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   DJAKSA AGUNG atas p 

pembitjaraan ramai sekali sekarang 'ini al. 

  

dapat Menahinda benar2 waktu 

dipelbagai 
| bahwa sedikitnja 8076 dari rakjat 

sendiri lebih menjukai Irian Barat se- 
| Republik Indonesia, agar 
kerdja-sama antara bangsa 

dilaksanakan sebaik?nja. Ia 
In, bahwa djikalau Hindia Belanda dahu 

'»Van Sabang tot Merauke”, maka sudah 
' Indonesia sekarang menjatakan djuga 

Gi Nederland dan « 

          

   

  

»Dari Sabang: sambai ke' Marauke”. "Ag 
sikap para misionaris Belanda terhadap perc 
Indonesia dzn chusus mengenai Iri . cfor 'itit menja 
adanja pendapat, bahwa masih adi Hi iaris2 Belanda'di Flo 

jang menentang nerdjoangan itu. Karena sikap Vatikan jang harus 
mendjadi pedoman bagi para missionaris seluruh dunia 'asuk 

para missionaris Belanda di Indonesia “sikap mana 'sudah djelas 
tidak menjukai adanja pendjadjahan: : ialis “dengan sen- 

   
      

    

angkal 

    

   

  

   
   

    

insan (kolonialisme), 
dirinja para misionaris Belanda disini mesti menjesuaikan diri 
.dengan sikap Vatikan tersebut. Demikian diterarigkan oleh rector | Bet ng 

“Ledalero, jang selandjutnja “menambahkan ke- | ,..Salah satu usaha Seminari Agung 
terangannja, barwa bilamana sekarang njata ada misionaris jang 
bersikim menentang perdjoangan lek 
ditekankan olehnja bahwa itu mustahil), 
Missi Katolik sendiri akan dikeluarkan dari Indonesia. Demikian 
Prof. Dr. M. Stinhout S.V.D., menurut ,,Gelora Nusa Bangs»”. 

pi ie ta 

  
    pi 1   

» Smokkel Resmi! 
DKN Sudah Beri Inst 

sapnja 
sekitar peristiwa penje- 

heboh dan maa 
penjelundupan kopra 

dari daerah Sulawesi Utara dan karet/kovi dari Teluk Nibung 
di Sumatra-Utara menerangkan kepada 

pihak Kediaksaan peristiwa penjelu an tsb. 
nentukan sikapnja bahkan telah 
Bagaimana dan apa sifat tin- 

dakan2 : 
Diaksa Agung belum bersedia 
mendjelaskan.. Sementara itu di- 
peroleh kabar bahwa atas nama 
Dewan Keamanan Nasional hari 
Minggu jbl. telah dikeluarkan pe 
rintah jang ditudjukan kepada 
Pimpinan TT 1 dll. untuk meng 
hentikan semua kegiatan2 mengi 
rimkan hasil2 bumi dengan tjara 
tidak selajaknja itu. Djaksa 
Agung tidak bersedia memberi se 
suatu komentar mengenai kabar2 
tentang tersangkutnja orang2 mi 
liter dalam peristiwa penjelundup 
an2 tsb. demikian pula tidak ber 
sedia mendjawab pertanjaan2 apa 
kah benar uang jang diperoleh 
dari hasil penjelundupan2 tsb. di 
bagikan pula kepada lain2 instang 

- si seperti pihak. kepolisian dan 
instansi2 sipil lainnja, sg 

.. Dapat. dikabarkan bahwa... 
jak terdjadinja peristiwa penje 
lundupan2 b o 
giatan2 luar biasa di Kediaksaan | 
Agung. Hari Senen kemari”.di)| 
ketahui: bahwa antara  Djaks 
Agung, Perdana Menteri, KSAD 
serta lain2 pendjabat tinggi te- 
lah berkali-kali diadakan pembi- 
tjaraan. Sebagaimana telah di 
kabarkan, baik Pemerintah — 
Djaksa Agung — Pimpinan Ang 
katan Darat dewasa iri masing2 
telah selesai 'menjusun konsepsi- 
nja guna menjelesaikan masalah 
masalah penjelundupan?. 

Harian ,,Ya” pada hari Ming 
gu memuat karangan jang mem 
peringatkan bhw antjaman terha 

  

jang telah diambil itu, 

|nawas, laporan lengkap 

      

  

esar..ita- tampak ke-4. $ 

»Antara”, bahwa terhadap 
Agung telah me- 

| mengambil tindakan2 tertentu. 

'nawas dari dinas Penad Pusat 

atas pertanjaan “Antara mene- 

rangkan bahwa tindakan2 jg di 
laksanakan pihak pimpinan Ang 
katan Darat dalam usahanja me 
njelesaikan masalah penjelundu 
Ipan2 tsb. adalah sedjalan dgn. 
pendirian Dewan Keamanan Na 
sional Pusat jg telah memutus 
kan untuk menjelesaikan ' masa 
lah penjelundupan2 tsb. setjara 
integral. Menurut - Kapten Abu 

tentang 
segala sesuatu mengenai soal pe 
njelundupan itu kini telah ada 
d: Markas Besar A.D. dan diha 
rapkan sudah akan dapat'di 
umumkan dalam waktu singkat. 
Dalam laporan lengkap itu ter 
dapat semua tjatatan tentang ma 
salah tsb. misalnja  besarnja ba 
tang jg telah dikirim keluar ne at ae 

uang jo masuk,   

Dalam vada itu Kapte,, Abu- 

    
ke 

kan Mengura- 

  

A.S. | 

Dengan Sedjumlah 500.000 Orang. 
Serdadu— Ada Pertentangan Antara 

Pemimpin-Pemimpin Miliier A.8.? 
MENTERI ANGKATAN udara Amerika Serikat Donala 

A. Ouarles memberitahukan kepada wartawan ,,United Press” 
bari Minggu kemaren dulu sebelum ia bertolak ke Eropa, bahwa 
kementerian pertahanan A.S. telah meletakkan garis-garis besar 
anggaran belandja untuk tahun padiak iang terachir vada tgl. 
30 Djuni 1958, - untuk: mengurangi djumlah anggota angkatan 

    

    

      

  

“hg 

.pasti orang itu oleh | da 

ikian (pegnedjaran jg tjepat, tetapi per 

Ipan ini sampai sekarang oleh pe 

Akan bahwa jg melakukan penje 
“ru 

|lah orang2 asing. (Antara). 

.jerK. MEMADJUKAN HUBI 

|-Ita perikanan antara kota2 Dje 

IRRT dan Korea Utara serta Se- 

    

   

      

   
ta 

Atas Irian 

  

    

   
   
     

  

'. M. SOERATMIN, Kepala Po- 
isi kabupaten Kutai, aliman 
|-an Timur, menjatakan kepada | 
| Antara”, bahwa  Kalimantan| 
.fimur termasuk salah satu dari | 
$ daerah penjeluncupan 1g ter- 
JEsAar Gl Oren, | pin 
guna" Ulasa, Riau, 
aa Sulawesi? Ia tambahkan, 
ahwa barang2 jang diselundup- 

dari Kalimantan Timur ke 
Yawao (daerah Inggris) terdiri 
atas kopra, meritja dan kopi: 

. Sal untuk men 
tjegah atau mengurangi penjelun 
dupan itu ialah memberikan ke 
pada polisi kapal2 motor jg tju 
kup sehingga dapat melakukan 

    

Senin kemaren djurubitjara Kem 

   
dilukiskan oleh vers itu adalah 
tentang Irian-Barat tidak | 
mata, akan tetapi soal jang 
lawan.” : 

(Karena Saingan 
Piajama Djepang 
600.000 Buruh j4. S. 
Diantjam Bahaja Pe- 

mintaa, akan  alat2 perlengka 

merintah pusat masih belum di 
berikannja. . 
Soeratmin selandjutnja tegas 

L.K. 690.000 buruh industri 
kemedja dan pijama Amerika 
kini terantjam oleh penganggu- 
ran, bila saingan dari Ljepang 
tidak dihentikan, kata S.J.. Pli- 
lips, presiden dari. Korporasi 
Philips. Jonez.  Dinjatakannja 
bahwa impor kemedja Djepang 
dalam empat bulan pertama th. 
1956 berdjumlah 372.530 losin, 
jang berarti 5076 lebih banjak 
dari th. 1955 selama waktu jang 
sama. p3 

Dan impor dari Djepang: itu 
selama tahun ini akan meliputi 
sebanjak 1,1 djuta losin, sedang 
selama tahun jl. 12 djuta losin, 
kata. Philips. 

upan itu pada umumnja ia- 

  

NGAN DAGANG 8& 
PERIKANAN, & 

Suatu konperensi utk memadju 
kan hubungan -perdagangan ser- 

diseberang 
Uni Soviet, 

pang dan negara2 
Laut Djepang — 

latan — telah diadakan di kota 
Maizaru Djum'at jbl. 

Konperensi tsb. diselenggara- 

      

Reaksi Kemlu Mengenai Terdjadinja 
Insiden Di Sydney 

BERHUBUNG DENGAN terdjadinta insiden di Universitas 
New South Wales di Sydney (Australia), 

| bertama kedutaan Indonesia disana, Uban 
2 | mengenai claim nasional Indonesia atas Irian Barat, maka hari 

njatakan kepada pers, bahwa ,,insiden jang terdjadi sebagaimana 

ija “merupakan soal akademis semata 
hidup “didalam pikiran kawan dan » 

ngangguran : 

Djumlah - tsb, tadi dimaksud 
kan sebagai pengurangan  djum 
lah anggota angkatan perang AS 
ig sekarang, jakni 2.850.000 

perang A.S. dengan 500.000 orang. 
Pertentangan paham antara 
pemimpin? mil. 

Waktu ditanja benar tidaknja 
kabar? jang mengatakan bahwa di 
kalangan pemimpin militer tinggi 

Ikan oleh dewan? kota dari Ota 
ru, Niigata, Toyama, Takaoka, 
Manao, Asuruga dan  Maizaru, 
jg telah menderita, karena akibat 
penghentian perdagangan dengan 
negara2 tadi, terutama Uni Sov- 

Menurut Philips kemedja2 dari 
Diepang tadi dibuat oleh buruh 
Djepang, jg mendapat upah 14 
sen setiap djamnja. Dan buruh 
industri Amerika menerima upah 
minimum tiap djamnja sebanjak 
satu dollar dan rata 153 se, se 

na | E.. Norstad, 

orang. Pada tgl. 31 Mei ji. djum Nata f " 
lah ini sebesar 2.814.000 orang, 2 aa timbul Pan lah an 
tapi agak meningkat ” dalam bu ng » S3 AS. Sana . 
lan Djuni jbl. : PA PTN AAN a “ditanja 

onar au ini 2g. diadjukan 

Ouarles mengatakan bahwa ki Kepada esiden | Eisenhower, 
ni sedang dipeladjari masalah te @warles menghindari djawaban 
maga manusia kemiliteran AS jg langsung. Dikatakannja bahwa tak 
dapat membawa “perobahan2 jg akan rentjana2 kementerian perta 
mendalam“. Tapi ia mengatakan hanan tentang ' djumlah anggotz 
bahwa berita2 mengenai  rentja 
na2 untuk mengurangi djumlah 
anggota angkatan perang AS itu : 
“mendahului kenjataan2”. Nag Tan 

Di Eropa, Ouarles a.l. “akan Twinning: uang extra 
$ 900.000.000 utk. A. U. berunding dengan djend. Lauris 

Sementara itu djenderal Nathan " panglimabesar baru 
NATO 

  

p Stw 
    

Minta Djuga Ganti Kerucian Jang Sama | 
Dgn Djumlah Pampasan Jg Akan Diba- 

jarkan Kepada Indonesia 
BIRMA TELAH MEMBERITAHUKAN kepada Djepang, 

bahwa negara tersebut akan menuntut djumlah pampasan jg. sama 
besarnja dengan djumlah jg akan dibajarkan oleh Djepang kepada 
Indonesia, demikian diumumkan pada bari Sabtu di Tokio oleh 
kalangan2 Kementerian Luar Negeri Djepang. Kalangan2 itu me- 
nerangkan, bahwa tuntatan Birma 'itu vasti akan mempersulit pe-   dap umat: manusia oleh radio- 

aktivitet kini makin besar dan 
hendaknja semua bangsa 'mengi- ' 
kuti djedjak Djepang dan Djer- 
man dalam menderikan setasiun2 
chusus untuk menjelidiki hudjan 
mengingat bahaja radioaktivitet 
bertalian dgn diadakannja per- 
tjobaan2 bom zat-air. 

Kab. Polan 

ekonomi, digantikan oleh Stefan 
Jodrichowsky, seorang wakil PM | 
Szyr achir2 ini dikritik dalam 
parlemen dan pers, karena ia ter 
lala birokratis dan terlalu gemar 
akan sentfralisasi. te . 

Szyr diangkat djadi menteri 
urusan bangun2an, sebuah ke 
menterian baru, hasil fusi ke 
menterian2 perentjanaan kota & 
luar kota serta bangun2an in 

Kepala2 dari kedua-k 
terian jg difusi ini. masing2 ia-| 
lah Roman  Piotrowski dan 
Czeslaw Babinski, dihentikan. 
Zygmunt Mos 

impi    
   

kat Ka an SA 
an keradjinan "tangan. 
Seterusnia. diumumkan 

Josef Sigalin, arsitek-kepa 
sawa. telah dihentikan “atas 

  

    

   
   

   
   

      

       

  

ta Warsawa suda 
siaran radio Wal 
Senen ini. Seperti dike 
sawa dihantiurluluhk 

, tara Djerman Hitk 
(Ant 

    
   

   

      

   

    

   
   

jang m 

   
   

      

  

   

    
    

    

Kapas, ketjamatan Tg. Mu- 
tiara (kab. Agam), mempu | 
punjai dua buah paruh da 
tiga mata. Ajam itu adalah 
kepunjaan  Alinuddin djuru- 
tulis wali negeri Djorong di 
sana. Dua paruhnja terletak 
berdekatan dan. bila ia ma- 
kan keduanja sama2 beker- 
dia, sedang sebuah dari tiga 
matanja terletak  ditengah2 
pundaknja, dua mata lainnja 

gota badan lainnja sama de 
ngan ajam' biasa, dan disa- 
jangkan 'umurnja hanja Vs 
djam, Kini ajam adjaib' itu 
masih disimpan pemiliknja 
dengan baik sesudah diberi 

obat.   “ 

  

| djumlah 
ikepada 

      

    

   

  

wa, bekas salah 

   

  

#Utara 

1. di Durian HN 
. Ilorangan, tapi utk 

terletak ditempat biasa. Ang |! 

ss bongan penindjau 

tundingan2 mengenai soal ganti 
adakan antara Djepang dan Indonesia. 

Diterangkan, bhw pemerintah 
Indonesia telah menolak tawaran 
Djepang sebesar 300 djuta dol- 
lar, berdasarkan pertimbangan, 
bhw ganti kerugian jang akan 
dibajarkan kepada Pilipina ber- 

j 550 djuta dollar dan 
Burma 200 djuta dol'ar. 

Saburo Ota duta Besar Dje- 
pang di Rangoon dikabarkan te- 
lah melaporkan kepada Menteri 
Luar Negerinja Mamuro Shige- 

'mitsu, bahwa maksud  Djepang 
“ futk 'membajar 300 djuta dollar 

tua kepada Indonesia tampaknja me 
njolok mata djika dibandingkan 
dengan djumlah 200 djuta dollar 
jig akan dibajarkan oleh Djepang 
kepada Birma berdasarkan per- 
djandjian tahun 1954. 

0. Dianggap diskriminasi. 
Pemerintah Birma, menurut Ia 

poran Ota tersebut telah menga 

   F Twinning, kepala staf    
kerba bama 

  

ia sedang menjusun sebuah andju 
Maa anaana sma Da 

MR Sen Mana Tu 
: . Sgm ran supaja uang sebanjak $ 900. 

v irma Uu 000.000 jang telah disetudjui se- h d 1g —-m | bagai uang extra oleh Konggres 

ndonesia AS untuk dipergunakan bagi ang 
katan perang itu dipakai untuk 
angkatan udara. 

Twinnina mengatakan bahwa 
sebaiknja djumlah uang ini diper 
cunakan supaia AS tetap menang 
dalam perlombaan menjusun ke- 
kuatan diudara melawan Uni Sov 
iet. Menteri angkatan udara Ouar 
les berdjandji akan  mempertim- 
bangkan andjuran ini. (Antara 
aa 

  

PIHAK INGGERIS SAMBUT 
DINGIN ADJAKAN 

SOVJET? 

kerugian perang jang akan di- 

perdjandjian perdamaian San 
Francisco menentukan persamaan 

anggota 
angkatan perang AS akanediadju 
kan kepada Presiden, kalau su- 

Ibuah pernjataan tertulis, bahwa niat baik dari Menteri 
(Halam memberantas 

angka f- 
-AS, mengatakan bahwa 

  takan, bahwa ketentuan2 dalam 

         rim oleh seksi Pertahanan Par- 

'lemen ke Sulawesi Utara dan Su 

lawesi Selatan jaitu Lucas Kus- 
tario (IPKI), Ch. Salawati 

    
     aN(PKI) dan Moh Mansjur (PNI) 

ojtelah kembali di Djakarta sete- 

lah melakukan penindjauan dari | 

ar tgl. 5 sampai 15 Djuli jl. Lucas 

n |Kustario dan dan Moh Mansjur 
'“Imemberi  keterangan2 

ET). Ipers tentang hasil2 penindjauan 

- Imereka. Lucas Kustario jg djuga 

“Imendjadi ketua 'seksi Pertahanan 

kepada 

lemen menegaskan, bhw dewa 

sa ini tidak ada lagi penjelun- 

dupan jg dilakukan di Sulawesi 

sedang penjelundupan 

jg tlh dilakukan menurut Lucas ti- 

daklah guna kepentingan perse- 
kepentingan 

Segala 

  
| Hata pada umumnja. 

Ilsesuatu mengenai penjelundupan 

Ilitu diadakan pembukuan jang da-: 
pat dikontrol demikian Lucas. 

sbian kedalam kalangan tentara 

“Sdemang sejogianja didjalankan 

dan memindahkan Kolonel Wa- 

Ilrouw jang djuga telah bersedia 

lutk - dipindahkan.  Penjelesaiar 

jlainnja jang merupakan soal po- 
ikok menurut Lucas ialah pelak 

'sanaan pembangunan daerah Su 

lawesi Utara djustru karena po- 
kok pangkal segala kehebohan 

di Sulawesi Utara adalah kare- 

na kirangnja perhatian pusat. 

|Bucas berpendapat bhw penjele- 

| Moh. Mansjur anggauta rom- 

dalam hal pembajaran ganti ke 
rugian perang oleh Djepang dan 
karena Birma akan minta agar 
perdjandjian pampasannja dengan: 
Djepang ditindjau kembali, apa- 
bila Djepang membajar diumlah 
jang lebih besar kepada Indone 
sia, 

Birma, katanja telah mengemu 
kakan, bahwa negeri itu tidak 
berkeberatan pembajaran Djum- 
lah jang lebih besar kepada Pili 
pina, akan tetapi pembajaran 
djumlah jang lebih besar kepada 
Indonesia katania akan dianggap 
Giskriminasi terhadap Birma, ka 
rena kerugian akibat peperangan 
jang telah diderita oleh Birma 
tidaklah kurang dari pada apa 
jang diderita oleh Indonesia. 

Seperti diketahui, perdjandjian 
berdjandjian pampasan Diepang- 
Filipina menentukan pembajaran 
kerugian sebesar 550 diuta dollar 
Citambah dengan 250 djuta dollar   

Smokkel Di Sulawesi Sudah Dile- 
galisir Oleh Pemerintah Setempat 
PARA PENINDJAU jang di- bhw kehebohan di Sulawesi Uta an di Sulawesi Utara diadakan 

ra djanganlah dibuat semakin he 
boh utk heboh sadja tapi harus 
didapatkan penjelesaian sebaik 
nja. Ia berpendapat apabila pe- 
njelundupan jang dilakukan ten 
tara itu melakukan pelanggaran 
hukum, maka pelanggaran itu te 
lah dilegalisir oleh pemerintah 
setempat sebab pemrintah setem 
pat sudah mengetahui persoalan 
nja jakni persoalan jang sudah 
lama berdjalan, ' djuga dimasa2 
pemerintahan2 jang dulu. Itulah 
sebabnja menurut Mansjur. . me- 
ngapa seharusnja orang djangan 
menitikberatkan soal penjelun- 
dupan itu an sich sebagai akibat, 
tapi hendaknja titikberat diletak 
kan pada Sebab2 jang mendjadi 
sumber daripada akibat tsb. Se- 
suai dgn Lucas,  Mansjur pun 
berpendapat bhw sumber itu ja- 
lah rasa tidak puas terhadap 
pusat mengenai - pembangunan 
daerah Sulawesi Utara  djustru 
pula karena daerah tsb. menjum- 
bangkan hasil2nja jang  banjak 
kepada pusat. 

Karena itu menurut  Mansjur 
Undang2 Pokok  Pemeritahan 
Daerah jang kini sudah dibitja- 
rakan oleh bahagian2 dlm parle- 
men dan undang2 perimbangan 
keuangan jang rentjananja sudah 
disetudjui kabinet. akan merupa- 
kan obat mudjarab bagi penjele- 
Isaian Sulawesi Utara itu setjara 
integral. Sebagai anggauta seksi 
'pertahanan ia berpendapat bhw   berpendapat perlu dalam kalangan ketentara    

Usul Sovjet utk mengadakan 
konferensi seluruh Eropa menge- 
nai pemakaian tenaga atom se- 
tjara damai telah menimbulkan 
sedikit sekali entusiasme dikala- 
ngan fihak resmi di London ma- 
lam Sabtu Kementerian Luar ne- 
geri Inggris menolak memberi- 
kan komentar jang segera terha 
dap adjakan Sovjet itu jang se- 
perti. diketahui disampaikan da- 
lam bentuk nota kepada keduta- 
an-kedutaan besar semua  nege- 
ri Barat di Moskou baru2 ini. 

ea 0 Et EL RA ad 

berupa pindjaman ekonomi, se 
danckan perdjandjian pampasan 
dengan Birma menentukan pem 
bajaran | / kerugian sebesar 200 
djuta dollar ditambah 50 djuta 
dollar sebagai pindjaman 'ekono 
mi. (UP). 

  jet. 

Undang? Anti Tjabul 
Jang Direntjanakan Oleh Kementerian 
P.P. & K. Dapat Sambutan Gembira -— 

Pendapat Dr. Ali Akbar 2 
Dr. HADI! ALI AKBAR, anggota Seksi PPK, Agama dan 

Xesehatan Parlemen hari Senin kemaren menjatakan ne ga 

'batjaan2 fjabul, baik berupa buku2 maupun 

tiap “djam. (Antara—Reuter). 

1eren suatu undang2 
| gembira, karena itu suatu 

p soal ini dan selandjutnja 
KTT intah-.selekas2-nja...| 

    disambut 
     

    

      
igara tsb., demikian kata pange- 
ran Norodom Sihanouk- dari Kam 

Tidak Butah 

dandan dan memadjukannja ke P: temen. Na 

ea enarnja — kata Ibr. i « 

bar — dalam Kitab Undang2 jang 

Pp em. Djepang dikerdjakan oleh Mr. E. M. L. 
Engeibrecht, keluaran tahun 1954, 

ya 4 sudah ada undang2 jang dapat di 

Masih Tunduk pakai untuk memberantas buku2, 

1 &»” madjalah2 “tjabul' tersebut jaitu : 

$ : A m a. Boek 2, Titel 14, jang berke 

Pada 7 nerika pala: Misdrijven tegen de zeden, 

Desakan Rakjat “Okima- hal. 1037, dimana tertjantum ka- 
: ta-kata : aanstootelijk voor de eer- 

wa Dianggap Sepi 'baarheid. 
.| 'b. Boek 3, Titel 6, jang berke 

DELEGASI Okinawa: Pa ena betreffende 
Min sesalkan :pemeri PU- de zeden, hal. , dimana tertjan 
sat Dibpang, karena tindakan2 (tum kata: zinnelijkheid van de 
jang Opah 2 pemerintah jengd te prikkelen, jang sepenuh- 
tsb. bertalian ngan Ke bang dantdia 1 bi 

Amerika Serikat guna memper- ga AN Aa an Hen skin 

juas pangkalan2 militernya dipu: jafbeelding of eenig voorwerp, ge- 
C wa. Delegasi 4 orang 1 : Na 

- : t 5 | 1 j i ga : bana Na menjampaikan schikt om de zinnelijkheid van de 

protes kepada pemerintah pusa 
terhadap rentjana  pengluasan 

1 alan2 militer Amerika Se- 

Te un terutama. menjesalkan, 

bahwa pemerintah Tokio hanja 

mengambil sikap sebagai pihak 
ketiga dan memusatkan usaha2- 

nja hanja dibagian ekonomi dari 

rentjana Amerika. itu. 

Terikat oleh perdjandjian 
. Frisco. 2 

Pemerintah pusat dalam pada 

itu tidak setudju utk. menjampai 

kan protes serta. mengirimkan| 

utusannja ke Washington, kare- 

na — menurut pendapat pemerin 

tah pusat tadi — atas dasar per 

djandjian perdamaian San Frans| 

.cisco, walaupun peduduk Okina 

wa adalah bangsa Djepang, Ame 

rika Serekat  mempunjai hak- 

kekuasaan 'atas pulau tsb. Dan 

sebagai usaha  lainnja pemerin- 

tah pusat akan minta kepada 

  
paja mengadakan segala usaha 

guna membantu penduduk Oki- 

nawa.   
verfrissing dengan djalan memin 
dahkan tenaga2 jang sudah ter- 
lalu lama ditempatkan didaerah 
tsb. Tentang penindjauannja ke 
Sulawesi Selatan Moh. Mansjur 
menarik kesimpulan sbb: ' Hen- 
daknja soal pemulihan keamanan 
loleh pihak pemerintah dilaksana 
kan dengan penuh kebidjaksana 
an sebab bisa merupakan suatu 
nkuntji”.utk pe-sulihan keamanan 
didaerah2 lainnja misalnja — kali 
mantan Selatan dan Atjeh. Ke- 
gagalan di Sulawesi Selatan akan 
berpengaruh buruk terhadap usa 
ha pemulihan keamanan didae- 
rah2 tersebut. Kebdijaksanaan jg 
diandjurkan tsb. menurut  Man- 
sjur mempunjai dua segi pokok 
jaitu segera dilaksanakannja 
»nabehandeling” terhadap TKR 
dan TRI dan  terdjaminnja 
koordinasi jang efisien antara 
djawatan2 civil dan tentara dan 
terutama menghilangkan sifat 
.sbaas boven alles”, disamping 
itu turut sertanja partai2 dan 
organisasi2 massa jang  setjara 
aktip dalam batas2 “dan  ke- 
wadjibannja untuk turut-serta da 
lam usaha — memulihkan keama- 

Inan tsb. dengan rasa tanggung- 
djawab jg sedalam-dalamnja. Me- 
nurut Lucas Kustario dgn me- 
njerahnja Ik. 1000 anggauta ge- 
rombolan Kahar Muzakar beser- 
ta persendjataannja didekat  pu- 
lau Tempe baru2 ini maka ke- 
kuatan persendjataan Kahar Mu 
zakar   

  

ditaksir tinggal 1000 bedil:| 

(AntarfT emboss Kebudajaar Inda 

, Kon. Betavinasoh Gerootichap 

van Kunsten an Watenscheppes 

Amerika tetap tak mau 

merobah, 

Selandjutnja delegasi - Okina- 

wa tsb. katakan  djuga sangat 

menjesel, karena mendengar bah 

wa Amerika Serekat tidak ber- 

maksud  merobah andjuran2 da- 

ri panitia-ketjil urusan angkatan 

perang Amerika Serekat (sekitar 

peluasan pangkalan? militer AS 

di Okinawa), jang  dikepalai 

oleh Melwin Price. 

Sementara itu panitia  atjara 

madjelis rendah Djepang telah 

memutuskan utk mengirimkan de 

legasi 5 orang guna mempeladja 

ri sengketa sekitar masalah peng 

luasan pangkalan2 militer Ame- 

rika Serekat di Okinawa. Dele- 

gasi tsb. akan berangkat ke Na 

ha dalam minggu ini 3 Anggota 

dari delegasi tadi adalah dari 

Partai Liberal-Demokrat dan 2 

dari partai opposisi Partai Sosi- 

alis (Antara-UP). 

KONPERENSI INTERNASIO- 
NAL UTK MENJELESAI- 
KAN MASALAH KOREA 

  

  

    

Luar kota Smg. : 

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

Rp. 13,70 #- Rp. 0,30 (Materai) — Rp. 14.— 

Etjeran 75 sen selembar. 

  

Claim Kita 
Bukan Ha- 
'Akademis 

pada waktu sekretaris 
1, memberikan tjeramah 

lu, Suwito Kusumowidagdo, me- 

suatu bukti, bahwa claim kita 

“Sebelum .menjatakan pendapat 
diatas, Suwito terlebih dulu me 
njampaikan penghargaannja kepa 
da Universitas New South Wa- 
les jg telah memberi kesempatan 
kepada diplomat kita, Uban', un 
tuk memberikan tjeramah menge 
nai claim nasional kita itu. 
Kesempatan itu oleh Suwito di 

anggap sebagai suatu usaha baik 
dari Universitas tsb. dan para 
mahasiswanja, untuk lebih mema 
hami claim nasional kita dan de 
nga, demikian djuga berarti sua 
tu usaha untuk menghilangkan 
salah faham tentang masalah tsb 

|jg mungkin dapat merugikan hu 
bungan baik Indonesia-Australia. 

Djurubitjara Kemlu itu diuga 
menghargai sikap para mahasis 
wa jg menundjukkan semangat 
“fair play“ dan karenanja telah 
menghalangi 7 orane jg men'm 
bulkan kerusuhan itu untuk da 
pat berbuat lebih daripada jg te 
lah terdjadi. (Seperti diketahui 
7 orang jg menimbulkan insiden 
itu berterlak-teriak ketika Ubani 
mendjelaskan claim nasional ki- 
ta atas Iran Barat. Red). 

Pada achir keterangannja, Su 
wito menjatakan, bahwa ia gem 
bira melihat tindakan pemerin 
tah Australia jg telah member! 
kan perhatian kepada insiden 
tsb. dan diharapkan, 
hal sebagai itu dapat ditjegah sc 
landjutnja. 

Seperti sudah kita kabarkan 
Kemlu Australia telah menjam 
paikan permintaan maaf kepadz 
pemerintah Indonesia atas “hi- 
naan2” ig telah dialam' oleh di: 
plomat Indonesia itu. (Antara). 

KAMBODJA AKAN ADAKAN 
PERSFETUDJUAN 

DAGANG. 
Sebuah missi  Tjekoslowakia 

akan segera mengundjungi Kam 
'bodja utk merundingkan persetu 
djuan dagang antara kedua ne- 

mudah2an 

  

bodja kepada pers hari Saptu. 
Dikatakannja, bhw itu adalah 

hasil2 dari rundingan2 jang telah 
diadakannja selama 4 hari anta- 
ra. dia: dan delegasi Kambodja 
dgn..pembesar2 pemerintah Tjes 
ko di'Praha. 

Jugoslavia 

Bantuan L.N. 
Sudah Tjukup Dgn 

Pindjaman2nja Sadja 
JUGOSLAWIA sekarang su- 

dah tidak membutuhkan lag. 
bantuan ekonomi dari. luar nc 
geri, dan Jugoslavia. kini sudah   jeugd te prikkelen, openlijk af 

ongevraag aanbiedt, of openlijk 
of door verspreiding van eenig 
geschrift ongevraagd als verkrijg 
baar aanwijst. 
'Dr..Ali Akbar jg baru2 ini 

membeli beberapa madjalah tija- 
bul untuk bahan2 penjelidikan 

rpendapat, . bahwa beberapa 
madjalah jo telah ia batja dapat 
dimasukkan. kedalam kedu., UU 
jig tsb. diatas 'tadi, karena dian 
tarania dapat: prikkele, de zin- 
nelijkhe:d van de jeugd (mem 
bangkitkan nafsu berahi pemu 
da) dan sudah seharusnja men 
dapat perhatian kita semua, le 
bih2 pemerintah untuk mengam 
bil tindakan2 sesuai dengan Un 
dang2 ini, 

Mungkin sebabnja masih ber 
dar madjalah2 atau buku?, ig 
membangkitkan nafsu berahi 

pemuda”, karena pemerintah ti- 
dak mempunjai tjukup tenaga po 
lisi susila atau berpendapat ti 
dak dapat dikenakan dengan Un 

pembesar2 Amerika Serekat su- dang2 tsb. kata Dr. Ali Akbar Satu pena 
ig menjerukan 

$ bukud "dan madialah? 
ini, ada kerdia sam. ir 

erat antara orang2 tua, guru2. 
Organisasi2 nemuda. Orane? tua 
harus banjak membitjaraka, su 
sila dengan anak2nja, guru2 ha 
rus mengusahrkan  ndania 
bustakaan sekolah dan peladia 
ran budi pekerti ig mendalam. 
Serta Organisas2 harus mengar 

diurkan .kevada anegota9nia up 
tuk ikut mengawasi peredaran 
huku? | atau. medialah2 tiabu' 
dan. ikut serta memberantasnia. 
AN aan Me baik nenu- 
Pa un nenerbit da 

diual buku2 das Natan bsa 
bul“, diuga tdak mau. kalau bm ku2 tiabul mereka dibatia aleh onakOnia sendirt demikian Dr H. Ali Akbar, (Antara). 

aan behanmbai 

DJAWABAN MAHKAMAH 
AGUNG KEPADA DPRDS 

DJAWA BARAT, 
Mahkamah Agung dalam su- 

ratnia ig ditudiukan kepada DP 
RDS Diawa Barat mencatakan, 
bhw menurut Undang2, Mahka. 
mah Agung hanja boleh membe 
rikan advies atas permintaan pe 
merintah pusat sadia dan tidak 
atas permintaan DPRDS. Mat.- 

1 gar dalam mem 
petontas 

tiabul 

par 

mampu melandjutkan perkemba 
ngannja dengan pindjaman2 dlm 
djangka pandjang. Demikianlah 
kata wakil presiden dewan exeku 
tif federal Jugoslawia,: Svetova: 
Vukmanovic, perenfjana ekonom 
jang utama di Jusoslawia. 

Dikatakannja dalam  tanjadja- 
wab dengan pers, bhw perkem- 
bangan ekonomi Jugoslawia su- 
dah mentjapai tingkat sedemi- 
kian rupa, hingga negeri ini ti- 

dak lagi sangat membutuhkan 
bantuan ekonomi lugu. Sebabnja 
ialah, karena negeri ini mempu- 
njai sumber2 kekajaan alam jg 
— apabila diusahakan sungguh2 

  

To OAT A"“A”AA, 

P.N.I. Dapat 119 Dan 
Masjumi 112 Kursi 

Pembagian Resmi Kursi Konstituante 
-N.U Djatuh No. 3 Dengan 91 Kursi : 
Dan P. E.I. No. 4 Dengan 80 Kurai 

DALAM RAPAT umum terbuka Senen pagi kemarin oleh 
PPI diumumkan dengan resmi pembagian kursi untuk Konstituante 
dan nama2 anggota jang akan duduk dalam Konstituante jang pe- 
mungutan suaranja dilakukan pada tanggal 15 Desember 1955. 
Dari semua djumlah kursi Konstituante, jaitu 514, PNI mendapat 
119, Masjumi 112, N.U, 91, P.K.I. 80, djadi 402 kursi untuk partai 

"empat besar” itu, 2 
( Sisa kursi jang 112 dibagi antara 30 partai/organisasi lainnja 
bjaitu PSII 16, Parkindo 16, Partai Katholik 10, PSI 10, Parti 1, 
IPKI 8, Partai Buruh 5, Partai Murba 4, PRN 3, PPPRI 3, 'G. 
'G.P. 2, Partai Rakjat Indonesia 2, P.R.LM. 2, A.K.ULL. 1, ACOMA 
1, PP.TI. 1, Persatuan Rakjat Desa 1, R. Soedjono Prawiro- 

'soedarso 1, P.LR. (W) 2, PJR. (H) 2, Permai 2, Baperki 2, 
$GRINDA 2, Persatuan “Daya” 3, Gerakan Pilihan Sunda 1, 
f Partai Tani Indonesia 1, Radja Keprabonan 1, Gerakan Banteng 
$RI 1, P.LR. (Nusa-Tenggara Barat) 1, L.M. Idrus Effendi 1. 
e Djumlah suara jang masuk dari seluruh daerah pemilihan 

(37.410.249: kiesguotient seluruh Indonesia 68.693. 
p Pengumuman resmi ini dilakukan dalam suatu rapat terbuka 
funtuk umum bertempat di Gedung Olah Raga Djakarta dan diha- 
diri antara lain oleh Menteri Dalam Negeri Mr. Soenarjo, Wali- 
(kota Soediro, Ketua PPI S. Hadikusumo dan stafnja serta anggota2 
Panitia Pemilihan Daerah?. 

Tjatatan mengenai perimbangan dengan 
didapat dalam Parlemen : 

PAN. hk dalam Parlemen 

Masjumi 2 . 
Ie "ek 
BK 
Pe hi 
Parkindo 
Katholik 
Peak 2 
Perti 2 . 
KPK h 
Partai Buruh 

Partai Murba ,, 
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Hasilkan UUD Jg Abadi 
Tugas PPI Dapet Ditunaikan Dgn Tjara 
Jg Tak Memalukan — Kata Hadikusumo 

DALAM PIDATONJA jang diutjapkan dalam rapat umum 

terbuka untuk mengumumkan hasi2 resmi pemilihan anggota2 

Konstituante di Gedung Olahraga Diakarta hari Senin kemaren, 

Ketua PPI S. Hadikusumo menjatakan, semoga Konstituante 

pilban rakjat iang akan bersidang nanti menghasillkan Undang2 

Dasar negara jang kekal dan abadi, dinatuhi oleh segenap pen- 

duduk, ibarat bangunan jang kokoh dan sentosa dimana rakjat 

berlindung dan hidup berdampingan setiara rukun dan damai 

untuk kebahagiaan bersama dan keselamatan negara. 

djelis tersebut dengan tudjuan un Selain itu ia a.l. tegaskan, bah 
tuk memperoleh hasil kerdja jg. 

Mudah2an Konstituante 

kesadaran akan pentingnja ma- 

wa jang menjebabkan pengumum 

an hasil2 pemilihan Konstituante 

itu agak terlambat, ialah sikap 

hati2 dalam meneliti dan mene- 
tapkan sesuatunja, terdorong olen 

  

Krn, Desakan 

Ekonomi 
21-000 Orang Kaliman 
tan Mau Pindah Ke 

daerah Serawak 
DIDAPAT kabar, bhw. 21.000 

orang penduduk aseli kawedanan   — akan memungkinkannja untuk 
membajar kembali  tambahan2 
kredit atau pindjaman2 dalam 
djangka pandjang dari luar. 
Wartawan UP di Belgrado 

mengemukakan bhw dimasa jg 
lampau Jugoslawia adalah salah 

a bantuan jang be- 
sar dari Amerika Serikat, jai- 
tu sedjak Tito memutuskan hu- 
bungannja dgn Kremlin dlm ta- 
hun 1948 (Antara-UP). 

Politik ,,Kike- 
bu“ Australia 
Kini Tiap Tahun 200 

Orang Asla Boleh 
Masuk 

AUSTRALIA harus memper- 
timbangkan pemberian idjin sc- 
djumlah ketjil orang2 Asia utk 
eriempat tinggal di Australia 

2una menghilangkan tuduhan 
adanja perbedaan2 bagi bangsa2 
kulit berwarna, kata Lord Lind- 
say, anggota dewan kurator me- 
ngenai masalah hubungan inter- 
nasional dari universitas nasional 
Australia, dalam rapat dewan 
tsb. Emigrasi 200 orang bangsa 
Asia tiap tahunnja “akan dapat 
membantu menghilaangkan ke- 
ragu-raguan bangsa Asia terha- 
dap Australia, kata Lindsay. 

(Antara)   dalam hal conflict perbedaan taf 
siran Undana2 no. 7/1956 anta.   

PERLU DIADAKAN. 
Uni Sovjet dan Korea Utara 

bersepakat bahwa suatu konpe- 
rensi internasional harus diada- 
kan utk menjelesaikan masalah 

sukan2 asing dari semenandjung 

demikian berita 

  

  aw Yoni Sovjet Tass, 

ta Menteri Dalam Negeri dan DPRDS Djawa Barat, Mahka- 
mah Agung tidak dapat membe- 
rikan  pertimbangannja, 

Ketua DPRDS Propinsi Dja- 

rangkan kepada Antara, bahwa 
Korea jang kini terbagi dua itu, berhubung dengan surat tersebut ri Rebo besuk, bila RUU 

ari harian Pravda conflict. itu masih tetap ada dan memberikan kekuasaan bagi ang hari Saptu, bhw mereka 
isiarkan oleh kantor “heri- oleh karena itu sikap DPRDS garan bantuan luar negeri seba- menghadapi perlawanan jg ke- 

tetap sebagai semula pula. 

  

SUATU MOVE untuk meng- 
"hentikan bantuan Amerika Sere- 
kat kepada Yugoslavia, karena 
negara tsb. mengadakan  hubu- 
ngannja dgn Uni Sovjet, akan 
dikemukakan dalam  madjelis 
tinggi Amerika Serekat dalam 

Korea dan penarikan mundur pa wa Barat Rusjad Nurdin mene- minggu ini. 

Move tadi akan diadjukan ha 
guna 

njak 4.105.420.000 dollar dikemu 

Kapokjan, kabupaten  Bulongan, 

Kalimantan Timur, telah mentja 

pai kat, sepakat utk pindah ke Ta 

wao (Serawak) daerah djadjahan 

Inggeris. Pemindahan itu kabar- 

nja akan mereka lakukan pada 

awal tahun 1957. 
Dalam laporan  tjamat Long 

Nawang dari kawedanaan tsb. 

maka dinjatakan, bahwa djika pe 

mindahan tersebut dilarang oleh 

pemerintah, maka mereka menun 

tut supaja mereka didjamin mata 

pentjahariannja.  Selandjutnja di- 

kabarkan, bahwa soal pentjaha- 

rian didaerah tsb. adalah amat 

sulit dan inilah jang  mendjadi 

sebab pokok mengapa mereka 

ngin pindah kedaerah Serawak. 
(Antara). 

SARAT JG DIADJUKAN 
OLEH PARA WALI KO- 

TA CYPRUS UNTUK 
MENGADAKAN PEM- 

BIIJARAAN DGN 
LORD RADCLIFFE. 

Para wali kota dari kota2 be- 
sar dipulau Cyprus dalam si- 
dang mereka di Nicosia pada ma 
lam Minggu mengambil putusan 
untuk menolak pembitjaraan de- 
ngan Lord Radoliffe tenatng hal 
konstitusi djika uskup besar Ma 
karios tetap diasingkan oleh Ing 
gris, 

AS ,Mangkel” Kepada 
kakan oleh senator Carlhayden 
(demokrat), ketua dari panitia 
perbelandjaan Senat, jang telah 
menjetudjui tindakan tsb, 

  

Sementara itu senator Edward 
Thye (?) dari Partai Republik 
dan seorang penjokong pemerin- 
tah mengenai soal bantuan Tuar 
negeri tadi, katakan Kepada pers 

akan 

ras dalam sidang senat nanti da 

sungguh2 bisa dipertanggung-dja 
wabkan. 

Diterangkannja, bahwa jg ikut 

dalam pemilihan anggota Konsti 
tuante kali ini ada 33 partai, 65 

organisasi atau kumpulan pemi- 
lihan, 62 perseorangan,  sedang- 

kan jang memperoleh kursi ada 

34 partai, organisasi dan perse- 
orangan. 
Hadikusumo .mengatakan, bah 

wa tidaklah perlu diulangi kesu- 
litan2 jang telah dialami oleh pa 
nitianja, tetapi jang penting ialah, 
bahwa kesulitan itu dapat diatasi 
dan achirnja tugas nasional jang 
maha berat itu (berkat lindungan 
Tuhan Maha Esa, rasa pertjaja 
diri sendiri, kerdja-sama jg baik 
dengan instansi2 sipil dan militer 
dan bantuan partai2 dan organi 

sasi) dapat ditunaikan dengan tja 
ra jang tidak memalukan. 

Sekarang sebagian besar dari 
Panitia2 Pemilihan Kabupaten 
dan Panitia2 Pemungutan Suara 

jang sudah selesai pekerdjaannja 
sudah dibubarkan dan pada ke- 

sempatan ini PPI merasa wadjib 
mengulangi rasa penghargaan 

atas ketaatan dan kepatuhan ang 
gota2 panitia2 tsb. dengan penger 
tian, bahwa PPI akan tetap mem 
perdjuangkan djangan seorangpun 
jang dirugikan atau merasa diku 
rangi hak jang mesti diperoleh- 
nja. 

Menurut Hadikusumo selandjut 
nia, ada beberapa persoalan pen 

ting jang perlu ditjatat jaitu, bah 
wa para petugas mempunjai keja 
kinan selaku p€rintis dalam »emi 
lihan umum jang baru pertama 
kali diadakan dan telah menunai 
kan tugasnja dengan tjara jang 
sebaik2nja dengan  mengutama- 
kan kepentingan2 um'im jang per 

lu diadakan untuk masa depan. 
Dan kami telah membuktikan ke 

sanggupan memilih tjara kerdja 
jang rasionil sehingga dapat dihe 
mat berdjuta2 rupih. Demikian 

Hadikusumo. (antara), 

Jugoslavia 
lam usaha untuk mentjegah pe- 
ngurangan2 jang banjak dalam 
bantuan luar negeri tsb. Selain 
itu. djuga akan diadakan perde- 
batan sengit guna  mentjegah 
amandemen jang hendak meng- 
hentikan semua bantuan kepada 
Yugoslavia dgn segera. 

Menurut senator tadi mereka 
akan dapat menang, tapi pihak 
opposisi adalah kuat (Ai 
Reuter), 

ld 
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“Minta Diri 
    

“Dr. Achmad Besar : 

(Dokter R. S. Umum Pusat Solo), 
  

Mampiclah ke: 
Kiosk ,Tj 

  

er Ha Tiga” : |pendjaraan, 

KARANGTENGAH No. 1 (Muka GRIS) 

   
    

     serta murah harganya seperti AJAM GORENG, BONG TJA KBR, | “Wara, demikian Sumarman. 
ES TJEMARA TIGA, ES INTERNASIONAL, Tg npapagnyapagngasngag 

— KWALITEIT DAN KEBERSIHAN TERDJAMIN, | | ale Ta tg : 
Dibuka tiap hari djam 9.00 — 14.00 (Tidak Ter dit D0 1G30 — 21,30 

1 u Tutup. Besok hari REBO tgl. 18 Djuti 

      

  

    Raya Idul Adcha th. H. 1375 
“harian "Suara Merdeka” TIDAK 
TERBIT. Hendaknja para lang- 
ganan dan pemasang iklan mak- 
jam adanja. 

“LS LL 3 

arta 

S.GA. Kristen 

| Ada Orang' Jg Lebih 
Suka Dipem a Sadja Berhubung dengan mei Matan ana keluar negeri, | 3 Ta an : 

1 kepada segenap patitnt, handai-taulan Sam: sanpkcopsgjura: Karena Diluar F idupnja 
lafan "jap Selamat tinggal dan harap dima'afkan segala ' e.Banjak Orang? Terpeladjar Jg 

2 djara Karena Urusan Wanita — Kata 

$ FESUN $ KEPALA KEPENDJARAAN Daerah Semarang Sumarman 
Pem : “— menerangkan, bahwa orang2 jang berpendidikan SMP dan SMA 

: jang inasuk ke-pendjara Miaten Semarang pada waktu jang achir? 
ini tampak meningkat djumlahnja. Atas penjelidikan pihak ke- 

. umumnja mereka itu terlibat dalam perkara2 jang 
mempunjai background persoalan wanita. Djelasnja, kedjahatan2 
jang mereka Jakukan itu umumnja karena didesak oleh nafsu ingin 
memenuhi kebutuhan materiil tapi jang ada hubungannja dengan | sih 

1956 bertepatan dengan Hari 

Pendaftaran: da, 

S:G.A. Kristen, Djl. Monginsidi 17 — Solo. 
Mulai 16 Djuli 1956. Berachir 27 Djuli 1956. 
9.00 — 11.00 tiap-tiap hari kerdja. , 
Datang sendiri membawa idjazah S.M.P. bag. A 
atau B tahun 1956 atau daftar angka nilai dan se- 
buah pasfoto. 

Tempat : 

Waktu : 

Djam : 

Tjara : 

KEPALA SEKOLAH. 
(Adv. Lauw) 
en ML LE LL MN 

“PENGUMUMAN 
S.MLA, Masebi I bg. B5 & C 

(BERSUBSIDI) 
Dil. Dr. Tjipto 23, Semarang 

Mulai tanggal 16 DJULI 1956 menerima pendaftaran murid baru 
untuk kelas I (satu) bg. B dan C. 

jarat (mutlak): Idjazah S.M.P. Negeri. NK eg 
| Pendaftaran pada tiap bari kerdja antara djam 8 — 12 pagi di- 
sekolah. 

  

Semarang, 16 Djuli 1956. 
DIREKTUR. 

  

Menghaturkan « Selamat Hari Raya IDUL ADHA 1375 | 
kepada sekalian Pembatja "Suara Merdeka” di Tjirebon. 

TOKO ARFAN 
DJAGABAJAN 225 TJIREBON. 
  

  

Kabar Menguntungkan 
uan? dan Njonja? jang akan mempunjai kerdja mantu dsb, 

Belandjalah ke: 

Djl. SLAMET RIJADI 101 

Dan kalau ada kelebihan barang? dapat dikembalikan. 
, 2 : . TJOBALAH TENTU PUAS. 

  

    
   

  

SOLO. 

, benang baru, 
keuntungan lebih 

DIDUNAI ! 

  
aa TT TA TA “AN “8 “1 

Lx 

Menerima murid baru untuk kelas L tahun peladjaran 1956/1957. | 

  
Bukd cerbsik ialah bahwa diseluruh dunia lebih 
banjak orang berkendaraan memakai ban Good- 

dari pada lain merek. 
Kaniang, untuk keselamatan, cahan Isma den 

kris, Goodyear adalah pilihan pertama | 

Lebih Baik Dari Jang Sudah" 

Dewasa Ini ban" Goodyear adalah ban terbaik jang 
gara memakai nama kami, Tjampuran karet 

keluarkan. Sebab itu mengapa merasa puas dengan 
ban jang kurang baik dari pada BAN PILIHAN 

PISELURUH DUNIA LEBIH BANJAK ORANG BERKEN- 
DARAAN 

LAIN MEREK. 

lagang dan DiserTbuttr-distributir di-seluruh Indonesia. 

Penerbitan Ko- 
'mik DII. Spj. 

Disensur 
| Mengingat Krisis 

Achlak 

PENGURUS lengkap ,,Perkum 
Ipulan orang tua/wali murid dan 
guru2” Sekolah Rakjat VI Negeri 
di Pendrikan Tengah II “Sema- 
rang pada tgl. 10 Djuni 1956 te 
lah mengeluarkan pernjataan me 
ngenai buku2 komik dan madjal- 
lah2 sbb.: Buku komik dan ma- 
djaliah2 jang dimaksudkan di- 
katakan sangat tidak sesuai dgn 
azas2 pendidikan dan terhadap 
djiwa Peladjar Sek. Rakiat dan 
Gjiwa anak2 pada 
pula sangat bertentangan dengan 
angg. dasar perkumpulan orang 
tua/wali murid dan guru2. Meng 
ingaf merosotnja-achlak para pe 
ladjar SR chususnja dan anak2/ 
peladjar pada umumnja menjata 
kan kepada Pemerintah, supaja 
Pemerintah (dalam hal ini Men 
teri PP dan K) mengadakan Pa- 
nitia Sensur thd. penerbitan2/   

:dsb., melarang peredaran/pener- 
tan buku2 tsb dan menginstruk 

isikan kepada Inspeksi2 Pendidi- 
ikan para Guru untuk menekan/ 
'melarang murid2nja membatja/ 
memiliki buku2/madjallah2 tsb. 

Selandjutnja kepada pentjipta/ 

' pengarang/penerbit2 diseluruh In- 
“donesia disarankan utk lebih me- 
'njesuaikan tjiptaan2/karangan-ka 
'rangan dan penerbitan2nja dgn 
azas2 pendidikan dan pembangu- 
nan djiwa masjarakat peladjar ki- 
ta jg makin merosot: menjerukan 
supaja membantu  usaha2/idee 
dan azas2 pendidikan serta pem- 
bangunan djiwa masjarakat pela- 
djar kita dengan daja tjipta/kara- 
ngan dan penerbitan2 jg dihargai 
dan menjerukan -supaja . orang 
tua/wali murid SR. VI Negeri 
Pendrikan Tengah II chususnja 
dan orang2 tua/wali murid selu- 
ruh Indonesia dapat membentu 
mengawasi sepenuhnja terlaksana- 
nja pernjataan tsb. dan melarang 
putera-puterinja membatia/memi- 
liki buku2 komik dan madjallah2 
jang dimaksudkan diatas. ..   

SLLALL AAA je “Da Ma SL SL LL EL Aa AL LL LL 

bentuk baru memberikan Tuan 
banjak untuk uang jang Tuan 

BAN GOODYEAR DARI PADA 

hakekatnja, ! 

Luku2 kemik dan madjallah2 

i 

“Kranggan, karena didalam pe- 

. kembangan 

| Prawiranegara, akan meneruskan 

  

jara Sadja | 
ja Terlalu Susah |    

  

  

| Hanja Penjakit| 
Kulit 

| Mandar Suro Di La- 
hat Bukan Kena Hu- 

djan Radio-Aktip 
WARTAWAN harian ”Fiki- 

ran Rakjat” Palembang, menga- 
barkan dari Lahat, bahwa dewa- 
sa ini mandur PLUJ Suro 
dikabarkan 
hudjan kuning, sudah kembali ke 
Lahat. Noda2 jang terdapat 
tangannja dikatakan sud 

jang 
telah terkena air 

di 

ber- 

Mulk Saro tidak dirawat di 
| Disamping orang2 jang  sede-! rumah sakit Charitas, tapi lang- 

bhw menurut 
orang2 tsb. bila telah keluar dari 
Ipendjara umumnja sukar untuk 

mentjari pekerdjaan hingga lebih 

suka hidup dalam pendjara dgn 
Idjalan melakukan kedjahatan la- 

2, : : 

. Dikatakan seterusnja, bhw pim 
pinan kependjaraan telah mene- 
rima desakan ' dari penghuni2 
Ipendjara Mlaten jg telah. berpen 
didikan, agar didalam rumah pen 
djara tsb. diberi pendidikan se- 
matiam kursus2 ig setingkat de- 
ngan SMP. Hal ini sedang dipi- 
kirkam oleh pimpinan kependja- 
raan. i : 

| Anak2 jang sesat. 
Mengenai perbuatan2 sesat jg 

dilakukan oleh anak2 Sumarman 
katakan, bahwa anak2 jang me- 
lakukan perbuatan2 itu menurut 
penjelidikan, umumnja terdiri da 
ri anak2 jang mempunjai ibu tiri 
atau ajah tiri, atau sama sekali 
(tidak mempunjai orang tua. Djadi 
ibisa dimengerti bahwa kenakalan | 
anak2 hingga berbuat melanggar ' 
ihukum itu bukannja karena telah 
imempunjai dasar djahat tetapi ka 
rena keadaan pendidikannja atau 

  
i 

terpengaruh oleh keadaan sekeli- : 
lingnja, 5 

Badan reklasering. 
Selandjutnja dapat dikabarkan, 

bahwa Saptu pagi jl. telah di- 
langsungkan rapat antara pimpi- 
nan kependjaraan dengan bebera 
pa instansi untuk membitjarakan 
soal reklasering bagi bekas orang 
orang terpendjara. Rapat ini ada- 
lah rapat landjutan jang pernah 
dilangsungkan beberapa waktu 
jl: Djuga dalam rapat jang kedua 

jini belum bisa diambil keputusan 
jang kongkrit mengenai pelaksa- 
naan reklasering itu. Disamping 
usaha reklasering ini dikandung 
maksud. pula untuk mengadakan 
suatu penampungan bagi orang? 
bekas terpendjara dengan suatu 
objek kerdja. Seperti diketahui, 
didalam rumah pendjara telah di 
adakan berbagai kursus untuk 
ber-matjam2 kepandaian . bagi 
orang2 terpendjara. 

Dengan adanja reklasering dan 
penampungan itu dimaksudkan, 
'agar orang2 jang sesudah bebas 
dari pendjara dan sukar untuk 
mentjari pekerdjaan, sementara 

ibisa ditolong hingga tidak akan 
berputus asa jang lalu berbuat 
kedjahatan lagi jang achirnja ma- 
suk ke -endjara lagi. « 

  

BANGUNAN LIAR AKAN 
DIBERSIHKAN 

Pada tgl. 14 Djuli 1956 bi. 
berempat di KMKB Semarang 
telah dilangsungka, — pertemuan 
antara Kedjaksaan, Wali Kota, 
DPU, KMKB, dan Kepolisian 
untuk mempersoalkan — masalah 
bangunan liar jang kini nampak 
semakin meradjalela. Fihak jg. 
berwadjib tetap berpendirian, 
bahwa diatas tanah-tanah jang 
telah didirikan bangunan liar 
akan diambil tindakan seperlu- 
nja. Dari fihak jang bersangku 
tan sedang disiapka, tjara-tjara 
pelaksanaan untuk menampung 
mereka itu, dan soal tsb. kini 
sedang diusahaka, selekas mung 
kin. Mengenai bangunan jang sa 
ngat menjolok mata seperti ba- 
ngunan2 jang didirikan ditepi 
djalan besar, kabarnja dalam 
waktu jang singkat akan dibersih 
kam, terutama bangunan2 jang 
ada disepandjang djalan Bodjong 
dari Tugu Mud, sampai Purwo 
dinatan. 

PARA PEDAGANG EMAS 
DIPANGGIL POLISI. 

Hari Rebo jl. oleh pihak poli- 

terangan jang diperolehnja 

“Imikian tadi, djuga ada orang2 sung dirawat oleh seorang dokter 
jang memang sudah ,,mendjad' pemerintah. 
langganan" pendjara jakni sering  $ 
keluar-masuk pendjara.  Djumlah me 

Il mereka ini kira2 ada 4096 dari - 
Idjumlah  seluruhnja penghuni « 
pendjara sekarang ini. Mengenai |, 

   

     

slandjutnja wartawan tersebut 
mberitakan, bahwa menurut ke 

dari 
orang pegawai P.U, seksi Lahat 
innja, sebelum tgl. 23-6 jl, man 

orang2 ini, Sumarman katakan due Suro memang “ada” mende- 
penjelidikannja sita p La penjakit kulit. 

  

ROMBONGAN KEBUDAJA- 
AN INDONESIA AKAN 
1 KE MEXICO. 
Serombongan perutusan kebu- 

dajaan Indonesia, terdiri atas pe 
nari2, pemin2 musik dan sebagai 
nja pada achir bulan Agustus 
akan tiba di Mexico, Demikian 
diumumkan oleh kedutaan besar 
Indonesia di Mexico City, me- 
nurut UP, 
Rombongan itu djuga akan 

membawa lukisan? dan patung2 
serta barang2 kebudajaan lain- 
nja, jg akan dipamerkan disana 
suntuk mempererat hubungan ke 
budajaan dan persahahstan anta 
ra kedua negeri”. 

Kak 

  

       

  

    

    
       

   

   

    

   

    

Koordinasi Seluruh 

penjelesaian keamanan 
tjara bulat guna maksud 

ditempuh selama ini. sedangkan soal beajanja tidak 
Perbedaannja jang njata dgn akan lagi seperti jang sudah2, di 

tjara2 pengamanan pada waktu mana dilakukan setjara insiden- 
jang lalu menurut KSAD, ialah til, tetapi sekarang telah ditetap- 

kalau tjara2 itu pada waktu dulu kan anggaran belandja tertentu 
hanja dititik-beratkan kepada ope dgn pengeluaramnja jg tertib. 

rasi melulu dan biasanja soal ke Soal D.P.S.S.T, 
amanan dianggap orang hanja Mendjelaskan 
'merupakan soal tentara belaka, paerah Pertempuran Sulawesi 
maka dalam usaha pengamanan Selatan dan Tenggara oleh KSAD 
sekarang ini, ialah supaja semua dikatakan, bhw sesungguhnja jg 

tenaga kita pusatkan padanja: Mi dgilakukannja pagi hari Minggu 

salnja djuga soal2 politisnja, SO itu bukanlah suatu pelantikan 
sial-ekonomisnja, perawatan dari Panglima Komando DPSST, te- 
akibat2nja, dsb. nja. 'itapi hanja penjerahan tugas ke- 
KSAD sendiri selaku pelaksana kuasaan daerah itu dari tangan 

dari beleid pengamanan peme-iPanglima TT VII kepada Pang- 

  

Utk Penjelesaian Keamanan 
Keterangan KSAD Nasution Dan.Wk. PM Idham Chalid Me- 

ngenai Program Penjeleseian Keamanan Jang Didja- 
2. Ilankan Oleh Pemerintah 

3 PEMBENTUKAN Komando Daerah Pertempuran Sulawesi Selatan dan Tenggara 
Me beleid keamanan jang baru bakal didjalankan. Tetapi hal ini banja 
merupakan suatu pelaksanaan dari beleid pemerintah jang sudah disetudjui oleh parlemen, jaitu 

esajan keamanan setjara integral dimana seluruh instansi dan masjarakat dikoordinasi 
d itu. Demikian diterangkan oleh KSAD dalam konperensi pers di Guber- 

jakasar setibanja dikota itu, atas pertanjaan wartawan ,,A ntara” 
Ma iba besi ita an akan mendjalankar beleid ke2m anan jang baru daripada jg sudah 

soal Komando ' 

'daripada pengeluaran untuk 

rintah telah menjusun tiga ma- 
tjam rentjana, jaitu: 

1. rentjana jang bersifat inte- 
gral dalam djangka waktu pan- 

| djang: 
2. koordinasi seluruh instansi2 

jg ada, pemimpin2 dan pemuka2 
masjarakat utk turut serta dida- 
lam pemulihan keamanan, 

3.anggaran belandja jang  di- 
atur supaja lebih tertib utk usa 
ha-usaha itu. 

Didjelaskan bhw kaordinasinja| 
akan diusahakan lebih teratur 

  

CKAKEKNENNRNNNNNNNnnknkakkekkkk 

Siapa Diantara Men- 
teri” Jg. Ter-Pintar? 
KABINET TELAH menen 

men. Pembagian itu diatur me 

mian Mr, Barhanuddin, etc, etc. 

diantara Menteri2 jang paling p 
jaitu : 

Suchjar Tedjasukmana, Mente 

bilal Rasjad. Mengapa? 
padahal tiap hari Sabtu 

Satu2nja Ahli 
Lulus Dari Amerika 

di Amerika Serikat. 

Ia Indonesia jang bukan 
mendapat gelar ahli atom tapi 
djuga gelar Master of Science 
dari luar negeri. Salah satu pres 
tasi peladjaran jang bisa diang- 
gap mengangumkan jang ditja- 
pai oleh Baiguni jalah, bahwa ia 
sesudah menempuh gelar Bache 
lor of Science bisa mentjapai ge 
:lar Master of Science hanja me 
ngikutj peladjaran dalam waktu 
9 bulan, Padahal menurut keten 
tuan gelar jang terachir itu baru 
bisa ditjapai sesudah mengikuti 
peladjaran selama 2 tahun sesu- 
NAAM KE naas. 

PENDJUALAN PRANGKO 
P. ML — 

. Pada tanggal -26 Djuli sampai 
dengan 31 Desember 1956, oleh 
Djawatan P.T.T. melalui kantor 
pos akan didjual prangko2 Pa- 
lang Merah. 
Prangko2 tersebut disamping 

harga biasa dikenakan harga-har 
ga amal, seperti prangko 15 sen 
tambah 10 sen, prangko 35 
tambah 15 sen dsb. 
Prangko2 ini dikeluarkan oleh 

Djawatan P.T.T. untuk memban- 
tu usaha memperoleh Fonds Pa- 
lang Merah Indonesia. Sebagai di 
ketahui tanggal 17 September s/d 
1 Oktober 1956 adalah ,,Fundrai-   si kotabesar Semarang telah di 

panggil hampir semua pengusa- 
ha toko mas jg. terletak didjalan 

njelidikan pihak jang berwadjib, 
sebagian besar dari mereka itu 
tidak mempunjai pembukuan se 
bagaiman, mestinja. Menurut 
keterangan, ternjata sebagia,, be 
sar dari mereka jang dipanggil 

menurut sjarat2 semestinja. 

TJIREBON 
WAKIL PRESIDEN AKAN ME 
NINDJAU PABRIK PASPOR 
Menjambung berita tentang 

kundjungan PJM Wakil Presiden 
dikota Tjirebon jtl. lebih tandjut 
dapat dikabarkan, bahwa kun 
djungan PJM Wakil Presiden de 
ngan rombongannja dikota Inj di 
maksudkan untuk menindjau per 

koperasi2 dan per- 
ekonomian di Tjirebon. Selain 
dari pada itu telah direntjana 
kan pula untuk mengundjungi pa 
brik phosphor di pelabuhan, ko 
perasi Batik Trusmi dll. Setelah 
2:23 hari berada dikota Tjire 
bon, Wakil Presiden is antara 
lain disertai oleh Mr. Sjafrudin 

  

  

  

perdjalanannia ' kedaerah Tegal 
pad, tgl. 26 Djuli 1956. 
GEDUNG KETJAMATAN SU- 

SUKAN DI BANGUN. 
Dari Ardjawinangun Kab. Tji- 

tebon diwartakan, bahwa dewasa 
ini didesa Susukan sedang diba 
ngun sebuah gedung ig akan di 
pergunakan untuk kantor ketja 
matan Susukan. Biaja untuk ke 
perluan tsb. semuanja ditaksir 
ada sebesar Rp. 70.000 dan di 
harap akan dapat mulai dipergu 
nakan dalam waktu jg singkat. 
Berita lain menjatakan, bahwa 
didesa Panguraga, termasuk dae 
rah Ardjawinangun pula, kini te 
lah selesai dibangun sebuah ge 
dung Sekolah Rakjat 6 th, Pada 
tahun peladjaran 1956/1957 ba 
ngunan baru tadi sudah dapat 
dimulai ditempati untuk sekolah, 
sedangkan biaja seluruhnja dipi- 

|itu tidak mempunjai pembukuan IP 

sing day Palang Merah Indone- 
sia”. 
Jang akan diserahkan kepada 

Palang Merah Indonesia adalah 
harga2 tambahan tsb. Disamping 
pengeluaran prangko2 Palang Me 
rah Indonesia oleh  Djawatan 
P.T.T. djuga akan dikeluarkan 
sampul hari pertama (First day 
Covers) jang dibubuhi satu serie 
prangko2 Palang Merah Indonesia 
LA tjap istimewa oleh Djawatan 

Tt 
First day Covers ini didjual de- 

ngan harga Rp. 6,— persatunja 
dan boleh didjual kembali dgn 
harga jg lebih tinggi. Pengge- 
mar2 First day Covers ini dapat 
memesannja kepada Markas Be- 
sar Palang Merah Indonesia. 
Demikian diberitakan oleh Mar- 

kas Besar P,M.I. 

PERLOMBAAN BINTANG 
RADIO STUDIO SEMG, 

Hasil musjawarat para dju- 
ri setelah mendengar peserta 
lomba Bintang Radio Semarang 
tahun 1956 djenis lagu2 hiburan 
dalam pemilihan tingkat semi 
finale tgl. 14 Djuli di RRI Se 
marang jang diikuti oleh 11 
orang peserta wanita dan 11 
Orang peserta pri, sbb.: Sebagai 
dasar angka terrendah untuk ma 
suk ke pemilihan tingkat finale 
jalah 108. Wanita: Tilly Latuhs 
ru, dapat angka 120, Tuty dan 
Titiek Puspa masing2 dapat ang 
ka 11515, Radnakus dapat uang 
ka 112”2 dan Sri Sumarsih da- 
pat angka 110. Pria: Soedjoeki 
(angka 1222), Soedjono (11052), 
Moesiman, Abd. Hamid (10812). 
Eduard Lasapu (Pati) dapat ang 
ka 108. Djuri2 itu terdiri dari 
Kusbini (bag. kesenian . Dijwt. 
Kebudajaan Kem. PP & K Jog 
ja), Dailamy Hasan (Guru Sek. 
Musik Jogja) dan R.A. Supro- 
bo (Semarang). 

LUSTRUM S. P. K. 
Sekolah Pendidikan Kemasja- 

rakatan Semarang besok tgl. 17 
Agustus jad. akan melangsung- 
kan peringatan lustrum jang per 
tama, Peringatan ini aka, dida 
hului dengan mengadakan .,sport 
week” jang meliputi berbagai 
tjabang olahraga dan diikuti oleh 
segenap siswa SPK. Disamping 
itu djuga akan diselenggarakan     Ma 9 Wa 0 “ta 2 Wei 0 “Wa 8 “M0 “UR “Oa 0 

« 

kul bersama oleh rakjat didesa 
tadi, be ka eksposisi, 

Wakil PM . 1 Mr. Moh. Roem, 

    

   

seni 

TR tukan Menteri2 mana jang setiap | 
harinja harus hadir mewakili pemerintah djika ada sidang2 parle 

nurut harinja, misalnja tiap hari 
Senin Wakil Perdana Menteri II Idham Chalid, Menteri Perekono 

, tiap hari Selasa Menteri2 ini dan 
Menteri2 itu, demikian seterusnja diadakan ketentuan untuk hari2 
berikutnja. Tentang rooster itu, para wartawan di pressroom parle 
men hari Sabtu kemaren dulu mengadakan teka-teki sbb.: .Siapa 

inter ? ?1!,” Djawabnja sederhana, 

Menteri Perhubungan 
ri Penerangan Sudibjo, Menteri 

Muda Pertanian Siech Marchaban dan' Menteri Perburuhan Sa- 
Karena mereka memilih hari Sabtu, 

parlemen tidak bersidang!!!! 
(Antara) 

SAN EEKKAKKKNI 
  

Ahli Atom Baiguni 
Atom Dari Indonesia Jang 

— Gondel Dua Gelar 
Dalam Tempo Lk. 2 Tahun 

PENGAN MENGGONDOL idjazah ahli atom  (nuclear 
physics) dan idjazah Master of Science dari Amerika, sdr. Baigun: 
Sutorandolo beberapa hari jang lalu telah tiba kembali di Solo. 
Seperti pernah kita kabarkan, beberapa waktu jang lalu Baiguni 
Sutomandolo sebagai satu2nja putera Indonesia jang beladjar se- 
bagai ahli atom (nuciear physics) di Argonne Laboratory Illinois 

Kini ternjata bahwa kembalinja ja ketanah 
air, tidak sadja hanja menggondol idjazah ahli atom, tetapi djuga 
idjazah Master of Science (ahli ilmu pasti dan alam). 

Idjazah Master of Science itu . 
didapat dari Universitas Chica 
go. Djadi ia djuga satu2nja pute 

sadja ' 

— Sdr, Baiguni Sutomandolo — 

dah Bachelor of Science. Teta 
pi Balguni ternjata bisa menem 
puhnja hanja dalam waktu 9 bu 
an di Universitas Chicago. 
Dalam pertjakapannja dgn ki- 

ta, sdr. Baiguni menjatakan ke- 
gembiraannja bahwa ia bisa kem 
bali ketanah air dgn menggondol 
idjazah2 tsb. Ia mempunjai te- 
kad utk meneruskan ketjakapan2 
nja jg didapat diluar negeri itu 
kepada pemuda2 Indonesia. Be- 
sar harapannja bhw pemuda2 ki 
ta akan membuka pikirannja un 
tuk pengetahuan2 ilmu alam dan 
pasti, sebab dalam abad modern 
seperti sekarang ini memang 
membutuhkan ahli2 ilmu2 terse- 
but, jang di Indonesia sekarang 
ini sangat terasa akan kekura- 
ngannja. 

Sdr. Baiguni sendiri sebenarnja 
masih ingin lebih memperdalam 
pengetahuan2nja lagi. tetapi ia 
terpaksa mengalahkan keinginan2 
nja itu mengingat bhw tenaganja 
pada waktu sekarang ini lebih 
bermanfaat utk disumbangkan pa 
da tanah airnja jg sedang mem- 
bangun ini. Ia sekarang mendjadi 
Assistent Docent dalam ilmu 
pasti dan alam di Universitas 
Gadjahmada Jogja. 

  

  

GERAK DJALAN. Vie Stone 
dari Surrey: jang berusia 45 th. telah menangkan perlombaan ge- 
rak-djalan djarak 100 mil antara 
Sheffield-Harrogate pp. dalam 
waktu 17 djam 28 menit. Jang 
ikut dalam perlombaan tsb. ada 
48 orang jang berusia dari 20 sam 
pai 55 th. 

KUTOARDJO 
PENGANIAJAAN SEHING- 

GA MATI. 
Baru2 ini telah terdjadi penga- 

niajaan jang sangat ngeri di Pedu 
kuhan Djatiwiro Kalurahan Pra- 
pagkidul — Pituruh Kemiri wila 
jah Kepolisian Kutoardjo, 

Seorang lelaki umur Lk. 21 ta- 
hun bernama Pardi  pekerdjaan 
tani telah menganiaja ajahnja sen 
diri bernama: Kasandimedjo dgn 
alat parang (bendo) dibagian ke 
pala dan perut jang dalam tempo 
15 menit meninggal dunia, Selan 
djutnja Pardi menganiaja pula se 
orang wanita bernama:  Parilah 
bekas isterinja Pardi jang sudah 
ditjerei. Ini waktu Parilah dalam 
perawatan di Rumah Sakit Pur- 
woredjo karena penganiajaan tsb, 

- menggantikan Perdana 

lima DPSST. masih bertjuti utk 
sebulan Jamanja, penjerahan tu- 
gas itu dilakukan kepada Kepala 
Stafnja Overste Nasuhi. Diharap 
pada pertengahan bulan depan 
Kolonel Sudirman sudah dapat 
melakukan tugasnja. 

Menurut KSAD selandjutnja. 
disamping Panglim,, DPSST ada 
satu Badan Pembantu Pengusa- 
ha Militer jang terdiri dari pe- 
mimpin2, anggota2  pemerinitah 
dan alim ulama jang kesemua- 
nja dapat dikerahkan untuk pe 
njelesaian keamanan. 

Ditanja apakah didaerah-dae- 
rah katjau lainnja pemerintah 1 
dak djuga berniat membentuk 
komando seperti didaerah ini, K. 
S.A.D. mendjawab, bahwa hal 
itu belum dibirjanakan. Penjele 
saian keamanan jang dilakukan 
pemerintah sama sifatnja dima- 
na-mana, djadi tidak ada perbe 
daan apa-apa. Mungkip hanja 

lada perbedaan tehnis sesuai dgn 
keadaan daerah masing-masing. 

Siapa Panglima TT-VII 
baru ? 

Ditanja tentang siapakah jang 
bakal djadi Panglima  TT-VI) 
jang baru, KSAD belum bersedia 
menerangkan sudah sampai dima 
na usaha mentjarinja.  'Tjuma 
oleh KSAD telah didjelaskan sja 
rat2 umum pengangkatan dalam 
militer serta faktor kemasjaraka- 
tan lainnja. 

: Walaupun sudah pernah dibe- 
ritakan oleh “Antara” dan surat2 
(kabar di Makassar, bhw maksud 
:KSAD ke Menado antaranja utk 
| menindjau soal2 jang  bertalian 
dengan penjelundupan kopra, di 
mana sering telah diberitakan ten 
tang adanja tersangkut orang2 mi 

liter, ketika ditanja mengenai niat 
perkundjungannja kesana KSAD 
.#juma dengan singkat katakan, 
bahwa kundjungannja ke Menado 
itu adalah berhubungan dengan 
soal2 ketenteraan umum. 

Akan turut djuga ke Menado 
kata KSAD, Kepala Biro Keama 
nan Nasional guna menindjau 
soal keamanan disana, berhubung 
masih ada sisa2 gerombolan jang 
belum seluruhnja diselesaikan 
dan soalnja masih terkatung-ka- 
tung. Bahan2 tentang hasil penin 
djauan itu akan dibawa pada Bi- 
ro Keamanan Nasional untuk ke 
mudian mengambil langkah2 se- 
perlunja. : 

  

UH Idham. 
Wakil P.M. II Idham jg djuga 

memberikan keterangan2 menge- 
nai soal keamanan didalam kon- 
perensi pers itu antara lain me- 
nerangkan, bahwa kundjungannja 
ke Makassar itu adalah untuk 

Menteri 
Ali Sastroamidjojo jang berhala- 
ngan datang karena sakit dengan 
tiba2. Selain itu Wakil P.M. IN 

  
“. akan mengadakan pertemuan chu 

: sus dengan pemimpin2 dan pe- 
.muka2 masjarakat serta para alim 
ulama, supaja masjarakat dapat 
memberikan bantuan pada penje- 
lesaian keamanan didaerah ini. 
Tentang anggaran belandja pe- 

ngamanan didaerah ini didjelas- 
kan lebih djauh oleh Wakil P.M. 
HI Idham, bahwa sudah ada djum- 
lah tertentu, tetapi ia tidak ber- 
sedia menjebut angkanja. Didje 
laskan bahwa pemberiannja dila- 
kukan setjara teratur pertriwulan. 

Pengangkatan 
Pemimpin TMSU 
MENTERI Perekonomian Mr, 

Burhanuddin dalam keterangan- 
jnja kepada pers hari Sabtu me- 
nerangkan, bahwa dalam waktu 
jang singkat menteri akan memi- 
lih tjalon2 untuk mendjadi pim- 
pinan dari Tambang Minjak Su- 
matra-Ultara, Sebagaimana  dike- 
tahui, hingga kini soal pimpinan 
Tambang Minjak Sumatra Utara 
terkatung2 keadaannja, dan pada 
waktu ini pimpinannja . diserah- 
kan untuk sementara kepada we- 
dana setempat Anwar Badar atas 
usul Gubernur Sumatra Utara, 

Atas pertanjaan menteri me- 
njatakan, bahwa tjalon jang 
akan dipilih itu berdasarkan atas 
ketjakapan dan kemampuan utk. 
memimpin tambang minjak tsb. 

Seperti pernah disiarkan oleh 
pers, bahwa menteri telah meng- 
angkat Abdurachman - sebagai 
pimpinan dari tambang tsb., oleh 
menteri didjelaskan, bahwa ja 
tidak pernah mengangkat  Ab- 
durachman untuk djabatan tsb. 
-Antara). 

Dots 
TI AAA 

Dr. ERWIN MENINGGAL 
DUNIA. 

Hari Sabtu malam Minggu ki- 
ra2 pukul 22.00 telah meninggal 
dunis dengan mendadak dokter 
Suratman Erwis dalam usia 59 
tahun di Bandung. 

|. Dalam waktu belakangan ini 
dokter Erwin sering beristirahat 
karena tekanan darah tinggi. Al 
marhum adalah salah seorang 
tokoh di Bandung jang bukan sa 

Idia disukai karena keahliamnja 
sebagai spesialis (kerongkongan, 
hidung, telinga dan mata), teta- 
pi djuga karena banjak amalnja 
dalam pergerakan nasional baik 
sebelum maupun sesudah  pe- 
rang, 

  

    
Iu     

  

Keterangan? Wakil PM. 

Instansi 

se- 

apakah dengan adanja 

Anggaran belandja itu tidak me- 
lulu untuk kepentingan operasi, 
tetapi sudah meliputi soal-soal 
perbaikan djalan2, pengairan dan 
pertanian, perawatan akibat2-nja 
(nabehandeling), sosial-ekonomi, 
pemerintah sipil, dan sebagainja. 

Malah kata Wakil P.M. II 
Idham perimbangan pengeluaran 
untuk keperluan sipil lebih banjak 

tu- 
djuan2 operasi militer. 

Tentang timbang terima 
Panglima TT-VII 
Panglima DPSST, 

Mengenai timbang terima anta 
ra Panglima 'TT-VII dengan 
Panglima Komando Daerah Per 
tempuran Sulawesi Selatan dan 
Tenggara, lebih djauh menurut 
keterangan pihak Penerangan 
(Angkatan Darat TT-VII, timbang 
.terima tersebut akan diadakan ke 
'mudian. Waktu jang pasti untuk 
lini, belum didjelaskan, tetapi me 
nurut berita jang diperoleh "An- 
tara” Panglima DPSST Kolonel 
Sudirman, sudah akan dapat men 

djalankan tugasnja pada bulan 
' Agustus. (Antara). 

—.. RADIO 
SIARAN RADIO. R. I. 

Semarang, 18 Djuli 1956, 
Djam 07.10 Sholat dan Chot- 

bah Idul Adha. 08.10 Suara Ber 
sama. 08.30 Imbauan Pagi. 09.00 
Djaja Suara. 09:30 Krontjong 
Merdu. 10.15 Gamelan Studio 
Jogjakarta. 11.00 Rajuan Siang. 
1130 “O. H. Pemuda Maluku. 
12.00 Orkes Purba. 12.30 O. H. 
Penghibur Hati. 13.15 ' Kwartet 
Koch. 13.45 Orkes Cosmopolitain. 
14.10 Musik Ruangan. 17.00 Ta 
man Kusuma. 17.30 Rajuan Pe- 
tang. 18.15 Krontjong Sendja. 
18.30 Ruang Kesehatan Tentara. 
18.45 Krontjong Sendja (landju- 
tanj,- 1930” 'Fepatkah.......i: ? 
20.10 Piano Tunggal. 20.30 Dari 
Pantai Hawaii. 21.00 Santapan 
Rochani, 21.15 Gending Sema- 
rangan. 22.15 Larasmadyo dise- 
ling Motjopat. 23.30 Penutup. 
Surakarta, 18 Djuli 1956, 

Djam 07.20 Sholat Idul Adha 
08.20 Dunia kanak2. 09.00 Lagu2 
Arab. 09.15 Rajuan pagi. 10.00 
Riang gembira. 10.15 Ketoprak 
Mataram. 12.10 Selection. 13.40 
Teruna kwartet. 14.15 Lagu2 Mi! 
nang Modern. 17.00 Dunia anak2. 
17.40 Seni Karawitan, 18.15 Ru 
angan A. P. 19.30 Imbauan Ma- 
lam, 1945 Kontak dengan pende 
ngar. 20.15 Irama Indonesia. 20.45 
Antara Sandiwara panggung dan 
Sandiwara Radio. 21.15 Aneka 
warna. “21.30 Irama Maluku. 
2215 Aneka warna oleh ROS. 
23.00 Penutup. 
Jogjakarta, 18 Djuli 1956. 

Djam 07.10 Sholat Ied. 08.15 
Hiasan pagi. 08.30 Taman Na- 
sjiatul Aisjiah. 09.00 SiaranUlang 
an Panggung Radio Jogjakarta. 
10.15 Dari Lajar Putih. 10.30 Lu 
druk Surabaja. 12.30 Suara Sech 
Albar. 12.45 Instrumentalia. 13.10 
Dwi Suara. 13.40 Penghantar Ma 
kan Siang. 14.10 Lagu2 Melaju. 
17.00 Taman Kepanduan. 17.40 

eh 

  

  

  

  

| sport | ) 
PERSIS KALAH 4—2. 

Sabtu petang jl., ternjata Per- 

sis Solo dapat dikalahkan oleh 
kes. PSIS Smg. dengan angka 
2—4 dalam suatu pertandingan 
ig penuh semangat. 
pertandingan seimbang dengan 
serangan2 dari fihak Semarang 
ig lebih  productief. Goal perta 
ma menurut RRI Jogjakarta di 
bikin oleh Darmadi ig menerima 
umpan dari Sukotjo dan Soete- 
djo (spil Smg.) sebelum itu me 
ninggalkan lapangag, tapi kemu 
dian main lagi. Angka 1—0 itu 
dipegang sampai lama oleh Solo, 
tetapi setelah pertandingan ber 
langsung 40 menit, achirnja Joes 
rOn (kiri luar Sm berhasil 
membikin angka mendjadi seri 
1—1, Tetapi tak lama kemudian 
Solo berhasil leading lagi 2—1 
ig dibikin oleh Tukidjo sewaktu 
terdjadi salah paham antara Soe 
tedjo dan Paimin. Tetapi 1 me 
nit kemudian Kian An berhasil 
bikin angka mendjadi 2—2 jg 
sampai waktu istirahat tidak 
berobah. 

Dalam babak ke II umumnja 
Semarang telah melakukan teka 
nan2 berat pada gawang Suradi 
jg achirnja Bakir berhasil mero 
bah scoringboard mendjadi 
2—3, Dalam menit2 terachir Se 
marang menggempur benteng So 
lo. Ketika Bakdo meleset mena 
han bola dari Kian An, achirnia 
Joesron berhasil merobah angka 
mendjadi 2—4 jg sampai bubar 
tidak berobah. Perlu ditjatat, 
bahwa 2 goal dari Semarang jg 
dilakukan "oleh Bakir dan Kirno 
telah dibatalkan oleh wasit, ka- 
rena goal2 itu dibikin dalam ke 
dudukan offside menurut wasi: 
Tio Bian Hien. 

PSIS menang 3—0. 
Minggu sore kemarin kes. PSIS 

berhasil pula mengalahkan 
PSIM dengan angka 3—0. Half- 
time 1—0 untuk Semarang. Keka- 
lahan Jogja itu terutama disebab- 
kan, karena garis penjerangnja 
tidak mempunjai tukang tembak jg 
baik, hingga kans2 jang dimiliki 
nja banjak terbuwang kesamping. 
Suatu penaltij-kick jang didapat 
oleh Semarang tak dapat mengha 
silkan suatu apa ketika Kian An 
jang mendjadi algodjo menembak 
nja mengenai mistar bag. atas. 
Pelanggaran itu disebabkan back 
Pardjo (Jogja) melakukan pelang 
garan dalam garis terlarang. Kee 
per Jogja Djanarto sore itu menun 
djukkan permainan jang baik se 
kali, hingga kerapkali menjingkir- 
kan bahaja2 jang mendatang. Ang 
ka 1—0 untuk Semg. dalam babak 
ke I itu dibuat oleh Joesron sete 
lah pertandingan berlangsung L.k. 
35 menit. Dim babak ke II Suhir 
lan jang menempati kiri dalam 
sbg. gantinja Sardju berhasil mem 
besarkan kemenangan Semg. men 
djadi 2—0 dan pada menit ke 24, 
Kian An berhasil merobah angka 
3—0 jang tidak berobah sampai 
Pertandingan itu diachiri. 
  

an Djapendi. 21.30 Ketoprak Ma- 

taram. 22.15 Ketoprak Mataram 

(landjutan). 24.00 Penutup. 
Djakarta, 18 Djuli 1956. 
Waktu Ditjetak Atjara Belum 

Datang. 
Tjirebon, 18 Djuli 1956. 

Djam 07.10 Mengikuti Sembah 
jang Idul Adha. 08.30 Lagu2 Me 
sir. 09.10 Gamelan 

Will Glahe dll. 10.40 Orkes Du 

dura. 11.30 Orkes Krontjong M. 
Sagi. 12.00 Musik Barat. 12.30 
Suara Biduan2 Radio terkenal. 
13.10 Gamelan Tjirebonan (lan- 
djtan). 14.10 Lagu2 Melaju. 17.00 
Dongengan kanak2. 17.20 Nja- 
njian Remadja. 17.30 Siaran A. 
P. 18.15 Dunia Olah Raga. 19.30 
Mendjelang Malam. 19.20 Tjlem 
pungan Sekar Kgaugah. 20.05 
Tjiptaan 2 pada Piano. 20.30 Pi   Hidangan Petang. 18.30 Peladja- 

ran lagu Djawa. 1940 Lagu2 Ta 
pian Na Uli. 20.15 Lagu2 Mesir. 
20.30 Gema Malam. 21.15 Ruang 

     CL 
"19. 

      

TEMANGGUNG 
Pa
 nan 

MisSI PERTANIAN RRT. 

KUNDJUNGI KEBUN 

BANDAREDJO. 3 

Dengan diantar oleh Sudjono 

pegawai kantor gubernuran Dja 

wa-Tengah dan Sunjoto wakil 

kepala  Djawatan Perkebunan, 

Kemis djam 11.00 ig lalu dari 

Semarang telah tiba di Temang 

gung. 
Setelah mengadakan  perkena- 

lan dengan bupati kepala daerah 

kabupaten Temanggung Kartono, 

missi pertanian RRT jg terdiri 

atas Li Chia Jen, Peng Kwong 

Chin dan Win Chien menerus 
kan perdjalanannja ke kebun ko 
pi Bandarredjo, ketjamatan Nga 

diredjo. Dari Magelang turut 
serta dalam rombongan itu, we 
dono Sumantri jg mewakili resi 
den Kedu, karena berhalangan. 

Penindjauan telah memakan 
waktu selam, 3 djam, jg ditanja 
ka, mengenai soal2 tehnis perke 
bunan. Seperti diketahui kebun 
kopi Bandarredjo milik asing 
NV Kooy & Coster dan Voor- 
hout, luas tanah 576,50 ha dan 
tanaman jg menghasilkan ada 
350 ha. 

KEBUMEN 
HARI KOPERASI DISERTAI 

DENGAN MENABUNG 
Peringatan Hari Koperasi di 

daerah Kedu dalam tahun 1956 
ini diadakan ditiap2 tempat ke 
dudukan koperasi dengan djalan 
menguraikan pentingnja. koperasi. 
Djuga di Kebumen dilakukan de 
ngan keramaian dan gerakan me 
nabung dari tgl. 12 sampai 19/7. 
Dalam hubungan ini, Ksmis ma 
lam jg lalu desa Kemiriredjo, ko 

bowo Hellie telah diresmikan 
berdirinja koperasi Sedya Ru- 
kun dibawah pimpinan Sumardi. 
Upatjara disaksikan oleh Hakim 

| Sudirman Pengadilan Negeri Ma 
' gelang dan tamu2 undanga, lain 
nja, 

EKPOSISI SEKOLAH TEH- 
NIK PERTAMA NEGERI 
Pada tgl. 9-10-11 Djuli 1956 

lah dibuka pameran hasil peker 
diaan murid STP Negeri Tjepu, 
dengan mendapatkan  kundjung- 
an meriah serta memuaskan se- 
kali dari chalajak, teruamta se- 
kali kundjungan dari SR.2 dan Se 
kolah landjutan, golongan Tiong 
hwa, Djawatan2 dan perusaha- 
an2, : 

  

  
- 

     

ta Magelang oleh walikota Wi. 2 

lihan pendengar. 21.15 O. K. 
Sangkuriang 22.15 Semi Klasik 
Indonesia. 23.00 Penutp. 

Pala 7 

  

KLATEN 
KURSUS KADER PERTANI- 

AN DI DELANGGU. 

Inspeksi Pembangunan Usaha 

Tani Djawa Tengah di Sema 

rang dewasa ini sedang  menje 

lenggaraka, kursus kader perta- 

nian di Delanggu (Klaten), ig di 

ikuti oleh 26 petani... 
Kursus serupa itu djuga diada 

kan di Tenggaran (Salatiga) jg 
diikuti oleh 90 orang dan di 
Karanganjar (Solo) jg chusus di 
sediakan untuk wanita dan di 
ikuti oleh 35 orang. | 1 

Peladjaran2 jg diberikan meli 
puti masalah2 desa, sosial/eko 
nomi, teori dan praktek dilapang 
pertanian dan tjar, berorganisasi. 

Untuk membiajai kursus2 tsb. 
fihak inspeksi menjediakan Rp. 

PEKALONGAN 
LATIHAN KADER PENDIDI- 

KAN MASJARAKAT. 
Dengan bertempat didesa Ka- 

rangsari, Ketjamatan Karang- 
anjar (Kab. Pekalongan) mulai 
tgl. 18/7-1956 selama 2 minggu 
Inspeksi Pendidikan Masjarakat 
Kabupate, akan mengadakan La 
tihan Kader Pendidikan  Masja 
rakat, jg akan diikuti oleh para 
guru PBH dan anggauta Panitya 
Pendidikan Masjarakat dari selu 
ruh Kabupaten sebanjak 56 
orang. 

Dalam latihan itu akan dipela 
djarkan tehnik pendidikan ma 
sjarakat da, teori serta praktek 
pembangunan “ masjarakat desa. 
Disamping itu para pengikut Ia 
tihan bersama-sama dengan rak 
jat a.l. akan melakukan gerakan 
memperkeras djalan sepandjang 

m, menanam  kumis-kutjing 
untuk pagar halaman, membe 
baska, rakjat dari penjakit buta 
buruf, kursus pamong taman ka 
nak2 sederhana, kursus kilat ru 
mahtangga dan membentuk pan 
ti pemuda desa. Demikian dari 
Diapen Kab. Pekalongan. 
KUNDJUNGAN WK.-PRES. 
Berkenaan dengan akan ber 

kundjungnja wakil Presiden Drs. 
H. Moh. Hatta ke Pekalongan 
besuk pada tgl. 26/7-1956, Dja 
pen Kab. Pekalongan mendapat 
keterangan bahwa dalam rangka 
atjara kundjungan itu Wakil Pre 
side, pada tgl. 28/7-56 akan 
menindjau  Pekadjangan (koope 
rasi batik, pabrik kaos), Kemi- 
san (pabrik  blatju). Sinangoh- 
prendeng (LSD) dan Karang 
anjar (Workshop). Dan pada pe 
tang harinja Wk, Presiden akan 
mengadakan tjeramah tentang 
Kooperasi bertempat dipendapa 
Kabupaten, : 

Djalannja . 
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Degding. #2 

10.00 Orkes Sapta Nada. 102." 

pa Nirmala. 11.00 Gamelan Ma- .: 
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— MAYEM2 MELKPOEDER sepeh 
| MATJEM2 HAARVERF L.N.: HAARVERF "PEACOCK”, ”NETJIS” dan AOBA 

kepala, badan panas, 
angin. dll. 

'Djuga sedia: PUJER BATUK, 
PUER INFLUENZA, PUJER 

Se Toko Obat di Pasar Djohar. JM” 

enumapaarwen.y. iomex | 
Bodjong 57a Bodjong 68 

       

KRANGGAN TIMUR 21 — TILP. 1419 — SEMARANG: ALALAMAT JG. MEMPUNJAI PERSEDIAAN SERBA LENGKAP !! R NEGERI : HALIBORANGE, SANOSTOL, BIOFFERINE, BETALAL, SCOTTS-EMULSION, OVALTI 

  

  

    

       
HEPABOS, SC TINE, BROOKLAX, | 

. WOODSPEPERMUNT, SLOANS LINIMEN, TOMOSAN, REN- | 
3 2... DELL WIFE FRIEND, ROTER, NIER FOSTER PILLEN, SE- | 

| VEN SEAS CAPS., KALZAN, ABDIJ-SIROOP D.L.L. 
: LACTOGEN, NUTRICIA EIWITMELKPOEDER, NUTRI: 

CIA VOLLE MELKPOEDER, CAMELPO II, ELEDON, S.M.A. 
KPOEDER, MATJEM2 VOLLE MELKPOEDER D.I. 

  

  

dari Japan), POMADE HAARVERF ”TELOTA” (England) d.Li. 
ADA SEDIA DJUGA BERMATJEM-MATJEM SABUN MANDI LUAR NEGERI DAN SABUN Kan DAN BEDAK DARI "7 Na uan £ DARI "ZWITSA L”, MATJEM2 PARFUMS, MINJAK RAMBUT, 
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Be Peta da Keke 

dengan bangga dapat mempersembahkan film : 

PRESIDEN 
MULAI BESOK MALAM PREMIERE : 

    

  
UNTUK SEGALA UMUR. 
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1 KANTOR 
9)    

  

TA TJAB 
JAKARTA : ASEMKA 20 : 

         
    

PUJER SAKIT KEPALA Ina Kala iaaE 13 : | Segi aan id i b: i- $ '- 4 IMA tk SANA al oa Tg TELAH DIBUKA TJ 
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MENGERDJAKAN SEMUA URUSAN BANK. 
Alamat Kawat: BANK - UMUM. 
Code 1 Bensley's Complete 1, 

| Petersan International. 

  

   

  

dan PUJER TJATJING. 
li dimana? tempat f 

     

      

Semarang. 
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Dendam didalam hati untuk se- 
umur hidup tak dapat dilupakan 

....... 
materieel   A. 
pada tgl. 

JM.E. 

an Utjapan Terima Kasih! 
mengutjapkan terima kasih jang 
sebesarnja kepada Bapak2/Ibu2/ | 
Sdr2 dan famili atas bantuan ke 
dermawaan baik moreel maupun 

pada hari perkawinan anak kami: | 
— KASMANAH 

( Semoga segala kebaikan 

A. SALEH dengan Isteri. 
Sekaju 216 - Semarang. 

Ikut mengutjapkan terima-kasih : j 
Kedua Mempelai. "4 

  

djalan ini kami berdua 

jang berupa apa sadja 

dengan 
SUDIJATNO 
14-7-1956. 

tsb. 
balasan dari Tuhan 

Hormat kami : 

  

   

     

        

   5 aa . 

| 

  

Fasa Na 
-| Diketemukan 

Hari Rebo tel. 11-7"56 RODA | 
sekitar Tjandi Lama -& djam 
18.00. - 
Dapat diminta di BULU 61 Se- 

dengan kerugian ongkos 
si 2 

  

G H.D. komplit di- B. 5 CUSHION TYPE 

  

  
THE wORLD'S   

  

   
  

     Ji, 
R.S. 

Mulai 

'OMATIS 
tarei, "Pantjuran 

AIR selalu dapat 

  

      

    

    

.TRASI ISTIMEWA 
   

Semarang, 16-7 - 1956. 

  

      

ter Laag | Ba 

St. Elisabeth” 
PRAKTIJK LAGI . 

DUNLOP RUBBER CO. (INDONESIA) LTD. 
The Dunlop Rubber Co. (Indonesia) Ltd., Tanah Abang 
no. 3 Djakarta, offers all assistance and technical aid free of char- 
ge to National Importers to enable them to import Dunlop pro- 
ducts direct from Dunlop factories throughout the world. 

    

  

   

  

   

       
     
     

  

   AL INI DAN BESOK 

  

x a Hebat -—- —. YANA 2 i 29 Pembalasan) 
: an lsg 6 Na INENNA si AKN Knp : »SAMRAT' iFilm India tekst Indon. 

Han S.M " AN NN " I Sebuah tjerita jang penuh tegang tentang meradjalelanja badjak- 

— “ZaSag pyoms | Bantulah won pe EA BEN 
bag , 2 GGAR yg " ”INDRA” BESOK MALAM PREMIERE 5.- 7.- 9.- (Seg. umur) 

- PASAR BULU No. 2 Sofia — Chatir Harro — Tan Tjeng Bok — Rd. Endang 

  

PM. 

naa ROXY” NT MATAY PREMIERE 430700930 G7 ih) 

  

»Djula Djuli Bintang Tiga"     
  

      

    

4   

  

    

       

   
   

  

    

   

Dan Tugas rahasia perang” jang 

. z 

Sebuah film Indonesia dengan tjerita jang .memikat! . i 

—INFLUENZA #2067 

         
    
     

KTNA NASA 
Bisa dapat beli di Toko2 dan Warung2 diseluruh Indonesia, 

NX       

  

      
   

ea andjea ritik, Re 
INFLUENZA “ SELESMA - 

000010 DEMAM »« MASUK ANGIN 

  

     

  

Adalah teristimewa untuk: $ 
“mendjaga kebersihan kulit 
dan menbegah penjakil kublda- N elit, 
pal La Ma Yan in AN ang pagar 
Insap keringat yang berlimpah: PN 
timpah, sehabis mandi barhseka- 
& memakai bedak dikaki la- | 
ngan dan kelak. Gunanya-dapat 
mengInlangkan gatal, biangke. 
ringak, kurap basah dan kering 
kutu air dan lain? Anak ketnl ha- 

“bis mandi orang kelakihabhihu- | 
& ) tur pekai bedak ini mempadikan 

) halus dan segar Maba 'sakilkuhit | 
7) 3g sudah disembuhkannja Bedak 
“in mendamin kesehatan kulit 

   
      

  

   
   

      
    

      
    

     
     

  

     
   

          

   

   
   

    

     
  

    

  

   PUSAT DJAKARTA 

ABANG. SEMARANG 
DJALAN KEPODANG 35 

Tilp.: Semg 2190. 

     

  

Bukit' | 

“pai dan Djengkei, Pusisg suka Marah, Sema 

seperti Bengek, Batuk kering/ basah, banjak sliim/riah dan batuk 

| Sebotol Rp. 10.- dan Rp. 15.— 

  

    

(Ona | 

  

AN G: 

" ALOON? TJONTONG 3 
Tilp.: Selatan 447/466. 

0 SURABAJA : 

  
Te LL AL LL TN LL LN TI EL LL LT UK 

BLAUPUNKT 
Type 2260 
Rp. 2290,— 

  

    

    

  

  

  

  

      
  

    
    

  

  

  

PEMAKAIAN STROOM HANJA 25 WATT, 6 LAMPU dan 
PAKAI BANDSPREIDING. 
Merk jang ternama jang memberi djaminan. 
KWALITEIT, MODEL dan SERVICE. 

SOLE - DISTRIBUTOR : 

RADIO SUCCESS 
GADJAH MADA (Duwet) No. 1A 

Telp. 1995 Smg. 
Meladeni Jain? barang beraneka-warna untuk toko? 
rabat jahg memuaskan dan bersaing, 

AM 

radio, dengan     NAANKKKANAKARTAE MARMER ta    
"TC PHARMA " 

Obat ini derranud am Sekah dag, Lakw-Laki. Kekemahan2 dalan Urat Djarai. Buah Puggany, Dyjantung Berdebar-debar Perut Pajang, Kakr Tangan merasa dingin, Semut-semutan, Lekas 2G ja 
ngat Bekerdja Hilang 

afal mendjadi Kurang 
akan merasa lain dari 

Malas dan Kusut Pikiran, Kekuatan Pengh d.LI. Sekali- tjobalah akan berbukti segera aada lain Sebota! Ro 26 — 

GONOCIDsL 
Untuk menyembuhkan pemjakit kotar janp sudab | 

uk menjembuhk ye & sudab tamu atau buru Penjakit ini didjadikan oleh baksii?2 namanja Gonokokan ha lekas Suka menjerarg sel-sel dan kalendjar2, menimbulkan tah Tupa2 penjakit seperti Fntjok dan sakit tulang2, djantung ber debar2 .dan kotor darahnja. Maka kelemahan umum terdjadi GONOCTDAL ditanggung sembuhkan penjukit in : basmikan kutuh2 Hargs 4 Rp 205” "UN IN! segera dar 

ASTHMA CUKE 
Untuk sembuhkan penjakit dari pipa-pipa angin dan paru-paru 
darah dan sesak napas. .... NK aon Jan, untuk wanita jang sakit kotoran . 
s Harga 3 Rp. 15. 
ATOM HAIRDYE : 

Ta, 20.-—- datuk rambut putih djadi hitam (1SELOP) $ 3 Harus tambah 1597 Ongkos kirim D. C. PHARMA — Dijalan Ri $ DAPAT BELI LAN OBA Semarang : Toko Obat Eng Tay Ho, NA TA, Pekodjan 101: Magelang : 
tt "KARUHUN” o Tek An Tong, Petjinan 81, Petjinan 58: Toko Obat Eng Njan Ho, Obat Junon, Timuran Solo: Toko Obat Tiong Bie, Karanggetas dan Apotheek 

Toko Obat HOK AN, Dj. Raya 114 R. 
Djokja dan Pekalongan: Toko Obat La 
Toko Obat Eng Tay Ho, 
Petjinan 75, Djokja: Toko 

.Eng Ho Tong, Pasuketan: 
Selamat Tjirebon. 

Sa, S3: 
LN aa, Lai an. Ma An «Aa 0 Na" 

”0ORION? »GRAND” 

4.45 - 6.45 - 8.45 LN ae ne 

Pesan tempat : esan tempat : 000 — 1200 1100 — 12.00 

ee aan aa ea aa Ten an #5 Tan 
ama maan: 

TA LL Ta LA 

SN 
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SEKARANG TUAN DAPAT MENGIKUTI DAN MENGETA HUI SELURUH PERDJALANAN JANG BERSEDJARAH DARI PRESIDEN 
Dn DI AMERIKA SERIKAT! 

Satu peristiwa jang semua warga-kota, bahkan seluruh masjarakat di Indonesia ingin menjaksikannja! PEN. (PERUSAHAAN FILM NEGARA) 

EKARNO DI AMERIKA SERIK 
(Dengan SEBAGIAN BERWARNA JANG INDAH) 

MULAI REBO MALAM PREMIERE: 

: 2G R Is? | 21, UX 

$ "3 515 -7.15 9.15 
1 5.15 -7.15 9.15 | 
3 Pesan tempat : Pesan tempat: 
& 10.00 — 11.00 11.00 — 12.00 

(Kartu Bebas untuk film ini tidak berlaku) 

5. 
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- OA Mahal ah tetann, 

SLALU, 01 
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#5 Ke Pn 

IK 

Segar bugar sesudah mandi dengan ak 
“Ao9 

Lilebuoy! Kulit Tuan dengan legah Ta 
, : min 

dapat bernapas lagi — menjegarkan Ar 

dan menghilangkan rasa kesal ! 

LIFEBUOY meng: 

hilangkan ketjapaian! 1 
5 4 

KE 1 

1 ri ! H 

"AS au LL atu“ $ Na TA LL 

Indonesia 150 x 54 

  

  

Na IL RL ML 2 UK 

  

@BRYLCREEM adalah obat rambut jang 
sempurna — sempurna untuk rambut 
rapi — sempurna untuk kulit kepala sehat. : 

@BRYLCREEM memperkuat kulit kepala, ' 
mentjegah kelemumur dan menghidupkan 
rambut kering. 

@BRYLCREEM mendjaga supaja rambut tuan 
KP rapi sepandjang hari tanpa lekat- 

t. 

@ BRYLCREEM adalah creme jang bermutu — 
tidak kental, tidak lekat—lain sekali dari 
brilliantin dan minjak. Mintalah selalu 

BRYLCREEM 
OBAT RAMBUT JANG SEMPURNA 

PERHATIAN! 

etiket mas. 

tetap obat rambut jang sempurna. 

Botol BRYLCREEM sekarang pakal 
etiket baru merah-hitam penggantinja 

Tetapi, etiket lama atau baru, BRYLCREEM " 
tetap sama — sama kwalitetnja, sama banjaknja — 
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/. OF COURSE NOT 

KO 0 SI SU U WON' YOU, BREEZYE | GET HuRT PLAY 5 , A KROUND THAT “/ 
CAVE-INI /      

   

       
  Roy Rogers 

No. 60 

    
     : 1 3 1 . 

— Engkau meneruskan 

  

. Engkar kerdja 
saja disini, bukan, Breezy? 
— Tentu sadja tidak! Saja akan 
mengantarkanmu pulang  keru- 
mah sehingga engkau tidak men 
dapatkan ketjelakaan dengan ber 
main-main disekitar guguran ini! 

RK: Ta 

    

     

  

NOT s0 
FAST, 
PUT UP YOUR 

— Tidak setjepat itu, tuan! 
Angkat tangan! 

       
     

    

ROYL 1 KNEW You 
WEKE INSIPE THAT 
MINE! ARE YOU OKAYZ 

MISTER! 
    
    

se EN 

— R Bu 

ngan itu! Engkau baik-baik sa dia bukan? 
— Tentu, Ricky —— dan terima 
ngeluarkan saja! Mungkin Bree zy 

SURE, KICKY--AND TH 
TRYING TO NN 
BREEZY CAN 
DYNAMITED 

L. YESTEKDAY JUST AFTER 

   
— Roy! Saja tahu bahwa engkau ada didalam 

DI& ME OUT MAY 
EXPLAIN WHO n 
THE ENTRANCE 

   

  

   

  

    

       

  

IT WENT 
NN INSIPE!     

      
tempat pertamba- 

kasih atas usahamu untuk me 
dapat menerangkan siapa jg. mendinamit pertambangan ini ke marin, sewaktu saja masuk keda lamnja! 

  

Type Pertj. SEMARANG” Idzin No. 3498/1N/A/171 “ 
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