGHOA 4 

Semarang: Toko Happy, Aloon-aloon 15, Kudus: Toko Baldjun, 

  

    

  

Roy Rogers 

No. 63       
  

        

VINCENT PRICE 
  

        

E 

ENG TAY HO Djalan Pekodjan ,, 101 SEMARANG 
NGO HOK TONG Gang Pinggir X 1 

ena, AN 4 

xenKn 

0202/Evi- 56 

ENTERO-VIOFORM 
CIBA 

Obat jang kami andjurkan untuk 

» Amoebe Dysenterie RON 

Medjan “3 A : emo) | 

10 Buang? air N57 GG Ea : 

Djika Dokter tidak / Yig 

memberikan peratur- 

an lain 3 kali sebari (2jya : 5 

1 — 2 tablet AI. Tiap? teblet memakat merk Eros 

KXXKAKAKKAKKANK AKAN LATAR KAKAK na 

3. - Mp Magna ar Tg gpap P ap3 AAA TA AM TA 2 LA TTL 

/AKIL BESAR: 
"ASTAGINA"     

    ai 
2 LL SA Te LI 

1 4 1 # ai 
3 k al . 

Memperkenaisan Diri 
MULAI TANGGAL 19 DJULI 1956 
MENERIMA SERVICE UNTUK UMUM 
DIDJUAL DALAM KEADAAN BARU: 

1. Chevrolet Bel Air 1955 
24. Mercedes 1955,as5 - .» 

3. Pick Up Fargo 1054 

  

    

   - 

N.V. BODJONG MOTOR COMPANY 
Bodjong 59, 59 A, 61 dan 63 Semarang.   

  

    

  

LEPRA 
  

Lah TA 
$ 

  

  

& 

SN MS 

Penjakit Lepra (Kust 
berbahaja, Dad 2), adalah salah satu penjakit jang paling a penjakit it sekali mendjalar, Atu mengandung kuman" jang gampang 
Berhubung dengan itu perlu sekali pen jakit itu dibas penderita penjakit itu harus disingkirkan dari Sak Pe Untuk menentang sesama manusia, agar penjakit itu djangan meng- ambil korban jang terlalu banjak, maka saja sengadja menjiarkan turunan recept istimewa dari leluhur saja, untuk membikin se- maatjam pil "PAT PO SIN SIAUW WAN”, jang telah banjak berbukti kemandjurannja, guna menjembuhkan penjakit Kusta. Terbukti dari banjaknja surat" pudjian dari penderita jang telah disembuhkan dengan pil jang mustadjab tadi. pa jang teng AG tersiar di Tiongkok lebih dari 60 tahun manja, dari itu saja bisa andjurkan pada enderita", supaja s tjobalah "PAT PO SIN SIAUW WAN” produetie Tendapmabagng tanggung tentu nanti bisa dapatkan succes jang mengagumkan, 

Memudjikan dengan hormat. 

BOTAYS, Kunming (China) 
Harganja pil itu per blik Rp. 200,— berikut 18 pakainja, pe- sanan harus kirim uang harganja lebih dulu per t ongkos kirim) keseluruh Indonesia. per postwissel .(vrij 

PUSAT PENDJUAL : 
Toko Obat TIO SENG HIN Petudungan 43, — Semarang Agen di: 

SITAKARTA, LIE KWIE SENG, Kali Besar Sela- 
ap 

MEDAN, LIM GEKKAI, Dil. Luit 5 'SURABATA, H OO TIK TONG, semen eng Bongkaran 109. 

s5FORTUNA? 
MASIH MENERIMA MURID2 BARU untuk bagian : 

      a.  KURSUS MENGETIK di Di. Mangga 56 Semarang. 
b. 5 di Djiglong Pati. 
c. SEKOLAH TAMAN KANAK2 di Djiglong, Pati. 

PEM IMPIN UMUM. 

OR. TH. MART.OW0” 

CURSUS-KIL. AT ADI MONTEUR 

» SAMPOERNA” 
“ Gadja-Mada (Duwe?) 19 — Sem 

Cursus PAGI dimulai tgl. 16-7-1956 ee j 
pe SOKE T ai Tan Na menerima 2 TN 

aran sekarang di Djl. Gadij 
Pein an j idja-Mada 19 djam 5—7 'Sore. 

Liem King Hwie 
wk. R. Boediman, Pemimpin Unum 

3 JOESOEF "SOEGIANTO, 

RE EP TR 
3 1 Mi SOTHMA. CURE ISTIMEWA 

sembuhkan penjakit Bengek, Batuk: Kering at Pendek Nafas (Benauwheid) Keluarkan Riak, Rp. 15, an PA BARYLTIN. Minjak Rambut guna menumbuhkan pandjangkan aa SAN rentoknja rambut (djatuh). Harga Rp. 10,— UNTUK MENGHIL Biatsa PP Uh” ANGKAN RAMBUT 

DC HAIRDYE Tjelup rambut untuk membikin hit 
tanggung tidak Juntur. Harga Rp. 10,— na umun 
ATOM HAIRDYE Tjelup rambut putih djadi hitam 3 Grams Rp. 10,—, 5 Grams Rp. 15,—, 19..Grms Rp. 25,—. 
CLEANSING CREAM membersihkan. paras muka (make-u 

ma dihilangkan dengan sabun Kep NO 
SENCREME untuk sprossen tanda? hit j 

Aang aneh oma p Itam atau bekas dje. 

NO-HAIR PUDER untuk menghilangkan ramHut Rp. dy Dapat beli ditiap Toko Obat diseluruh Indonesia. 
Ba luar harus tambah 1505 ongkos kirim. 
SEXALIN UNTUK WANITA |DATANG BUL "d TJOTIOK Rp. 20. PEN 
POTENSOL OBAT KUAT ISTIMEWA Rp. 30. 

Yo Tx 

DC CREAM tanggung menghi:- 
Jana tanda2 hitam djerawat 

| dan panu. 
Aa tjahaja dan membikin tjan- 
tik paras mukanja. 
Egi doos Rp. 15,— 

1 ANSING CREAM untuk 
ketjantikan Rp. 10,— 
SPROSSEN CREAM untuk 

4 menghilangkan tanda - -tanda di- 
muka Rp. 10,— 
AGEN BESAR : 

ACHMAD KARIM 
Toko Umum 
Pintu Besi 10 Djakarta. 

Dapat beli di tiap toko obat di- 
mana-mana : 
Pesanan luar kota tambah 1546. 

  

  

Kat 
DC ”PHARMA LTD” 

BANDUNG DJAKARTA 
DAPAT BELI DISELURUH INDONESIA. 

SDN 

    

   

  

— KBE5TOS Ore 
LIKE THIS IS WORTH 

$1,300 A TON! THE GOVERNMENT 
— STOCKPILES IT FOR DEFENSE, AND 
“THERE A MINE FULL OF IT ON 

THIS RANCH, WILLIE! 

   

  

    
    
       

  

— Bidjih asbestos sematjam ini 
laku seribulimaratus  se-tonnja! 
Pemerintah mengumpulkan ba- 
han. itu untuk pertahanan, dan 
ada pertambangan jang penuh 
dengan bidjih itu ditempat peter 
nakan ini, Willie! 

  

     

     

THAT'S IMPORTANT 
MONEY/-T DIPN:T 
KNOW T WAS GETTIN' 
AN ASBES7OS MINE 
WHEN T | Pa TKIS 

HEY HERE 

  

    
uang! —. Itu penting sekali, 

Saja tidak tahu bahwa saja 
akan mendapatkan pertam- 
bangan asbestos sewaktu sa 
ja membeli peternakan itu, 
Roy! 
— Hey, itu datang Trigger! 

  

      

baik! Ledakan 
itu 
kut dan lari, 
lu 

kembali kemari seperti 
itul 

  

GOOD OLD TRIGGER! : 
THE MINE EXPLOSION | SUE WOvLD 4g 
MUST HAVE SPOOKED | COME “1 
HIM, BUT KE ALWAYS 

       

   
   

  

IL WISH LOLA      ME TOO WILLIE! TiTOLD HER 
MN SPECIAL SECRET... 
HOW TO KEEP YOUK KENEGADE 
KACE HORSE DON PATCHES 

FROM GUITTING! 

    

5g | 

    

TRAIPSIN' 
PAK LIKE         

    FINDS ME!    
  
— Saja djuga, Willie! Saja te 
lah membitjarakan rahasig sa 
ja jang chusus kepadanja 
bagaiman,, tjara melatih kuda 

saja 
pertambangan 

telah menjebabkan dia ta 

Trigger teman jang 

tetapi ia  sela- 
menemukan saja! 
Saja harap Lola Sue akan 

kuda 

mu Don Patches itu untuk 
dak membelot lagi! 
“— Here 

ti- 

    

Pl. 

         


