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tuh skit Menurut keadaannja se 
  

    

“pa da waktu seperti jang diharap) : 
“kan semula." 

wa Orang itu seb 
— barkan kaga mempi 

dengan : 

tahukat.. 

lusan S. R. 

ngunpranoto 

— Ti jang lulus 

bhing tin 

  

   

disediakan 

riksaan dokter teraja- 
a 'kesehatannia untuk . sementa 
“waktu tidak baik untuk meng 

adakan perdjalan: in djauh. Oleh 
sebab tu perkundjun gannja 'ke 
Indonesia tidak dapat dilakukan 

        
merintah utk. menampung anak2 
lulusan udiian masuk SMP,, mes 
kipun tidak semuania harus ke 
SMP, tetapi kesekolah2 landiutan 
Kiaia. 

Atas pertanjaan dengan tjara 
bagaimana mereka itu ditampung, |, 
Menteri menerangkan, bahwa hal: 
#ta 'adalah soal technis ig, dapat 

1Idiselesaikan dalam dianaka waktu 
Lk. 3 bulan. Tentang bagaimana 
penampungan itu akan didjalan- 
kan, ' Menteri belum hersedia 
memberikan keterangan . (Antara) 

an Agung Perentah- 
ckade Terhadap Ir. 
hana Tik Hien | 

ara Ir. Han Diperikee: ? 
“mendapat kabar, bahwa pihas 

ji. telah mengeluarkan perintah 
Ge terbaimo dki Iro Han Swie 

Ksud mendjaza agar kedua 

jangan sampai menir: ggaikay 
ft kelerargan2 sekandjut- 
baru uan dari beberapa. 

ng Bp eeglan 5 

    

Mengenar wakai perkundjung 
Wakil Ketua -Soong: Ching Ling 
ke Indonesia, setelah pulih dar 

"sakitnja, “lebih landjut “akan ai 
. tetapkan dalam pembitjaraan di- 
antara pemerintah R.I. dan RRT. 
Pn Tatakba. (Ani   

      

    
    

    

   

      

   

    

   

   
   

  

  

  

   WARTAWAN | ANI 
edjaksaan 2 

    

tan B0 
" hlatekar atas Aa ag ega , 
ngar karena Orang itu sedang ter (f 
sangkut dalam suatu perkara, 
dalam waktu tidak lama: 
akan diperiksa dimuka “penga 
lan. negeri dikota 

         

     
         

     
    

     

.Djuga terh: ap diri | 
dgkan Gan tsb. dipan PENGADILAN NEGERI Sur 
Pera didjalankan menginga: ga G 9 

Nana Talia an 

      

  

ngan da 

  

   

ngan peri aa . HB ah, (suami-istri) Rentan 3 ta 
|... Kabar se hun pendjara. Mer dipersalah 

Oleh “Antara Nan atas Ima poli tanggal 1 Pebruari '56 
.wa perkara Ir. Han Kanara t (mentjuri) — se- 

E. 

  

i ja 1 
FE 
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, ae Oak teruskan Kk 
- pada pihak Pengadilan | 
Djaka. : 2 

ke. sehatan dan | 

bentukan - Na, apa an. tata-| : 

4g anak baji umur 9 bulan, 
“dari seorang nama Paimin. 
-isteri Kardi dan Paimin di 

tidak mempunjai tempat 

ada hari tersebut, 
Itidur. ditepi djalan di Embongj| 

alang: dan disebelahnja tidur 
iga Paimin dengan anaknja jg 
sih berumur 9 bulan tadi. Djam 

i terdakwa bangun dari 
a: dan setelah melihat Pai- 

. sedang mendengkur, maka 
anak. itu 'segera diambilnja dan te 

| dibawa pergi ber-sama2 iste 
f 2. menudju daerah Tjerme. 
Setelah Paimin bangun dari ti 

Pa :dan melihat “anaknja te 
lah 1 lenjap, ia segers memberi ta 
hukan pada polisi. Kardi dan 

t ah. ternjata didjalan men 
djadi bingung karena baji jg di 
tjurinja ita selalu menangis, se 
hingga achirnja terpaksa menje 
rahkannja kepad, seorang perem 
puan lain bernama Rasminten d: 
#jamatan  Dasuk ” Sampejan. 
asminter tidak mau begitu «a 

   

    

    

    

    

  

     

     
   
   

  

   
   

    

     
    

Kapten Harjono da besar | 
mungkinan sean 

. kini nan dm 
sai Pan diperiksa 

- Tingkat pemeriksaa, 
an oleh  Kedjaksaam 
dan dalam waktu LN $ 

rta. 
Dalam hubungan i ini Bait at di- 

kabarkan, bahwa. “pada "Senen 1 
tang j., dibeberapa tempat da 
kota Djakarta telah 
pamflet2 ' , tertanda: 
Revolusi 1945”... 

Pamflet2 Tera Bikadjakean 
kepada warganegara Ind 
turunan Tionghoa, dan 2 
berisi seruan agar W.N. sema- 
tiam Ir. Han — djika beriar2 he 
dak berdjasa kepada tanah air 
dengan sukarela melaporkan 
ma pedjabat2 negara jang pena 
-menerima uang suap NN: r 
Han cs." . Mengenai p sn 
baik pihak pelai bagian. 
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pihak Kediaksaan m PN | menerima anak itu, tetap! ie 
mau, atas pertanjas ri Natan : ala melaporkan peristiwa tadi 
Na Pa "7. ti cardi dan Muntiah d'beri kere 
ngan. (Antara). 3. Isian Rp. 25,—  Kedjadian itu 

  

kemudia, terbongkar, Kardi dan 
Muntiah ditangkap dan ditahan. 

Didalam pemeriksaan, terdak 
wa mengakui  perbuatannja dan 

H onbankan keperluaninja men 
turi bajk itu adalah untuk mem 
Ipergunakannja sebagai alat min- 
ta2. Katanja, sambil membawa 
anak j ic selalu menangis usaha 
nia akan lebih banjak berhasil, 

bab orang lalu lekas menaruh 
rasa “kasihan” sehingga mudah 
ak memberikan apa2. Karert 

itu, Kardi dan Mun! 
ha. pengadilan  didjatuhi, 
Tp, Aa ft ntar: a). 

Untuk meninggikan tarat ke-        

  

   

      

    

     

  

   

  
       

  

     

   intake" san ' 
ruh an 3            

dja-sama 
i- kapitalis besar asing, dalam melawan im 

an ana La Lu- 

MENTERI PPK Saring Ma- 
dalam pertiakapan 

per-! Pan dengan: ,,Antara” hari Se 
f tentang besarnia djumlah 

dalam udiian 
setiba Sena Pa sebinnga diauh me- 

, sekon di lampaui ah tempat jg dapat 
i jong2 dja- oleh SMP2 Negeri, 

menerangkan bahwa memang su 
ahlah, mendjadi kewadiiban pe- 

5 sub (0 paline2 'hanja bisa “diku 
2 eUntuk m 

Dmurangi dan membatasi peng- 
Ihisapan atas kaum buruh” oleh 

kanitalis nasional 
e 

    
   

da ak berarti: “bahwa: PKI atas kaum buruh, PKI Jabatan 
bahwa. kapitalisme bahwa antara 

asing maupun nasional, kaum kapitalis nasional terdapa 
empang pertentangan, l 

Letapi . 

x Nasional djuga mempi 
tingan bersama 
mperialisme asing 

| kepen: 

    

dan 

(Oleh karena 'itu, 

  

sifat bermusuhan, melainkan 

pentingan kerdjasama “dan per- 

Disamping isi karena ekono 
mi Indonesia masih Sangat -ter- 
belakang, masih agraris. dan 
belum “erindustrialisasi, maka 
perkembangan produksi kapitalis 
dalam negeri sampai batas2 jg 
udak menguasai kehidupan rak- 
jat, bukan sadja tidak merugikan 
tetapi malahan diperlukan. Pen-| 
Yeknja pada tingkat perdjoabgan 
sekaranz, “demikian” Lukman. 
Ki bukan sadja tidak Dania. 

k#Ajtalis nikional (kaum kapi-| 
tais warganegara Indonesia), 
tetapi malahan memperdjuang- 
Kan supaja. "mereka ..mendapat 

perlindungan dari ' pemerintah 
dalam melawan persaingan ka- 
an kapitalis besar asin 
Oleh Lukman ditegaskan, bah 

ya selama ada kapitalisme, baik 
“SIS” maupup "nasional, maka 

penghisapan atas kaum buruh 
bera sial 

 Penghisapan atas kaum buruh 
ini hania bisa dihapuskan djikal 
kapitalisme sudah tidak ada lagi, 

'jaitu didalam masjarakat sosia- 
Ns, masjarakat “jang tidak mem 
bollehkan lagi alat2 produksi di 
tangan perseorangan, djadi dju 

ga tidak. membolehkan lagi ada 

aja kaum kapitalis nasional. Se-| 
lama masih ada kapitalisme, se- 
'ama belum. berdiri ' masjarakat 
sosialis jg. ditjita?kan oleh PKI 
an kaum progresif pada umum 
ha, penghisapan atas kaum bu-| 

  

    
        
kaum kapitalis, termasuk oleh 
toym kanitalis nasional, makal 
PKI berdjuang untuk - diaminan| 
hak? “demokrasi pada umumnja, 

kaum buruh Ben $ 

“djuga sekarang. " 
disamping pertentangan, rugabaang: jang 

kaum buruh dan kaum kapitalis 5 
jai 

dalam mefan an 
dalam 

'Inemperkokoh Indonesia merdeka. 
pertentangan Keuangan, Suwahjo Darmosarke 

antara kaum buruh dan kaum ka ro Kepala PGSN Pusat di Djakar | 
pitalis nasional tidak harus ber- ta, Pena Muda 

satuan melawan, "imperialisme ri asing, al” Konsul - Djepang. 
A da. . On 1s He sing Amerika Serikat, Inggris, India 

tang dan tidak memusuhi Kaum | 

  

   

  

  

       
   

  

Ta “Pada: upatjar 
mi P Paberik da Negara di Wa 
ru tsb, hadir di Waliketa Dia 
kart, Raya Sudiro, Saubari Sek- 
retaris Djenderal Kementerian 

Perekonomian | 
. Umt Djajadiningrat, 

militer serta Pemerintahan sini! 
serta anggota2 perwakilan2 nege. 

  

   
   dll. sebagainja 

Saubari Sekjen Kementerian 
Keuangan jg menjatakan. dalam 
pidatonja bahwa. dengan bendin 

.nja Paberik Soda Negara di: 
,ru tsb, ja merupakan paberik so 
ida terbesar diseluruh Asia Tenc 
gara, tidaklah berarti bahwa ke 
sulitan2 ig d'hadapi oleh negara 
tahi ngsa Indonesi, sudah ber 

Jachir. 

Suwabia Darmosarkore Kepala: 
PGSN (Perusahaan Garam & 
'Soda Negeri) Pusat dalam pida- 
to .pembukaannia menguraikan: 

dengan pandjang lebar mengenai 
usaha2 jg telah berlangsung” hing 
sa dapat dibukania dengan resmi 
(Paberik Soda Negara di Waru| 
hari itu. Antara lain Suwahjo ka 
takan, bahwa Paberik Soda Ne 
gara di Waru tsb. »dalah hasi 
dari bagian ke-5 dari  “pantja- 
jusahass ig diselenggarakan oleh 
'PGSN sedjak tahun 1951 jg lam 
|pau. 

Ka Wakil Presiden 
H. Drs. Moh. Hatta. 

. Wakil Presiden H- Drs: Meh 
Hatta nada nembukaan resmi Pa 
berik Seda Negara di Waru itu, 
memulai amanatnja dengan per- 
niataan, bahwa dengan berdirinja 
Paberik Soda Negara di Waru 

£ itu dapat daa dasar bagi pembangu: 1 

4 pembukaan res- 

4 dan bisa diselaraskan Gasa ke pedjabat? Yinggi dari kepolisian, | 

?la dutabes 
6 Djerman “gae 

Moskow achir? ini, 
suatu perobahan 
soslaw'a ter dap. 

  

“ 

: 

  

  

2 Sinaga) 

tiap2 usa- 
. paberik Soda itu, . 

menuja, hing perbangun 

Ba Al 
Djerman Tmr? 
PEMERINTAH Djerman -. 

rat menyumumkan Senin jl. bah 
ya presiden Jugaeslavia  Jesip 
3roz Tifo telah menjatakan ke 
yada pemerintah Djerman Barat 
haha Ja tidak akan mengakui 
ginerinfah Djerman Timur. Per 
ajataan Tito ini d'utiapkan wak- 

abesar Republik Federal 
Bebsrado, Karl 

leorg" Pfieiderer, mengundjungi 
"Tito dipesanggeralennja dipulau 

  

    

    

   

      

   

  

    

  

   

   
   

    

   
   

        

   

Srioni. 
. Menurut . Kena uman peme 

Ieintah R O telah me 
njatakan Lean" “Pficiderer bah 
wa sesudah Ja "mengundjungi 

tilak ada se 
'am sikap Ju 
Republik De- 

Pemerintah 
yatir kalau2 

i Mos-i 
“maksudkan se 
hwa Tito ber 
irakui RD. 

“Ac r sudah beberapa ka 
li memperingatkah bahwa peme 
rntah RED “akan: memutuskan 

g Asinia densan 
: .”pabila 
D. 

& 

(Amarah        
bagi pembangunan2 lainnia iana 
akan membutuhkan soda: Dalam 
tiap usaha pembangunan, demi-| 

  

suatu komplemen dari usaha pem 

katnia sesuatu perusahaan dim. 

dengan lainnia.   dan hak mogok bagi kaum buruh 
chususnja... li 

Demikian pe anan Mu. 
-#Lukman tentang pendirian PKI 
terhadap kaum kapitalis  nasio- 
nal.   
PELAKSANAAN | KONTRAK 
SEGI TISA ICA, KENTUCKY” 
UNIVERSITY DAN UNIVER- 

SITAS INDONESIA. 
Antara” mendapat kabar. bhw 

dari 11 orang gurubesar Ameri- 
ka, jang didatangkan ke Indonesia 2agah perusahaan 
dlm, hibing” kontrak segi-tiga 
yantara ICA, Kentucky Universit: 

terdakwa | dan Universitas Indonesia untuk b' 
(3 tahun itu, sekarang sudah di- 
iretanan 9 orang jang akan mem 

ri kuliah dibagian mes” den 
daan elektro pada Fakultas 
Tehnik dan 2 orang pada Fakul 
tas Ilmu Pasti & Alam di Ban- 
dung. 

Bangsa Asia Jang 

soal jang berhubungan dengan 

AA. di Bandung baru-baru ini. 

Sutomo mengulangi utjapannja 
didepan sidang Parlemen  baru2 
ini, bahwa Konperensi A-A sadja 
ia anggap belum tjukup,  djika 
realisasi hubungan dan kerdjasa- 
ma antara negara2 Asia-Afrika 
itu tidak direalisir dengan sung- 
guh2. Sebagai kesannja sesudah 
mengadakan perdjalanan ke nega 
ra-negara tersebut diatas, Sutomo 
menjatakan, bahwa ia melihat ma 
sih banjaknja soal2 disekitar ma- 
salah2 hubungan serta kerdja- 
"sama ega Na Asia jang 

  
  

    

    
MENTERI DALAM. “Nai 

Mr. Sunarjo atas pertanjaan ,, 3 
tara” tentang pelaksanaan pem- 

idang2 tersebut, dikatakan oleh 
Menteri, hw peraturan Menteri 
itu telah siap dan hari Selasa ke- 

" semua. 
lengenaf pembentukan panitia 
“membentuk DPRD peralihan 

diterangkan, bahwa tenaga2 dari 

panitia pemilihan daerah memang 
bisa dipergunakan. Tapi menu- 

teri, 6 partai besar seba 
hasil pemilihan umum untuk 
dimasing2 daerah mempu 
hak untuk duduk dalam pa 

     
       

  

   

     

  

       

      

    

     
   
   
     
     

   

   
   

  

   

  

     telah Skondotumgeni enda 
ikatakan, bahwa kelambatan itu 

disebabkan kepergian Presiden Su 
karno keluar negeri dan setibanja | 

mbali ditanah 'air, harus ber-f: 
istirahat dulu. Disamping itu dju 
ga karena Wakil Presiden ber- 
'ada didaerah, - maka pengunda- (r 
Bagan dari undang2 itu men 
4 bat. Atas pertanjaan ten- 

g instruksi dan  peraturan2| 
Menteri untuk pa dari 

   
   
   
    

  

njai   

  

    

  

andjurkan — agar. masing2 partai 
'menundjuk wakil2nja jang telah 

berpengalaman dalam pemilihan 
umum jang lalu, Dikatakan, bhw 

    
a tersebut. Dalam pada itu di 

San Bisa Dibentuk 
panitia tersebut jang akan menen 
tukan kiesguotient dan imbangan 
perwakilan dalam DPRD ita, se- 
dang nama2 tjalon2 jang akan 
duduk dalam DPRD peralihan 
litu akan diadjukan olelt masing2 
pimpinan daerah atau  konsulat 
dari masing2 partai. 

|. Atas pertanjaan apakah dalam 
'bulan ini semua DPRD peralihan 
itu akan bisa dibentuk dikatakan, 
bahwa sebagian besar dan ter- | 
utama 
terbentuk dalam bulan ini, Hanja : 
tempat2 jang djauh karena sulit- 
nja perhubungan mungkin lebih 
terlambat terbentuknja, 

IMr, Sunarjo, (Antara). 

(Antara). | 

  

      

  

Bung Tomo Tiba Kembali 
Mosih Hk Soal-Soal Diantara Bangsa- | 

tempat2 jang dekat bisa | 

demikian hi 

Sekarang, menurut Wk. Presiden, 
soal komplemen itu kurang sekali 
dipikirkan orang. 

,Oleh sebab itu”, demikian Wa 
kil Presiden Hatta,-,,marilah kita 
teruskan usaha2 pembangunan se 
matjam ini, guna kelantjaran lain? 
usaha dimasa jang akan datang”. 
Lebih landiut Wakil Presiden me 
'njatakan, bahwa dalam th. 1986 
ini djuga, ia akan sudah membu 
ka resmi Paberik Semen di Cre 
sik, jang menurut Wakil Presiden 
akan mendiadi dasar dari pemha 

jang lain 
kil Presiden Hatta kemudian 
mek kata2 amanatnja terse 

dengan suatu pengharapan 
supaja para pekerdja Paberik 
Soda Nedara — terutama par 
pemimpin2nia — dapat bekerdia 
segiat?nja dan dapat pula mem- 
peroleh pengetahuan sebanijak?nia 
dari usahanja dipaberik tersebut. 

Lk Antara) 2 

Harus Diperbaiki 
KETUA PARTAI RAKJAT Indonesia P.R.L), Sutomo be- 

serta isterinja, Selasa siang telah tiba kembali di Djakarta dari 

perdjalanannja ke Pilipina, Djepang, India, Thailand dan Birma, 

selama Ik. satu setengah bulan sedjak tgl. 29 Mei jang lalu. Di 

lapangan terbang Kemajoran Sutomo 
partainja dan menjatakan kepada pers, bahwa ia sebagai ang- 

gauta Seksi Luar Negeri Parlemen mengadakan perdjalanan tsb. 

dengan maksud untuk mengadakan studie mengenai 

disambut oich anggota2 

-beberapa 
realisasi hubungan dan kereya 

sana antara negara2 Asia, sesuai. dengan kerutusan Konperensi 

harus diperbaiki dalam kehidupan 
sehari-hari. ,,Biasanja, kita orang 
Asia itu hanja memikirkan masa 
lah persatuan ' sesudah keadaan 

dalam kehidupan kita sehari-hari 
masalah penting ini sering tak 
begitu diperhatikan”, kata Suto- 
mo, 

Menurut ketua PRI ini, 
(umumnja par, pemimpin dari ne 
gara2 jg ia kundjungi banjak ig 
berpendapat, bahwa Indonesia 
dapat memegang peranan pen 
ting untuk usaha2 kearah reali- 
sasi hubungan ig baik dan kerdja 
sama jg erat diantara negara2 di 
Asia dan Afrika. 

Mengenai pampasan  Diepans 
Sutomo mengatakan, bahwa soal 
ini tidak boleh ditunda-tundg tei 

djau Dijepang, maka  diperoleh- 
lah kesan tentang betapa per 
tingnja penjelesaian masalah ini 
setjepatria dengan “menghi ilang 
kan perasaan2, seolah-olah pi 
hak ig satu tidik membutuhkan 
pihak ig lain. Waktu masih ber 
ada di Djepang, kata Sutomo, 

Isaja telah berusaha untuk . mem 
perdalam understanding dinegara 
tsh. mengenai soal pampasan itu, 
dan ia mengharapkan, mudah2an 
di Indonesia pun akan dapat di 
pupuk lebih baniak. rasa saling   

iang diresmikan pada hari Selasa| 
itu, akan terbukalah kesempatan : 

kian kata Wakil Presiden, harus |: 
lah: orang: memikirkan “dinaa | NOS) 
usaha2 sambungannja sebagai | IM 

bangunan itu, sebab pada hake |- 

pada , 

lalu lama, dan sesudah ia meninl 

   

  

   
   

  

Haa Petelangati 
DALAM KAPORAN umum 

'kehidupannia akan bersandar satu Pemuda. Rakiat jang dis: i 
Sedang sampai ini oleh ' : 

lasa, dikupas | pengalaman2 dari sedjarah perdjuangan. Pemuda 
Rdjat sermumnja sedjak 10 tahun ji. dan — 
Kongres Nasional ke-1 3 tahun jang lalu, Dalam salah satu ke- 

sirpulan levoran tsb. dinjatakan, bahwa sedjalan dengan ke- 
adaan2 politik didalam dan diluar negeri, maka perdjuangan pe- 
muda Indonesia umumala dan perdjuangan anggota2 Pemuda 
Rakjat chususnja kini memasuki 

ET, I Telah Sam 
paikan”, Tanggung 
Djawa binjai (Pada 

S.S. A. D.gyi 
Mengenai Soal Fenje- « 
lundupan Di  Nibung 
BERKENAAN dengan berita2 

vers: tentang »Soak.Felak  Ni- 
ang”, maka pak Komando 
-entara & Territorum 1 (bukit 
3arisan) telah menjampaikan per 
anggungan djawabnia kepada 
Kepaia Siaf | Angkatan — Darat. 

ISemidan diumumkan oleh Di. 
ias Penerangan TI. Para ang 
jota missi Farlemen Seksi: Pers 
3hanan berkenaan dengan itu 
ciah dua kali mengandjungi 
anglima Tentara & Territorium 

Kepada mereka ifu oleh pihak 
Lomandg Tentara & Territoraim 
1 telah diberikan kelerangan2 
seperlunja. 

Mereka djuga mengadakan pe- 
1indjauan kebeberapa asrama ten 
iara didaerah Resimen Infantri 
2 dan kini mereka mempunjai 

pengertian jang dalam - tentang: 
persozlan tsb. Dalam pada itu 
«etika mengadakan perkundjung- 
»tr inspeksi kedaerah Resimen 
infantri 2 dan 3 dari tanggal 4 
sampai tanggal 13 Djuli jang ba 
tu lalu, Panglima TT. I memper 
oleh kesan jang lebih memper- 
kuat kejakinannja, bahwa pende 
  

mendesak untuk bersatu, tapi di: | rita azan jang njata dikalangan para 
anggota tentara akibat keadaan 
asrama jang sangat  menjedih- 
kan, tetep tidak berobah. 

Para anggota tentara itu sudah 
menderita Jebih kurang 6 tahun 
dalam asrama2 jang tidak meme 
nuhi sjarat2 minimal bagi keseha 
tan dan kesusilaan berumah tang 
za jang berbahagia. Kemauan, 
emangat dan moril  pasukan2 
masih tjukup untuk mendjalankan 
segala perintah dan tugas2, jang 
Hperintahkan oleh  atasannja. 
Djusteru karena itu Komando 
Tentara & Teritorium I berusaha 
skeras-kerasnja mentjari  djalan 
ntuk memetjahkan  kesulitan2 
-entang perasramaan itu. Semen 
lara itu, sikap kerdja sama, jang 
dibuktikan oleh instansi2 sipil 
dan rakjat, antara lain2 dalam 
menghadapi kesulitan tentang 
asrama itu dipudji dan  dihorma 
ti oleh Komando TT. L. 
Demikian pengumuman TI. I.   

| mengerti untuk dapat seger, me) 
njelesaikan soal pampasan: 

Pada achir 
niatakan oleh Sutomo, 
ini adalah pe erdjalanannia ig per 
tama keluar negeri dan didjelas | 
kas djuga, bahwa segala beaja £ 
perdjalanan dipikulnja sendiri. 

(Antara). 

i 

PM. ALI MEMBERI KE- 
TERANGAN TENTANG 

PENJELUNDUPAN. 
Sidang Parlemen pleno tertutap | 

keterangannia “di hari Selasa il, mendengarkan ke- | 
bahwa terangan Perdana Menteri Ali 

Sastroamidjojo mengenai penjelun 
dapan di Sumatera. Utara — dan 
Sulawesi Utara, Keterangan tsb. 

penejangnya. | Lk. setengah djam, 
  

  

Lamban Kebudajear Indonesia 
.Kon. Batavinaseh Genootschap 
van Kunsten orWetenscksppan”     

SE ai aa 

1 kata ama- | 

  

TT, 1 Beri Perlindan 

  

KE VII No. 126 

bhn kuta Sing: 

uar kota Smg. : 

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

ika el TA RSA 

Harga Langganan (Bajar Muka) 

Rp. 12,70 H Rp. 0,39 (Materai) — Rp. 13,— 

Rp. 13,70 &- Rp. 0,39 (Materai) — Rp. 14,— 

Etjeran 75 sen selembar. 

  Be 
  
  
  

jelundupan Nibung 
Memang. Benar Alat2j Negara Setjara' Langsung Atau Ti- 
dak Langsung : Tersangkut (Didalamnja: Kata, Ketua Missi 

1.0. Penjelidik Parlemen, 
1 1 Penjelundupan — Sudah Terima Persekot Rp. 2D 

Uang Persekot Digunakan Untuk Perbaiki Asrama Tentara—Simbolon Akui Kesa- 

  

lahannja Dan Menangis Waktu Tjeritakan Bagaimana Mean Nasib Peradjurit2 
: | Di Asrama - Asrama Tentara 

MISSI PARLEMEN 
Djadja Wiriasumita (ketu pi 

(tiga bari telah menindjau dar 
resmi di Teluk Nibung”. Dalam pe 

   

  

|Fjukai Daerah IV, Komandan A 

tapi sekarang djuga mulai meng- 
adakan perbaikan2 asrama2 tsb, 
diatas. 

Voorschot jang telah di 
terima, 

Dalam pertjakapan dengan »An 
   

rangkan, bahwa sampai hari Se   

: Perdjuangan 
5 Rakjat: Kimi 

lasa pihak T.T, I telah menerima 
uang pandiar sebaniak Rp. 39 
diuta dari hasil penielundunan 
Teluk Nibung tsb. Ketika dita- 
njakan lagi, apakah dalam hal 
ini T.T, I jang melakukan penie 
lundupan, ataukah T.T, I hanja 
memberikan perlindungannia. Diz 
dia menerangkan, bahwa T.T. Il, 
memberikan perlindungannja ter 
hadap dialannja penielundunan 
ini Getah jang dibawa dari satu 
daerah sampai ke' Teluk Nibung 
iang seharusnia memakai surat 
izin, dapat dibawa tanva izin di 
bawah Hndungan T.T. IL Karena 
neritodunsan ini T.T. I, dua kali 
menjelundup, jaitu meniclundup- 
kon getah dari daerah ke Teluk 
Nibung dan kemudian dari Teluk 
Nngng keluar negeri. 

Pertanjaan apakah karena 21 
stw jang. diberikan TT. 1 

    

Dikatakannja, sudah sepantas- 
nja, bahwa pemerintah tidak me 
nunggu lebih lama lagi, akan te 

tara” Djadja Wiriasumita mene- 

s KSI Pertahanan jang terdiri dari 
rdi. “Selamat Ginting, selam 
dekat istiwa mpenjelunduy 

eY rnjataannja missi itu menerang 

  

    

kan, bahwa kesimpulan Benjolan setelah mengadakan ka 
bungan2 dengan pedjabat2 resmi 
Seting Gubernur Sumatera Utara, I 

.di Medan, antara lain dari 
epala Staf TT. I, Kepala Ben/ 

1, Djaksa Tentara, Bupati, Ke 
vala Bea/Tju'ai dan Kepala Polisi Tandiong Bali dan mengad 
kan penindjauan keasrama-asrama fenfara, pelabuhan? dimana 

itu jang dilakukan setelah ada 

. kompromi dengan jang pufta ka- 
pital, TT. I dapat Tn diu 

ga penjelundup, oleh Djadja ti- 
dak dapat diberikan tafsirannja. 

IDikatakannja, walaupun “ dalam 
hal ini IT. I bersepakat dengan 
penjelundup, tapi TT. I- hanja 

memberikan perlindungan. Menge 
Inai penafsiran TT. I sebagai pe 
Injelundup, itu terserah ke pada 
jang menafsirkannja, kata — Dja- 
dja. 

Dikatakannja lagi, bahwa uang 

|pandjar jang telah diterima seba 

ajak Rp. 30 djuta, tsb. telah di 
pergunakan untuk — memperbaiki 
asrama tentara. Dan djumlah lain 

aja akan menjusul pula, demiki 
an Djaja. 

. Hukuman kepada Kolo- 
nel Simbolon. 

Mendjawab  pertanjaan huku- 
man apakah jang akan diberikan 

terangkan, 
jang bidjaksana sekali, Dalam hu 
Sungan ini, demikian Djadja, Sim 
bolon telah mengakui kesalahan- 

nja, dan perbuatan tsb. dic 
kannja mengingat asrama2 tentai 

ang sudah tidak pantas un 
didiami lagi. Karena tida 
peaja, maka satu2nja djala 
membantu usaha penjelur 
sb.  Dikatakannja, Simbclon 
ah menangis ketika ia m 
rakan bagas 
para peenturit di jasrama-asra 

Tidak ada uang sogok. 
Mendjawab pertanjaan lagi ten 

    

     ida 

ialah     

   

  

   

  

  
(Lalu Pemuda 
Ggotc2-nja Untuk 

KI. Serta Golo- 
Dan Demokrasi 
dari Dewan Pinpinan Pusat 

'kepada Kongres Nas.onal ke-il 
pada sidang kongres hari Se- 

chusrsnja sedjak 

babak baru. . 
Dikatakan, bahwa pada pemi- 

hhan2 umum jl. untuk DPR dan 
Konstituante, Pemuda Rakjat me 
njatakan sikapnia dan memobili- 
susi anggota2nja- untuk meme 
nangkan golongan progres! ip dan 
pro-demokrasi, memenangkan tia 
Tong dalam . daftar - PKL dan 
orang2 tak berpartat dengan ala 
san ig kuat bahwa Partai Komu 
nis Indonesia adalah  satu2njal. 
buat sedjarah perdjuangan dan 
partai ig sedjak . lahirnia mem 
buat sedjarah perdjuangan dan 
mendjalankan ' program jo kon- 
sekwen untuk - pembebasan rak 

“jat dari penindasan kolonialisme 
dan sisa2 Feodalisme. 

Menurut: Sukatno, djuga pem 
batalan KMB tidak akan ada ar 
tinja apabila tidak setjara kon 
sekwen didasarkan atas perdjua- 
ngan untuk merebut kemerdeka- 
an ekonomi dan atas perdjua- 
ngan untuk melawan penindasan 
imperialisme” dan sisa2 feodal.s- 
me. Dalam-hal ni Pemuda Rak 
1. mempunjai peranan jg pen 
ting m in perdjuaangan pz 
muda2 buruh, tani, eladjar dan 
Pa Tr lain 'netibeta hak2nja 

ah dalam satu front pe 

/ tang adanja 

“Sampai: hari interview ini 
tidak pernah menerima uang so- 

kabar2, bahwa Chin 
Hok, pedagang getah dalam ,,per 
istiwa Teluk Nibung” akan mem 
berikan uang sogok kepada missi 
Parlemen, Djadja terangkan, bhw 

missi 

Igok tsb. djuga tidak pernah ber 
temu' dengan Chin Hok maupun 
kaki-tangannja. 

Dikatakannja, bahwa dari hasil 
penjelundupan ini, T.T. IL. mem- 
punjai pertanggungan djawab leng 

Taat mengenai keluar masuknja 
uang. Mendjawab pertanjaan, apa 
kah tidak mungkin timbul ketidak 
djudjuran, Djadia katakan, mung 
kin. ada, tapi pemeriksaan untuk 
itu akan dilakukan pula. 

Mengenai berita2 jang menga- 
takan, bahwa pihak tentera akan 
memberikan dari hasil  selundu 
pan ini kepada polisi sebanjak| ' 
3076, Djadia menerangkan, bah- 

wa sampai sebegitu djauh, hal itu 

  

tentang hadiah djam tangan mas 

untuk njonja dari seorang. pem 

besar di Djakarta dari si-tokeh 

nenjelundup getah Teluk Nibung 

tsb., belum diketahui .Djadja. 

Bagaimanapun, demikian 

dja, perbuatan jang sekarang 
adalah salah, karena penjelundu- 

Dia 

Maan BELA Sama PIAMAN yana 

RR... rerkbean " 
Buku Ttg Kritik2 
Terhadap Stalin, 

Tak Benar: arak 
Kremlin Dgn $ "Partai2 

Kominis Barat 
SIARAN RADIO Peking hari   Kuli uas sesuai dengan si 

fat2nja jg heroik dengen tidak. 
mementingkan diri sendiri. 

Kemudian laporan umum ' me- 
nekankan sekali lagi pentingnja 
Solidaritet — pemuda Asia-Afrika 
dalam barisan pemuda2 demokra 
tis sedunia guna mentjapai tjita? 
nasional dan guna memperkokoh 
perdamaian dunia jg. merupakan 
sjarat2 mutlak utk. penghidupan 
jang lebih berbahagia. 

Selandjutnja sesudah mengupas 
kemadjuan2 maupun membongkar 
kelemahan2 organisasi jang diha 

landjutkan perdjuangan jang ma 
sih pandjang dan berat 'itu, lapo | 
ran umum ditutup dengan menge 
mukakan 3 tugas2 pokok untuk 
anggota2 Pemuda Rakjat untuk 
diselesaikan. 

menggalang persatuan "pemuda In 
Idonesia berbasiskan ' kesatuan? 
aksi massa untuk memenangkan 
kemerdekaan nasional jg. penuh, 
kebebasan2 demokratis jang kon 
krit dan lebih luas, perdamaian 
dunia jang stabil dan penghidu- 
pan jang lebih baik. 

2. Memperbaiki . tjara Koweia 
organisasi disemua lapangan ak- 
tivitet Pemuda Rakjat.   3. Mengintensifkan kegiatan un 

ituk setjara sistematis dan sung- 
guh2 mempeladjari pengetahuan 
Marxisme-Leninisme sebagai obor ' 
kemadjuan perdjuangan dan di! 
samping itu pula. melatih dan me 
melihara kesanggupan2 djasmani. 
Demikian laporan Sukatno. 
Sidang. malam harinja dilandjut 

kan | dengan pandangan2 para 
utusan kongres terhadap laporan ' 
umum DPP dan pembentukan 
komisi2 kerdja, (Antara). « 

dapi dan harus diatasi dalam me , 

1. Memperbesar keuletan dalam |: 

Selasa mengumumkan bahwa se 
ibuah buku baru jang bertitel "Kri 
'fik-kritik terhadap Stalin” . hari 
Senin sudah didjual oleh toko2 

kepada Kolonel Simbolon, Djadja | 
akan diambil djalan | 

DN tah dari 

belum pernah didengarnja. Djuga| ' 

ini| 

pan itu merugikan negara dan m2 
# 

Peran      gkutnja alat2 negara dalam peristiwa penielundupan Teluk 
upg, ialah, bahwa berar alat? negara Ianosung atau tidak Jang 

sung tersangkut dalam penjelundupan di Teluk Nibung itu dan 
1 

  

   

d'persaksikannia dercan x 
ngat menied'hkan. 

secara sosi 

  

  kan tindakan tiepat, 
Hah 

upakan satu perbuatan jang me- 

'anggar hukum dan tetap salah. 

Mengenai Chin Hok iang dalam 

hubungan ini bertindak sebagai 

edagang dari getah jang “diselun 

tsh., jang akibatnja me 
usakkan ekonomi negara, Diadio 

angot setudiu sekali djika orang 
“u di-deportasi. dari Indonesia 
ni. Pengatiau ekonomi serupa 

adja dengan pengatjau  keama- 
san untuk menumbangkan nega 
"g, kata Djadija. 

tupkan 

  

Penielundapan Ja'innis 
Mengenai pertaniaan ..Antsra" 

selandjutnja, mengapa pihak Bea/ 
Tjukai Tandjuag Balai tidak he 
rani melakukan tindakannia, Di: 
la katakan, bahwa dalam bubu 

ngan ini Kepala Bea/Tiukai telat 
diberi perintah: halus” sunai: 

,bungkem” sadia. Karena itulah 
kata Djadja, Kepala Bea/Tjukai 

itsb:.. tidak berani mendia'ankar 
Ikewadiibannia. Keterangan2 ana 
Ikah jang telah diterima  miss' 
(Parlemen dari Bsa/Yukai Tan 
'diung Balai tsb., Dindia katakan 
bahwa rupania telah ada perin- 

  
Diaksa Agunsa  supair 

pihak Bea/Tiukai tidak  bolel 
memberikan keterangan  kepade 
pihak jang ketiga. 

ini d'hifffarskan da 

tegas dan bidi 

| 

hahwa ben: ar ke: idaan sebagian kesar asrama2 para peradiurit jang 
ta kepala sendiri 

Untuk mengatasi kedua soal t 
dalam keadaan. sa- 

Isa, missi meni 3 

17. Parlemen dan 

Ha dari peme- 

   

  

Diawa 
Balai 

Da'am hubungan ini, 

tan BRen/Tiukai Tandjung 
masih menganggap bahwa ' satu 

miss' Parlemen, jang  mendjadi 

wakil ratusan ribu rakjat, -djuga 

sebagai pihak jane kefisa. kata 
Diadia, sehingga tidak diberi in 
“ormasi2. jang lengkap.  Mendja 

wab pertanjaan. apakah akibat 

senfelundupan di Teluk -Nibung 
ni, tidak mungkin menimbulkan 

senjelundupan2 lainnja — jang 

nungkin didialankan- oleh alat 

'egara lainnjia, Djadia  menerang 
can, kemungkinan itu ada. Me 

»senai - penjlundupan ditempat 

lain, seperti di- Kabupaten Lang- 

tat, Diadja dinga telah mende- 

ngar dan peristiwa tsb.  katanja 

segera akan disampaikannia ke 
sada pemerintah untuk diminta 

kan perhatian. 

Mengenai  pertanjaan, - ke-ne- 

seri2 manakah getah tsb. diki 
rimka, dari Singanura.  Diadia 
mendjelaskan, brhwa missi Par- 
'emen ini akan berangkat dari 

Medan ke Singapura untuk mem 

neroleh . keterangan lebih  lan- 

diantarania nggara2 mana 
'ang baniak membeli getah? "jang   | telah diselundupkan dari Suma- 
tera Utara itu, (Antara) 

Pelaksanaan Politik he- 
amanan Pemerintah Per- 
la'Dpt!Perbatian Daerah 

  

ng berada di Medan te 

     

  

   
   
   

  

rang s od 

a DCrS mengatatan, 

t: 1 telah disetad'ai 

nasnnja R 

F asi daerah. 
i demikian Supardi 
kan, djika salah satu 

ipaten terlibat dalam perte 
dengan gerombolan? ber 

diata maka kabupaten itu di 

niatekan sebagai daerah militer 
dan dibentuklah Komando Dae 

  

  

    

   
   

rah Militer. Komando kesatuan 

di ikabupate en tsb. sedikitnja harus 
e Major, diangkat. se 

tan Daerah Mili- 

la daerah (Rupa 

) adiadi wakilnya. KDM 

memiuniai anggota te- 

KDM ini mempunjai anggota te 

tar iane terdiri dari kepala polisi 
kabupaten, djaksa den diawatan 

sosial, sedang DPRD, demikian 
1 mn: helsskan lagi, “me: 

adas penasehat - “dari 
'serah Militer tsb. 

"1 Supardi ka 

bahwa koordinasi seima- 
Jah jang dapat meaghia 

1 tindakan menjebelan dari 
egolongan iang berkuasa. 

Anckatan Perang 
idealistis. 

Mengenai PP .No..17/1954 ten 
tang Dewan Keamanan Nasional, 
Supardi dislaskan, bahwa PP itu 

serlu d'robah kedudukannia, ka- 
ena, menurut pendapatnja, tidak 
“ssuni lagi dengan keadaan jang 
setiap saat memerlukan penjele- 
saian setiara kilat dan tepat. De 
wan Keamanan Nasional seharus 

  

  

   
    

    

  

jang 

amanan pemerintah jang bertang 
gung diawab sepenuhnja terhadap   buku di Peking. Isi buku ini ada 

lah terdjemahan kedalam bahasa 
Tionghoa dari resolusi2, state- 
ment dan laporan2 disekitar kri- 
tik-kritik terhadap Stalin jang di 
umumkan oleh sentralkomite2 dan 

anggota2 terkemuka partai? komu 
nis di berbagai negeri dan demi- 
kianpun karangan2 jang diumum 
kan oleh penerbitan2 partai komu 
nis sedjak bulan Djuni tahun ini. 

Demikian radio Peking jang ter 
dengar di Tokio. Dalam pada itu 
siaran radio Moskou telah mem- 
bantah berita2 Barat jang menga 
takan tentang adanja perpetjahan 
antara Kremlin dan partai komu- 
nis di negara2 Barat sebagai aki 
bat kritik2 terhadap Stalin. 

. Ditegaskannja, bahwa antara 
partai2 komunis disemua negeri 
tetap terdapat kerukunan jg ba'k. 

(TP 

KESATUAN AKSI Buruh Per 
kebunan di Medan, jang didalam 
nja tergabung serikat2 buruh 
OBSI, SBII, PBM, IPPRI,-Sar- 
bupri, IPPRI dan Perbupri (Rifai) 

| dalam rapatnja hari Senen telah 
imemutuskan untuk mengadakan 
taksi pemogokan dalam bulan ini 
'djuga.  Pemogokan jang hendak 
dilangsungkan disebabkan karena 
Itasa tidak puas pihak buruh ter 
hadap keputusan P4 Pusat ten- 
tang sjarat2 kerdja umum buruh 
perkebunan, jang dikatakan tidak 
membawa kemadjuan. Seperti per 
nah diberitakan, Menteri Perburu 

  

  

pemakaian materil dan men-power 
selama keadaan dalam negeri ma 

Oleh sebab itu sebagai 

ketua DKN seharusnja adalah 
Menteri Pertahanan, sedenakan 

anagota2nia. terdiri dari Kepala 
Staf Angkatan Darat/Laut “dan 
Udara, Kepala Djawatan Kepo- 
lisian, Djaksa dan beberapa ke- 
menferian ic. dipandang penting 
untuk pelaksanaan tsb. Kepada 
DKN inilah diberikan kuasa. utk 
menastur adania Komando Dae- 
rah Militer senerti susunan di- 
atas, demikian Supardi mendjelas 
kan lagi. 

Mengensi soal politik dan pe- 
laksanaannja, Supardi terangkan, 

hahwa keamanan dalam . negeri 
baniak tergantung pada potensi 
angkaton hersendjata jang ada se 

Larano. O'eh sebab itu ,,saja ber 
pendanat. kata Supardi, ,,bahwa 

s'h keruh 

han Sabilal Rasjad.. menjatakan 
tidak akari menindjau keputusan 
P4P, berhubung "putusan itu telah 

dipikirkan masak2 oleh. kemen- 
terian2 jg. bersangkutan sebelum 
dikeluarkan. 

Menurut Rankuty dari OBSI, 
dalam hubungan pemogokan ini 
jang akan terang2an melanggar 

Undang2 Darurat No. 16, kepada 
serikat2 buruh jang bersangkutan 
telah diminta . orang2 jang akan 
didjadikan sebagai penanggung 
djawab daripada aksi jang akan 
diadakan itu. 

Seperti diketahui mefiurut Un-| Aksi tersebut, 

        

  
'nia adalah pelaksana politik ke- 

  

Pembangunan BA. P. Sekorangi Djangan 
Terlalu Mengedjar £Kekurangan2 

Bersifat Internasionol 
SUPARDI ANGGOTA - Parlemen Seksi Pertahenan 

"af memibadi s i 

isiiwa Teluk Nibung” dari 
h eka Ipolitik 

oh DPR. 

ndonat perhatian dari instansi sipil, militer, p 

Jang 

      

    

sncgcia rp 

diikat, dalam satu k 
keamenen .p 

  

» perlu seks ai dalam 

bembangunan Angkatan Perang 
RL pada fwaktu sekarang djang 
2n terlalu idealistis untuk menge 

iar kekursngan? jang bersifat 

'nternasional“. Sebaiknja dalam 
'entiana 5 tahun jang pertama 
Uni mengi ingat keadaan Pak 

a materil jang ada, 

h hendsknia Manan 

sluruh potensi “bersendjata utk. 

-eemanan dan pemberantasan pe 

e'undupan jang membentang 
luruh perairan Indonesia dan 

    

   

ang telah-beribu2? djuta merugi 

tan penghasilan negara:  Dikata 

Haa Isi, diika usaha ini ber 

hasil, dalam waktu tang tertentu 
pemerintah dapat mengusahakan 

nenambthan materil bagi angka 
tan bersendjata dalam rangka 
pembangunan Angkatan Perang 
fose kedua. Demikian Supardi 
mengachiri keterangannja. 

Menangkan Per- 
djoangan' Rebut' 

Boti 
MENTERI POLANDIA urus- 

an perusahaan2 pertanian negara, 
Mieczyslaw Moczar, Senin jl. 
berseru kepada rakjat Polandia 
supaja mereka menang dalam 

perdjoangan untuk merebut roti”, 
Dalam tulisannja “jang dimuat da 
lam harian “Trybuna Ludu”, 
Moczar mengatakan bahwa wa- 
laupun dalam tahun ini tenaga 
kerdja panen telah ditambah dg 
30.000 orang, namun tenaga ker 
dja dilapangan pertanian belum- 
lah tjukup. Seperti diketahui, wak 
tu terdjadi demonstrasi2 di Poz- 
nan pada tgl. 28 Djuni jl. terde- 
ingar pekik2 ,,Berilah kami roti!” 

KOMANDAN MUDA MOCE. 
HALIM . DIDJATUHI NUKU- 
MAN SATU MINGGU DGN. 
PERTJOBAAN TIGA BULAN. 

Pengadilan Negeri . Surahata 
dibawah pimpinan Hakim R. Dio 
ko Sugijanto Selasa pagi telah 
mendjatuhkan hukaman taklik 
selama satu minggu pendiara de 
ngan pertjobaan 3 bulan atas diri 
terdakwa Komandan Muda Po- 
Isi Moch. Hallih jang dipersa- 
lehkan tflah melakukan penga- 
niajaan atas diri wartawan harian 
"Jaya Post” Adi Utojo pada tg. 
23 Djuni il. 

40.000BuruhPerkebunanUjediMogok 
Dan Terang?'-an Langgar U. U. Dar, 16 

dang2 Darurat No.. 
sesuatu pihak baik IG, maupun 
madjikan “ melanggar “keputusan 
P4P akan diambil tindakan hukum 
dimana kepada orang2 jang ber- 
tanggung djawab akan dapat di 
kenakan "hukuman 3 bulan atau 
denda setinggi2nja Rp. 10.000,—. 
Buruh2 jang akan mogok itu di 
taksir  djumlahnja Lk. 40.000 
orang. Selain itu dikatakan pula, 
bahwa fraksi Masjumi dan PSI 
diminta oleh serikat2 buruh jang 
bersangkutan — supaja — memper- 
djuangkan tuntutan dari Kesatuan 

(Antara), 

    

apabila. 

   
      
         
        

    

    

     

  

    
     

  

       

     
        

   

       

    
     

    
   

      
      

           

       
   

     

       
       
      

               

          

              
       
          
     

    

        

       

 



    

  

TAN ANGKATAN DARAT”      

    

    
       

Pa 
   

  

aa 

ghabisan mendapat gelar 
djadi "DOKTER TENTARA". 

    

   
     

    

    

  

   

Nahan Kawin. 

  
te an Ne, S 

dan belum kawin. 

memberi kesempatan kepa- |- 
untuk di-didik mendjadi : | 

chusus mediseh diselenggarakan oleh Fakultas | 
Universitas Negeri dan beaja2-nja ditangguns 

  

     

  

ers di m -tangani 3 n k dihadapan Notaris ikatan 
di ng a sama dengan djumlah waktu pen- 
idikan selui tambah 3 (tiga) tahun. 

Beridjazah S.M.A. Negeri Bag. B atau mempunjai 
| idjazah S. seri Bag. B. 
b. Telah M t idjazah perlengkapan I (C. 1) Fa- 

. kultas Negeri, berumur ' setinggi-tinggi- 

idjazah perlengkapan IT (C. II) 
a geri, berumur setinggi-ting- 

       Surat permohonan harus ditulis sendiri dan disampaikan 
kepada alamat jang terdekat dari tempat tinggal si-pelamar 

1. Kepala Djawatan Kesehatan Resimen Infanterie I/I — 
: — Djl. Singamangaradja Kotaradja. 5 
| 2, Kepala Djawatan Kesehatan Territorium I - Djl. Teng- 

AN 4 Daud No. 4A Medan. 

se MA Ang 
Djawatan Kesehatan Resimen Infanterie 4/T - 

4. Kepala Djawatan Kesehatan Territorium II - Benteng 

    

  

   
    

       

  

    

       

     
      

    

  

   

   
   

  

        

      

       

   
    

    

    
    

  

           
   

“Isepandjang sedjarah dgn praktek kalimah anjala 
Ipengalaman penderitaan kesengsaraan, ker nghisapa 

y menempatkan taraf hidup bangsa Indonesia 

"kta bed aga di 1 sempat terulang ne-imperjalisme tadi, Sebab ea | 
meniang belumlah mati. la muntjul kembal Ae Ae KOP 

Iiebih halus dan lebih lembut dari pada “im. 
(perialisme sebelum perang jl. Kalau dul 2 
bisa "memperkenaikan diri” dgn an 
djata asing-kolonial, sekarang ia n 
berapa agen aa Digg merdeka 5 

j 'menggontjeng dlm pelbagai grant aa peta 'pindjaman modal asing, cultural ke 
dajaan) dll. aktivitet2 jg pada dea 
apa”: tetapi kalau kita tidak berhati-hati bisa mendjirat Icher |       leher 

  

        
    kan adanja kapitalisme di Indonesia Batan 2 

Idatang dari luar, maupun kapitalisme kuning atau 
| datangnja Ta dalam air MN da 

Dari pemagaran2 sebagaimana disebut diatas jang mak 
sudnja tidak memungkinkan timbulnja kapitalisme di Indonesia ini, 
“maka Wiadakanlah dalam lapangan ekonomi beberapa strata ja:9 
melulu hanja boleh didjalankan oleh pemerintah sendiri: dan 
bagai turahannja, djuga beberapa lapangan jang bisa dan £ 
dikerdjakan oleh individu, Begitulah lalu lintas didarat, dius 
pertambangan, perhubung . pembangkitan tenaga € Lag. 

h sa meja penting pe eren rakjat, dimoropolikan 
oleh pemerintah sendiri, Sedang beberapa usaha Tainnja “eng 
toh masih luas djuga — jang akan bisa lebih memyerkaja kelidu- 
Ipan rakjat, dibolehkan diusahakan oleh tiap kawwla-negara. 
'— — — Djadinja tiap kawulanegara boleh berusaha, asal bu- 

4 

mma mat 

  

       

      

e 

mang begitulah seharusnja. Sebab tidak bisa- pemerentah harus 
erusaha dalam semua lapangan, Ini akan merupakan suatu 

birokrasi jg maharaksasa, jang bahkan akan melambaikan sekali 
segala usaha pembangunan. : 

Sudah terang bahwa segala 
tiap individu tadi membutuhkan djuga modal, kapital. Dan me- 
mang, salah satu faktor dari produksi itu tak lain ialah modal. 
Modal jg ada dari rakjat berupa tabungan pos dsb.: tetapi pula 

| modal partikelir jg berada ditangan sementara orang. : 
— — — Sekarang sudah timbul suatu teriakan-alarm jang men- 
sinjalir katanja ada "kapitalis nasional”. Dgn tanpa ada pendje-      

1 tenaga dsb. jang - 

kannja dim lapangan jg dipastikan utk pemerentah sendiri. ' Me- | 

  

Y i — KONGRES WANITA DEMOKRAT INDONESIA — 
| Kongres Wanita Demokrat Indonesia Seluruh Indonesia jang di 

langsungkan dari tgl. 16 s/d 19 Djuli 1956 di Semarang telah di 
mulai Senin malam digedung Kesenian Semarang dengan diadakan- 
nja malam resepsi jang mendapat 

| pada gambar tsb, diatas, Di inzet 
umum DP. W.D.I, jang sedang 

perhatian besar dan tampak 
adalah ' nj. Soetrasno ketua 
membentangkan perdjuangan 

kaum wanita. (Photo: "Suara Merdeka”) 

Mulai HarifInifDiputar Djuga DigjBloskop2 
j Dikota Semarang 
MENGENAI FILM perdjalanan presiden Soekarno ke Ame- 

Irika Serikat, P.F.N. dalam siarant 2 ni ntatakan bahwa film do- 
kumenter jang diberi nama .,Pres en Sockarno di Amerika Se- 

(Wanita Demokrat Indon. |, 
|(/Akamn'Berdjoang:Terus” 

(rikat? itu kini telah selesai dan s-u,a. tanggal 10 Djuli ji. telah 
|dipertandjukkan untak umum di 2, ..re2 bioscoop dibeberapa 
|kota2 penting dalam wilajah negara xua. First-run tersebut akan 

  Untuk ”Tjapai Kebahagiaan" Bersama — Wali- 
“kota Semarang” DesakfSupaja“ Hak Kaum 

Prija Djuga Didjamin. ..... 
DENGAN DIHADLIRI oleh Menteri PP dan K, Gubernur 

Djawa Tengah, Wali Kota Semarang, DP. PNI Mr. Soenario dan 
para undangan lainnja di Semarang, Senen malam jang lalu ber- 
tempat digedung Kesenian di Bodjong dilangsungkan malam re- 
sepsi konggres Wanita Demokrat Indonesia seluruh ' Indonesia. 
Sesudah ketua Panitia Konggres bag. resepsi membuka pertemuan 
itu, kemudian ketua Panitia Konggres nj. Siswadi membentangkan 
segala sesuatu mengenai konggres tsb. 

2 . konggres W.D,I, Dikatakan, bhw 
Kezua umum DP. W.D.I. nj. dalam alam demokrasi kaum wa 

Soetrasno dengan pandjang lebar nita mempunjai hak jang sama 
membentangkan perdjuangan poli- dengan kaum pria, Tetapi hak 
tik bangsa Indonesia sedjak pen dan kewadjiban tadi harus dipeli- 
djadjahan jang dimulainja dgn hara sebaik2nja, Demikian P.M. 
bangkitnja gerakan kebangsaan Ali, Dengan mensitir kata2 ketua 

pada th. 1908. Dikatakan bahwa umum DP, WDI, bahwa kaum 

gerakan tadi achirnja menang. (wanita dalam perdjuangannja be 
Kaum pendjadjah lenjap dan'rani mati, Wali Kota dalam sam 
kini rakjat berdaulat. Dgn dasar butannja mengatakan, kalau kaum 
marhaenisme kaum wanita djuga|wanita berani mati, kaum pria 
ikut bergerak dgn sembojan ,,me harus dubbel berani mati, Dengan 
nang atau mati”. Walaupun te- memperingatkan konsekwensi2 da 
lah mentjapai keadaan seperti se'ri pada perdjuangan sepertinja 
karang ini kaum wanita 

bergerak pula untuk mentjapai benda dan korban djiwa, seterus 
perbaikan nasib. Dengan menge- nja Wali Kota mengharapkan su 
mukakan timbulnja matjam2 ge- paja kaum wanita mempunjai dji 
takan kaum wanita di Indonesia,' wa besar dan pertjaja pada diri 
selandjutnja nj. Soetrasno menu- sendiri. Djika undang2 perkawi- 
turkan, bhw salah satu gerakan nan kini belum lahir, Wali Kota 
kaum wanita itu adalah Demo- pertjaja penuh kalau achirnja nan 
krat Indonesia jang beraliran mar,ti akan lahir djuga, bilamana 
haenisme dan memperhatikan pu angg, Parlemen banjak terdiri dari 
la keadaan sosial, ekonomi dan kaum wanita. Tetapi dalam pada 
politik Dengan menuturkan soal2 itu Wali Kota memperingatkan, 
pendidikan selama tanah kita di kalau kaum wanita mendapatkan 
djadjah 350 th. dikatakan, bahwa hbaknja, hak kaum pria harus di 

masih mendapat hinaan2, korban harta | 

   
   
    

   
    
    

  

DEMOKRAT 

Kini di Semarang dilangsung- 
kan Kongres Wanita Demokrat, 
jang antaranja akan memper- 
djoangkan nasib kaum wanita 
seluruhnja. ! 

Sir-pong tidak lain hanja ikut 
mengayu-bagya adanja Kongres 
ini, Mudah2-an berhasil segala 
tjita2-nja. Le 

Benar2 bisa perdjoangkan agar 
dasar2 demokrasi pun berlaku 
dalam kehidupan rumah tangga. 

Sebab maklum sih, sekarang jg 
Sir-pong kenal dirumahnia sendi- 
ri bukannja Radei 
demokrat, tetapi 4 
krat, alias mau menang sendiri 
adjee!!!!! 

HAK PRIA 
Diantara atjiara2 penting jang 

akan di-diskusi-kan dalam Kon- 
gres Wanita Demokrat ini anta- 
ranja djuga mengenai adanja hak2 
kaum wanita. Supaja kaum wani- 
ta djuga terdjamin hak2-nja. Dja- 
ngan tjuma djadi embel2, djadi 
”neroko katut, tetapi suwargo ... 
ketinggalan”, Jang "suwargo” tju 
ma lelakinja sadia. 

Sekali lagi Sir-pong utjapkan: 
Bravoooo! Setudju dan Acc 
10075 ! 

  

    

  

saran: Kalau wanita sudah ter- 
djamin hak-nja, mbok ia nanti 
Sir-pong dan sebangsanja ini ikut 
terdiamin penuh semua, maar 
dan ook: semua haknja: ' dng 
tak usah perlu...  rewel-rewel 
dulu!!! 

Tjuma Sir-pong sih numpang , 

4 

  

| 1 2... Palembang. lasan lebih djauh apa jg dimaksudkan dgn kapitalis2 nasional tadi, 
3 | 5. Direktur Djawatan Kesehatan Angkatan Darat - Djl. |Ini kita anggap berbahaja. Karena hal tersebut dapat mendemora- 

“Dr. Abdulrachman Saleh 24A - Djakarta. : lisir orang2 jang hendak mengadakan suatu perusahaan sendiri, 
|... 6. Kepala Djawatan Kesehatan Territorium III - Djl. Am- Menimbulkan rasa takut bagi orang2 jang dengan modal ketjil, jg 

| 0. bon 5 - Bandi Teen dari keluarganja sendiri, hendak memulai dengan 
San 7. Kepala Djawatan Kesehatan Territorium IV - Dil. suatu usaha. F 1 |. HO. Tjokroaminoto 8 - Semarang. uh — — — Sebab sebagaimana kita tahu, rakjat umumnja ,, Sudah 

8. Kepala Djawatan Kesehatan Resimen Infanterie 13/IV mempunjai prasangka kepada apa jang bernama “kapitalis” Rak- 

  

- Jogjakarta. 
| Kepala Tossnsian Kesehatan Komando Militer Kota “Bagan Beraheak 

    

    

jat sudah terlalu kenjang ditakut-takuti dengan apa sadja jang 
berbau ”kapitalis”, Djustru karena adanja pra-sangka jg demikian 
inilah, maka kita sarankan, agar kita djangan terlalu banjak dan 
gegabah menggunakan istilah2 ”kapitalis”, tanpa dengan disertai . 10 Kepala Djawatan Kesehatan Territorium V - Rampal 

     
   

    

    

- Malang. 
Kepala Djawatan Kesehatan Territorium VI - Dji. 
Pelabuhan - Bandjarmasin. 
Kepala Djawatan Kesehatan Sub. Territorium - 1/VI 
Pontianak 'ontianak. Lp 
Kepala Djawatan Kesehatan Territorium VII - Dji. 

|, Bonto Lampangan 27 Makassar. 
. 14. Kepala Djawatan Kesehatan Resimen Infanterie 24 AV   

| - Teling - Menado. 
5. Kepala Djawatan Kesehatan Resimen Infanterie 25/VII 
.- Ambon. - 

           

   
    

     
   

     

     

    

   
   

    

Bagi mereka jang baru menempuh udjian penghabisan 
'S.M.A. Negeri Bag. B tahun ini (tahun peladjaran 1955/ 

, ih dan angka udjian terachir dapat di- 
n. Dalam hal ini harus ada Surat Kete- 

Kepala Sekolah jang bersangkutan jang me- 
si pelamar.telah mengikuti udjian S.M.A. 
(disertai salinan daftar angka-angka rapor 

   

  

     

V. Disampul sebelah kiri atas supaja dituliskan : 

"LAMARAN PENDIDIKAN PERWIRA KESEHATAN 3 PAS sal ANGKATAN - DARAT” 
VI. Para pelamar harus melalui ,,udjian saringan pendahuluan” 

Ten ema pada tanggal-tanggal seperti tersebut di- 

  

    

   
          

       

| Salinan idjazah dan daftar angka-angka udjian terachir. 
3. Keterangan-keterangan seperti termaksud dalam ad. IIL ' 

2. 4. Salinan surat kelahiran atau surat keterangan Pamong 
— | Pradja atau polisi tentang umur si pelamar. 
5. 3 (tiga) buah pasfoto. 

pendjelasan2 seperlunja. Djanganlah kita lalu menakut-takuti orang2 
jang hendak berusaha. Sebab dizaman pembangunan seperti seka- 
rang ini, kita pun membutuhkan adanja usaha2, djuga usaha2 parti- 
kelir jang disertai modalnja sendiri. Tapi langkah kearah itu akan 
seret djalannja, selama orang2 itu takut di-tjap mendjadi ”kapita- 
lis.” 

Stempel Lurah Ditjuri 
| DigunakanUntuk Melakukan Penipuan2 
: Sepeda Di Semarang Dan Pati 

  

PADA TGL. 16 Desember 1956 stempel Lurah Tawanggilen 
Semarang Barat, Hadji Ickwan, telah ditjuri orang jang achirnja 
dapat dibekuk batang Iehernja didjalan Depok Semarang pada 
tgi. 7-7-1956 sewakiu orang ita hendak mendjual sebuah sepeda 
jang berasal dari pindjaman dan diketahui oleh orang jang sedang 
mengawasi gerak-gerik: orang itu jang mentjurigakan. Setelah 
memberitahukan hal itu kepada Larah Tawanggilen, achirnja 
pendjahat tsb. jang sudah lama difjari dapat dibekuk batang leher- 
nja dan kini ditahan di Seksi YII untak menjelesaikan perkara2 
jang masih menggantung. 

. Menurut keterangan  Lurahpat diketahui, karena beberapa 
Tawanggilen dikatakan, bhw sewaktu berselang seorang Polisi 
djak ditjurinja stempel itu, ia ladari Pati telah datang dirumah 
lu melaporkan kedjadian itu keLurah Tawanggilen dgn  mak- 
pada fihak jang berwadjib. Ke-sud untuk menanjakan soal me- 
mudian disinjalir pelbagai kedjamindjam sepeda jg dilaporkan ke 

hatan jang dilakukan oleh pen- pada Polisi di Pati. Dengan di- 
djahat tsb. dengan menggunakan beri keterangan oleh Lurah, ma 
surat keterangan jang distempel ka Polisi itu lalu  mengetahsi, 
Lurah untuk melakukan penipu bhw sepeda jang dikatakan di- 
an-penipuan di Semarang, Pati pindjam itu telah tertpiu. 
dll. tempat. ' Mula2 terdakwa Pada tgl. 5-7-1956  pendjahat 
Amat Ali dengan menggunakan itu datang dirumah sdr. Slamet, 
stempel itu pergi ke  rumahnja Kepatihan Kauman jang maksud 
sdr. Djajus di Grisikgrono danlnja hendak pindjam sepeda dgn 

nja sepeda itu  didjual kepada Slamet ditolaknja dan menerus- 
sdr. Mi'an di Pendrikan seharga kan berita itu kepada Lurah Ta 

memindjam sebuah sepeda. Achir ! Baal nama Koesmadji, tapi oleh 

jang bersedjarah itu. 

Menurut perhi.ungap para 
tributor jang mengedarkan 
tsb.. maka aalam waktu satu- bu 
lan sadja, film tsb, sudah akan 
dapat dipertundjukkan di-77 ka 
ta2 besar diseluruh Indonesia, 
“termasuk didalam seluruh  ibu- 
kota propinsi. 

Peredaran film - perdjalanan 
presiden ini dapat dilangsungkan 
dengan begitu memuaskan, ber: 
kat adanja bantuan dan kerdja- 
sama jang erat dari pars distri- 
butor jang tergabung dalam Am 
pai dan aparatuur distribusi Per 
fini, Persari dan PEN, serta pa 
ra pengusaha bioskop jang ter- 
gabung dalam perserikatan pe- 
ngusaha2 bioskop di-Indonesia. 

“ Dalam pekan ini, penduduk 
kota2 Djakarta, Semarang, Jogja 
karta, Surabaja, Medan Bandjar 
masin dan Makasar sudah dapat 
menjaksikan dengan mata kepala 
sendiri kisah perdjalanan Bapak 
negara kita di-Amerika Serikat 
itu. Dalam waktu sebulan 77 
buah kota jang tersebar diselu- 
ruh kepulauan tanah air kita su 
dah akan- dapat mempertundjuk 
kan film tsb. Dalam waktu enam 
bulan, film perdjglanan presi- 
den Soekarno ini sudah akan me 
lalui setiap gedung bioskop jang 
terdapat dalam wilajah negara 

Gis 

  kita. Suatu hal jang belum per- 
nah terlaksana dalam sedjarah 
peredaran dan pertundjukan film 
di-Indonesia. Mn an 

Risalah an film. 
Dikatakan bahwa rentjana 

PEN. untuk . mengirimkan ..4 
Orang cameraman ternjata ' 
das, karena dalam rombongan 
presiden  hanja' “diperkenankan 
ikut serta seorang . cameraman 
sadja 2 

ha -n disediakan utk i berlangsung selama satu pekan, setelah mana kota2 lainnja akan 
(mendapat kesempatan untuk menjakiskan perdjalanan presiden 

“Vistimewa itu telah dapat menda 

     
   

un 

lu ditjatat disini, bahwa edisi2 

hului penerbitan edisi2 film be- 
rita luar negeri jang djuga me- 
muat kisah perdjalanan  presi- 
den kita. Keistimewaan ,,Gelora 
Indonesia” itu telah dapat ditja 
pai berkat adanja hubungan jang 
sangat baik dengan perusahaan 
film berita Amerika itu, hal ma 
aa adalah djasa timbal-balik da 
ri bantuan jang telah diberikan 
P. F. N. sewaktu dilangsungkan 
xonperensi Afro-Asia ditahun jg. 
lampau. 

Selain perusahaan film berita 
Amerika tsb. jang kami maksud 
Kan disini ,,Telenews”, maka Pe 
rusahaan Film Negarapun telah 
menerima berbagai kiriman ba- 
han berita dari pemerintah Fili- 
pina, Hawari, USIS, United Na 
tions, Metro Goldwyn Mayer, 
Wal Disney dan Canadian Film 
Board, bahan2 berit, isb. untuk 
sebagian besar telah dimuat dz 
lam edisi2 Gelora fadonesi, ps 
da pekan terachir ini. 
Dalam pengiriman film bahan 

ibahan berit, dari Amerika Se- 
rikat ke Indonesia maka USIS 
telah memberikan perantaraannja 
jang sangat berharga, sehingga 
pengiriman2 tsb. senantias,. le- 
bih dahulu tibanja dari pada ba 
han2 opname caneraman P.EN. 
sendiri. 

Peredarannja, 
Es Pada tanggal 5 Djuli pagi hari, 
film perdjalanan Presiden Sukar- 
no diserahkan kepada Panitia Sen 
sor Film untuk diperiksa. Film 
tersebut diterima kembali tanpa 
perobahan apapun. Kini tinggal- 
lah masalah peredarannja. 

Mengingat bahwa   Kepada Wilson Silitonga 
telah ditandjuk untuk eonikur 
perdjalanan presiden itu, telah di 

! ilm ini 5 E i ketjewa tak letakkan tugas berat serta tane-'ran film ini harus dilakukan dgn liau merasa sangat 
eaaab Mann Pn film2 dengan ukuran standaard dapat menghadliri malam resepsi 
Dalam hubungan ini, baiklah di 35 mm. Pemesanan film 16 mm ' 
kemukakan disini, bahwa sdr. 
Wilson Silitonga telah menunaik 
an kewadjibannja dengan sangat 
baik dan dengan hasil jang boleh ' 
dibanggakan. i 

Perusahaan Flm Negara telah 
dapat mengeluarkan edisi2 isti-! 
mewa .,Gelora Indonesia” jang' 
memuat beberapa highlights da A 
ri perdjalanan presiden Soekar- 
no di Amerika Serikat itu. Per, 
  

san material 16 mm, maka pereda 

jang telah dilakukan beberapa 
bulan jang lampau, baru akan ti 
ba dalam 2 atau 3 bulan jg akan 
datang. Mengingat akan penting- 
nja perdjalanan Presiden Sukarno 
itu serta nilai politisnja jang de- 
mikian besarnja, tidak sadja bagi 
Indonesia namun djuga negara? 
fro—Asia umumnja, maka actua 

liteit dari pada film tersebut ha 
ruslah dipertahankan, agar sege 

kaum wanita waktu itu segan utk djamin pula, ...... 
memasuki kalangan politik atau 
partai sekalipun djumlah kaum 
wanita ada lebih banjak dari pa- 
da kaum laki2. Seterusnja ia me- 
nuturkan azas dan tudjuan Wani- 
ta Demokrat Indonesia jg bersen- 
darkan marhaenisme utk menudju 
kebahagiaan bersama. 

2 

RADIO 
SIARAN RADIO R. I, 

Dalam pidato sambutannja Men 
teri P.P. dan K. Sarino Mangun- 
pranoto dikemukakan tentang 
pembangunan jang seolah-olah 
hanja dikerdjakan oleh kaum laki 
laki. Menteri berpendapat, bahwa 
pembangunan dengan tidak diser- 
tai pendidikan tentu tidak berha- 
sil. Dalam menghadapi zaman 
pembangunan tadi perlu diadakan 
perubahan moraal dan  mentale 

  
  

  Djalan jg ditempuh utk meng- 
himpun kekuatan al. jalah dengan 
djalan mempeladjari soal2 sosial,   omschakeling jang seringkali di 

kemukakan oleh Kepala Negara 
kita. Tugas tsb. dikatakan pen- 

politik dan ekonomi dgn hak2nja, 
kesedaran berorganisasi, kerdja sa 
ma dgn organisasi lain untuk mem 

Semarang, 20 Djuli 1956, 
Djam 06.25 S. Albar. 06.30 

: ii Pengadjian, 06-45 Orkes Melati. ting guna di-isikan pula pada NT, : 
sifat2 pendidikan? dan dalam hal 07-10 Mena 2 " 
ini kaum Ibu mempunjai sifat2 dangan Tali Laras. 13, an : 
jang luhur dan tanggung djawab Melaju. 13.45  Njanjian airi 

bela kepentingan bersama. Dikata 
kan, sekalipun negara kita berda- 
sarkan demokrasi, tetapi dilapa- 
ngan ekonomi belum tampak ada 
nja demokrasi, sedangkan sebagi- 
an besar rakjat masih kelihatan 

miskin. W.D.I. dgn organisasi lain 

nja akan berdjuang terus ke-arah 
kemakmuran bersama selama ke- 
miskinan masih belum hilang. 

sepenuhnja. Dengan menjinggung 
kedudukan kaum Ibu dalam pen- 
didikan. Selandjutnja Menteri PP 
dan K mengatakan, bahwa kaum 
Ibu ingin mendapatkan emancipa- 
tie. Kedudukan itu terdapat da- 
lam lingkungan politik jang me 

|Front marhaenis tak membeda- liputi soal sosial dan ekonomi. 
bedakan golongan apapun dan Sekalipun kaum Ibu mendapat 
suka bekerdja pula dengan par- hak jang sama, tetapi mereka 
tai politik maupun organisasi lain mempunjai tugas lain, terutama 
ig menguntungkan. Utk menudju selaku kaum Wanita dalam kala- 

susunan negara dgn masjarakat- 
nja jg sama rata dan sama rasa, 

nj. Soetrasno achirnja mengata- 

kan, bahwa di negara Indonesia 
telah bertachta djiwa gotong ro- 
iong dan dgn kekuatan Jang Ma- 
ha Esa perdjuangan dapat dilan- 
djutkan terus berdasarkan djiwa 
proklamasi 17 Agustus 1945. 

teri. , 

Gubernur Djawa Tengah sete- 
lah mengemukakan soal pendidi- 
kan jang terletak ditangan kaum 
Ibu menjatakan tidak  setudju 
djikalau soal demoralisasi dikata- 
kan "na oorlogsche verschijnsel” 
dan dibiarkan begitu sadja. Sesu- 
dah Ketua III Parlemen Abidin 
Achmad memberi kata sambutan- 
nja, kemudian Ibu Sumarman 
membatjakan surat jang diterima- 

Sambutan Wali Kota Smg. 
Sebelum memberi sambutannja,   

Perusahaan | 2 x : 
|Film Negara, sedjak bulan Nopem |membatjakan radiogram dari PM 
ber tahun jang lalu telah kehabi- | 

terlebih dahulu Wali Kota Sema Inja dari Mr. Maria Ulfah San- 
rang Hadisoebeno Sosrowerdojo toso, sekr. umum - dari Wanita 

Indonesia di Djakarta. 
Sambutan dari DP. PNI jang 

diutjapkan oleh “Mr.  Soenario 
dititik beratkan pada kemadjuan 
kemadjuan jang ditjapainja oleh 
kaum wanita disampingnja kaum 
pria. Ia setudju supaja undang? 
perkawinan setjepat mungkin da 
pat diadakan. Achirnja diandjur 
kan supaja kaum marhaen suka 
memperhatikan ,,embok?” jang 
setiap hari menggendong daga- 
ngannja jang berat2. I, mengha 
rapka, supaja sifat2 kolonial 
dan feodal dalam kehidupan se- 
hari2 dapat dilenjapkan. 
Kemudian oleh nj. Siswadi di- 

batjakan surat sambutan dari 

Ali Sastroamidjojo jang diterima 
nja dan berisikan a.l, bahwa be- 

  

Keadaan Asra-
 

ab Dang Baru” yo
. 

Belum Memuaskan 

Idan Moch Sjah. 14.10  Canter- 
visscher dengan kawan2nja, 17.00 
Hidangan Perhimpunan Mardi 
Bekso. 18.15 Dari dan untuk Ang 
'gauta A. P. 19.30 Rang Wanita. 
20.30 Rajuan Sam Saimun, 20.40 
Carry dengan kawan2nja. 21.15 
'Langendrijan. 22.15 Langendrijan 
Mena 23.00 Penutup. 

Surakarta, 20 Djuli 1956. 
| Djam 06.10 Lagu2 Arab: 06.15 

  

ngan masjarakat. Demikian Meme Pengadjian. 06.30 Suara Rubiah 
dil. 06.45 Hidangan O. K. M. 
Sagi. 07.20 Rajuan pagi. 07.50 
Irama Gembira. 12.03 Lagu2 Ma 

luku. 13.15 Irama Rumba dan 
Sambo. 13.45 Hidangan Orkes 
Gumarang. 14.10. Penghantar ma- 
kan ' Siang. 17.00: Klenengan 
Gadon. 17.40 Varia Djawa Te- 
ngah. 17.50  Klenengan Gadon 
18.15 Kridoraga. 18.30 Klenengan 
Gadon (landjutan). 19.30 Indone 
sia Baru. 20.30 Motjopat Pela- 
djar. 21.15 ' Sandiwara . Radio. 
22.15 Lagu2 Sumatra. 23.00 Penu . 
tup. 

Jogjakarta, 20 Djuli 1956. 
Djam -06.10 Pembatjaan Al 

Our'an. 06.35 Instrumentali Arab. 
0745 Njanjian Bersama. 07.30 
Orkes Melaju Kenari. 12.00 Or- 
kes Andre Kostelanetz. 13.10 Ru 
angan Wanita: 14.10 Rajuan Si 
ang. 17.00 Taman kanak2. 17.40 
Imbauan Makassar. 18.15 Dunia 
Olah Raga. 18.30 Peladjaran Nja 
nji. 19.40 Lagu2 Extra. 20.15 

20.30 Pantjaran 
21.15 Obrolan 

Hiasan Malam. 
Irama Gembira. 

     

         

    

     

    
    

     
     

    

     
      

    

  

     seperti jang telah ditentukan dalam ad. VI 
pi $ 

Ti Ilmu pasti. 
3 Alam. 

3,3 Kimia. 
Pa d. : - Hajat. 

1. Untuk Kotaradja “ pada tanggal 31 Djui 1956. 
me Sae Medan s 5 2 Agustus 1956. 
aa Ys 5 4 Agustus 1956. 
4. Ea » ” 6 Agustus 1956. 

ia : ” ” 3 7 Agustus 1956. 
1 Bt 5 s 8 Agustus 1956. 
Haha “au ja » 18 Agustus 1956. 
Up kk » 16 Agustus 1956. 

ST 2. ” ” ” 2 Agustus 1956. 
s0 ie na ai 3 1 Agustus 1956. 
Pa Le aldi Me 10 Agustus 1956. 
Sh ea. 2 » 13 Agustus 1956. 
“13, ea 2 2 8 Agustus 1956, 
“14... »” Menad TAAT ena 4 6 Agustus 1956. 
15.» Ambon 5 » 11 Agustus 1956. 

I. Untuk mengikuti "udjian saringan pendahuluan” tersebut 
t pelamar harus datang dialamat seperti termaksud da- 

ad. IV dimana ia mengadjukan surat lamaran pada 
djam 

: “var. Para pelamar jang lulus udjian saringan pendahuluan, 
oi dipanggil untuk selandjutnja di-udji (udjian tertulis) 

Rp. 750.— Pada tgl. 9-6-1956 
pendjahat itu muntjul di Karang 
bojo (Demak) dgn mengaku ber 
nama Amat Suli. Ia hendak ka- 
win dgn adiknja Dj., tetapi per 
kawinan tadi tidak dapat dilang 
sungkan, karena Amat Suli lalu 
menghilang. Pada tgl. 21-6 dgn 
memakai nama Mas'at ia berha- 
sil pula menipu sepeda -milik 
sdr. Soenoto di Gajamsari (Se- 
marang Timur) dgn gunakan su 
rat jang ditjap Lurah Tawang- 
gilen. Kepada siapa sepeda itu 
didjualnja belum diketahui dje- 
las. : 

Ada berita pula dari Pati, bah 
wa orang itu djuga mengguna- 
kan stempel Lurah untuk meni- 
pu beberapa sepeda, Hal ini da   
Pa MAU AK LS AR AR UKIR 

wanggilen karena ia mengetahui 
stempel Lurah jg hilang. 

Pada tgl. 7-7 kira2 dj. 9.00 di 
irumahnja sdr. Amin Ngebruk 
(Mangkang) pendjahat itu djuga 
pindjam sebuah sepeda dengan 
pakai nama dan surat ketera- 
ngan dari Lurah Tawanggilen, 
Sepeda tsb. berhasil dibawanja, 
tetapi pada siang harinja ia hen 
dak mendjualnja di Depok. Ta- 
ipi perbuatan tsb. dapat diketa-, 
hui oleh seorang jang mengerti | 
duduk perkaranja Amat Suli itu, 
Dengan didjaga lebih dahulu ige 
rak gerik pendjahat itu, achirnja 
Lurah Tawanggilen didatangkan 
di Depok dan kemudian dapat | 
membekuk pendjahat itu jang su 
dah lama ditjarinja dan achirnja 
diserahkan kepada Seksi III. Ada 

nap rakjat Indonesia sudah dapat MARI SUNTIKKAN DIRI, |menjaksikannja sebelum segala Mulai tgl. 19 s/d 31 Djuli di'sesuatunja sudah mendjadi berita 
kampung2 daerah Semarang Uta lama. : 
ra akan dilakukan suntikan| Dalam pembitjaraan2 dengan umum dengan tjuma2. Suntikan fihak? distributor asing maupun ini untuk mentjegah penjakit2 nasional ditjapailah kata sepakat Cholera, Typhus dan Tjatjar.! antuk Ban : a k Untuk mengetahui dimana tem «3. pe eng tarKan at awrib kan" Mana ka setiara lm tersebut seluas mungkin ke- any un Tami muatkan S€genap pendjuru kepulauan kita. 
atjaranja. Tgl. 19 Djuli: dikelu-| Para pengusaha bioskoppun telah rahan, Bandarhardjo, di Tikung, | menjatakan an anna utk 
aru no. 70la, Kebonlaut | membantu usaha ini engan baik, muka Borsumy, digedung GKBI, | sehingga dalam Ditekan film Ong ni Ng, Ten tak didjumpai suatu kesulitan di Tawangsar 3 . 20 apapun ini j Djuli: Hadaaa Soponjono Katana Mn 2 Ba Pa laan, kelurahan Kemidjen, kelu Nan Pena vagtri- rahan Gedongbobrok, B.P. Kali cu jang tergabung dalam Am- gawe, Tambaklorok ” kantor pai telah sama2 menjatakan ke- lang Ikan, dan di RT Kp. Peda Sediaan mereka untuk mengedar- langan. Tgl. 21 Djuli: di Tjarik(Kan film perdjalanan presiden itu Sumurbong, kelurahan L 

    

SAMPAI kini sedah ada 150 
orang gelandangan jang mendja 
di anggauta PPN. jang ditapung 
di Djiwa Baru Semarang, tetapi 
jang mendapat djaminan makan 
hanja Ik. 160 orang, hingga sisa 
nja menfjari makan dengan dja 
lan jang biasanja di tempuh. Se 
lainnja ita jang mendapat tikar 
untuk tidur di Djiwa Baru Ik. 15 
orang, hingga jang lain2nja ha 
nja puas tidur dilantai jang da 
bat mengganggu kesehatan me- 
reka, demikianlah keterangan 
sdr. Setio Ramelan angg. Pengu 
rus PPN, pada wartawan kita, 
Dikatakan selandjutnja, bahwa 
rupa2nja dim mendjamin kaum 
gelandangan itu keuangan fihak 
Kantor Sosial K.B.S. matjet. Ia 
mengharapkan supaja Pemerintah 
betul2 menaruh perhatian terha- 
dap PPN. dalam usahanja me- 

masa jang mendatang. Denga 
melihat kebelakang. 

Ik. 500 

donesia. 

Kongres GPIJ ke VI 
suk tgl. 22 s/d 28 Diuli 

Semarang akan 

Zain dan Nj. Oeradii. 

Bung Kar- 
no mengharapkan, supaja kong 
gres dapat memutuska, hal2 ig 
tiemerlang kelak. Malam resep- 
si itu ditutup dengan djamuan2 
dan pameran keradjinan tangan. 
Patut dikabarka, bahwa iang ha 
dlir dalam konggres W.D.I. ada 

orang jano mewakili 15! : 
tiabang dari 250 tjab. seluruh In melan Djawa. 17.00 Sandiwara 

— Berkenaan dengan adunja 

    

  

    

   
    

      

   
   
    

    

    

  

    

         

   

  

    
     
      

         

    
    

  

     
       

         

    

EA '2. Pemeriksaan Badan oleh dokter tentara (udjian Badan | 

3. Mereka jang lulus dan mendapat panggilan, akan di- 
| udji lebih landjut di Djakarta. 2 

3 IX. Para pelamar jang telah mempunjai Idjazah Perlengkapan 
I dan II (C1 dan C2) dibebaskan dari udjian ad. VII 

-dan VIII (1 dan 2). 

na Para pelamar jang dipanggil untuk mengikuti udjian ter- 
sebut pada fatsal VIII ajat 3 diatas, mendapat penggantian 
AN sesuai dengan peraturan2 jang berlaku untuk 

     

Selama pendidikan para siswa  ber-status militer dengan 
. pangkat2 peladjar mahasiswa, diwadjibkan tinggal. dalam 
. asrama, diberi pakaian dan uang saku, menurut ketentuan? 

lam surat keputusan Menteri Pertahanan 
1 24 Djuli 1952. 

xi. Pendattaran ditutup pada tanggal 28 Djuli 1956 (stempel! 
£ 

          aa. 

  

| DIENDERAL ANGKATAN DARAT 
SAPARI SURIADIBRATA 

on NRP 15430 

a Lelang (Pendjualan dimuka 
DJI DJUBAIDI jang akan 
1956 dan telah diumumkan 

pada hari SELASA 
sanaan putusan Pengadilan Negeri 
ber 1955 No. 23/1954, atas per- 
lelang, Frits Seeman Voogd di 

Pengadilan Negeri Kudus/Djepara 
di KUDUS 

an ala io et OM, OK DB O) 
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GA : A5 

kemungkinan besar selama tang- 
gal 16-12-1955 sampai tgl. 7-7- 
1956 Amat Suli 
beberapa buah ' se,eda dilain. 
kota jang kini masih diusut. 

TJIREBON 
4 BUAH RUMAH PENDU- 
DUK DIBAKAR GROM- 

BOLAN. : 

Djurubitjara Kepofisian Kere 
sidenan Tjirebon menerangkan, 
bahwa baru2 ini empat buah ru 
mah penduduk telah dibakar 
oleh gerombolan Di/TI di De 
Desa  Haurgeulis Indramaju. 
Pembakaran itu dilakukan oleh 
Ik. 8 orang gerombolan dengan 
bersendjata sebagian, dan selain 
itu dirampok lagi 8 buah rumah 
lainnja, sehingga kerugian jang 
diderita oleh pendudukan ditak- 
sir Rp. 4,900-— Dua hari sebe 
lum itu penduduk telah menga- 
lami pula kerugia, Ik. Rp. 50 
000 akibat keganasan gerombo- 
lan di Desa Pamulihan, Suba, 
Kuningan. Didesa tsb. gerombo 
lan membakar 14 buah rumah 
penduduk dan kekuata, gerom- 
bolan pengganas ditaksir Ik. 50 
Orang. 

Diterangkan selandjutnja, bah 
wa didaerah Tjirebo, baru2 ini 
seorang anggota polisi jang se- 
dang berpatroli di Desa  Tjiki- 
djing. Madjalengka telah diser- 
gap oleh gerombolan.  Anggora 
polisi itu tertembak sampai ma 
ti dan sendjatanja dirampas. Dua 
hari sebelum penjergapan ang 
gota posi itu dilakukan di Tji- 
kedung, Indramaju tetah terdja- 
di tembak menembak antara po 
isi dan gerombolan jang me- 
ngakibatkan tiga orang anggota 
gerombolan mati tertembak dan 
dibeslah dua buah pistol beserta 
sebuah sten,, 

Hingga btrita ini ditulis pi- 

PANITYA 17 AGUSTUS 
KOTA-BESAR SEMG. 

Tgl. 16 Djuli diruangan sidang 
IDPR K.B:S. dibawah pimpinan 
Gubernur Djawa Tengah Ma- 
ngunnegoro dilangsungkan sidang 
pembentukan Panitya Peringatan 
17 Agustus 1956. Dalam kata 
pembukaannja Gubernur katakan, 
bahwa sampai sekarang belum 
ada instruksi baru mengenai tjara 
tjara peringatan tsb. dari pusat, 
dan karena waktunja telah men- 
desak maka ia berusaha untuk 
mengadakan pembentukan  Pani- 
tya Peringatan dengan memakai 
pedoman dari peraturan jg lama. 
Dengan demikian maka ketua? 

upanitya masing2 diketuai oleh 
Kepala2 Daerah. Setelah menge- 
mukakan  saran2-nja Gubernur 
meninggalkan ruangan sidang ber 
hubung kesehatannja, dan sidang 
dipimpin oleh Walikota K, B. S. 
sebagai wakilnja. 

Sidang berachir dengan  mem- 
bentuk susunan pengurus Panitya 

: Peringatan 17 Agustus '56 K.B.S. 
'sbb.: Ketua Kehormatan: Pangli- 
' ma Terr. IV, Kepala Polisi Prop. 
Djateng, Ketua DPRDS Prop. 
Djateng dan Kepala Pengawas 
Kedjaksaan Djateng. Ketua Gu- 
bernur Djawa Tengah. Wakil 
Ketua I s/d V: Walikota KBS, 
wakil2 dari PKI, PNI, NU dan 
Masjumi. Sekretaris: Partai Kato- 
lik, PRI dan PSII. Bendahara : 
Insp. Keuangan, Baperki, CHTH, 
ORBU, dan PRN. Bag. Rapat: 
Parkindo, Pemuda Rakjat, Ikabe- 
pi, Parindra dan IPKI. Pawai: 
Sobsi, GPII, PGRI, SBII, HMI, 
Ansor, Acoma, Pedjoang Islam, 
PSI, AIC Djateng, Komite Rakiat 
dan KBKI. Sosial : Konsulat Wa- 
nita, Muslimaat, GPII Puteri, Ke- 
budajaan: Lekra, PIR, Mohamma 
dijah, Perbepbsi dan Permai, 

  

  

  

  
  

dapat menipu 

RT Sarimuljo 29, asrama Kali 
awe, Mlatihardjo 479 dan di 
latentrenggulun 24, 

MENU ,MALAMAN KAWP” 
Di-ilhami oleh adanja slama- 

tan2 di Gunung Kawi (pada ma 
lam mbah Djugo) tiap malam 
Djum'at Legi,  djuga restoran 
Kawi di Djl. Mataram kini tiap 
malam Djum'at Legi akan meng 
adakan ,,Menu Spesial” jang har 
ganja pun dibikin ,,spesial” pula. 
Menu demikian ini terdiri 1 
Soep Kawi, Mie Kawi, Nasi Ka 
wi dan Es Cream Kawi, Kalau 
pada hari2 biasa ke-ampat masa 
kan ini harganja Rp. 14,50, maka 
pada Malaman Djum'at Legi de- 
mikian ini harganja diturunkan 
mendjadi Rp. 10,— sadja. Me- 
nurut pengusaha rumah makan 
Kawi jang kemaren mengundang 
para wartawan di Semarang utk. 
mentjoba ,,Menu Malaman Ka- 
wi” demikian itu, maksud utama 
diadakannja harga rendah tadi 
antara lain adalah untuk mem- 
perkenalkan djenis masakan2 chu 
sus tadi pada para lengganan. Se 
bab memang sifatnja Soep, Mie 
dan Es Cream Kawi ini berlainan 
sekali dari soep, mie dan es cream 
biasa. Dan menilik tjontoh porsi 
jang kemaren disuguhkan kepada 
para wartawan, ,,Menu Malaman 
Kawi” jang harganja Rp. 10,— 

litu tjukup bisa memuaskan para 
lengganan. Diterangkan  djuga. 
bahwa menu demikian itu dapat 
dipesan oleh para lengganan gu 
ua keperluan pesta2 dirumah dls. 

KEKKAKKKA AK KAKAK KKR 

hak polisi masih belum menemu 
kan kembali atau mendapat Ia- 
poran positif tentang empat 
orang anak (rata2 berumur 14 
tahun) jang ditjulik oleh gerom 
bolan DI/TII pada tgl. 4 Dju- 
li jang di Karangampel, Indrama 
ju, kabarnja untuk 
anggot, gerombolan TIL 
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dari Sing 

didjadikan modern diseluruh Indones 
tapi karena Perusahaan Film Ne 

Djaneng, dengan tjuma-tjuma. 
5 Penutup. 

Perdjalanan Presiden Sukarno 
ke Amerika Serikat, - Canada, 
'Djerman Barat dan Swiss, kini 

ngurangi djumlah gelandangan 
jang tiap hari berkeliaran didja- 

  

       

an. HA YAA ana n Hana , : aan HH 
Setio Ramelan seterusnja men| "1 LUN, Aa 

perna   itelah selesai. Tugas jg diselesai ikan oleh P.F.N. Sala bulan jg 
lampau M1, ternjata merupakan 
batu udjian jang berat. i 

dengan selamat, berkat adanja pengertian jang dalam dikal ang: Jitu dapat dilihat dari luaran. De 
an pegawai2 P.F.N. tentang tu- gas serta kewadjiban jang diletak 
Be gan pundak mereka ma- 
in. 
Dikatakan selandjutnja babwa 

pada waktu pimpinan atas peru 
sahaan ini diserahkan kepada di 
rektur jang sekarang, R.M. Soe- 
tarto pada bulan Djanuari jang 
lalu, maka pegawai dan buruh 
PFN telah dihadapkan dengan Suatu kenjataan jang sulit, jaitu 
tak adanja meterial positif 35 
mm. Tanpa material ini maka si apapun djuga tak akan dapat 
membuat film. Tetapi sjukurlah, 
dalam menghadapi kesulitan ma 
terial ini, Perusahaan Film Ne- 
gara telah mendapat bantuan 
dan goodwill jang sebesar-besar 
nja jang telah memungkinkan un 
tuk menjadjikan edisi Gelora 
Indonesia setiap pekan tanpa ter 
putus-putus, disamping pembuat- 
an film2 kumentar dan film tje 
rita Tainnja. 

Kini, berkat usaha jg terus- menerus dan hubungan serta unlerstanding jp baik dengan in: 
stansi2 pemerintah ig bersangku tan maka bahan film jg sudah lama dipesan itu telah tiba se djak pekan jg lalu. 
Pernjataan tsb. achirnia mena rik kesimpulan bahwa. Perusaha an Film Negara masih berada dalam masa pertumbuhannja, te tapi masa pertumbuhan ini pasti akan mendjelma mendjadi masa depan jg gilang-gemilang, Bukan nja karena Perusahaan Ettm Ne 

u Tetapi ! udjian tersebut telah -dilampaui ! 

PELITA TIRTA 

REMBANG 

tjela tempat mandi di Djiwa Ba 
ru jg dikatakan terbuka dan me 
langgar kesopanan, djika dilihat 
dari sudut itu, karena orang2 
jang mandi dgn telandjang bulat     
ngan mengemukakan langkah? jg 
diambil oleh PPN mengenai ke- 
sosialan, kesopanan dan P.B.H. 
atau singkatnja jang membim- 
bing orang2 gelandangan itu, 
achirnja Ramelan menitik berat 
kan keterangannja, supaja fihak 
jang berwadjib dan masjarakat 
menaruh perhatian terhadap usa 
hanja untuk mengurangi keada- 
an-keadaan jang kurng baik itu 
dikalangan  masjarakat dalam 
alam kemerdekaan kita jang me 
nudju ke arti pembangunan se- 
luas2nja, demikian Ramelan. 

ORANG WANITA. 
Dari Kantor Sosial “Rembang 

diperoleh keterangan bahwa ti- 
dak lama lagi Rumah Perawa- 
tan ..Margomukti” Rembang 
akan menerima 30 orang wani- 
ta dari rumah perawatan Ken- 
“dal. Ketjuali Kendal djuga seba 
gian lagi akan disusul dari ru- 
mah perawatan ' 
jo” Surakarta. Perlu. diketahui, 
bahwa dewasa ini rumah perawa 
tan ,,Margomukti” penghuninja 
tinggal beberapa orang sadia. 

SID JRE DJp 
PENGGARONGAN. 

Pad, hari Kemis malam Dju 
maat tail. 12-7-1956 malam di 

    

  PERNJATAAN SOBSI. F 
Sidang pimpinan Daerah SOB- 

SI, Djawatengah jg berlangsung 
minggu jl. di Semarang telah ke grumbu Serang desa Segarala- luarkan pernjataan js maksud ngu telah terdjadi penggarongan nja mendesak kepada Menteri' dengan djala, merusak pagar ru Dalam Negeri agar selekasnja' mah, Garong tsb. terdirj dari 4 mengatur perlaksanaan Undang2 orang bersendjata pistol dan ka DPRD dan DPD Peralihan dan rabyn sedangkan pakaiannja ru untuk pertjepat itu diharap agar pa2. Setelah berhatsil merampas | petugas2 pelaksana diserahkan barang2 garong 
sadja kepada Panitya2 Pemilihan melarikan diri 
ig baru lalu dan dianggap ku : na rang perlu kalau “untuk itu di ESIAR KE LAUT, entuk panitya2 tersendiri,” | Mulai hari Minggu tg. 15 Djuli 

dan hari2 Minggu berikutnja, 
pula pada hari2 besar dalam bus 
lan Djuli/Agustus 1956 kepada 
umum diberi kesempatan pesiar 

sebagai warga-masjarakat per- ke laut, dengan naik kapal ber- filman Indonesia jg besar, Ini Motor "Brahmayuda JII dengan lah ig dibanggakan, dan prestasi biaja untuk orang dewasa Rp 3.-, Ig telah diperlihatkan kepada anak-anak Rp. 2.— Untuk 1 kali 

itu . kemudian 

  

  

gara memiliki pad ig tahu 
akan tugas kewadjibannja dan 
tjinta akan pekerdjaan mereka   gara memiliki alat2 film ig ter- 

a, te chalajak ramai baru2 ini adalah belajar jang dimulai pada djam 

KENDAL AKAN KIRIM 30 r 

»Pamardi Kar-|p 

Presiden Sukarno jang a.l. meng Besut. 21. : ki harapkasi Iipats Koo WI pak Besut. 21.30 Ujon2 Monosu 

I. itu dapat mengkoreksi hal2 j 
lampau untuk memperbaharui 

: ko.s22.15 Ujon2 Monosuko (lan- 
2 djutan). 24.00 Penutup. 
a Djakarta, 20 Djuli 1956, 

Waktu Ditjetak Atjara Belum 
Datang. 
Tjirebon, 20 Djuli 1956, 

Vactor Silvester. 07.10 Hanafi 
dan A. Rachman. 07.40 Kwartet 
Sudharnoto. 13.10 Agus Sutar- 

0 man. 13.40 Doris Day. 14.10 Ga 

Radio Kanak2. 17.30 Siaran AP. 
18.15 Susando timor. 18.30 Kwar 
tet Benny Sjam. 19.20 Gelang- 

Ti Tn »gang Peladjar. 20.30 Menikmati 
di Bandung, ka GPII Tiab 5 bakna TU mengirimkan Budaja. 22.15 Pembatjaan Buku. 
utusannja ke Kongres Sdr. Moh. 23-00 Penutup. 

tjiptaan2 Abadi. 21.15 O. K. Ika 

   
   

ca NN AE 

,. TOLAK PEMERINTAHAN 
TUNGGAL. 

Dalam suratnja jang disampai- 
kan kepada parlemen. Dewan 
IMasjumi Kebumen menentang 
ri dan instansi2 jang bersangku 
tan, baru2 ini Dewan 'Tjabang 
Masiumi Kebumen menentang 
keras terdjadinja ' pemerintahan 
tunggal dan — vacuumdemokrasi 
seperti jang sekarang ada di Kc 
umen 

TEMANGGUNG 
DISAMBAR PETIR. 

Diperoleh berita, bahwa Soba 
ri anak umur 21 tahu, tinggal 
didesa Danuredjo,  ketjamatan 
Kedu, Temanggung telah tewas 
karena disambar petir, Peristiwa 
tsb. terdjadi pada gl. 14 Djuli 
diam 13.30 jang lalu didesanja. 

KUTOARDJO 
PENGURUS MUHAM- 

MADIJAH. 

'Baru2 ini Tjabang Muhamma 
dijah 'Tjabang Kutoardjo menga 
dakan Rapat anggaut, untuk me 
milih Pengurus Baru dengan tja 
ra pemungutan suara dari selu 
ruh anggauta, Hasilnja sbb.: Ke 
tua: Kijai Toha da,  Hardjosu- 
marto. Penulis: R. Achmad dan 
Kasmuri. Bendahara: Atmosswo 
jo dan Mardgukg.  Komisail s2. 
Bangkone dan Moh. Sujud. Ra 

at memutuskan mengirimkan 
tusa,, ke Kenggres (Mu'tamar) 

Mohammadijah ke 33 di Palem   buktinja, demikian siaran PEN, 8,00 dan dj. 17.00, 
bang besok tgl, 22-7-1956 d 
ditundjuk Kiai Toha 3 

  

Djam 06:10 Pengadjian. 06.40 ' 
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2  merdekaan beragamu. 

  

|. tahun 1951, G. Manek 

  

    

gu itu para alimu 
YJapat pendjelasan 
memuaska 
ki PM Il. 

dzerah ini. Sei al 

Gan Kepala Biro 
nan di daerah i 
prapto telah pu 
gu pagi ke N 
djau soal2 ke: torium tersebut. Disampi 

  

   
    

    
          

    

   

  

       

     

ran berangka 
melantik Residen ki 
baru Dr. Ratulangi. 

  

ip Utk Pem- 
Roma Katolik 

1 Sedjumlah Pendeta 
ndidikan Pendeta2 Bangsa 
smbutahkan Waktu 

KALINJA dalam tahun ini telah di- 
p a sedjurlah pendeta Roma 

n ANP, Akun tetapi permintaan 

     

  

   
   

   
   

     
    

   
    

   
    

  

       
    

    
   

   

menetap dari sedjumlah pendeta asing Iaimnja masih 
dalam pertinibangan, Nai ri beberapa pemohon sudah ter- 

tjantam sedjak beberapa dalam daftar tenggu. 

Kesulitan? jang dihadapi sela 
ma beberapa tahun terachir ini | 
untuk izin masuk ke-fndonesia, 
telah menimbulkan 2 lisah 
pena Katolik di-inda ka 
keadaannja “terus 1auja, karena | J T t 

'Republik Indonesia jang: 4 S eratur 
ini menghormati sepenuhnja 

  

  

Pada dewasa ini diIndonesia 
terdapat 1.000.069 ummat Kato 

   “ik di-Indonssia, Gimana pendu- 
duknja jane 85        Peri itu oseba- 
gian “terbesar mu yani : 
Islam.    

bagian tus Panitia Pemilihan 
00 Hndonesia ja:iu jang telah meng- 

Dari- ummat Katolik itu jum hasil2 resmi pemilihan 
650.009 berdiam  dikepulauan janggauta konstituante pada hari 
Nusa Tenggara, terutama di-|Senen maka Senen malam oleh 

. Flores dan Timor,” 140. kan    

      

& 

   

  

      

    

|. 000 di-Sulawesi dan "m kil dari instansi? jang punja hu 
35.000 di Malukardan K engan pemi senyap Sa EP ara Tg sstbl) dengan anggauta2 panitia pe 

i- dan daerah2. 
If Pertemuan, Tentei “berlangsung di 

i IHotel. Darma Nirmala - Djakarta 
Jitu telah dihadlirt:oleh P.M. Ali, 

5 a ap Peang Barang Mr. 
Pa NN per ata  Wirjono, Menteri Dalam Negeri, 

5. Pa Ta 1 enerangan Aa aa ph 
” “Dalam keadaan sedemikian, Hadikusumo dll. Baik P.M. mau 

maka atjapkali terdjadi, bahwa pun Menteri Dalam Negeri “dan seorang pendeta di-Sumatera atau Ketua PPI dalam kata sambutan 
Flores mengurus 3.000 sampai aja menjatakan terima kasih dan 
6.099 penganut Katolik. jang penghargaan kepada seluruh pe- 
berdiam disuatu daerah jang luas tugas jang telah menjelenggara- 

  

    
     

       

  

- aja separoh dari luas sebuah pro kan pemilihan itu dengan baik 
| pinsi negeri Belanda.” 'sekali. Demikian.pula kepada in- 

Pertemuan dengan 'stansi2 Pemerintah sipil, militer 

Dalam kundjungan presiden jang teiah memberikan bantuan- 
laja untuk melantjarkan penjeleng. Soekarno baru2 ini ke-Vatikana, 

ag XU telah mc ng dju- 

s4 - Aa PM Ali dalam sambutannja al 

212 mendapatkan “in MEED menatakan dgn selena 
| kan, bahwa geredja Katolik di-|pemilihan umum utk DPR dan 

| Indonesia dewasa ini sedang ber|konstituante itu maka di Indone- 
ada dalam masa peralihan, bah |sia telah terwudjudlah demokrasi 

wa pendilikan TENG Indonel jang teratur dan ,,kita tidak usah 
sia itu memerlukan waktu dan | malu utk mengatakan bahwa kita 
kesabaran dan bahwa pendidikan pgngga atas hasil pekerdjaan kita 

mereka itu tergantung pula daril ir» Yemikian PM Ali. Selandjut 

garaan pemilihan umum. 

  

bantuan pendeta2 dari luar ne- nja PM Ali kemudian menjatakan' 

jang diharapkan akan 
Yang diperlukan untuk Jaboratorium 

ag Gjika Indonesia sudah memp 
dalam Fysika Nuclear itu, maka 
u 

di Indonesia. 

ngan jang diper|ke Argone National Laboratory, 
ngan Pemerin A North Carolin University dan aku 

'akultas Teh |ke Washington University jang Si DA 

    

   
   

    
    

  

        

    
    
         
   

   

  

entjanakan pengiriman dua 
orang sardjana dan tehnisi 

(fakultas Ilmu Pasti dan Alam dan| Djawa Tengah 40: idi 
| Prof. Dickinson itu telah menga- Mangunsarkoro, S. Hadikusumo 

Mane benngna anna jang berwa- Sarino Mangoenpranoto, Mr. Wi: 
u : 2idjib untuk mendirikan training lopo, Karkono, R. H. Koesnan, 

l mo rasi program” tsb. dan mengadakan |Soedarsono, R. M, Hadisoebeno 
. |laboratorium sebagai tempat pen |Sosrowerdojo, Mr, Soejoedi, Sla- 

| didikan dan penjelidikan bagi (met Jv., Mr. K. R, T. Poerwokoe | 
Ipara sardjana, tehnisi dan maha- soemo, R, Sunarto Hadisunarto, 
Isiswa dari kelas tertinggi. Menu- | Sutedjo Brodjonegoro, Abadi, Dr. 
rut Prof. Dickinson djika program Soembadji, Soepardan Martosoe- 
itu segera terlaksana, maka da-' wito, Pamudji, Soetjipto, Kamsi- 
Jam waktu lima tahun lagi Indo- nah ' Wirjo : , Seblak 
jnesia sudah akan mendapat sua-|g SIA 

BERHULUNG selesainia se-'tu korps sardjana dan tehnisi Ke Danoeagegito, Tedjo, Roeslani 

'djukan usul kepada 

“| Kimi Sudah Terwu- | 
djut — Kata P.M. Ali 

     

  

s Fakultas Tehnik (U) 
cJiakan ruangan unt 

pula akan dipasang sebuah reactor 

rium di Amerika Serikat seperti| 

masing2 punja nuclear ketjil. 
Selain itu akan diadakan per-| 

tukaran mahasiswa djuga dengan 
/Nuclear Centre di Pilipina. Usa- 

Tampak angauta? Partai 

'|ha-usaha kearah pembangunan| SaWa — Na 
(Laboratorium itu antara Jain dgn kota Dea. dang, siapa adu | R 

“Imendatangkan prof. Dr. Bernard an ha dari 9 : olongan. ai, 

  

'ISauders, jakni seorang sardjanal $ 
|Fysika Nuclear dari Laboratorium | Mg 
Oak Ridge Amerika Serikat. Ial” ” 

  ign membawa segala alat dan per!   

boratorium. Untuk alat2, buku2,|tuante jang telah dipilih. Ber   5 DU ng | dll. pemerintah telah menjediakan karena daftar lengkap mengenain'a belum 
Kementerian PP & K telah Juang 15.000 dollar an maka pemuatan nama2 anggmrta2 

(Dr. Bernard Sauders jang akar, 'akukan setjara berturut2 hingga | 
rang memimpin pendidikan di Labora Daftar (PIA Menpan ae-ban, Chat Bia: Selim, Bojastit, lingkungan projek chusus Jtorium itu telah menanda tangani bungan: 

kontrak selama tiga tahun dgn  Diawa Timur 28: Mr. Ali Sas- | 
pemerintah Indonesia. Prof. Wil 'roamidjojo, Mr. Sartono, Dr.i Djawa Tengah 11: 
liam C. Dickinson seorang ahli Ambio, Rh. Kusnan, Nj. L. H. 

YFvsika Nuclear dari Los Alamos Soetrasno, S. Poeger, Widija $ 
jang sudah mengadjar kurang Ie- Sastrodikoro, Nj. S. Poedjoboento- Hadji Raden Adnan, Hamka, Pr 
bih dua tahun di Bandung mene- O Sarmidi Mangunsarkoro, Moel- Wot 
rangkan kepada ,,Antara“ bahwa Jadi Notowardojo, Ischak Surjodi hano 
sekarang Indonesia telah mempu Putro, Mr. Soebagio Reksodipuro, 
ajai dua" orang ahli Fysika Mr. Sujono Hadinoto, Mn 
Nuclear jakni Prof. Dr. Ong Ping marno, Achmad Zakaria, Sabilal 
Hok jang djuga mengadjar di Aasjad, Mr. Iskag (Tjokrohadisur- 
Bandung dan Baiguni jg baru sa- 1s Sajogia Hardjadinata, Mr, Soe- 
dja kembali dari Amerika. narjo, Suslan Abdulgani, M. Ng. 
Untuk memupuk sardjana dan Sede Sosroseputro, Winarno Da- 

tehnisi dalam Fysika Nuclear itu Nuatmodjo, Mr. Dr. S. M. Soerip 
terasa dibutuhkan: adanja suatu 10, Dadang Soeparta, Kasijati, Soe 
,training program". Kira-kira se- diono, Dr. Abdulmanap, Soeradhi   tahun jang lalu Prof. Leeman dari (ningrat Raden Amir. 

dirikan sebuah Nuclear Reaktor 
“ntuk kepentingan research, per- | Soehardi, R. Sadono Dibjowirojo, 

an2 dan pendidikan untuk Moh. Doerjat Karim, H. Soetadi, 

  

    Smhoham, pegawai. | Sarikoen Adisoepadmo, $ Mocha- 

"Research .itu dapat dilakukan mah Salim, Nj. Soemari, . Sadji 
dengan radio  aktive isotopes | Sastrosasmito, M. Pratikto, Suhari 
untuk tudjuan kedokteran, untuk (al. Kusumodirdjo. 
pertanian, -untuk ilmu hajat dll.| ” Diaw AL Lai 7 
Sesudah beberapa tahun menda- amidjojo, Rd.: Moch. Sanusi Har- 
pat pengalaman pengalaman dika jadinata, Mr. Subagio Reksodipu- 
takan bahwa sepuluh tahun lagi "0, Osa Maliki, Ukar Bratakusu- 
dari sekarang kiranja Indonesia| mah, Dudi Sumawidjaja, Mu- 
telah mempunjai tjukup banjak hamad Ahmad, Oesmadi, Mr. 

ahli Fysika Nuclear baik sardja-|(Wilopo, Mr. Lukman Hakim, 
na maupun jang sudah tjukup(Rd. Soeparno, Rd. Surija Ga- 
pandai melajani, menjelenggara-|hara Widjaja, Emor Djajadinata,| 
kan, mengetahui bahaja2nja meng Rd. Hollan Sukmadiningrat, S. 

gunakan Fysika Nuclear itu, se- M. Thaher, D. Sukardi,  Njo- 
hingga bisa membangkitkan tena nja Sulasni Mudjiati Sudarman, 
ga inti nuclear sendiri. Demikian Enin Sastraprawira, Nj. S. Pu- 
tiga tingkat program jang diusul Sjobuntoro, Budiman Teriasma- 
kan oleh kedua sardjana terse- raboedi, R. Soegana 'Ganakusu- 
but. (Antara). mah: Mas Muhamad Bachar. 

: Djakarta Raya 3: Suwirjo, Su- 
diro, Mr. Wilopo. 

Konp. Panama Sumatera Selatan 5: Dr. A. K. 
B k 30 Gani, Dr. M. Isa, Abdulrozak, 

e8u. U » 
Mr. Gele Harun. 

| Sumatera Tengah 1: Dr. A. K. 

Eisenhower Akan Ta 
Sumatera Utara 5: Mr. Ali Sas   3 Hadlir 'troamidjojo, Saleh Umar, 3. Mu- 

DJURUBITJARA pres. Ame- hammad Said, Asnawi Said, An- 
rika Serekat, James Hagenty, wra Nasution (Nasution Anwar). Ra Go an YA EM AN kemudi PN ikan salib Kala Barat 1: Tony W Baru dalam tahun? belakangan | kepertjajaannja bahwa pemilihan2 hari Minggu memberikan sedikit ..Kalimantan Barat 1: Tony Wen. 

ini kemadjuan besar tertjapai dijumum jad. bisa berhasil. Asal perintjian kepada pers, mengenai Kalimantan Selatan 1: Dr. A. 

lapangan seminaris Indonesia be|sadja kita tetap memupuk kesa 

lum mentjapai angka 300. Angka |daran dan keinsjafan rakjat akan 
ini dalam tahun 1956 meningkat pentingnja demokrasi utk kesela- 

| awal “era ad Indonesia (Antara). 

    
    

sampai 425, tetapi pa 
1936 melontjat sampai 1-300 
Bram: TEE NN 

Djumlah pendeta” Indonesia| 3 ORANG AGEN MATA2 
naik dari 75 mendjadi 128 dalam| AMERIKA SERIKAT DI 
tempo 5 tahun. Dalam tahun 1940| ' HONGARIA TERTANG- 
Apostolic Vicaris Semarang A.| ' KAP DGN BUKTI2NJA. 
'Sugyopranoto telah diangkat| Radio Budapest pada hari 
nendjadi uskup Indonesia jang |(Saptu mengumumkan bhw oleh 
pertama-tama. Pada waktu ini (Dinas Keamanan Negara Honga 

sudah ada 3 orang uskup: Dalam ria telah tertangkap 3 orang 

. Manek diangkat agen mata2 Amerika. Ketiga 

li apostolic vicaris untuk lorang ini adalah Sandor Halmai 
Larantuka di Flores dan dalam|dan Atila Huszan,  keduanja 
tahun 1953 menjusul pengangka-jorang Hongaria, serta seorang 
tan A. Djajaseputra sebagai us- |lagi Johan Feldbacher, seorang 
kup di Djakarta. 'Austria jang masih berumur 24 

... Disamping itu beberapa Na tahun. 
| “Nic vicaris dari keturunan Belan| 3 orang tersebut adalah ang- 
2 kenggun 'kesempat |gauta2 dari djaring2 mata2, telah 

ntuk masuk warganegara In (bekerdja selama “beberapa bulan 
nesia, jaitu sesudah penjerahan |untuk mengumpulkan beberapa 

latan. Sa "laporan tentang militer dan in- 

Daan 

  

    
   

      
    

        

   

   
   
    
   

    
    

   

  

  
idone dustri bagi madjikan2nja Ameri- 

g pen ka Serikat. 

ap ada 114. Dalam 1954 tu 

eendjadi 37 dan dalam tahun 
a 8. Dalam tahun ini 

Ni: bulan Djuni jl. 

  

masuk    long dalam 4 djenis kebangsaan. S 
70 Pemohon dit dalam ta asing 

u pende- run, diseba 
        

   

      

  

     

    
    
   
   

   
   
            

    

       

  

   

   

kan tenaga 
“damai 

    
termasuk nomi 

t 

$$ Ekonomi Untuk politik pertanian. 

  

entara itu, djumlah pende- 
di Indonesia terus menu 

1 kematian, pemin 
o sakit, sedangkan 

djumlah pendeta2 
“belum lagi men 

kepergian selama dua hari dari K. Gani-bin A. Gani. Ep 
presiden Eisenhower ke Panama, Kalimantan Timur 1: R. Sok- 
tg. 20 Djuli jad. ini guna me- ma Wira, Said Mochsen Bin. 

ngundjungi konperensi para pre-| Sulawesi Utara Tengg. 2: Ar- | 

siden £ Amerika Selatan, nold Mononutu, Dr. Alui Sabu. 
Dikatakannja, bhw Ike ,,ingin Sulawesi Tengg. Sit. 2: Manai 

'sekali” mengundjungi konperensi Sophian, Achmad Saleh Daeng 

tsb, jang tadinja menurut rentja Tompo Intje. 
na akan diadakan Djuni jl, tapi Maluku 1: A. Mononutu. 
karena Ike harus mendjalani Nusa Tenggara Timur 1: Mr. 
operasi, maka konperensi tsb, Susanto Tirtoprodjo. 

ditunda, Menurut rentjana ia! Nusa Tenggara Barat 7: Ida 

akan berangkat Djum'at malam Bagus Putra Manuaba, Lalu Luk- 

dari Washington dan sampai di|man, Malaya Nengah, J. Gede 

lapangan udara Panama Saptu Putra Kamayana, I Ktut Widja- 
pagi, na, M.A. Gani Soeriokoesoemo, 

Tapi Hegerty tak mendjelas-! Mohd. Sanusi. 
kan apa rentjana Eisenhower, se 
belum ia berangkat ke Panam: |. gabungan: 

Ketika ditanja, apakah ia telah Djawa Timur 13: Moham 

sembuh sama. sekali, Hagert | mad Sardjan,, K. H. Fakih Us- 
: . Bi Ip sih « "man, Dr. Abuhanifah,. Mangun- 

aa tan Nahan puspito Siti Sukaptinah, Hadji 

Seperti diketahui kedua dok- 

laporannja menerangkan, bahwa 
kesehatan Ike sangat madju, ta- 
pi sementara itu dinjatakannja 
pula, bhw bila “ia nanti telah 
kembali bekerdja di Gedung Pu 
tih itu tak berarti ia telah sem 
buh sama sekali “ (Antara-Reu- 
ter). A

L
A
 
M
A
A
 

aa Dans aaMONNSSKaaAN 

  

LAGI KELILING INDONESIA 
DGN DJALAN KAKI 

Isdar Subli Iskandar (23 th.), 

Baru” di Samarinda menerang-   
ANA untuk mengada- lam konperensi tsb. para men- | 
jasama erat dalam mem teri dari 17 "negara tsb. akan 

atom UN membitjarakanpula masalah2 eko 

rmasuk nom Beopa termasuk masalah, 
bersama terus ' membubungnja — harga2 
akan di barang2, tindakan2 apa jang ha 

ris am ming- rus diambil dalam lapangan Li- 

gara organisasi berialisasi . perdagangan serta 

De Dalam konperensi tsb. akan di 

menteri batjakan pula laporan mengenai 

memim- kerdjasama atom jang dipersiap- 

di kan oleh sebuah panitia na 

er- wa, “jang telah dibentuk dalam Al ntara 

langsung selama tiga hari, Da- pertemuannja bulan Pebruari (Antara-Reuter), IN : 

belakangan ini. 

    

   

  

| France-Soir” dibatja baru2 ini 

p c i £ Halia saling berhantam, 

karena timbulnja pertentangan faham sesudah diumumkan resmi, 
bahwa Umberto Tupini dari partai tersebut dipilih mendjadi wali- 

sepatan ini ta 'anggauta2 partai 

- Ne. SEN 5 tidak bersalah. 
“Harian itu menjatakan bahwalchev dalam bulan Pebruari jang 

dokumen Khrushchev itu mega- mengetjam Stalin, 
kui bahwa Stalin telah menem- »Mungkin kenjataan bahwa 

.Ibak dan melukai isterinja jang|Khrushchev mempunjai tangan 
kedua, Nadedja Sergeyevna Ali-|jg menentukan dalam penggese- 
luyeva, puteri dari seorang sa-|ran Stalin, adalah salah satu da 
habat komunis tua Stalin darilri alasan? mengapa sekarang ia 
propinsi Georgia, dalam ,,mata mengetjam Stalin sebagai raksa- 
gelap” disebabkan oleh tenta-Isa jg ganas”, kata Khokhlov da 

akan tiba di. Indonesia bire kial” "4 0m UN in 
bulan September jg akan datang| ta 53 Kons 

Anggau-| 
tuante 

jan dari nama anggauta2 Konsti- 
knja nama tadi, pula 

I kita terima seluruhnja, 
| Konstituante tersebut akan 

kakas jang diperlukan untuk la- DIBAWAH INI adalah sebag 

Saleh Umar, Anton Timur Djae- 

Sukiman “Wirjosandjojo, sn! 

asjid Sutan Mansjur, Kjai 'lah Rosa Kaganovich, adik wa- 

san | aan, Mr, Boer- | 
ec arahap, ahra Hafni | 

Baswedan Abdul (Tn 
Dr. Raden Surjodipuro, 
Prof, Hadji Abdul Ka- 

har Muzakir, Abdulhakim. 
Djawa Barat 24: Moham 

mad Natsir, Mr. R. H. Kasman 

'dua orang anak, jang djarang se 

|Vassily, jang mendjadi perwira 
jtinggi dalam Angkatan Udara 

Bt Sjafeuddin Pra Sovjet, dan lainnja adalah se- Singodimedjo, : ingodimedj alim, Taufigur- Orang puteri, Svetlana. wiranegara, A. H 
rahman, Muhammad Isa Anshari, 
Raden Tjetje Djajarachmat, Ha- 
'dji Muhamad Sudjai, Sapei, H.R. 
R.H. Moh. Nuh Idris, Oja So- meninggal pada tgl. 8 Nopem- 

M. iber, 1932, dengan membunuh di- 
Rusjad Nurdin, M. Kamawidjaja (71 setelah bertengkar dgn Stalin 
Sujud, Achmad Dasuki, Kijai Ha- mengenai kolektivisasi. 
dji Tjikwan, Raden Sutalaksana, | 
Husein, Mas Ardiwinangun, Rd. |Nadedja adalah pentjitjip maka- 
Mochammad Hidajat, Hadji Mas nan utk Stalin, dan dia telah 
Aop Muhamad, Amelz, Mr. Dja- meninggal karena  mentjitjipkan 
maludin Glr. Dt. Singo Mangku- makanan beratjun jg ditudjukan | 
to, Sjadeli Hasan. 
Djakarta Raya 3: Ga- 

zali Sjahian, Mr. R. Sindian Dja- chev mengumumkan laporan ke- 
dua itu “terutama keterangan? 

" Sumatera Selatan 8: R. Moch mengenai keburukan ,,penghidup 
an pribadi dan kegilaan sex” 
Stalin. 

mantri, Hadji Abdurahman, 

, » |jadiningrat, Nadiman Tandjung. 

tar Praboe Manakoenegara, 
H. Ahmat Azhary, Raden 
dul Basjid atau R.A. Basjid, Sjar 
kawi Mustafa binti Sajid M. To 
jib, Zainul 'Abibin Sjuaib, Ha- 
|dji Abdullah Addari, Warga Da 
lam Adnaan, A. Jasin. 

Sumatera Tengah 11: Ahmad 
Rasjid Sutan Mansjur. Sjech Ibra 
him Musa, Ruslan Muljoh: 
Zainal Abidi, Achmad, 

K1 Jacoub,  Mo-i 
Djaafar bin Abdul Dia 

ki Samad, “Mz . i Samad, Abdul Malik 
Ahmad, Mochtar Husin, Zamza 

Sumatera Utara 12::M. Arsjad 
Ss, Muhammad Hasbi 

Ashshiddiegi, Mh. Salim Fach- 
Ty, Sutan. Soripada Mulia, Zai- 
nal Arifin Abbas, Hadji Adnan 
Lubis, Oesman 

: 5 Wirjoseputro, Roespandji Atmo- 
:tjukup untuk dapat menjelengga- 5 « hana - 
Irakan suatu ”Nuclear Ta go, Mas on Hardjo 
Program” dan mungkin untuk! : Ne Age : 

pertama kali dinegara ini bisa di an Ne 
.djo, Suputro todihardj pn, 

djojo, Mochtar, M. Soenarto, 

kum mati dalam th. 1953, telah 

mengumpulkan suatu ,,harem” 
wanita2 muda dan gadis2 diba- 
wah umur utk Stalin dan obsesi 
Stalin tel jadi 
pa elah merosot mendjadi sa seran Stalin. Seseorang pembe- 

rem” tsb. telah lenj i Hana para an lenjap Tan 1 han itu", G P). 

Mabornja Kintiehehin mem- 
benarkan pembongkaran? menge Madjlis Usaha 
nai kedjahatan2 jang di lakukan , & 
oleh Stalin, dan mempertimbang #Veteran”Indon. 
kan utk melakukan pemeriksa LA 
posthumous. penerksaan | Antaranja”- Akan Ada- 

Djawa Barat 22: Mr. Ali Sastro 2 

Stalin Dahulu Simpan 
»Hlarem“ Gadis? Muda? 
Mungkin Djuga Bulganin Dan Kruschev- 
ah jang Mengatur Pembunuhan Atas 

Diri Stalin — Kata N. Khokhlov: 
DALAM TAHUN terachir dari penghidupannja Stalin telah 

merosot mendjadi seorang jang kerandjingan sex, dengan sebuah 
harem gadis2 muda jang berada dibawah pengawasannja, demi- 
kian menurut harian ,, France Soir” di Paris. Harian tsb. men- 
dasarkan kisahnja atas apa jang dinamakan sebagai ,,laporan 

| rahasia kedua” dari Khrushchev mengenai Stalin. 

Laporan kedua itu, menurut SEORANG bekas pembesar 
i polisi rahasia Rusia menjatakan 

Seuuda komke kegil dikeluar- bhw ,adalah suatu kemungki- 
an untuk menghilangkan  ke- nan” bhw Premier Sovjet Niko 

  

sIbingungan, keraguan dan tenta-'jai A, Bulganin dan Khrushchev 
Ingan2 jang timbul dikalangan laflalah orang2 penting jang me- |pembesar2 Rusia setelah pem- ngatur komplotan ' pembunuhan 
bongkaran tindakan? sewenang2, (terhadap diri Stalin. 
keganasan dan sifat2  gampang| Nikolai Khoklov, jang melari- 
marah dari Stalin dan mengenai|kan diri ke Barat dua tahun jl. 
pertanggungan djawab langsung menjatakan kemungkinan bahwa 
utk pembunuhan dan penjiksaan|Stalin tidak mati sewadjarnja da 
terhadap orang2 Bolshevik jangllam th. 1953,” tampak diantara 

perkataan2 dalam pidato Khrush 

ngan2 isterinja mengenai ,,terorllam sebuah karangannja dalam 

pertanian kolektip. Menurut la-|benarkan pembunuhannja dan me 
poran itu, Stalin telah mentjekiklnjatakan itu sebagai suatu per- 
nja. : buatan pahl , il Tarebi: Badak Kn Teman date. pahlawan, apabila pada 

nita dari Lazar Kaganovich, ke 
tua dari Komite Upah dan Bu- 

Stalin dan Nadedja mempunjai 

kali disebut2. Seorang adalah 

Laporan2 lain mengenai kema 
tian Nadedja saling bertenta- 
ngan. Ada jang mengatakan dia 

Ada pula jang mengatakan 

utk Stalin. 
Menurut ,,France-soir”, Khrush 

— Alm, Stalin, — 

suatu ia merasa perlu atau me- 
en 1. berlaku demi- 

3 Pe 5 ian,” kata Khokhlov. 
Lavrenti P. Beria, jang di hu Lebih landjut Khoklov  ber- 

kata, ,,Adalah mungkin sekali 
Shw kedua orang ini — Bulga- 
nin dan Khrushchev adalah pen 
dorong2 dari komplotan pengge 

Isar tinggi Sovjet mungkin pula 
rapa anggota dari wha-fcorta dalam komplotaa pembunu 

  

  

Sabri Munier, Mochamad Ali 
Hanafiah Lubis, Hadji 
Djamil, Hadji Abdurrahim Ab- 
dullah Zainal Abidin. 
Kalimantan Barat 3: Muzani 

A. Rani, Hadji Muhamad Basi 
uni bin Hadii Imran, Hadji Ali 
bin Hadji Usman, 

Hanafi Gobet, Hadji Abdurach| : 
kn bip emo” Hadi Baba . R.M. ALI menjambut dengan   kanfScreening Usaha2 

Kalimantan Selatan 3: H. M.| Veteran   Abdulhamid. baik berdirinja Madjelis Usaha 
Kelimantan Timur 1: Abd. Sal Veteran Indonesia sebagai saizh 

ni Karim. satu dari pada keputusan jang te 
(Bersambung) lah diambil oleh konperensi be 

sar ekonomi pedjoang seluruh In   

2 gkan di Djakarta. Hal ini di 

Budget Kementerss (ia Gd Terra biato 
$ i 

djelis tersebut digedung D an Kini Dikurangi (ebeg 0” 
 Ketjuali Kementerian Pertahanan (Masih |. Dsri fihak Pimpinan Pusat Ma 

Tetap Seperti Rentjana Sumftro 
(Dari Koresponden Sendiri) 

MENURUT KETERANGAN? jg kita peroleh, dalam usaha2 |M.U.V.I. telah dikemukakan pu 
| merekan defisit sampai 1,8 miltard rupilah, memerlukan orang2 |fusan? konperensi besar ekonomi 
jang berani. Sebab, barang siana berani memperketjil begrooting |pedjuang seluruh Indonesia dan 

|atau melepaskan kalimat2 ,rasionalisasi”, maka orang itu bisa |Oleh delegasi didjelaskan pula 
Kehilangan populariteit. Sekalipun buat Negara kita sekarang ini |funxsi dan kesediaan M.U.V.I. un 

| memerlukan orang2 jang berani bertindak demikian. 
Begitulah, rentjana ' Anggarantjil adalah kementerian agraria, |gi rentjana 5 tahun pembangunan 

K ' “Jakni hanja Rp. 51.378.000, se- Inegara, pemindahan kepulau lain 
Belanda tahun 1956 jang sudah dang ketika Menteri Keuangan- |dan melakukan screening usaha2 
diselesaikan oleh Menteri Keua- nja Sumitro, kementerian tersebut Iveteran. 

(ngan Mr. Jusuf Wibisono tidak direntjanakan Rp. 58.398.000. Ke 
lama lagi akan diadjukan ke par menterian Pertahanan " mendapat| Seperti diketahui putusan2 dari 
lemen. Daripada angka2 rentjana budget jang tetap. Jakni Rp. 4. |konperensi Besar Ekonomi Pe- 
tsb., dapat diketahui bhw  tiap2 075.000.000, 
kementerian dikurangi anggaran 
belandjanja dari 
pCt. Terketjuali Kementerian Per 
tahanan, masih mendapat budget bahwa daripada rentjana Angga |dang peralihan dan membekukan 

.ig sama dgn jg direntjanakan oleh ran Belandja tahun 1956 itu djum semua pengoperan modal Belan- 
lah pengeluaran ada Rp. 19.967. |da jang selama ini dilakukan tan- 

|. Penghematan2 anggaran belan- 156.000.000, Sedangkan perkiraan|pa pengetahuan Pemerintah. Da- 
ja itu terutama sekali ada perta- penerimaan ada Rp. 18.169.301.|lam lapangan ekonomi dan ke- 

rentjana pembangu- 000.000. Djadi kira-kira akan meluangan dikehendaki supaja diada- 
nan 5 tahun. Plan tsb tidak mung ngalami defisit Rp. 1.797.855.000, Ikan proteksi jg dapat dirasakan 
kin terleksana tanpa menghemat 000. 
belandja routine. 

Anggaran Jang Terketjill mennjetudjui rentjana tersebut ?| dapatkan pasar bagi produksi pa- 
jang Sudah barang tentu, sekarang ini ra veteran serta perkreditan jang 

nja paling ke- masih agak sukar diperhitungkan, !r ngan (Antara-. 

Bai Mena N ea Na 
3 5 IN 5 5 Lg 4 

Ea 

10 sampai 15   
Daftar. Masjumi dengan Menteri Keuangan Sumitro. 

Abdulazis Kijai Aliwafa, Raden 
Mochamad Machin, Sismono Siti 

ter pribadinja hari Saptu dalam & Ii, Hadji Mr, Kasmat, Raden kementerian2 
Soeprapto, Dokter Koesnadi, Hu- anggaran belandja 

  

p g RAY Ta: 

$ Ta Php bp an 9 2 

GEDUNG GPII jang baru di wa ,,Legoksaidjan” didesa  Pe-jlah menandatangani di Gettys- lagi jang akan didjadikan satu 
burgh rentjana Undang2 jg me-|divisi udara. — Dalam bulan ini Menteng Raya 58 Djakarta Sap ngarengan, kawedanan Pemanuk- 
netapkan hukuman2 berat termalakan bertolak 19 orang anggau- tu malam jbl. telah dibuka res- an (Purwakarta) tidak lama la- 

tawan harian iara! mi dengan pengguntingan pita gi wartawan harian ,,Masjarakat NN ah TO Wan" Pitabal Mam MU ka anda Ubi Toba! 

kan, bahwa pada tgl. 17 Agustus sambutan al, diutjapkan oleh disewakan kepada Koperasi Pe- 

jang akan datang ia akan mulai Walikota Sudiro dan Menteri rikanan di Pemanukan dgn harga 
keseluruh Indonesia dengan dja Agama K. H. Iljas. — Sesuai de'Rp. 1.500,— setahun, — Sege- 

lan kaki.  Perdjalanan tersebut ngan rentjana 5 tahun rehabili-'nap utusan ke Sidang Raya ke 

akan dimulai di Kalimantan, ke ssi, DKA Exploitasi Sumatera ' 
.wo1 | | mudian ke Djawa, Sumatera dll. engah sedjak awal April 1956 

P1 Si Ni : i | telah mulai mengambil langkah2 kan upatjara kebaktian ditanah 

1 DARA RAP Ek onomi Barat utk melaksanakan rentjana tsb. lapang 'Tjibodas, Sindanglaja, di 

asama " . antaranja dgn ' mengganti rail- hadliri oleh I.k. 250 orang — Ha 

bis berita dari dalam negeri jg 
patut disajangkan dan selandjut 
nja berita sajang dari luar nege- 

Luar Negeri Djer- 
man Barat hari Saptu jbl, mengu 

bhw dutabesar URSS 
utk Djerman Barat, Valerian Zo 
rin dalam beberapa hari jad. ini 
akan meninggalkan Bonn untuk 
memangku djabatannja jang ba- 

yaenjabot sebuah pesawat  ter-|menengoknja, Perhimpunan  ke- 
bang. — Menteri L. N. Marokojluarga2 tsb. beberapa hari jl. 
Ahmad Balafrey Saptu jl. telah telah mengadjukan permintaan 
meninggalkan Paris menudju keluik itu dan telah mulai mengu- 
Casablanca sesudah ' mengada-lrusi perdjalanan tsb. — Sedjum 
(kan apa jang disebutnja »9entle|lah 10.000 orang buruh Dewan 
mens agreement mengenai pa-|Kota Singapura telah mengeluar 

II Dewan Geredja2 
hari Minggu jbl. telah mengada- 

Marokko, dgn pembesar2 Peran-Ipemogokan karena tuntutan me- 

baan jang sudah tua. — CC PKI tis. — Kaum.pemberontak Al-lreka mengenai persoalan pen- 
Usul2 jg hendak diadjukan da telah menerima undangan dari 

lam konperensi itu diantaranja, CC Partai ' Komunis Tiongkok 

"pembentukan perusahaan2 ber- utk mengirim delegasi persauda- 
sama 'seperti pabrik2 pemisah raan ke Konggres Nasional ke 
isotope2 dan reaktor2 research, VIII PKT jang akan dilangsung 
suatu sistim keamanan serta pe- kan di Peking mulai 15 Septem 
ngawasan Eropa, kerdjasama in ber jad. CC PKI memutuskan 

ternasional dalam melatih ahli2 utk mengirimkan delegasi  per- 
tehnik dan menjesuaikan perun- saudaraan kekonggres tsb. — 

dang2-an atom serta sebuah pa Djwt. Kesehatan Rakjat Maluku 

nitia guna “mengkoordinasi pro- Utara selama seminggu berturut2 

gram nasional dan kerdjasama telah Nan onta Ha pa 

atom antara  negara2 anggota. an tjatjar ikampung alam 

Jatarasi : "3 enakan kota Ternate, — Ra Eisenhower pada hari Saptu te-dan dalam tahun depan 3 buah 

ta Robertsau jang terletak 280 ri nasional Perantjis dikedutaan 
km sebelah Barat  Aldjazairia Perantjis di Moskow malam 

Zorin akan ditempatkan dan apa 
sebab2nja pemindahan setjara ti- 

Presiden A.S. 

donesia jang bara2 ini dilang- 

ketika ia menerima delegasi Ma 

djelis Usaha Veteran Indonesia di 
dapat keterangan, bhw dalam per 

temuan dgn PM itu oleh delegasi 

tuk menjumbangkan tenaganja ba 

3 djuang Seluruh Indonesia antara- 
Pengeluaran dan peneri- |nja menghendaki supaja mereali- 
maan, sasi. pelaksanaan “ pembatalan 

Selandjutnja dapat  ditjatat, |KMB didjalankan dgn undang-un 

oleh pengusaha2 veteran dgn dja- 
'Apakah parlemen akan dapat lan pendidikan, bimbingan, men-   

  

    
ai) 

AK GONOP AP G pam” 
am Aa Samara") 

LL 53. sarana Ke 

| Tuban Jang engaa sena    
   

  

N
i
 

suk hukuman mati atas diri se-|ta keluarga orang2 Djepang jg 
tiap orang jang dipersalahkan|dipendjarakan di Tiongkok utk 

sukan2 Perantjis jang ada dilkan antjaman akan mengadakan   
djazairia hari Saptu jl, telah me siun sampai sekarang belum ter 
ledakkan sebuah bom dalam ko- selesaikan, — Dalam resepsi ha- 

dan menurut berita2 pertama Minggu jl. sekretaris I CC Par- 
perledakan itu meminta korban tai Komunis URSS berkata pa- 
14 orang tewas diantaranja se- da serombongan wartawan Be- 
orang korporal Eropa. —  Se- landa jang berkundjung ke URSS 
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PRIHADI TRADING SOC. LTD. 

Djl. TIHANG BENDERA 90 — TELP. K. 1582 . 

Djl. ASIA AFRIKA 125 — TELP, 4626 

SEMARANG: 
Djl. PURWODINATAN 59 — TELP. 674. 

  

| Sea AL RA A2 SS RL IL TA RT 0, 2 Td TA Tu MA 

|Stalinis”" dan deportasi. petani2|,US News and World Report”. 
pada waktu diadakan gerakan »Dgn demikian, dia dapat mem 

2g 

Anak Tuan kurang madju sekolah umum: 
PR 4 

Kami sanggup membimbing anak Tuan kearah keahlian, 
agar dapat berdaja upaja dengan kepertjajaan diri sendiri 
dengan djalan mendjadi ah!: djahit jang sempurna, teratur 

dan beridjazah 2 aka s 

Alamat: sn 5 

Sekolah Kleeymaker 
KELENGAN TENGAH No. 686 

SEMARANG. 

Didirikan tahun 1940 dan terkenal dimana-mana. 

Uang beladjar menurut kemampuan pembajaran. : 
Lama beladjar menurut ketjakapannja. - Alat dan bahan 

beladjar ditanggung sekolahan, 
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Periksa rupa? penjakit lama maupun baru tuar/dalam, orang f   orang djurubitjara dewan perta-'dan jang terdiri dari berbagai 
hanan  Djepang menerangkan, 'aliran: ,,Kalau disini tuan2 mem 
bhw angkatan udara Djepang da praktekan ko-existensi. Tapi di- 
lam tahun ini akan ditambah deltanah air sendiri tuan2 selalu 
ngan 2 buah wing pemburu lagi, (bertjakar2an”, Demikian kata 

Krushchev, 

  

   
  

"ANEKA” No. 15 — terbitstanggal 20 Djuli 1956. & 
OLAHRAGA 

—  TJERAMAH TONI POGACNIK 
Tjara Stade de Reims bertahan & menjerang. 

    

   

  

j LEMBING 
Janusz Sidlo sudah sedjauh. 83,662 ma. 

FILM 2 Hk 

Kisah satu revanche jang 

    

   
   

    

    

    

    

    

    
   

      

  

    

        

Tjontoh &. makna setiap lang! 
film. F id agdsigen 

MBS 1916 
nesia, Mh. Rustaridi'Kar- 

   
Buah tangan seorang penja 
takusuma, jang mengikuti senc ae 

—  MARILYN MONROE 
Ia ingin djadi aktris sedjati. Y 

ALAMAT: GUNUNG SAHARI 465, DJAKARTA.: 
Sedia proefnomer kalau diminta , 

  

sadja tidak 

tjukup lagi untuk baji! 

Tidak lamasesudah Tafiir, susu sadja 
tidak tjukup lasi buat 'baji untuk 
memenuhi kebutuhan pertumbuhan 
badannja mendjadi kuat dan giat. 
Itulah sebabnja dokter menasehatkan 
Ouaker Oats sebagai makanan tam- 
bahan disamping susu dan ongkosnja 
ringan. 
Ouaker Oats mengandung lebih 
banjak zat? makanan jang penting 
dari pada susu! Kalau baji diberi 
Ouaker Oats dengan tetap, berarti 
mendapat lima kali lebih banjak 
hidrat arang, limabelas kali lebih 
banjak vitamin B1 dan empatpuluh 
kali lebih banjak zat bes: jang berguna 
untuk tumbuh bacan mendiadi kuat 
dan sehat. Susu sadia tidak “tjukup! 
Berilah baji makanan jang mengan- 
dung segala un pokok, gampang 
ditjernakan — Ouaker Oats ! 

  

   

    
   

S   

GUAKER 
Oats 

membantu anak tum. 

buh kuat. ...... orang 

dewasa tetap kuat! 

46010017 50 ag 
1 Wa " MAA semi Peda 

KAWANAN RAR KKMR KERANGKA RK KUA U ARSA Onyamnnaitih 
  

SAK a nan Kana 
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SPECIALIST MENGOBATIN, aa 
# LEK 
4, 

muda dan anak”. Pudjian-tak perlu. Silahkan datang bikin pertjo- 
baan. Djuga bisa ahli Nuidjum'" (Siang Mia). Alamat 

Kp. Pekodian Tengah (etuka sumur) no. 399 Semarang, 

(Djalan - Pekodjan khas sobeldh! Toko JAPARCO). 
Tiap” hari dan tiap” wakta” bukadjugs “ Ag 

"FIRE EANEEKEKKAKA KKS KESAN KKU NY KA KAKKKNII, 
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EX PN.



SEMARANG P:p. dengan | 

ARANG B 13.00” 1415 | 
13.40 1455 | 
15.00 16.15 | 

  

  

-HBRAWA TI 
lan Nona Sri Harti Saman dan segenap 

n memberikan pertolongan/perawatan, kami    

“Kp. Kulitan 315. 

SUNARJO, Siswa" B. I. 
. Umu Pasti Smg. Tinggal: 
 Randusari Pos.I No. 320 Smg. 

.|. Prov. Djw. Tengah. 
845 |is. telah suka bersusah pajah me- 

ngembalikar / menghantar Dom- 
|Ipet kami jg. berisi surat?. uang 
dan kuntji?, jg. telah djatuh dari 

“eikendaraan di Djl. Bodjong Smg.. 
y IKe pondok kami sungguhsun su- 
“Idah djauh malam (djari 00.15 

htsl.. 14/7256). - 
Semoga dpt. sbg. tjontoh bagi 
"kita umumnja. 

0... Hormat kami sekeluarga. 

$ Tapa 

    
WAMIN. Ngagiikhari Sm! 

Ratat 

Imuat tgl 14 bulan ini terdapat 

2. Sdr, SUKARDI, Peg. Kant. | 

Adpertensi dari P.P.S.D. jang di- 

  

INI 

KAS an TAN SUN MATINEE: BESOK PAGI 10.00 
SANA | 

   

    

MALAM PREMIERE : 

  Ya 

  

  
sat 

    (kekeliruan alamat Sekretaris, jang 
sebenarnja : 

Secretaris - LIE GIOK HOEY 
- Djl. Imambondjol 54, Sema- 
rang. (dan tidak Djl. Imam- 

|. bondjot 45). za 

TEMPAT-TIDUR BESI-PIPA 
MEDJA-KURSI — BESI-PIPA 
Rupa2 model — harga pantas. 
Dapat kirim keseluruh Indonesia. 

— Tok: DJOHAK 
3) | DUWET 60 — SEMARANG 

sa s ARSA     

Pe aan 
Es 

bg | ursus Kilat 
kU |Bahasa Belanda 

| Untuk PUTERA dan PUTERI 
ROMBONGAN BARU mulai: 

PP... Agustus 1956 
Pendaftaran mulai hari ini. 

Tersedia dengan tjukup 
Mesin? tjetak HAND- dan 

TAPPRES 

  

MASIH SEDIA: 

sPiringan Hitam” Lagu? Baru 

FOUR ACES 3 
ELLA MAE MORES./A 1. 
LONG PLAY 10” 12” : 

» Paradise” kecord Stores" 

A Blossom Fcll NAT 'KING' COLE - m Fc 
1 : My One Sin 

DEAN MARTIN 2 Inna Morata : , 
'MILL BROTHERS » Suddenly There's a Valley 
ARTHUR SMITH 1:  Hi-bLof Boogie | 3 
WESTLEY TUTTLE  : 1 Promise You: 
DEAN PARKER 2. Green Fire — Vera Crus 
BILL HALLEY 1. 'fhe Sainis Rock In Roll 

Two Hounds Dog 
The Yailer Shoes 

" Raxzie Dazzie 

he Gali With 
Seventeen 

2 Clasic ringan, Jazz dan Swing 
Dan masih banjak lain? jas 

AMBONDIOL SEMARANG. 

    

    )|- Kantor Mahabharata Kawedar 
ho —Beskalan 76 Solo. | 

(Sebelah Barat Mangkunegaran) 
mn Lot Rp. 18,— 14 Rp. 11,— 

AL INI & : 4 Rp: 6,— Tn ongk, vrij. 
PEN “ Tema AGAS1A speci tahan lama 

430 -7.--9.30 (17th) Nat 20.— Extra keras 
"»SAMRAT” (Rp: 75,5 ada nafsu kurang tena- 
SAMRB ai Iga?? VITANOL dapat lekas ka- | 

sih tenag: baru, tidak bukti uang 
1 PRp. 20,— 3 ds. Rp. 57.- ' 

y Extra Keras Rp. 60.— RENA ' 
(datang bulan tidak beres Rp, 58.- 

-THIO..GIOK. GIEM | 
: Gang Tengah 22 Semarang. | 

mesem 
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"REK KAMIS PREMIERE BESAR ! 5.00 7.00 9.00 (17 th) 
| Extra: SABAN SORE djam 3.00 (CinemaScope) 

LA WILLIAM GOETZ 
PRODUCTION 

mula2 dikenal dalam madjalah Saturday 
g Sina Jaitu orang jang mengembara ribuan 
. djauhnja hanja untuk membunuh orang jang belum di 
a , 

ia inilah orang jang 
Post... 

i James Stewart jang bermutu disamping film2nja 
Miller Story” dan "Rear Window” ! 

8 diachiri didaerah Laramie jang terkenal dalam se-! 
dibuat dengan “Yatawarna CinemaScope jg mentereng!   

   
    

   

        

   

  

   
   
   
     

   

  

   
    

  
  aya, 

  

dan 

"INDRA? INI MALAM PREMIERE 5.00 7.00 9.00 (Seg. umur) 

SHET 

  

Ga nm Hong Gie 4 
Memberi pel. MEMEGANG BUKU A & B — Bond (diakui oleh 
Kementerian P.P. & K.) Rp. 40,—. Buku gratis. Pendaft, Rp. 10,— 

Na Dea dateab ain 29 1 Sabhara SAN 

  

    
    

. 3 e 0.99 Minjak ,,Obat Ban Leng” 
djuga sangat mandjur untuk menjembukkan : 
batuk baru atau Tama, dysentrie, hosa, tenggo- 

) rokan sakit, aambeien, bisul2, kudis2,  gatal2, 
4” Tuka2, digigit binatang berbisa d.L. . 

“ Bisa dibeli dimana-mana tempat. TRI 

|) Kalau tiada boleh kirim Rp. 16, untuk 1 botol 
| "Ban Leng Tje”, Rp. 10, untuk" f botol "Ban 
Leng”, Rp. 3,50 utk: 1 blek "Balsem Bah Leng”. 

ONGKOS KIRIM BEBAS. 
Aturan pakai ada tertulis dipinggir gambar botol: 
Dikeluarkan oleh: “  « ur $ 

1 RUMAH: OBAT 'ITJEH "SHE TONG 
#j 

Ba uu Te ge 3 Ku TA 

Ostit 
    

Bahasa INGGRIS PERMULAAN (Rp. 25,—) 
DJAM BITJARA:  " ig, 3 0 Ina 

Djam 4 —8 malam:  BODJONG 121 (antara Polisi & Royaly 
Djam 1—2 siang :  KELENGAN BESAR 636, Semarang. 
MM AAA akn ekkanaana | 

“ 

Sofia — Chatir Harro — Tan Tieng Bok — Rd. Endang 

»DJULA - DJULI BINTANG TIGA" 
Sebuah film Indonesia dengan tjerita jang menarik ! 

44 j 

  

"DIAGALAN” 5 
Shirley Ya guen) — »GOLDEN GIRL” 

INI MALAM PREMIERE 5.00 7.00 9.00 (17 th) 
(Hiang Wan 

Pie Pa) 

  

  "ROXY” KEMIS MALAM PREMIERE 5.007.009.00 (17 ih) 
DANNY KAYE y Ti " Color b: 
MAI ZETTERLING » KNOCK On Wo0p kerak 
Pelawak nummer satu jang menggemparkan didunia mempersem- 
bahkan ballet dan suaranja jang sangat merdu, serta kemahiran- 
nja melawak jang sangat lutju 
jang 

tak ada seorangpun 
mampu membandingkannja ! 

Sebuah. sadjian jang sangat mengagumkan, dengan sekali gus dapat 
memenuhi nafsu dan selera. Tuan untuk mentjari hiburan jang 
Sangat memuaskan !!! 

  

matahari. Sesungguhnja, gigi akan tampak lebih putih 

E Pepsodent dengan Irium mendjadikan gigi istimewa putih. : 

“Dil. Bawean 22 - Bawean - Telp. S. 2207. | 

   ng-Bersedjarah Dari Presiden d 
1 

  

i Amerika Serikat ! 
f Tab 

    

  

     
   

      
   

   

  

   

  

   

   

. 2 

  

Spon 
5185 — 715 — 915 

Laik padi 10.00 
   

1 10.30” ii 

  

     Pissimbiakah tjaranja? Itu tidak sukar, kalau 

mulai sekarang djuga memakai Pepsodent 
untuk menggosok gigi. Karena hanjalah 

epsodent jang mengandung Irium, jaitu” 

Suatu bahan mudjarab jang dapat mentjegah “ex 
nja gigi. Akan terbukti bahwa semua selaput jang 

at pada gigi akan hilang lenjap seperti embun kena sinar 

  

   

       

dalam waktu 7 hari! 

SN NA IM) 
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NJAMUK, TINGGI, KUTU2 MERADJALELA!!! - 
MINJAK D.D.T. 57, per L. Rp. 5.— 
MINJAK D.D.T, 254, per L. Rp. 17,50. 

LADA DiUGA: | 
| INSECT POEDER (untuk basmi kutu2) per bungkus Rp. 1.— 
| DORIS POEDER (idem) per doos Rp. 3.— WALFARINE dalam bilik, 

4 LYSOL, CRBOLINE EXTRA 
DIBLDRINE, D.D.T. 

k tanaman): MATJEN 
TOX, FLIT, SHELLTOX dil. 

! pa S3 : 3 3 : Drogisterj ,O N G” Che 
| “TKRANGGAN TIMUR 21 — Titp. 1419 SNN NN 

KERAS, CAPORIET 
10075 (poeder untuk dioplos 

   
  

   
     

Nya. 

  

NS 
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1) PA ag Aan He aa 

AG 
   

    

   

  

   
       

  

   
P : Go Pepsodent berbus" Sanjak & 

si PN gn Djuga bagian? gisi im ur 

dibersihkan oleh busa Pepsodent jang 

mengandung irium.    

     

MAL MMA AH LL ALA LIL AL Pe 
SAI Aa rasa ss 

Ea DJAGALAH KESEHATAN | 
BASMILAH DG MINJAK D.I 
MINJAK D.D.T. 107, p. L. Rp. 8.— 
Dg. bawak tempat sendiri. 

TJEM2 POMPA D.D.T. Luar Negeri: MINJAK D.D.T. dari MOBIL- 

IN 3 32 INN , 
Ta TNVNNNANNN AN NNNANA NN AAA AAA 

Gitains Dest 
Pieyele 

    

vidiual Tjepat 
1 Rumah Satu 

R. v. E. 
2. JAS KALIPAN 

Djalan Kawedanan 49 Kudus 
Tjotjok untuk Perusahaan atau 

| £ Rumah tinggal. 
HARGA Rp. 45.000.— 

| Keterangan : 
HASAN DJAWAS 

"d/a Rumah Makan 'Djawas' 
Kp Melaju 46 - Semarang. 
    

PER, 9 0.495 “B3 
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crystal, KAMFER WANGI, 
sen diri): D.D.T, poeder 54, (untuk 

mi'cailenhandel 2 
— SEMARANG. 
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. Setelah Bersalin 
.. 40 Hari 

Seluruh tubuh berasa lebih ring: 

  

kas dan enteng, tjahaja muka ke- 
bihatan Iebih muda dan gembira, 
kesehatan bertambah?, dan anak 

SOLO 

AT product ot Ralsigh Industries Lid 

25 TELAH HL HB LIL ALA AL Sa KL AN 

3 Permuda Kembali Tanggal: 13 — 17 DJULI 

"WOMAN WORLD” 
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CTINEMASCOPE 
TECHNICOLOUR 

CORNEL WILDE 
JUNE ALLYSON 
FRED MAC MURRAY 
ARLENE DAHL   

» Atas segala perhatian:dan bantuan, baik 

ME KKKKKKKKKKKAKAAMA K KKKKKKKKEK KEKE AAA 

P.T. Bank Nusantara 
DENGAN INI MENGUMUMKAN, BAHWA MULAI 
TANGGAL 17 DJULI 1956 TELAH MEMBUKA 

BANK NUSANTARA 
Tjabang Djakarta 

di ROA MALAKA SELATAN 35 
TELP. KOTA 1105 

  

HENDAKNJA PARA LANGGANAN DAN UMUM 
MAKLUM ADANJA. 

Semarang, 17 DJULI 1956. 

Direksi Bank Nusantara 
  

XeKanNngaeea 

  

    N1018S UPN 
MEMBIKIN BAN2 USANG (jang sudah hilang kembang- 

nja) MENDJADI BAN2 SEPERTI BARU LAGI, KUAT 

DAN TAHAN UDJI. 

SILAHKAN BIKIN PERTJOBAAN. 

SEKALI TJOBA, TETAP BERLANGGANAN. 

bingkil Loopvlak Hysoles N.V. 
DEPOK 49/51 TELP. 1133. 

SEMARANG. 
H 
TB 

  

  

U'japan Terim as Japan Terima Kasih 
Dengan ini kami mengutjapkan diperbanjak terima kasih 
Kepada. Tuan / Njonja dan Seudara? jang telah menaruh 

perhatian c melajat, memberi sumbangan baik tenaga, 
kiran, k an bunra, ke aan, harta benda, maupun pernjataan berduka tjita pada wafatnja Suami/Ajah/ Ejang kami jang kami tjintai : 3 

RK M.B. Seemodarmoko 
(Pensiunan Letnan Kolor 1 Legivr M.N) 

di Solo pada tsl. 7 Djuli 19558 daa pemakamannja di Bibis- luhur pada tgl. 8 Djuli 1856. 
Seto,.17 Diuli 1956, 
Jang berduka ti'ta, 

ATU SGEN 55 'EMOKO 

    
     

rr     Cengan semia Wolrarpa, 
Ia LET: AOA       sea: 

  

PERSATUAN GURU? 

Pendidikan, Massa' “Semarang 
PETEPONGAN "TNGAH. 105 

ADMINISTRASI 5 BLN. — rombongan baru Agustus — 
Rp. 20.— sebulan, 

MENGETIK/MODEVAK A Rp. 15.— sbin., 
3 misih tambah romb. pagi - siang - petang. 

BORDIRMESIN Rp. 30.— tambah murid. 
BAH. BELANDA Rp. 15— romb, baru Oktober. 
SMP. hanja kl. I — Dj. Karangpanas 177. 
dilainlain kota: SALATIGA, 
TASURA, KENDAL, DEMAK, DJEPARA, REMBANG, 

Pendidikan jang dipertjajai olem UMUM. 

Ba Pa nana aa ANA ada Ken Tema Bat CN Gia 

« . PERNJATAAN TERIMA KASIH. 
ta P moreel maupun materieel, pada hari nikah anak kami: 

SITI ROWANT dengan R, SOEHARDJO 
pada tanegal 9-7-1956 di Redjosari. Ungaran. 
Semoga Tuhan Jang Maha Esa menganugerahkan pembalasan TN ij budi-ketjintaan jang telah diberikan kepada Keluarga cami. 

R. SOEHARN1I0 
SITI ROHANI. 

ag 

Hormat k25 
« Keluarga DANIEL, 

- ta Ra MP TN EA IP AN SA TA TA LL 
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BENGKEL dan DUCO-INRICHTING 

ss Ping Hies 
PEDALANGAN 29 (Djalan Demak) SEMARANG. 

TERIMA PEKERDJAAN: 

| Duco-Kenteng dan 
Reparasi Mobil 

dikerdjakan oleh TUKANG dan MONTEUR JANG BER- 
PENGALAMAN.   

AMBARAWA, UNGARAN, KAR- 

    PEKERDJAAN DITANGGUNG MEMUASKAN. y 

Batjsleh Harian | 

,Suara Merdeka” 
      
  

jang mungil itu, "mendiadi mon- 
tok: dan sehat ul. Semua ini 
Nionja dapat membuktikan, 
olah | Nionia minum 

OJAMU HABIS BERSALIN 
Nana MENEER 

Semarang. va — Pil ,KIOE 

se-   
  

Panen 

Aa 
Ag Ma ra 

AA LA)       Dit” beli "di Pelmnarah 902 

Jang Pal 
pinggang pegel, 

Djl. DR. TJIPTO 14 SEMARANG 

: I N 

As 1 

IN : | 

PIAN POH SIN WAN” (Double recept) mandjur sekali untuk menjembuh- 
kan laki-laki badan lemah, kaki tangan lemas, kepala sering pusing, mata berasa gelap, tak bernapsu makan,-malam tak dapat tidur, 
putjat, nikah sudah lama tak bisa dapat turunan d.LI. 
Per botol harga Rp. 25,—, Bisa dapat beli. dimana-mana Toko obat Tionghoa. 

Pusat Pendjual: Tiong Kok" Yok Pong 

kebanjakan plisiran, 

    

5 » 
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8 Pena ? 

ana 
Y Hua 
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Semarang, Telp..900, dan AGEN 
KAKEK KAA KEKAKKKAK 

panas 

  

    EREEZY! COME CLEAN! 

P JUST CAVED 

No. 61 

— Engkau tahu siapa jang meng 
hantjurkan pertambangan ini 
dan mendjebak saja didalamnja, 
Breezy! Mengakulah! 
— Itu bukan saja, djupa bukan 
Stretch. Carlson, Rogers — he- 
tul! Itu mungkin guguran biasa 
sadja!   

£'( X00 Vit wAsn ne 
KNOW |O£ StRETCH 

UM, MAYBE IT 

NOT A CHANCE! WHOEVEK 
SEALED THAT TUNNEL Dip 

   

  

   

  

: WHO ELEW UP THE | CARLSoN, | | it TO KEEP ANYONE FROM 
Pan //L..INNE ENTRANCE AND D KoGrRs--| I DISCOVERING THE VEIN.OF 

4 TRAPPED MEINSIDE, / HONEST!' ( Roy Rogers ASBESTOS IN THERE! 

NK 9 

  
— Tidak ada alasan la 
gi! Barang siapa jang 
merahasiakan  pertarm- 
banga, itu ialah “untuk 

LOLA SUE DONT LENNE! T 
MOJEHT YOUD BE GLAB 
IOuTBIp CAKLSON AN' BOUSHT 

Semi 
—& Lola Sue, djanganlah engkau pergi! Saja kira engkau akan se 
nano sekali. karena saja telah 
li peternakan kuda ini! 

WILLIE O'POOLEY, A GEMLEMAN. DOESN'T 
WIN A YOUNG LAPY BY SOUANDEKIN' 
ALL HIS MONEY ON A RACE HORSE 
THAT WONT KUN ANDA RAMSHACKLE THIS HORSE KANCH! “nemg 

Na Peran ai SEM KANCH| GOOD-BYES 
pe     

  

    

entara itu. 

menjaingi Carlson dan membe- 

mentjegah seseorang — Willie O'Dooley, seorang tuan tidak akan mendapatkan  se- 
menemukan — kekajaan orang wanita dgn memboroskan — nangnja untuk membeli kuda 
asbestos jang berada patjuap jang tidak bisa lari dan sebuah perternakan jang sudah 
didalamnja! bobrok! Selamat tinggal! 
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