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pl madielis rendah Inggris vada hari K 

landatai roklamasi pemanggilan serdadu2 tena- 

     

  

lam keadaan darurat di daerah Laut Tengah bagian Timur oleh 

bersiap berangkat 
lautan, 

Bataljon ini jg kekuatannja di | 

Isb. jang menurut pendapatnja dapat disamz 

Bataljon ke-1 dari infanteri ri- 
ngan Somerset jg ditempatkan di 
Plymouth: mendapat perintah utk 

: ke seberang 

waktu damai ialah 700 orang se 
gera mendapat perlengkapan bagi 
daerah tropik. Ada dugaan bhw. 
balabantuan tentara Inggris akan 
dikirim ke pulau Cyprus atau Jor 
dania atau Libya. Perlu dikemu- 
kakan bahwa di Cyprus kini su 
'dah ditempatkan kesatuan2 dari 

tjadangan strategis tentara Inggris 
di Timur Tengah termasuk kesa- 
tuan2 tentara pajung, dan sedjum 
lah kesatuan infanteri dan lapis 
badja Inggris sudah berpangkalan | 
di Jordania dan Libya. 

Head menegaskan selandjutnja 
dalam sidang madjelis rendah Ing 'r 
gris tsb. bhw. diumlah tjadangan ngah. Ia mengemukakan bhw sta 

5 

5 

ntingnja proklamasi 

jang akan dipanggil akan sanga 

  

| panggil 

segera diminta pertimbangannja. 

kan2 militer 

segala kemungkinan jang 
oleh pemerintah Inggris itu. 

'Gaitskell mengatakan bhw dje- 

maksa. Inggris” utk menggunakan 
kekerasan. Tetapi Gaitskell djuga 
menegaskan supaja bertindak ha- 
iti-hati. 

Gaitskell selandjutnja menegas- 
bahwa masa ini harus diakui 

sebagai bagian dari perdjoangan 
perebutan pimpinan di Timur Te     

Bentjana Di Sibolga 
Sebabkan Puluhon Djiwa Melajang- 

Lebih Seratus Rumah Hantjur 
SELAIN PULUHAN djiwa manusia jang telah tewas, banjak 

rumah hantjur dan rusak dengan kerugian harta benda jang 
nilai akibat bentjana alam tanah bukit longsor jang baru lal 

fer- 

di 
Sibolga, djuga banjak djalan2 serta parit2 tali air telah tertis 

oleh batu? besar, serta kaju2 pohonan jang melintang disana-sini, adjadi ang “dita : 4 

Sebuah djembatan rusak di Sa Sibolga — Tarutung djuga terpu 
rudik (Djl. Padangsidempuan). jg 

menjebabkan perhubungan Sibol- | 
ga — Padangsidempuan terputus, 
kini berkat bantuan gotong-rojong 
dari segala pihak telah dapat di 
lalui kembali, walaupun djemba- 
tan itu belum sempurna baiknja 
sedang didalam usaha perbaikan 
seterusnja. 5 

Djalan Sibolga — Tarutung an 
tara km. 1 sampai 10, banjak jg 
tertimbun2 dan terputus2, serta 
rusak parah, hingga perhubungan 

Atau Tidak? 
Pernjstaan "Alisiir 

Berboduk "2:1 
BERHUBUNG dengan berita | 

,Amtara” hari Rabu jang lalu, 

   

me in diri dari PET”, 

mengabarkan, bahwa menurut 
keterangan nin sendiri, beri 
ta tsb. tidak benar. Tidak benar 
bahwa Alimin keluar dari PKL. 

Harian Rakjat” muat pernja- 
taan Alimin tsb. jg kalimat per 
tamanja berbunji: 2 

Berhubung dengan landjutnja 
umur saja dar karena penjakit 
saja jg telah lama, maka dgn 
ichlas saja mengundurkan diri 

     

   
   

8 

  dari lapangan politik.” 5 

Sedangkan pernjataan jg di 
sampaikan kepada ,,Antara” ber 
bunji lain. jaitu ,.......... maka 
dengan ichlas saja 'mengundur- 

dik 

tus. : 3 
Bantuan tenaga gotong-rojong 

mulai tgl. 23 Djuli berdatangan 
dari semua lapisan masjarakat, 
baik dlm kota maupun luar kota, 
tidak ketinggalan pegawai, polisi 
dan tentara. Dari Padangsidem- 
puan ada djuga datang “bantuan 
tenaga gotong-rojong. 

Dalam hubungan ini dapat di- 
kabarkan, bhw urusan mengatur 
pelaksanaan sesuatunja tentang 
gotong-rojong ini ialah diseleng- 
garakan oleh Seksi Pengerghan 

: Bebe Oa bea Ken adan| 
Bentjana Alam Sibolga, jang di |ketuai oleh KMK. 
“ Dengan “demikian diharapkan 
bahwa perbaikan djalan Sibolga 
— Tarutung pun akan segera da 
pat diselesaikan dalam tempo sing 
kat. : 

Akibat2 bentjana. 
Dapat diterangkan, bhw seba- 

gai akibat bentiana alam tanah 
bukit longsor di Sibolga, ditem- 
pat? Muka Padjak Gadai, Aek 
Garut, Marhusor, Simaremare/Si- 
'ramerame,  Pantjuran Kerambil, 
Santeong, Aek Habil, dan Saru- 

k mengakibatkan 36 orang dji- 

wa melaiang, 21 orang mendapat 
luka2 berat sedang, dan 26 orang 

Djumlah rumah ig hantiur dan 
rusak 119 buah, 3 buah rumah 
ibadah/surau hantjur dan instal- 
lasi air bersih rusak hingga tidak 
mengalirkan 'air lagi, ternak babi 
dan lain? banjak jang mati. 

Sebagai langkah pertama hari 
Minggu itu tgl. 22 Djuli, djam 
15.00 oleh bupati kabupaten Ta 

kan diri dari kalangan politik panuli Tengah, bertempat dikan- 
dan organisasi”. Pernjataan itu tor kabupaten di Sibolga untuk 
ditandatangani oleh Alimin sen- meringankan penderitaan bagi pa diri. (Antara). 

  

MENTERI #KEHAKIMAN 
KOREA SELATAN UN- 

Djurubitjara kabinet Korea Se 
latan hari Kamis menerangkan, 
bhw menteri kehakiman Lee Ho 
(41 tahun) hari itu telah menga 
djukan permintaan berhenti dari 
djabatannja setelah Pengadilan 
Tinggi Seul memerintahkan utk 
membebaskananggauta parlemen 
dari fraksi oposisi, Kim Sun Tai, | 

ig mulai dipendjarakan pd tgl. 
7. Djuli jl, 

PEMASANGAN PIPA MI- | 
NJAK DARI TELUK 
AKABA KE HAIFA. 

Pemimpin Partai Buruh Ing- 
gris Hugh Gaitskell dalam si- 
dang madjelis rendah Inggris pa 
da hari Kamis m sulkan yF 
masangan 
Israel dari 
Haifa. la 

Menurut Gaitskell pipa  mi- 
ajak itu jang pandjangnja akan 
mendjadi 250 mil dapat dipasang   

  

DENGAN berkurangnja djum- 
lah uang muka jg diberikan pada 
pemerintah oleh Bank Indonesia, 
maka djumlah djaminan emas dan 
valuta konvertibel Bank Indonesia 
minggu ini memperoleh perbaikan 
mendjadi 18,8Y5, demikian menu 
rut neratja mingguan Bank Indo 
nesia jang diterbitkan hari ini, 

Sementara itu posisi devisen da 
lam minggu ini menundjukkan ke 
naikan sedikit jaitu dari djumlah 
Rp.827 djuta pada minggu lalu 
mendjadi Rp. 829 djuta pada ming| 
gu ini. - 

Uang muka pada pemerintah da 
lam minggu ini berdjumlah Rp. 4. 
632 djuta sedang minggu jg lalu 
sebanjak Rp. 4.893 djuta, atau pe 
ngurangan uang muka 
Rp:261 djuta, 

Sutan Ppe- 
pipa minjak diwilajah| 
Teluk Akaba sampai| 

! 
. dalam waktu beberapa bulan.  Rp.7.000,—. (Antara). 

evisen Kita Meningkat 

dibawa 
'instansi sipil, tentara, Mobrig, po. : ta 
Jisi dan kepala2 lingkungan kota untuk memperbaiki posisi dek- 
Sibolga, dan pada tgl. 23 Djuli' king emas kita jg merosot, tapi 

di 

ra korban jang masih hidup telah 
berkumpul  djawatan2 

telah dapat diberikan santunan jg 
pertama kepada korban penderita, 
berupa beras untuk seorang djiwa 
4 ons & Rp.3,56 per kelamin, 
jg djumlahnja ditaksir 500 orang. 

Seterusnja pada tgl. 24 Djuli 
bertempat dikantor kabupaten “di 
Sibolga pagi itu, dibentuk pula 
sebuah. Panitia Penjantun Bentja 
na Alam Sibolga dgn bupati/ke- 
pala daerah kabupaten Tapanuli 
Tengah sebagai ketua umumnja 
dgn dibantu oleh ketua2 I, HI, II, 
dan IV, sekretaris Abdullah Sju 
'kur dgn dibantu lagi oleh seksi2 
keamanan, keuangan, penjantun- 
an, pengerahan tenaga, pengang- 
kutan, statistik/teknik dan keseha 
tan. 
Bantuan pertama jang diterima 

oleh panitia ini dari pemerintah 
Sumatera Utara Rp. 50.000,— 
dari Palang Merah Sumatera Uta 
ra Rp.25.000,— - 1 (satu) peti 
obat -- 600 potong pakaian, dari 
Jajasan Bentjana Alam Rp. 10.000 
dan dari 'ketjamatan Sibolga 

Prosentase djaminan emas dan 
valuta konvertibel dalam minggu 
ni berdjumlah 18,87, atau naik 
dgn 0,279 bila dibandingkan dgn 

os senja . pada minggu lalu prosentasenja 
jang berdjumlah 18,676. 

Menurut pimpinan Bank Indo- 
nesia selandjutnja, djumlah uang 
sebanjak $ 50 djuta jang akan di 
(terima Indonesia dari Dana. Ke- 
uangan Internasional (IMF), ti- 
idak akan mempunjai arti lebih 
daripada ,,setetes air bagi pena- 
war haus”, dan tidak akan mem 
punjai pengaruh besar. terhadap 
pemulihan prosentase djaminan, 
jg pada saat ini diturunkan men)   

sebanjakatas 
3 bulan dilampavi, 

djadi 15Y5 untuk dikembalikan di 
b setelah batas waktu 

k 

Memaksa Inggeris 

dibatasi dan djika pemerintah Ing 
gris memutuskan utk menambah 
(djumlah tjadangan jang harus di 

berdasarkan proklamasi 
tsb. madjelis rendah Inggris “akan 

Gaitskell setudju. 
Pemimpin Partai Buruh dari pi 

hak oposisi Hugh. Gaitskell sege 
ra menjatakan menjetudjui tinda 

untuk menghadapi 
diambil | 

las ada keadaan jang dapat me- 

Ikas Bank Indonesia, (Antara), 

    

  

1 2 Ha 
Melihat 

ekerasan 
mobilisasi umum, Seperti telah diwartakan PM “Inggris Sir An- thony Eden telah mengumumkai h gumumkan akan diadakannja pemanggilan | 
fiadangan2 termasuk tenaga ahli dalam djumlah sa 
dan ratu Elizabeth telah menandatangani proklamasi it 
Kemis djuga. Diperoleh keterangan 
kereta api termasuk tjadangan jang dipangs Isb. biasanja dibutuhkan untuk pekerdjaan2 
tuan jang lebih besar. 

t tement2 

ser terhadap Inggris 

petundjuk akan adanja agresi 
Gaitskell mendesak hendaknja pe 
merintah Inggris menindjau kem- 
bali putusan2nja mengenai pengi 
riman sendjata ke Israel. 

Inggris. 
Kemudian didapat kabar bahwa 

pada malam Djum'at 300 orang 
laut Inggris mendapat perintah 
anak-buah komando angkatan 
utk segera menudju ke Bickleigh 
jg terletak dekat Plymouth, pang 
kalan angkatan laut terpenting di 
Inggris Barat Daja. 
AFP selandjunja mewartakan 

bahwa menurut pengumuman ad- 
miralitet Inggris pada hari Kemis 
bahwa pada permulaan minggu 
depan 3 buah kapal induk Ing- 
gris jaitu ,,/Theseis”, ,,Bulwark" 
dan ,,Ocean” akan bertolak dari 
Plymouth. dan Portsmouth ke 
Laut Tengah. Djuru bitjara ad- 
miralitet djuga mengumumkan bah 
wa Semua kapal pendarat jg da- 
pat mengangkut tank telah diper 
siapkan untuk dapat segera di- 
gunakan. Kapal2 LCT ini kini di 
pusatkan di Lanelly, Wales Sela 
tan. Didapat kabar bhw. kapal2 
induk tersebut akan disertai oleh 
3 sguadron pesawat pemburu 
»Enom” dan satu sguadron pesa 
wat pemburu-pembom anti kapal 
selam ,,Annet”. ,,/Theseis” dan 
»Ocean” akan djuga menangkut 
sebagian dari divisi infanteri ke- 

13 Inggris. 
| Pembesar2 angkatan udara Ing 
|gris dalam pada itu membatalkan 
pada hari Kemis semua izin ber 
libur achir-minggu bagi anak- 
buahnja dibeberapa pangkalan 
al. Honington dan Marham di- 
mana ditempatkan pesawat2 djet 
pembom ,,Canberra”. UP mewar 
takan b pesawat2 ,,Canber- 

  

  

  

tak ramah-tamah dari 
presiden Mesir Djamal Abdul Nas 

dan antja- 
man2 terus-menerus terhadap Is- 
rael sudah tjukup terang memberi 

  
   sangat terbatas 
tu pada hari 

bahwa buruh pelabuhan dan 
  

& 

berlaku sampai tgl. 16 Agustus 

'perensi internasional tentang ma 

.Injataan djuru bitjara kementerian 
luar negeri Inggris pada malam 
'IDjum'at di London. 1 

Dalam konperensi pers ini dju 
ru bitjara tsb. ' dalam pada itu 
tak mau mendjawab pertanjaan 
para wartawan apakah tindakan? 
Imiliter itu telah disetudjui 
Isetjara tegas atau setjara diam2 

Sementara itu sumber2 jg biasa 
nja patut dipertjaja di Nicosia 
hari Kemis malam menerangkan 
bahwa Tentara Inggris telah me 
njita sedjumlah gedung2 di Nico 

Isia dan sekitarnja untuk. dipergu 
nakan bagi perkuatan militer. Pe 
ngiriman tentara Inggris itu menu 
rut keterangan2 tersebut disebab 
kan oleh krisis Suez. Seperti di 
ketahui, di Cyprus. telah ditempat 

'tetapi sebagian besar diperguna- 
Ikan untuk melajani perlawanan 
bersendjata di Cyprus sendiri. Da 
lam hubungan ini diwartakan se 

tidak mau memberikan komentar 
nja terhadap berita2 bahwa ve- 
njitaan beberapa gedung dilaku- 
kan oleh tentara inggris untuk 
perkuatan militer. (Antara). 

  

TEMBAK-MENEMBAK- 
DIDAERAH PERBA- 

TASAN RRT—BIRMA. 

Komandan tentara Birma utk 
daerah Lashios kolonel -— Chit 
Myaing, menerangkan kepada 
wartawan UP bahwa didaerah 

komandonja telah terdjadi tem- 
bak-menembak selama - 6 djam 
antara pasukan? Tiongkok da: 
Birma. Menurut Chit Myaing, sc 
orang opsir dan 9 serdadu Tiong   

  

mulai datang dari   

  

is ngumuman resmi. 

Tindakan? militer jg diadakan 
oleh Inggris dalam menghadapi 

nggris di Valetta di pulau Malta. bak i 
kok tewas dalam. tembak-menen | 
dak 1m. 

Demikianlah diwartakah olet 
wartawan kantorberita AS 
»United Press” Djum'at pagi ini. 

   
    

itu dan tenaga2 ahl |! 
pangkalan bagi kesa| y 

krisis Terusan Suez akan tetap | 

ja.d. jaitu hari pembukaan kon-| 

salah terusan tsb., demikian per-| 

baik | 

oleh A.S. | 

kan 20:000 crang serdadu Inggris, | 

terusnja bahwa pembesar2 militer | 

perbatasan jang berada dibawah | 

   

  

    

     

  

(akan Distaunskan Ik... Terus : : 

| PANITYA Bendungan Tinggi 
| Aswan (Saad ufAlI) di Mesir 
telah ambil: 
kerdjaan pendahuluan" pada pro 

  

    

       
  

     

  

    

jek raksasa ini segera diteruskan, 
sesudah mengalami kelambatan 
selama beberapa minggu jang 

uin ang pada hari Ka- 
is fbl. h memutuskan pula 

« melaksanakan — rentjana2 
guna merobah kota Aswan men 
djadi t administratif bagi 
projek bendungan ini, dan djuga 
sebagai pusat daripada  djala2 
kawat spanning jang akan 
|berpusat pada pabrik pembang 
kit te 'listrik jang besar, ig. | 
akan 
wan di 

"
-
.
 

an ditepi waduk As 
Ni. 

Kota “- Aswan ketjuali ita akan 
didjadikan pusat daripada indus 
tri bidjih besi baru. dan sebagai 
ludjung daripada sebuah djalan 
kereta-api baru. Di Aswa, akan 
dibuat sebuah lapangan terb-ng 
Ig menurut rentjana akan selesai 
dalam bulan Djulj tahun depan. 

  

  Sidang anitva tadi diketuai 
oleh Abdul Latif Baghdadv, men 
teri perantjang negara dan di 

      

hadiri “para ahli jg beker 
|dia pada nroiek Aswa, serta pro 
|iek2 . perkembangan ekonomi 
Isin2nja, YAntara— AFP). 

—a 
K. 

Unt 
   

B3 

  

DJURUBITJARA Angkatan 

termasu 
sar Rp: 

" 

2 

Anggaran-belandja untuk tahun 
1956 sekesar djumlah diatas, 
adalah hanja merupakan angga 

ran belandja routine, tidak ter- 

masuk dfsialamnja. anggaran-be- 
landja guna keperluan operasi2 
militer jang didjalankan dalam 
rangka-politik keamanan peme 
rintah. Untuk keperluan operasi2 
militer jang dimaksudkan itu 

   
   

     

    

&. DARI DJUMLAH 55 djuta 

Hanja Rupa 
tes-Air Untuk Penawar 
Arti Pindjaman855 Djuta Dollarf Dari IMF 
Bagi Perbaikan"Posisi Emas Kita — 4 Th. 
Lagi Seluruh Bank Indonesia Sudah 1000/» 

Di Indonesiakan 

kan Sete- 

doliar jang akan diterima Indo- 

pesia dari Internasional Monetary Fund baru separohnja jang di 
sediakan IMF, sedang separohnja lagi dapat diperoleh dengan 
keharusan menjediakan nilai lawannja dalam rupiah jang disim- 

gjuta dollar jalah 27,5 djuta itu 5 

Sedang jang 27,5 djuta dollar lai 

|harus dibajar dengan mata uang 

Bank Indonesia.   
Djumlah pemberian dollar 55 

djuta doliar itu apabila dinilai 

lawankan dengan koers resmi ru 

piah mendjadi 600 djuta rupiah 
bukanlah merupakan obat utama 

ihanja seperti merupakan setetes 

An  tolansi hasil, demiki 
an Sjafruddin. Untuk memper 
baiki posisi dekking emas itu ha 

rus ditjarikan djalan lain. demi 
kian dikatakannja. Sjafruddin 
menjatakan  seterusnja, — bah- 
wa kredit. chusus (standby 

| credit) jg disebarkan oleh IMF, 
dimana Indonesia djuga mengha 
rap dapat memperolehnja hingga 
kini belum dapat diberikan oleh 
IMF. 

Mengenai usaha mengindone- 
'siasikan Bank Indonesia teruta- 
ma setelah KMB dihapuskan, 
'Sjafruddin mengatakan, bahwa 
hal tersebut didjalankan terus 
'hingga dalam waktu 3 atau 4 ta 
'hun jad. seluruh Bank Indone 

sia sudah seratus persen di Indo 

'nesiasikan. Dikatakannja, bahwa 
Idjalannja  Indonesiasi dilakukan 
dengan giat sedjak permulaan 
itahun 1951. Dikatakan bahwa 
'kini djumlah pegawai staf bang 
sa Indonesia ada 115 orang, se 

dang pegawai staf bangsa Belan 

  
Untuk memulihkan prosentase 

djaminan Bank Indonesia diatas 
20Y5 itu, djalan jang dapat ditem 
puh antara lain ialah perbaikan 
export kita, demikian pimpinan 
Bank Indonesia. Ha 

Menurut angka2 jang ada, tja- 
dangan emas dan valuta konver- 
tibel pada tgl. 1 Agustus berdjum 
lah Rp. 954,3 djuta # Rp. 829,3 
djuta — Rp.1.783,6 djuta, jakni 
Rp.1,5 djuta lebih daripada ming 
gu sebelumnja. Adapun djumlah 
peredaran uang pada tgl. 1 Agus 
tus ialah Rp.7.790,9 djuta -- 
Rp. 1477,7 djuta 4 Rp. 6,5 djuta 
1- Rp.9275,1 djuta, jakni Rp. 
56,9 -djuta kurang daripada djum 
Jlahnja pada tgl. 25 Djuli. 

pan di Indonesia atas rekening IMF pada Bank Indonesia, demi- 

kian menurut keterangan Gubernur Bank Indonesia Mr. Sjafrud- 

din Prawiranegara Djum'at kemarin. Dari djumlah separoh dari 55 
dapat segera diterima Indonesia. 
nnja merupakan ekstra kredit jg. 
rupiah atas rekening IMF pada 

da ada 41 orang. Dikatakan, 

'bahwa dari djumlah 15 tjabang 
|Bank Indonesia diseluruh Indo- 
'nesia 9 ada dibawah pimpinan 
bangsa Indonesia, sedang lainnja 
masih dipimpin Belanda. Achir 
nja Sjafruddin. mengatakan, bah 
wa tak lama lagi Bank Indonesia 
akan membuka tjabang Bank In 
donesia jang baru di Den Pasar 

dan Teluk Betung. (Antara). 

  

Sartono Bertemu 
Pemimpin2 R£4T 
OLEH pemimpin2 RRT - Ke- 

mis kemarin dulu diterangkan ke 
pada Mr. Sartono dan anggota2 
missi parlemen Indonesia lain- 
nja jang berkundjung di Peking, 
tentang tjara-kerdja parlemen 
RRT. Diskusi 1g, ana ber- 
(langsung antara ketua parlemen 
(RRT Liu Shao-chi dan anggota2 
badan pekerdja laidnjg dengan 
Sartono cs., adalah pula menge 
nai transformasi sosialis  dari- 
pada industri dan perdagangan 
kapitalis dan soal2 lainnja. 

Hari Kemis para tamu Indo 
nesia itu berkundjung pula di 
Summer Palace, jaitu istana dan 

kini telah didjadikan tempat re- 
kreasi bagi rakjat umum. 

Selain itu Hsinhua ikabarkan, 
bahwa Kemis malam Duta Be 
sar Sukardjo Wirjopranoto me 
ngadakan  perdjamuan makan 

berhubung dengan - perkundju- 
ngan missi parlemen Indonesia, 
jang dihadiri oleh Liu Shoachi 

dil. Dalam pidatonja  Sukardjo 
menjatakan, bahwa keinginan 
Irakjat jang terutama ialah perda 
maian jang kekal, dan usaha un 
tuk mentjapainja maka 10 prinsip 
jang telah diputuskan dalam Kon 

“perensi A-A patutlah mendjadi 
pedoman. Liu katakan, sudah se 
lajaknja bahwa bangsa2 Tiong- 
kok dan Indonesia, jang telah 
mentjapai kemerdekaannja itu,   Demikian menurut neratja ring   bersahabat Ian bekerdjasama. 

ke sanad sk aman daki 
Lesi abudajisar tadonas     pun Ka 

van Kunsien en Wetenschappan 

  

taman radja2 Tiongkok dulu jg.| 

   

K or bateviaesch Kenoatsehap 

oleh pemerintah disediakan ang 
garan-belandja chusus,  demiki- 

an djurubitjara A.D., jang atas 
pertanjaan menambahkan, bah 

wa chusus untuk Kalimantan Se 
latan, -anggaran-belandja  zuna 
keperluan operasi2 militer dalam 
rangka-politik keamanan pemerin 

tah itu, oleh pemerintah untuk 
tahun 1956 ini didjandjikan se 
besar Rp. 40 djuta, bukan sadja 
untuk keperluan militer,  djuga 
untuk lain2 instansi seperti ke 

polisian dan pamongpradja, ter- 

masuk didalamnja biaja untuk 
ussha2. penampungan bekas2 
anggota gerombolan jang kem- 

bali kemasjarakat serta keperlu 
an asrama2 didaerah2 operasi. 

Mengenai anggaran-belandja 
routine Angkatan Darat lebih 
djauh diterangkan, bahwa angga 

ran-belandja tersebut adalah sa- 
ma besarnja - dengan anggaran- 
belandja tahun 1955. 

Untuk tahun 1957 dan seterus 
nja,. menurut Overste Pirngadie 
selandjutnja, telah selesai  disu 
sun rentjana  anggaran-belandja 
untuk djangka-waktu 5 tahun, 
jang djuga seperti telah dikabar 
kan, telah dibitjarakan dalam ra 
pat antara pimpinan Angkatan 
Darat dengan para Panglima TT 
di Djakarta. 

    

     

    

keputusan supaja pe | 

S.A.D. Beri In 
"Pada Semua 'Pa 

  

nike bersama, 
pada tanggal 16 Agustus j.a.d., 
nasional. 24 negara jang men 
Mesir, Perantjis, Italia, 
penanda tangan Konvensi 
Terusan Suez), Australia, 

    
Ce 

kat. 

Djurubitjara resmi mengatakan 
bahwa konperensi internasional 
itu akan dilakukan pada ting 
kat luar negeri. Diumumkan se 
terusnja bahwa undangan kepa 
da masing2 dari 23 negara akan 
disampaikan oleh para dutabesar 
Inggeris jang ditempatkan di 23 
negara itu. 

Seijara tidak resmi, 3 Besar 
Barat bersepakat bahwa Inggris 
akan mengerahkan segala pasu 

kan jang dibutuhkan untuk ,,men 
djamin bahwa kebebasan pelaja 
ran melalui Terusan Suez tidak 

terganggu“ sampai  internasiona 

lisasi -djalan pelajaran ini mulai 
terlaksana. 

Pernjataan bersama 3 Besar 
Barat tadi mengatakan bahwa 
Inggris, Perantjis d-n Amerika 
Serikat berpendapat bahwa tin 
daka, Mesir untuk menasional!- 
sasi Terusan Suez itu tidak da 
pat mendjamin . kebebasan pela 

  
Darat Overste Pirngadie — me- 

ngenai soal anggaran-belandia AD. iang telah mendjadi salah 
satu afjara penting dalam rapat para Panglima dengan KSAD be- 
berapa hari il. di Djakarta — lebih djauh menerangkan hari Dju- 
mat kemaren kepada pers, bahwa untuk tahun 1956 ini, Angkatan en 2 
Darat mempunjai anggaran-belandja sebesar Rp. 3.065.000-000,—, | tut dipertjaja di Washington, Me 

suk didalamnja biaja guna pembangunan asrama2 baru sebe- Sir diduga 
106.000.000,—, untok permulaan pembangunan. Akademi 
'asional sebesar Rp. 29.000.000,— serta untuk usaha mem 
ibrik munisi A.D. sebesar Rp. 17.090.000,—. 

Menzies Tolak 
Ke-A 
Dilan HE 

YERDANA MENTERI Aus 
fralia, Reberi G. Menzies, ke- 
iika ditanjakan apakah pemerin 
lahnja  menjetudjai  masuknja 
RRT dalam keanggautaan PBB, 
mendjawab tidak”, demikian 
vartawan UP mengabarkan dari 
Washington. Djawabannja itu ia 
berikan atas suatu  pertanjaan 
tang dikemukakan - sehabis ia 
utjapkan pidatonja didepan Na- 
konal Press Ciub di W'tong. 

Kepadanja ditundjukkan bah- 

wa sedjumlah surat2 kabar Aus 
tralia dalam tadjuk renijananja 

menjetudjui keanggautaan RRT 
dalam PBB itu. Kemudian ia ka 

takan pula, bahwa suatu utjapan 
omong kosong bila mengatakan 

bahwa SEATO mempunjai  ke- 
inginan2 untuk mengadakan sua 
tu agresi, dan ia tambahkan bah 

wa organisasi ekonomi dan mi 
liter (jang didukung oleh AS ter 
utama, red. Ant.) tidak akan 

berkembang dengan lambat da 
ripada jang ia sendiri harapkan. 

Mendjawab pertanjaan2 jang 
|lain, Menzies mengatakan, “Saja 
tidak menentang apapun djuga” 
'pertjobaan bom2 nuclear di Pa 
Sifik. “Saja gembira sekali bah- 
wa kita (negara2 Barat Inggeris 
'dan AS red.) telah mengadakan 
per'jobaan perledakan  bom2 
nuclear didunia ini dan AS te- 
lah berhasil dalam hal2 tsb. Se 
djarah akan mendjadi lain sama 

sekali dimasa sepuluh tahun jl.   t 

Tak usah lagi beli munisi 
kaliber. kefjil dari luar | 
negeri P ! 

Tentang anggaran-belandja se 
pesar Rp. 17 djuta, jang disedia 

pabrik munisi, diterangkan, bah- | 
wa djika usaha perluasan pabrik | 
ita selesai dilakukan, maka ada 

perlu lagi membeli munisi kali- 
ber ketjil dari negara lain se- 
perti jang selama ini masih dila- 
kukan 

Pabrik itu sesudah usaha per- 
fuasan selesai, akan memprodu- 
“ir munisi kaliber ketjil jang tja 
kup untuk keperluan kita, ke- 
duali hanja bahan2nja sadja jg. 
masih harus didatangkan dari 
tuar negeri. Demikian djurubi- 
tjara Angkatan Darat. 

Soal tahanan SOB. 
Sementara itu atas pertanjaan 

s'mpai dimana usaha jang didja 
lankan Kolonel Sadikin jang di 
tugaskan KSAD untuk menjele 
saikan soal tawanan S.O.B., dju 
rubitjara  A.D. menerangkan, 
bahwa dalam hubungan dengan 
usaha penjelesaian masalah itu, 

KSAD telah menginstruksikan 
kepada para Panglima TT untuk 
menjelidiki dan memberikan Ia 
poran2 mengenai tawanan2 S.O. 
B. jang kiranja dapat segera di 
bebaskan atau dipertjepat peme 
riksaannja. Laporan2 tsb. kini 
sedang ditunggu dari semua 
Panglima TT, demikian Overste 
Pirngadie, jang atas pertanjaan 
belum bisa menerangkan berapa 
djumlahnja tawanan2 S.O.B. tsb, 
dengan alasan karena belum ma 
suknja laporan dari para Pangli 

   

Pbb. 

kan tahun ini untuk memperluas | 

harapan bahwa Indonesia tidak ' 

kalau tidak, ada bom2 nuclear 

(Antara—UP) 

  

»BIRCHGROVE PARK ,DI- 
.TELAN LAUTAN.. , 

Kapal pengangkut batubara 
»Birchgrove Park” (1) hari Ka-|-: 
mis telah ditelan ombak diluar 
»Broken Bay” New South Wa- 
les (Australia). Kapten kapal, 
Lawrence Lynch, beserta 7 orang 
anak buahnja menemui adjalnja, 
sedang 6 orang anak kapal jang 
lain dapat diselamatkan. Regu2 
penolong menerangkan bhw se- 
bab musabab tenggelamnja ' ka. 
pal itu adalah karena peminda- 
han muatannja jang tidak mem- 
punjai keseimbangan lagi. 

ANWAR KADIR PENG- 
GANTI 'BACHTARUD- 
DIN ALMARHUM. 

Hari Djum'at Anwar Kadir da 
ri fraksi PKI, pengganti Bach- 
taruddin almarhum, telah menja- 
takan djandji sebagai anggota 
Dewan Perwakilan Rakjat. 

KEPALA Gabungan? Kepala2 
Staf A.P. Amerika Serikat, lak- 
samana Arthur Radford, hari Ke 
mis telah meninggalkan Taipeh 
untuk menudju ke. Seoul, ibukota 
Korea Selatan. Diterangkan ' sedi 
kit bhw. keberangkatan Radford 
mengalami penundaan selama 2 
djam berhubung  adanja badai 
»Wanda'”. 
Dilapangan terbang — Radford 

menerangkan tentang keadaan2 
sekitar kundjungannja di Taiwan   ma jang diminta KSAD itu. 

' (Antara). 
   

          
   

  

      
dan menjatakan bahwa Amerika 
Serikat masih tetap melandjutkan 
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ana 

Nederland, Sepanjol, 

nesia, Djepang, Iran, New Zea 

struksi 
nglima 

Ik Selidiki SemualTawanan SOB Jang 
Dapat Dibebeskan -— 

' Belandja”Angkotan:Darat Sebanjak 
an 

. RRT 
djelis PBB 
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Dim. kota Smg. : 

Harga Langganan ( 

. Luar kota Smg.: Rp. 13,70 -- Rp. 0,30 (Materai) — Rp. 14,— 

Harga Adv. Rp. 0,95 per mm.-kol, 

Bajar Muka) 

Rp. 12,70 # Rp. 0,30 (Materai) — Rp. 13,— 

Etjeran 75 sen selembar, 

  

3 Brt J ndang 21 Nega- (ra Utk Bitjarakan Suez 
'Djuga Indonesia Ikut Diundang Ke Kon: 
perensi Internasionalisasi Terusan Suez 

INGGRIS, PERANTIIS dan Amerika Serikat malam 
| mana mereka mengundang 21 nega 

guna menempatkan Terusan 
urut undangan tadi 

ylon, Denmark, Ethiopia, 
land, Norwegia, Pakistan, 

Suez sebagaimana telah terdja 
min dalam Konvensi Istanbul ta 
hun 1888. 1 - 

..Oleh sebab itu maka perlu di 
lakukan Jangkah2. untuk ,mendja 
min 'supaja pihak2 jg ikut me 
nandatangani en ini, dan 
segala negara innja jg berhak 
mengetjap kenikmatan manfaat 
nja, pasti terdjamin dalam kenja 
taannja akan manfaat2 itu” 
Wartawan UP mengemukakan 

bhw pernjataan bersama 3 Besar 
Barat ini bunjinja djaih lebih lu 
nak daripada kata2 P.M. Inggris 
Eden dalam pidatonja dimuka ma 
djlis rendah Kemis jbl., dalam 
mana ia mengatakan bhw Inggris 
bertekad bulat utk melaksanakan 
niatnja supaja Terusan Suez - di 
internasionalisasi. 

Tapi menteri luar negeri A.S. 
Dulles, Pineau dari Perantjis dan 
menteri luar negeri Inggris Selwyn 
Lloyd bersepakat bahwa Barat 
tdak akan mempergunakan keke 
'rasan sebelum konperensi interna 
sional jang direntjanakan itu su- 
dah merundingkan soal ini: masak 
masak. 

3 Besar Barat mengutuk nasio 
“nalisasi Terusan Suez oleh Mc 
sir, dan mereka njataka, bahwa 
(tindakan Mesir ini .sewenang- 
wenang dar unilateral”. 

Seterusnja mereka njatakan 
'bahwa Mesir telah memaksa pe 
gawai2 ,Suez Canal Company” 
dengan ,,antjaman hukuman pen   djara”, dan hal ini mereka se 
but ,.pengingkaran hak? azasi 
manusia”. 
Wartawan k.b. Amerika Seri 

kat mewartaka, malam Djum'at 
bahwa menurut kalangan? jg pa 

i akan mengabulkan 
permintaa, 3 Besar Barat supa 
ja menghadiri konperensi inter 
nasional mengenai Terusa, Suez. 
Dalam pada itu Presiden 

Amerika Serikat, Eisenhower, da 
lam konperensi persnja mengata 
kan bahwa satu jg harus tetap 
tinggal "dalam batas2 hukum 
dalam menghadapi persoalan Tes 
rusan Suez. Amerika Serikat, de 
mikian kata Eisenhowers — harus 
mempuniai ketetapan bahwa se 
mua tindakan jg diadakan ada 
Ih adl dan sepenuhnja berda 
sarka, hukum. (Antara—Tass). 

Diawaban Mesir terhadap 
pidato Eden mengenai Te 
rusan Suez. 

Sementara itu radio Kairo ma- 
lam Djum'at ibl. telah mendjawab 
pernjataan P.M. Inggris Eden me 
ngenai Terusan Suez dalam si- 
dang Madijlis Rendah Inggris, dlm 
mana Eden a.l. mengatakan bhw 
Inggris sama sekali tidak setudiu 
bahwa Terusan Suez dinasionali 
sasikan. Menurut Eden. denaar 
demikian tak dapat terdjaminlah 
kebebasan pelajaran internasional 
melalui terusan ini. 

Kata Radio Kairo. Eden rupa2 
nja lupa bahwa Terusan Suez 
merupakan bagian dari wilaiah 
Mesir jang tidak dapat, dipisah- 
risahkan. dan bahwa terusan ini 
berdiri dibawah hukum Mesir. 

.Suatu negeri iang berdaulat ti 
dak bisa di-ingkari haknja utk. 

Ba Bni 

hn  Suez dibawah pengawasan 
i hendaknja menghadiri konperensi tsb. ialah : 

Turki, Inggris dan Uni Soviet 
Istanbui tahun 1888 jang mendjamin kebebasan 

jaran dan keamanan Terusanka kit 

Bea Pera sanaapa Perenmemann 

Djum 'at telah mengeluarkan komu- 
ra untuk berkonperensi di London 

inter- 

(ialah negara2 
pelajaran melalui 

Djerman Barat, Junani, India, Indo- 
Portugal, Swedia dan Amerika Seri- 

» 
a mengingat bahwa kongsi 

ini adalah sebuah kongsi Mesir. 
Dan sekarang Inggris memprc 

tes nasionalisasi kongsi tadi. Pro 
tes ini sama sekali tidak pada tem 
patnja, karena apa jang telah di 
lakukan oleh pemerintah Mesir 

adalah suatu perbuatan kedaula- 
tan nasional, dan terhadap ini tak 

mungkin diadjukan keberatan2 jg 
legal oleh pihak lain. 

Demikianlah a.l. siaran Radio 
Kairo (berita AFP mengenai ku 
tipan siaran Radio Kairo ini se- 
terusnja sangat rusak). 

(Antara-AFP' 
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Belandai| erkedjut | 
Terhadgh Tindakan | 

lesir 0 

“MENURUT berita dalam pers 
di” Nederland hari Djum'at, 
kalangan jang  bertanggungdia- 
vab menerangkan kepada AN 
F, pemerintah Nederland telah 
menjatakan kepada dementintslhh 
Mesir, bahwa Nederland  terke- 
tjat berhubung dgn. tindakan 
sepihak jang telah dilakukan oleh 
pemerintah Mesir. Jang dimak- 
sudkannja jalah tindakan peme- 
rintah Mesir terhadap Terusan . 
Suez jang telah dinasionalisasi- 
kannja. 

«Tindakan itu sangat ditjela 
disemua negeri jg beradab”, kata 
pemerintah Belanda, dan dita 
bahkannja, bahwa ..Nederlan 
Sangat tjemas terhadap tindakan 
sepihak jg dilakukan oleh nega 
ra2 muda pada umumnja”. Me 
inurut berita2 dari sumber ANP 
ita, dalam pernjatsan tsb. orang” 
ingat pula ..pada tindakan sepi 
hak Republik Indonesi. jg telah 
membatalkan  perdjandjian KM 
B”. (Antara). 

    
     

   

   
    

     

    

    

   

       

    

    

   

    

  

  
  

Komunike Resmi 3 

luar negeri mereka di London 

mengeluarkan pernjataan berikut 
1. Mereka telah mentjatat tin 

dakan jg achir2 ini dilakukan 
oleh pemerintah Mesir, dalam 
mana pemerintah Mesir berusa- 
ha menasionalisasikan dan me 
ngoper valuta dan tanggung-dja 
wab ,,Compagnie Universelle du 
Canal Maritime de Suez”. Kong 
si ini didirikan di Mesir dalam 
cahun 1856, dibawah sebuah hak 
untuk menggali Terusan Suez 
dan mengerdjakannja sampai ta 
nun 1968. Kongsi ini senantiasa 
bersifat internasional, bz:ik di 
pandang dari sudut pemegang? 
sahamnja, direktur2nja dan per- 
sonil jg mengerdjakannja. mau 
pun dari sudut tanggungdjawzb- 
nja untuk mendjamin bahwa Te 
ruSan Suez berdjalan setjara cf- 
tisien sebagai suatu djalan pela 
jarar internasionak- 

Dalam tahun 1888 sekalian ne 
gara besar jg terutama berkepen 
tingan bahwa Terusan Suez bersi 
fat internasional dan bihwa teru 
San ini dapat dipergunakan se 
tjara bebas, terbuka dan aman 
tanpa diskriminasi. telah ikut 
serta dalam  Perdjandjian dan 
Konvensi Konstantinopel. Per- 
djandjian dan Konvensi ini me- 
nentukan bahwa untuk kepenti 
negara jang berdaulat dan mer- 
deka sepenuhnja, termasuk djuga 
hak jang diakui umum untuk — 
dengan sjarat2 jang patut — me 

nasionalisasikan valuta, jg tidak 
ngan seluruh dunia, maka- sifat 
'nternasional daripada terusan 
itu akan berlangsung untuk sela 
ma-lamanja, diuga sesudah: ha 

3 Barat Anggap Tinda- 
kan Mesir Antjam Kebe- 
basan & KeamananSuez 
Adakan Konperensi 24 Negora Besuk 

Tanggol 16 Agustus 
KOMUNIKE BERSAMA Inggris, Peranijis dan Amerika Se- 

rikat jang dikeluarkan setelah perundingan antara para menteri 

»kemerintah2 Peranfjis, Inggris dan Amerika Serikat bersama-sama 

| Amerika Serikat bersedia”, 

   

      

   
   

    

    

     

  

   
    

   

     

    
    

   
   
     

        

    

     

     
     
      

   

  

Besar Barat Untuk 

berachir, bunjinja adalah sbb. : 5 

Mi: 

maka pemerintah Mesir telah" 
melakukan suatu hal jang berar 
ti pengingkaran hak2 azasi ma 

nusia, jaitu memaksa pegawai2 
,Compagnie Universelle du Ca- 

nal Maritime de Suez“  supaja 
tetap bekerdja dibawah antjaman 
pemendjaraan. 

3. Mereka (3 Besar Barat) ber- 
pendapat bhw tindakan jang te- 
lah dilakukan oleh pemerintah Me 
sir itu mengantjam kebebasan 
dan keamanan Terusan sebagai- 
mana didjamin oleh Konvensi 
1888. Karena itu maka perlu dila- 
kukan langkah2 utk mendjamin 
bhw peserta2 dalam Konvensi itu 
dan segala negara lainnja jang 
berhak memperoleh manfaat2nja, 
harus dalam  kenjataannja  ter- 
djamin utk memperoleh manfaai2 
NA 3 - a " Pn 

4. Mereka berpendapat hhw ke-' 
landjutan djaiannja Terusan Suez 
sebagaimana didjamin oieh Kon- 
vensi Oktober 1888 itu adalah se- 
suai dgn kepentingan2 Mesir jang 1 
sah : 

5. Dengan tudjuan ini, mereka 
(3 Besar Barat) mengusuikan su- 
paja segera dilangsungkan sebuah: 
konperensi jg dihadliri oleh sega 
la peserta dim konvensi itu dan 
negara2 lainnja jang besar kepen 
tingannja dgn pemakaian Te- 
rusan Suez. ,,Undangan2 untuk 
menghadiri konperensi jang akan 
dilangsungkan - di: ' London pada 
tgl. 16 Agustus 1956 itu akan di 
sampaikan oleh pemerintah  Ing-: 
gris kepada pemerintah? jang na 
manja tsb dalam lampiran jang” 
dibubuhkan kepada  pernjataan 
ini. Pemerintah2 Perantjis dan”   bis “masa berlakunja konsesi 

.Compagnie Universelle du Ca- 
nal Maritime de Suez”. | 

Achir2 ini,  jaitu dalam bulan 
Oktober 1954, Mesir telah meng 
akui bahwa Terusan Suez adalah 
suatu djalan pelajaran jg mempu 
njai arti internasional, baik dipan 
dang dari sudut ekonomi, perda-   mendiaga wilaiah sendiri. 

Dikemukakan bahwa Eden te- 
lah menuduh bhw Mesir memper 
kosa  persetudiuan internasional 
mengenai Terusan Suez. 

Radio Kairo mengemukakan 
bahwa ja ada ialah persetudiuan 
antara sebuah kongsi partikelir ig 
bernama ,,Compagnie Ulniverselle 
du Canal Maritime de Suez” dan 
sebuah pemerintah, ialah pemerin 
tah Mesir. Oleh sebab itu maka 
ini sama sekali bukan ,.persetu- 
djuan intternasional”, apalagi dji 

  

Buruh Malaya 
Bosan Tentara 

7 . 6 . AsingDinegeriaja 
RESOLUSI jang meminta 

agar tentara asing pulang. kene- 
gerinja masing2 akan mendjadi 
perbintjangan dalam Komp. ta- 
hunan utusan2 Partai Buruh Ma 
laya, jang akan dilangsuyzkau 
di Kuala Lumpur pada 11 Agus 
tas dan 12 Agustus jad. ini. 
Resolusi tsb. telah diumumkan 
kersama resolusi2 jang lain serta 
agendanja pula pada hari Ka- 
mis, kemarin dulu. 

Dinjatakan dalam resolusi ten 
tang adanja Tentara asing, bah- 
wa adanja tidak terpakai bagi 
tudjuan2 jang berguna, ketjuali 
hanja akan menambah kejakinan 

Malaya, bahwa ditempatkannja   
Persetudjuan Gen 

gangan maupun strategi, dan Me 
sr telah memperbaharui niatnia 

untuk mendjundiung tinggi Kon- 
vensi tahun 1888. 

2. Mereka (3 Besar Barat) ti- 
dak mempersoalkan hak Mesir 
untuk mempunjai dan mendialar 
kan segala kekuasaan dari sebuar 
mempengaruhi kepentingan inter 
nasional, jang tunduk kepada kec 
kuasaan politiknia. Tapi tindakar 
jang sekarang ini meliputi diauk 
lebih luas lagi dari pada hanja 
tindakan: nasionalisasi sadia. 
Tindakan ini merupakan pere 

butan setjara sewenang-wenang 
dan uniloteral sebuah badan in 
ternasional jang memikul tang 
yung diawab memelihara dan 
mendjalankan Terusan Suez se 

hingga segala penandatanganan 

dan penarik keuntungan dari 
serdiandjian tahun 1888 dalam 
kenjataannja dapat mempergunal. 

kan suatu pelajaran  internasio 

nal, darimana tergantung pere 
konomian, — perdagangan ' dan 
keamanan daripada bagian besar 
dunia. Perebutan ini akibatnja 
'sbih serieus lagi karena menurut 
pengakuan negara perebut. itu 
maksudnja ialah untuk memung| sifat pembitjaraan adaluh ,raha- 
kinkan pemerintah Mesir guna 

memakai Terusan itu untuk me 

'aiani maksud2 jang chusus ber 
sifat nasional daripada pemerin 
tah Mesir, dan bukannja untuk 
tudjuan internasional sebagai- 
mana telah ditetapkan oleh Kon 
vensi 1888.   mereka di Malaya untuk mem 

perpandjang umur kekuasaan Ko 
Jonial belaka. (Antara-Rcuter). 

program bantuan militernja jang 
berukuran luas untuk memperleng 
kapi angkatan perang Taiwan. 
Ditambahkan olehnja bahwa Ame 
rika Serikat ingin melihat saha- 
bat-sahabatnja bisa mendapatkan 
semua perlengkapan2 jang dibu- 
tuhkannja. 

Radford  djuga  mendjelaskan 

bahwa Chiang Kai Shek ketika 
mengadakan pembitjaraan dgn me 
ngemukakan permintaan bantuan 

militer jg lebih banjak lagi. Teta 
pi sementara itu atas pertanjaan2 

para wartawan ia tidak, mau me 

Dan lagi, mereka (3 Besar Ba 

rat) meniesalkan kenjataan bah 

Lampiran jang dimaksudkan ta 
di berbunji: »Peserta2 dalam 
Konvensi 1888 — Mesir, Perantjis, 
Italia, Nederlangd, Sepanjol, Tur- 
ki, Inggris, Rusia. Negara2 lain 
jang banjak berkepentingan das 
lam pemakaian Terusan Suez, ka' 
rena mempunjai kapal2 atau pola" 
perdagangan: Australia, Ceylan, 
Denmark, Ethiopia, Rep. Federhi” 
Djerman, Junani, India, Indo 
hesia,.. Irahy Djepang, New 
Zealand, Norwegia, Pakistan, Por 
tugal, Swedia, Amerika Serikat." 
(Antara-UP). 

    

   
   

   

     

     

   

   

  

    

     

   

        

   
    

   

     
   
   

    
    
   

   

    

     

   

    
   
    

  

Sidang Raha. 
sia D. K. N. | : 

HARI DJUM'AT siang kema 
ren dengan bertempat diruangan 
sidang kabinet di Pedjambon, 
Dewan. Keamanan (Nasional) me 
ngadakan sidang periodik sela- 
ma dua djam dibawah pimpinan 
Perdana Menteri Alit sendiri sela 
ku ketuanja. 

Sidang tsb. dihadiri oleh ang- 
gota2. dewan lengkap, terdiri da 
rL kedua orang wakil PM 1 dan 
II, Menteri Kehakiman Prof. 
Mr. Muljatno, Menteri Dalam 
Negeri Mr.  Sunarjo. Djaksa 
Agung Suprapto, KSAD Nasu- 
tion, Kepala Kepolisian Negara 
Sukanto, Kepal,, Biro Keama 
nan Dalam Negeri Suprapto dan 
Kepala Djawatan Reserse Kepo- 
lisian ' Negara. Komisaris Besar 
Suleiman Effendi. 

Setelah rapat selesai tidak di 
keluarkan sesuatu pengumuman, 
dan pembesar2 jo hadir atas per 
tanjaan hanja menjatakan, bhw 

- 

sia”. (Antara). 

Ceylon akan meniambut dgn. 
gembira suatu pindiama, Un? 
Soviet djangka pandjang dan 
bantuan tehn'knja untuk mem 
buat pabrik peniaringan miniak di Trincomalee ie kini adalah pangkalan angkatan laut Inggris, 
Pangkalan ini nanti akan dikem halikan bada Ceylan, demikian   wa sebagai akibat perebutan ini 

tjatan Korea Akan Diganti 
nerangkan tentang detail2 permin 
taan Chiang itu. Menurut UP, se 
mentara 'itu Radford dalam mem 
berikan komentarnja atas berita2 
pers bahwa Chiang telah memin- 
ta lebih banjak pesawat terbang, 
kapal2 serta persendjataan, menja 
takan bhw dimana ia datang di- 
situ dia mendjumpai permintaan 
tambahan sematjam itu. Ditambah 
kan lebih landjut bahwa Amerika 
Serikat akan melandjutkan pelak 
sanaan program2nja jg bertingkat 
tingkat untuk membangunkan ke 
kuatan tentara Chiang Kai Shek. 

Seoul 
bhw laksamana Radford hari itu 
telah sampai di Seoul. Dalam ke 
terangan2 jang diberikan olehnja 
sedatang ia dilapang terbang, Rad 
ford menjatakan bahwa Persetus 
djuan Gentjatan Sendjata 

persendjataan tentara Korea Sela 
tan Radford menjatakan 
idjin utk. kemungkinan demikian 
tidaklah mempunjai rentjana wak 
tu jang pasti, (Antara-AFP), 

diterengkan oleh diurubitja ".ngkan. ra pe merintah di Kolombo. $ 
    

    

        

     
   

    

Berhubungan dgn itu AFP dari 
hari Kemis mengabarkan 

Korea 
akan diganti, tjepat atau lambat. 

Berbitjara tentang modernisasi 

bahwa



   
    
       
      
       

ing djaman pembangunan puni- 
| ka, kasumer apan d€ning ngaka-         — Pn 

5 bangga dengan | 

  

  

”Kawruh, bab palintangan (Astronomi/Astro- 
« nasib, punapa d€n€ ”pamilih, Asia-Afrika: suatu prestasi j 

n sarta — Kawruh Umum. mendjadi Pain 
aan dengan konperensi2 

   

      
     

“ h/anem, djaler/8stri, Kis 
c.yaoe kaum 6 pergerakan minangk gKa extra seserepan, 

asa Djawi huruf La ingkang basa Indonesia, nusul 

        

            

  

   
    

   

4 

n kalebet wragad pangintun- 

p | Dil. Baru 106/12A, SOLO. 
8 Ra LL LL 3 . “ 

    
    

  

        

   
   

   

  

    

   

.&— »& Kalau toh harus 
nja, - konperensi parlemen, 
baiklah! Tetapi sekali ini 
kepada salah satu negara 
inisiafief-nja dan menj 
atik dan elegant, 

  

   
ahli 

dengan selamat anak kami jang pertama : 

Rimbawan Marhaento 
000 pada hari Djam'at/Saptu Png tgl. 27-Djuli-1956. 

Kepada sdri. Sudarti Bidan berserta para pembanturnja di 
rumah bersalin Mardi Walujo, kami sekeluarga mengutjap 
diperbanjak terima kasih atas segala bantuan dan perawa- 
tannja jang sangat memuaskan. 

5 2... Hormat kami. 

| 

Obralkan 
2 . 2 BADE AMBABAR, (BUKU: 4 Bandung tahun j1 Bukan sadis bangas lan In 
'RUH »(H)AST BA GIN A”, merta dan Dewan Nana terlebih dari" itu bangsa 

nesia sebagai salah satu initiatief-nemer konp 
berhasil pula menggalang persatuan dan solic 

ng “png ntt sgpaong ht eny ag ear yang ini. Nanya Indonesia mendjadi harum dan £ kare: LN 
Bang erna Pena ag bot lambat laun rasa-rasanja (kata Ment. Keha- 

Asia-Afrika lainnja, Kita rasa-rasanja terlalu .over-play”” terlalu banjak meng-ckapinitcer sukacs dari konpereni 
Asia-Afrika jang pertama dgn susulan mengadakan pelbagai ma- 
am konperensi2 Asia-Afrika lainnja jang sekundair | 

jangan salah tampa!  Bukannja 
dengan adanja konperensi2 A-A Mahasiswa, 

: diI-nja. Tidak, kita tetap menjetudjui 5 7,50 (sampu mpu matjam itu, terlebih-lebih konperensi2 tadi memang bisa Barang Tjetak”). Manawi mundut kakintun 'lebih memperkekal dah mem ana 4 aladin hanya "mai 
San 5 bangsa? Asia-Afrika, Jang tidak kita setudjui ialah, tj k 

s2olah-olah selalu menondjolkan diri” mendjadi initatiet-neme Cari konperensi2 tadi, Ini kurang simpatik terhadap bangsa? Asia- 

Afrika lainja. Dan tjilakanja lagi ada kemungkinan ki 
  ssdah kehabisan inisiatief2 atau : Pelan TA ae bt ea anis ado ondhian et Telah Lahir Data Gi Bonleng (lan Tn Ma Pena Dan 

Asia-Afrika lainnja untuk mengam?" 

  

     

     

    
   Idepat 

Kepinya | 

Memang MasihTer- | 
Indon — 

kiman   
   ja kita tidak setudju 

adanja konperensi2 se-   

    

     

   

a kemungkinan kita dikir- 
fantasi lainnja dalam hubungan 

henjennada BN kejamair lain- 
juris, seniman dll. sebaga'n'a. 

selandjutnja, berilah kehormatan 

ninja. Ini akan tampak lebih sir 

  

Kabar Kota 

  

   

    

   
      

     

    

    

     
       

    
   
    

    
       

      

   
     

   
   
    

     
   

  

Pas, tan abon & Aa —aaraun "Tidak Benar Hu   

s— aan anna an enam tan Gejer Digun 

Buku -Buku Ilmu Bumi S, R. | duli 3. 500 Ha. 
. Halim, Indonesia 1 (Pulau Djawa)... Aa Rp. 4,75 BERKENAAN dan tersiarni Dilampiri peta-peta Djawa Barat, Djawa Tengah dan N dgn tersiarnja 

Djawa Timur dengan batas-batas keresideman, masing- lajah Ketjamatan Gejer, Purwo- | masing ukuran 14 X 25 cni, i dadi Grobogan, terdapat hutan : | Halim, Indonesia II (Sumatera dan pulau-pulau jang digunduli orang setjara ti- : PRA ban Pe ang Na Bata Pte. a Rp.5,50 dak. sah jang luasnja sampai ki- I-  Dilampiri peta-peta Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, ra-kira 3.500 ha hingga menim- II - Nusa Tenggara, Maluku dan Irian dengan perbatasan- bulkan kerugian sekurang2nja Ih. perbatasan djuga, jang kesemuanja berukuran 84 X 25m. 
“I- Semua peta ditjetak diatas kertas halus dengan tinta tiga | warna sehingga murid-murid tidak perlu membeli atlas lagi. 

Tegasnja buku-buku itu ada sematjam kaart en tekst bahasa i sia 
F Segala 

Rp. 175.000.000,—, maka baik 
fihak Karesidenan Semg. maupun 
fihak Public Relation Kepolisian 
Kares. Semarang memberi ketera 
ngan kepada kita, bahwa kabar2 
seperti tersebut diatas itu adalah 
tidak benar. Fihak Karesidenan 
menjatakan, bhw menurut  Ia- 
poran jang diterimanja, hutan jg 
digunduli hanja seluas 0,985 ha 
dan kerugian karenanja kira-kira 
ada Rp. 443,25. 

  

sesuatu diuraikan dengan ringkas-tegas dan sebagai 
ulangan diberi latihan untuk setiap bagian. Demikianlah 
maka buku itu sudah dipakai dibanjak S.R., baik negeri 
maupun partikelir. 

DAPAT DIBELI DITOKO-TOKO BUKU. | 
Untuk ongkos kirim tambah 1596, sedikitnja (kalau . 
harga buku kurang daripada Rp. 10,—) Rp. 1,50. sia 

: Djurubitjara Kepolisian Kares. 
PENERBIT & TOKO BUKU Semarang Komisaris Rachmat da 

$- lam Lahu aah ji Dean kabar 
i , penggundulan tadi djuga menja- 
Kien Soo Sing takan tidak kebenarannja.  Ba- 

gaimana bisa hutan di Ketj. Ge 
MANG 108 PASAR 11 — NJOKDIR jer digunduli sampai seluas 3. 

# $ 500 ha dengan kerugian sampai 
# Rp. 175.000.000—, demikian 

tanja Komisaris Rachmat. Dite- 

  

  Agen Pusat : 

kabar bahwa didaerah hutan wi ' 

   
| SIARAN RADIO R.I. 

SEMARANG, 5 Agustus 1956 : 
Djam 07.25 Disco Varia. 0S.10 

Irama Aneka. 08.30 Rajuan Bersa 
ma. 09.00 Rajuan Herijati. 09.15 
Orkes Promenade Boston. 09.30 
Kebaktian Ummat Kristen. 10.30 
Sesando Timor. 11.30 Kesenian 
Lama. 12.00 Dari Pantai Majuku. 

MENTERI Kehakiman Prof. 
Mr. Moeljatno didalam tjeramah | be 
nja didepan anggota2 Ikatan Sar 
djana Hukum Indonesia di Ge-| 
dung Pemuda Djakarta Kemis 
malam mengandjurkan, supaja| 
dlm. rangka pembangunan djang | 

an dibentuk sebuah panitia ne 
|gara jang terus-menerus menjeli 

“iki segala lapangan hukum utk 
djadikan dasar utk mewudjud- 
an suatu hukum di Indonesia jg 

|Japat diterima oleh masjarakat 
dita, 

Menteri Moeljatno menerang- 
| kan selandjunja. bahwa pemba- 
| ngunan dilapangan hukum. itu 
| dapat dibagi dalam dua bagian, 
'jakni pembangunan hukum da- 
'lam djangka pandjang dan pem 
bangunan 

| dek. Mengenai pembangunan da 
lam djangka pendek ita  dite- 
rangkan, bahwa hukum jang ma 
sh berlaku sekarang ini harus 
dipergunakan sebaik2nja. 

Oleh Menteri diakui adanja ke 
pintjangan2 dilapangan hukum 
di Indonesia sekarang ini, misal 
nja apa jang berlaku di Djakarta 
ini didaerah lain tidak berlaku. 
Sebagai tjontoh dikemukakannja: 
didaerah RI dulu (R.I. sebelum 
pengakuan kedaulatan) orang jg 
menghina R.I. bisa dituntut, te 
tapi didaerah federal dulu, dja- 
di umpamanja di Djakarta seka 
rang, tidak ada tuntutannja.   112.50 Swing Time. 132.15 Orkes 

Studio Djakarta. 14.10 Hidangan 
O. M. Gembira. 17.00 Ruang Pe 

iladjar. 17.30 Peladjaran Njanji. 
118.15 Rajuan Sendja. 18.30 Tindjau 
jan Keamanan. 18.45 Rajuan Sen 
dja (landjutan). 19.30 Mendjelang 
Malam. 20.10 Wajang Orang oleh 
Ngesti Pandowo. 22.15 Wajang 
Orang (landjutan). 23.30 Penutup. 

SURAKARTA, 5 Agustus 1956 : 

Djam 07.20 Taman Indrija. 
07.45 Pagi meraju. 0810 Irama 
Indonesia. 08.40 Tjeritera hari 
Akad. 09.00 Kebktian dari Geredja. 
10.00 Wajang Orang oleh Karawi 
tan Studio. 13.190 Mimbar Katho- 

|lik. 13.20 Siang Gembira. 13.40 Hi- 
|buran Siang. 14.10 O. K. Ksatria. 
17.00 Gelanggang Kepanduan. 17.50 
Seni Karawitan. 18.15 Ruang Ke 
polisian Negara. 18.30 Njanjian Su 
tji. 1930 Pengasah Fikiran. 20.15 
Irama Indonesia. 20.45 Wedaran 
Mahabarata. 21.15 Gema Malam. 
22.15 Lagu2 Sumatera. 23.00 Penu 
tup. KK 

JOGJAKARTA, 5 Agustus 1956 : 
Djam 07.20 Rajuan Pagi. 07.30 

Lagu2 Krontjong. 08.15 Njanjian 
pagi. 08.45 Serba serbi Minggu pa 

Demikian pula mengenai tun- 
tutan ninimaal dan maximaal 
dibeberapa daerah tidak sama, 
dapat lama2 d'pertahankan dan 
Keadaa, jang demikian itu tidak 
harus diadakan pembangunan hu 
um nasional jang disesuaikan 

dengan kebutuhan masjarakat In 
donesia. Demikian Menteri Keha 
kima, Prof. Mr. Moeljatno jg. 
selandjutnja tambahkan, bahwa 
kita pun harus menguasahakan 
selekas-lekasnja koodifikasi Hu- 
kum Perdata dan Hukum Adat, 

| karena hukum2 tsb. sampai seka 
rang belum gekoodificeerd. 

(Antara) 

  

SEORANG PEMIMPIN KEPAN- 
DUAN NEW JERSEY AKAN 
MENGUNDJUNGI INDONESIA. 
Charles W. Froessel, djaksa di 

perbantukan pada mahkamah pem- 
banding di New York dan ketua 
daripada kepanduan di negara ba 
gian New Jersey di Amerika Se- 
rikat Rebo malam tiba di Manila 
dengan pesawat terbang dari Hong 
kong. Dia sedang mengadakan per 
djalanan keliling dunia untuk 
»mendapatkan pengetahuan jang   gi. 09.00 Kebaktian pagi. 10.00 Over 

ture Priangan. 10.15 Ujon2 Hadilu   TOKO BUKU $ U R J A rangkan, bahwa kerugian Djawa Dji. Mataram (Ambengan) 235 — Semarang. tan Kehutanan selama  djaman Ba ni Belanda, dina Djepang dan re - 5 Na 61 Lean volusi karena rusaknja hutan di 
daerah Djawa Tengah hanja se 
besar Ik. Rp. 60 djuta. Kerusak 
an itu disebabkan perluasar, pe 
nebangan jang dilakukan oleh 
Beland, dulu guna kepentingan 
pertahanan mereka. Kemudian 
Djepang djuga melakukan pene 
banga, tidak teratur guna mem 
buka tanah tidak berentjana un 
tuk memperbanjak produksi ba- 
han makanan pada waktu itu, 
dan selandjutnja dijaman revolu 
si djuga masih belum teratur. 
Luas hutan iang mendjadi wila 
jah Djwt. Kehutanan Djateng! 
ada Ik. 29.099 ha. demikian ke: 
terangan Komisaris Rachmad. | 

| Pendjelasan ,, Antara”. 

   

  

       

      

       

   
   

      

        
    
     

     

   
    
   
    

      
     

   

    
    
    
    

  

  
" CR KRR KAKEK ERA E KARIR AR EKA 

NT “ Tan . — 2 'kolah Teknik ElektroRadio 
(S.T, Bag.: RADIO) 

Ie Karangkidul No.22 Magelang 
| MENERIMA SISWA BARU: PUTRA / PUTRI 
| Sjarat: Tamat S.M.P./ S.T.P. - 

P “Udjian p isan S.T.N. 
eterangan lebih jandjut dapat diminta di alamat tsb. diatas. 

$ 2 DIR. SEKOLAH. 
| MK ERA K ARK KE KK KA RERE ERA KEK 

£ 1 

ros hb MA TUAUS 
Dalam djangka memperkenalkan perusahaan kami, maka selama 

Ian Agustus ini, kepada Sekolah? mulai Taman Kanak”, Badan', 
rganisasi” d.LI. jang ingin dipotret akan kami potret dengan 
RATIS. 
- Mintalah keterangan pada : 

  

Sementara itu mengenai berita 
penggundulan hutan  diwilajah 
Ketj. Gejer tadi, “Antara”? mem 
beri pendjelasan sbb: Soalnja se- 
benarnja ketjil sadja tetapi kare- 
na chilaf fjara menulisnja, Jalu 
mendjadi soal jang seolah2 be- 
sar. Seperti diketahui baru2 ini, 
wartawan “Antara” Semarang 
menjiarkan kabar bahwa didae- 
rah hutan Gejer (Purwodadigro- 
bogan) telah terdjadi penggundu 
lan hutan setjara tidak sjah se- 
djumlah Ik. 3.500 ha luasnja. 

Photopress "SIGUNTANG” 
Bodjong 99A — Semarang. 

» PL LLLLLLALLL Kh 

PENGUMUMAN 
Diberitahukan pada para pemesan H.M.W.-Champion Super- 

omfort Type — tranche pertama (No. 1 s/d 199) dari: 
Tanya : 

Kabar tsb. didapat dari pihak! 1) COLUMBIA MOTOR COY Semarang Sa | 4 A5 , resmi jang memberikan angka! 25 2) TOKO NIAGARA » 1.500 dan 2.000 ha. Akan tetapi'j 0 T3)" ERANGGAN MOTOR CO... 
“bahwa kelambatan? dalam hal penjerahan / pengleveran pada 

“ pokoknja terletak dalam sangat lambatnja penjelesaian? surat? 
document seperti K.P.P., Verklikker dll. antara Bank, B.D.P. 
dan Djawatan Bea & Tjukai di Djakarta dan telah diketahui 

h jang berwadjib. . 

Harap mereka jang berkepentingan maklum hendaknja. 

setelah soalinja tersiar dan diseli-! 
diki ternjata, bahwa dalam Ia- 
poran tsb. terselip .,domme fout” 

ran itu. Jaitu angka jang dimak 
sudkan sebenarnja “satu  sete- 
ngah” ha jang mestinja  tjukup 
ditulis 1.5 satu koma lima) men 
dadak ditulis 1.500 (satu titik 
lima nol nol) sedangkan angka 
jang dimaksudkan “dua” mesti- 
nja ditulis 2,0 (dua koma nol) 
'endadak ditulis 2.000 (dua titik 

nol nol nol). Demikian berita 
»Antara", 

: | Semarang, 3 Agustus 1956 
N.V. KALIMEX Ltd. 

|. PANDANARAN 41 
& “SEMARANG. 
1 NN aa Memanah Nak 

4 

Lk 

La sa A aa 
:      

   AMBILLAH 
D N2O-8 3 Rp.1520 Rp12? : 

9-1 : Rp. 488” Rp16.590 
12-1: Rp. 2120 Rp19.90 

   

4 
Ye 

Ti 

:06.45 Rajuan Bing Crosby. 

belaka dari pihak penjusun lapo-pari dan untuk Pendengar (landju ' 

KESEMPATAN 

hung..13.10 Rajuan Siang. 13.409 
Minggu Gembira. 14.10 Pantjaran 
Irama. 17.00 Taman Ksatria. 17.40 
Dikala Petang. 18.15 Lagu2 Indo 
nesia Baru. 18.30 Njanjian Katho 
Ik. 19.40 Hidangan Malam. 20.05 
Radio dengan Masjarakat. 21.10 
Djawaban Surat2. 21.39  Siteran 
Tjlimen. 22.190 Pembatjaan Buku. 
23.00 Penutup. 2 

: 5 

DJAKARTA, 5 Agustus 1956 : 
: Djam . 08.10- Minggu Gembira. 
10.00 Seni Sunda Studio Djakarta. 
11.00 Mimbar Katholik, 12.00 Pang 
gung Gembira. 13.30 Orkes Studio 
Djakarta. 14.10 Orkes Pemuda Se 
hati. 17.00 Taman Putera. 18.30 
Mimbar Protestan. 21.30 Nauli Ba 
lung. 22.15 Orkes Kr. M. Sagi. 
23.00 Penutup. 

TJIREBON, 5 Agustus 1956 : 
Djam 06.30 issa Sutji.. 07.45 

Kwartet Irama. 08.30 Taman Ken 
tjana. 09.00 Siaran A. P. 10.00 Dis- 
co Varia. 10.30 O. H. Sarinada. 
11700 Prosa Minggu. 11.15 Instru. ' 
mentalia. 11.39 O. K. M. Sagi. 
12.00 Konsert Siang. 12.390 Dari 
Studio Lain. 13.19 Gamelan Marga 
laju. 14.10 Gamelan Margaluju 
(landjutan). 17.00 Taman Kepandu an. 17.30 Siaran A. P. 18.15 Per-' 
mainan Hammond. 18.30 Suara S. M.P. 19.30 Ruangan PPKI. 20.05 
Irama Tanpa Sjair. 20.15 O. K. Mu tiara. 21.15 Pendidikan Achlak. 
21.30 Melody Kota Udang. 22.15 
Melody Kota Udang (landjutan). 
23.00 Penutup, 

SEMARANG, 6 Agustus 1956 : 

Djam 06.25 Kwartet Sudharnoto. 
07.10 

Njanjian Moh. Jatim, Asiah dan 
Achmad. 07.45 Djenaka Sunda, 13.15 
O. K. 'M. Sagi. 13.45 Orkes Gene 
Krupa. 14.10 O. M. Bukit Sigun- 
tang. 17.00 Klenengan sore. 18.15 Hidangan Corps Musik. 18:30 Ru- 
ang CPRAD. 18.45 Hidangan Corps 
Musik (andjutan). 19.30 Lagu2 An 
dalas. 20.30 Rajuan Malam. 21.15 
Dari dan untuk Pendengar. 

tan). 23.00 Penutup. 

SURAKARTA, 6 Agustus 1956 : 
Djam 06.10 Lagu? Waltz. 06.30 

Sekuntum Melati. 07.20 Sunda Gem 
bira. 07.30 Hidangan Orkes Kulin 
tang. 07.45 Evelyn Knight. 13.10 
,Klenengan dari Kraton. 14.10 Kle 
nengan dari Kraton (landjutan). 
17.00 Dunia kanak2. 17.40 Varia Dja 
wa Tengah. 17.50 Ruangan pemuda 
pemudi, 18.15 Ruangan Olah raga. 
18.30 O, K. Sederhana. 19.30 Musik 
Klasik. 20.05 Imbauan Malam. 21.15 

lebih baik tentang rakjat2 “dan 
ikeadaannja” dari tempat? jang dia 
|kundjungi. Dari Manila Froessel 
akan  mengundjungi Indonesia, 
Muang Thai, Birma, India, Pakis 
tan, Irak, Iran, Itali dan Spanjol. | 

KONPERENSI G. P. ANSOR 
DJATENG.” 

Kom. Wil. G. P. Ansor Djateng 

  

mengabarkan, bahwa besok pada (Edy Trimo 2, S.A. Bagio 24, Sri 
tanggal 5-6-7 Agustus 1956, akan |Mulat T. 2, Nurhidajat 22, Har lan Konperensi': &..Pi 2 
'Ansor Se- Djateng, di Semarang. | 
'Dalam konperensi tersebut atjara 
jjang terpenting adalah membitjara 

Kom. Wilajah, (karena sdr. A. 
Anwar tjalon anggauta Konstituan 
te dari N.U.), Menjongsong akan 
adanja Kongres Ansor di Malang, 
.dan stabilisasi kedalam. Ditunggu 
'kedatangannja dalam konperensi 
tersebut wakil dari 
K. H. Idham Cholid, Wk. P.M. 
dan wakil dari P.P. G. P. Ans 
- H. Wahib A. Wahab dari Dja 
' Karta 

  

  

l 2 

Klenengan Manasuka. 2215 Klene 
ngan Manasuka (landjutan). 24.00 
Penutup. 

JOGJAKARTA, 6 Agustus 1956 : 
Djam 06.10 Hiasan pagi. 06.35 

Dari Operatte Sumi. 07.20 Tri Ira 
ma. 07.45 Orkes Paul Boston, 13.10 
Ujon2 Siang. 14.10” Ujon2 Siang 
(landjutan). 17.00 Dongengan untuk 
kanak2. 17.15 Pengantar minum 
teh. 17.40 Orkes Yang Kiem Su 
Kang Swie. 18.15 Ruangan Djapen. 
18.30 Seni Suara Djawa. 19.40 Lagu 
lagu Tapian Na Uli. 20.15 Hidang 

jan Cello. 20.30 Malam Meraju. 21.10 
| Untuk Kesedjahteraan Kel. Kita, 
12130. Rajuan Padang Pasir. 22.10 
Hiburan Malam. 23.00 Penutup. 

( DJAKARTA, 6 Agustus 1956 : 
Djam 06.30 Orkes Lima Serang- 

.kai. 07.30 Orkes Studio Surakarta. 
113.30 Seni Sunda Setia Putra. 14.10 

da Studio Djakarta. 23.00 Penutup. 
TJIREBON, 6 Agustus 1956 : 
Djam 06.10 Langgam pagi. 06.40 

“Roberto Inglez 07.10 Alam Minang 
kabau. 07.30 Hiburan Studio. 13.109 Reginald Dixon. 13.40 Seni Sunda 
Studio Djakarta, 14.10 Hidangan 
achir Siang. 17.00 Penghantar mi- 
num teh. 17.30 Siaran A. P. 18.15 
Ruangan Djapenko. 18.30 Permai- 
nan Gitar. 3 
20.30 Gelanggang Wanita. 21.15 Or 
kes Krontjong Satria. 22.15 Orkes 
Ta Narsjabaab. 23.00 Penu- 
up. 

4) 

   
   ngan' Dim | " 

Hakam |: 

|oleh 

ka pandjang dilapangan kehaki- | 

dalam ' djangka pen| 

ipawiro 8 (24), Supardi 4 (24), 

PB. “5 'Joz. Kojongian 2 (24), AB Pali- 
! or | 

|Ping Hong 

9.20 Ketjapi Tunggal. | 

DIA 
9 
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Menteri 

FROBLIM No.26 

| BNuna| 

Putih TaksiBerdoja Sebab Menterinja 
Terikat 

— DALAM KEDUDUKAN seperti gambar dibawah ini, putih 
kalah walaupun putih hanja 1. Sekalip 

Nan sama Menteri berlainan warna, tapi Menteri putih terikat 
'as mendjaga madjunja pion2 hitam ditengah. Putih ter- 

paksa mengorbankan Menterinja, dan Radja Hitam dengan mudah 
erlenggang ke-sajap Radja untuk memasuki gapura 

Hitam djalan dan menang. 

(Oleh : Tajib Menowo Magelang) 

  

Babak (Kedudukan Indonesia 
Achir 

terpaut satu pion. Sekalipun 

kemenangan. 
RE on “Rd 01 1D 
'Rc2—d2, d4—4@3! (kita 
PEAR atA MAS 
Ma5-- 3. Rc2, d3-4-? 

4, "MB3X,$ cd3 Xx 4- 
m5. Rd3x dan remise 

karena Radja putih da 
pat ke hl. Sekarang 

if hitam tidak perlu takut 
sebab menteri hitam 
di b6  posisinja baik). 

Mf1x4d3, c4x43, 
4, "Rd2 xd3, Rc5—d5 
5. a2—a3, Mb6—a7 

K6. a3—a4, Ma7—b6 
27. 
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wa
 

a4—a5, Mb6—a7! 
a5—a6, Ma7—b6 
Rd3—e2, Rd5—e4 

R10. “Re2—fl1, Re4—f3 
R11. a6—a7, Mb6xa7 

12. Rfi—el, Rf3—g3 
dan hitam menang. 

"SERU SUKMA”" 

ho. 

  

  Putih : Re5, Mc4, Kd6. 
Mf4, pion a6, e7, h4 

(7 buah). 

Hitam: Rd7, pion c5, 
h6 (3 buah). 

Putih djalan dulu dan 
hitam mat dim 3 (tiga) 
Izet. ' Djawaban betul 

diberi nilai 2. 

Surat2 djawaban di- 
tunggu selambat?nja 10 
hari sesudah problim 
ini dimuat, dialamat- 
kan kepada ,,Suara 
Merdeka” Smg. dengan 
diberi tanda ,,Tjatur”. 

DJAWABAN Problim no. 24 
»Taruhan Djiwa”. 1. Be2—c2, 
Kb—43. 2. Pg3—e3 4 !!, Rd4X 

  
e3 3. Ke7—f5-4- mat. Atau 

a 0a.oy b6—b5 2. Ke7— 
f5, Rd4—c5 3. Pg3—d6-- 
mat, dli. Djawaban betul kami 
terima dari SEMARANG: R. Su 
wandi 12, Sigit Wahjudi 14 (24), 
Mardjoni Saridjo 18 (24), M, Ras 
ny 6, Amin 16, Arisjwara 2 (24), 
Subari 10, Sriningsih 8, Herawati 
24, Tan Ing Hien 24, Duswanto 
18, Judodihardjo 20, Sri Sulas- 
tuty 2, Amin Sujitno 12 (24), Sri 
Tuty 6, Muljaningsih 2 (24), H. 
Mahadi 8 (24), Tan Liauw Nio 
20, Z. Mutiah 20, Muljadi 2 (24). 
M. Touhary 22, Marjadi 14, M. 
Mudjiana 14, R. Subardjo 10 
(24), Sutarno 8 (24), R.S. Wirjo- 
taruno 10 (24), Muchtar 20 (24), 
Sumartana Adi 10 (24), R. Sis- 
wojohadiwardojo 10 (24), Nuran 
to 12 (24), R. Husin 22, Rono-   
M. Kono Tjondro 4, Sutopo 10 
(24), Mh. Machrufi 22, Nur Ach 
mad 6 (24), S. Kasmini 4 (24), 

tojo 18, Sjukur Suseno 18 (24), 
A. Njaman 2 (24), Hardjono 8, 
!Harjoto 10, Juliharso 8, Sumar- 
sono 8, Sasongko 10, Alexius 18, 
Subagijo 12, Meitiny 12, Julianto 
4 (24), Sarwono 6, Roch. 4 (24), 

  
N. Nahman 10 (24), Surojo Abi| 
din 10 (24), Tjoa G.H. 18 (24), 

    

   

    
10 (24), A. Azis 6 (24), Pudjo- 

   up 

Kini Lebi 

la R.I. jang akam menempati 

Mereka itu masing2. adalah 
Mr, Sunarjo sebagai. Duta Besar 
Luar Biasa dan Berkuasa Penuh 
R.I. untuk Keradiaa,  Inggeris, 
Wiwoho Purbohadidjojo dan 
Bambang Sugeng masing2 seba- 
gai Duta Luar Biasa dan Men 
terj Berkuasa Penuh R:F. untuk 
Keradjaan Belgia dan Tachta Su 
tji (Vatikaan), 

Pelantikan itu dihadiri oleh 
Menteri Luar Negeri Ruslan Ab 
dulgani dan pembesar2 kemente 
rian luar negeri lainnja. 

Atas pertanjaan ,,Antara” Mr. 
Sunarjo katakan, bahwa ia akan 
meninggalkan Djakarta  menu- 
dju London pada tgl. 9 Agustus 
jad. dengan menumpang  kapa! 
Willem Ruys, sedang ' Wiwoho 
akan berangkat djuga dengan ka 
pal pada tgl. 25 Agustus jad. Me 
nurut Wiwoho, ia akan berang- 
kat melalui Roma, Bern, Bonn, 
Nederland dan kemudian terus 
ke Belgia. 

Amanat Presiden. 

Dalam amanatnja sesaat sete- 
lah pelantikan itu, Presiden Su- 
karno katakan, bhw dgn pengam   

! i 
! 

| 22 

Yin: :   
no 10, Tan Kok Hwa 8 (24), 

Aman Arsjad 4, W.T. Widyanto 
18 (24), Sutarso 10 (24), J. Sarno 
12 (24), Marjati 12, Widodo 4 
(24), Padmopranoto 16 
JOGJA: Sri Wahjono 8, Guno 
Samekto 12, Prajogo 2 (24), Ha 
diprandjono 14, Nurmanoso 18. 
KUTOARDIJO: Notopawiro 18 

(24). KEBUMEN: Sujono 22, R. 
Sutarso 12 (24): PURWOKERTO: 
Sarno 6 (24). TJIREBON: R. 
Moh. Jusup 12 (24), R. Badridin 

4 (24), Moch. O. Wigenapragja 
14 (24), Usman 10 (24), S. Tomo 
2. BODJONEGORO: M. Juvono 
22, Sulaksana 20, S.  Marto- 
prawiro 12, Putran Saidi 10. 
DJEMBER: Ramlan 24. RO- 
GOR: Subroto 16. Hadiah: Da- 
lam minggu ini hadiah2 kami 
sampaikan per pos kepada: Much 
tar Semg., N. Widya Asmara So 
lo, Thio Oei Siang dan Tjoe Ping 

(28). x 

bilan sumpah dan pelantikan itu, 
ketiga pedjabat tersebut telah 
sjah untuk mendjalankan tugas 
Pemerintah Indonesia. 

»Tugas saudara2 adalah berat 
terutama dalam situasi dunia se- 
perti sekarang ini”, demikian 
Presiden, jang menambahkan: 
»Tapi kedudukan Indonesia se- 
karang ini sudah lebih tinggi da 
ripada ketika baru ' sadja” kita 
mempunjai negara, dan dari su- 

h Tinggi 
Amanat Presiden Ketika Melantik “Duta Be- 

sar Van Duta2 RI Diluar Negeri 
HARI KEMIS SORE bertempat di Istana Merdeka Pre- 

siden Sukarno telah melantik seorang Duta Besar dan 2 Du 
posnja diluar negeri. 
2 Ma RL “Tn ML Tas 0 Ma Tn 

METAPHYSIKA. 
Dari Solo ada kabar menggi- 

rangkan. Para ahli metaphysika 
disana kabarnja sanggup membe 
rantas hama ladang dan bikin su 
bur tanah dgn metaphysika. : 

Sirpong pudjikan sadja supaja 
metaphysika besok seperti penni 
cilline bisa djuga digunakan buat 
berantas segala “ matjam hama2 
lainnja. Umpamanja : 

Berantas gerombolan 
metaphysika. 

Hilangkan korupsi dengan me 
taphysika. 

Djauhkan krisis achlak dengan 
metaphysika, 
Turunkan harga beras dengan 

   

dengan 

metaphysika, Dan begitu sakte- 
rusnja, : 

Dan kaluk nantinja seluruh 
bangsa Indonesia sudah mendem 
dan kerandjingan metaphysika se 
muanja, moga moga hal ini dju- 
ga bisa diobati mandjur dengan 
ss... metaphysika. 
Hidup metaphysics ! 

Laga 
    dut itulah tugas saudara2 adalah 

lebih ringan dari saudara2 lain- 
nja jang lebih dahwlg mendjalan ' 
kan tugas itu”. 

Selandjutnja Presiden mengha- 
rapkan agar para Duta jang ba- 
ru dilantik itu bisa mendjalankan 
tugasnja dgn baik, hingga kedudu 
can Indonesia dlm dunis interna 

sional mendjadi makin “ tambah 

terhormat, ..dan memberi man- 
faat bagi bangsa. dan negara. 

Kemudian ia menegaskan la- 
gi, bahwa tugas2 jang akan didja 
lankan para Duta itu' “adalah 
berat, tapi tugas itu akan men- 
djadi ringan kalau para Dita itu 
mendjalankannja dengan penuh 
ketjintaan, dan sebaliknija “akan 
terasa berat sekali kalau mereka 
tidak mentjintai tugas itu. 

Achirnja Presiden “mengharap- 
kan agar para Duta mendjalan- 
kan tugasnja dengan penuh ke- 
sungguhan, kedjudjiiran "dan ta- 
wakal pada Tuhan jang Maha 
Esa, sebagai sumber: dari segala   Hong Pekalongan. Nilai 24 ka- 

mi hapuskan, 

Tana Ana 
Man Ana 

KEBUMEN 
PEMBENTUKAN PANITIA | 
PEMILIHAN KABUPATEN. |   

lingan 22. S.  Suriodinoto 16 
(24),  Darsuki 10: KENDAL: 
Abdillah 6 (24), HM al Aydrus | 
22, Sanusi 6. BATANG: Se- 
tyowasito 10. PEKALONGAN: 
Purwadi 16, Thio O.S. 20 (24), 
A. Suwondo 14 (24), Tjoe Hok 
Sing 12 (24), Tjoe Sioe Giap 14 
(24), - Tjoe Sioe Teck 20, Tijoe 

20 (24). PEMA 
TA Tioe Sioe Kie 14 (24). 

KUDUS: Satmoko 12, Rifai 
Ridwan 16, S. Bini 22, Nuralib 
12, Tan Tjoen Swan 6 (24), Hd. 
Sunarto 6 (24). PATI Swud 12 

(24), N. Buchari 8 (24): DJUWA 

NA: Oei Kian Liong 6, Tjia Tjien 
Bing 6 (24). DJEPARA: Arief 12 
(24). PURWODADI: I. Karjono 
10 (24), Rr. S. Tatiek 8. TJEPU: 

Liem Kwie Lien 12 (24), Liem 
Sien Hie 16, Liem Hok Ing 10 
(24), Liem Sien Tat 24, Moch. 
Wildan 245 KUWU: Wirjosumar- 
to 20, Sumadi 16 (24). WIROSA- 
RI: S. Adisabroto 24, S. Asisu- 
ito 6. AMBARAWA: Poniman 
B. 4. SALATIGA: B. Sudjadi 4 
24), Ruslan 12, SB Rahardjo $ 
24), Rr. Sumiwi 14 (24), Rukiiat 
10 (24), Rusbijakto 14 (24). TE- 
MANGGUNG: R. Surosewoko 
12 (24), Murjono 22, Rr. Sri 
Nawangwulan 8 (24). KLATEN: 
Sudirman 14 (24), Sugito 12 
(24). WONOGIRI: Saronto " 20: 
SOLO: Dasija 10 (24), Sunardhi 

-
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AN TERBATA 

Pada hari Selasa jtl. oleh Kepaj 
la Daerah Kabupaten Kebumen | 
telah diadakan rapat dengan par | 
tai2 dan organisasi2 guna merun 
dingkan pembentukan Panitia Pe 
milihan D.P.R.D. peralihan Kab. | 
Kebumen. Dari 18 undangan ha-j 
nja 10 sadja jang hadir. Menurut ! 
Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Gjumlah anggauta panitia ada 7 
orang. Dalam rapat tsb. telah di 
adjukan 2 orang tjalon dari tiap 
partai, jang nantinja - hanja 1 
orang jang akan di tetapkan. Te 
tapi pada waktu rapat itu jang 
telah memadjukan tjalonnja baru 
dari PNI, Masjumi, NU dan PKI 
Kepada partai lainnja jg belum 
datang masih akan dilakukan pe- 
rundingan. 

WuNUVGIRI 
EME PUAA TO MSM nnan ma. 

HARIMAU MENGGANAS DI HAR 
GANTORO, TIRTOMOJO. 

Dari Wonogiri diwartakan, bhw 
achir2 ini penduduk kelurahan Har 
gantoro Ketjamatan Tirtomojo 
Kabupaten Wonogiri telah digeli- 
sahkan oleh beberapa ekor hari- 
mau jang sering mengganggu ke- 
tenteraman penduduk dikelurahan 
tersebut. 
Harimau? tersebut bersarang di 

guwa Paranggaruda tidak djauh 
dari kelurahan itu dan sering ber 
keliaran dikampung, bahkan telah 
menerkam beberapa binatang ter- 
nak kepunjaan penduduk. Dianta 
ranja seekor kambing dan seekor 
kerbau telah diterkamnja dan di 
'gondolnja kesarangnja. 

Oleh pihak instansi militer ber- 
Isama2 rakjat setempat telah diada 
Ikan penggerebegan2 terhadap bi- 
jnatang buas tersebut tetapi hing 
ga berita ini ditulis, masih belum 
mendapatkan ,hasil jang diharap- 

   
   

kedjajaan. ' Demikian Presiden. 
(Antara). 

DJEPARA 

  

t & f | 

535p I 
PSIS DI SURABAJA. 

Menjambung berita tentang ke- 
pergiannja PSIS-A ke Surabaja 
untuk melakukan 2 pertandingan, 
lebih djauh dari pengurus PSIS 
(Semarang) didapat kabar, bahwa 
pertandingan antara kes. PSIS la 
wan kes. Persis diganti. PSIS 
akan dihadapkan kes. I. M. Dja- 
tim, karena Persis Solo tidak da 
pat datang di Surabaja. 

PS. H.B.S. SEMARANG KE 
PURWODADI. 

Ps. H.B.S. di Djl. R. Patah (Ka 
ligawe) Smg. akan ikut pertandi 
ngan segitiga jang diadakan  di- 
stadion Purwodadi: Atjara pertan 
Cingan sbb.: tgl. 4/8 PSP (Purwo 
dadi) — Ps. Murni (Solo). Tgl. 
5/8 Ps. HBS — Ps. Murni. Tgl. 
6/3 PSP—HBS. Pertandingan segi 
tiga ini adalah rangkaian dari 
atjara perebutan kedjuaraan 17 
Agustus. Ps. HBS pernah mendja 
di djuara 17 Agustus 1954 Kab. 
Purwodadi, dan ajuara 17 Agustus 
1955 dalam pertandingan di Trang 
Kl, Pati. 

DUNIA OLAHRAGA SINGKAT. 
SEPAKBOLA. Dalam pertanding 

an kedua dari babak penjisihan 
tournament sepakbola Olympiade 
Melbourne jang diadakan tgl. 31 
Djuli di Tel Aviv, kes. nasional 
Sovjet berhasil mengalahkan kes. 
nasional Israel dengan angka 2—1. 
Halftime 0—0. Dengan kemenang- 
an tadi, maka kes. nasional Rusia 
akan menudju ke babak finale di 
Olympiade Melbourne. 

Tgl, 31 -Djui di Moskow dilang 
sungkan pertandingan antara kes. 
Republik Sosialis Rusia lawan kes. 
RRT jang berachir 1—0 utk Rusia. 

Kes. Nan Hua dalam pertanding 
annja jang pertama kali di Pe- 
matang Siantar (Sum. Utara) hari   ana Rebo jbl. menang 4—1 lawan kes. 
'Persatuan Sepakbola Siantar, djua 

PERKEMAHAN DAN PELAN- | 
TIKAN PANDU ISLAM. | 

ra PSSI Zone Sum. Utara. Half- 
time Nan Hua leading 20. 

'djadi ajuara. 

Baru? ini oleh Kwartier tjabang 
Pandu Islam Indonesia Djepara 
telah diadakan perkemahan bersa 

jma dan pelantikan kader2 putra 
dan putri jg telah mendapat kur 
sus. Dari 40 orang telah lulus 22 
orang. Pelantikan tsb dilakukan 
baru2 ini dgn disertai upatjara 
api unggun. Upatjara pelantikan 
tsb telah disaksikan oleh Kom 
Profinsi P. Margono: dari Malang 
dan Kom. Daerah Pati. Djuga pa 
da waktu 'itu hadlir wali? Pandu 
Ik. 200 orang. Selandjutnja  di- 
adjak pawai berkeliling -kota. 

TEMANGGUNG - 
USAHA GOTONG-ROJONG. 

Sebagai usaha untuk memperba- 
njak produksi bahan makanan, 
pembuatan pengairan dgn  biaja 
Rp. 46.000.—, jang diperoleh dari 
rakjat setjara gotong-rojong, me- 
njebabkan 240 hektar sawah baru 
didesa. Pasuruan dan. Putat kawe , 
danan Parakan, Temanggung 
akan mendapat air. Sawah2 jang 
tadinja hanja mengenal “panen se' 
tahun sekali, selandjutnja akan: 
mengalami panen 2 kali. 

Selain itu oleh rakjat didesa Pa 
kuredjo (Parakan) telah selesai di 
bangun sebuah djembatan. Buat 
keperluan pembangunan ini dike- 
luarkan biaja 
1000,— jang didapatkan setjara ! 
bergotong-rojong. : i 

TEGAL   kan. 

    

     

     

  

   
   

    

LIMA ORANG GEROMBOLAN 
DITEMBAK MATI. 

| Beberapa hari jang lalu di Pe- 
tarukan Selatan daerah Pemalang 
telah terdjadi tembak. menembak 
antara pasukan tentara jang se- 
dang mengadakan patroli dengan 
'gerombolan jang tidak diketahui 
lebih dahulu dari djurusan mana 
mereka datang. 
Dalam pertempuran itu 4 orang 

dari pasukan tentara gugur, se- 
dang dari gerombolan 5 orang 
tertembak mati dan disamping itu 
beberapa orang luka2. 
Beberapa orang diantara jg lu- 

ka-luka ini diduga mati didjalan 
sewaktu mereka mengundurkan 
diri dari sergapan pasukan tenta- 
ra. 

Gerombolan itu diduga jang ba- 
ru sadja mengadakan  penggaro- 
ngan atas toko2 rakjat Petarukan. 

TJIREBON 
2231 KKOR TIKUS DIBUNUH 

MATI. 

  

  

Berita jang kami terima dari 
Kab. Kuningan menjatakan, bhw 
belum selang lama ini rakjat desa 
Bodjong ketjamatan Tjilimus ter- 
masuk Kab. Kuningan, tih bera- 
mai2 mengadakan pemberantasan 
hama tikus jang meradjalela disa 
wah2, Dalam pembrantasan penja 
kit tanaman sematjam itu telah 
digunakan dgn tjara memakai ra 
tjun pospor, dan hasilnja — pada waktu itu ialah ada 2.281 ekor ti- 
kus dapat dibunuh mati. 

KARENA HAMA TIkuSs. 
Dari Kab. Indramaju . dikabar- 

kan, bahwa dalam musim panen   
Duku dan Benda tidak menghasil 

mendatangkan kerugian para peta 
ni didaerah2 jang diserangnja, 

padi tahun ini, sawah2 diketja- 
matan2 Karangampel dan Djunti- 
njuat, rata2 telah menghasilkan 7 
hingga 12 kwintal per hektarnja. 
Tetapi didesa2 Mundu, kaplengan, 

kan seperti apa jang diWarapkan. 
Hal ini disebabkan karena adanja 
hama2 tikus jang tidak. sedikit 

ANGKAT BESI. Pada tsgi. 25 
Djuli 1956 digedung Ta Chung Sze 
Semarang diadakan seleksi SAP 
kat besi bagian wilajah Djawa Te 
ngah utk menentukan regu Indo 
nesia jg akan dihadapkan dim 
pertandingan 4 negara, jaitu Ma 
lay. Singapura. RRT dan Indone 
sia pada tgl. 18-19 Agustus 1956 
di Djakarta. Perhatian pada per 
tandingan tadi tidak besar dan 
hanja diikuti oleh Ta Chung Sze 
Semg. Ching Tsing Hui Pekalo 
ngan dan Health & Strength Te 
gal. Liem Kiem Ling dari CTH 
Pekalongan dalam angkatan per- 
tjobaan telah berhasil mengang- 
kat ,,two hands snatch” seberat 
100 kg. dgn mudah dan harapan 
besar dapat mentjapai sedikitnja 
10215 kg. Hasil2 dari pada seleksi 
itu sbb.: Bantam: Liem Kiem 
Hien (Pekalongan) djumlah ang- 
katan 247,5 kg. Bulu: 1. Liem 
Kiem Ling (Pekalongan) djumlah 
angkatan 305 kg. dan Chen Chao 
Chu (Tegal) djumlah angkatan 
210 kg. 
Dalam regu angkat besi Mala 

ya jang akan berkundjung ke In 
donesia untuk ikut serta dalam 
perlombaan pada tgl. 18-19-8 ter 
dapat The Fock Hung (kelas Ban 
tam) dan Koh Eng Tong (kelas 
bulu) jang pernah pula menang 
kan medali emas dim Empre Ga 
mes 1950 di New Zealand, Pilihan 
Malaya ada 7 orang djago angkat 

sebanjak Rp. 16. | besi dan 5 orang body builders. 
Guus Torajoh dalam seleksi ang 

kat besi dan body-contest jang di 
selenggarakan oleh IAWLA Dja- 
tim di Surabaja berhasil menum 
bangkan rekor Indonesia utk 
snatch dari 102 kg. djadi 107,5 
kg. dan rekor Indonesia clean & 
jerk dari 130 kg. djadi 135 kg. 
Hasil2 selengkapnja sbb.: Guus 
Tirajoh press 95 kg., snatch 
107,5 kg. clean & jerk 135 kg. — 
377,5 kg., Sie Tjwan Gie djumblah 
angkatan 235 kg. dan Liem Tjwan 
An 270 kg. Body contest djuara 
1 John Ie, 2. Tan Ping Tjoen 
dan 3. Ong Tiauw Bing. Seleksi 
tsb. dimaksud utk memilih djago 
angkat besi utk tournament 4 
negara dim bulan Agustus jad. 

BILJART. Selama 8 malam di 
Ambarawa diadakan perlombaan 
biljart digedung CHTH jang ha- 
sil2nja sbb.: kelas A: 1. Tan Ngo 
Siep dgn moyene 5,7, 2. Ting 
Kiem Khun dgn moyene 3,5. Ke 
las B: 1. Ting Oen Hie, 2. Lee 
Kiem 'Tiong. Kelas GC: 1, Siek 
Khay Hoo dan Siauw Thiam Hoe. 

Undian Uang Be- 
sar Djakarta 

Rp. 150.000, — 
326041 (Bandung) 

  

Rp. 125.000,— 
34156 (Palembang) 

Rp. 500,— 
92080 294817 
76927 49100 

158007 423467 
235629 182744 
166527 209585 
45932 287008 
284735 19657 
16165 68082 
13156. 93882 

377062 107325 
19051 52060 
59586 433833 
192047 375672 
437918 21436 
217085 218059 
72924 339565 

325382 3232887 
119088 252637 
408787 363636 150872 
232629 74584 59455 33009 132810 369022 

333018 
17112 

105379 
55333 

298695 
52066 

309735 
114916 
266890 
307004 
232926 
413145 
409186 
360109 
108993 
269531 
168178 
220426 
406423 
339071 
455928 

241773 
118434 
25335 
78849 

379235 
338839 
276888 
64718 
178900 
180449 
392319 

378582 
455796 
18812 

320805 
132442 
387306 
215250   

  

201621 303654 
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AE AP aro Mat IK 2 , an He ' SEBUAH USUL baru untuk | “”” Na , Pena 
. Jang5Terus Main | jatat“ — Kek rangkatan |penielesaian masalah Kashmir | .ternas Jang pjamin Kebebasan 

1 KETIKA BUNG KARNG # ada di Palembar: untuk meng- | Kongres Tani dan Buruh Jammu-| HARI REBO Presiden Eisenhower mengatakan didalam kon 
| hadliri resepsi Muktamar Mul wwndijah pada awal minegu jang (Kashmir jang kini sedang berada | perensi pers di Washington, bahwa nasionalisasi Terusan Sucz oleh 

adapar wa orang pembesar dan isterinja, |di Kolombo, Dalam konperensi| Mesir adalah masaalah jang besar dan jang penting bagi tiap2 
zara Eronah Timur nanti di (pers dinjatakannja, bahwa rakjat | bangsa jang berpaz diseluruh dunia dan mungkia djuga bagi 

      

&: 

ap
 

| ! Kain!S 

“.binet Selasa tgl. 31-7 malam jang 

« 

| siaran D.P.P. 

Ri 

an 

  

   

kepada para pembesar dan 

  

ga (ran dan harga kain songket 

is dilangarkan oleh buruh 
pada 28-7 aa am terhada 

kereta? api barang NN Sa tarmbenn, 
an keterangan? jang lebih leng- s 

kap tent la IN : (Soekarno dalam djal ja kap enteng peroding jang GA Uno sam perih Hm Pertama Di 
Ka Asia Tenggara 

PM INDIA Jawabarlal Nehru | 
pada hari Rebo meninggalkan tidak dapat mengikuti kuliah2- 

Wakil Peniiaa Mengeri 1 me- 
| njatakan bisa memahami apa j 

. diperdjuangkan oleh SBKA dan 
gx menggunakan keterangan2 3 Per jang didapatnja itu dalam- sidang ka- 

al. membitjarakan djuga masalah 
masalah itu. Demikian menurut 

2 

-Dalam pertemuannja dengan 
| Djaksa Agung, Singgih dari Ko- 

| mando Aksi SBKA djuga telah 
pas memberikan keterangan2 tentang 

pemogokan buruh kereta-api dan 
persoalan2 jang diperdjuangkan. 
Djaksa Agung menjatakan bahwa 
mogok adalah hak kaum buruh, 
tetapi ia mengharapkan 

| ada sikap “memberi dan meneri- 

     

        

—  xja hidup berdampin wanaua 

ma” antara Kementerian Perhu- 
bungan dan SBKA. 
Sementara ini dengan peranta- 

raan telpon pada tgl. 1-8-1956, 
Kementeriar Perhubungan minta 
supaja D.P.P. SBKA datang di 
Kem. Perhubungan pada hari 

«Kemis tgl. 2 Agustus djam 12.00. 
(Antara) 

  

Usaha Uni Sovjet 

suatu pertemuan di Moskow bah- 
. wa Uni 

kerdja untuk 
ngan i g « 

Uni 

t ongkat Utk Tai 
| daMataDiEropaTi    3 

TN 

Maka Banjak Njonja2 Be 
   

  

pulan lebih kurang 109 lembar kain 
tanda mata itu, Selurabnja akan 

" e (para njonja2 besar jg -kebetulan 

F pulkan kain songket jang dimak- 

, (kota Palembang sekarang -masih 
ag Ibelum diketahui 

“embar, menurut 
DKA besarnja. 

Supaja | 

Sovjet sudah banjak be- | 

  

  

   

    

    
     

ampal Dia 

  

   “bisit, Kata Yatoo Palembang | 

    

    

     
     
     

    

    

   
   

    

   

  

   

  

idikan tanda mata. fu meminta |Kashmir menghendaki tentara 
supaja mengusahakan pengum- | Ceylon, Indonesia dan Biota men 

4 

kan plebisit untuk menjelesaikan 
sengketa mengenai Kashmir, Me- 
nurut Yatoo, Indonesi 

a songket jang akan d'diadikan | 
dibajar oleh Pemerintah. 1 
“Kesempatan baik ini, rupanja 
ekarang telah membangunkan 

Isu spekulasi jang berkelebih- 
. disementara” kalangan 

  

turut mendengar permintaan Bung 

"no tersebut. Masing2 sekarang 
usaha setjara diam2 mengum-     'bagi diadakan plebisit di 

mir. 
Isudkan. Bagaimana situasi pasa- 

dillandjutnja menjatakan 
perdan. menteri itu telah me- 
ngutjapkan simpati bagi rakjat 
ashmir. Seperti diketahui, dele 

| gasi Jammu-Kas, 
datang djuga di Indonesia. 

: : (AFP) 

dengan nasti. 
ILazimnja selembar kain songket) 
berharga antara Rp.. 500.— sam-! 
pai beberapa ribu rupiah per 

kwaliteit dan! 

Presiden dgn S.A.S, ke 
Uni Soviet. 

Didapat kabar, bahwa presiden 

  

  (Paberik Penntcil. 

akan mempergunakan sebuah pe- 
sawat terbang jang di-charter 
dari SA.S. (Scandinavian Air- | 
lines System). Perundingan2 dgn Pn 
maskapai penerbangan ini menge- New Delhi menudju Poona utk nai penjewaan pesawat terbang |wenindjau paberik penicillin jang sb. sudah berada dalam taraf (Pert: di Asia Tenggara. Pabe jang landjut. Pesawat terbang tik ini telah didirikan dengan ban 
S-A.S. itu akan dipergunakan dari tuan UNICEF (Dana Darurat Djakarta sampai ke Uni Sovjet, Anak2 Internasional PBB) dan 
akan tetapi untuk - kundjungan2 Badan Bantuan Tehnik PBB di 
selandjutnja ke Jugoslavia, Aus- Imprin dekat Poona dengan bia 
tria, “Tjekoslowakia dan R.R.T., ja sebesar $ 4.000.000 Paberik 
besar kemungkinan presiden Soe- itu mempunjai kapasitet produksi 
karno akan mempergunakan se- 20 djuta mega unit penicillin se 
buah pesawat.,terbang Sovjet. tahun. (AFP), 

  
  
  

| Gara'Kompor » Menga- 
muk Gegerkan Rakjat 
Djakarta & Pelembang 
Kebakaran? Hebat Akibat Api Kompor 
DiiDjaksita Dan Palembang — Kerugian 

: Sampai Djutaan Rupiah 
KAMPUNG! KREKOT-DALAM termasuk kelurahan Pasar 

Baru, Diakarti/ jang dalam tahun 1955 mengalami bahaja ke- 
bakaran hesarjpada-hari Rebo siang kira2 djam 13.45 kembali 
di-amuk ole apis jang menurut tjatatan resmi pihak pamong- 

  

  

    
   

   

Yatoo memimpin delegasi Jam| 
mu-Kashmir dan datang di Kol 
lombo untuk mentjari bantuan| 
pemerintah dan rakjht en 

In. Yara jang alah mengada 
an pertemuan dengan perdana 

menteri Ceylon, Ben ae se| mendjadi 
bahwa! 4 

shmir itu pernah 

bahwa orang jang membuat idja- 

dituduh dalam bulan Djuli 1955 

'rabaja, jang dibubuhi tanda 

      

  

    
   

   

  

   

  

uan Aswan ran Bant 
Mesir Sedia Terima Dewan In- 

    

   

semua bangsa lainnja. Dia katakan, bahwa Terusan Suez adalan 
vital bagi ekonomi Amerika Serikat dan dia mengharapkan agar 

nggunaan terusan itu dapat tetap efisien. : 
Aa ce Selandjutnja dia menekankan, 

agar hak2 dari dunia djangan di 
| salah gunakan dan persoalannja 
jang besar adalah melandjutkan 
penggunaan Terusan Suez setja 
Ira efisien jang mana penting ba 
'gi negara2 disekelilingnja dan 
vital bagi ekonomi Amerika Seri- 
Ikat dan bagi kesedjahteraan rak 
jat Amerika Serikat. Eisenhower: 
tidak menjetudjui saran dari se- 
orang wartawan, bahwa soal/ 

- Imenginternasionalisasi Terusan 
Suez jang diusulkan itu dapat di 
persamakan dengan soal mengin 
ternasionalisasi Terusan Panama. 
| “Dia' katakan, kahwa keadaan- 
nja tidak sama, konvensi Istanbul 
tahun 1888 telah menjatakan, bah 
wa Terusan Suez 
merupakan perairan jang bersifat 
internasional. 

Pemetjahan masalah Te- 
rusan Suez harus tepat 
dan adil. 

| Mendjawab permintaan agar di 
bitjarakan pesanan2 tentang ma- 
'salah Suez jang” dia dapat dari 
ihasil pertukaran dengan Anthony 
(Eden, perdana menteri Inggris, 
dan Guy Mollet, perdana mente- 
ri Perantjis, dia katakan, bahwa 
dia tidak pernah mengumumkan 
isi daripada pesanannja dipertu- 
karkan dengan 'ahli2 negara dari 
negara2 lain, ataupun isi dari 
djawaban2-nja. Dia hanja dapat 
mengatakan, bahwa mereka me-| 
mandang masalah Suez sebagai 
masalah jang sungguh2. Dia tam- 
bahkan, bahwa masalah tersebut 
hendaknja dipetjahkan dgn hati2, 
tepat dan 'adil. 

Dulles setudjui tindjauan 
kembali bantuan untuk 

3 bendungan Aswan. 
Sementara itu United Press 

mengabarkan, bahwa menurut ka 
langan jang dapat dipertjaja, men 
teri luar negeri Amerika Serikat 
John Foster Dulles menjetudjui 
kemungkinan diadakan penindjau 
an kembali atas bantuan Amerika 
Serikat untuk bendungan Aswan, 
djika Presiden Gamal Abdul Nas- 
ser dari Mesir -dapat menerima 
suatu dewan internasional jang 
mendjamin kebebasan pelajaran 
di Terusan Suez. 

    

Bertahun2 | : Dapat 
Uang Ikatan Dinas 

    

  

Bed Tana “untuk diperiksa lebih 

zah palsu itu atau jang mendjad! 
sumber tempat menjebarnja ia- 

dari Jogja jang sekarang sudah 
meninggal. ' 

Supardjo Tjokropandojo, dgn. 
menggunakan idjazah palsu itu 
telah mendjadi mahasiswa bebe| 
rapa tahun. Tapi oleh karena ia 

  
inja karena tidak mengerti maka 
' mulai tahun 1954 terus masuk 
kursus B-I ilmu pasti sampai ba 

,ru2 ini ia tertangkap. Selama 
mengikuti kursus B-I  Supardjo 
memperoleh uang ikatan-dinas 
tiap bulannja sebesar Rp.268,63. 
(Sunarno dengan idjazah palsu 

Inja itu mendjadi ,,wartawan free 
lance” untuk salah sebuah ming 
guan di Bogor. . : 

Abdul Taram dengan menggu 
nakan idjazah palsu itu  djuga 
mendjadi  mahasisw, — Fakultas 
Tehnik, sedjak tahu, 1952 sam - 
pai sekarang. Ia antara lain per 
nah masuk bagian sipil kemu- 

'dian bagian pertambangan. Sela 
ma 4 tahu, ia tetap dalam ting 
kat pertama dan belum pernah 
lulus udjian. : 
Demikian beberapa keterangan 

tentang beberapa pemuda jang 
ingi, madju dengan membeli 
idjazah palsu. (Antara) , 
Sementara itu djuga pengadilan 

Negeri Surabaja tanggal 31/7 te 
lah memeriksa perkara Dwilak- 
sono dan Wintjonoadi, karena 

  
telah bersama-sama membuat dan 
mempergunakan idjazah palsu, 
jalah idjazah Sekolah Tehnik Su 

ta- 
ngan palsu dari direktur dari Se-|   | pradja dan polisi telah memusnahkan 150 rumah (wuwungan) ter- 

diri dari 500 pintu, jang sebagian besar terdiri dari bangunan2 
terbikin dari bahan2 jang mudah mendjadi umpan api dan ber- 

Diantara bangunan2 jang habis ratan dan kapal Airo Dilah dari 
terbakar itu terdapat pula sebuah Sungai Musi. : 4 
langgar dan warung2. Api menga" “Sebab pasti dari kebakaran itu 
muk dengan hebatnja selama Lk. ya Na 

. Untuk Meredakan 
ke Ketegangan 
| aga HR SHCHEV, sek. 
| hari Rebo menerang aa Bari, tutup atap. 

f   Ka Sia 

“Sovjet telah men gusahakan sed: g seda- 
pat-dapatnja untuk 

. Intim: is gkin ci ti 

negara? sosialis dan kapitalis. 
t demikian Khrushchev jang 'mem- 
berikan penguraian tentang pera 

ketegangan diwaktu jang lampau. 
Dan sekarang kita ' hendak 

Ipat tinggal akihat.terbakarnja ru 

   

12 djam pada. saat. udara sedang 
teriknja, ditambah lagi angin ber 
tiup keras na 5 

| Penduduk jang kehilangan tem bakaran, api berasal dari dapur 
rumah seorang penduduk jg ber 
nama Hambali. 
Pengusutan dan penjelidikan 

mah2nja itu berdjumlah 700 ke 
ala keluarga - jang mempunjai 

tanggungan keluarga seluruhnja 
meliputi Lk... djiwa. Kerugi 
an harta ag meliputi 

kan. Ketjelakaan djiwa tidak ter 

'kolah Tehnik Surabaja, 

Iterdakwa-kedua, 
persetudjuan untuk membuat idja 
zah tiruan dari Sekolah Tehniklingatkan kesediaan Inggris untuk 
Surabaja, supaja terdakwa 'perta-(lebih djauh mengambil tindakan 

belum diketahui. Menurut duga-|ma dapat melamar pekerdjaan di 
an, sepandjang laporan jang di|PTT. Pada 

Inggris sanggup bertindak 

harus selalu | 

jet, Sudjoko mengatakan. 

       MEN S3 

Ikan Di Sampit Kena Ra- 
dioaktief?:MatiSerentak 

DARI SAMPIT dikabarkan, bahwa baru2 ini disana telah 
terdjadi kegemparan dikalangan pedagang2 ikan di Sungai Ke- 

tamat, karena setengah ton ikan hidup jang dibeli dari penangkap2 

ikan telah mati serentak. Berhubung dengan kegandjilan ini, ikan? 

tsb. telah dilarang oleh jang berwadjib untuk didjual, sedang 

djawatan kesehatan kabupaten Kotawaringin telah pula mengada- 

kan pemeriksaan, dan mengirimkan pula ikan2 itu ke laboratorjum 

Bogor untuk diveriksa. Belum lagi ada kepastian apakah ikan2 

itu mati karena radio-aktif ataukah kena ratjun ? 

Setiap Terusan Jg Dibi- 
kin Akan Dinasionalisasi 

SEBUAH HARIAN di Kairo menjatakan hari Rebo, bahwa 

bilamana ncgara2 Barat mentjoba untuk membuat terusan lainnja 

Gari Akaba ke Laut Tengah, Mesir akan menasionalisasinja pula. 

Harian ,,AI Saab? memberikan komentarnja mengenai saran jang 

disampaikan dalam madjelis tinggi Inggris hari Selasa supaja 

membuat terusan lain dari Akaba ke Laut Tengah melalui gurun 

pasir Israel, Negev. ,,Akaba termasuk wilajah Arab jang terletak 

dekat pelabuhan Israel”, demikian harian itu. ,Semua daerah 

melalui mana terusan jang diusulkan tsb. akan digali adalah wi- 

lajah Arab walaupun telah diduduki oleh orang2 Jahudi. ,,Arab 

fidok atom peruah mengakui Israel dan telah ditentukan untuk 

mersbut kersbali bumi mereka”, demikian kata ,,Al Saab”. (UP) 

»Negara” Kolombo" Spj 

Menarik Satu Garis Dlm 

Soal Nasionalisasi Suez 
DARI KALANGAN?2 jang mengetahui didapat kabar, bhw. 

Sailan telah mengadjukan usul, agar supaja kelima negara »Kon- 

perensi Kolombo” (Birma, Sailan, India, Indonesia dan Pakistan) 

dalam pendirian mereka mengenai nasionalisasi terusan Suez oleh 

Mesir, menarik satu garis dan mengeluarkan sebuah pernjataan 

bersama. Akan tetapi kalangan? pemerintah Indonesia sementara 

itu belum bersedia membenarkan kabar ini, dan hanja menerang- 

kan, bahwa setjara resmi mengenai ini belum ada dilakukan se- 

"suatu langkah. 
SERI KKK KKR KEKKAKKKK KEK KKKKEKAKKKKS 

Sudjoko: UniSovjet Ada- 

lah NegaraMadjuletapi 
DjugaNegaraT' belakang 
Perlengkapan Teknik Jang Hebat2 Tetapi Di- 

samping Itu Djuga Rumah2 Di Dera2 Jang 

LebihBuruk Dari Rumah2 Buruk Di Indon— 

Warta wan Di:Rusia Pegawai Negeri—Pemi- 

lihan Umam Di Rusia Han a Ada Tjalon 

Dari Partai Kominls — Tida erna Ac a 

Kritik Terbadap Anggota Persidium Sovjet, 

MALAM SELASA tanggal 31 Djuli jang ialu bertempat di 

Balai Wartawan Djokjakarta telah diadakan ramah-tamah antara 

para wartawan dan pegawai2 Djawatan Penerangan dikota tersebut, 

dengan bekas Atase Pers pada Kedutaan Besar Indonesia di 

Moskow, Sudjoko, jang kini sedang ada di Indonesia dan sekarang 

mendjabat kedudukan jang sama di Den Haag, Nederland. 

  

'Tass” sama dengan di Indon biti rs di Sov : 
Berbaya tenan nesi, kementerian penerangan, 

bahwa 

  

    

  

Sebelum perkara ini, terdakwa- 
pertama telah berhubungan dgn 

dan mentfjapai| 
jang mengetahui me 

ngatakan, bah perdana mente 
ri Inggris Anthony Eden meng- 

sendirian dengan . angkatan pe- 
achir .pemeriksaan|rangnja untuk mengembalikan 

terdapat di. Indonesia, tidak ter 

dapat di Uni Soviet, karena pers 

di Uni Sovjet merupakan suara 
pemerintah dan kantor 

jang mmberitakan aktivitet2 p 

merintah dalam semua lapangai 

baik berita2 itu untuk dalam n 1 

geri maupun untuk luar neger 
Karen, itu tidak ada berita d: 

Iri Tass jane bertentangan dgr 

beleid politik pemerintah  Sov- 
jet. 2 : 

Dikatakan, bahwa kritik di- 
surat?kabar Sovjet djuga ada, te 

kemerdekaan pers seperti jang 

berita 

Ta LE LL 

sampaikan pada jang 'berwadjib (terdakwa D dihukum 1 tahun 6 
oleh penduduk sekitar tempat ke|bulan pendjara, sedang terdakwa 

atas peristiwa ini masih dilaku-l- 

  

». mengachiri keadaan perang dan |diumlah Rp: 2-di : djadi. Jang ada hanja beberapa 5 2 : rang jumlah Rp: 2-djuta. Sebab2 ke Ta S 
Djepang, kata Khrushchev selan Ibakaran beluni' diketahui, tapi me Pan bag jang mendera 

  

    

  

Ae itu. Perundingan den 

djutnja, mengadakan perdjandjian 
perdamaian dan mebadihkan hu- 
bungan diplomatik dengan negara 

:1 g mer te 5.1 

luar negeri Djepang sudah dimu- 
“lai. Kita akan berusaha sekeras 

kerasnja supaja perundingan itu 
mentjapai sukses. Sovjet berpen- 
dapat, bahwa negara2 lainnja 
tidak menghendaki peperangan, 
seperti -djuga negara2 sosialis. 

Hal ini terang dari pembitjaraan2 
jang kami lakukan baru2' ini. 
Tetapi Uni Sovjet bukan sadja 
tidak menghendaki , peperangan, | 
tetapi djuga berdjuang supaj 
tidak bisa ada Depermlijoir daa 

(Demikian Khrushchev. (Antara) 
tmn v 

Palar Duta 
Besar Di 
Moskow? 

DARI kalangan2 kementerian 
luar negeri diperoleh kabar, bah- 
wa besar kemungkinan L.N. Pa- 
lar, pegawai tinggi pada kemen- 
terian luar negeri dan bekas duta 
besar Indonesia di New Delhi, 
tidak lama lagi akan bertolak ke 
Moskow untuk mendjabat akting 
dutabesar, berkenaan dengan ren- 
tjana kundjungan presiden Soekar 
no ke Uni Sovjet. 

Sampai sekarang di Moskow be 
lum ada dutabesar Indonesia jg 
baru utk menggantikan dr. Suban 
drio, jang sekarang mendjabat 
akting sekertaris djenderal  ke- 
menterian luar negeri. Kemudian 

nurut keterangan, polisi, pamong 
pradja dan Djawatan Pemadam 
Kebakaran, api jang menjebabkan 
kebakaran besar itu pertama2 ber 
'asal dari rumah jang-didiami oleh 
seorang bernama “Marikoen: lain 
keterangan lagi. menjatakan, bhw 
api tersebut berasal dari kompor 
dirumah itu' “jang ditinggalkan 
oleh isteri orarig itu,keluar rumah 
sewaktu sedang menjala: penje 
lidikan2 masih terus dilakuka.n 

Api kompor ' “mengamuk” 
dirumah M.: Sitompul. 

Sementara itu"pada djam 00.30 

Rebo malam, telah terdjadi ke 
bakaran dirumah M. Sitompul di 
Lorong Kapten, 20 Ilir Palem- 

bang. Api jang mendjilat dinding 

dan plafond rumah dari kaju tsb. 
dapat dipadamkan dengan bantu 

an penduduk disekitar rumah 
tersebut, sebelum. Barisan Peno- 

long Bahaja Kebakaran kota Pa 

lembang tiba ditempat kebaka- 
ran. 

Api berasal dari sebuah kom 
por minjak, jang dinjalakan oleh 

njonja rumah. Kompor tersebut 
sekarang disita polisi. 

Kampung Serngam  djadi 
lautan api. 

Sebelumnja pada tgl. 31 Djuli, 

lebih kurang djam 2,30 djuga tlh 

terdjadi kebakaran hebat dikam 

pung Serngam, 32 ilir, Palembang, 

sehingga kampung tersebut keli 

hatan bagai lautan api pada fa 

2 pagi. 
- Rumah telah musnah didjilat 

api mendjadi abu. Sebuah rumah 

terpa dirobohkan, karena di- 

  
1 

s 

   

  

  
| diputuskan utk mengirim ke Mos chawatirkan akan mendjadi djem 
kow seorang pegawai tinggi da- batan bagi api jang mendjalar ke 

“ri kementerian Juar negeri guna rumah2 lainnja. 
bertindak sebagai akting dutabe, Kerugian harta benda, baik be 
sar selama kundjungan presiden rupa uang, alat2 rumah tangga 
Soekarno. Untuk djabatan itu te dan sebagainja, titaksir tidak ku 
lah disebut-sebut L. N. Palar, jg rang dari 25 djuta rupiah.” 

| selama kundjungan presiden ke, Api dapat dipadamkan lebih 

    

akibat 
api dan sebagainja. 

Rumah Hadji Umar tu 
rut musnah. 

Diantara 8 buah rumah jang 
musnah terbakar itu adalah se-| 
buah rumah milik seorang kaja 
bernama Hadji Umar, jang ditak 
sir harga rumahnja sadja kurang 
lebih 14 djuta rupiah. 

Berapa banjak penduduk jang 
kehilangan tempat tinggal dan 
tempat berteduh masih belum 
diketahui, karena mereka jg ting 
gal dibawah2 kolong rumah jg 
terbakar masih belum dapat di- 
daftarkan seluruhnja. 

Seperti diketahui pada umum- 
nja dikolong rumah2 dikota Pa- 

lembang tinggal berpuluh2  pa- 
sang keluarga dan anak2nja, se- 
hingga walaupun hanja 9 rumah 
jang mendjadi korban, keluarga 
jang terlibat dalam ketjelakaan 

ini djauh lebih banjak dari Gjum 
lah rumah tersebut (Antara). 

TST Pemasa- 
ngan Tilpun 
Achirnja Digandjar 
"Hukuman 1 Tehun 

kedjatuhan 

Rebo Djaksa telah memintakan 
hukuman 1 tahun pendjara dipo- 
tong selama tahanan atas diri 

suap sebesar Rp. 2090.— untuk 
pemasangan pesawat tilpun dise- 
buah toko radio milik Tionghoa 
di Djalan Bubutan Surabaja pada 
bulan Oktober 1954. 

diperiksa oleh Pengadilan Negeri   
Djerman Barat djuga telah ber-/kurang pada djam 4.45 pagi, ber 

tindak sebagai akting dutabesar|kat pertolongan Barisan  Peno- 

|. di Bonn. 2... Hong Bahaja Kebakaran dari da- 

“Herri 
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1 menjedihkan. i— Penjelaman mu 

Lie Hwat Liong (Bandung) telah tiara diperairan | '/ Buton-Sulawesi 

keluar sebagai pertama Tenggara jang dipegang oleh NV 
Djawa Barat dal perlombaan Malige (nasional) dengan hasil jg 

adu suara perkutut hari Minggu diperolehnja sampai sekarang Ik. 
di Bandung. Djuara itu menggon 31, ton, termasuk kulit mutiara. 

dol medali mas dan sepasang se Penjelaman ini dikerdjakan sedjak 

patu prija. — Tiga lagi orang In Maret 1956, —' Uang untuk pem 

donesia atas biaja ICA telah ber |bajaran gadji pegawai2 Djwt. Ke 
tolak ke Amerika pada hari Sap sehatan a jakarta sebesar 

tu untuk berbagai pendidikan ke |hampir $ :000,— jang disim 

hlian. Mereka itu jalah Dr. Ali|pan didalam kartor djawatan itu 

ochtar Karisutan dari Medan, |di Djl. Petodjo' pada Minggu ma 
Abdul Salim dari Djakarta d m jbl. telah digondol oleh pen- 

Sudarman Hadisutjipto dari |) hat2 jang berhasil masuk ke- 

jonegoro. — Ketua JPAT di M: r dengan tjara meru 

1 nj. Djohar | menerangkan, (sak | 5 Senen pagi jbl. 
bahwa pada tgl, 7 Agustus jad, |berter distaf Komando Dae- 

oleh JPAT di Malang akan dibu h Maritiem Makasar, oleh Ma- 

sekolah sore chusus untuk | Langkay Komandan KDMM 

"anak2 tjatjat, dibawah, pimpinan |telah diserahkan, Pedang Kehor 

Murdijati. JPAT di Maling matan” kepada 10 orang perwira 

|Si Atum” perkutut kepunje 
   

   

   

     

       

  

   

    

   

  

   
    

  

    
   

      

    
   
   
   

  

     
         

   

      

       

    

      

    

          

  

am NAAM AN panam aan nanunni 

'Surabajaz dan putusan hakim 
akan didjatuhkan tgl. 13 Agustus 
depan. (Antara) 

  

ga 11 Agustus jad. Persatuan Pe 
gawai Pegadaian seluruh Indone 
sia akan mengadakan konggresnja 
di Malang. — Seorang bangsa Be 
landa bernama G. Th. Bouma pe 
milik pension ,,De Hoek” di Bras 
tagi (Sumatera Timur) pada Ming 
gu pagi jbl. telah diketemukan 
mati dikantor pensionnja di Bras 
tagi. Tampak bekas tembakan pa 
da tubuhnja. — Kini berita sa- 
'jang - dari luar negeri. Presiden 
Amerika Serikat Bisenhower pa 
da hari Senen telah tjuti selama 
4 minggu kepada Harold Stassen 
guna melakukan kegiatan? politik 
tertentu, — Eisenhower telah me 
minta Konggres agar mengizin- 
kan membikin sebuah kapal atom 
damai jg akan mengundjungi pe 
labuhan2 didunia dengan memba- 
wa pameran2 tentang digunakan   irikan sedjak Maret 1955, Ka Sa tan Laut. Penjerahan itu 

ah anak2 jang terdaftar adalbaru pertama kali ini diadakan 

orang jg keadaannja - sangatdi Makasar, — Pada tgl. 4 hing 

       

   

    
    

    

   

  

   

Inja tenaga2 atom | utk maksud? 
| damai, Pendaki2 gunung So 
vjet dan RRT pada hari Minggu 

terdakwa R. Suparto  Kontrolir | 

Perkara ini telah beberapa kali 

    

  

W. 8 bulan pendjara dalam per 
tjobaan 1 tahun, karena mereka 

dianggap terang bersalah dalam 
perkara ini. : 

GPII Sokong 
Kakjat A'zair 

-Dalam Perdjoangan 
Kemerdekaannja 

  

Terusan Suez dibawah pengawa 
san internasional. : 
Komando tertinggi Inggris hari 

Rabu telah memindahkan pasu- 
kan2 dari Timur Djauh dan ber 
siap sedia dengan 20.000 orang 
serdadu tjadangan untuk mendja 
lankan kewadjibannja — sebagai 

RommeDjuga 

"2 (Gagal ... 
Frisis Kabinet Belan- 

da Telah 7 Minggu 
WARTAWAN ”Antara” di   bukti dari kesediaannja tadi. Amsterdam mengabarkan, bahwa 

Dikatakan oleh sumber jang karena fraksi Partai v/d Arbeid 

mengetahui, bahwa sebagai tinda dalam rapatnja hari Selasa meno- 

kan jang terachir oleh Inggris lak program jang diadjukan Prof. 

akan didjatuhkan tentara pajung Romme, maka dapat dikatakan 

dan diadakan pendaratan dari bahwa harapan akan berhasilnja   KONGRES G.P.LI, ke-8, pada 
tgl. 23 s/d 28 Djuli 1956, di Ban- 
dung, jang dihadliri oleh segenap 
wilajah2 dan tjabang2-nja dari 
seluruh Indonesia telah mengam- 
bil resolusi2 tentang masalah Al- 
djazair dan masalah Kashmir 
Mengenai masalah Aldjazair kon- 
gres memutuskan : 

a. Menjatakan simpati jang se 
besar2nja serta menjokong sepe 
nuhnja tuntutan serta perdjuang 
an rakjat Aldjazair untuk kemer 
dekaanh tanah-airnja. 3 

b. Mengutuk kekedjaman2 pe 
merintah/tentara Perantjis dalam 
menindas geraka, kemerdekaan 
rakjat Aldjazair. 

c. Mendesak kepada pemerin- 
tah Republik Indonesia bersama 
negara2 Asia-Afrika, untuk me- 
ngambil tindakan2 didalam dan 
diluar PBB guns membantu dgn. 
aktif perdjuangan kemerdekaan 
rakjat Aldjazair. 

Mngenai masalah Kashmir me 
mutuskan: 

a. Menjokong sepenuhnja ke- 
hendak rakjat Kashmir untuk 
menentukan nasibnja “sendiri de 
ngan melalui plebisit dibawah 
pengawasan PBB. 

b. Mendesak kepada pemerin- 
tah R.I. supaja' mengambil lang 
kah2 seperlunja untuk mengata- 

. 

. Pendjara si kegelisahan2 sakjat, .Kasrmir 
: PPI , Is€sual en k enenda mere- DALAM reguisitoirnja hari lk, (Antara) 

”NEDERL, BANK” "BANK 
OF ENGLAND” - MESIR, 

Tilpun Sentral Utara Surabaja, Nederlandse Bank”, bank sir|menjelesaikan pembitjaraan RUU B 4 : 

karena djaksa anggap terdakwa |kulasi Belanda, Selasa mengu-lini sebelum diadakannja sidang ertambahnja 
terang bersalah telah terima uang |mumka, bahwa bank imi telah|IMF (Dana Keuangan Internasio DALAM waktu 6 bulan per- 

land” bahwa Mesir 

ferable sterling account”. 
derlandse Bank” 

fer antara Mesir 
.transerable”  sterling accoun! 
dapat dilakukan tanpa harus d 
setudjui terlebih dulu 
of England”,   

    

perkemahan 
Muztagh 

Ata jang tingginja 7546 meter. Le 
tak dari perkemahan itu adalah 
6800 meter dilereng gunung terse 
but. — Dutabesar Djepang Shojo 

telah sampai pada 
nomor 4 dari gunung 

Arakawa mengatakan 
orang2 Filipina agar djangan cha 
watir Djepang tidak akan melak 

sakan “ ketentuan2  persetudjuan , 2 en 2g 

pembajaran ganti kerugian  pe- produktif didalam daerah2 terbe 

rang Djepang-Filipina. — Badai |lakang . Pemerintah bermaksud 

jang ganas pada hari Minggu te 
lah menjapu bagian selatan Ing- 
gris dan mengakibatkan kematian 

Pohon2 
jang rubuh telah menjebabkan te 
paling sedikit 11 djiwa. 

wasnja 6 dari 7 orang jang mati 
didaratan disebabkan 
itu. — Gabungan Mahasiswa 
luruh RRT 

takan sokongannja terhadap 
sionalisasi jang dilakukan 

Mesir atas kongsi saluran Suez, 

diberitahu 'oleh .,Bank of Eng- 
. ba tidak lagi 

mendjadi anggota daerah Na 

mengumumkan A 
bahwa dimasa jad, segala trans- kalangan itu, 

dan daerah 

oleh ,,Bank 

£ rang berdjumlah Lk. $ 75 djuta 

2 tidak termasuk negara2 ,,dibela- 

kepada 

oleh badai 
se 

dalam kawatnja jang 
disampaikan kepada Mesir menja 

na- 
oleh 

laut didaerah Terusan Suez, Romme dalam membentuk kabinet 

(Reuter). mendjadi nihil. Diduga Romme 
akan mengembalikan  mandatnja 

RUMANIA UNDANG Missi (hari Ketok: 
PARLEMENTER INDONESIA Selandjutnja dikabarkan, para 

Sidane parlemen pleno terbu-!penindjan politik dinegeri Belan- 

ka Rebo pagi telah menjetudjuilda menduga bahwa ratu Juliana 

keputusan  anggauta2 missi pari mungkin akan menundjuk seorang 
lementer jg akan  berkundjung| pembentuk kabinet baru dengan 

ke Moskow untuk djuga meme cgas mendekatkan P. v/d A. de- 

nuhj undangan, Parlemen Rumaj gan K.V.P. Perlu dikemukakan 
MA PAR Nana ag Iran YA bahwa krisis kabinet Belanda itu 
pir ke Rumania dalam kundiu £ 

ngannja ke Moskow bulan detelah berlangsung 7 minggu lama- 

Keanggautaan Indonesia 
Dimi.F.C. Akan iemudah- 
kan Dapat Kredit” L.N. 
KEUNTUNGAN MEMASUKI keanggotaan Badan Keuangan 

Internasional (Internafional Finance Corporation) ialah, bahwa 
Indonesia akan lebih mudah lagi mendapatkan kredit2 luar negeri 
untuk sektor partikelir karena keanggotaan dalam badan itu dapat 
mentjiptakan suasana jang menarik bagi penanaman modal asing 
di Indonesia, demikian diterangkan oleh kalangan Kementerian 
Keuangan bagian Hubungan Moneter Luar Negeri hari Rebo. 
Sebagaimana telah diberitakan 

Bandung Ma- 
kabinet Selasa malam telah meng 

kin Padat 

ambil keputusan menerima baik 
RUU tentang keanggotaan R. IL. 

Penduduk: Tionghoa 
.Asing Paling Tjepat: 

    

dalam Badan Keuangan Interna- 
sional itu. RUU ini menurut ke 
terangan akan diadjukan selekas 
mungkin kepada. parlemen jang 
akan diminta oleh pemerintah utk 

tama dari tahun ini penduduk 
kota besar Bandung bertambah 
dengan 13.949 djiwa atau 1,66"/- 
dari djumlah keadaan pendudu: 
pada awal tahun 1956 ini, Pada 
igl. 1 Djanuari 1956 djumlah pen 
duduk kota besar Bandung itu 
ialah 839.153 djiwa, sedangkan 
pada tgl, 1 Djuli 1956 853,102 
djiwa, 

Menurut keadaan tgl, 1 Djuli 
ita maka dalam kota besar Ban- 
dung terdapat 421,808 laki2 dan 
431.294 perempuan. 

nal) dan World Bank (Bank Du 
nia) dalam bulan September jang 
akan datang. 

Diterangkan selandjutnja oleh 
bahwa sumbangan 

Indonesia kepada IFC itu akan 
' berdjumlah $ 1.280.000,— jang 
“ditetapkan sesuai dengan djumlah 
saham2 Indonesia dalam IMF dan 
World Bank. Djumlah modal jg 
terkumpul oleh IFC hingga seka 

  
dan negara2 jang akan memasuki 
nja berdjumlah Ik. 56 negara, SNP TA 3 

Diantara pelbagai golongan 
bangsa ternjata, bahwa selama kang tirai besi” (ketjuali Jugosla 
masa 6 bulan penduduk Tiong via). 

tapi telah disusu, sedemikian r: 
ba, sehingga semua kritik it 
somuanja bersifat ' membangur 
dan ditudjukan kepada organis: 
si, Dfikalau terdapat suatu kri 
tik, maka biasanja adalah meri 
»akan tanda, bahwa dalam wak 
tu singkat akan diadakan mutz 
si2 pada djawatan2 jang mendz 
pat kritik itu. 
Atas pertanjaan oleh Sudjoko 

didjawab, bhw kritik terhadap 
anggota2 presidium Sovjet tidak 
pernah terdjadi disurat2 kabar 
dinegara tsb. dan mereka itu ter 
masuk orang2 jang ,.can do no 
wrong”, 
Tentang kedudukan wartawan 

dikatakan, bhw wartawan adalal 
pegawai negeri, karena itu dima 
na mereka berada mereka mem 
bawa surat dinas. Ditambahkan, 
bahwa propaganda anti-Tuhan di 
masa Stalin meradjalela dipers 
dan siaran di Sovjet, tetapi di- 
masa Khrushchev kampanje itu 
dilarang, ketjuali djika kampanje 
tsb. bersifat wetenschappelijk. 
Dalam hubungan ini kedudukan 
golongan agama bersifat defensif, 
meskipun mereka mempunjai sia- 
ran2 jang berisi pendjelasan2 me 
ngenai kepertjajaan agama. 

Madju dan terbelakang. 
Mengenai keadaan Uni Sovjet 

dikatakan, bahwa kita dapat me 
ngatakan Uni Sovjet negara jang 
madju, tetapi djuga bisa menga- 
takan Sovjet negara jang terbela- 
kang. Semuanja itu dengan bukti 
bukti jang ada. Negara Sovjet 
madju karena telah mempunjai 
dan membikin sendiri perlengka- 
pan2 tehnik, sampai jang mem- 
pergunakan tenaga2 atom. Nega- 
ra Sovjet terbelakang karena ada 
rumah? didesa2 jang lebih buruk 
daripada rumah jang terburuk di 
Indonesia, dan ada djalan2 jang 
lebih djelek dari djalan2 jg ter- 
djelek di Indonesia, malahan di 
Sovjet djalan2 jang djelek itu 
banjak, karena luasnja daerah 
Sovjet jang seperenam daratan 

Karena luasnja daerah Sovjet 
dan besarnja djumlah penduduk 
serta luasnja tanah2 jg belum di 
kerdjakan, maka semua pemba- 
ngunan di Sovjet merupakan pem 
bangunan projek-projek jg bersi- 
fat raksasa, demikian  Sudjoko, 
jang menjatakan seterusnja, bah- 
wa dalam pertjakapan dgn rak- 
'jat biasa di Sovjet mereka meli- 
hat zaman gemilang dimasa jad. 

Pemilihan umum. 
Tentang pemilihan umum dika- 

takan, bahwa disana tjalon2 ha- 
nja diadjukan oleh partai komu- 
nis dari pusat hingga kedaerah2 
dan tidak ada tjalon2 dari partai 
lain, karena di Sovjet hanja ter-   hos asing jang paling tjepat ber Untuk perkembangan pe 

2 ea tambah, jakni dengan 4,494, rusahaan2 partikelir, 
Kalangan itu menerangkan, bah 

wa maksud pendirian Id, ialah 
"memadjukan pembangunan eko- 
nomi dengan mengandjurkan per- 
tumbuhan perusahaan2 partikelir 

32.982 dijiwa  Tionghos 
dan 6 bulan kemudian mendja- 

hos 

dengan djalan begini mengem-|sir hanja 1100 diiwa). 
bangkan dan membantu  pengu- 
saha2 partikelir Indonesia, kare- 
na dengan keanggotaan — dalam 
badan internasional ini sektor 
partikelir lebih mudah lagi mens dani 2 dat Th 1 

dapatkan kredit2 L.N. Ditambah Aa Ae Ata Wara Maa 

kannja bahwa Indonesia djuga mula2 739.375 djiwa kemudian 

pat lebih banjak laki2   15.536 perempuan). Mengenai   sektor pemerintah. (Antara) ra) 2 

Pada tel. 1 Djanuari 1956 ada 
asing 

di 33.398 djiwa. Bangsa Tiong- 
asing itu umumnja adalah 

warganegara RRT, sedangkan jg 
termasuk staaatsloze, (jaitu da-|kan, bahwa bagaimanapun djuga 
ri golongan Kuonfinyang ditak Irakjat Sovjet adalah rakjat jang 

Diantara penduduk jang ber k jai 
bangsa Tionghoa asing itu terda Pn aa Menpan 

dari pa 
da perempuan (17.862 laki2 dan 

dapat memintakan kredit2 untuk mendjadi 752.626 djiwa, (Anta-|kan pertumbuhan di Sovjet sen- 

dapat satu partai. Dari tjalon2 
jang diadjukan itulah dipilih di- 
antara mereka oleh para pemilih, 
sedang  tjalon2 itu tidak boleh 
mengadakan propaganda kontra 
tjalon saingannja. 

chirnja oleh Sudjoko dikata- 

puas dengan keadaan jg ada dan 

pe- 
mimpin2 jang besar, Dalam hu- 
bungan ini adalah tidak tepat 
bagi seorang penindjau untuk mc 
ngadakan perbandingan — denyan 
negara lain, karena keadaan di 
Sovjet harus ditindjau berdasar-   diri pada masjarakatnja,   

  

& an Ta 2 Ta Tn Me TA Ta 0 TER Te Ti Ta ai 

ALAMAT SAUNDARA JANG TELAT 
UNTUK 

Buku2 dan Alat2 Sekolah 

  

DJAKARTA, Kwitang 13, / Gunung Sahari 46, 
Tip. Gb. 4678/1059. 

JOGJAKARTA, Tugu Kulon 2, Tip. 1100. 
10/U-BAS/D 56. ! 
@ aa Aa La Ta TT 2 2 0 2 LL EL La LK 

AT men yBBaba NaNAa —ga nap 

selamat anak kami jang pertama: 
. T 

R. Soebekti Sri Darmopitoeroen 
pada hari Minggu Kliwon tgl. 22 Juli 1956 SAN 

Kepada Dr. Ong Yong Soen dan para pembantu beliau kya 
utjapkan diperbanjak terima kasih atas segala bantuan dan pe- 

rawatannja jang sangat memuaskan. 
Keluarga SOEWARSO dan Isteri 

Taman Karang Tengah 17 Semarang. 

men unga 

Telah lahir den gan 
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»Aneka” No. 16/VII 
Terbit tgl. 1 AGUSTUS 1956 

OLAHRAGA : 
1. KEGIATAN OLAHRAGA LAJAR & POLO AIR 

Djadikah regu Indonesia ke Melbourne ? 
2. TJATUR-LOMBA ANGKAT-BESI JAWLA 

Pertama kali regu 4 negara Asia bertanding di Djakarta, 
regu Indonesia dipimpin coach Sovjet, OSIPOV 

3. Siapakah SPASKY? - 
Grandmaster muda tjatur Sovjet (21 tahun). 

FILM: 
1 LATAR BELAKANG KEPERGIAN BASUKI EFFENDI 

Ke PRAHA 
Apa tindakan PARFI terhadap ini? 

2. Tentang film Paramount baru: “THE ROSE TATIOO” 
3. FESTIVAL CANNES 1956 

Film? ”Korsel”, "Il Ferroviere”, dan ”Dalibor”. 

ALAMAT: GUNUNG SAHARI 46, Kotakpos 2308 
DJAKARTA. 

Sedia proefnomer kalau G:minta. 

  

  

Istimewa untuk Laki-laki 

menguatkan badan 

menambah darah 

menghilangkan tjape-tjape 

menjegarkan badan 

menambah nafsu makan 

s
a
t
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Penjakit Lepra (Kusta), adalah salah satu penjakit jang paling” 
berbahaja, karena penjakit itu mengandung kuman" jang gampang 
sekali mendjalar. : 
Berhubung dengan itu perlu sekali penjakit itu dibasmi, terutama 
penderita penjakit itu harus disingkirkan dari pergaulan umum. 
Untuk menentang sesama manusia, agar penjakit itu djangan meng- 
ambil korban jang terlalu banjak, maka saja sengadja menjiarkan 
turunan recept istimewa dari lelut.: saja, untuk membikin se- 
matjam pil "PAT PO SIN SIA''» WAN”, jang telah banjat 
berbukti kemandjurannja, guna ». njembuhkan penjakit Kusta, 
Terbukti dari banjaknja surat" mn dari penderita jang telah 
disembuhkan dengan pil jang mu“ "iab tadi, 
Pil jang tersebut sudah tersiar di Tiongkok lebih dari 60 tahun 
famanja, dari itu saja bisa andjurkes »ada penderita", supaja suka 
tjobalah "PAT PO SIN SIAUW WAN” productie saja jang di- 
tanggung tentu nanti bisa dapatkan succes jang mengagumkan. 

Memudjikan dengan hormat, 

BOTAYS, Kuaming (China) " 
Harganja pil itu per blik Rp. 200,— berikut aturan pakainja, pe- 
sanan harus kirim uang harganja lebih dulu per postwissel (urjj 
ongkos kirim) keseluruh Indonesia. 

  

PUSAT EFNDJUAL: 
Toko Obat TIO SENG HIN Petudungan 43, — Semarang 

Agen di: 
DJAKARTA, LIE KWIE SENG, Kali Besar Sela- 
tan 11 B. 
MEDAN, LIM GEK KAL. Dil. Luitenantsweg 22. 
SURABAJA, HOO TIK TONG, Bongkaran 109, 

pend 1 c ki 
ea aa er aa aa aNa BKN ha mara MEN PA 

    

aa 2 Sa 2 SO aa DR 2 Aa 0 LH Aa Ha "8 “Ra 0 “Aa Ta, RA R3 Pb! 

ASTHMA CUR8 ISTIMEWA 
Untuk sembuhkan penjakit Bensek, Batuk Kering atau Basah, 
Pendek Nafas (Benauwheid) Keluarkan Riak, Rp. 15,— $ 

BARYLTIN. Minjak Rambut guna menumbuhkan pandjangkan 
rambut, dan berentikan rontoknja rambut (djatuh). Harga Rp. 10,— 
NO HAIR CREAM UNTUK MENGHILANGKAN RAMBUT 
Harga Rp. 10,— 

DC HAIRDYE Tjelup rambut untuk membikin hitam rambut di: 
tanggung tidak luntur. Hargai Rp. 10,— 
ATOM HAIRDYE Tjelup rambut putih djadi hitam 3 
Rp: 10,—, 5 Grams Rp. 15,—, 10 Grms Rp. 25. 

CLEANSING CREAM membersihkan paras muka (make-up 
jang susah dihilangkan dengan sabun Rp. 10,— 
SPROSSENCREME untuk sprossen tanda2 hitam atau bekas dje 
rawat dil. Harga Rp. 10,— 
NO-HAIR PUDER untuk menghilangkan rambut Rp. 5,— 
Dapat beli ditiap Toko Obat diseluruh Indonesia. 
Pesanan luar harus tambah 15560 ongkos kirim. 

SEXALIN UNTUK WANIIA DATANG BULAN TIDAK 
TJOTJOK Rp. 20. 
POTENSOL OBAT KUAT ISTIMEWA Rp. 30. 

POMADE : 

  
1 

Grams 

ya 

Mengkuatkan 

akar? dan kelendjar?, . tjegah 

rontoknja rambut. Bikin pan- 

djang dan hitam rambut putih. 

Gampang dipakai 

AGEN BESAR: 

ACHMAP KARIM 
Toko Umum 
Pintu Besi 10 Djakarta. 

Rp. 25,— 

    Im ah Dapat beli di tiap toko obat di- 
medan) Per mana-mana : 
3 Da Aga Pesanan luar kota tambah 154. 

5 DC "PHARMA LTD” 
BANDUNG DJAKARTA 

DAPAT BELI DISELURUH INDONESIA, 
Aa ni Ma aa an aa aa dn an ia ka en Ba 
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Ps akun" 

    

  

ap erti: 

      

Wiklikang Cabin balas — 
Ng . Primer — Putty imitatieleer 

(RES. SEMARANG DAN PATI) 5 Tt NN 
iinta menulis dibawah No. B.K. 509 kepadz Naa 

|. Biro Reklame ,BUDI-KSATRIA« “| | “ Djl. ASIA -AFRIKA No. 56 (ATAS) Ha 1 BANDUNG. 

   
      

d.LJ. 

  

       

    

    

        

   

  

Ta 
   

  

“| kena penjakit TAN 
  Harga 1 botol Sasa 

  

    

      anna di. 
GRATIS. 

La aya. Pn 
present 

  

    | TINGGAL Sebar MALAM :|: 
PE PP BK” DG Bea Lan Gie 2 th.) 

Cosetta Greco - F. Tozzi 

Talia "MUSODURO" 

INI MALAM PENGHABISAN : 
”"GRAND” Tae: Lae Dia (43 th) 

(Vista Vision) 

  

    2. N. McLagien - Jot ) 
”CITY OF SHADOWS" —- 

  

.| Dalam djangka ee Eun 
bulan Agustus ini, kepada Sekolah? 

jang ingin “dipotret -akan kami potret dengan | 

Mintalah keterangan pada : 

Photopress : 
Bodjong 99A — Semaranp. 

  

: jas | Harga : 5 i : 8 Aa YA ARTA Jang pakai omslag LINNEN |... “Rp. 850 Tanda? Ka RCnlor by Technicolor) ' » 34 PRASEIC LE eR 1 12.50 “ Peta Indonesia 1 PENGHABISAN : Ongkos Sci :tambah 1096 (sedikitnja Rp. 1,50) ... aa dja- 
Tris Sa Te 9x (17 th) Toko Hoku »Glorious”. “Sidodadi 3- tel. 1697. Smg 

perusahaan kami, maka selama” 3 
mulai Timan Kanak?, Badan',   Di SEMARANG: 

Pekodjan 101, 
Djohar, Eng H

e
 

"SIGUNTANG” Djien Ho,   

e
a
 

1 
2
 

Maa Sekolah 
Isinja, lengkap 'antaranja : 
2 aa 1801— 1980 

S Rumus? mu: Pasti. (Plani- 
. Imetri, Stereometri, Gonio: 

9 metri, Trigonometri, Aldia- 
“bar, mu Ukur) 

s $ Landjutan Sekolah 
# Ukuran dan takeran 

" Valuta uang asing: 

  

    SNI MALAM PENGHABISAN! 
(BOX 

  

  

("NAZNEEN Nasir Kian” PATI 

  

S.G.T.K. Negeri. — 

(Telah dibuka tgl 1-8-1956. 

BARU. 

| FORTUNA? 
| Djl. PANGL. SUDIRMAN 85 

Dengan GURU BERIDJAZAH 

MASIH MENERIMA MURID2 

Keaa an” ALLAH s w.t serta pertolongan tuan Dokter Ong F 
5. 8. A7 th) 

Yong Soen di kraamklinieknja. Djalan Madjapahit Heil Hamilton - Na » Taman Kanak-konik Ka telah lahir dengan selamat pada Dari Meueba men ON 
OF TEXAS 

ju: 1956 anak jang pertama : 

  
  

  

  

1 Hua - Kg S.M sp 
E SHIANG H Gl 

. Sa NG Pan    

  

   

  

    
    
    

   
   

MELULU KLAS I, 

belum dapat tempat. 
Gedung. S.M.A.. Negeri 
Bag. A'/C. Bodjong 155 

Tempat - sekolah : 
(Tempat pendaftaran : 

- 

Badan Wakaf 

IUEMBUKA SATU KLAS LAGI 

Ikesempatan . bagi peladjar jang 

  

  

1 VIRANOL EXTRA STRONG tanggung 
sembuhkan 

F bua pinggang djantung, urat sjaraf, otak 

X ASMIR POMADE SUPER 

Jar x 7 Hen aga rambut putih tahan run- $ tuk dau 

rambut putih djadi hitam perlahan2 dan 

    TIK N dan 
Ia Da oi an da at 

aan “Ng 
“Telp. 4941. Bandung 

daa dapat dibeli disemua - Hot Obat 

1, Kan aon oko t 

Pekodjan 85, 
13 gir 1, Jean Hous, neng 17: 

  

, SAK 
6 Tua OBAT KUAT 
IR NOL 

segala matjam penjakit seperti : 

badan, 

kaki tangan | 
| sesemutan, mata kurang te- 
“pikiran (zenuw), tidak bisa 

1 tidur sering takut2), sakit 
ng berdebar2, buat 'itu kita 

: /IRANOL jang tanggung 10074 

  
“ @UALITY 

dau kuatkan akar2 rambut, Guna- 
Ae anna Kasmir Pomade supaja 

merusakkan pakaian, tidak luntur. 

  
Me 

   |luka2, gatel, keluar bisul ketjil2, 
“makan ini, obat | tanggung lekas 
baek en tidak bisa timbul kom:      

   
   

INOLZALF : Untuk segala sakit 

| KENTJING DARAH, NANAH, 

tanggung lekas baik. Rp20, 3 
Rp. 1, -. RIGASTAPILL.: Untuk 
laki2 gembira Rp. 20,- EXTRA 
KERAS Rp.75,— RENAPILL.: 

Bodjong 6B: Eng Tay Ho, ' Dateng bulan tidak beres Rp. 58,- 
dan Toko Singapore, Pasar | Porto Bp. 3,- Prijsc. gratis. 
Ngo Hok Tong, Gg. Ping- THIO GIOK GIEM 
Solo: Toko Obat A. A., | Gang Tengah 22 Semarang. 

Toko Tjojudan 70A. 
KAKEK EK 

diseluruh Indonesia. ' 

0 au um Li 

  

Kap di 

  

   

       
     

      

DARAH KOTOR Semi | 

bali Rp: 20,— 3 Rp. 575. CERE- | 

kulit Rp. 3,- 5 Rp. 13,50, SAKIT | 

peri, pedes sakit, makan ini obat | 

T—. PL LL LL LI 

  

MAAN an 
Naa one AN 
AURA B1 F9 

LAN AN HOO! DJAKARTA PTN 
-1O:TILP 1620-KOTA 
EN ORA MUA & 

  

Dji. DR. TJIPTO 14 SEMARANG 

   

  

INELUENZA » 

A
u
 

K
R
E
 

SN AAN TARIAN INN AN agan 2 

Mandi urluk, 
SELESMA 

Ng Paling Mustadjab ! 
“Pa ,KIOE PIAN poH SIN WAN” (Double recept) mandjur 'sekali untuk menjembuh- 

ja “kan laki-laki badan lemah, kaki tangan lemas, kepala Sering pusing, mata berasa gelap, 
tak bernapsu makan, malam tak dapat tidur, pinggang pe gel, 
putjat, nikah sudah lama tak bisa dapat turunan d.LI. 

Per botol harga Rp.25,—.. Bisa dapat beli dimana-mana Toko obat Tionghoa. 

Pusat Pendjual: Tiong 

kebanjakan plisiran, 

Kok Yok Pong 

ea 

  

muka 

    

  

£ “1
1 

pn
, 

Ga
 

n
i
 

5
 5 

  

   

  

DEMAM « MASUK ANGIN 
DAN'SEBASAINJA 

  

  

     
    
   

  

  

  
        

  
  

  

    
  

  

    

    
Pagi: digedung Jajasan Ba- 

dan Wakaf Gg. Suro- 
menggalan 62, Smg. 

  

   
   
   

   
      

  

  Sore: di Bodjong 155. 
  

  

   “5 E LN0 PA BERBARENG (17 th.) 
: Sepual FILM RUSIA. 5 PENGAN, TEKST. WNA 
    

  

    
    

   

      

   
   

  

   

   

      

     

   
    
   
   

              

      

    

   | baran sedjarah TN dil 
mengenang kembali djasa2: 1 

SEBUAH FILM SN aura 
Ta ARA an nn -.» 

” DJAG: AT $ 1 

LILI HUA - LO WIB - 

Film Tiongkok ep HATI camG TIAN” (Sorrontul Glory) jang terbesar : 
   

'Sebuah drama jang sangat mengharukan dengan Miss Li Li Hua 
sebagai peranan jang utama! 

SEGERA DATANG : Metna Kumari . Bitasonal - Kishore 
”INDRA' ?/”ROYAL” ”R UKUHSAN A' (Fari2an BERWARNA) 

”ROX Y? BESOK MALAM Tan 5.00 7.00 9.00 (A7 th.) 

Puuline Moore (TAMMAT) 
Lebih menarik ! Lebih hebat! Lebih .sempar dan dahsjat ! 

  

  

  

  

  

  

AR "GRAND” ESOK MM YREMIERE PES BES. Bl aah 

Pat 
. 

| | 1 Tanggal 1 sampai 3 AGUSTUS 1956 F, ( 
Pn ta "DEMITIUS AND THE GLADIATORS” / 
p “1 e VICTOR MATURE , 
) 'SUSAN HAYWARD ( | DEBRA PAGET Ai 
PB da bla CinemaScope-Technicolor 

“8 O0L:0 

  
     

  

     

    
    

  

bali diatas Jajar putih dalam peranannja sebagai ga- jatuh. tjinta. pada seorang Pen La 1! bagai unana seorang. pentjuri, 
k 

jang karena kepandaian litjinannja. dapat menjamar djadi orang jang terhormat. . dan kemudian lepas dari intaian PONSEL saga ana 1 Bagaimanakah achirnja dari kisah pertjintaan jang gandjil dan berbahaja ini : Datanglah saksikan ini film!!! DGN. KEINDAHAN ALAM RIVIERA dan MONTE CARLO dalam: Vista Vision-film 

  TEA. 

  

S9 

    

kaian, 

Bila kita memperhatikan tjaranja orang berpa- 
tepat djuga djika dikatakan : 

tak enndhinpan na Setiap daerah, se- X $ 

   

    

  

   
Ng «Pakaian 

  

   

  

  
              

  

    
  

  

  

  

  

  

     

     

  

   
     

          
   
    BREEZ Yan 

Roy Rogers 

No. 74 

  

"D
 

191
6, 

Ki
ng

 F
eat
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— Saja anta Minta, da- 
ri Breezy ini — yet api bagai- 
mana? (demikian fikir Lola 
Sue). 

Lola Sue, saja 

  

  MAKA Tan ALA La Lana WA AN aa “aa   | Type Pertj, ,SEMARANG” Idzim No. 3498/111/A/171 

— Saja katakan, 
sama sekali tidai mengerti, eng 
kau itu tertarik apanja pad Wil lie @Dooley itul Tae Sena 

Sabu Uangnja, Breezy   
tetapi sekarang saja telah 
berdjumpa denganmu, jg. 
saja butuhkan tidak lain 
hanja uang!    

   

  

     

stan Djadi engkau mau 'katau 
ikut saja, nona? $ 
— Biasanja kalau “seorang 
tuan ber. sama-sama dengan 
seorang wanita tentu ia 

akan 
tuan! 

  

.. 
     

S1 T I H IN D U N Ca Ktenaegta Wigatan Dahtate Rp. 15,— “tersendiri. Begitu pula dalam tiap? pekerdjaan dipakai web Toba: “dan anak 21 keadaan sehat. wal'afiat. tenaga bera Bengii aon, pan orang Telaki : Pekaian? jang tertekhu'BAKaian dinas dar Naa 
2 z papa Ot 2 agan perempuan jang badan lemah dan berpenjakit. 3 tentu berbeda. dari seorang imam. Dengan demikian kita dapat 

Sa maran Y ncmante Pnaers POnYanagap Ta 
Asal pi 2. 2 Eka de ab Dea Men rn Rp. 15,— menerka asal keturunan dan djabatan seseorang. Djika diselidiki lebih tang bulan tidak tentu. darah mengumpet, ai ba djauh, maka djelaslah bahwa Soal pakan i ini memegang salah satu 

OCCULTIST rasa sakit, kurang darah, muka tjat, kepala Ba ar aan TN $ puti e pu- Peanan jang penting dalam sedjarah kebudajaan Ta Nenek mojang Mina jm 2 Senang? benar Kengorhaan Table... hu. Rp. 15— Kia pada Zaman purbakola sebelum mengena kain tenunan, mengenakan 
Mengenai keunt Uu u Jita2-n inu dikemudian hari, bilihannat Dekan. perempuan sakit keputihan Naa dibuat dari kulit pohonekajazatau kulit binatang: Diwaktu itu 
atas kawan hidupmu seluruhnja kami berikan pendjelasan. lay 1 s 

e 
pum 

Periksakanlah bagaimana kau dapat merapi baiki kedudukan dan | ema Dian ya Pon PE aa PE, Lea Rp Ak pakaian menggambarkan tjara hidup jang p jif.. Tetapi djuga pada angan, bia mara! hal dirabggiakan e) Kosmam's Santal Cvstol an 2 Rp. 15, 5 modern ini kita" dapat dbatja watak “atau $ s 
jam. itjara : gi 5 Pa Tn peng kentjing (Twitjing). : perangai seseorang dar tarinya. Umpamanja Il : Pi "Arun ab afi Ba Be ena Rp. 0,75 orang jang senantiasa" Kata rapi dan teliti Tag » 5 2 2). Losman's Hemorrhoids Pil... — dalah suatu gambaranj an ing Get d f Ne 

"LUX? “INI MALAM PREMIERE BESAR POORNA AT Am mna ni Kanan ata aa MA 3 H3 Pa engan Sifat YA 
Amat 

: 
- 

5.00 7.00 9.00 BERBARENG (47 th) 5.00 7.00 9.00 na manaeah sbagi Sg eta yase Daru dan pribadinja. Baik didalam pergaulan matiin didalam pekerdjaan sakiak 
j xtra? SABAN SORE LUX £ 7ORION” diana 3.00 h) .Losmam's Colasion Tablets ......... Rp. 15.— 

ja Antukon Mn, We 00 agak MN naa p penting sekali untuk berpakaian rapi, karena hal ini membangkitkan batuk, : kesan jang baik dan penghargaan. atas disi seseorang. 1g dan Du asinan Maag PR SA Rp. 15,— Istimewa buat mengobati otak lemah pikiran tidak keindahan pakaian 'itu sebagian Pa tentu. Di Koomialo kan Onllen Tahseta BAN, Rp: 15,5 tjinja. Dalam hal ini sabun bud ADION setiap waktu bersedia Obat adjaib hilangkan bo 
untuk membantu Njonja. Dengan memasukkan 3 sendok makan K).. Losmams Degfness PI ae an Rp. 15,— Obnt-ndislk Tarih menjembuhkan telinga tuli, bubuk ini kedalam se-ember air (sebaiknja suam? kuku), hb, Losman's BRheumatic Pil...” Rp. 15,— : i jutjian. Njonja dari j ij 

Ea ea Ba AI Ls on 2 p kemudian tjutjian. Njonja dari.jang kasar sampai jang 
m) Lotanar 3 Me eaoup abiep ENG Rp: 18,5 terhalus. direndam” dalami "air jang” bertjampur ita B, 

ai Y Sanga Bean Pa Pa ak begng rok RADION itu, maka dalam waktu jang Singkat C 3. 
tidak enak. tanpa bersusah pajah, semua tjutjian menjadi RA 129 - oa) Losmam's,Nier & Blaas Tablet ................ Rp. 15,— LN 

£ 
Mustadjab sembuh sakit Pinggang, begindjei lemah, 

a Na Dee any re, Babi Pa djalanan kentjing berasa sakit dll, @€ 1 ditjutji dengan RADION pakaian Njonja Va 0) Losman's Anfarid Powder .................... Rp. 5,— 
berta Buat sakit Ulu Hati, kelebihan asem, makanan 

TEA Mena: Manga Keprara. MAPAN tidak hantjur, 
i jutjian ! 9) Losmen Penemanik nenen an ON Rp. 5,— Ma MeNega ateb Untuk segala penjakit Pilek, Batuk Perut, Ulu-hati 5 Ma dan lain-lain, Tn : PT 0 bonntan PMN na Gn Rp. 2,50 Uu AS 

Jeh NA pA : . 5 Zalf mandjur untuk segala sakit Th Exeem, luka 
| V 

CARY GRANT an | Difjari: | SME SIAK NU me # - Tr). Kosttanrs Bowo AN TR ni Rp. 0,50 b/a digedung S.R. TH Pungkuran No. 390, Smg. 
Ae lada AE Obat Sa Untuk sakit sisi, An Tan KAMAR, GARAGE atau | MENERIMA MURID2 untuk Klas : 1, II, TILA/B. : ' Ex Sari Harga? tersebut diatas adalah harga per botol. Untuk luar kota PANGAN ng yA Pn : : an si ena Dah Aa 18.09 

| ALFRED' Hrreneorrs 11 tambah ongkos kirim per botol Rp. 2,50. Untuk Suami-lsteri bekerdja ' TR K I 0 ! Assistent-Apotheker. Most ad onphn ebal lg mp ps 2 kan "" 

3 
- : 

f 
an p 

1 CATSH A THIEF Agen: TEE SENG TONG Nanine £ beruang, Pendaftaran ditutup tgl. 10: Agustus 1956. 
“Color by TECHNICOLOR RANG. : Surat spa surat kabar ini no. PENGURUS S.MLP. 1. With YESSIE ROYCE LANDIS - JOHN WiLLiAms KPPS RM MM ML AN mn | 17/3145. 

: 
Directed by ALFRED AITCHCOCK 

| 
Screenplay by JOHN MICHAEL HAYES - 3 ated on the novel by Davi HIS MONEY, BREEZY:-BT Now| | You MEAN NA GENTLEMAN USUALLY Danad on ine najel by David Dodge | - 

THAT IVE MET YOU-ALL, T You COULD | TAKES OFF HIS HAT IN IVE GOT TOL Y KNOW, LOLA SuE,| | REALUZE MOMEY IsNT Ta Ni aa aaa OF Y ang menghebohkan manusia seluruh dunia, ka- ESCAPE FROM 4 I NEVER COULD EVERYTHINY MRS... RAINIER «IP? kini dapat Tuan 

  

  

  

membuka topinja, 

Tetapi tiba2 pada waktu 
Breezy sedang membuka to 
pinja, Lola Sue memukul ke 
pala Breezy itu dengan se- 
Phat tempat bunga, sehing 
ga Breezy djatuh pingsan!   
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