
   
   
    

    

   

                

mempunjai 
| sikan keadaan masjarakat seka- 

“Penerbit 
'Penjelenggara 3 
Alamat & 

   

   

   

   
   

  

   

   
   

        

   
   

        

   

   

   
pada 

Delegasi 18 negara per 

TN ae mewartakan bhw. 
wakil2 18 negara peserta Konpe 
rensi London jang menjokong 
rentjana . 'menginternasionalisasi 
Terusan Suez pada malam Ke- 
mis bersidang di London untuk 
membitjarakan kemungkinan pe- 
nolakan usul2 mereka oleh pre 
Pan Agra . Nasser - sebelum 
susul2 itu dengan resmi disampai 
kan di Kairo. Dalam sidang Hi 

"18 negara tsb. mengambil kepu 
tusan untuk mengirim suatu de 
legasi ke Kairo djuga bila Nas 

   

    

sar tinggi dari kedutaan besar 
itu menjatakan tak tahu-menahu 
tentang adanja approach itu dan| 

AS. sheikh Abdullah al Khay-f 
yal hingga kini belum lagi me-| 

duta besar 

nerima instruksi untuk meminta 
perhatian kementerian luar ne- 
geri ALS. mengenai hal tsb. 

Pembesar2 A.S. di  Washing- 
ton : 1 
hingga kini approach sematjam 
itu tidak dilaporkan oleh kedu- 
taan besar A.S. di Riyadh, ibu 
kota Saudi Arabia. Seperti telah 
diwartakan dalam statement ke- 
pada pers pada hari Rebo kedu 
taan besar Saudi Arabia di Pal 
ris telah mengumumkan bahwa 
radja Su'ud telah mengambil pu 
tusan menjampaikan peringatan 
mengenai status persediaan2 mi njak di Teluk Parsi bila keadaan Sengan: 
memburuk dalam hubungan an- 
tara Mesir dan negara2 Arab di Pn ' 
satu pihak dan negara? Barat 
dan negara2 lainnja di lain pi-f 
hak. 

  

Ramah Tamah| 
“Tokoh 1945 

mah antara sementara tokoh-to- 
koh 1945 dgn mengambil tempat 
didjalan Djokja 21 Djakarta 
Tampak hadir dalam malar" 
mah tamah tersebut antara lain: 
Let, Kol. S. Parman, Major Pa-| 
murahardjo, Chairoel Saleh, A.| 

lainnja, Malam ramah tamah ter 
sebut men | sifat mendisku 

rang, 5 b 

Disamping dibitjarakan  soal- 
soal kehangatan situasi diibukota | 
pada waktu achir2 ini, djuga 

  

peserta 'konperen 
rang ini oleh saj kou 

  

orang 

“Iman Barat dan pada 
terhadap rintangan2 jg 

djuga mengatakan bahwa 

  

| Pelanggaran2 
 Hak2, Konsuler 
Oleb 

   

  

| DUTA BESAR Djerman 
rat untuk Uni Sovjet N 
Haas pada hari M 

wu untuk 
kepada  pemerintahnja 

:|. Sumber ini tak memberikan 
ten |pendjelasan lebih landjut 

tang pelanggaran tsb. Diperoleh 
negeri AS. John keterengan dalam pad» itu bah 

wa kedutaan besar Djerma, Ba 
rat dalam bulan Djuni jl. telah 
mengadjukan protes kepada ke 
menterian .luar negeri Uni So vjet terhadap penahanan dua 

. Djerman jg bermaksud 
memasuki kedutaa, besar Dier 

rr 
iada Ma Oreng2 Dierman ig aa 

mengundjungi keduta: 
besar tsb. AFP), Pe 

  

INDIA MENJEWA. TENAG AHLI DJERMAN UTK Ma 
BUAT PESAWAT2 TERBANG 

Menteri ofganisasi pertahanan 
India, Mahavira Tyagi, menga- 
takan dalam parlemen hari Rebo 
bahwa serombongan ahli Djer- 

Ltd.', dilapangan pentjiptaan dan 
perkembangan -pesawat2 terbang. 

berapa orang “diantara mereka 
sudah datang di India. Pabrik 
tsb. tadi adanja di Bangalore, ke 
buniaan pemerintah India, meng- 
ihasilkan pesawat2 terbang ri- 

bh Sovjet Unie 

pergi kembali ke Bonn dari Mos 
memberikan laporan 2 tang 

garan hak? konsuler, demikian 
: o| suatu samber 
Djezman di Moskou pada hari R pa 

aa mengadakan kontrak 'N- mengalaman krisis..... 
untu erdja. dipabrik pesawat | STS: s3 “din terbang India 'Hindustan Ang Kanftor2 militer jg besar-besar dota 

“memesan banjak 
.fara di Timur Tengah, 

  

     

  

BAMBANG SUGENG 
Baru-baru ini 

di istana Gondolfo, 
terletak disebelah sel. 

Sugeng meninggalkan 

Bila Mesir Tolak Usul2 

Terusan Suez, demikian 
kan selandjutnja bahwa 

ketegangan. 

  ai “DB it AB MPI TA 

Karena Krisis Suez 
DISEBABKAN karena - krisis 

' Terusan Suez, Inggris hari Reba 

  paksaa 

sosis 

mengakibatkan sosis2 ita meng- ini 
bilang di pasar2 daging. Para 
pedagang sosis katakan, bahwa 
mereka berharap akan davat me 
menuhi kebutuhan dipasar-pasar/ diadjuk 

  

  

      
    

nesia menudju ke RRT, lewat 
bang Kemajoran, tamu agung 

para anggauta korps 

Ta item Sidang Regiona 
WBO" Di Manila 
SIDANG ke-7 dari komite re 

gional inisasi Kesehatan Se- 
dunia (WHO) akan diadakan di 
Sa “dari N Tera 8 
eptember jg akan datang 

akan dihadliri oleh 14 negara 
anggota, demikian diberitakan 

Pakta Manila pada 
hari Rebo. Atjara2 jg terpenting 

Tn dibitjarakan ialah: 
a tetap bagi 

  

       

daerah Pa ci! fic sebelah Barat, di 
mana Manila telah diusulkan sel 
bagai “kantornja. 

2. pemberaritasan penjakit ma 
lara Ke 

3..kampanje anti penjakit tja- tar Na 

4. resolusi2, tentang pengawa 
san penjakit lepra jang diambil 
dalam komperensi regional di Si 
ngapure tahun jang lalu. 

Nederland 
Bantu Inggris 
Dlm Soal Pengiriman 
Pasukan2 Ke Timur 

. Tengah 
PEMERINTAH Nederland te- 

lah memberikan idzin kepada 
Inggris untuk memakai Rotter- 
dam sebagai pelabuhan pembe- 
rangkatan bagi pasukan2 Inggris 
jang akan dikirimkan ke Timur 
Tengah, djika »keadaan membu- 
tuhkannja,” demikian dikatakan 
oleh kalangan resmi di Den 

  
soal-soal jang berhubungan dgn. (Haag semal 

  

pelaksanaan pembatalan KMB 
mendjadi perhatian chusus. Ke 
tjuali para hadlirin tersebut di 
atas, para bekas Komandan Ter 

| tara Peladjar jakni ex Major Ach 

5 

    

     

  

  

  

   

se am. 

| Kalangan itu katakan. bahwa 
gudang2 “dan tempat2 pembe 
rangkatah bagi pasukan2 telah 
disiapkan di Rotterdam atas per 
Sah bembesar2 militer Ing 

di Djerman Barat. 
    

   

    

Persia 
    

     
    

DENGAN MENUMPANG pesawat Constellation dari Indian 
Airlines, Kemis kemaren pukul 09.09, nj. Soong wakil komite te- tap dari Konggres Rakjat Nasional RRT, 
mu negara selama 19 hari di Indonesia, telah meninggalkan Indo- 

Rangoon. Sampai dilapangan ter 
£ dari RRT itu diantar Perdana Men 
teri Ali dan isterinja, ketua Parlemen Mr. Sartono dan isterinja, 

: diplomatik, terutama dari negara2 Asia- 
Afrika, para pengurus Lembaga Persahabatan Indonesia-Tiong- 
kok, para terkemuka dari masjarakat Tionghoa di Indonesia dan 

'menjampaikan utjapen selamat 

“dak akan melupakan 

bagai tempat jg ia kundjunginja 

(bangun Indonesia jang makmur, 

  

    
    

severfi hi i ir 
ser pe selaya 'Kemis itu atau| 39an, bagian?-nja dan tabuhnja. mai Jaa ank achir 

Ja hari Kemis menjatakan| @ aa Mai in Un La angaNna 

Reuter sela: Bee Sabet $ Mm ari ', 

kan bhw keduttan besar Saudi | 2g 2 3 e Es sa agi 
Arabia di Washington pada hari | , 2g Binani 
Rebo menjatakan tak tahu me.) — M1 NEK Gonesia |. ata Se t. p: 2 . P2 ae dac 34 A3 sh ag, sa £ Pan id NG 

De yaaah AS. oleh radja “Harap : es-nja pangan Me- Sia 

ken Ukrabia Suud untuk mem) pcembalikan Irian Barat Ke Wilajah bela sikap Mesir dim" pertikaian 5: E Et : d ti Terusan Suez. Seorang pembe- Indonesia - Ra 

jang telah mendjadi ta- 

Sedangkan penduduk Tiongho: 
dari Djakarta dan sekitarnja ber 
djedjal-djedal — didepan lapangan 
terbang Kemajoran untuk ikut 

ujalan” mereka. 

Sedjenak sebelum menudju ke 
pesawat terbang untuk berang- 
kat, Nj. Soong Ching Ling mene 
rima pemberian kenang?an dari 
wakil RRI berupa tape-recorder 
dari pidato”nja selama berada di 
Indonesia, dan sesudah itu tamu 
agung itu mengutjapkan pidato 
nja dalam bahasa Tionghoa ig 
kemudisn disalin kedalam baha 

: penerima 
an jg hangat dan tulus ichlas da 
ri Presiden Sukarno. pemerintah 
R.I. dan rakjat Indonesi, diber 

selamei berada di Indonesia. ia 
itu Djakarta, Bandung, Jogja- 
karta dan Bali. 

Saja akan menjampaikan kasih 
sajang jang mesra dan persahaba 
tan ig sungguh2 timbul dari hati 
sanubari rakjat Indonesia itu ke 
pada seluruh rakjat Tiongkok, 
kata Nj. Soong. Sesudah itu Nj. 
Soong  mengutjapkan terima-ka 
sihnja terhadap sambutan2 dan 
penghargaan terhadap persahaba 
tan  Indonesia-Tiongkok, serta 
mengutjapkan selamat kepada se 
genap rakjat Indonesia dgn hara 
pan moga2 rakjat Indonesia ber 
hasil dalam perdjoangannja jang 
gagah perwira utk. memulihkan 
Irian Barat kedalam wilajah Re 
publik Indonesia. Nj. Soong dju r 
ga mengharapkan rakjat Indone 
sia berhasil dalam usahanja mem 

  
kuat dan bahagia. 

Pidato Ni. Soong itu ditutup 

kg. 

Jg Telah Ditentukan Dlm 

kerasan. M 
djalan tengah 

"S0: dan penjelesaian 

DI VATIKAN 
dienderal major Bambang Sugeng, duta baru di Vatikan telah menjampaikan surat-kepertjajaannj 

atan Roma, Pada gambar: 
Gondolfo dengan di-iring oleh Antonio de Sarlo, 4 

Nehru Tak Melihat Ada- 
nja Bahaja Akan Tim- 
bul Suatu Pertikaian'f 

u hari Rebo bahwa ia tak melihat timbul suatu perfikaian bila Mesir menolak u Barat jang telah ditentukan dalam Konpere 
didapat kabar di 

Negara2 Barat 
Konp. London 

            

kepada Paus 4 # 2 g . 
2 ann a tempat kediaman Paus dimusim panas jang | Afr 

Ng 

Kongres di New 
adanja bahaia akan 

sul-asul dari negara? : 
nsi London tentang 

aa an Dethi. Diwarta- 
caru dalam pada itu mengemukaka penolakan usul2 tsb. oleh Mesir mungkin akan Tea 

Ia mengatakan bahwa Konpe- 
nsi London dapat 

N ada . kebaikannja Krisis Sosis dn ee, terlibat mendapat kejakinan bah 
wa harus ditjegah diadakannja| 

n dan memilih djalan 
enurut Nehru tak ada 

paksaanj 

dianggap 

ke 

antary 
dengan berur 

Dag aya pihak men C5: ertindak terlampau djaub untuk ten dan mentjoba kata 
sehingga suatu kepada Mesir 

memsksakan se 
maka usaha 

ini sudah tentu menemui kegasa lan, demikian Nehru 0 
Tentang 

pertikaian Terusan Suez ig telah 

rentjana penjelesaian 

an dalam Konperensi Lon 

f Terusan Suez 

denga djalan damai dam.sc. approach jang lain daripada 
menurut hemat saja 

menggagalkan sendiri : 
dak 

'don oleh wakil India Krishna Me Ha non, Nehru mengemukakan bhw 
irentjana itu mengandung: appro- 
ach luas jang tertentu. Kebaikar! .$.96 
lapproach sematjam itu 
dalam keniataan bahwa masalah | jam 

terletak 

wadiib diselesai- 

akan 
usaha itu 

akan menghasilkan 
adanja djaminan pelajaran bebas 
bagi kapal2 setiap negara di Te 
rusan Suez, demikian Nebru. 

(AFP). 

  

Bea Pelajaran 
Melalui” Suez 

Akan Dipungut Di 
London ? 

SEORANG djuru bitjara dari 
International Suez Canal Com- 
pany di London hari Rebo me- 
ngatakan, bahwa menurut pen- 
dapatnja Kongsi Terusan Suez jg 
celah dinasionalisasi oleh Mesir 
hanja akan menerima 
ketiil dari djumlah bea 
ang Gibajar oleh kapal2 jg me- 
lalui Terusan Suez. 

Djurubitjara itu katakan, bah 
wa para langganan lama jg bia 
sanja sebelum Terusan Suez di 
nasionalisasi oleh Mesir memba 
jar bea pelajarannia di London 

sebagian 
pelajaran 

'sa Indonesia. Ni. Soong menja-| Selandjutnja akan terus memz 
takan, bahwa selama 10 hari ge T tjara Jesemikla, Djuga be 
Indonesia, ia merasa seperti hi- rak angganan ..Izin2nja js |dup dirumah sendiri, dan ia € | Piasanja membajar bea pelaia- 

rannja langsung kepada Mesir 
sekarang akan membajar bea jtv 
di London. 
|menerima bea pelajaran itu sam: 
banjaknja seperti waktu ig Im 
pau”. kata djuru bitjara tadi Ic 
bih Iandjut. (Reuter). 

Kami kira2 akan 

  

Hampir 1 Miljard 
Utk ImportDjuni 
HAMPIR 1 miljard rupiah de- 

visen diperuntukkan impor dim 
bulan Djuni jang lalu. 
rangka impor Djuni itu terinasuk 
impor beras dan tepung 
masing2 berdjumlah 61.659.732 
kg seharga 
dan 10.263.635 kilogram seharga 
Rp. 11.159.199,—. Demikian me 
nurut angka2 statistik. Kain tek- 
stil jang di-impor selama bulan 
Djuni menurut perintjian adalah 
sebagai berikut: 

Kain tirai, kain pelapis perkakas 
mah dan seterusnja berdjumlah 

38.140 kg. seharga Rp. 2.088.677, 
kain tidak dikelantang dst. 
013 kg. seharga Rp. 291.552,—, 
kain dikelantang 276.322 kg. se 
harga Rp. 5.923.260,—, kain ber 
warna, berbunga dst. 

seharga 
dan pakaian tekstil 748.386 kg. 

Dalam 

terigu 

Rp. 93.919.959,— 

28. 

3.145.930 
Rp. 61-137.976,— 

Sahabatan iang tak terpetiahkan seharga. Rp. 15.536.070,—, Djum 

madi, ex Kapten Martono dan/gris di Djer : 
Major Isman tampak djuga me- Maria No Pe RKA, Pan dengan uutiapan ” ,,Hidup rakjat 
njertai malam ramah tamah tsb. Anempatkan di "bissaan “Barat! Indonesia jang diaia! Hidup per 
Patut ditambahkan bahwa perte| is mungkin akan dikirim ke Ti, muan sematjam itu masih akan|mur Tengah dalam wktu jgfantara rakjat2 Tiongkok dan In j 
dilandjutkan dalam masa dekat. singkat. (Reuter). donesia | 
  

nPakis" Akan Dipinda 
MR. SUBAGIO Direktur Per 

kebunan - Kem, | Pertanian hari 
Kemis berikan keterangan, bah- 
wa maksud untuk mengadakan 

  

penutupan pada paberik gula 
P iolomadu” di Surakarta diba- 

  

    

akan Bara Bank TAbani ae tatkan, karena, telah didapat ke 
sanggupan dari P tya Aksi Bu 
ruh das Tani jg akan menjedia 
kan areal tanah 1.200 hg ig akan 
dapat ditanami tebu.  Ketera 
ngan tsb. adalah berhubungan 

maa 

dengan berita ,,Antara” ig me 

hari njatakan bahwa beberapa pihak 
sedang mempertimbangkan utk. 
menutup ataw tidak paberik gula 

.Tiolomadu.” 

Memurut Mr. Subagio, sekali: 
pun pada tingkat sekarang ini pa 
berik gula: ,,Tiolomadu” apabila | 
terus diusahakan masih akan ber 
arti belum dapat menguntungkan 
setjara ekonomis. tetapi perlu te 

us diusahakan 

tungan. 

535, —. 

Ke Dja-ti e Uja-tim 
mengingat per- 

timbangan faktor sosial dan lam 
bat laun diusahakan  «gar mai 
rik tsb. dapat memperoleh k 

Mengenai 
(Pati) sebagaimana 
akap ditutup. 
njatakan, bahwa oleh. karena pa 
berik gula it selalu: menderita 

: ah seluruh impor kain 
: lam bulan Djuni jang lalu adalah 

4.255.891 kg. seharga Rp: 84.977. 

Seluruh impor 
juni jang lalu itu berdjumlah 

328.977.827 kg. seharga Rp: 925. 
787481, —, 

BLOK ASIA-AFRIKA BITJA- 
RAKAN MASAALAH AL- 

#akstil da 

dalam bulan 

DJAZAIRIA. 
etii Hari Kamis blok Asia-Afrika di 

PBB mengadakan pertemuan ter- 
$ | , sendiri di gedung markas 

paberik gula Pakis PBB untuk membitjarakan 
diberitakan saalah Aladjazairia, demikian dika 

Mr. Subagio me- takan oleh kalangan diplomatik 
ba Oleh ik Asia- 

besar 
mas 

pada hari Rabu. 
Afrika itu telah ditin 
kinan kapan dan pada forum apa 

& kemung 

kerugian2, maka paberiknja akan| masaalah Alajazairia itu akan di- 
dipindahkan di Djawa Timur, 

“aa 

kemukakan kepada PBB, 

  

» Kabudajaan Indonesia 
#visasoh Genootichep onar Wat @nschappan 

Duta Bambang 
      

    

   

djuga meng- 
2 jg terutama 

Pada Kesemp 

    
dang2 Pembatalan 

« perundang2an na- 
adalah soal dalam ne 

lonesia. Sungguh sangat- 
jangkan, bahwa dengan 
gala kedjadian di Asia- 

  
  

     
    masih belum 

dua bi 
monsei 

tidak adil 

2 ini. Menurut  ,,com- 

'utk memaksa sesuatu 
'negara membajar hutang jg dulu 
Ea 3 : kana 
“dipakai untuk membiajai ,pepera- 
“ngan menghantjurkan negara ik 

liri.. Demikian Suwito Kusu 

Pendjelasan tentang pem 
batalan hutang. 

Berhubung dikalangan ' pers 
luar negeri oleh sumber2. Belan- 
da telah ditiup?kan berita jang 
menimbulkan kesan2 jang tidak 
sesuai dengan kebenaran menge 
nai putusan pemerintah Republik 
Indonesia untuk tidak mengaku 

dan tidak membajar lagi hutang2 
Indonesia kepada pihak Belanda, 
Seperti telah diumumkan pada 
tgl. 4 Agustus 1956, maka djuru 
bitjara' Kementerian Luar Neger' 
(mengumumkan lebih Jandjut se- 
bagai berikut: 
1) Dalam perdjandiian K.M.B., 

bagian Finec, Sub D mengenai 
|. 

  

Djabatan Pang 
lima TT VII 
Telah Diserahkan Dari 
Kol. Warrouw Kepada 

Overste Samual 
J. E. Warouw 

ibi. Kira-kira diam 
    

  

   
  
upafjara jang angkan di dilangsungkan 
Wiakasar dan .disaksikan oleh 
KSAD Nasution dil... Demikian 
menurut k resmi jang 
diperoleh ,,Antara” dari Penera- 
ngan Angkatan Darat di Djakar- 
ia hari Kemis siang kemarin. 

—. YAntara) 

Berita terlambat dari Madura 
mengatakan, bhw paia Kemis 

am minggu jang lalu dilaut. de- 
xat Padelegan Madura sebuah pe 
cahu jg sedang memuat 22 ekor 

'embu tellah hantjur dan tengge 
lam akibat serangan badai -dan 
zelombang besar. Lembu2 tadi 

maksudnja dibawa ke Kraksaan 
ak diberdagsngkan. Para penum 
dangnja setelah perahunja petiah 
segera terdjun kedalam laut dan 
berenang ketepi. Kesemuanja se- 
smt. Berapa kerugian seluruhnja 
akibat ketjelakaan tadi, belum 
ida. taksiran resmi. 

Un- 

sementara 

bisa mengikuti proces emansipa| 
si jg sekarang ini berdjalan dike 

“paling kurang adalah 

: sub 1B dan 1D tersebut diatas. 

ANN aa EN a an ana 

ini: 

A) Hutang2 
jang dibuat oleh pemerintah Hin 

ketiga ialih Amerika 

D). Hutang2 dalam negeri jg 
dibuat selama perang dunia dan 
sesudahnja sebesar lebih dari Nf. 
3000 djuta. 

2). Mengenai hutang? sub 1 di 
atas maka pemerintah berpendiri 
an dan memutuskan sebagai be 
rikut: 
A). Hutang? sebelum perang 

sebesar Nf. 871 djuta pada azas 
nja tetap diakui karena pindia 
man2 itu telah dipergunskan un 
tuk pembangunan Indonesia da 
lam arti pembentukan “atau pe 
ngeluaran capital eguipment. Da 
ri hut'ng2 ini telah dibajar Nf. 
210 diuta, sehingga sisanja ada 
lah Nf. 661 djuta. 

B) Hutang2 iang dibuat oleh 
pemerintah Belanda selama pe- 
rang dunia dan sesudahnia, pada 
azasnia tidak diakui karena da- 
pat dikatakan bhw hutang2 itu 
seluruhnja telah dibuat oleh pe- 
meriatah Belanda auna memper 
tahankan Hindia Belanda seba- 
yai koloni serta memerangi dan 
menohantiarkan Republik Indone 
sia. Dalam hal ini tak pada tem 
patnja mengadakan perbedaan 
antara hutang2 untuk keperluan 
militer dan hutang? untuk keper 
luan sipil, karena pada azasnja 
semua hutang itu dibuat “dalam 
rangka pengerahan tenaga per- 
antaraan Belanda io. ditud'ukan 
kepada mempertahankan Hindia 
Belanda sebagai koloni serta ke 
hantjuran Republik Indonesia, 
Dengan demikian pemerintah Be 
landalah jang harus memenuh' 
kewadiiban membajar hutang? 

5 Haa tetap berse- 
Gia bajar hutanonja ke 
“pada negara ketiga 

C). Meskipun demikian peme- 
rintah Indonesia akan tetap ber 

EA 

negara2 kaefiga. Sikap demikfan 
diambil oleh pemerintah untuk 
menghirdari agar sunaia pihak 
ketiga djarcan dirugikan sehass' 
akibat pertikaian antara Indone- 
sia dan Belenda. Hutang2 kepa- 
da pihak ketiga javg semula ber- 
djumlah F. 426 diuta telah di 
hajar F. 129 dijuta. sehinga? 
sisania sekarang masih berdiur: 
iah lebih kurarg F. 309 diuta. 

Spekisifikasi Sisa hutang kepa 
da pihak ketiga pada  achir ta 
hu, 1955 ialah sebagai berikut: 

Kepada pemerintah — Amerika 
Serikat sebesar US $ 51.925.029 
kepada E.C.A. sebesar $ 1712 
djuta dan kepada Australia sebe 
sar AL£. 4.571.428. Hutang ke 
pada Canada sebewr lebih ku 
rang C. $. 15,4 djuta seluruhn'a 
sudah dibajar lunas oleh. peme 
rintah Indonesia.   

  

Untuk Samp 

kan Sikap 
PIDATO MENTERI Luar 

sidang hari Selasa di Kenperensi 

uci penjeesaian dalam bentuk 

sikap Indonesia sbb: Delegasi 
elakzan tanggung dijawab untuk 

Hal ini harus kami pertang- 
gung-djawabkan kepada  rakjat 
kami sendiri. Dalam pada itu ha 
srat jang sungguh2 untuk men- 
tjapai persetudjuan dengan Pe 

merintah Mesir jang memuaskan 

semua pihak memaksa kami utk 

memperhatikan sepenuh2nja fak- 
tor2 psychologis jang kini me- 
nguasai suasana di Mesir seba- 
gai suatu hal jang sama sekali 
berbeda dari 'sifat dekat mende- 

kati dari Konperensi London ini. 
Berdasarkan hal inilah maka 

Indonesia menjokong usul India 
ig dalam perentjanaannja sedikit 

banjaknja disesuaikan deng:n pe 
ngutaraan pembukaan kami pada 
permulaan konperensi ini untuk 
dapat mentjapai persetudjuan jg 
masuk #kal dan acceptabel bagi 
Pemerintah ' Mesir "untuk dapat 
digunakan pada rundingan2 ig 
akan datang. | : 

Usul India ini walaupun dje 
las dalam penentuan2nja bahwa 
Mesir harus memperhatikan ke- 
pentingan2 internasional dari pe 
makaj Terusan. Suez dengan tia 
d3 menaruh kekuatiran terhadep 
hak milik Mesir dalm pelaksa 
naan haknja itu, tidak - menjing 
gung kepentingan2 umum Mesir 
ig dapat diartikan sebagai pengu 
tangan deri pihak kedaulatannja. 
Mendielang penjelesaian terachir 
kebebasan pelajaran di. Terusan 
Suez harus didjamin. 
Bagaimana sampai hasil2 kon- 

perensi ini kepada Pemerintah 
Mesir, delegasi Indonesia meng- 
usulkan adan'ta komposisi pani- 
tya untuk itu jang seluas?nja jg 
terdiri dari sembilan negara pe 
serta konperensi, Selain negeri2   lainnja, Inggeris, Perantjis, Ame 

    

Komp. London Pd Mesir 
Indonesia Usulkan Adanja Komposisi Pani- 
tya Seluas2aja — Ruslan Abdulgani Djelas 

Indonesia Mengenai Terusan &uez 

sebagaimana dikabarkan menegaskan, bahwa karena pihak jang 
langsung berkepentingan jakni Mesir tidak ikut serta dalam kon- 

perensi itu, maka Konperensi London ini tidak dapat memner- 

dengan Pemerintah Mesir jang mendjamin adanja pelajaran bebas 

menwati gerusan Suez bagi perakajannja. 

aikan Hasii2 

Negeri Rusian Abdulgani pada 

London mengenai masalah Duez 

terachir. Ruslan al. djelaskan 
hari Kemis tidak hendak meng- 
menemukan suatu perseindjuan 

rika Serikat, URSS harus di- 
undang untuk memberikan ban- 
tuannja' kepada panitya itu, Sua 
tu penjelesaian jang adil dan sc 
Hara damai antara Mesir dan 
'pemakai2 internasional Terusan 
Suez itu harus direntjanakan se 
'demikian rupa “sehingga accepta 
'bel bagi setiap Pemerintah di 
iMesir dan dapat didukung oleh 
'pendapat dunia umum bahwa jg 
Idemikian itu adalah sudah lajak 
bagi setiap pihak. 

Tentang usul Amerika Serikat 
Ruslan menjatakan, walaupun 
.kami dapat . menerima prinsip- 
prinsip umumnja daripada rentja 
na usul Amerika Serikat djuga 
dgn amandemen2 jang diusulkan 
Pakistan, satu hal jang menjata 
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hutang2, maka ditetapkan bahwa! 
pemerintah Indonesia antara lain 
akan mengoper hutang2 dibawah 

sebelum perang: 

Serikat, 

sedia membajar hutang2 kepada |: 

  

   Dim. kota Smg. : 

Luar kota Smg. : 

Harga Langganan 

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

Rp. 12,70 4 Rp. 0,30 (Materai) 

Rp. 13,70 4 Rp. 0,30 (Materai) 

    
    

   (Bajar Muka) 

   Rp. 13, — 

       
    

   

  

Etjeran 75 sen selembar. 

  Pp 

  

      

:goisme Bld. Tampak 
ux Membontjeugkan Kepentingannja Sendiri 

atan Adanja Konperensi London Jang 
G3 Bitjarakan Masalah Suez 

UBITJARA KEMENTERIAN. Luar Negeri Suwito Kusumowidagdo, 
emerintah Pelanda memadiukan persoalan pembatalan da 
agkan atas pertanjaan pers, bahwa menurut pendapatnja setiap negara mempunjai 
erusaha agar sesuatu soal dapat dibitiarakan dalem #58. Djurubitjara Kemenieran 
itu selandjutnja menjatakan, bahwa jang menarik perhatian dalam berita2 pers itu 

ng Belanda jang tam pak lagi untuk membontyengkan kepentingannja sendiri pada ke- 
atan adanja Konperensi Lon uow jang membifjarakan masalah Suez, suatu masalah penting jg 

rielputi Kepentingan internasion ui. 5 

Ag a telah berkali-ka- 
$ Ikatakan, masalah hutang itu 
tidak bisa dilepaskan dari 

Perdjandjian 

mengenai ke- 
hutang Indonesia kepada 

Karena pemerintah Belandah h 
ig seharusnja - Wadjib 
hutang2 kepada 
itu, maka hutang2 

bayar 01eh pemerintah Republik 

dia Belanda dahulu sebesar 5 dengan hutang2 sebelum perang 
N£ 871 djuta. kepada pemerintah Belinda, De 

B). Hutang2 kepada negara2| mikianlah sisa hutang sebelum 
perane kepada pemerintah .Be- 

  
Canada. Australia, jg dibuat selianda “ialah F. 661 djuta diku 
sudah perang dunia sebesar “£frangi dengan F. 420 djuta. jaitu 
Nf. 420 djuta. mendjadi F. 241 djuta. 

C). Hutang2 kepada Keradja TA 
an Belinda sebesar total. NE D)- Kewadjiban hutang? dalam 268,5 -djuta. negeri jang lebih dari Ni, 3000 

djuta besarnja itu, seperti telah 
disebut -diatas, harus dipikul pu- 
la oleh pemerintah Belanda. Se- 
bab, meskipun hutang? itu dibuat 
oleh pemerintah Hindia selanda, 
namun tak dapat disangkal, bah 
wa hutang? itu merupakan hu- 
tang kepada masjarakat Indone: 
sia, jang seluruhnja telah dibuat 
utk memerangi Republik Indone- 
Sia. Adapun djumlah defisit ang- 
garan belandja pemerintah Hin- 
dia Belanda dari tahun 1946-1949 
ialah sebesar lebih kurang KI. 
4.861,7 djuta. 
Satu?nja sumber 

defisit jang sebesi 
pemberian uang 
Javasche Bank pemerin- 
tah Hindia n karena 
De Javasche Bank , waktu 
itu belum tjukup mepunjai mid- 
Gdelennja guna memberikan uang 
muka tersebut maka djalan satu? 
nja ialah mentjetak uang kertas 
bank. 
Perlu“ditambahkan pula suatu 

kenjataan bahwa pada tahun 1945 
pemerintah Hindia Belanda telah 
mengeluarkan uang Nica sedjum- 
lah Fl. 800 djuta. Djadi sebetul- 
nja pemerintah Indonesia bahkan 
masih mempunjai tagihan kepada 
pemerintah Belanda lebih dari 
Ni. 3009 djuta. 

utk menutup 
itu ialah 
oleh De 

  

muka 
kepada 

Belanda 

  

    

kukan delegasi Indonesia dalam 

kan, sedjaian dengan. perdarian 

tidak akan bsa menerima usul 
Arserixa Serikat Dulies, Ia djug. 

  

Is Hukal dipaksakan: dengan 
tolax Gieh Viesir, 

Seperti diketahui, usul Dulles 
itu menghendaki pembentukan 
»Dewan Terusan Suez" jang ber 
tugas. mengadakan. pengawasan 
internasional atas "Terusan Suez. 

itu gagal melihat djauhnja pendi 
rian antara usul Dulles dan si- 
kap Mesir sendiri,” ia katakan 
bahwa kalau rundingan tidak ber 
hasil dan delegasi Indonesia ti- 
dak berhasil ' memperdjoangkan 
pendiriannja, sudah tentu “hal itu 
akan merupakan perkembangan 
baru. dan delegasi akan minta 
instruksi baru dari Pemerintah. 
la menambahkan ' bahwa tidak 
hasilnja konperensi London 1 
berarti ,,deadlock” atau meruj 
kan putusan jang: ,.geforceerd 
dan dipaksakan dengan majority 
jang sudah pasti akan ditolak 
sleh Mesir. 

tas pertanjaan ia mengata- 
kan bahwa sikap Indonesia akan 
tetap menentang  dipaksakannia 
usul Dulles ita dengan mengam 
bil putusan setjara mafority. Bagi 
Indonesia tidak ada alternatif 
lain dan hal itu akan menimbu! 
kan perkembangan baru baik 
konperensi itu berachir “dengan 
deadlock - maupun menghasilkan 
putusan jang dipaksakan dgn. 
ma'ority. 
Atas pertanjaan tentang. . ke- 

giatan Belanda di London menge 
nai pembatalan hutang2 KMB 
oleh Pemerintah Indonesia ia me 
ngatakan, bahwa sikap Amerika 
Serikat njata dingin terhadap usa 
ha2 Belanda itu. Pantjingan Be- 
landa pasti tidak akan lalu kare- 
na Amerika Serikat dan negara2 
lainnja mengetahui bahwa soal jg 
diadjukan Belanda itu adalah ha- 
nja soal Belanda dgn Indonesia 
sadja. 

Atas pertanjaan tentang mak- 
sud Belanda menghidupkan kem- 
bali KTN Menteri menegaskan 
bhw hal itu tidak beralasan. Su- 
dah tentu kita akan menolak usa 
ha itu, demikian Menteri Pene- 
rangan Sudibjo. (Antara). 

R.U.U. Minjak 
KEMENTERIAN Perekonomi 

an mengumumkan, bahwa dalam 
rapatnja pada hari Rebo malam 
tgl. 22 Agustus 1956,  Panitya 
Negara Urusan Pertambangan te 
lah menielesaikan Rentiana Un- 
dangj-undang Minjak. Rentjana 
Undang-undang ini dalam waktu 
jang singkat oleh Panitya Nega 

    

  
kan seolah2 konperensi ini me- 
mintakan Mesir membagikan se- 
bagian kedaulatannja akan pasti 
membangkitkan reaksi umum di 
Mesir dan mungkin djuga dine- 
geri2 lain diatas dunia ini seper- 
ti negeri kami sendiri, suatu hal 
jang akan menghalangi pentjapai 
an penjelesaian terachir. Demi- 
kian al. pidato Ruslan Abdul- 
gani (Antara). 

  

Industri2 di Belgia kini sedang 
mempersiapkan pengiriman misi 
penting ke Peking pada achir t: 
hun ini, demikian dikatakan oleh 
kalangan jg dapat dipertjaja di 
Brussel, Misi tsb: akan “diketuai 
oleh M.J, van dersSchuerenn, se 
Orang wakil liberal, dan akan 
beranggota wakil2 dari Industri 

ra Urusan Pertambanaan akan 
diadjukan kepada Dewan Men- 

memikul 
negara2 ketiga 

itu, baik jg 
sudah maupu, jg msih akan dl 

Indonesia akan dikompensasikan 

Atas pertanjaan kalau rundingan : 

  

"3 

Lir 1g 
Ba E 

san Sucz. 
0 

Ia mengatakan selandjutnja bhw 
kerugian Inggris malahan mung- 
kin lebih besar lagi mengingat 
bahwa ,,krisis Mesir” lebih mem 
pengaruhi Afrika daripada Asia 
dan Inggris akan kehilangan dae 
rah2 djadjahannja lainnja - dgn 
tampil kemukanja daerah2 ini 
mendjadi negara2 jang mempu- 

pemerintahan sendiri. Brock 
7 achirnja menjerukan kepada 

ntah negara2 “Barat hen- 
ja mengambil sikap jg ber- 

damai terhadap rentjana pen'ek 
saian Terusan Suez jang telak 

oleh India. (AFP). 

   
   

     diusulkan 
Indon. Menentang Usaha 
Menghidupkan Lagi KTN 
Djuga Menentang Dipaksakannja Usul Dulle: 
Tentang Terusan Suez Ugu Ambil Putusar 

Setjara Majority 
MENTERI PENERANGAN Sudibjo atas pertanjaan mene- 

rangkan kepada ,, Antara” kemarin, bahwa tindakan2 jang diia- 
konperensi London masih tetap 

dalam rangka ansiraksi jang diberikan Pemerintah. Ja menegas- 
Pemerintah delegasi Indowesia 

jang diadjukan Menteri LN. 
a menegaskan, bahwa usul Dul- 

putusan majority pasti akan di- 

Persetudjuan Per 
sahabatan 'Birms 

Muang Thai 
BIRMA DAN Muangs — Tha 

kin sedang merundingkan suatu 
persetudjuan persahabatan, dem 
kian kata duta-besar Birma utk 
Muang Thai, U FosKiddi Bang 
kok pada hari Rebo. Dia kata 
kan, bahwa persetudjuan . tsb. 
akan  ditanda-tangani  syhelun. 
bulan Oktober. 

U Po Ki malam Rebo kem 
bali dari Rangoon ke Bangkok 
Dia mengatakan, bahwa  Birm: 
dan Muang Thai kini sedan: 
membuat dua buah djembata 
diatas sungai Maosae dan Mae 
sod jang terletak  disepandjan 
perbatasan Birma. (AFP) 

  

,Mercator' Hilang 
Setelah Diserang Oleh 
Pesawat Jang Tidak 

Dikonal 
ANGK. LAUT A.S. mengu 

numkan pada malam Kemis bai 
ya sebuah pesawat .,Mercator” 
sermesin 2 pantjar-gas dan 
siston telah hilang sesudah d 
serang oleh sebuah pesawat ta! 
diketahui kebangsaannja kira? 
169 mil sebelah Utara Taiwan 
dan 32 mil dari pantai Tiongkok 

Diterangkan bahwa  pesawa 
»Martin-Mercator” itu ketika d 
serang sedang mengadakan - pe 
rondaan diatas perairan interna 
sional, dan biasanja pesawat «& 
matjam ini .beranak-buah 
orang. Dalam pengumuman tsb 
tak didjelaskan berapa orang.pe 
pimpang ada dalam pesawat js 
hilang itu. Djuru bitjara angka: 
tan laut A.S. mendjelaskan bah- 
wa insiden tsb. telah  terdjadi 
pada hari Rebo djam 12.25 wal 
tu setempat. 

YAMAN DENGAN RESMI 
AKUI R.R.T, 

Yaman kini dengan resmi me- 
ngakui RRT, Pengakuan ini di 
umumkan di Kairo oleh wakii 

menteri luar neaeri Yaman, Kad' 
el Mari, setelah mengadakan per 
temuan dengan dutabesar RRT 
di Kairo. Chin Chia Kang. Ya- 
man adalah nenara Arab ketiae 
iang mengakui pemerintah RRT. 
Jang pertama dan kedua adalah 

    feri dengan perantaraan Menteri 
Perekonomian. 

PARLEMEN Afghanistan pada 
tg, 16 Agustus j.l. telah menge- 
sehkan persetudjuan  pindjaman 
uang Uni Sovjet kepada Afgha- 
nistan' sebesar 100 djutas dollar 
untuk memadjukan ekonomi. Se 
buah pernjataan “jg. dikeluarkan 
oleh parlemen Afghanistan  da- 
Jam hubungan ini menekankan, 
bahwa pindjaman uang tersebut 
diberikan “dengan sjarat2 jg ri-   badja industri barang2 logam. 

tekstil dan mesin2 pertanian, pe 
milik2 pabrik tekstil dan indus- 
tri kimia, 

ngan dan bebas dari ikatan2 po 
itik. 

Pindjaman tersebut di- akan 

Mesir dan Syria, 

Bantuan Sovjet Uni Kpd Afghanistan 
Bersjarat Ringan & Tak Ber-politik 

pergunakan ' untuk membangun 
projek2 jang sangat vital dan 
utk membantu pemerintah Afgha 
nistan dalam melaksanakan ten- 
tjana lima tahun negeri tersebut 
untuk memadjukan ekonomi, 

Pemerintah Uni Sovjet, demi- 
kian pernjataan tadi meneruskan 
nja, tidak hanja memberikan pin 
djaman itu sadja kepada Afgha 
nistan, tetapi djuga memberikan 
bantuan tehnik untuk melaksana 
kan pekerdjaan2 jang telah di 
rentjanakan atas biaja pindjaman dsb.-nja, (Reuter), 

kan senapan oleh seorang perwira barisan pengawal nasional 
Wanita2 ini jang ada diantaranja mengenakan pakaian menurut. 
tradisi tergolong jang telah dgn sukarela menjatakan kesediaan 

dengan masalah terusan Suez. 

India - Ceylom Mungkin 
Keluar Commonwealth 
Djika Inggeris : Berkeras Kepala Mem 

gang Teguh Politiknja : 
Ini Mengenai Seuz 3 

ANGGOTA PARTAI BURUH jang duduk dalam madjelis 
rendah Inggris Fenner Brockway vada malam Kemis memberi 
peringatan bahwa ada kemungkinan India dan Ceylon akan ke- 

luar dari Commonwealth Inggris djika Inggris berkejas kepala 

memegang teguh volitiknja dewasa ini mengenai masalah Teru- 

|Pengurus Besar Serikat 
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IVTI Solider Ter 
hadap Perdjoang 

an Mesir 
DUTA BESAR Mesir di Indo 

nesia hari Rebo telah menerima 
kedatangan utusan2 dari DPP : 
ITVI (Ikatan Tjatjad Vete:, 
Indonesia), jang maksudnja ua- 
tuk menjampaikan surat pernja- 
faan solider terhadap perdjua- 
agan pemerintah dan rakjat Me- 
sir dalam masalah Terusan Suez, 
ITVI menjatakan jakin bahw 
Terusan Suez adalah hak mut- 
lak rakjat Mesir dan nasionalisa 
si Terusan Suez tersebut, adalah 
sesuai dgn piagam PBB dan Kon 
perensi A-A di Banding. 1 

Dalam kata sambutanpaja, duta 
besar Mesir menjatakan, bahw: 
baik perdjuangan Mesir untul 
Terusan Suez maupun perdju 
ngan Indonesia untuk menunt 
kembalinja .Irian Barat, 
akan menang hanja ' menunggr 
waktu sadja. Saja. jakin. demik 
an dut, besar Mesir, bahwa si 
sa2 kolonixisme dan imperialis 
me didunia 'ini pasti aka, ber 
achir dan lenjap dari muka 
mi. Selandjutnja ia menjat 
supaja “persahabatan jig.teh 
ta tjapai dari antara pemerintai 
sampai pada organisisi massa 
ini lebih dipererat untuk -kem 
nangan perdjuangan ' kemerdeks 
an.dan perdamaian. 

  

-.DPP -Sarbupri-Sobsi telah mc 
nerima undangan dari Presidiur 

Buru 
Pertanian Sovjet  Unie, 
mtengundiungi Soviet Unie 
“2 3 minggu. Diharapkan del 
gasi itu bisa datang di URSS 

9 pertengahan pertama bi 
ntember tahun ini. 

Apakah Lie Hok Thay 
Djalankan Instrvksi 

Nefis 
DJAKSA AGUNG Suprapto 

atas pertanjaan2 sekitar a 
kemungkinan Lie Hok Thay 
sih mendjalankan instraksi2 2 
lis” dan mendjalankan perbuatas 
ang menimbulkan ,heboh” besar ' 
dewasa ini jang dengan sengadja 
Th ea maksud menimbul. 
an kekatjauan2 “ menerangkan 

kepada ,,Antara”, bahwa Ten 
hai2 jang berhubungan dgn itu 
memang mendjadi perhatian se- 
penuhnja dari kedjaksaan Agung. 
Sebagaimana diketahui Lie Hok 
Thay adalah seorang ig dahulu 
nja pernah mendjadi anggauta 
»Nefis”, (Antara), 

23 1 KM 1 Hari 
Gotong Rojong Bikin 

Djalan Di Andjirss 
Serapat : 

“PENDUDUK 4 buah Kam 
pung di ketjamatan Andjir Sera- pat, kabupaten Bandjar petelah mengadakan gotong-rojong pemw 
sukaan djalanan selama 5 hari, 
'elah berhasil membuka sebuah 
djalanan jang pandjangnja 5 km. 

      

|Pada hari proklamasi ig lalu 
djalanan jang pandjangnja 5 km 
tu sudah dapat didjalani. Setiap 
narinja gotong-rojong itu dilaku 
kan oleh 600 sampai 1.000 pen- 
duduk dari empat buah kam 
pung itu dengan tjara bergiliran. 
selain dari situ penduduk dika- 
bupaten Safnpit akan mengada        

    

      
    

   

  

    
    

   

kan gotong-rojong pula menge- 
tuk parit disekitar Kali Mentaja, 

tersebut. La 
Kementerian2 dari Uni Sovjet 

dan Afghanistan jg bersangkutan " 
telah menanda tangani  sepulu! 
buah kontrak utk.“ mengadak 
research, dan merentjanakan pro 
jek2 jang mempunjai hubungan 
dengan pembuatan pabrik2 ras” 
buk nitrat, setasiun pembangkii 
tenaga listrik, djalan2 mo 
bengkel2 reparasi mobil, sebuai 
pabrik untuk membuat perleng 
kapan2 bagi instalasi2 irigas



    

      

DENGAN INI KAMI MENGUNDANG PARA PEME-! 
GANG SERO DARI PERSEROAN TERBATAS 

NY. Sucnei 
: BA Sa 

BERKEDUDUKAN DI SEMARNG, 
MADA No. IA, U NA 
GAUTA PEMEGA 

    
       

    

  : DLIRI RAPAT ANG- 
GAUT 3GANG SAHAM JANG AKAN DIADA- 
KAN PADA TGL. 9 NOPEMBER 1956, DIAM 9.30 PA- 
GI, BERTEMPAT DI RUMAH BODIONG No. 169 PA- 

DJALAN GADJAH- 
      

  

        
VILJOEN. 

ATJA) DAN PER- 
.      

  

| SEBUAH TJERITERA JANG REALISTIS ! 
| MENGGAMBARKAN PENGHIDUPAN MASJARAKAT !! 

$ 
eduag SIN YOU SHE 

| Dil. STADION 1 SEMARANG 
Pada tgi. 23, 25 dan 26 AGUSTUS 1956. 
Dimulai djam 19.30 (7.30 malam) 
Diselenggarakan .oleh » HONG BUN. HWEE SEMARANG. 

—. Kartjis Masuk: Rp. 10.— 
Dapat dibeli di Kantor H.B.H. Gg. Pinggir 105. 

“Igl. 23-8-'56 untuk anggota2 H.B.H. 

“TANDA MASUK dapat diambil dialamat tsb. diatas. 

AAL LA SMA RK KA AA 
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ta P 
PPAP APP” 

DAH SEDIA: 
"Pidato Sekretaris Djenderal CC Partai Komunis 
Soviet Uni N ! ITA KHRUSCHEV mengutuk 
JOSEF STALIN: almarhum dalam sidang tertutup 
Kongres ke-20 PKSU di Moskow pada tgl. 24-2- 

: 1956.” ' 
Buku tebal 99 halaman harga per ex Rp. 2,50 
Beli 10ex atau lebih dapat korting 2092. 

Isi: Pidato lengkap dari KHRUSCHEV ditambah dengan sam- 
|. bufan2 dari pemimpin2 Komunis diluar USSR seperti TOG- 

LIATTI dari Itali, THOREZ dari Prantjis, HOWARD 
FAST dari Amerika Serikat dan AIYDIT dari Indonesia. 

Dapat beli langsung kepada : SOEWATJA 
, Dil. Hawa IV/19, Telepon Sm. 769 

Semarang. 

| (Pesanan luar kota” dgn. wesel tambah ongkos kirim tertjatat 1076) 
3 

B Untuk Tahun Pengadiaran Baru 
? Tersedia disemua Toko Buku : 

I.. Kupasan (bentuk tanja-djawab) Angkatan '45 

oleh R. H. Maat 
SNN EN CA NA LE AA Rp. 9,— 
Bantan MEA ana Per BNN Sa nama “MOP 

2. Seal2 Udjian Tatanegara dengan Djawabnja 
se ea BUNKER REAA TTL ama SU NA Rp. 7,50 
Buku2 ini telah dipergunakan di Sekolah2 Landjutan Atas 
Negeri dan Partikelir. 

| Atau dapat pesan langsung kepada : 
Ii. SOEKAMTO, G. Kenekan P.A. 2/151 Jogjakarta. 
2. SUKAMTO, Djalan Merapi 16 Jogjakarta. 
Tambah porto 1046, minimum Rp. 1,50 

ak - Penerbit ,,TRIPADMA" 
MAKE KA RK KKM KE BKK KK KKR KK 
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Menjembuhkan segala kesakitan 

dalam perut, buang-air kotoran ada 

lendirnja, menguatkan lapisan usus 

dan pentjernaan dan membantu 

lekas menghantjurkan makanan 
S 

m3 

A
k
a
n
,
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Png ii snp Manage Ne 3 

       

Trading Coy | 

     
     

     
5 dah Dk 

Me In : BOE 
KETS ERNLEA. : 

| KRANGGAN PARAT WA | 

  

JOGJAKARTA 
Me aan Da Sunan 

| MALIOBORO 35 
   
  

ali untuk segala 

3 3 Oa : 4 Batuk, Pilek, Muntah2, 

Sakit perut, Kepala pusing, Gatal, 
Enijok, Sakit pinggang, Kesleo, 
Saki gigi. Bengkak, K epofong, 

Luka2 dan matjarm?2 penjakilain. 

/h TAY AN HOO 
RTA 

! NAN 10. TILP- 1620 KOTA. 
TN ah 
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| (pemenan 

| 

) 

| ! 

| IDjawatan Kependjaraan jg baru 

ang rapi dan murah djuga 

1hoa akan dipertundjukkan per-| 
Imainan wajang po-te-hi, barong-| 

| 'AnekaDjateng | 

|kan 2 orang mati tertembak leng 
kap 

KEBUMEN 

dikompleks Kebun Binatang Ser 
langsung sampai tgl. 15 Septem 
Ikan Raya jang ke-I pada tahun 
sebuah panitya dari Pemerintah 

  

(sekretarisnja Njonjah Sumini. 
f Panen" jang terdapat dalam 
(Pekan Raya ini manti disamping 
dari Djawatan Kepolisian, Per- 
tanian, Kesehatan dil. djuga dari 

Ipertama kali ini memperkenalkan 
usaha2 orang2 terhukum | dalam| 
Pekan Raya. Perumahan 

  

dipa- 
merkan oleh N.V. Yudho: tjon- 
toh rumah ini sampai berita ini 
ditulis masih sibuk dikerdjakan. | 

Pertundjukan2 hiburan jg agak 
menarik jakni sandiwara bintang 
film Nurnaningsih dengan rom- 
ongannja jang menurut rentjanaf 

|ping sandiwara Sri Mulat dgn 
| warna-warninja, gambang  kro- 

Inita, bioskoop: dll. Pada waktu2 
jang tertentu oleh golongan Tiong| 

: 

  

  
PEMALANG 
Mena ai oa menanam 

TEMBAK MENEMBAK DGN. 
GEROMBOLAN. 

Berita terlambat .dari Pemalang 
mengabarkan bahwa pada tgl.- 
18/8 sekira djam 22.00 didesa Si- 
rahu, 7 km sebelah selatan kota 
Pemalang telah terdjadi tembak- | 
menembak antara gerombolan ber 
sendjata dengan NI dari batal- 
|jon 445 jang sedang berpatroli di 
situ. 2 
Gerombolan jang terdiri dari 

belasan orang itu sedianja akan 
mengadakan ,,operasi” pada  ru- 
mah-rumah penduduk jang ada di 
sekitar daerah tsb. tetapi maksud 
ini rupanja telah diketahui oleh 
anggauta2 TNI sehingga dengan 
mudah gerombolan dapat dihantam 
jang kemudian lalu melarikan diri 
kearah lain. Dalam . tembak-me- 
nembak itu gerombolan korban 

dengan 2 putjuk sendjata. 
Pihak TNI dalam pada itu sela- 
mat kembali kepangkalannja. $ 

PURWOKERTO 
PERESMIAN PEGADAIAN 

NEGERI. 
Pada hari Sabtu jl. di Djatila- 

wang, Kabupaten Banjumas telah 
dilangsungkan peresmian pembu- 
kaan Pegadaian Negeri, dimana 
selain telah dikundjungi oleh Ke- 
pala-Kepal Djawatan djuga da- 
pat perhatian dari kalangan wani 
ta setempat, sedangkan penggun 
tingan pita dilakukan oleh R.. Oe 
mar Soerjokoesoemo Wakil Resi-| 
den Banjumas. Seperti diketahui 
Pegadaian Negeri jang lama te- 
lah dibumi hanguskan pada. masa 
revolusi dahulw dan pembangunan 
jang baru itu jang terdiri dari 
Rumah Gadai, Rumah Lelang, danfj 
Rumah  Beheerder diselenggara- 
kan oleh P.U.D.T. Drh. Banjumas 
dan pekerdjaan mana diborong- 
kan kepada anemer Soenardi dari 
Purwokerto dengan memakan bia 
ja sebanjak Rp. 583.000.— - 3 

  
"YTENJELESAIAN HEBOH DI 

DESA PONTJOWARNO. 
Untuk menjelesaikan “keruwetan 

didesa Pontjowarno, Alian menge 
nai pemberhentian serentak 16) 
orang perabot desa, tgl. 21-8-1956 
jang telah lalu oleh pamong pra- 
dja setempat 12 dari 16 perabot 
desa baru jang diangkat oleh Lu- 
rah, diberhentikan berserta Lurah 
nja pula. Hanja perabot lama sa- 
dja jang masih boleh bekerdja te 
rus. Diantaranja ialah 1 Kamitua 
3 kajim. Tanggal 25 -8-1956 jang 
akan datang didesa tersebut akan 
diadakan pilihan Lurah baru, 

PEMBRANTASAN MALARIA. 
G ran pembrantasan malaria 

dengan djalan penjemprotan obat 
diel kini sedang dilakukan 
oleh tenaga2 dari kantor Pembran 
tasan malaria Tjilatjap “ditempat 
tempat jang meliputi daerah Tji- 
latjap sampai dengan Kedu Sela- 
tan jang pandjangnja Ik. 115km. 
Dari 3 kabupaten jakni Kabupa- 
ten: Tjilatjap, Kebumen dan Pur 
woredjo, menurut rentjana ditja- 
tat sebanjak 301.739 djiwa jang 
akan mendapat lindungan dengan 
obat dieldrin. 
Gerakan penjemprotan itu su- 

dah berdjalan sedjak tgl. 16 Dju- 

SATU PETANG jang akan datang 

Pekan Raya ke-II ini diusahakan oleh fihak 
(eania penjelenggara jang diketuai 

say, koenthauw dil. Djuga 

     

  

Slamet, kongkurs Hawaiian dan Slamet Lan gulat, boksen, | 
      

  

lakan main setiap malam, disam- |dll 

Hr jang- entjiak wa- | pada hari2 jang akan ditentukan. 
eng, aan aan, anna Kemhan Lg ini bisa ' membuat 

| Fjatjat dll. 

DKA 

  

Blang Pekan Maya Ke Wr | 
tang akan dimulai dan ber- 

peer 1956. Berbeda dengan fx 

   
   

  

     

  

      
an 

    
Keluarga Istana Merdeka SemuanjaOpt. Tanda 
Mata Dari Nj. Soong— Nj. Soong Gemar Ko- 
i Tapi Tak Suka Gula — Gemar Srabi Dan 

bjuadah Bakar — Mobbrig Djakarta Pandai 
Bertempur Dan Menari — Mengenang Djasa 
Almarhum Pak Karbol—Beginilah Keadaan 

(00. Kamar2 pi Istana Merdeka 
DALAM SIARANNJA didepan tjorong BBC jang diutjapkan   dipertundjukkan pula permainan | 

ng dinamakan “sintren” (sema- 
i-towok) 

   Atjara pertundjukan jg akar 
dilangsungkan di Pantisari Ka 
Pekan Raya ini antaranja terda- 
pat Mambo Night, Ladies Band, 
Dagelan Mataram, dagelan Bing 

Krontjon 1 
Ban merebut gelar Ratu 

Ka amata, orkes seruling ,,Surya 
tjana” dari pendjara Mlaten 

        
   

  

'djudjur ikut mendoakan Menlu. | 
SEDJAK djaman purba, keti- 

Data pada itu djuga akan di: 
adakan permainan Kembang Api 

matjam2 bentuk diudara. 
Hadiah mobil Borgward 

Menurut : Ketua Penjelenggara 
sdr. Sudharto, dalam Pekan Ra 
ya ini djuga akan didjual lotre 
barang, dengan hadiah pertama 
berupa sebuah mobil merk Borg 
ward. Hasil bersih dari pendjua 

  

Menbenakar pi 
ranja kepada Jajasan Gedung Wa 
NN Taja Tank Anak? 

1. “Disamping lotre ter- 
sebut djuga pada hari2 jang ter 
tentu diadakan pula undian kar 
tjis masuk untuk mendapatkan 
hadiah2 jang. disediakan. 

Atas pertanjaan apakah dalam 
Pekan Raya ini akan diadakan 
permainan jang bersifat perdju-| 
dian, Sudrarto mengatakan ,bah 
W., permainan perdjudian tidak 
aka, terdapat dalam Pekan Ra- 
ya ini, tetapi mungkin akan di- 
adakan permainan ketangkasan 
(behendigheids spel). Apa jar 
dinamakan ketangkasan itu, ti- 
dak didjelaskan. Achirnja da- 
pat ditambahkan, bahwa harga 
kartjis masuk ke Pekan Raya ra 
ia2. RL Lima | 

Sementara itu untuk dapat me- 
ngawasi keadaan keamanan sela- 
ma diadakan Pekan Raya, maka) 
fihak Panitia perlu memberi tem 
pat jang agak luas kepada fihak 
Kepolisian, agar tugasnja dapat 
dilaksanakan dengan baik dan 
tidak mengalami kesulitan2 seper- 
|? terdjadi pada tahun jg lampau, 
dimana banjak orang jang merasa 

dengan | mempunjai kepentingan 
Gihak Kepolisian harus menunggu 
terlalu lama disebabkan sempit- 
nja tempat. 3 

Tahun Ini 
Rugi Rp 23 Djuta 
Kem.PerhubunganPe- 
san 95 Lok.DieselBaru 

DIREKTUR Djenderal Djawa- | 
tan Kereta-Api Ir. Effendi Saleh 
dalam keterangannja pada ,,An- 
tara” menjatakan, bahwa Kemen 
terian Perhubungan telah meme- 
san lokomotif diesel sebanjak 95 
ouah. Diantaranja 30 buah diesel 
dengan kekuatan 350 P.K. dan 
30 buah diesel dengan kekuatan 
650 P.K. dipesan dari paberik 
Krupp, Djerman Barat, sedang 
sisanja jang 35 buah lagi dengan 
kekuatan 875 P.K. dipesan dari 
General Motors di Amerika Se- 

rikat. : : 
Harga dari diesel jang dipesan 

dari Djerman Barat jang ber- 
kekuatan 350 P.K. itu adalah 
290.000 D.M. sebuahnja, dan 
420.000 D.M. untuk jang berku 
kuatan 650. P:K.. sedang diesel 
jang dipesan dari Amerika Seri- 
kat berharga US $ 130.000. Lo 
komotif diesel jang dibeli dari 
Amerika Serikat itu akan | 
di Indonesia pada bulan Djanu 
ari tahun depan dan jang lainnja 
jang dipesan dari Djerman Ba 
rat akan selesai dikirim seluruh 
nja ke Indonesia pada 
Mei tahun depan. | 
Pembelian lokomotif diesel ter 

sebut adalah dalam rangka usah. 
Kementerian Perhubungan  ke- 
arah penjempurnaan DKA. Hing 

      
     

   

    

    

    

   

Pantisar Ikagumnja, Segenap keluarga Indonesia jang ada di Inggeris ber- 
ara Pantisari & Kem- | 

“ka Tiongkok-Indonesia didjaman 

lan lotre ini menurut keterang:- | 
jannja, akan 

tiba 

bulan 

baru2 ini Menlu Ruslan Abdulgani menjatakan terbaru — dan 

   
apul di Kedutaan Besar di London, berdiri mengepung tiang . 

|Bendera Dwiwarna, mendengarkan Indonesia Raya. Gema 
'7 Agustus 11 th. jang lalu lebih mendalam rasanja diluar negeri 

ifa. Scterusnja Menlu Ruslan Abdulgani menjatakan, sesudah 
beliau menghadliri sidang 22 negara jang pertama dan kedua, 

Ibeliau lebih jakin lagi bahwa Indonesia akan dapat memegang 

  

  | peranan penting dalam pertjaturan Suez itu. 

Bangsa Indonesia jang terke- hun jl. itu, kernet 2.5 pe 
nal toleran (sabar membat) dan RRI Djakarta jg tahu, dipering 
'disemangati djiwa Bandung (A- ti. Maksudnja mengheningkan 
'A), insja'allah akan dapat mem tjipta, hati dan pikir ditudjukan 
pengaruhi persidangan kearah kepada Jean Me gnda 
perdamaian. Bangsa Indonesia jg supaja dapat meniru MM 2 
BN ang 2 Ibu Pertiwi zonder ingin pudji. 

GELOMBANG KAWAT DARI 
luar maupun dalam Peran aa 

: r i L er- 

Madjapahit, bahkan sebelumnja, Mengali a PIelamat Ji. Mahi 
setiap tahun selalu saling tukat nterdeka dan Republik Indonesia. 
menukar tanda persahabatan, bu pjumlahnja tiap tahun jg menga 
lu bakti. Saptu jang lalu saja lir ini tidak kurang dar Ba 
saksikan keindaha, djiwa Timur kawat. Jang ega Na 3 HA 
itu. Sewaktu ” Madame" Soong lah bahwa tidak kurang dari 18 
itu. Sewa : . “NC kawat sedjak th. 1953 datangnja 

Baen anna Da3 Tae TNO Cari Teteorang In: Bebi, ! . 5 n 1 ten ' Tangerang. nd 
neruska, perdjalanannja di In- Kanak. guru maupun intellek- 
onesia. Kepada Bunga merng se tail, lainnya: Aan semuanja dari 
gai Presiden dan sebagai seni-|rakjat, petani, : : 

iman dihadiahkan lukisan Tiong| kawat Haji Ba na 
kok indah sekali diatas sutra (Si “Thang, Menan, Nawi, Ardja: 
|dan ukurannja besar. Lalu se- ja, Gamuk, Pulung dan beratus2 
buah rana (schutsel) tiga lipa: nama rahajat lagi. Ratusan: til- 

tan dan pada tiap lipatan adalgram dari Tangerang. Ini istime- 
lukisan muntjul — bapus sekali.Iwa. Dan ada jg bunjinja: Semo 

Tingginja antara 2 meter. Ini jg ga Tuhan menetapkan Pe 
T . 2 ti 4 aa a as 

|cerindah. Kemudian lain2 ba. Indonesia selalu berdiri 

Tr: 

    

Agustus '45. Bukan Republik jg 
lain2. Emoh. : : 
Dan Bung Karno minta supaja 

tiap kawat dan surat utjapan se- 
lamat itu dibalas tjepat2 satu per 
satu. Bukan. adpertensi. . 
DJIKA ORANG MASUK dika- 

mar jg disediakan untuk Nj. Dr. 
Sun Yat Sen, puteri Soong Tjing 
Ling, di Istana Negara, bisa ma- 
suk angin, kalau tidak biasa di 
kamar dingin. Sebuah kamar be- 
sar, jang dahulu pernah dipakai 
oleh Presiden Philipina, di Ista- 

ang. 
Bukan hanja kepada Presiden, 

akan tetapi semua pembesar Ista 
na jang panjak bersangkutan de 
ngan Madame Soong sampai pe 
lajan2nja sama mendapat tanda 
mata, diantaranja berupa meda 

mungil dengan gambar almar 
hum Dr. Sun Yat Sen, gambar 
muntjul, bingkai emas. 

Budi baik ini akan dibawa ... 
-. mati. Pasti. na Negara Gula tidak disuka oleh nj.| Gambarnja Istana Negara begi- 
Soong: dan umumnja apa jang|ni. Ini istana berhadapan dng 

Istana Merdeka, dipisah oleh la- 
pangan luas. Rumputnja selalu 
hidjau gemuk, dipinggir ada.po- 
hon-pohon aneka warna, dianta- 
ranja pohon Trembesi dan diba 
wah pohon besar inilah biasanja 
Kesenian2 17 Agustus dilangsung 

manis2 tidak disuka. Tetapi ka- 
lau kopi, boleh sampai dua tjing 
kir. Disamping kesukaanja pa- 
da teh dan makanan roti kering 
jang rasanja agak asin. Ini .roti 
suka sekali. kan. 

Dipagi hari biasa sadja, roti Istana Megan merupakan rua- 
dan 'kidju atau lainnja. Tidak ngan terbuka jg pandjang, jang 
'ipastikan. Makanan nasi tentu su Pa el  tantak Pe AN ADA : tikan, bila djumlahnja jg dilantik ka dan lebih suka ikan2 dari asal panjak. Disini pula tempatnja 
daratan, ikan laut tidak suka. Da- kalau Presiden mengadakan Wa- 
ring sangat sedikit, atau didalam Jang Pa 2 San ia na an senian er g karee. sambalgoreng. Tidak istime andalan gedung pandjang be- va dalam makanan, lebih dekat sar itu, terdapat k.l. 2 kamar 'isebnt sederhana. Dan diwaktu besar, Tiga kamar untuk menjim- : Ea : 4. pan barang2, hasi2 keradjinan diadakan Pesta Negara, sudah ten- dan hadiah? dari rakjat jg di- 
tu masakan Indonesia jang ter- berikan kepada Presiden. 
kemuka, ini dojan sekali. Terma- -Dideretan sebelah Barat, 

  
disi- 

ini nilah terdapat diantaranja kamar 
Mag ebinga Pn tamu agung, dan disebelah Ti- 

a, itu srabi jang memang enik mur. kamar? untuk pengiring 
rasanja Ne tamu agung. Kamar2 jg disedia- 

Melihat kesukaan7nia i' kan untuk tamu agung wanita 
snehnia. kok b an itu PeNU. RRT ini terdiri dari 1 kamar 

: Kok banjak tjotjoknja de- tiur ang pendingin, 1 kamar 
agan Bung Karno. Malah Bung tamu @isampingnja, kamar untuk 
Karno tidak suka roti idju men- kantoran dan 1 kamar untuk ma-   
tega ik kan. Ke-empat kamar ini dihias 
Bj 5 2 San dan diberi perlengkapan2 jang 
Kalau pagi paling kopi2 tubruk serba tjotjok warnanja. Warna 

dengan pisang rebus. Kadang? kerosi, warna permadani dan 
djuadah bakar. warna kembangnja, tjotjok. Jang 

istimewa ialah kamar tidurnja. 
5 . x: Tempat “tidur baru dari kaju 

KOMISARIS MOBRIG di Dja- djati kembang (djati kembang ha 
aria 1g boleh dikata ..ig punja” nja terdapat didaerah Djawa-Te- 

Mobrig sangat populer di Djakar- ngah dan mena Pe Nan 
: 2 sa : na sawomatang, alas dan sarung: ne Dikalangan Angkatan Perang, putih ang klambunja putih pula. 
SSI. umum mamun di Istana. Didalam kamar ini sudah terse- 

Malah di Atjeh Gde Rake ini dju- dia Be an 
Te : Sae peralatan mandi dan bersolek jg 

Ta Ba Maka anak2nja jang diperlukan. Termasuk sabun man 
juga ikut membrantas gerombo- dinja Lavender. Lukisan? ig di 

lan di Atjeh, belum pernah ada jg gantungkan Pena kamar2 tamu 
gugur. Rakjatnja disana sangat tjin 3gung ini diselaraskan dng djiwa 
ta Mobrig. Apa sebab itu semua? Pe NYA Sat,» Gomap 15 bunga dan pemandangan gunung 
Boleh ditjontoh. Dengan pasukan di Indonesia. Diantaranja gam- 
kesenian beliau mendekati rakjat, barnja pelukis Dullah melukiskan 

i . Kaliurang, Kintamani, Idjen, Me 
memberantas gerombolan di rapi dari Basuki Abdullah, Pela- Atjeh. Dan dengan keseniannja buhan Ratu dari Pirngadi tua, 
beliau laris di Djakarta. Bukan sa Ka Tiga buah tilpun tersedia di dia sepasukan k : al 3 amar tamu agung, diantaranja 
Batan isi bagan Bali Jang berwarna putih jg terletak disam- 

, gxap dengan game- ping tempat tidur. 
lan dan penari2nja ulung. Tetapi . Sekali membitjarakan lukisan? 
Pak Rake djuga punja sepasukan indah, dapatlah ditjeritakan bah 
Mobrig Shan Ateh tile Indri wa Bung Karno adalah salah se- 

$ 5 2 ., Orang jg terlalu gandrun ada pandai sekali menari ,,Seudati.” tukisan? besar ig Indah2” Hara 
Tari ketjetet dan pukul perut dan pulan lukisan Bung Karno ini 

tidak kurang dari 400 buah, se- 

Tahun | 

bakul ketjil. Ada 

dibarengi gerak kaki, tangannia 
bagian terbesar buah lukisan pe- 11 1956 dan direntjanakan akan be- 

rachir pada pertengahan bulan 
Oktober 1956. Untuk keperluan 
.tsb. dibutuhkan obat dieldrin se- 
banjak 26.9940 ton, pompa sem- 
port 301 buah dan dikerdjakan 
oleh 43 regu penjemprot jg tiap2 
regunja terdiri dari 7 orang. Di- 
samping itu untuk pemeriksaan 
pekerdjaan, dipekerdjakan 11 
orang pengawas. 

DJEPARA 
DESA TELUKWETAN KELUAR 

SEBAGAI DJUARA. 
Dalam rangkaian peringatan Ha 

ri Ulang Tahun Kemerdekaan ke- 
XI djuga diadakan perlombaan 
desa. Adapun desa2 dalam daerah 
Kab. Djepara jang keluar sebagai 
djuara perlombaan ialah : Desa 
Telukwetan Ketjamatan Welahan 
(Kwd. Petjangaan) sebagai peme 
nang nomer I mendapat hadiah 
berupa uang sebesar Rp. 2500,—: 
Desa Karangadji Ketjamatan Ke- 
dung (Kwd. Kota) sebagai peme 
nang nomer II mendapat hadiah 
uang sebesar Rp. 1500,—, Desa (rus Demak tetapi karena menda 
Gujangan  Ketjamatan Bangsri pat kabar bahwa diantara djalan 
(Kwd. Bangsri) sebagai pemenang an itu ada jang terendam air ban 
nomer III mendapat hadiah uang djir maka perdjalanan diliwatkan 
Rp. 1000,—.. Semua hadiah itu te- Madiun—Solo. Menurut Hadisube- 
lah diterimakan kepada masing2 ho, udara buruk dirasa sedjak mu 

oleh bapak Bupati. lai Tjirebon terus ke — sebelah 
K L ATEN timur dan karenanja pesawat uda 

ra sering oleng sehingga tidak 
7 mengenakkan para penumpang2nja. 

PERLETAKAN BATU PERTAMA : 
Egi: 20/8-56 djam 12.30, Kepala 

SEKITAR "HET SEMARANG 

Daerah Kab. Klaten Bupati Moc- 

.VEEM” JG DIOPERKAN. 
5 Tentang berita telah diopernja 

htar telah melakukan perletakan "Het Semarang Veem” oleh 3 pe 
batu pertama utk. gedung istira- “£usaha nasional seharga Rp. 3, 
hat di puntjak G. Ngasem Ketj. juta lebih landjut dari pihak jang 
Bajat. Turut  menjaksikan dim. Mengoper itu ''Antara”” mendapat 
upatjara itu anggauta2 DPD, Kep. Keterangan bahwa sedjak tgl. 15-8 
Djapen Kab. Kep, dan sementara |Jl- Ketiga pengusaha tadi dengan para pendjabat?2 di Klaten. akte — notaris telah membentuk 

Semarang Veem'”' N.V. jang se- 

  motif-uap jang ada sudah sanga" 
tua umurnja. 

Lebih landjut Ir. Saleh menam 
|bahkan, bahwa sekalipun djum- 
lah penumpang serta  djumlah 
(muatan barang '. menundjukkan 
angka2 jang menaik, namun da 
lam tahun 1956 ini DKA akan 
menderita kerugian Ik. Rp. 23 
djuta. (Ant) 

WALIKOTA SEMARANG "”ME- 
LANTJONG” KE SURABAJA. 
Setelah Selasa pagi ,,melantjong” 

untuk beberapa djam di Surabaja 
Rebo malam djam 21.00 telah tiba 
kembali dirumahnja Semg., Wali 
kota Hadisubeno Sosrowerdojo. 
Pagi itu dengan pesawat Concair 
GIA ia berangkat dari Djakarta 
menudju Semarang tetapi karena 
udara buruk sehingga pesawat ter 
bang tidak mungkin mendarat di 
Kalibanteng, terpaksa ia turun di 
lapangan Perak Surabaja. Disana 
ia mentjari taksi dan sedianja 
akan meliwati Bodjonegoro — te-   

  

ga kini sebagian besar dari loko 

smi, 
lran Lor Tjirebon masing2 men- 
djadi pemenang 

  

DESA? JANG  MENANG, 
Dalam rangka perlombaan pem 

bangunan desa berhubung dgn. | 
perajaan ulang tahun ke IX ke- 
merdekaan Indonesia Desa2 Tru- 

Kali Tengah, dan Pabua- 

pertama kedua 
dan ketiga dengan hadiah2 bertu 
rut-turut Rp. 2.500,— Rp.1.500,— 
dan Rp. 1.000,— Selain itu diteri 
ma pula surat tanda djasa dan 
penghargaan oleh masing2 desa 
itu dari Menteri Dalam Negeri. - 
Desa . Susukanlembek, satu2nja Ii 

Desa pemenang 17/8-1956 dan De- 
sa pertjobaan Bajalangu tidak tu 
rut dalam perlombaan Desa2 jg. 
termadju sosial ekonomis atas da 
sar otoaktivitet itu, 

  

Jandjutnja bekerdja seperti apa jg 
dilakukan 
Veem” dahulu. Pengoperan tugas 
dikabarkan terdjadi pada tgl. 22-8 
ini. Mengenai buruh dikabarkan 
bahwa seluruhnja jang ada dari 
"Het Semarang Veem'”" itu akan 
tetap dipekerdjakan oleh 
rang Veem"” N.V, Susunan direksi 

darsono direktur. 
diri dari "Jupiter Veem” NV (Par 
sid), Firma Lely Trading Company 
(Soroto), Insel NV (Sanusi), A.H. 
Waworuntu dan Moh. Chafas, 

bahwa pemenang Baby Show jang 
diselenggarakan oleh Chung Hua 
Fu Nu 
Ulang Tahun ke-30 antaranja ada 

ri keluarga Suhari) jang mestinja 
bernama Moch. Budi Setiono Kis- 
wanto Soekardi, 
R. Soekardi, 
Semarang, 

oleh "Het Semarang 

”'Sema 

: Su 
Komisaris ter- 

'Semarang Veem” N.V. sbb. : 

PEMENANG BABY SHOW. 
Hari Senin j.b.l. diberitakan, 

ui berkenaan dengan hari 

ah Moh. Budi Sutiono (putera da 

putera keluarga 
Djl. Sumbawa 11/12 

dan badannja jang gemulai bagus. jukis2 Indonesia terkemuka dan 
Makannja tiap 17 Agustus. Seu- kebanjakan besar2, ukuran 1 me- 
dati ikut serta. Meskipun zonder ter lebih. Kumpulan ini sudah di Bi : - Mulai sedjak sebelum perang, musik, namun ritme dan melodi, tetapi sebagian besar hasil Beni. serta tarinja bisa mengikat penon-jdah Revolusi Indonesia. Harga- 
tonnja, ja, kalau perlu berdiam2. pa in Pee eRUp pn Dul- 

Ini belum. Kalau sdr. nonton MT Uatasan, tetapi - setjara : . - jnormaal, i Seudati. Inong, lebih kagum lagi.|pelaka, Ti onngaar oa ngan 
Seudati dimainkan oleh para putri. 
Hanja ada di Atjeh sadja dan dja- 
rang. 1 

DARI MOSKOW DIDAPAT 
kabar bahwa pertandingan-pertan 
dingan PSSI disana diubah "men 
djadi & kali. Semula direntjana 
kan 5 kali. Girangnja kawan-ka 
wan itu dalam perdjalanan tidak 
ditjeritakan, malahan susahnju. 
Maklum tidak dapat devisen iju 
kup. Malahan kalau tidak ,,be 
las kasian” Pemerintah, mung- 
kin mereka hanja bisa pulang 
sampai Karachi. 
. Tentang 6 kali ' pertandingan 
itu, tanggal-tanggalnja ialah 19 
Agustus, di Baku, 23 Agustus di 
Tiflis, 26 Agustus di 
29 Agustus di Karkov, 2 Sept, 
di Liningrad dan 5 September 
di Moskow. Ini rupanja dihu- 
bunggkan dengan akan kedatang 
an Presiden, Tg bisa nonton. 
Terang para adjudan akan gem. 
bira termasuk anggauta-anggau: 
ta rombongan jang - baru-baru. 

  
  A. 

MGR, A. SOEGIJOPRANOTO 
jang kini sedang 

Balkan Tuhan. 
kita, jaitu manusia 
Untuk pembangunan 

»anthropo-centrisme” itu dengan 
mendjadi pusat dari seluruh hidup 

Mn nat tersebut telah dikemu Kebanjaka, , gila bola” akan sebagai dawaban atas perta 1 si -sih. ang Olad) Pertandingan di Moskow itu mc Pee 0 koi eng banana lawan »TORPEDO”, ini 
kuat dari  .Lokomotiv”. 
mang baru namanja sadja 
dah. serem. Kabarnja nanti 

lebih djak tahun jang ke-12 usia Nega 
Me-ra Kita, mengingat kegagalan2 
su Jan kesulitan2 jang “kita alami 
di hingga sekarang ini. 

: - Menurut Mgr. A. Soegijopranot 5 Moskow. nama PSSI diganti segala kesukaran jang Tita sinini Penjapu randjan”. (tor : is . pedo): disegala lapangan pemban SEBELAS TH: SANG LALU, gara kita selama AI Kane uan NC 
tg. 19 Agustus 45. Seorang dok- Be aa Pb ana dari 
ter, pilot, ahli radio, pedjoang manusia itu sendiri. Kita telah 
Hebag bernama Dr. 'Wbenirnete aan an Megn nan Gee man Saleh, lebih terkenal  de- SNN an ibn nja. Sebagai manusia kita tidak 
ngan nama Dr. Karbol, dengan(boleh lupa, “bahwa kita adalah 
pakaian drill hitam, naik tiang machluk jang bertata-susila, Kesu iistrik. Di Pegangsaan Timur 56. karan2 jang kita alami didalam 

pembangunan negara kita itu ada Di. pasang kawat, talikan ka-ljah disebabkan .K 
x arena k -$ 

wat, salurkan kesalah satu ka-|laan kita itu Kenapa dana betah 
mar di Pegangsaari itu. Kawat (beres, 
dihubungkan dengan  tjorong 

Dalam tahun2 jang lewat kita di 
liputi oleh semangat jang berten 
tangan dengan semangat Timur jig 
ber-Tuhan. Jang kini meradjalela 
didalam masjarakat kita adalah 
semangat ,,anthropo-centrisme”', jg 
mendjadikan manusia sebagai pu- 
sat dari, segala-galanja, M 
telah mengangkat dirinja sebagai 
Tuhan, hingga dengan demikian 
mereka telah mentjeraikan dirinja 

radio. Bung Karno bisa berbitja 
tra dimuka tjorong. RRI di dae- 
rah menjiarkan. Lain kali pa: 
sang kawat dilain tempat, di 
asrama Mahasiswa. Djuga supa 
ja Bung Karno bisa pidato ra- 
dio. Pak Karbol sudah gugur. 
Dan kita rindukan sekali sema: 
ugat sematjam itu pada th. 1956     ini Peristiw, 19 Agustus 11 ta- dari Tuhan, dan mereka lupa bah 

Djiwa ,,Anthropo-Centris- 
me' HarusKitaLawanDgn 

n ia el Djiwa ,,Theo-Centrisme" 
Kesulitan? Jg Dialami Negara Kita Seka- 
En Kini Disebabkan Kareng Kita Telah 

eninggalkan Tuhan — Kata Mgr. 
Sugijopranoto 

berkundjung ke-Solo, 
Stalinov, kepada pers bahwa kesulitan? jang dialami 

un? j.l. itu terutama adalah disebabkan karena kita telah mening- 
Semangat ,,anthropo-centrisme” 

diangkat mendjadi pusat dari segala-galanja. 
. g Negara dan Bangsa Indonesia selandjutnja oleh 

Mgr. A. Soegijopranoto Giandjurkan agar kita melawan semangat 

harus kita lakukan dalam mengin ' 

  

Rahasia Istana 
Belanda 

Laporan Menge- 
nainja Akan:Sele- 
sai Disusun Ming- 

gu Ini 
»TIGA ORANG tjerdik pan- 

dai” (Gerbrandy, 'Tjarda van 
Starkenborgh Stachouwer dan 
Beel), jang diangkat untuk me- 
njelidiki kesulitan2 dalam istana 
Belanda menurut kalangan jang 
mengetahui minggu ini akan se-' 
lesai menjusun laporan mereka, 
Laporan tsb, mungkin akan di- 
umumkan, akan tetapi menurut 

dugaan orang laporan itu tidak 
akan menjebut” benar tidaknja 
tentang kabar2 baru, bahwa hu- 
bungan antara ratu Juliana dan 

nje Kota 

  

4 

  

Dari Hutan Berlagan 
(Mendjadi Jogjakarta 
Mengenan Sedjarah 200 Tahun Be,diri- 

ogjakarta — Sedjak Dulu Djodi 
Pusat Perlawanan Terhadap Belanda 

— Oleh: Darmosugito — Wartawan Kita di Jogja — i 
PERAJAAN UNTUK MEMPERINGATI 200 tahun umurnja 

Kota Jogjakarta jang akan terdjadi pada tanggal 7 Oktober 1936 
jang akan datang, 
alun2 Utara besuk tanggal 7 bu 
demikian pekan raja itu lamanja satu bulan. 

akan dimulai dengan adanja pekan raja di 
lan jang akan datang. Dengan 

Untuk keperluan 
pekan raja itu sedjak bulan jang lalu persiapan2 sudah mulai 
dikerdjakan orang. Hampir seluruh 'alun2 Utara, ketjuali sedikit 
pada sekelilingnja, sekedar untuk lalu lintas, diberi pagar tinggi, 
dalam mana telah didirikan beberapa puluh bangunan, diantaranja 
lada jang mempergunakan bahan2 jang mahal, 
hampir selesai dikerdjakan. 

Kedutaan2 luar Negeri jang me 
ngambil bagian: 'Sovjet Rusia, R. angeran Bernhard makin 2 , 

Pat : Men Ta pe aan Amerika, sedang 

' Laporan itu selandjutnja djuga Hongeria dan Djerman Barat 
  

tidak akan membitjarakan tentang 
ada tidaknja pengaruh dukun wa- 
nita Greet Hoffman terhadap ra 
tu Juliana. 

Hari Selasa nona Hoffman mem 
bantah berita2 pers, bhw ia akan 
pergi ke Venezuela atas saran Pe 
merintah Belanda. Kepada UP ia| 
"berkata: ,,Saja ingin tetap tinggal | 

li Holland, karena saja mentjintai | 
negeri ini”. 

Seperti diketahui, menurut beri- 
ta-berita pers, nona Hoffman mem 
punjai pengaruh besar terhadap ra 
tu Juliana, sehingga achirnja an- 
tara Juliana dan Berrnhard timbul 

selisih faham. Akan tetapi berita? 
'emikian dibantah dgn kerasnja 
Yeh kalangan resmi dan. nona 
Hoffman sendiri. Demikian berita | 
UP dsri Den Haag (Antara). | 

"9
   

“sebabkan Terlalu 
Banjaknja Pegawai 
MENURUT keterangan Kepa- 

la Bagian Biro Politik Kemente: 
rian Perhubungan Moh. Subari 
dalam waktu jang singkat Kemen 
terian Perhubungan akan mem- 
bentuk suatu panitia chusus jang 
bertugas menjehatkan Damri. Di 
samping itu panitia ditugaskan 
pula untuk menentukan status 

dari Damri jang hingga kini ma- 
sih ber-status LC.W, 

Damri jang hingga kini bera- 
da dibawah kekuasaan Kemente 
rian. Perhubungan merupakan 
suatu djawatan jang boleh dika 
takan sosial, dengan arti kata 
pertama2 dimaksudkan untuk 
memenuhj kebutuhan "umum da 
lam sdil pengangkutan, lebih2 
ditempat2 dimana tidak atau ku 
rang ads, perhubungan  kereta- 
api. Djumlah bis Damri jang ma 
sih dapat dipergunakan ada 120 
buah. 
Djumlah pengeluara, Damri 

seluruhnja tertjatat Rp. 80 djuta 
setahun, sedang pemasukannja   

sampai hari ini masih belum ada 
kepastian, sungguhpun "utk. dua 
Kedutaan itu sudah disediaka8 | 
tempat. | 

| 
| 

Kementerian2 kitapun tidak 
mau ketinggalan, malahan bangu | 

Kementerian Perekonc" 
Sta 

nan dari c 
mian nampaknja ,,ngajang batin 

Persiapan2 untuk pameran Ang, 
mengambi: | 

tempat lebih luas dari jang lain2.' 
katan Perang kita 

sebab dalam bagian itu akan di- 
pertundjukkan alat2 dan sendja: | 
ta kita, jang bagi umum ena! 

akan! 

diusahakan supaja bisa dipertun- 
diukkan beberapa matjam kapal 

Kurang dikenal, malahan 

udara jang modern, djuga radar 
dan lain2 alat penangkap tan- 
da2 jang berkenaaan “dgn . Ang- 
katan Laut dan Angkatan Udara 

4 kita. 1 Bis Diurus nu 
Hanura 2 Sementara itu dari fehak Ke- 
Rn 14 Orang “SSS Igutaan2 "Luar Negeri jang sama 

a 3 saj mengambil! bagian akan dipertun 
Kerugian #Damri”'Di- djukkan djusa: gunananja  atum 

  

ialam swasana damai, televesi, 
dan lain2 tehnik keistimewaannja 
masing2. (teknik dalam 'arti kata 
sepenarnja). 
Masih belum bisa» diketahui 

sampai berapa djauh' meriahnja 
sekan raja jang makan tempo 
satu bulan itu, -dan- bagaimana 
sengaruhnja ibagi “ penghidupan 
cakjat baik selama masih ada pe 
kan raja, maupun sesudahnja, te- 
tapi jang njata bhw karena per 
siapan2 itu, boleh dikata ribuan 

rakjat sudah bisa' memetik ke- 

untungannnja setjara- . langsung. 

karena dalam persiapan2 itu 

membutuhkan tenaga pekerdja 

iang tidak sedikit. Djugd wara 

pemborong2 sama bertepok ta- 

ngan, karena bangsal2 jg besar2 

lu, tidek bisa dikerdjakan oleh 
tukang2 biasa, tanpa  petundjuk- 

ija pemborong2 jang penuh de- 

ngan pengalaman. 

Pada tgl. 7 Oktober 1956, Ko 

ta Jogjakarta genap berumur 

200 taiun! 5engan memperi- 

ngatj ini, sendirinja orang ingin 

  

    

  

  

  

hanja berdjumlah Rp. 16 diuta. 
Diumlah pengeluaran D:mri ig. 
begitu besar itu, disebabkan oleh 
terlalu banjaknja buruh, jang ber 
djumlah 3.300 orang. 
Hal itu berarti. bahwa perban 

dingan djumlah. buruh dan djum 
lah bis adalah. 1.:.14. Dengan 
perbandingan-ini mustahillah ba 

tungan. (Antara) 

TENTARA. BERGOTONG- 
ROJONG MEMBANGUN S.R, 
Bersama-sama rakiat ' anggota 

tentara telah mengadakan gotong 
roiong membuat" sebuah Sekolah 
Rakjat jang letaknja didesa Antar 
diaja dekat Tiiteureup kabupaten 
Bogor. Dikabarkan selandjutnja, 
bahwa seorang anggota tentara 
pada waktu senggang memberi pe 

ladjaran ditempat iang letaknja 
sangat terpentiil itu. 

nja”, tentunja ini tidak akan 
kurang dari 2 djuta rp. Lukisan2 
itu berada di Istana2 Djakarta, 
Bogor dan 'Tjipanas. 
GANTUNG LEHERMU, kalau 

sampai Bendera Pusaka djatuh di 
tanah, begitu pesan Bung Karno 
Kepada Dullah jang bertanggung 
djawab. Memang kalau mengha- 
dapi 17 Agustus ini, segenap te- 
naga Istana bekerdja keras sekali, 
termasuk 'pelajan2-nja jg siang- 
malam tiada hentinja. Apalagi 
sekarang, djuga menerima Tamu 
Agung sekalian. 

Soal Bendera Pusaka ini 
Karno sendiri mengkontrol. Ha- 
rus erat2 ditalikan, tali harus 
baru dng pasti tidak dapat pu- 
tus, tahan angin besar sekalipun. 
Untuk memberi kekuatan kepada 
Sang Saka ini Dullah berusaha 
menggunakan rotan, paku, sekrup 
dan segala. 

Ini usaha manusia. 'Tjuma “saja 
jakin, Tuhan J.M.E. sendiri jang 
tidak mengidzinkan Sang Saka 
Sampai tidak berkibar terus di 
angkasa. Sajang, kawan2 di Irian 
Barat dilarang keras  mengibar- 
kan Dwiwarna. 

  

    
Bung 

S. J. Apostolik Vicaris Semarang 
menjatakan pendapatnja 
oleh Negara kita dalam 

meliputi masjarakat 

»T'heo-centrisme”, Tuhan harus 
kita, pusat dari segala-galanja. 

ya mereka sebenarnja hanjalah 
abdi dari Tuhan dan seluruh hi- 
dupnja tergantung dari Tuhan. 
Akibat dari pada ,,anthropo-cen- 

trisme” itu, maka manusia ingin 
berkuasa sendiri, ingin diatas sen 
diri dan seterusnja. Ego-isme atau 
Aku-isme meradjalela dimana-ma- 
na, hingga ekses2-nja merugikan 
negara dan masjarakat kita. 
Mengingat hal itu semua, dalam 

mengindjak tahun jang ke-12 dari 
Negara kita sekarang ini, oleh Mgr 
A, Soegijopranoto diandjurkan 
agar kita kembali mendjadi orang 
Timur jang ber-Tuhan. Semangat 
santhropo-centrisme” harus kita 
lawan dengan ,,Theo-centrisme”, 
jaitu menempatkan Tuhan sebagai 
pusat dari segala-galanja. Hal itu 
tidaklah tjukup diutjapkan dengan 
bibir sadja, akan tetapi benar? ha 
rus dilaksanakan dengan ketulu- 
san hati. Tuhan harus mendjadi 
pusat dari seluruh kehidupan kita, 
didalam rumah-tangga, didalam ma 
sjarakat, didalam seluruh kehidu 
pan bangsa kita. Kita tidak boleh 
lupa bahwa kita adalah abdi dari 
Tuhan. Demikian a.l. Mgr. A. Soe- 
gijopranoto.   

anusia ajar 
Sebagai penutup uraiannja itu di 

bahwa  keterangannja 
itu diutjapkan sebagai putra Inda 
nesia jang ikut dengan mati-mati 
an berdjuang untuk Kemerdekaan 
Tanah Air dan Bangsa Indonesia,   

gi Damri untuk mendapat keunkc 

na III dan sebagian dikuasai oleh 
Sultan Hamengkubuwana I, siapa 
telah memilih hutan Beringan men 
djadi Ibukotanja, karena hutan ini 
pada djaman Sultan Agung Anja- 
krakusuma, malahan: djuga sedjak 
djaman 
mempunjai sedjarah jang penting, 

| Hamengkubuwana 
mengerdjakan Ibukota, dimulaikan 
dari bangunan Keraton, Pembangu 
nan seluruhnja selesai pada tang 
gal 7 Oktober 1756, 

nama Ngajogjakarta, adalah nama 
asal, sebab sedjak dahulu didalam 
hutan Beringan sudah ada gedung 
pesanggrahan jang bernama Nga 
jogja. Gedung itu 
Kartasura, hanja dipakai 
pemberhentian lajon?nja para Bang 
sawan Keraton jang akan dimakam 
kan ke Imogiri, 
wartawan kita Darmosugito 

menengok kebelakang, pada 200 

tahun jang lalu, ialah sedjarah 

berdiri dan lahirnja Kota Jogja 

karta. 5 3 
Karena sangat tidak menyetu- 

djui.beleid politik Susuhunan Pa 

kubuwana II, jang dalam banjak 
hai selalu mendjadi kurban ee 

sa us: kram anja” «yan  Hohen- 

ui perwakilan-V.O.C. di Dia 

ah Pasisir Utara dan 
“hingga dari sedikit keku 
'Susuhunan Pakubuwana Il 

ebhgat Radja Mataram, baik. de- 
facto maupun de jurenja makin 
susut, maka-pada 19 Mei 1746. 
dengan diam2 Pangeran Mangku 
bumi, saudara muda dari Susu: 
hunan Pakubuwana II, bersama 

sama dengan 5 orang Pangeran, 
diantaranja jang bisa diketahui 
namanja adalah Pangeran Hadi: 
widjojo  (s€eda  Kaliabu-Kedu), 
Pangeran Widjil H-dan Pangeran 

Krapjak, telah meninggalkan Su 
rakarta untuk membuat “perlawa 

  

      
   

nan. Keberangkatan ini sesung- 
guhnja dengan setahunja  Susu- 
hunan Pakubuwana HI, karena 
dia sendiripun membenarkan si- 
kap Pangeran2 itu, bahwa tan- 
pa kekuatan sendjata, V:O.C. ti- 
tak “bisa “diusir. 

Perlawanan Pangeran2 Mangku- 
bumi cs. ternjata lebih dari jang 
semula diduga, sebab ia bisa meng 
gabungkan diri dengan R. M. 
Said (Mangkunegara) I)-cs. jang 
melakukan perlawanan-lebih dahu 
lu, karena pengasingan ajahnja ke 
Ceylon. 
Sementara itu, pada tahun 1749 

telah terdjadi peristiwa jang sa 
ngat menjedihkan, karena didalam 
saat2 Susuhunan-Pakubuwana II 

Isakit keras dan .mendekati akan 
Imangkatnja, van Hohendorff telah 
'berhasil memeksa kepadanja untuk 
Imembubuh politik kontrak ,,penje 
rahan defacto dan dejure-nja Ne- 
gara Mataram kepada V. O. C.”, 
hingga selandjutnja.siapa.jang ber 
tachta di Mataram, mendapat pin- 
djaman Negara dari V.O.C. 

Berita ini makin . menimbulkan 
kemarahan Pangeran Mangkubumi 
dan R. M. Said cs:/ karenanja me 
reka mengatur siasat demikian 
rupa untuk menjerang Surakarta. 
Dan akibatnja benar2 Surakarta di 
dalam bahaja. 
Putjuk pimpinan 'V,0O.C. jang 

tahu akan hal ini, mengetahui bah 
wa politik beleid van Hohendorff 
fidak bisa diharap akan membawa 
keuntungan, sebab itu ia dipersi 
lahkan pulang ketanah dingin, dan 
kedudukannja digantikan oleh Har 
tingh, siapa dikenal sebagai satu2 
nja orang kulit putih dimasa itu 
jang sangat mengetahui akan adat 
istiadat Djawa, dan watak2nja 
para Luhur Djawa. 

  
Langkah pertama jang ia ambil, 

adalah memberi keinsjafan kepada 
kedua belah fihaknja, jang tengah 
bermusuhan, bahwa peperangan 
saudara membawa penderitaan rak 
jat, sebab 'itu diusulkan supaja 
kedua belah fihaknja ,,meletakkan 
sendjata”, dan Negara Mataram 
dibagi mendjadi dua. 

Ternjata ,,nasehat”” itu diterima 
baik oleh kedua fehaknja, dan ini 
lah jang menjebabkan terdjadinja 
sperdjandjian Gianti” jang dibu 
buh tanda tangan Hamengkubuwa 
na I (Pangeran Mangkubumi) pada 
tanggal 13 Pebruari 1755. Perdjan 
djian itu dikenal djuga dengan 
nama ,,Palihan nagari”, sebab isi 
perdjandjian itu .jang terpenting 
adalah ,,Negara Mataram dibagi 
mendjadi dua, sebagian tetap di 
kuasai oleh Susuhunan Pakubuwa 

Panembahan  Senapati, 

Demikianlah MEAap bata Sultan 
1 orang mulai 

Konon orang mengatakan, bhw 

pada djaman 
untuk 

demikian tulis 

Pada umumnja 

  

- 

  

SI GRUNDEL 

(karena heboh sekarang ini 
sumbernja sebagian besar 
dari Lie Hok Thay, Pertje 
takan Negara, Djakarta) 

». Ihooo, apa Pertjetakan 
Negara sekarang sudah be 
robah djadi sumber Per- 

  

  tjek-tjokan Negara?   

    

PERTI 
PERTI, itu partainja Buia Si- 

radjudin Abas, kabarnja akan 
tindjau lagi kedudukannja dim 
kabinet. Sebabnja krn tidak puas 
dgn beberapa beleid kabinet. Di 
antaranja soal pengangkatan2 di 
luar negeri, soal susunan rombo- 
ngan Presiden ke Amerika dan 
Russia dsb. 

Sir-pong mau tanjak: Terus te- 
rang adja pak Abas: tidak puas 
apa karena pak Abas sendiri 
tidak diadjak ikut ke Russia ?? 
Jang bener sadja, Buja!! 

RAMLEE 
Menurut kabar U.P. dari Si- 

ngapura, itu bintang film Malaya 
jg kemaju, kewek, kenes, walau 

dia djuga pakai tjelana seperti 
Sir-pong, P. Ramlee, didenda 190 
dollar-Straits, karena nunggak 
nggak bajar padjak. 

Sajang tidak diberitakan lebih 
djauh apa Ramlee sesudah de- 
ngar putusan hakim terus nangis 

tersedu-sedu dan njanjikan raju- 
annja dendang Malaju jg terkenal 
itu. 

Maklum biasanja dalam film, 
kaluk Ramlee sedang sedih, terus 
njanji terseda-sedu. 

Uu NU 
U Nu, bekas P.M. Birma, dan 

sekarang ketua gabungan partai2 
jang terbesar di Birma bilang: 
Nasionalisasi gampang, uang bisa 
ditjari, tapi sajangnia utk nasio- 
malisasi sesuatu di Birma, seka- 
rang masih kurang tenaga2 ter- 
latih. 

Ini bedanja Birma dgn Indo- 
nesia, 

Tjoba seandainja di Indonesia 
ada orang jg berani berkata se- 
perti U Nu tadi, tanggung kon- 
tan ada jg teriak2: kaki-tangan 
asing, tidak repolusioner. 

Emangnja sih, apa di Indone- 
sia itu, djago teriak2 lebih laku 
dari orang2 jg bisa dan mau ber- 

fikir dan berani terus terang ?? 

  

  

SIARAN RADIO R. I. 

SEMARANG, 25 Agustus '56 : 
Djam 06.25 Soran dan Genderan. 

07,20 Soran dan Genderan (landju 
tan). 12,00 Bunga Rampai Siang. 
12,45 Rajuan Tony Arden. 13,15 
Lagu2 Mesir. 13,30 Hidangan Pan 
tjaran Nusa. 14,10 Orkes Radio 
Semarang. 17.00 Paduan Suara 
anak2. 17.30 Dongengan anak2. 
17,30 Dongengan anak2. 18,15 Kron 
tjong Sendja. 18,30 Obrolan pak 
Patrol, 18,45 Krontjong Sendja 
(landjutan). 19,30 Sesando Timor. 
19,40 Imbauan Malam. 20,30 Klene 
ngan Patalon. 21,10 Tjeramah. 
21,15 Wajang Kulit semalam sun- 
tuk. 22,15 Wajang Kulit (landju- 
tan). 05,00 Penutup. 
SURAKARTA, 25 Agustus '56 : 
Djam 06,10 Pagi meraju. 06,30 

Waltz Gembira. 08,45 Dari Lautan 
Teduh. 07.20 Rajuan pagi. 07,50 
Irama Gembira. 12,03 Klenengan 
Gadon, 13,40 Klenengan Gadon 
(andjutan). 14,10 O.K, Irama Ma- 
sa. 17,00 Bu Nies dengan kanak? 
nja. 1740 Varia Djawa Tengah. 
17,50 Seni Karawitan. 18,15 Ruang 
an Wanita. 19,30 Imbauan Malam, 
19,45 Kontak dengan Pendengar. 
20,30 Malam Manasuka. 21,15 Ma- 
lam Manasuka (landjutan). 22,15 
Batjaan Buku. 23,00 Penutup. 
JOGJAKARTA, 25 Agustus '56 : 
Djam 06,10 Orkes Andre Koste- 

lanetz. 06,35: Suara Bing Slamet. 
06,45 Irama Bolero. 07,20 Permain- 
an Gong & Angklung. 07,30 Hida 
ngan pagi. 12,00 Puspa Djelita. 

:12,20 Bingkisan dari Minahasa, 
113,10 Ujon2 Djampi Sajah. 14,10 
Ujon2  Djampi Sajah (landjutan). 
17,00 Tjatatan Dua Pekan Studio 
Jogjakarta. 17,40 O.H. Putri Ma- 
luku. 18,15 Bingkisan Malam Ming 
gu. 18,30 Saju Meraju. 19,40 Pan 
tjaran lagu Baru. 20,20 Pantjaran 
lagu2 Baru (landjutan). 20,50 O.E. 
Bukit Siguntang." 21,15 Dari dan 
untuk Pendengar. 22,10 Dagelan 
Mataram. 28,30 Penutup. 
DJAKARTA, 25 Agustus '56 : 
Djam 06.10 Rajuan pagi. 07,30 

Orkes Studio Bandung. 12,00 Lem 
baran Wanita. 13,30 Seni Sunda 
Studio Djakarta. 14.10 Trio Sam 
Saimun. 17,380  Ketjapi Laksana. 
18,30 Orkes2 Konsert. 19,20 Variete 
Pemuda. 21,15 Orkes Studio Djakar 
ta, 22,15 Lagu2 Barat Populer, 
23,00 Penutup, 

  
s|TJIREBON, 25 Agustus '56 : 

Djam 06.10 Geraldo. 06.40 Orkes 
pagi. 07.10 Kartini melagu. 07,40 
Rumpati dan Supardi. 12,02 Saptu 
Gembira. 12,30 Hidangan O.S.D. 
13,10 Orkes Seruling. 13,40 Mela. 
Chrino Strings.. 14,10 Gamelan 
Sunda. 17,00 Suara S.M.P, 17,30 Si 
aran A.P. 18,15 Orkes Krontjong, 
19,20 Orkes Melaju Modern, 20,20 
Pilihan Pendengar. 21,15 Kontak     

di 
Jogjakarta, 

dengan Pendengar. 21,30 Pantun 
Sindanglaut. 22,15 Pantun Sindang 
laut (landjutan), 283,00 Penutup, 
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| bagai suatu tenaga menurut hak: 

        

   

   
   

  

Hal jang 2 perhatian Resepsi  perpi Da Sa. 
4 peer Konperensi Asia-Afrika Njonja Soong. 2 t 

Ten semangat jang ternjata| Sementara itu Dutabesar RR "dari istiwa politik jang be| Huang Chen telah mengadakan pepe amati AA co 0 mai Ton Br eng EA 

maan jang dikat ja | 
kundjungannja di Indone 
san jang mendalam ke 

Dinjatakannja, bahwa 
kundjungannja I 

jaan ,,semangat Bandung”. 
Nj. Soong dalam pidatonja it Te 

kemudian me an pendapat 
nja tentang m: , 
Konperensi Bandun 
jang menurut Nj. S 
merona perimbangan jai 
idunia setjar, menggontjar nja. Pendapatnja B 

mangat Bandung” i 
dato tsb. dihul 
perdjuangan2 

   

    

   

  

Keterangan ini dikemukakannja karena terdapatnja sebagi sa-bangsa jang mengkeritik 
dapat Asia-Afrika i 
makannja sebagai sua jang tidak memuask: 1 manapun." LN Saat ten “Dad Ni. Soong djuga menjatakan kejakinannja, bahwa hanja memperkuat solidaritet dan | djasama dengan sungguh2 ime gang teguh ,,semanga 
bangsa2 Asia dan 

dgn dah "obsolete” dan immora?”. "|Mereka mengatakan banya djalan 

in ini seluruh 
: untuk 

memperdjuangkan perdamaian du itu adalah seperti kenetralan pu 

       
"3 Hae Na: pe Ken Tenan Pi aki n kedjadian2 disekitarnja. Massa rakjat tel: hk Tiongkok tidak merasa gelisah, luar . ten marah, tidak senang atau terka- nurut . & tjau oleh pendirian jang bebas Kata nj. Soong Konperensi (Sari negara2 Asia—Afrika, bahkan memudji pendirian ini, karena ini 

akan bermanfaat untuk membikin -a keinginan? rakjat Asia—Afri 2 1 
perdamaian 4d 
tem sosial 

Asia-Afrika mendjelaskan bahwa perobahan itu telah merbbah pi 
imbangan kekuatan didunia. Sis 
tem kolonialisme jang tua, jang mendjadi kekuatan tjadangan dan 
basis bagi negara2 imperialis, te 
lah akan mendjadi barang jang 

-lalu. Sebenarnja, pergilah sudah 
hari2nja jang kaum imperialis 
Gapat mendikte kemauannja - ke- pada rakjat Asia-Afrika dan men 
djadikannja sebagai "alat - untuk 
politik perang, perampasan, dan 
rasdiskriminasi itu, Konperensi 
Bandung dengan djelas menun- 
djukkan bahwa massa rakjat jg. 
sebegitu banjak telah keluar se- 

   

      

      

    

  

menghormati 
lain, dan 
mendjadi 
be: 

sama. Sd 
Dih: arapkannja djuga agar n za bersaudara di Asiah i Ha 1 memelihara hubungan jang 

akrab ini, karena hanja &d aa memperkuat solidariteit d 
sama diantara kita, den 
iguh2 memegang teguh ,, 
Bandung”, baru dapat kita m 
djukan dan saling membantu da- 
lam pekerdjaanh jang bersedjarah: 
untuk menghapuskan terkebel: 
kangnja ekonomi dan kebudajaan: 
Dan nja dengan djalan jang 
progressif ini, baru dapat kita mempergunakan seluruh iga kita didalam perdjuangan jang pen 

   

    

nja sendiri. 
Mereka dengan hati jang tabah 

akan menghapuskan sistim kolo- 
nialisme jang djahat itu. .dan dgn 
hati jang tabah berusaha untuk | 
kerdja sama setjara bersahabat 
diantara rakjat semua negara. Pe 

| robahan dalam orientasi ini mem 
| punjai arti jang penting. 

        

ting untuk perdamaian dunia, 
Demikian antara lain pida 
dio Nj. Soong Ching Ling 
malam. (Antara). «4 

sar pada zaman ini. Tentu, sis- Hate TT untuk kehormatan dan stem ekonomi dan sosial “dari perpisahan dengan njonja Soong ncgara2 jang mengambil bagian Kajug Ling. 
itu amat besar perbedaannja. Ke|: Menurut rentjana, njonja Soong serijajaan agama dan politik dju bertolak kembali ke Tiongkok Ke pertja) en  hebeaat, Setaan 0 Le a djauh berlainan. Tetapi, soli-| MIS Pagi, sete! na pa aja : an |dakan kundjungan2 di Indonesia gariteit antara negara? itu dapat atas un 21 A1 men an? perbedaan2 itu,  danydan" $ 5 memungkinkan agar mereka dgn) Pada resepsi semalam telah ha- seluruh ten Na bae mag dir Perdana Menteri Ali selur enaganja dapat dipergi La ente t 3 Pn aa midjojo dan njonja, Ketua Parle nakan dalam Se Naa aa Mei Pena Sena ane (alam daerah ini dan zaman se Moh. Rum, beberapa Menteri lain karang ini: faktor mempersatu- |nja, 'korps diplomatik, anggota? kan mereka  djauh Parlemen, | Lembaga Persaha batan Indonesia—Tiongkok Prof. 

Prijon Ban an, anna 
Padi rja 2, Kepala. isi Negara mengala ukanto dan banjak kaum terke mi sedjarah penindasan dari ko |muka lainnja. (Antara). 

i        
   

   
daripada faktor? memisahk, . me 

   

“Ketua Umum Dan Sek 
ra. | Polisi 

       
       

           
   

  

    

    
    

    

   
   

    

” Gelombang Nasio- 

  

    

        

       
    
   
      

dan memungkinkan perluasani: 

  

    

   

   

   

  

#|langgar kedaulatan kita, melain- 
'ykan mereka mentjoba pula untuk        

   
     

  

   

  

   
      
    

tenaga | geri2 Arab. Demikian presiden 

     

  

   

  

   

  

     

t th ol ik 

  

   
    

   
    

    

          
   

  

— NJ. SOONG CHING LING DI BOROBUDUR — 
Tampak 2. Ching Ling dengan gunakan pajung menga- |gumi keindahan Tjandi Borobudur pada tanggal 20 Agus jbl. 

| Menurut rentjana hari Kemis ini nj. Soong meninggalkan Indonesia | 
setelah mengadakan kundjungan selama 10 hari kembali ke RRT, 

      

    

    
   

  

    

3 
SIX 

Mengenai Sebab2" Penjebaran Pamflet 
Se | Front Pemuda Sunda : 
ADENG S. KUSUMAWIDJAJA dan Adam D. Sjam- 

Ban i supradja masing2 ketua umum dan sekretaris djenderal Front 
| Pemuda Sunda Rebo siang kira2 djam 13.30 telah ditangkap | 

CPM Bandung ketika sedang diprosesperbal oleh pihak 
Reskrim Propinsi Djawa Barat. Kedua orang tersebut dituduh | 

   

jang | telah menghina Presiden Soekarno dgn tulisannja didalam pam ' 
u|flett2 Front Pemuda Sunda, jang sebagai telah dikabarkaan te- . 

lah disiarkan dikalangan masjarakat. 

Menurut keterangan, penangka 
pan oleh CPM itu dilakukan atas 
perintah: staf divisi Siliwangi. 

Seperti diketahui, Adeng ada- 
lah seorang letnan-dua TNI jang 
kini sedang dinon-aktifkan dan 
mendjadi mahasiswa Akademi Hu 
kum Militer, sedang Adam ada- 
lah seorang anggota redaksi ma- 

  

nalismeArab Naik 
' PRESIDEN MESIR, Gamal 
Abdel Nasser, dalam 'interviu dgn 
harian Syria, "Al Diyar” jang s 
kutip oleh harian2 Mesir hari 
lasa menjatakan ,,setiap orang | :: » an 
Mesir tidak berdjoang sendiri djalah "Utusan Sunda. 
dan in, orang Ketua dan Sekretaris 

F.P.S. telah memberi- 
kan keterangan kepada 

5 3 .-. polisi, : : oleh siapapun dju| Sementara itu Kepala Polisi 
- Dajwa Barat Enoch Danubrata 
Orang2 Arab jakin akan tudju- |menerangkan, bahwa sekarang 

an mereka dan harus mengusaha-/ Polisi Negara sudah mempunjai 
kan sumber2 alamnja sendiri utk|bahan2 mengenai sebab2 dan penghidupannja. Mereka jg men-| maksud2 dari penjebatan pamflet 
tjoba melanggar hak-hak sah kita Front Pemuda Sunda, jang di 
tidak sadja akan mentjoba ' me- tanda-tangani oleh ketua umum 

nja Adeng S. Kusumawidjaja dan 
sekretarisnja Adjam D. Sjamsu- 
pradja. Polisi sekarang djuga ma 
sih terus mengumpulkan bahan2 
lainnja, sambil mengikuti perkem 
bangan lebih landjut. 

Seperti diketahui pamflet? itu 
menjebar di Bandung pada tang 

Nasser dari Mesir. (Reuter) gal 17 Agustus jang lalu, dan, 2 am | hingga sekarang masih terus menf Sekaran 1u- djadi bahan pembitjaraan orang. 

menghentikan gelombang naik na 
sionalisme Arab jang mereka 
anggap sebagai antjaman terha- 
dap. kepentingan2 materiil dan 
tudjuan2 imperialis mereka dine-   

$ Menurut Kepala Polisi Djawal 
Barat, Adeng S. Kusumawidjaja 

Fsendiri telah datang untuk membe- 
rikan keterangan2 tentang pamflet 
itu, baik mengenai motief?nja ser 

  

-|dan didengar keterangannja. 
| Dapat ditambahkan, bhw pam- 

(K.V.P.), Prof. Romme, Pemuda Sunda jang berapat di Bo 
gor telah mengeluarkan dan meng 

Jumumkan resolusi2nja. 

gas tadi, dan kemudian Ratu Soal pengusutan pembu- 
Juliana. memanggil Prof. Zijls : nuhan atas diri Oto Is- 
(Anti-Revolutionnair) spj meng- kandar Dinata, 
hadap di istana, Demikianlah dil Selandjutnja Kepala Polisi Dja 
wartakan oleh “Antara” darilwa Barat menerangkan, bahwa 

Polisi Negara djuga telah mela- 
  lonialisme dan bersama-sama ber 

djuang menentang penindasan 
kolonialisme, Kan ie 

Sudan, Tunisia dan 'Marokko 
telah melepaskan diri dari kekua- 
saan asing. Kaum 
zair sedang melakukan perdjua- 
ngan jang tak kundjung padam 
untuk hak menentukan "nasib 
bangsanja sendiri. Negara2 Arab| 
jang dikepalai oleh Mesir telah|: malam Kamis, bahwa 

pertahankan kedaulatannja dan 
mengalahkan tipu-muslihat kaum 
imperialis jang menarik 

London 
mengambil tindakan2 untuk memJ|Serikat John Foster Dulles dan 4 orang menteri luar negeri 

o |jainnja, ialah dari kalangan negara2 jang menjokong Rentja- 
na Dulles utk menginternasionalisasikan Terusan Suez, ma- 
Ham Djum'at ini mungkin akan terbang ke Kairo, untuk me- 

    

    

Dulles Akan Nekat Ke- 
ea Kaftro Malam Djumaat 

Untuk Sampaikan Rentjananja Kpd Nasser 
| KALANGAN JANG PATUT dipertjaja mengatakan di 

kukan pengusutan mengenai per- 
istiwa pembunuhan atas diri Oto 
Iskandar Dinata. Sebagian dari 
hasil2 pengusutan itu telah sele- 

Isai dan djuga telah disampaikan 
kepada pihak atasan di Djakarta. 
Sebagai diketahui, mengenai per- 
istiwa itu banjak orang, bahkan 
|diantaranja ada 6 pemuda dan 
seorang pemudi jang datang 'me- 

menteri luar negeri Amerika nanjakan peristiwa tsb. (Antara) 

  

Tukang Tjulik & mereka kedalam persekutuan? N £ & Nobar) bepatia Pre 
li j bersifat agressif. Se-|N ikan rentjananja (,,Rentana Negara 

udah 10 Sabun selang Mon! fat Mesh Infkinat Aini Nasser: Pembunuh Ter» 
untuk pertama kalinja melepas-| pada Presiden Nasser ,,segala 

Demikianlah diwartakan oleh 
wartawan kantorberita Perantjis 
|AFP dari London. 

Berita Reuter mengatakan bah 
wa sesudah selesai sidang pada 

kan diri dari tentara asing. Hal 
ini adalah suatu kemenangan be- 
sar bagi rakjat Mesir. Menasio- 
nalisasi Terusan Suez adalah tin- 
dakan jang sjah dari suatu nega- 

     

     

  

       

   
   
    
   

   
   

  

    

    

   

  

   

    

ra jang berdaulat. : Ihari Rebo, para delegasi. sibuk 
Di Indonesia, telah disjahkan| mengemukakan argumen2 jg pan- 

pembatalan Perdjandjian KMBI djang usaha pemben- 
sebuah panitya untuk me- 

pendapat2 Konperen- 
epada Nasser. 

dan mendirikan Irian Barat seba-|tukan 
gai suatu propinsi. Di Djepang, |njan 
gerakan untuk melepaskan diri | 1 Br 
dari kekuasaan Amerika  djuga enu t kalangan “konperensi, 
sudah makin hari makin berkem-|sebagaimana diwartakan oleh 
bang dan makin m . Massa' wartawan kb. 2 ris Kakan 
rakjat Djepang m e-| 1 jang mula2 menjataka 
benak untuk dengan usul India supaja 
hubungan jarg normal si ini — diperpandjang 
kedua tetangganja, jai emis. 
kok dan Sovjet Uni. 5 2 

anga gasi Sovjet She 

| tangkap Di Dja- 
karta 

POLISI DJAKARTA hari Selasa 
jl. telah menangkap seorang ber 
nama H. P., didjalan Matraman- 
raya dan kemudian atas petundjuk 
dari orang itu, menangkap seorang 
lainnja bernama S. N:, didaerah 
Krawang. Penangkapan atas diri 
kedua orang itu dilakukan atas 
permintaan Polisi Surabaja. Kedua 
nja dituduh mendjadi "tukang tju 
lik dan bunuh” didaerah Suraba- 
ja, antaranja pernah mentjulik se 
orang pengusaha rokok kretek di 
Djawa Timur, 

usul jang telah diadjukan dala 
konperensi London ini.” | 

Tapi negara2 jang termasuk 
olongan- 17. negara jang menjo- 

ksga usul. Dulles mendesak, su- 
paja panitya tadi hanja mewakili 
golongan mereka sadja. Mereka 
desak pula supaja jang disampai- 
kan -hanjalah Rentjana untuk 
meng-internasionalisasikan 'Teru- 
san Suez sadja (Rentjana Dul- 
les), karena rentjana ini disetu- 
djui oleh suara terbanjak. Ketua 
delegasi India Menon mengatakan 
bahwa salahlah apabila panitya 
tadi hanja menjampaikan hanja 
sebagian dari pz | nega- 
ra-negara jang berkonperensi ini 
kepada Nasser. 

Achirnja .Dulles .menjetudjui 
usul India supaja konperensi Lon 

Dalam pemeriksaan atas dirinja, 
kedua orang itu mengaku terus 
terang kesalahannja, dengan me- 
ngatakan, bahwa pentjulikan ter 
sebut hanja mereka lakukan ter- 
hadap diri orang2 kaja dengan 
maksud semata2 mentjari uang te   v minta supaja dibentuk se- 

: itya jang mewakili 22 
tuk menjampaikan ke 

    

    
    
   

  

    

    

     
        

   

   
       

      

    

    
     

   

  

   

hal2 mendjelaskan 
an faham dan solidariteit 

Djaksa 
DJAKSA AGUNG 

Muthalib . Moro m 
bahwa pemeriksaan terh 
kara Lie Hok Thay: 
djalan terus. Djaksa As 
itu menerangkan, bah 
ternjata kelak bahwa 
disiarkan oleh ser 
kabar mengenai d 
den Hatta itu tidak benar 
surat kabar itu harus me 
tanggung — djawabkannj 

  
dari pemeriksaan 

rlukan prosedur dan 
tertentu, 

agung muda A. Mutha 
selasahianja menerang- 

an, bahwa kedjaksaan - agung 
ja (kini sudah mulai melakukan pe- 

n terhadap pamflet jang 
rkan oleh "Front Pemuda 

la,” dimana tertjantum hina- 
inaan terhadap diri presiden 

1 6». Djaksa agung muda 
tidak dapat memberikan ketera- 
ngan lebih landjut sampai kema- 

to telah mengadakan pembitjara- 
an2 dengan “kepala d tan 
resersi pusat mr. Umar Se i 
dan kepala kepolisian negara 
karta Raya komisaris besar Djen (me 
Muhammad.  Pembitjaraan - 
adalah dalam hubungan p 
riksaan perkara Lie Hok Thay. 

' Djaksa Agung Muda A. Mu- 
thalib Moro atas pertanjaan me- | 
nerangkan, bahwa perlu tidak- 

: menteri luar negeri |na 
Abdulgani itu diperiksa (lan. 

Saan agung itu, akan | ksa : 1 Mui 
jg Ilib. Moro selandjutnja menerang- 

masih: berlangsung. |kan, bahwa pemeriksaan terhadap 
riksa seorang mente- Iperkara2 korupsi berdjalan terus 

busan. Keduanja segera dikirim 
dan diserahkan pada polisi di Su- 
rabaja.   don ditunda sampai hari Kemis 

djam 1345 GMT: 

Muda : Korupsi Di Daerah? Kadang” 
bat Dari Di Pusat 

rah dalam pengusutan soal kri- 
minil,” demikian djaksa agung 
muda A. Muthalib Moro. Pengu 
sutan terhadap perkara korupsi2 
ini tak henti-hentinja  berdjalan 
terus, karena bertumpuk-tumpuk- 
nja perkara itu. Atas pertanjaan 

pemeriksaan ini telah berdja- 

jaks agung muda A. Mutha- 

| | dan pipa2 

Be matang an pakai seakan2- merupakan badi si taa. yer jang |? E akan bagju Lahu perahu? denga mantan la (dalam. Emas jang diana ta tua dalam perlajaran ke pelabu| 'aksir mempunjai harga Ik. Rp. 1 1 f han Yokohama PI 5 ta sebab2nja. Adjam D. Sjamsupra|oieh gerombolan j 
dja atas permintaan telah datang|pangi kapal motor sanga : 1 Dalam sehari-semalim sadja 

18 perahu muat besi tita telah di flet itu bukanlah hal jang tidak|bikin kosong oleh badjak? itu 
dapat diduga terlebih dulu, kare Pena Nata Lan ini $ : E elah tembak-menem- na beberapa bulan jang lalu Front benuiatnsan pergutbolan La djak 

hendak merampok perahu 

  

    
stailasi 

Radja// Saudi 
ts 

18 

“Serikat, utk membela si 

  

Palsu 

ten Bogor) ba 8 Iru2 ini. 
Dihadapkan dimuka medja 

'djau Oey Jok Sing umur 24 
hun bekerdja sebagai klerk 
IMA Jumitra Djakarta. Terdakwa 
"mengakui kesalahannja dgn terus 
terang. Keterangan saksi2 Sie Tik! 4 OX : : Ing, Udjang Djakaria dan Natu- 

jawa! Barat j' Sudah” Punja 'Bahan2 (2... 
Pesumal Pulwani 

oleh terdakwa. 
tidak 

sungguhpun 'ada hal-hal 
mengentengkan terdakwa, 
pengakuannja jang terus 

uang tsb, sehingga belum 
di-edarkan, tetapi ada hal 
memberatkan terdakwa, 

bulan pendjara, Setelal 
kan sidang tertutup 

  

djara, 

3 dengan air mata 
linang kemudian 
dak meminta grasi 

      enj 

  

  
Hamid dari: Djatinegara dalan . 5 : .pembelaannja ng ta Ka Indonesia dari Inar negeri. Pe- terdakwa dihukum seringan?nja milik emas tersebut segera dita- 

mendjatuhkan hukuman 

6 bulan pendjara. 
Pemeriksaan 

27 Agustus jang akan datang. 

  

Laku Di Dj 

pun 
poknja « 

badjak 

itu jang 

jang 
X tua. 
Kawanan badjak berhasil 

surat2 kabar Inggris hari 

mengenai rentjana Dulles, 
mengadjukan amandemen 

Harian ,,London Times” 

dgn kementerian luar negeri 

itu ,,Rentjana Lima Negara” 

berusaha keras 

Yarat Inggris disebut sebagai 

Mesir”, dalam mana Eden 
rusnja. menamakan 'Nasser 

djadi 

ru merdeka dipihak tainnja. 

Arab lain bunjinja, 
Dengan 

"negara2 Blok Asia-Afrika.”   apakah ini menundjukkan kebai- 
kan ataukah kemunduran dalam 
keadaan. negara, djaksa agung 
muda mendjawab, bahwa ini ha- 
rus diartikan bahwa kita menu- 
dju kearah keamanan dan kemak- 
muran, oleh karena dengan pem- 
bersihan jang, kotor itu pada 
achirnja kelak jang tinggal hanja- 

tidak ada nya mena Ag baik di 
daerah maupun dipusat. 

' »Korup alasan kadang2 
lebih hebat daripada dipusat, 
demikian A. Muthalib Moro. Pe- 
meriksaan terhadap perkara2 ko- 
rupsi oleh kedjaksaan agung di|lah jang bersih. 
lakukan dengan tidak membeda-| Djaksa agung muda menjata- 
bedakan tempat apakah dipusat kan sebagai pendapatnja, bahwa 
atau didaerah, tidak kurang pentingnja daripada 

»Dalam tindakan ini kami mau pemberantasan korupsi itu ada- 
memperlihatkan kepada masjara- lah pemulihan keamanan. Tanpa 
kat, bahwa pada kami tidak ada keamanan sulit perkembangan jg 
pendapat meng-anak-tirikan dae- sehat akan dapat terlaksana, 

  
gasi dalam  konperensi 

rintah2 “Timur 

Mesir. 7 
,Harian2 boulevard” di 

don mengabar-ngabarkan 

dang Selasa sore — bahwa 
donesia dan  Ceylon 

“Arabia Ingin 

gung,, Djawab'//Apabila Keadaan 

KEDUTAAN BESAR 
| Saudi Arabia telah mengambil keputusan utk mengadakan hubungan dgn pemerintah Amerika 

ap Mesir. Diamumkan seterusnja bahwa Radja Swud telah ambil- 
| keputusan untuk menjampaikan 

minjak jang ada didaerah Teluk Parsi, 
| dan negara2 Arab disatu pihak dan negara2 Barat 

6 Th. 6 Bin. Utk ini sesudah mengadakan pe- 

Pembuat Uang 

PENGADILAN negeri Bogor 
dibawah pimpinan Hakim Su- 
Kianandika dan Djaksa Santoso 
pada tanggal 20 dan 
melandjutkan pemeriksaan pem- 
(buatan uang palsu di Bunga- 
low Sakti Tjipajung (kabupa- 

21 telah 

Setelah 
'pemeriksaan saksi? selesai Djak- 
sa Santosa membatjakan reguisi- 
toirnja jang antara lain berbunji, 

jang 
jaitu 

terang 
dan belum selesainja penjetakan 

dapat 

jang 
karena 

perkara tsb. merupakan kedjaha- 
|tan jang besar. Untuk itu Djaksa 
'memintakan hukuman 7 tahun 3 

1 mengada 
| putusan Ha- 

kim ialah 6 tahun 6 bulan pen- 

Oey Jok Sing dimuka Hakim | dita 
berlinange | 5 

atakan hen & 
pada kepala 

negara. Pembela terdakwa Adang 

karena ia belum pernah dihukum 
dan umurnja masih muda. Perlu 
diwartakan, bahwa tgl. & Agustus 
jang lalu pengadilan negeri telah 

kepada 
terdakwa utama dalam perkara 
ini Sie Tik Ing dengan 7 tahun 

$ : terdakwa? lain- 
nja akan dilakukan pada tanggal 

Besi Tua Sangat 
ang 

Sampai2 Badjak-Laut 
- Ikut Merom- 

POLISI LAUT di Tokio hari 
Rebo telah diperkuat untuk mem 

telah dibadjak 
L menum 

f Jadju. 

larikan diri (dengan motorboot- 
nja jang ladju itu antara banjak 

Kemla Dan Pers Ing- 
gris ,,Sun 
Berusaha Mengabarkan Seolah? Renti 
Blok Barat Sudah solah2 Renijana 

gara2 Blok 
DJURUBITJARA kementerian luar negeri Inggris dan 

tar terhadap amandemen2 jang diadjukan oleh Pakistan cs 

Etiopia) adalah negara2 Asia-Afrika dan 
penting dari Biok Bandung”. Demikianiah tulis wartawan »Antara” Mashocd d. London. 

', jang mempunjai hubungan erat sekali 

gris, menamakan rentjana Dulles 

dan 4 negara tsb diatas tadi). 
Kalangan2 diplomasi di London 

berpendapat bhw negara2 Besar 
supaja masalah 

Terusan Suez (jang oleh kemen- 
terian2 luar negeri dan angkatan 

soalan antara Inggris dan Mesir 
sadja, dan malahan dim pidato 
PM Inggris Eden disebut ,.per 
tentangan dgn Nasser, bukan dgn 

perti Hitler” dil.) djangan men- 
pertentangan . kepentingan 

antara negara2 Barat disatu pihak 
dan negara2 Asia-Afrika jang ba 

Tapi kawat dari negara2 

didapatnja bantuan 

Dengan demikian maka Barat 
— seftjara tidak langsung — da- 
pat mentjegah terdjadinja konso- 
lidasi Blok Bebas Asia-Afrika. 

Dalam pada itu beberapa dele- 
London 

selama perundingan berlangsung | Maka 
telah menerima kawat dari peme-| Enosis (penggabungan Cyprus de 

Tengah Syria, 
Saudi Arabia, Libanon, Jordania, 
dan Irag, jang menegaskan bah- 
wa mereka menjokong pendirian 

dalam 
penerbitan malam mereka — di 
tjetak sebelum ada keputusan si- 

mungkin 
akan menjokong usul Dulles” jg 
di-amandemen oleh Pakistan cs. 

Saudi Arabia Peringatkan Was: 
hington Akan Keselamatan In- 

| Sertaj/Pipa? Minjaknjal 
   Lepaskan/Diri Dari:'Tang. 

Timur Tengah": 
BN 

  

Djadi Lebih Buruk 
Mesir di Paris mengumumkan hari Rebu, bhw Radja Swud dari 

peringatan kepada pemerintah A.S. mengenai status sumber? 
apabila keadaan hubungan antara Mesir 

dipihak lainnja mendjadi lebih buruk. 

Seterusnja diumumkan bahwa 
Radja Su'ud telah ambil keputu- sal 

rundingan2 diplomasi dengan pe- Ramlee 
merintah Mesir selama 2 minggu 

Jiang lalu ini. Seterusnja komunike 
(tadi mengatakan bahwa sumber2 
resmi Saudi “Arabia di Kairo 
tidak mengumumkan dalam ben- 
tuk bagaimana Saudi Arabia akan 

| melakukan intervensi untuk mem 

Tak Bajar Padjak 

BINTANG FILM pria Malaja, 
P. Ramlee, telah didenda $ Mal, 
100,— setelah mengaku bersalah 
atas tuduhan tidak membajar pa 
Gjak pendapatan sedjak tzhun 
1955 jl, demikian dikabarkan 
oleh UP, Djaksa JLE. Weans me 
ngatakan, bahwa Ramlee berpen 
dapatan setiap tahunnia sebesar 
$ Mal. 9.000,— dari prroduksi2 
film Malaja. Dikatakan pula, 
bahwa bintang film jg digemari 
di Malaja-itu (djuga diluar Ma- 
laja) menerima pula pendapatan? 
imbalan dari perusahaan2 gra- 
mophone untuk suaranja jang di 
rekam dalam piringan2 hitam. 

(UP) 

bela Mesir ini. Tapi dikemuka- 
kan bahwa Radja Su'ud merasa 
tidak akan dapat menepati djan- 
djinja mengenai keutuhan instala- 
Si-instalasi minjak-tanah Amerika 
Serikat jang ada. diwilajah Saudi 
Arabia, kalau Barat sampai me- 
ajerang Mesir, kata sumber? 
resmi Saudi Arabia tadi. 

Kata sumber2 tadi selandjutnja, 
Radja Suud hendak memberi 
tahukan kepada pemerintah A.S. 
bahwa ia ingin melepaskan diri 
dari tanggung djawab, apabila 
keadaan di Timur Tengah men- 
djadi buruk. Diumumkan seterus- | 
nja bahwa" Radja Su'ud telah 
memanggil kembali Yussuf Ya- 
sin, wakil menteri luar negeri 
Saudi Arabia, dari Kairo, dan 
minta supaja ia segera mengha- 
dap Radja Su'ud di Riyadh. De 
mikian kata komunike Mesir tadi. 

(Reuter) 

Emas Selundupan 
SehargaSedjutaRp 

POLISI SEKSI I Ts. Priok 
dalam gerakan pembersihan js 
lifakukannja pada hari Selasa! ! 

2, telah mensita dari se-! 
ang bernama Ho A.K., 22 ko 

mas jang dimaksud akan dise 
lundupkan oleh orang “ita ke 

ta- 

di 

di 

     

  

   

Didenda 
Bintang Film Malaya 

  

  

KALANGAN JG MENGETAHUI di Kairo mengatakan 
pada hari Rebo bahwa presiden Mesir Djamal Abdul Nas- 
ser tidak merobah pendiriannja akan menolak »Setiap penje- 
lesaian jang bertudjuan merebut pengawasan atas Terusan 
Suez jang pendjangnja 101 mil dari tangan Mesir” walaupun 
dalam Konmperensi London ternjata. sebagian besar dari ne- 
gara-negara peserta konperensi menjatakan menjokong ren- 
tjana penjelesaian masalah Terusan Suez jang dikemukakan 
oleh menteri luar negeri A.S. John Foster Dulles. 
Seperti diketahui rentjana Dul 

les itu a.h mengusulkan pemben 
tukan sebuah dewan Terusan 
Suez dalam mana duduk wakil? 
beberapa negara termasuk Mesir 
jang berkewadjiban mengadakan 
pengawasan internasional atas te 
rusan tsb. Para pembesar di Kai 
ro tidak mendjadi gelisah karena 
17 dari 22 negara peserta Kon- 
berensi London menjatakan me- 
ujokong rentjana jang telah di 
kemukakan oleh Dulles itu. Te- 
lap pembesar? itu menjatakan 
penjesalan mereka bhw. Ceylon, 
Ethiopia, Pakistan dan Iran tidak 
turut memperkuat pihak jg mem 

  
Tetapi ada dugaan bahwa Me 

sir akan lebih bersedia menerima 
suatu delegasi jang mewakili ke 
dua pihak dalam Kopnerensi Lon 
don . djadi jang membawa baik 
rentjana Dulles maupun rentjana 
jang telah dikemukakan oleh wa 
kil India Krishna Menon bagi 
penjelesaian masalah Terusan 
Suez. Dalam pada itu ada duga- 
an pula bahwa Nasser akan me 
nolak menerima sesuatu delegasi 
jang dikirim oleh Konperensi 
London mengingat pernjataannja 
bahwa peserta2 konperensi itu 
telah ditentukan sewenang2 oleh 
negara2 Barat dengan tudjuan me   bela kepentingan Mesir. maksakan kepada Mesir »Suatu 

Mesir kini menunggu tindakan |pendjadjahan kolektif”. 
selandjutnja dari negara2 Barat. Se aa Hingga kini belum ada seSuatu| Kalangan berwadjib di Lon 

don sementara itu mengatakan, 
bahwa dalam pertemuan pada 
hari Rebo menteri2 luar negeri 
3-Besar Barat jaitu Dulles dari 
AS, Selwyn Lloyd “dari Inggeris 
dan Christian Pimeau dari Peran 
tjis telah mentjapai kata sepakat 
membentuk swatu komisi 
gara janp berkewadjiban membe 
ri tahu kepada presiden 
Nasser kesimpulan2 dari pihak 

petundjuk tentang sikap jg akan 
Idiambil oleh Nasser terhadap 
misi terdiri atas wakil2 beberapa 
negara jang hendak dibentuk utk 
menjampaikan kepada Nasser ren 
tjana Dulles itu. 

don tentang penjelesaian masa- 
lah Terusan Suez. 

Menurut kalangan 

diri atas wakil2 Pakistan. Nor 
wegia dan Australi., atau AS. 
Diterangkan selandjutnja,  bah- 
wa komisi ini akan menjampai- 
kan kepada Nasser naskah dari 
rentjana jang telah diadjukan 

Joleh Dulles dengan 
amandemen Pakistan jang semua 
nja telah disokong oleh 17 nega 
Ia peserta Konperensi London. 
Komisi ini dalam pada itu tidak 
mendapat kuasa mengadakan pe 
rundingan dan hanja mendapat 
tugas menjapaikan hal2 jang di- 

  
  

zan .dan terhadapnja kini se- 
ang dilakukan pemeriksaan2. 
Menurut keterangan selandjut- 

nja jang- diperoleh ,,Antara” da 
ri Kepala Reserse Kriminil Ke- 
polisian Djakarta Raya, pemi- 
lik emas selundupan itu ditang 
kap sewaktu ia baru sadja turun 
dari kapal .,Tjiwangi” didalam 
pelabuhan Tg. Priok. Pihak po- 
lisi Seksi I jang ketika itu se- 
dang melaksanakan perakan pem 
bersihan, sewaktu akan melaku 
kan pemeriksaan terhadap diri 
Orang itu, telah mendapat per- 
lawanan dan bermaksud pula 
akan melarikan diri, jano menim 
bulkan ketjurigaan keras polisi 
terhadap diri orang itu. Orang 
tu segera ditahan dan digeledah 
dan .ternjata padanja diketemu- 
kannja barang2 berharga itu. 2 

sg emas fsb., terdiri dari 118 
keping dan disembunjikan dida 
lam sematiam kantono jang di- 

  

Be
ha
 

Fa 

Rebo pagi djam 09,00 duta-besar 

matan pada ketua Parlemen mr, 
kilan Rakjat. 

biserahkan Pada   
aa “Sae at 
  1.000.000. (An MY PPP 

Kekuatan Penja- 
kit TBC Sudah 
Dapat Dipatahkan 
PROFESSOR Gerhard Do- 

  

pulau ketiil di teluk Tokio. Se 
ungnja pembadjakan itu, menu 
rut polisi, disebabkan oleh  sa- 
ngat Kurangnja besi tua dan ka 
rena itu harga tinggi dalam pa 
sar tjatut. Menurut kalangan da 
Aa drgn Ka, besi tua ada tah 2 oundsterling se-ton, te : ps tapi at pasar gelap fa di magk, seorang ahli penjakit da- djual dengan harga 33 poundster da dan pemenang Hadiah No- ling dan lebih tinggi lagi se-ton bel, mengatakan pada hari Se- nja. (Reunter) lasa dalam kengres internasio- 

zal tentang penjakit djantung 
ian paru? di Kolln bahwa ke- 
kuatan penjakit tbc. sudah da- 
pai dipatahkan. 

  
me   

Menurut professor  Djerman 
itu dalam waktu 10 tahun lagi 
penjakit tuberculosis akan me 
nimbulkan hanja sedikit kecha 
watiran seperti penjakit demam 
pada melahirkan baji dewasa ini. 
Professor Joachim Hein, jang 
memimpin persidangan pada ha 
ri Selasa itu, mengatakan bah 
wa harapan akan kemenangan 
atas penjakit tbc itu akan men 
djadi tjambuk bagi pemberanta 
San penjakit tsb. Perlu dikemuka 
kan bhw prof. Demagk telah me 
menangkan Hadiah Nobel utk ke 
dokteran dalam tahun 1939 dan 
konperensi tsb. dihadiri oleh 
1.500 orang dokter dari 60 ne 
gara. (Reutery 

glap Berita" 
Disetudjui Oleh Ne- 
Asia-Afrika 

Rabu dalam memberikan komen- 

mendengung-dengungkan bhw jang 
tadi (Pakistan, Iran, Turki dan 

sinerupakan bagian 

Wartawan politik harian 
Star” malam Rebo jl. mengabar 
kan: ,,Kemungkinan ada bahwa 
20 negara menjokong  Rentjana 
Barat, hingga hanja Sovjet dan 
India sadja jang menolak.” 

“Evening Standard” mengata- 
kan: Ada kemungkinan bahwa 
Sovjet dan India terpentjil, se- dangkan 20 negara lainnja akan 
menandatangani pernjataan-bersa- 
ma jang disusun Dulles, jang mentjakup Rentjana 3-Besar Ba. 

rat, $ 

Demikianlah usaha2 pihak Ba- 
rat untuk menggambarkan seakan 
akan negara2 Asia-Afrika sama 
menjokong rentjana Dulles dan 
menganggap sepi pendirian India 
dan URSS, sebagaimana diwar. 
takan oleh wartawan kb. »Anta- 
ra”, Mashoed, dari London hari 
Rebo. (Antara) 

RakjatCyprusMau 

"the 

Ing 

(AS ka 
Kundjungan Men: 
zies Ke Indonesia 

Diundur 
PERDANA MENTERI Austra 

lia Robert Menzies terpaksa ha 
rus mengundurkan rentjana per- 
kundjungannja ke Indonesia, ber 
hubung dengan keadaan, demi- 
kian keterangan jang didapat 
dari kementerian luar negeri. Se 
dianja P.M. Menzies atas unda- 
ngan pemerintah Indonesia akan 
mengundjungi negeri ini, jaitu se 
belum perlawatan presiden Soe- 
karno ke Uni Sovjet PM Men- 
zies tadinja akan tiba pada tgl. 
25 Agustus di Djakarta. 

per- 

sete 

SE 

aon Na , Arena 
achir tahu, ini jang sudah sibu Siapkan Pa Bun 

POLISI DIKEPULAUAN Sey 
chelles pada hari Rebo dipersiap 
kan ketika sebuah kapal bernama 

rus mengundurkan kundjungan- 

"Marsouin” tampak mendekati | pulan Mahe dimana uskup besar| ”SI-KEMBAR TIGA” BAN- Makarios, pemimpin gerakan) DUNG GENAP 2 TAHUN. 

ngan Junani) kini diasingkan oleh 
pemerintah Inggris. 

Menurut kabar2 jang tak men 
dapat penegasan dari pihak res- 
mi rakjat Cyprus mempunjai ren 
tiana untuk membebaskan Maka 
rios dari tempat pengasingannja 
itu. Polisi mendapat perlengka- 
pan chusus untuk menghadapi 
terdjadinja kerusuhan al. topi 
badja dan senapan dengan sang- 

tiga” jakni Nani Agustin, 

ke-II. Sebagai diketahui, 

Lon- Sakit Advent, Bandung, 

aIn- beratnja 2 kg. 

  

—  MENGUNDJUNGI PARLEMEN — 

Saddigh Esfandisri (kanan) telah mengadakan kundjungan kehor- 

Masalah Kesulitan Mu- 
alim (Di. Suez Tegan 
Nasib. Pelajaran Terusan!'Suez Taki Akan. 

»Kemurahan Hati” Mu- 
alim? Bangsa InggrisiDan Perantjis Sadja: 

— Kata Nabih "4 
NABIH YUNUS, dari pimpinan Badan Kekuasaan Te- 

rusan Suez, mengatakan dalam konperensi pers pada hari 
Rabu bhw pemerintah Mesir sudah: ambil keputusan untuk 
tidak menjerahkan nasib pelajaran “diterusan Suez kepada 
»kemurahan hati” mualim2 bangsa Inggris dan Perantjis sa- 

Oleh karena ia harus hadir pa 
da konperensi Suez di London, 

Tanggal 22 gadis "si-kembar 
Mari 

Agustini dan Utji Agustina, me- 
rajakan hari ulang tahunnja jang 

pada 
tgl. 22 Agustus 1954 kira2 pukul 
11.00 telah dilahirkan di Rumah 

mula? 
Nani jang beratnja 1,8 kg: 15 me 
uit kemudian Mari beratnja 1,95 
kg dan 7 menit kemudian Utju 

Karena mereka 

setudjui oleh pihak majoritet. da 
ae Tg London tsb. ke 
ada Nasser. demiki « ga Iran di Indonesia, Abdul Hussein berwadiih Inggris. Se ep 

Kalangan pemerintah Inggris 
menjatakan  djuga ada kemung 
kinan negara-negara peserta Kon 
perensi London jang mempunjai 
rentjana jang berbeda dari ren 
tjana Dulles bagi penjelesaian 
masalah Terusan “Suez akan me 
hgirim sendiri suatu de 
legosy- untuk menemui Nasgser. 
Ditegaskan” selandjutnja oleh ka 
langan ini bahwa pemerintah 
Inggris tak bermaksud menentu 
kan suatu batas waktu bagi dia waban: Mesir terhadap rentiana 
jang telah disetudjui oleh 17: ne 
Ta peserta Konperensi Lon on. 

Sartono digedung Dewan Perwa- 

Yunus 

  

Dewan Moneter 
. Potuskan' Impor 
Meoakamun AFP mengemuka 100 000 TonBeras kan bahwa sudah kira-kira dua 

minggu ini hubungan antara Ba-| Beras Surplus A.S Mu- 
laisTiba Bulan Ini 

dan Kekuasaan Terusan  Suez 
dan mualim2 bangsa asing: & 
tegang. Badan Kekuasaan Terus PEWAN MONETER baru2 san insjaf bahwa : kebirjakat fisi telah memutuskan utk meno dari mualim2 bangsa Inggris dan impor beras lagi sebanjak 100. 

4690 ton. Antaranja 50.000 ton 
dilaksanakan melalui tender in- 
ternasional, dan selainnja me- 

Perantjis dan -sedjumlah muali 

lalui persetudjuan anfar-peme- 

  
bangsa Belanda dan Skanditavia 
telah menandatangani sebuah 'per 

rintah (G to G). Demikian 

njataan setia kepada Suez Canal 
Company. 2 aa 

Menurut pembesar2 Mesif, mua 5 C 1 S (3 ga Menurrut keterangan2 jang da mi agnbaa AK gt Ta “(pat dikumpulkan oleh ,,Antara” ngga Se drdjaan | Tari kalangan resmi mereka, apabila S.C:C. jang se- £ Za 
karang sudah dinasionalisasikan Me Na St Tn . : : 5 2 cetika ditanja itu beri" perintah. tentang impor beras surplus Gu Dalam keadaan demikian ini 

j i i AA & sk hw £ maka pihak pimpinan Badan Ke- Sah Pe an Ka ni 
kuasaan tidak dapat menaruh |: Dean Ia a akan 

tiba di Indonesia mulsi bulan 
Mi. Tentang impor beras seba. 
njak 100.000 ton itu dikatakan 
oleh Murdjaswardi bahwa djum 
lah ini menurut anggapannja su 
cah tjukup untuk persediaan ta- 
hun ini. Selandjutnja dikatakan 
pelaksanaan keputusan Dewan 
Moneter mengenai impor beras 
oleh pemerintah (G to G) baru 
meningkat pada pengumpulan su 
rat2 penawaran dari eksportir? 
beras diluar negeri jang dilaku- 
kan oleh kedutaan2 Indonesia di 
luar negeri antaranja di Italia, 
Birma, Muang Thai dsb.nja.. 

Jang akan diperhatikan dalam. 
hubungn ini ialah ekspotir? jang 
dapat menawarkan berasnja de- 
ngan harga jang paling rendah, 
kwaliteit jang paling baik dan waktu pengleveran jang palino 
singkat. Sebagaimana pernah di. kabarkan 65.200 tor, dari 70.000 
beras surplus Amerika Serikat jig dibeli oleh Indonesia kini telah 
selesai diurus oleh Supply Mis sion Indonesia di AS, Dua da- 
1 kapat jang akan mengang 
kut beras ini ke Indonesia oleh Kementerian Perekonomian te. lah berangkat dari AS bulan Dju li jbl, dan ditunggu kedatangan nja di Indonesia kira2 dalam bu lan Agustus ini. dengan memba wa masing2 1.000 tor beras. Ke dua kapal ini bernama, ,.Aenas” dan ,,Ames Victory”, 

kepertjajaan. kepada mereka, ka- 
rena mereka “jika sekaligus ke- 
luar akan “dapat “menimbulkan 
krisis dilapangan pelajaran mela- 
lui Terusan Suez. 

Datangkan mualim2 dari 
pelabuhan2 lain, dsb. 

Nabih Yunus mengatakan bah 
wa dalam usaha untuk mengatasi 
keadaan ini, Badan Kekuasaan 
Terusan Suez telah mendatang- 
kan mualim2 Mesir dari Iskanda- 
riah, terdiri dari 27 orang Mesir 
dan 3 orang Junani, dan mereka 
sekarang sedang dilatih untuk 
bekerdja di 'Terusan Suez. 

Kira-kira 15 tjalon lainnja se- 
dang di-udji, dan kontrak rombo- 
ngan baru ini' — diantaranja ter 
dapat orang2 Italia dan Junani 
— tidak lama lagi akan ditanda 
tangani. 

Dalam rentjana  djangka-pan- 
djang, pemerintah Mesir telah me 
mutuskan untuk merekrut mualim' 
mualim bangsa Mesir jang baru, 
hingga djumlah mualim di Teru- 
san Suez kelak akan djauh lebih 
besar dari sekarang. 

Kalau mualim2 Inggris 
& Peranfjis keluar. 

Pada saat ini, djumlah mualim 
jang bekerdja diterusan Suez ada 
193 orang, terdiri dari orang2 
Inggris, 53 orang Perantjis, 6 
orang Mesir, 12 orang Junani, 
15 Belanda, 8 Norwegia, 2 Den 
mark, 2 Amerika Serikat, 2 Ita 

  

lim2 bangsa asing boleh keluar 
kalau mereka ingin. Hanja ada   

hingga 2G 2 po » 
M Menzies mungkin ha 2 Gee 

nja ke Indonesia sampai tahun " 

Mb Heat T. Ce Di 
Umumnja memang bangsa kita masih kurang menjadari penting- nja menjuntikken Typhus-Cholera-Dysenterie atau terkenalnja di- 

sebut suntik TCD. Malahan ada djuga jang merasa takut, nanti malahan sakit "katisen”. Sebab memang setelah disuntik, banjak jg merasa badannja "'greges2”. Ada pula jang berpendirian,. bahwa tanpa suntik TCD toch badannja tetap akan terhindar dari ketiga matjam penjakit tersebut, Saja rasa, pendirian demikian ini kurang 
tepat. Sebab pada musim2 berdjangkitnja penjakit tersebut seperti 
pada masa sekarang ini, sebenarnja tidak ada seorang pun jang bisa kebal sama sekali dari bahaja penjakit tadi, jang. memang 
mudah berdjalarnja, Lagi pula, dengan tak mau ikut penjuntikkan 
jang dilakukan setjara gratis oleh fihak Djawatan Kesehatan Kota 
Pradja, sedikit banjak kita menundjukkan sikap jang egoistis, sikap mau enaknja sendiri sadja. Karena takut sakit sedikit, saudara mem 
biarkan diri terantjam bahaja penjakit menular tadi, jang berarti 
djuga membiarkan keluarga dan tetangga saudara jang terdekat 
akan ikut terantjam bahaja ketularannja, Sebab mendjaga kesehatan 
diri saudara sendiri berarti ikut mendjaga kesehatan sekeliling sau-   kur. ketika kapal tsb. tampak 

mendekati pantai 'dengan tak di 
ketahui djelas maksudnja, (UP), 

amat ketjil, maka gndis2     
B3 Kaca ya ee NG Nahi - 

"gia 

kembar tiga” itu dimasukkan ke 
dalam peti listrik supaja hangat, 

dara, Mari, tundjukkan burgerszin saudara sebagai warga masjara- kat ramai, 5 
Ki Bloko Suto, 

3: ng, 

berwadjib ' 
Inggris itu komisi tsb. akan ter: 

ditambah - 

Mesir“ 

majoritet dalam Konperensi Lon 

sa
 

i is . pad 1 Ba-l: 8 emudian harus seser ulansllia, 2 orang Belgia, 1 Polandia, | satu soal jang harus dipenuhi: Mn Ng dgkesankan Bebaskan” Ma- ke “nsrulia, Kbrena Tana 3g 1 Sepanjol dan 1 bangsa Jugo-|keberangkatan2 ini djangan sam kepada pendapat umum interna- k Hg lam negeri. maka ia terpaksalslawia. pai mengganggu pelajaran. 1 Boedi Mena akik penjelesaian 3 arlos menangguhkan kedatangannja di Yunus mengatakan bhw Pi ea An an @intare). 
: 1 F i i . . & . . . 2 - - . an 3 itu dapat disetudjui sendiri oleh Polisi Sychelles Di- Indonesia. Melihat rentjana pre| “Me ALA 
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“Grand” «71 x 

Rex” PN rio1 1 5 t n 

Gris - Royal - Indra: 10 
BEGTN A0? Moe Me Genit MEP “ih ” EXTRA: SABAN SORE dj. 3.00 S. Hayden - Vera ia 2. 

    

    

  

  

     

  

ta IN. V. Stoomvaart  Maatschappij 
2.— | Nederland” merapermaklumkan 

kepada penerima muatan bahwa: 

»lm.e. ,, TABINTA” 
pada tel 23 Augustus 1956 telah | 

   

Me AA masuk di pelabuhan Semarang | 
7R Ex 2 ban ni su T0ORION” (engan muatan dari Eropa. : 

00 - 5.00 -7.00-9.00 (7 th) | 55. Ha 
cop 2 

     mel JAVA NEW YORK LIN 

  

IMEI Dar Iaa Ban (31 Kh Tun si 

"GRAND” 500-700-500 | 8. , TABIAN 
  

      

  

Film India Tekst Indon. 
"ROYAL" 5.00-7.00-9.00 

(17 th.) 
Bhagwan - Babu Rao 

"BHOOLE BHATKE” 
(Sebagian Berwarna) 

  

  

2 SA SA SA AT LT TA TI 

Bantulah 
Le Manna, Penak Inap Pp M. 1 
"DJAGALAN” 5.-7.-9.. (13 th.) 2 . 2 

Film Djepang bhs. Kuo Yu 
"SEE: YOU KIE” 
Seri IT (Tammat)   2 Tan TT LS 0 Te 

| Imempermaklumkan kepada pene- Mengenai keuntunganmu,  tjita2-mu dikemudian hari pilihanmu 

EXTRA: SABAN BORE di A00 | saga tgl 22 Agustus 1056: telah! 
, £V tata datang. | masuk di pelabuhan Semarang nyesan Martin - Jerry Lewis | | dengan muatan dari Pantai Ame- 

. “TOO young" (rika 1 
(Color by Teehnicolor) — | Agen, 

"INDRA" 500-700-9.00 (Ny. STOOMVAART MAAT- 
"ROXY” 515715915 (i7th)  SCHAPPIJ "NEDERLAND” 
Shaker G0 SKALA | mmneanananmna 

      

   
    

   

  

   
     

KRANGGAN BARAT 103 SEMARANG. 
UNTUK SEGALA MATJAM DJAM. Ne Mean ena 

TS 0CCUETISI: 
Seteraan 109 — Semarang. “ 

Menerangkan segala hal penghidupan SUSAH & SENANG, 

  

atas kawan hidupmu seluruhnja kami berikan pendjelasan. 
Periksakanlah bagaimana kau dapat memperbaiki kedudukan dan 
seribadimu. Segala hal dirahasiakan. 2 TA 

Djam Bitjara : “Pagi 9 — 12. 

    — SATU-SATUNJA MINUMAN DJAWI ASLI” 

»ys Beras Kentjur” 
SUDAHKAH SDR. KENAL. 
KUNDJIUNGILAH” 

MENARA "YS TAMASIJA" 
Kebon Binatang, Semarang. 
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RADJA DARI SEMUA OBAT KUAT 
VIRANOL 

VIRANOL EXTRA STRONG tanggung   
  

  

Atau perobahan hawa ada sebab utama dari berdjangkitnja 
INFLUENZA, jaitu penjakit panas dengan batuk pilek. 
Penjakit ini dapat diderita 2 sampai 3 minggu dan ini betul? 
pajah. Kuman? influenza sangat djahat, dan mudah menular 
dari hidung atau mulut. 

Tanda? dari penjakit ini jalah: 

Badan berasa demem, kepala pusing dan sakit, pilek, batuk?, 
tenggorokan kering, urat sakit, badan berasa tidak enak, 
TAN akaaa lemas dan tjapai, dan panas badan naik turun. 

' Tapi djangan kuatir aa 

PIM ENFLUENZA TABLET 
Sanggup membrantas penjakit ini dengan djitu dalam be- 

bla KA Teman arena, ini obat sungg'ih mengherankan, 
karena buatannja ini obat saigaf sempurna. Oranz dewasa 
atau kanak? boleh minum ini obat dengan tidak ada bahajanja. 

PIM INFLUENZA TABLET 
harus tersedia dalam rumah atau waktu bepergian. 

Harga satu tube 20 tablet 

Hop-agen Seluruh Indonesia: 

'N.V. DEWASA TRADING & IND. COY. LID. 
| Djakarta : Djl. Kopi No. 1, Tilp. Kota 64. 

Demen Ce) Warung wo. 63, Tilp. SM. 379. 
Surabaj: : Blakang Pendjara 5, Tilp. U. 2154. 
Bandung : Djl. Tamblong 11, Tilp. 3989. 

2 Pontianak: Djl. Parit Larat 73, Tilp. 382. 

Rn. 2.7 

  

H "Ans (HEM. FABRIEKEN N.V., SURABAIA 

Perek PBL EALBEIEIBIILLILK ESA Aehehte bebebe bb bobo 

"UX? INI MALAM D,M,B, S007.00 9.00 
EXTRA: SABAN SORE DJAM 3:09 

Wit AD THE GREAT NORTH! 

(17 th) 

  

Pali 

KAIN    
P Oren VERA DAviI 

, HAYDER . RALSTON « BRIAN 
2. and ADOLPHB MENJOU « HOAGY CAI  CHAL WUL3 

Drama pertjintaan jang berkobar-kobar tentang laki2 jang gagah 
berani engan gadis penjanji. jang berdjoang bersama dan saling 
PT didaerah hutan jang masih diliputi kebuasan dan kedja- 
angan! Tan . 1 
Sebuah film jang paling tegang dan mendebar2kan ! 

  "GRAND” INI MALAM D.M.B. "GRI S” 
5.00 7.60 9.00 BERBARENG (13 th.) 5.00 7.00 9.609 

Extra: SABAN SORE djam 3.00 di "GRAND” VistaVision 

  

AR 
Paramoum 4 

1 Release 

  

Film Dean dan Jerry jang terbesar dan terbaru.......... latju ! 
Penuh humor, padat dengan adegan jang adjaib ! 

  
Mis SA Bara Aa 

Type Pertj. »SEMARANG” Idzin No, 34987117 A/171 

» 

    

sembuhkan segala matjam penjakit seperti :   buah pinggang, djantung, urat sjaraf, otak | 
(brain), kesah 21 badan, ini pil menambah 
darah, sungsum dan manik. Baik buat 
orang jang bekerdja di kantor. Alasan pe- 
njakit: badan lekas tjapai, makanan tidak 

hantjur, sering marah2, kepala pusing, 
entjok, linulinu, muka putjet, kaki tangan 
dingin, sering sesemutan, mata kurang te- 
rang, penjakit pikiran (zenuw), tidak bisa 
tidur (dalam tidur sering takut2), sakit 

pinggang, djantung berdebar2, buat itu kita 
bikin PIL VIRANOL jang tanggung 10075 

berhasil. $ 
Harga satu bofol ............ Rp. 20,— 

KASMIR HAIR TONIC OIL : 

Rambut banjak dan Pandjang sebagai satu 
Ketjantikan buat kaum Wanita, Kasmir 
Hair Tonic Oil bikin pandjang rambut, 
kuatkan urat2 rambut supaja djangan run- 

tak. Bikin tumbuh rambut djadi banjak dan 

tebal baik buat orang jang baru baik dari 
sakit panas, dan baik sekali buat Perem- 
puan jang baru bersalin, baik buat orang 
jang suka pusing kepala. Kasmir Hair To- 
mc Oil bikin dingin sama kepala, basmi- 
kan Tetombe dan bikin tambah hitam, harap 
kaum Wanita selalu gunakan Kasmir Hair 
Tonic Old: - 

s..oococru 
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KASMIR POMADE SUPER 
OUALITY 

" Menghitai imkan rambut putih tahan run- 
AA tuk dan kuatkan akar2 rambut. Guna- 

#4.| kanlah selamanja Kasmir Pomade supaja 
rambut putih djadi hitam perlahan? dan 

  

    

tidak merusakkan pakaian, tidak Juntur. 

| Harga 1 botol ..........:. Rp. 30— 

SALAP TJANTIK ISTIMEWA 
Bikin hi hitaman dimuka, panu, 
kukul, Djerawat dan kekolotan. Salap 
TJANTIK MUKA dan bikin tjantik 
7 auk t is . ligi 2 $1 J dj tid k 

Harga 1 botol ..... Be ora Rp: 20, 
Kasmir Face Cream Sui Ip 10,— 
OBAT2 dapat dikirim sesu menerima Ws 

ya 
Tabib MAWN, Tamblong 

Telp. 4941 Bandung” 
IDjuga dapat dibeli disemua Toko2 Obat diseluruh Indonesia. 
Di SEMARANG: Universal Stores, Bodjong 6B: Eng Tay Ho, 
Pekodjan 101, Toko Obat Shanghai dan Toko Singapore, Pasar 
Djohar Eng Djien Ho, Pekodjan 85, Ngo Hok Tong, Gg. Ping- 
gir 1, Zindabad House, Nonongan 77, Solo, Toko Obat A. A., 
Gang Pinggir No. 9, Semarang. | 
MARAK KE KK KMK KK KK KK KEKE KAA 
"IN DRA” INI MALAM PREMIERE CR KY” 
5.00 7.00 9:00 BERBARENG (17 th) 5.157.159.153 

Film India ” Shakila: 
'Tekst Indon. »L A I L A aa dalam : 

Tjerita jang sangat meresap............ Tarian jang menggiur- 

ka -... Njanjian jang merajukan kalbu........ -. Kete- 
gangan jang tak ada taranja............ 4 gaja penarik dalam 
sebuah film hebat ! 4 5 
Saksikanlah perdjoangan seorang gadis sederhana, memperdjoang- 
kan kasih asmara jang sangat ditentang oleh orang tua-nja! 
  

  

  

  

    "ROYAL" INI MALAM PREMIERE 5.00 7.00 9.00 G7 th) 
Bhagwan - Babu Rao “#FOOLE BUATKE”? Film India 
Shiyama Dulari 5 Ba Tekst Indon. 
Film India dengan bintang? jang termasjhur.... Tae ana. penuh 

dengan lelutjon jang istimewa....... ... Njanji2an jang merdu 
dan tari2an jang menarik hati! , 

”DIAGALAN” INI MALAM PREMIERE 5.00 7.00 NN nan 
Film Djepang s5 1 eri 
bahasa Kuo Yu SEE X OU KIE (Tammat) 

TEE INI MALAM D.M.B. "ORION” 
: , 3.00 5.60 7.00 9.00 3.09 5.09 7.00 9.00 

  

17 th) 
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    |. Now.the rairs 

Were Upon 

Bea Pa TM 

BA Lk 
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9 ii Wash me P, 

(EL NG /o 
Nb alta 

(PP NA TURNER 
ROHARD BURTON      PRE MacMURRAY 
JOAN GAULFIFLO 

      

   
Podita 0 PRANK ROSS 

rected w JEAN NEGULESCO Sersengtn wy MERLE MILLER BN Pu Mina Omtk 

Kisah bergelora tapi mesra tentang nafsu dan meruntuhkan segala 
dinding perbedaan bangsa ! 
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"SA 0 ML 0 OA 2 2 LL KL LL KA Lt Ka La 
Te LT 

2) 

b) 

o) 

p) 

D 

Dan 

10 
Nasi 

  

Hai Re aa Tang t aa ia an Oa ka AL Pake 

MTS.5-90-8. 

Tak pandang siapa... 

     

    

  

    

   

  

dimana ... 
Napas jang segar senantiasa diperlukan. Dalam 
pekerdjaan dan sesudahnja, Tuan selalu ber- 
gaul dengan banjak orang. Pemakaian Mentasol 

dengan teratur memberikan kepastian, bahwa 
Tuan akan diterima dengan senang 

hati dimana-mana. 6 . 
“, 

     
  

  

    
kebusukan gigi 

      

  

NAPAS'SEGAR,!MULUT:SEHAT 

  

  

  

      

AN Ta Aa aa Aa aa at ai 

  

Mason satasa asma 

Las 
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DIANTARA ISINJA: 
Ada Apa Didataran Dieng ?—Kiseah Njata : 
mar Tahu Pong Semarang!       

   

  

Djika Dokter tidak 

memberikan peratur: 

au lain 3 kali sehari 

| 2 tablet 

Tiap? teblet memakat merk Ciha 

£ — Bagaimana Kalau 
0 Meter Dalam 10,1 Detik? 
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»Lampu Adjaib” Tuguredjo—PM Ali Ge- 
Kita ,aDjagong” ?—Dapatkah Tuan Lari 

AA 

020//EVI-56 

. ENTERO-VIOFORM: 
Obat jang kami andjurkan untuk 

# Amoebe Dysenterie 

» Medjan 
6 Buang? air 

  
  

  

dan 

Dengan bangga kami memberitahukan pada chalajak 

   

ramai penundjukan kami sebagai 
SOLE-DISTRIBUTOR 

(Perwakilan tunggal) 
Indonesia dari 

      
   MEA An 

sinar segala matjam bala Tina memantulkan 
buatan pabrik jang terkenal di dunia 

»MINNESOTA MINING & MANUFACTURING COY”. 

Handel Mz ,,SIDI TANDO" N.V. 
Tanah Abang Barat 92, Djakarta. 

Tjabang?2: Bandung, Surabaja, Makassar dan Amsterdam. 

  

   
napas segar | 

Pesek kaka 
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Mn , - 2 Lg 5 Ben “ 6 
Losmar's Vigosen Tablets .................. 2 Rp Naa f Obat ini menambahkan darah, terutama membe , tenaga baru. Sangat berguna bagi orang Lelaki t atau perempuan jang badan lemah dan berpenjakit e Losmaw's'Emmenagogue Tablets .............. Ips AS jam h Obat Dengan baru untuk Orang Perempuan da- 1 
tang bular tidak tentu, darah mengumpet, perut be- , 
rasa sakit, kurang darah, muka putjat, kepala pu- : sing dan pinggang linu pegal. p Losman's Leucorrhoea Tablets ................ Rp. 15,— 4 Berguna sekali buat perempuan sakit keputihan £ 
(Pektay)." 
Losman's Syphilis Tablets ............ Pap La Rp. 15,— 
Berguna sekali buat membersihkan darah kotor. 
Losman'siSantal Cystol «oo Rp. 15,— 
Istimewa buat 'penjakit kentjing (Twitjing). 
Losman's Chocolate Laxative Pil per bungkus Rp. 0,75 
Pil urus-urus mandjur untuk bersihkan perut, e 
Losman's Hemorrhoids Pil .................... Rp. 13,— 
Dara mustadjab bagi ambei atau wasir baru dan 
ama, 

Losmar's Colosion Tablets .......,............ Rp. 15,— 
Sak riak, legakan napas, hilangkan segala 

Kosonann ema NE AA en en Rp. 15,— 
Istimewa buat mengobati otak lemah pikiran tidak 
tentu, SEA 
Losman's Anti Pollution Tablets ......... Dea Rpu 15,— 
Obat adjaib hilangkan bongsiat, 
Losmams: Denfoess PE ab Ga Rp. 15,— 
Obat adjaib buat menjembuhkan telinga tuli. 
Losman's.Rheumatic Pil ........ Rp. 15,— 
Untuk sakit tulang entjok dll. sakit rheumatiek, 
Losmar's Bloodtonie Tablet .......... ai Rp. 15,— 
Mengandung Vitamin A, B, C, Untuk orang sakit 
baru sembuh badan lemah muka putjat makan 
tidak enak, 
Losman's Nier & Blaas Tablet ................ 15, — 
Mustadjab sembuh sakit Pinggang, begindjel lemah, 
djalanan kentjing berasa sakit dll, : 
Losman's Antarid Powder ............ Nana Mes Rp. 5,— 
Buat sakit Ulu Hati, kelebihan asem, makanan 
tidak hantjur. 
Lose Pepermiiti en kn Rp. 5,— 
Untuk segala penjakit Pilek, Batuk, Perut, Ulu-hati 
dan lain-lain. 
SANA AA ran eU EN AG PN Rp. 2,50 
Zalf mandjur untuk segala sakit kulit, Exeem, luka 
Ringan. : 
Losman's Powder ...... HE BhaRTa NP En Ae Bp SU Rp. 0,50 
Obat sakit kepala, Untuk sakit gigi, demam, in. 
Huenza dl, $ 

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

TEK SENG TONG 
SEMARANG. 

Agen: 

Ta ML Ma AL AL LL AR TX MA MK LM LM - —. 

Roy Rogers | 

  

7 TM S'POSED TO MEET 
ROY, MISS DALE, BUT IF 
YOU NEED HELP WITH TH 
TWO STRANGERS IN THERE, ILL STICK AROUNDI 

No. 3 

  

      

sebaiknja 

  

— Saja memanggil 
Roy dulu, nona Dale, tetapi ka 
lau engkau membutuhkan bantu 
an untuk dua orang asing itu, sa 
ia akan tinggal disini sadja! 

njelesaikan mereka, Cactus! 

Terima kasih, Saja dapat me 

  

   

PHILIPS 

DI RUMAH TUAN 

Hubungan dengan 
seluruh duniadanre- . 
produksi-suara jang 
baik dan sambungan 
pick-up: kesemua itu 
Tuamr dapatkan pada 

Philips PHILETTA 

Sebuah pesawat Super 

UNTUK EWALITET , 

SERVICE DAN GARANSI 
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family ! 
Dapat dibeli di Toko2 Obat Ti- 
onghoa dan P. & D. di seluruh 
Indonesia. 

|. Imp. P.T. RLATON 
Djakarta - Semarang - Surabaja 

DIMANA ADA PESTA 
DISITU TENTU TERSEDIA : 
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|The best drink for you and your 

Palembang 

BESIDES, 1 WANT TO FIND) T wwatuL N THICK STEAKS, 
OUT FROM THEM WHY 0 

THEY” RE BRINGING 
If BULLDOZERS INTO 

MINERAL CITY! 

— Disamping itu saja ber    
maksud untuk menanjakan 
mengapa mereka memba- 
wa bulldozer itu kemari ke 
Mineral City! 

YOU 
HAVEZ 

— Apa jang tuan-tuan kehenda ki? 
— Daging jang tebal, kopi 
nona! 1 
— Ha, ha! Apakah Ears McLean itu tidak lutju? Lajani dia de 
ngan baik-baik mungkin dia 
disini! 

LL LM MLM LL LL AL AL AK, 

ASTHMA CURE ISTIMEWA 
Untuk sembuhkan penjakit Bengek, Batuk Kering atau Basah, 
Pendek Nafas (Benauwheid) Keluarkan Riak, Rp. 15,— 
BARYLUTIN. 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 Tielup rambut untuk membikin hitam rambut di- 
tanggung tidak luntur. Harga Rp. 10,— 
ATOM HAIRDYE. Tjelup rambut putih djadi hitam 3 Graims 
Rp. 10—, 8. Grams Rp. 15,—, 10 Grms Rp3 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 1596 ongkos kirim. 
SEXALIN UNTUK WANITA DATANG BULAN TIDAK 
TJOTJOK Rp. 20. 

POTENSOL OBAT KUAT ISTIMEWA Rp. 30. 

DC CREAM tanggung menghi- 
langkan tanda2 hitam djerawat 
kukul dan panu. 

Beri tjahaja dan membikin tjan- 
tik paras mukanja. 
Per doos “Rpu ni 
CLEANSING CREAM untuk 
ketjantikan Rp. 10,— 
SPROSSEN CREAM untuk meng 
hilangkan tanda-tanda di muka 
Rp. 10,— 

ACHMAD KARIM 
Toko Umum 
Pintu Besi 10 Djakarta. 

Dapat beli di tiap toko obat di- 
mana-mana : 
Pesanan luar kota tambah 1595, 

DC "PHARMA LTD” 

  

  
BANDUNG DJAKARTA 

DAPAT BELI DISELURUH INDONESIA, 
MS SA B2 AS Wa M0 R0 0 “RI “RIO “RA 0 “RL! M3 “2 TR. 

  

  

HA, HA! ISN'T BARS MCLEA | STRONG COFFEE | CARD? TREAT HIM RSU AND» | AND A BIG MAYBE HELL HAVE His wHoLe 4 9, 9MILE, SISTERS CREW EAT HERE! : 

LA TE 

  

kental dan senjuman jang manis, 

ak an makan segalanja apa jang adg 
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