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Harahap, bekas PM. dal n “ net jg lalu, Kemudian 
sambutan dari ketua Pakar Paten! pert 

  

  

    

sampai sekarang belum terisi 

hwa 

karena PM 

      

batan. Menteri 
   

t 
   

ah Mengusiknja, Tetapi Menteri: 
ah Mengemukakan Soalnja Dlm K 

suara2 jang dikemuka kan dalam pers tentang Io 

1 Suara Merdeka” mendapat ke 
belum pernah membitjarakan soal tsb. Dalam kal 

pentan lowongan Kemente rian Pertahanan itu belum , 
ai sekarang hal tsb. belum mendjadi persoalan kabinet seiu- | 

Men ngan Menteri Pertahanan, ialah soal ini sekarang ditondjolkan ke | 
o kare M terlalu banjak dibe- muka, maka tentu akan 

ni pekerdjaan. Selain mendja- 
PM, iapun harus merangkap 

Pertahanan 
. Menteri Luar Negeri. Se 
i diketahui pada waktu itu, 

hanan Lukas Kustarjo 'jg meman Menteri Luar Negeri Ruslan Ab 
dang pengisian @abatan itu ti dulgani bepergian keluar negeri 
dak begitu perlu pada waktu ini. untuk menjertai 
Pendiriannja didasarkan alasan,.karno dalam perdjalanannja ke 

Presidz,, Soe- | 

    

  

    

desak—W 

  dan masih dipegang oleh P.. M 
terangan dari kalangan kabinet. 

timbul, 
suasana perebutan - diantara par 
tai2, terutama partai2 besar se. 
perti PNI-Masjumi-NU-PKI. Dj 
Ika kepada salah satu partai tsb. 
diberikan kursi Menteri Pertaha 
nan ini, maka akan  berubahlah 
djuga perimbangan suara di da 
am kabinet. 

   
   

  

     

    

  

        
     

  

   
    

— DUTA BARU TJEKOSLOWAKIA — 

— Banjak Penduduk'Apo 

  

| besar2an tersebut menurut ctera 

. ngemukakan pandangan2nja. Ko- 

— didjatuhi hukuman 

  

nja, sedang tidak: ada ala 
kuat, mengapa lowonga, itu per din 
lu diisi dgn segera. Alasan 

nan " Hidup 
si 

  

termasuk dalam keresidenan Kali 
mantan Timur, dan didiami oleh 
kurang lebih ' 25.000 penduduk 
warganegara Indonesia, baru2 'ini 
telah mengadjukan permintaan ke 

ntuk dapat mengatasi taraf peng 

Bilamana .tuntutanmnja tidak di- 
kabulkan, maka sedjumlah besar: 
penduduk ini akan mengadakan 
pengungsian  besar2an menudju 
daerah Kalimantan Utara bagian: 
Inggeris sebagai suatu daerah jg 
Oleh mereka “dirasakan . tj 
makmur untuk m ndjamin keht 
pannja.. Rentjana pengi 

    
ngan jg diperoleh ..Antz 
dilakukannja dalam ta    
jang akan datang. Taraf penghi-|- 

ini bej 
  dupan rakjat dikawedanan ini be 

Gitu tingginja, sehingga misalnja 
garam untuk setiap kilogramnja 
berharga sampai R.p 30.—. Ke- 
djadian ini telah menarik perha 

.tian kalangan pemerintahan di 
Kalimantan, dan baru2 ini oleh 
pihak pamongpradja setempat. 
tih dikirimkan laporan mengenai 

“hal ini kepada instansi atasan. 
Dewasa ini - sedang diusahakan 

untuk mentjegah maksud pengung 
sian tersebut. (Antara). 

Fe 

  

AkamtLebih Madjukan 

PEMBITIARAAN2 antara Pre sedan sebelum berang” 870.000 bersembahiang Idul Adha Rebo| kan semun barang jane dineroleh 
siden Mesir Gamal Abdul: Nas-|ton. , ? - tgl. 18 Djuli dihalaman — istana sebagai pertukaran pengangkutan | 

ser, Perdana Menteri India Neh| Pada waktu achir2 ini Indone Bogor. Sembahiang Idul Adha Kopra2 itu kenada Komandan RI. 

  

bahwa mengisi kursi. Pertahanan 
itu akan berarti djuga, peromba 

— kan komposisi kabinet. seluruh. Ana 

| 

'dari Dewan 

“berbagai negara. 
| Diperoleh keterangan 
bahwa sekalipun 

dalam Parlemen itu, 

djuga, 
dikemukakan 

ingatan“ oleh Mr. Burhanud| 
Harahap ketua fraksi Masju 

tetap: 

sendiri meng 
“akui, bahwa sampai saat sni Men 
teri2 Masjumi dalam kabinet be 

instruksi: lam pernah diberkan 
oleh partainja untuk mengemu e 
kakan soal lowonga,, kursi Men 
teri Pertahanan kedalam kabinet. 
Dalam pada itu Wak'l . ketua | BEBERAPA BUAH (H7 Parlemen Arudii Kartawinata: terletak dikawedanan meniatakan, bahwa segal- sesua 

tunia ig bersifat ad interim, se- 

apatkan 
Tetap: pemuka PSII 
bersedia menerangkan 
diauh. anakah  pertainia 
mengambil inis'atif 
nuntrt nencis'an lowon 
tan Menter? Pertahanan. 

al. kursi Menteri Pertahanan ini 
memang  merupskan salah satu 
soal ie sulit. sebah karena pen- 
tinenja. diabata. itu, banjak vi 
hak je mertehendakinia. 

Sidang 

Keanggotaan Ind 
timbangan— Ouota 

  

Gula 
itu, dengan alasan bahwa ekspor 
guota diberikan pada Indone £ 

pm an. Dewan Gula Internasio| Gula Internasional. (Antara). 
hal adalah: terlalu —— 
dak seimbang dengan ekspor guo| 

Ita jg diberikannja 

ketjil dan ti- 

pada Indone 
sia pada waktu sebelum perang. 
Ekspor guota jg diberikan pada 
Indonesia (diberikan pada tahun 

sia mengadjukan pada 
Gula Internasional 

1 (daripada djumlah 250.000 ton   ru dan Presiden Yugoslavia Tito 
dipulau Brioni diharapkan akan 
berachir pada hari Kamis pada 

kan, “demikian menurut Kantor 
Berita Yugoslavia Tanjug. 
lum pembitjaraan2 dimulai 
ga pemimoin2 negera itu 

bertemu di Brioni. 
Menurut komunike tentang pem 

bitjaraan2. pendahuluan — antara 
Presiden Tito dan - Presiden Nas 
ser jang dikeluarkan -di Brioni 
pada hari Rabu malam dan di- 
siarkan oleh Tanjug, persetudju- 

“Sobe- 
keti guota ekspor itu dari Dewan Gu| 

Jah 12 | 4 
menjatakan kepuasannja dapat Gang mempertimbangkan 

aa Pe 

itu.. 
“Sementara belum ada ketentu- 

an positip mengenai pemberian 

Indonesia se 
: ikut 

atau tidaknja dalam keanggotaan 
Dewan Gula Internasional. Ma 

la Internasional, 

salah ikut atau tidaknja Indone 
sia dalam Dewan Gula Interna- 
sional itu sekarang sudah sam- 
paj ditangan pemerintah, hingga 
dalam permulaan bulan Oktober 
ig aka, datang delegasi Indone 

uk sia dalam menghadiri sidang De an penuh telah tertjapai- untuk: 
memad'ikan lebih landjut kerdja 
sama Yugoslavia-Mesir. Dalam 
pembitjaraan2 itu telah pula di 
singgung2 masalah2 internasional 
dan perkembangan situasi dunia 
pada umumnja dimana kedua "pc 
mimpin negara itu masing2  me- 

munike itu selandjutnja mengata- 
kan bhw. persamaan pandangan 
besar terdapat pada soal2 pokok 
jang oleh kedua negeri itu telah 
diselami dalam semangat - dari 
prinsip2 tjinta akan perdamaian, 
koeksistensi. damai dan tidak 
ikut kedalam salah suatu blok. | 

Kedua Presiden djuga telah mem 
bitjarakan situasi di Timur Te- 

wan Gula Internasional di Die- 
newa itu sudah dapat memper- 
oleh Instruksi jg tegas tentano si 
Ikap Indonesia mengenai Dewan 
(Gula Internasional. 

Indonesia perluas pro- 
duksi gulania. 

Pertimbangan2 jang telah sam- 
pai' ditangan pemerintah sekarang 
mengenai gula, menurut berita2 
jang diperoleh ,,Antara” adalah 
sebagai berikut: Pertama Indone 
sia bermaksud untuk memperluas 
produksi gulanja, jang sudah ba 
rang tentu membutuhkan pasaran 
Inja untuk ekspor. 

Selama ini pasaran gula Indo- 
nesia diluar negeri disamping ne 
gara2 anggota Dewan Gula In- 
ternasional dapat dikatakan ketjil.   ngah dan Timur Dekat, dan lagi 

telah menjatakan sokongari mere | 
ka kepada hasil dari Ko , 
Asia-Afrika di Bandung 
berhubungan dgn kedua. « 
tadi (Reuter). 
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Harus Mend — PRESIDEN SUKARNO telah 

man 1 tahun mendjadi 6 
Demikian 

ng 
h 
    

meluluskan permintaan grasi Mr. 
' Diody. Gondokusumo dari huku- 

keterangan — Djaksa 
Agung Muda Abdulmutallib Mo 

ma lima bulan dan dengan pengu &: / 'onni « 
' rangam enam bulan itu, maka ia padanja dipakai tuntutan2 subsi- 

“Menurut peratura, Dewan Gu 
la Internasional maka sesuatu 
anggota dewan tidak boleh mem 
beli gula dari luar anggota de 
wam. Djadi kemungkinan Indone 

tuk memasuki pasaran gula    

-a 

dy 

  

   

| Menurut keterangan  Djaksa 
Agung Muda itu selandjutnja, 

Mr. Diody Gondokusumo harus 

selekasnja mendjalani — hukuman 

ig 1 bulan itu. 
ea 1 

“ro kepada pers hari Kemis kema | Sebagaimana diketahui, Mr. 
ren. Djody sekarang diberi kesempa 

: 0 ian untuk bergerak diluar pen 

Mr. Djody telah ditahan sela djara, karena dasar | untuk men 
djatuhkan vonnis oleh Hakim ke 

masih harus mendjalani hukuman diair. Menurut. KUHP seseorang 
1 bulan lagi. Seperti diketahui, 
Mr. Djody Gondokusumo 

hun pendiar,, karena 
can, tela 

dudukannig, sebagai Menteri, 

telah kan 1006 
selama 1 ta akam ditahan. Sebelum vonnis di 

dipersalah djatuhkan 
menjalah-gunakan ke Agung jo mengadih perkara Mr. 

berdasar 12 didjatuhi hukuman 
tidak tuntutan — subsidiair 

oleh 

.jogiania diusahakan untuk men- 
sifatnja ic permanen. 

ini tidak| 
lebih 
akan 

untuk me 6 
gan diaba Lg (PNT), 

Perlu dikemukakan, bahwa so 

Daka datangannja kembali 

Dewan G 
j " 

ID, |D, “3 

    

       

    Tikan Kepada Indonesia Bert 
Rentjana Ekspansi Gula 

SEBAGAI KELANDJUTAN dari sidang Dewan Gula Inter- 
nasional jang diadakan di New York beberapa waktu jang lalu, 
pada permulaan bulan Oktober jang akan datang akan dilang- 
sungkan sidang Dewan Gula Internasional di Djenewa, demikian 
menurut kalangan resmi di Djakarta. Sidang jang akan datang 
itu akan membahas persoalan2 ig belum diselesaikan pada sidang 
di New York jang laiu, antaranja mengenai penetapan pemberian 
ekspor guota untuk negars anggotanja. : 

dinegara2 anggota dewan untuk 
Indonesi, hingga sidang jg ber masa2 

langsung di New York itu masih atau tidak mungkin. 
tetap merupakan pendengar dan guna usaha memperluas “pasaran 
belum mendjadi anggota penuh gula Indonesia pemerintah se- 

Internasionai dang mempertimbangkan 

Dewan Sebagai. ditahun2 j.l.. dis-lenrz9 
agar diberi- rakan atas usaha Badan Permu 

kan guota ekspor jg lebih besar siawaratan Organisasi2 Islam. 

i 

Demikianlah - keadaan menge- 
ndi suara2 jg menghendaki dia 
batan Menteri Pertahana, ini di 
isi ig diwaktu belakangan ini ra| 
mai djuga dipersoalkan oleh ber 
bagai pihak dan jig sampai seka 

  

  Burhanuddin Harahap pada wak sampai sekarano dari pihak Men|”?”8 belum diketahui bagaimana Ting KN We Tn 
|. tu Huuntuk segera mengisi lowo teri2 Masjumi sendiri belum per| tan diselesaikan. Letkol ora 
Par S3 siak OP pap sa gate eri usul. untuk - Hn da Sa Un TART oh 
ia mete Sep sa nela 3 He mbawa persoalan ini kedal aa p d K ».A | Karena Tekas 5 su Sidang kabinet | MR. SARTONO KE RRT. IX BOR EX. S.A. 
an Or AN 1 0 Sementara ita “beberapa “pe- TGE:129/7 "KAA. “3 5 

1 'mimpin Masjumi Lepas dari: pada missi parle- 
menter Indonesia jang akan —-- 
ngundjungi RRT pada tanggal | 
18/9 jang akan datang, maka 
atas undangan ketua Panitia Te Inst 

Siau-tji, Mr. Sartono ketua Par- 
lemen Indonesia akan berangkat 
ke RRT pada tanggal 29/7 jang 
akan datang sebagai tamu nega 
ra dan akan tinggal lebih kurang 
seminggu lamanja di RRT. 

Turut dengan Mr. Sartono, ia 
tah Mr. Tambunan (Parkindo), 
'Kasimo (Katholik), IL Gusti Su- 

Subadio. (PSI) 
n Siau Giok Tjhan (Nasional 

Progresip). Sebagai: sekretaris 
rombongan akan turut Sunito, se 
orang tenaga dari - sekretariat 
Parlemen. Mereka ditunggu ke- 

ditanah air 

neva 

  
di Menado pada tgl. . 16-7, telah 
dari Komandan R.I, 24, Let-kol. 
peroleh Komandan R.I. 24 dari 

Demikian "diterangkan hari Ke 
mis oleh Wk. Kepala Penera-: 
ngan Angkatan. Darat, Kapien 
Harsono .jg. mengikuti perdjala 
nan KSAD ke Makassar dan Me 
nado, kepada ”Antara”. KSAD 
Nasution dan rombongan dima 
na turut serta pula Sekretaris De 
wan Keamanan Nasional: Pusat, 
Komisaris Besar Suprapto, telah 
tiba kembali di Djakarta pada 
tgl. 17/7, sesudah mengadakan 
“perdjalanan ke Makassar dan. Me 
nado selama beberapa hari. Di 
Makassar KSAD: a.l. telah meng 
hadir? upatjara peresmian berdiri 
nja "Komando Daerah Pertempu 
-ran Sulawesi Selatan dan Teng 
gara”, 

Barang2 hasil penjelundupan 
kopra jg diserahkan kpd. KSAD 
itu dan kini dinjatakan mendijadi 
milik negara, a.l. berup,, 50 buahj 
kendaraan jeep merk “Nissan”. 
15 jeep merk“ “Landrover”, 
buah truck merk  ”Bedvord”, 1 
ambulance merk ”Bedvord”, 63 
peti berbagai .matjam ' onderdil, 
119 peti sepatu, 38 bal bahan2 
pakaian, 15 peti bahan2 bangu- 
nan dan 430 tor beras. : 

tanggal 13/8.. 

he 

        

  

    
Di 
af Sec        

    

kemudian adalah kerjil 
Karenanja 

sekali : 

Senin sore di Istana telah dilangsungkan penjerahan surat keper- 
tjajaan dari Duta Besar Luar Biasa dan Menteri berkuasa penuh 

Republik Tjekoslowakia Jan Zitek kepada Presiden Sukarno. 

Matjam Barang elundupkan NV 
tap Kongres Nasional RRT Liu | ansi Militer Tidak 

-KSAD DJENDERAL Major Nasution 
njelesaian jang didjalankan sekitar masalah penjelundupan2' ko- 
pra didaerah Sulawesi Utara jang telah menirabulkan heboh dan 

merupakan masalah hangat dewasa ini — dalam suatu upatjara 

njelenggarakan. penjelundupan kopra), iang kesemuanja oleh 
KSAD kemudian dinjatakan mendjadi milik negara. 

Instansi militer tidak ter | 
'sangkut. | 

      

    

    

  

    
    

ngSerahkan 

| litu 

  

     
    

   
    

   

         
      

       

   

   

  

di di Tibet, demikian: m 
ra itu berita jang” disiarkan 

Tibet, 

     

«tah tiba di ibu-sota 

mengadakan kontak dengan Tibet 
mengatakan bahwa Komisi Penje | 
lidik jang diangkat ' oleh Chou 

akan mengirimkan laporan 
tentang apa jang terdjadi setiap 
hari dan akan mengadjukan lapo 
ran terachir “apabila Komisi -itu 
kembali ke Peking. Menurut sum 
Iber2 ini penjelidikan itu telah di 

|Iminta oleh pendeta2: jang memim 
pin pertempuran terhadap pasu- 
Ikan2 RRT disebelah timur laut 
Tibet. Para pendeta itu telah men 
desak agar dalam" Komisi Penje- 
lidik itu duduk pula wakil dari 
penduduk Tibet dan  djanganlah 
pembesar2 pemerintah jang per- 
manen diadjak serta. - Sumber2 
(dari Kathmandu mengatakan bhw 
|Lhasa jang meskipun penuh dgn 

ruh oleh keadaan2 dari. bagian2 
Tibet lainnja jang mengalami ke 
rusuhan. 

Harian ,,Statesman” jang terbit   
JangiDi- 

V,,, K
ema"

 

Kana Dela 

ju 
ta 

    

   
         

  raj 
| — dalam rangka pe- 

menerima: penjerahan resmi 
Worang, semua barang jang di 
N.V. ,Kema” (N.V. jang me- 

Demikian. Kapten Harsono, jang 
atas pertanjaan selandjutnja apa 
kah terhadap N.V. ,,Kema” akan 
atau telah diambil sesuatu tin' 
dakan, menjatakan, bahwa hal 
iiu adalah mendjadi masalah De 
wan Keamanan - Nasional. 

Pembagian bara-z2 k 
: pada instansi2 sipil. 

Menurut 'Wk. Kepala Penac 
itu selandjutnja, semua barang 

  

di New Delhi menjiarkan berita 
dari .Darjeeling bhw. kedatangan 
tank2 di Lhasa untuk memadam 
kan 'setiap' kerusuhan telah me- 
nambah ketegangan. Kebingungan 
tidak sadja -mendjalar dikalangan 
'penghuni2 biara tetapi djuga di 
|antara penduduk Tibet di Lhasa, 
kata ,,koresponden “harian itu' di 
Lhasa'”. “Berita tsb. mengatakan 
selandjutnja bahwa 3 pendeta jg 
berpengaruh.:telah 'menjatakan ti 
dak sanggup untuk: mengirimkan 
sebuah “delegasi kedaerah2 jang 
mengalami kerusuhan dibagian se 
belah timur dan timur laut Tibet 
ketika mereka: diminta oleh Dala 
Lama atas desakan RRT. 

Menurut berita itu ketiga pen 
deta tadi adalah Byaja Tsurpu 
Karmape Kepala Sekte -Karmapa, 
Trechen.Rimpoche salah seorang 
guru Dalai Lama dan. Chung 
Rimpoche seorang pendeta jang 
penting dari. bagian utara Tibet. 
Milik dari 3 biara jang besar jg 
berpenghuni 10.000: pendeta ka- 
barnja telah diadjukan “ kepada   

tsb. diatas jang: telah dinjatakan 
Di mendjadi milik-negara, berdasar- 4 

kan surat rat perintahsP 
dengan persetudjuan 

   

  

ketjuali diperuntukkan bagi keper b 
luan instansi2 militer, djuga kemu 
dian dibagi2kan kepada “ lainZ 
instansi sipil. 430 Ton beras jg. 
diterima 'itu, didjual kepada ,,Ja- 
asan Kelapa Minahassa” dengan 
harga Rp. 2,50 per kg.: selandjut 
nja beras itu: akan didjual lagi 
kepada penduduk dengan harga 
rendah,  jaitu  didaerah2 Poso, 
Donggala, “Gorontalo, Bolang Mo 
ngondow dan daerah Sangir-Ta- 
'laud. Tiap daerah mendapat Lk. 
50 ton beras. 

Lain2 barang diserahkan kepa 
i 

lagi, untung ruginja untuk men- 
djadi anggota daripada Dewan 

 Kanten Harsono atas pertonfa da instansi2 sbb: 1 ambulance pa 
an dgn tegas menjatakan, bahwa da Rumah Sakit Umum di Mena 
dalam peristiwa penjelundupan do: 25 bal hospitaal-linnen untuk 
kopra setiara besar2an jang ter rumah sakit pemerintah dan par |diadi baru? ini didaerah Sulawe tik Fal 'tikelir diseluruh - Minahassa: 15 
isi Utara, tidak ada turut serta 
atau tersangkut instansi2 militer. 
Penielundupan barang2 tersehut | 
diselenggarakan: oleh N:V. ,,Ke- 
ma”, jang kemudian menjerah- 

NJ. HARTINI SUKARNO 
». . SHOLAT IED. 

(1. Hartini Sukarno tampak 
ditengah2 kaum muslimat jang 

24. Letkol Worang, iang  selan- 
djutnia menierahkon barano2 tsb: | 
kepada KSAD dalam  woatjara 
ians diadakan fanggal 16/7 ibl. | 

Keamanan Di Besuki 

  

(Antara) 

Pentjurian Kopii— Perampokas2 Muntjul | 
Lagi —,Pendudukan Tanah: Hutan Minta 

: Perhatian 
DALAM PERTJAKAPAN ,,Antara” dengan wakil kepala 

kepolisian keresidenan Besuki Komisaris Muda Drs. Suwardjiono, 
didapat keterangan, bahwa keadaan keamanan didaerah Besuki 
dalam pertengahan pertama tahun 1956 ini boleh dikata tjukup 
stabil. Walaupun beberapa soal kedjahatan ada kalanja mening- 
kat, tapi dalam soal “lain ada jang menurun. Djadi terdapat 

pasang surut. Diantara kedjahatan2 jang diwaktu belakangan ni 

dikatakan perlu mendapat perhatian ialah meluasnja pentjurian 
kopi, terutama didaerah Djember Selatan. 

Pentjurian2 didaerah ini, jakni 
didaerah Tanggul dilakukan setja 
ra besar2an. Tapi keadaan jang 
meluas ini disebabkan sudah men 
dekatnja musim panen kopi, dan 
adalah biasa. Demikian pula soal 
perampokan2  diwaktu2 belaka- 
ngan inimulai meminta perhatian 
jang chusus lagi, terutama di 
|daerah Djember Selatan dan Ba 
Injuwangi Selatan, meskipun be 
lum lagi diketahui sebab2nja. 

Soal pertikaian buruh hanja di 
daerah kabupaten Panarukan jg. 
tampak meningkat berhubung dgn 
sudah ramainja panen tebu dan 
mulai gilingnja paberik2. Sebagai 
diketahui, daerah Panarukan mem 
punjai paberik gula jg terbanjak   

Dikurangi: Ia Masih 
i Hukrman 1 Bulan 

Mahkamah 

“Djody ini, Mr, Djody telah men 

didaerah Besuki, jakni 5 buah. 

dijalani tahanan sementar., sela 
my, 3 bulan. 

Selain itu, “menurut  Djaksa 

bal hospitaal-linnen untuk rumah 
sakit tentara, sedangkan 15 buah 
kendaraan jeep  ”Landrover” di 
serahkar,.a.l. masing2 sebuah ke 
pada kantor residen, kantor ke- 
pala daerah. Minahassa, kantor 
Walikota Menado, kantor kepoli 
sian, kantor kedjaksaan, sjahban- 
dar, pengadilan negeri, bea dar 
tjukai, ”Jajasan Kelapa Minahas 
sa”, kantor kepala daerah Goron 
talo, kantor kepala daerah Poso, 
kantor kepal. daerah - Donggala | 
dan 2 buah kepada kantor kepa 
Is daerah dan rakjat petani kela 
pa Sangir-Talaud. . : 

Menindjau asrama2. 
Kapten Harsono  selandjutnja 

menerangkan, bhw dalam. kundju 
ngan ke Menado itu, KSAD Na 
sution ' telah mengadakan pula 
'pembitjaraan2 dgn pihak militer 
setempat tentang pelbagai masa- 
lah jang dihadapi, dan djuga di 
tindjau  objek2 penting didalam 
|dan luar kota Menado, seperti di 
Tomohon, Tondano, Airmandidi, 
dan Bitung. Djuga telah diperiksa 

'Foleh KSAD Sekolah Ulangan Te:   
Kemudian soal jang benar2 me 

iminta perhatian jang besar ialah 
adanja pendudukan tanah setja- 
ra liar dihutan2. Soal ini benar2 
'mendjadi soal jang sulit, 
sudah tidak mungkin dapat di- 
atasi dgn pemberian penerangan2 
biasa, Terhadap penduduk2 liar 
ini harus diambil tindakan  hu- 
kum, Untuk menghindari tam- 
bah meluasnja pendudukan ta- 
nah2 hutan ini satu2nja - djalan 
ialah memperbesar dan memper- 
luas ,,transmigrasi” dari daerah2 
dimana banjak terdjadi hal itu, 
jakni di Djember Selatan dan 
Banjuwangi : Selatan, 

Dalam melakukan perbuatan di 
luar hukum itu rakjat terdorong 
oleh kebutuhan akan tanah. Dan 
untuk memenuhi kebutuhan ini, 

djalannja ialah mentransmigreer 
mereka keluar Djawa. 

Perbandingan kedjahatan2 ter- 
penting antara bulan2 Mei dan 
Djuni jang lalu tertjatat sebagai 
berikut: 

Perampokan dari 2 kedjadian   Agung Muda Abdulmutallib Mo: 
ro, seseorang jg dihukum tidak 
akan ditahan dalam saat ia me 
masukkan permintaan grasi sam 
pai ada putusan tentang permin 
taa, grasinja itu. Turut sertanja 
Mr. Diody Gondokusumo setjara 
aktif dalam pemilihan2 umum jg 
lalu meskipun ia telah tersangkut 
dengan pengadilan, menurut 
Dijaksa Agung Muda itu, ialah 
karena  kesalaha, Mr. Dijody ti 
dak . termasuk  "staats-misdrijf” 
(kedjahatan terhadap negara), 
pembunuhan, dan, lain2 sebagai- 
nja ig seberat itu, (Amfara). 

“ 

naik mendjadi 8 kedjadian. Pem 
bunuhan dari 2 kedjadian ' naik 

| mendjadi 4 kedjadian. - Djumlah 
pentjurian, termasuk djuga pentju 
rian ternak, naik dari 741 kali 
mendjadi 991 kali. Pentjurian he 
wan chusus turun dari 39 men 
djadi 34 kali. 

Demikian djuga  pentjurian ri- 
ngan turun dari 230 kali mendjadi 
192 kali, tetapi soal lain2 dalam 
mana termasuk pelanggaran eko- 
nomi dan lalu-lintas naik dari 323 
mendjadi 342. kali...4Antara) 

sebab 

tara Reg. 24 serta asrama2 ten- 
tara jang telah didirikan atas 
beaja dan usaha sendiri,  jaitu 
asrama2 jang didirikan atas usaha 
dan beaja suatu ,,jajasan” dalam 
lingkungan Terr. VE. Pada kesem 
patan itupun KSAD telah berzia 
rah pula kemakam almarhum Gu 
bernur Ratulangi. 

Pada tgl. 17 Djuli di Makassar, 
diadakan rapat antara rombongan 
KSAD, Biro Keamanan Staf TT 
VII dgn Gubernur serta stafnja, 
dengan maksud untuk bersama2 
mempeladjari soal2 mengenai Su 
lawesi Utara serta tentang soal2 
koordinasi 'antara instansi? terse 
but baik didaerah maupun dgn 
pusat, dalam menghadapi berba- 
gai soal jang timbul. Demikian 
Wk. Kepala Penerangan A.D. 
Kapten Harsono. 

  

OLEH ANGGOTA DPR.-RI. 
Abdul Rasjid Fagih telah dima- 
'djukan pertanjaan tertulis kepa- 
Ida pemerintah, apkah pemerintah 
Ibersedia segera mengambil . tin- 
dakan terhadap orang2 jang te- 
lah tersangkut dalam perbuatan2 

jg. melanggar hukum. Pertanjaan 
itu oleh Abdul Rasjid Fagih di- 
mulai dengan mengemukakan la- 
poran2 jang diterimanja dari dae 
rah Sulawesi Selatan mengenai 
tindakan segolongan pedjabat2 di 
kalangan alat2 negara, jang dika 
takan sangat bertentangan dgn 
dasar negara RJ. Setelah mena- 
njakan sampai dimana kebenaran 
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Ditahan & Ditembak 

Mr. Lukman Hakim Kk 
37     at El. 

dudukan Gubernu 
Memang 

Gubernur Bank Indonesia Mr. Sj 

lakukan oleh Pemerintah dari tja 
wan Moneter. 

Dewan Moneter kabarnia telah 
memadjukan 3 tjalon, jaitu Mr. 
Sjafruddin Prawiranegara, — Mr. 
Lukman Hakim dan Mr. Karim 
ketiga?nja tokoh2 terkemuka da 
lam kalangan bank. Bahwa Peme 
rintah hingga sekarang ini belum 
mengambil sesuatu keputusan 
untuk mengangkat. seorang Gu- 
bernur Bank Indonesia jg. baru, 
adalah mungkin sekali karena 
Pemerintah harus - mempertim- 
bangkannja dengan hati2 dan 
teliti. Bukan sadja karena djaba 
lan tsb. begitu penting dilapangan 
moneter,” melainkan djuga per- 
timbangan2 politis diantara par 
tai2 politik jang besar. 

- Gubernur Bank Indonesia jang 
sekarang ini ' adalah orang dari 
Masjumi dan PNI menghendaki 
djabatan itu dimasa jang akan 
datang dipegang oleh orang dari 
PNI dengan tjalonnja Mr. Luk- 
man Hakim. Dalam kalangan? | 
politik orang berpendapat, bhw. 
adalah redelijk apabila kedudu- 
kan Gubernur Bank Indonesia jg 
sudah S tahun Capek oleh 
yMasjumi, sekarang diberikan ke 
pada PNI. Masjumi kabarnja ma 
sih djuga tetap menghendaki ke 

L 1 dan itulah sebabnja 
dikemukakan lagi Mr. Sjafruddin 
sebagai tjalon. Mengingat rede- 
lijkhsid, bahwa kali ini djabatan 
itu harus dilepaskan oleh Masiu 
mi, an apa kans be 
car adala dengan tjalonnj 
Mr, Lukman Halo Sa 

Keinginan PNI utk menduduki 
djabatan itu ialah terutama ka- 
rena partai besar ini tidak punja 
wakil dalam Dewan Moneter. 
Dewan Moneter sekarang terdiri 
dari Menteri Keuangan (Masju- 
mi), Menteri Perekonomian (NU) 
dan ' Gubernur Bank Indonesia 
(Masjumi). Masjumi jang tetap 
menghendaki djabatan Gubernur 
Bank Indonesia itu untuk waktu 
jang akan datang, kabarnja telah 
menghendaki seorang. wakilnia 
mengusulkan djika toch PNI 
duduk dalam Dewan Moneter, 
maka “ “diumlah anegata Mewan 

dudukan itu 

      
laporan itu), dikemukakannja per' 
tanjaan tsb diatas, 

Laporan2 jang diterimanja da- 
ri daerah Sulawesi Selatan dan 
jang dikemukakan: kepada peme- 
rintah sebagai. pendahuluan per- 
tanjaannja — menjatakan antara 
lain2, bahwa wakil ketua Pani- 
tia Pemilihan Kabupaten Luwu 
di Paloppo (Sulawesi Selatan) 
sesudah ditahan selama lebih ku 
rang 6 bulan karena sesuatu tu- 
duhan, tiba2 pada achir " bulan 
Desember 1955 oleh alat2 nega- 
ra jang menahannja ditembak ma 

iti dan majatnja diserahkan kepa 
  

IUN KE VIF No. 127 

puran? Hebat Di Tibet? 
a Di Lhasa Untuk Memadamkan : 

i berita2 jan 
urut. sumber2 jang mengetahui di mathmandu hari Rebo. Sementa- 
di «New. Delhi hari: Rebo mengatakan bahwa tanktank dari RRT 

et, Lha sa guna memadamkan setiap ke .usuhan, Menurut berita itu baik 
(Syamta maupun laki2 telah dikerahkan dalam mengadakan serangan2” terhadap pasusan K.K/i. 

pasukan2 RRT tidaklah terpenga 

Besar (Untuk  Djadi Gu- 
ernur Banki Indonesia? 

Redelijkheid Tuntutan#PNI Mengenai Ke- 

KORESPONDEN »Suara Merdeka” dari Djakarta mengabar- 
kan, bahwa pengangkatan seorang Gubernur Bank Indonesia jang 
baru belum ditentukan oleh Pemerintah 

'akan mentjiptakan kestabilan da 
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Luar kota Srng. : 

Harga Langganan 

Dim. kota Smg.: Rp. 12,70 #- Rp. 0,30 (Materai) — Rp. 13 — 

Harga Ady. Rp. 0,95 per mum.-kol. 

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

(Bajar Muka) 

Etjeran 75 sen selembar. 
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—Cbou Angkat K 

Sumber2 dari: Kathmandu jang Dalai Lama sebagai pembajaran Lhasa melalui bagian timur T 
agar 3 “anggota dari Mimang jg 
disatakan mendjadi gerakan ber 
tawanan Tibet dibebaskan. Kabar 

itu ditangkap | nja ketiga orang 
oleh pasukan RRT ketika ber- 
lusaha mendatangi  Dalai Lama 
Isetelah penindasan oleh pasukan 

2 Muduk didae- 

Irah bagian sebelah timur laut 

baik pembesar2 Tibet» maupun 
pembesar2 Tiongkok telah mem 
berikan djaminan lisan - bahwa 
ketiga orang itu akan dibebas- 
kan. Dikatakannja, bahwa lalu 

Ilintas pada semua djalan vaia ke 

  

Pelaksanaan Kewa 
2 . 

djiban Beladjar 
BERKENAAN dgn akan dilak 

sanakannja tugas ,kewadjiban be 
ladjar” dalam mana kabupaten 
Banjuwangi didaerah Besuki men 
djadi obiek, menurut keterangan 
jang didapatkan ,,Antara”, oleh 
pihak jang berwadjib baru2 ini 
telah diadakan penindjauan di se 
uruh kabupaten jang meliputi ke 
wedanaan Banjuwangi, Rogodjam 
pi dan Blambangan, sedang ke- 
wedanan Bangoredio tidak terma 
suk renfjana. 

Dalam penindjauan di 22 buah 
desa, maka ternjata 16 buah desa 
menjatakan kesediaannja untuk 
melaksarakan tugas kewadjibar 
beladjar itu dan bersedia menje- 
diakan ruangan2 untuk sekolah 
nja, halaman untuk olahraga dan 
lain2nja. Adapun desa2 jang su 
dah menjatakan kesediaannja itu 
ialah: Kemiren, Badjulmati,  Blim 
bingsari, Bomo, Gladag, Kabat, 
Pakisradji, Kembiritan, ' Djambe- 
wangi, ' Sukoredjo,  Buluagung, 
Tjluring, Tembokredjo, Sumber- 
beras, Kedungredjo dan Karang-| 
Sari.   
rsBank Indonesia 
Diakui 

sekalipun masa kerdja 
afruddin sudah selesai pada tgl.   15 Djuli il. Sebagaimana diketahui, masa kerdja seorang Gu- 

bernur Bank Indonesia jang merupakan bank sentral di Inaones.a, 
ditetapkan 5 tahun dan pengangkatan seorang penggantinja di 

lon2 jang dimadjukan oleh De- 

Moneter bisa ditambah seorang 
lagi. Tetapi usul ini tidak bisa di 
terima oleh karena didalam Un- 
dang2 Pokok Bank Indonesia te 
lah ditetapkan, bhw keansgotaan 
Bank Indonesia tidak boleh lebih 
dari 3 orang. Dengan pengang- 
catan satu orang lagi dalam De 
van Moneter, berarti melanggar 
tetentuan2 dalam undang2 tsb 
Karena usul ini tidak bisa diteri 
ma maka PNI tetap pada tuntu- 
annja agar kedudukan Gubernur 
3ank Indonesia itu dilepaskan 
oleh Masjumi. 

Pertentangan “pendirian ini 
nula2 merupakan kesulitan dim. 
engangkatan seorang Gubernur 
'ank Indonesia jang baru, tetapi 
abarnja sudah bisa diatasi dan 
ida kemungkinan besar sekali 
sahwa achirnja Mr. Lukman Ha 
im jang akan diangkat oleh Pe 
merintah sebagai Gubernur Bank 
'ndonesia jang baru. 

Djika nanti soal pengangkatan 
Gubernur Bank Indonesia dapat 
liselesaikan, maka itu tidaklah 
berarti bahwa persoalan bank ini 
sudah habis sama sekali. - Peng- 
angkatan Mr. Lukman Hakim 
mendjadi Gubernur Bank Indone 
sia meniebabkan terbukanja !o- 
wongan wakil Gubernur Bank In- 
donesia. 

Orang mengharapkan, bahwa 
dengan adanja 2 wakil dari. par 
tai besar dalam Dewan Moneter 

lam susunan Dewan Moneter ig. 
merupakan badan eksekutip rori 
tik perekonomian jang didjalan- 
kan oleh Pemerintah. 

Dalam kalangan pengusaha2 
nasional orang tidak mengingin- 
kan lagi adanja team pimpinan 
bank sentral dalam bentuknja jg 

  
|lama, demikian pula tidak dike- 
hendaki “adanja politik moneter 
igberpedome "mada pendirian2 
jang lama. & an 

RRT “telah 

   

menjumbangkan 
10.000 franc Swis kira2 $ 4280 
kepada Panitya Palang Merah In 
ternasional di Djenewa, demik'- 
an disiarkan oleh Radio Peking 
hari Kemis. . 

da 'isterinja di Paloppo. 
Djuga seorang pemuda berna- 

ma "Abdurrahman, berumur 21 
tahdin, tinggal dikampung  La- 
riang Bangi, djalan G. Bawaka- 
raeng Lr 75 No. 90, Makasar se 
telah ditahan oleh alat2 negara, 
telah ditembak mati sebelum pe 
muda itu diadili. Mengenai Ab- 
durrahman ini dikatakan, bahwa 
pemuda tsb pada tanggal 3 Ok- 
tober telah diambil. dengan pak- 
sa dari rumahnja dan ditahan da 
lam tangsi: akan tetapi sampai 
bataljon jang menahannja itu ber 
pindah tempat dari Makasar, Ab 
.durrahman tidak dibebaskan. Me 

  

"Tibet. 
Koresponden ,,Statesman” se ' 

landjutnja ' mengatakan bahwa 

| Warsawa, 

| Polandia menerangkan, 

omisi Penjelidik 
erdana Menteri RRT Chou En Lai telah dikrimkan 
menjatakan bahwa pertempuran hebat teiah terdja- 

12 

bet telah terputus, meskipun rou 
c' tnciatui bagian timur laut Ti- 

bet tetap terbuka. 
Selandjutnja koresponden ,,Sta 

tesman” tadi mengatakan bahwa 
Mimang dituduh telah penghan- 
tjurkan 3 djembatan  didjalan 
Chamde di 'Lhasa jang merupa- 
kan route jang penting antara 

Tiongkok dan Lhasa. 
Djurubitjara resmi di. New 

Delhi mengatakan hari Rabu bah 
wa pasukan RRT telah masuk ke 
India dari Tibet 50 mil dari Chi 
ni minggu jang lalu. Mereka me 
ngundurkan diri tatkala 
patroli India memberitahukan ke 

pada mereka bahwa mereka ada 
diwilajah. India, Ditambahkan- 
nja, bahwa dia tidak dapat mem 
benarkan berita2 pers jang menja 
takan bhw seorang letnan dari 
pasukan RRT telah menjatakan 
bhw petanja menundjukkan bah 
wa daerah jang didatanginja itu 
adalah bagian dari Tibet. Insi- 
den ini terdjadi dikaki pegunu- 
ngan Himalaya Shipki jang ting 
ginja 15.000 kaki (Reuter-Anta- 
ra). 

Polandia 

Mengenai 

sebuah 

  

''Komando2Mili | 
ter A.S..Di, Dje 
pang Akan Di 
tarik Mundur 

DENGAN RESMI A.S. meng- 
umunikan pada malam Kemis di 
Washington bermaksud dalam 
waktu satu tahun menarik mun- 
dur komando2nja militer jang be 
sar dari Djepang. ' Kementerian 
pertahanan A.S. mengumumkan 
hal ini dalam hubungan dengan 
penindjauan kembali semua ko- 
mando2nja militer diseberang lau 
tan terketjuali di Eropa. 

Menurut pengumuman Penta- 
gon itu beberapa komando utk. 
(Timur Djauh akan ditarik mun- 
Idur dari Tokio utk ditempatkan 
Idibawah pimpinan laksamana Pe 
ilix Stump, panglima besar pasu- 
kan2 A.S. didaerah Pasifik jang 
bermarkas-besar di Hawaii, pada 
tgl. 1 Djuli tahun depan. Koman 
do pasukan2 PBB jang djuga ada 
di Djepang akan dipindah ke Ko 
rea dan akan tetap mempunjai 
statusnja sebagai suatu organisasi 
jang berdiri sendiri. Dengan ada 
nja putusan ini tidak terdapat 

perobahan2 besar dalam penjeba 
ran pasukan2 A.S. didaerah. Ti- 
mur Djauh. Demikian pengumum 
an kementerian pertahanan A.S. 

(KIP). 

Optimistis 
Kemungki- 

  

nan Perluasan'Perda- 
gangan:Dgn Indonesia 
BerhorapiSelekas Mungki 
an Pelajaran Langsung 

PIHAK KEMENTERIAN 
telah menjatakan optimismenja 

n'Buka:Hubung: 
Dgn “Indonesia 

perdagangan luar negeri Polandia 

mengenai kemungkinan untuk 

memperiuas hubungan dagangnjamdengan Indonesia. Daiam hu- 

bungan ini kementerian tsb. selandiutnja menerangkan, 

bila perlu, Polandia bersedia mempertimbangkan 

umuk mendasarkan hubungan2 

bahwa 
kemungkinan 

dagangnja atas ,,effective curren- 

cy”. Sementara itu Polandia berharan akan dapat lekas membuka 

hubungan pelajaran setjara langsung dengan Indonesia. 

Dalam pertjakapan dgn warta 
wan ,,Antara” Hertatijanto di 

L. Dobrzanski. dari 
bagian perdjandjian2 pada kemen 
terian- perdagangan luar negeri 

bhw ia 

Imerasa optimistis atas kemungki- 

inan untuk memperbesar volume 
perdagangannja dgn. Indonesia. 

Dalam hubungan ini ia" menegas 
kan, bahwa jang penting dalam 
hal-ini ialah adanja kedjelasan 
tentang barang2 apa jg dikehen- 
daki oleh Indonesia dari Polandia. 

Tentang kemungkinan utk mem 
berikan kredit kepada Indonesia, 
Dobrzanski menerangkan, bhw. 
dalam hal kredit barang2, Polan 
dia senantiasa bersedia membitja 

rakan. 

Polandia bersedia memberikan 
barang2 modal dgn sjarat2 jg da 
pat dibitjarakan setjara peristiwa 
demi peristiwa. Akan tetapi djuga 
dalam hal ini jang penting ialah 
adanja kedjelasan tentang mesin2 
atau pabrik2 apa jang dikehen- 
daki oleh Indonesia. 
Dobrzanski. Dalam hubungan ini 
ia selandjutnja mengingatkan, bah 

ya di Djakarta kini sedang di 
adakan pembitjaraan2 tentang ke 
nungkinan utk mendjual kapal2 
kepada Indonesia. Ditambahkan- 
ija, bahwa dengan Ceylon telah 
diadakan persetudjuan untuk men 
djual 5 buah kapal dari kelas 
nenengah (3.000 ton), demikian 
djuga dengan India. 

Kemungkinan pergunakan 
sistim pembajaran lain. 

Atas pertanjaan mengenai segi 
pembajarannja, Dobrzanski mene- 
rangkan, bahwa menurut pengala 

  

AmerikaMembeli| 
Timah-6004 Ton 
Dari Indonesia 

BERHUBUNG diperpandiang 
nja pengusahaan pemerintah Ame 
rika Serikat terhadap penuangan 
timahnja di Texas City, maka pe 
merintah Amerika Serikat baru2 
ini telah menanda-tangani kon- 
trak pembelian timah  sebanjak 
600 ton dari Indonesia. Kontrak 
pembelian tersebut dimaksud utk 
dapat memberikan supply pada 
penuangan timah Texas City se 
lama triwulan ke IL tahun ini, 
demikian keterangan Notosudirdjo 
Kepala Kantor Pendjualan Hasil 
Tambang Negeri. Sediumlah 690 
ton timah itu 
pengangkutannja “ dimulai. 

Demikian ' 

mannja, sistim jang terbaik untuk 
memperlantjar pertukaran barang? 
ialah sistim ,,cdlearing”.  Ditegas- 
Ikannja, bahwa dalam hal ini jg. 
Idipentingkan ialah pertukaran ba 
rang2 dan bukan djual-beli alat2 
'pembajaran luar negeri. : 

Atas pertanjaan mengenai ke- 
mungkinan  dipergunakannja sis- 
tim ,,effective currency”, ia men 
djawab, bahwa kemungkinan itu 
ada. Dikatakan, bhw. bila salah 
satu pihak memang mempun:ai 

lalasan untuk memakai sistim itu, 
maka pemerintah Polandia berse 
dia pula utk. mempertimbangkan 
dan membitjarakannja. Seperti di 
ketahui, hubungan dagang antara 
Indonesia dan Polandia selama 
ini didasarkan atas Sistim ,.clea 
ring”. Sistim ini dpiergunakan 
pula dalam hubungan dagang an 
tara Polandia dan Tiongkok, In- 
dia serta Birma. 

Ada minat untuk beli le- 
bih banjak karet. 

Mengenai kebutuhan Polandia 
akan karet alam, Dobrzanski me 
nerangkan, bhw Polandia mempu 
njai minat utk membeli lebih ba 
njak karet. Dalam hubungan ini 
diingatkannja, bahwa - Polandia 
mempunjai 4 atau 5 buah pabrik 
pengolah karet, jang terbesar di- 
antaranja di Poznan. Menurut 
Dobrzanski,: pabrik2 itu semuanja 
bekerdja dengan bahan2 mentah 
jang di-impor. Selama ini Polan 
dia mengimpor karet jg dibutuh 
kannja itu diantaranja dari Ma- 
laya, Ceylon dan Indonesia. 

Dalam pada itu ia menegaskan, 
bahwa apabila Polandia dapat 
mendjual Iebih banjak hasil2 in- 
dusterinja, maka negeri tersebut 
akan bisa membeli lebih banjak 
karet pula, 

Selama ini djumlah karet jang 
diimpor oleh Polandia dari Indo 
inesia menurut tjatatannja adalah 

12.000 sampai 3.000 ton sebulan. 
entang barang2 lain jang terms 

Isuk daftar impor dari Indonesi: 
Idisebutnja kopra, teh, kopi, ti- 

Imah, rempah2 dsb. 

Hubungan pelajaran jang 
tetap, 

Atas pertanjaan mengenai ke- 
mungkinan utk membuka hubu- 
ngan pelajaran setjara langsung 
Idengan Indonesia, — Dobrzanaki 
menerangkan, bahwa pemerintah 

nja kini memang sedang membi- 
tjarakan kemungkinan itu, Dika- 
|takan, bhw selama ini setjara in 

Isidentil ada. pula -kapal2. Polan- 

akan diselesaikan (dia jang singgah .dipelabuhan2 
bulan (Indonesia, jaitu kapal2 jang men 

Djuli ini hingga bulan September |djalankan “dinas “pelajaran tetap 
jang akan datang. 

Mati Sebelum Diadili? 
jg didapatnja 

Ma- 
nurut keterangan 

dari Komando Pangkalan 
kasar pemuda tersevut' tida' 
serahkan kepada komando. terse- 

but utk diadili atau ditahan le- 
bih landjut. Belakangan didapat 
nja lagi laporan, bhw Abdurrah 
man tersebut bersama tahanan2 
lainnja telah ditembak mati se- 

belum bataljon tsb meninggalkan 
Makasar. Demikian antara lain 
laporan jang dikemukakan kepa- 
da A.R, Fagih dan jang dilan- 
djutkan kepad#'wemerintah se- 
bagai keteran#XZ daripada per 

tanjaannja itu (Antara), 

antara Polandia dan Tiongkok. 

Tentang soal pengangkutan ba 
tang2 jg berlangsung antar, Po 
landia dan Indonesi, selama ini 
dikatakan,” bahwa oleh karena 
djumlah barang2 jo diekspor da 
ri Polandia ke Indonesi selama 

lini tidak begitu banjak, maka ba 
rang2 ini di "pool” dipelabuhan2 
Belanda dan dari sana baru di 
angkut ke Indonesia oleh perusa 
haan2 pengangkutan Belanda. Bi 
la volume perdagangan antara 
Polandia dan Indonesia &dhari- 
hari ig akan datang mendjadi le 
bih besar, maka kemungkinan 
untuk membuka hubungan peng- 
angkutan setjara langsung dgn. 
Indonesia pun mendjadi lebih be 
sar, sehingga kapal2 Polandia jg 
selama “ini mendjalankan “dimas 
pelajaran tetap ke. Tiongkok 
akan mengambil rout2: Polandia- 

Demikian Indonesia-Fiongkok. 
Dobrzanski, (Antara). 
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5 4/6/1956,     
an kepada Pemuda-pemuda Indonesia untuk di-didik 

     

   
    

   

   
     

    

   

  

      

     

  

   
   
   

   

   

     
     

     

     

    
   

    

  

   
selama 5 tahur      

  

    

setelah lulus udjian dari pendidikan AKADEMI ANG 
KATAN DARAT. 

| 8. Surat keterangan kesehatan badan dari dokter. 
19. Pelamar jang masih mendjadi tanggungan orang tua/ 
| wali harus dengan idzin tertulis dari orang tua/wali 

Beer nga 

Surat permohonan harus ditulis sendiri dan disampaikan 
kepada alamat jang terdekat dari tempat tinggal si-pelamar 
seperti dibawah ini: Ya 

| 3. Kepala Genie Bangunan Sub Terr. R.I.-1, 
Kutaradja - Atjeh. 

Kma. Bataljon Genie Pionier Terr. I, Medan. 
Kmd. Kompi Genie Pionier Sub. Terr. R.1.-4, Padang. 
Kmd. Bataljon Genie Pionier Terr. II, Palembang. 
Directoraat Genie Angkatan Darat, Djakarta. 
Kmd. Bataljon Genie Pionier Terr. III, Bandung. 

. Kepala Genie Bangunan Seksi TV-13-6, Jogyakarta. 
Kepala Genie Bangunan Terr. IV, Semarang. 

. Kepala Genie Bangunan Sub. Terr. V/17, Surabaia. 
10. Kepala Genie Bangunan Terr. V, Malang. 

| 11, Kepala Genie Bangunan Terr. VI, Bandjarmasin. 
12.. Kepala Genie Bangunan Sub. Terr. VI/20, 

$ Pontianak. 
13. Kmd. Bataljon Genie Pionier Terr. VII, Makasar. 
14. Kepala Genie Bangunan Sub. Terr. 24/VII/3, 

s Menado. 
“15. Kepala Genie Bangunan Sub. Terr. 25/VII/4, Ambon. 
16. Kepala Genie Bangunan Sub. Terr. 26/VII/S, 

h" , Den Pasar. 
dengan disertai lampiran-lampiran : 

1. Riwajat Hidup lengkap. 2 
2. Salinan idjazah dan daftar angka-angka udjian terachir. 
3. Kete n-keterangan seperti termaksud dalam ad. IN. 

|. 4. 3 (tiga) buah pasfoto. 

: Bagi mereka jg. baru menempuh udjian penghabisan 5.M.A. 
—.. Negeri bagian B. tahun ini (tahun peladjaran 1955/1956), 

—.. salinan idjazah dan angka udjian terachir dapat disusuikan 
kemudian. Dalam hai ini harus ada Surat Keterangan-dari 
Kepala Sekolah jang bersangkutan jang menjatakan bahwa 

i-pelamar telah mengikuti udjian S.M.A. Negeri bagian B. 

| V. Disampul sebelah kiri atas supaja dituliskan : 

"LAMARAN AKADEMI GENIE 
— ANGKATAN DARAT” 

. Para pimar harus melalui »udjian saringan pendahuluan” 
jang diadakan pada tanggal” seperti tersebut dibawah : 

p
u
p
u
N
 

. 
S
»
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| 1. Untuk Kotaradja — pada tanggal 31 Djuli 1956. 
Se Da Mb Re 2 Agustus 1956. 

Pe adang 4 Sa 1956: 
ma 6 “1956. 

aa 7 Nan 55 
Ge Lai 8 2 ha 1956: 
Re 3 16 1 9S 
na 18 Ie A9 
ae DA CAN 10565 
Me ang NA Be Josh 
11. ',, Bandjarmasin PO na 1955 
12. Pontianak KL A  Ia 
13. ,, - Makasar 8 3 1956. 
14.» Menado 6 PA ee 
Ie pe Ambon 11 Aan 
16. ',, Den Pasar 30 Djuli 1956. 

| MIL. Untuk mengikuti ,,udjian saringan pendahuluan” tersebut, 
. para pelamar harus datang di alamat seperti termaksud da- 
lam ad. IV dimana ia mengadjukan surat lamaran, pada 
'tanggal seperti jang telah ditentukan dalam ad. VI, djam 

pelamar jang lulus udjian saringan pendahuluan, akan 
il untuk selandjutnja di-udji (udjian tertulis) dalam 

   

   
£ Pemeriksana Badan oleh Djawatan Kesehatan Tentara 
(dokter Tentara). 

Untuk punt 1 dan 2 diadakan tempat seperti dalam ad. IV. 
dan untuk punt 3 di Bandung. 23 

Para pelamar jang dipanggil untuk mengikuti udjian Psy- 
Cho-techniek diatas, mendapat penggantian uang djalan sz- 
suai dengan peraturan? jang berlaku untuk itu. 

X. Selama pendidikan peladjar diharuskan tinggal di-asrama , 
dan diberi an TARUNA dengan menerima uang-saku 
menurut Keputusan K.S.A.D. No. 136/KSAD/Kpts/51 
serta tunduk pada peraturan? jang dikeluarkan untuk itu 
dan jang dikeluarkan oleh Directoraat Genie Angkatan 

IK. 

XI. He ditutup pada tanggal 28 Djuli 1956 (stempel 

|. XII Suratmenjurat mengenai Pengumuman ini tidak diadakan. 
D0 Bandung, 16 Djuni 1956. | 

DJUDAN DJENDERAL ANGKATAN DARAT, 

SAPARI SURIADIBRATA 
1 / N.R.P, 15430 
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RMAKER: 

menghatsilkan ribuan ahli, 
Aa t dan Praktijk. I, 

TISCH, MODERN. 
dan puluhan tahun berpengala- | 

  

   

   

I. MARKAS BESAR ANGKATAN DARAT memberi kesem- 

11956 pada hari Selasa malam, para 

| Wien Hadisubroto, djuara harapan bg. seriosa, Bambang 

'dibatjakan Djaksa, terdakwa Su- 

|diadi pertietjokan mulut antar? 

Na penenrsen see | matagelan telah sawut 

demikian rupa sehingga achirnja 
suami ini tjenat2 dianckut keru- 
m 

dang dalam tahanan polisi. 

Semarang, 
24 karat: djual ......... Rp. 45,50 |Wonita didaerah Banjumas. Oleh 

Deli nik Rp, 44,50 |Terr. IV jang pada waktu itu 122 karat: djual |........ Rp. 42,50 Idiwakili Kapten Suparjo selain | Bei Sisa Rp. 40,50 diterima dengan baik, pula diberi 
| Untuk harga emas Surabaja, Dja 
| karta, Medan dan Luar Negeri 
(hari ini 

   

     

  

  

       

   

  

   
   

  

   

      

   

  

—— SUDHARTI DJUARA SERIOSA — 
Setelah selesai lomba final kedjuaraan Bintang 1 S 1 sd 3 “. pemenang diberi ka ga 
bunga. Tampak peserta Sudharti, djuwara wanita bagian seriosa 
sedang menerima sebuah karangan bunga, Disebelahnja Tora) 

| Suwarso 

    

  

djuara seriosa bagian pria dan Ben Hadi djuara harapan bagian 
|. seriosa, (Foto: ,Suara Merdeka). 

Inilah Bintang? Ra- 
dio Semarang 1956 
Favori2 Semarang Sumarsih-Titek Puspa 
Dan Dharmanto jatuh — Muntjul Muka2 
Baru Jg Akan Mewakili Smg. Ke Djakarta 

DENGAN MENDAPAT perhatian besar, tgl. 17 Djuli 1956 
malam di Studio R.R.I. Semarang dilangsungkan perlombaan finale 
Bintang Radio Studio Semarang tahun 1956. Menurut keterangan 
perhatian kepada perlombaan itu tahun ini agak kurang dibanding 
dengan tahun jang lampau, sedangkan peserta jang terbanjak tahun 
ini adalah bagian hiburan dan tahun jang lampau kepada bagian 
krontjong. Dalam perlombaan tsb., ternjata favorit2 Semarang 
telah djatuh, jaitu bag. krontjong Dharmanto, hiburan Sumarsih 
dan Titiek Puspa. 

Lagi Perkara 
Terima Suap 

Jang Dilakukan Se- 
orang Pegawai Per- 
industrian Djawa 

Tengah 
PENGADILAN Negeri Sema- 

rang dengan Hakim Sunarto dan 
Djaksa Achmad hari Selasa jbl. 
telah mulai memeriksa perkara 
tuduhan meminta "hadiah” beru- 
pa sedjumlah uang jg dilakukan 
oleh terdakwa Susamto, seorang 
pegawai Djawatan Perindustrian 
Djawa Tengah bagian pembagian 
cambriges, Menurut tuduhan jang 

  

  
Dengan perginja Siti Noerroch 

ma dari Semarang jang berhasil 
merebut djuara seriosa selama 2 
tahun berturut-turut (1954-1955) 
terasa sekali kekurangan bibit jg 
dapat menjamai nilai Siti Noer 
rochma pada waktu itu. Tetapi 
isekalipun demikian Kepala bag, 
siaran RRI senantiasa berusaha 
utk mendapat bibit2 tsb. dan sa 
lah satu langkahnja adalah bah 
wa pada penutupannja perlomba 
an tsb. diadakan upatjara penje 
rahan bouguet oleh peserta kepa 
da para pemenang. Upatjara tsb 
dimaksudkan pula supaja dalam 
tahun jg mendatang, apabila me 
reka bertemu lagi,  hendaknja 
perlombaan tetap dapat dilang- 
sungkan setjara sportief dan pe- 

Isamto pada th. 1954—1955 me- nuh semangat. 
minta dan menerima hadiah” 
berkali-kali berupa uang hingga 
meliputi sedjumlah ratusan ribu 
rupiah dari pengusaha2 batik di 
Djawa Tengah sedjumlah Lk. 20 
orang. Diantara "hadiah” itu ada 
jang diminta setjara tetap setiap 
bulan dari Lk. 19 pengusaha. 

Atas tuduhan tsb terdakwa me 
njatakan bhw ia tidak pernah me 
minta. ,,hadiah?” dari pengusaha2 
batik itu, tetapi diakui bhw pa- 

'ra pengusaha batik memberikan 
sendiri hadiah uang kepadanja. 
Hadiah” itu diterimanja “ditempat 
kediamannja di Hotel Tionghoa 
Semarang. Ia tidak mengetahui, 

apa maksudnja para pengusaha 
itu memberikan hadiah uang ke 
padanja, tetapi terdakwa  mem- 
punjai dugaan mungkin uang jg 
diberikan kepadanja itu uang ke 
untungan jang didapat oleh pa- 
ra pengusaha dari pendjualan 
cambriges. Menurut terdakwa, 
cambriges jg diterima oleh pe- 
ngusaha2? batik itu tidak semua- 
aja dikerdjakan utk membikin 
kain batik, tapi ada sebagian jg 
didjual dituaran. 

Pada pemeriksaan perkara tsb. 
jg baru pada tingkat pertama 
ini, sidang Pengadilan baru men 
dengarkan keterangan2 terdak- 
wa mengenai soal2 tehnis jang 
berhubungan dgn tugas pekerdja 
an terdakwa di Djawatannja da 
lam hubungan dgn soal pemba- 
gian cambriges. Sidang kemu- 
dian ditunda untuk dilandjutkan: 
lagi pada tgl. 2 Agustus j.a.d. 

Sebelum sidang ditutup,  Ha- 
kim mernanjakan pada terdakwa 
apakah.. permintaannja — semula bang Soewarso. Djuri djenis lagu 
agar saksi2 dalam perkara ini 'seriosa/hiburan terdiri dari sdr2 jang djumlah Ik. 20 orang djadi Kusbini, Dailamy, R.AJ. Soepro- 
dilangsungkan sumpah di mimbar |bo dan djuri lagu krontjong sdr2 

Hasil2 perlombaan finale 

Hasil2 perlombaan finale pada 
malam itu sbb.: Seriosa wanita: 
djuara ke-I Soedarti dgn angka 
115)4 dan djuara harapan dengan 
angka 110 Wien  Hadisoebroto. 
Pria: djuara pertama Bambang 
Soewarso dgn. angka 123 dan 
sebagai djuara. harapan Benny 
Benhady dgn angka 110. Djenis 
lagu krontjong wanita: djuara 
Johana (Pati) dgn angka 122, 
djuara harapan Indrawati (Sala- 
tiga) dgn angka 113. Pria: djua- 
ra Moeljono dgn angka 118, djua 
ra harapan S. Dharmanto dgn 
angka 112. Djenis lagu hiburan 
wanita: djuara Tilly Latuheru 
dgn angka 1224 dan djuara ha- 
capan Sri Soemarsih dgn angka 
117. Pria: djuara Soedjoeki dgn 
angka 12015 dan djuara harapan 
Soedjono dengan angka 111. 

Jang akan dikirim ke 
Djakarta, 

Selandjutnja pada malam 
ditetapkan pula wakil2 studio 
Semarang jang akan ikut serta 
dalam perlombaan Bintang2 Ra- 
dio Seluruh Indonesia th. 1956 
di Djakarta pada bulan Septem- 
ber jad. Penetapan tsb. berdasar 
kan atas angka 117 dan mereka 
adalah: untuk lagu  krontjong 
bag. wanita Johana dan pria 
Moeljono, hiburan bag. wanita : 
Tilly Latuheru dan Sri Soemar- 
sih, pria Soedjoeki, sedangkan 
djenis lagu seriosa bag. wanita 
tak ada, tetapi bagian pria Bam 

itu     
bagi jang beragama Islam dan Kusbini . 
sumpah di Klenteng bagi Ba aa R. A. J. Soeprebo dan 
beragama Kong Hu Tju. Atas pari 

  

pertanjaan ini terdakwa memin- 
ta peridapatnja pembela Mr. Ab 
dulmadjid. Pembela ini berpen- 
dapat. bahwa menurut instruksi | : : 
dari Kementerian Agama sum-' , Dalam sebuah pernjataan jang 
pah di-mimbar dan di Klenteng dikeluarkanja pada tgl. 16-7 jang 
tidak diperkenankan kalau tidak lalu, Dewan Pimpinan Pusat Se- 
sangat mendesak, sedang kekua- rikat Buruh Kereta-Api menjata- 
tannja untuk kesaksikan sesuatu kan protes kepada DKA terhadap 
perkara adalah.. sama dengan tidak dilaksanakannja hasil pe- 
sumpah jang dilakuka, di Penga rundingan tgl. 12 April 1956, jg 
dilan. Dari itu pembela  menja- telah dilakukan antara SBKA 
rankan, agar para saksi disum- Menteri Perhubungan dan Minta 
pah di Pengadilan sadja. Terdal X Portinkala Me : 5 
wa menerim, saran dari pembes En Pantat Berniat lanja itu. | an itu, protes tsb. akan dilaksana 

. kan dalam bentuk aksi2 jg telah 
TUSUK SUAMI PENGAN ditetapkan oleh D.P.P, SBKA dan 

GUNTING. . jang akan meningkat sampai pada 
Diduga karena urusan rumah pemogokan, Selain dituntut supa 

'angga maka baru2 ini telah terfja hasil perundingan tsb, diatas 
dilaksanakan, dituntut pula su 
'paja sekretaris umum SBKA tja- 

ANTJAM MOGOK LAGI? 

  

nioriiah dan tuan M. pegawai 
Diarvatan Kehutanan. Peristiwa bang Situbondo, jang telah dipe- 
ini terdjiadi . di Hotel ,,Islam” fjat' oleh DKA, dipekerdjakan 
Rembang dimana suami-isteri ber 'kembali. , : “nosal. Njonjah M. jang karena 
rertistiokan rupanja  mendjadi 

r sebuah 
cuntine jang kemudian tusukkan 
itu disalah suatu bagian badan se 

NJ. MACHMUDAH MAWAR. 
DI MENGHADAP PANGLIMA 

T.T. IV, 

Pada hari Sabtu jbl. Nj. Mach 
mudah Mrwardi anggauta Parle- 
'men Fraksi Nahdlatul Ulama te- 
lah menghadap Panglima Terr. 
IV untuk meminta beberapa ke- 
terangan dan pendjelasan menge 
hai fawanan2 jang ada didaerah 
Djawa Tengah terutama tawanan 

ahsakit. Kini njonjah M, se- 

Nya 2 SAM (Antara) 

“HARGA EMAS. 
Chusus "Suara Merdeka,” 

beberapa pendjelasan ' mengenai 
para tawanan Wanita jang se- 

kami Isungguhnja bukannja ditawan da 
'atatannja, 

tidak ' menerima 

lam arti biasa, akan tetapi hanja 
H | —. semata2 dilindungi sadja. Kemu- 

dian oleh Kapten Suparjo didje- 
Tg G O laskan, bahwa dalam waktu jang 
“Belhian Titan singkat mereka berturut-turut 

akan segera dibebaskan. Mulai 
saat sekarang telah dimulai me- 

Injiapkan pelaksanaannja dengan 
tjara jang sebaik2-nja, agar kelak 

  

   

    

  

TTiap OrangiTuaiMu- 

  

   

  

9 snak dibutuhkan sebuah gedung 

'tuhkan 3000 gedung sekolah lagi 

. Sigja jang diperlukan untuk . me 
“Rutupi kebutuhan adalah sedikit 

   NI il, Sebulan 
Bisa Dikumpulkan 60 Djuta Rupiah Se- 
tahun Untuk Bikin Rumah2 Sekolah 

BERHUBUNG DENGAN kegelisahan pada para orang tua 
murid, sebagai akibat dari sangat kurangnja kemampuan peme- 

  

rintah menampung anak-anak sekolah, baik untuk S.R. maupun 
untuk Sekolah Landjutan Pertama, Gabungan Perkumpulan 
Orangtua Murid dan Guru Seluruh Indonesia (G.P.O.M.G.S.L) 
menjatakan pendapatnja sebagai berikut: Kekurangan gedung 
sekolah merupakan faktor utama, jang tak memungkinkan pe- 
pampungan murid2 baru baik untuk S.R. maupun untuk S.M.P. 
sebagai mestinja. 1 : 

Menurut bahan2 resmi untuk (ngurus Jajasan BPGPPI telah di 
tahun pxadjaran 1956/1957 ini|kemukakan angka2 berdasarkan 
sadja, ada Ik. sebanjak 1.500.000 |bahan2 jang ada tentang berapa 
»nak jang tak dapat ditampung j9edung2 sekolah jang dibutuhkan 
c.eh S.R. Djika untuk tiap 500|dewasa ini dan berapa beaja jg 

j diperlukan untuk dapat. mentju- 
kupi kekurangan tersebut. Beaja 
jang dibutuhkan Ta Tn 

antuk tahun ini sadja. Bila tiaplja'tu lebih satu miljard rupiah, 
gedung sekolah mekanai bia djika hanja untuk Re Ka 
ia sebanjak Rp. 350.000.-— maka busuhan dewasa ini sadja dan 
ANA P , “idumlah ini akan setidak2nja 3 

1m lagi,  djika dalam tahun 
11960 hendak didjalankan undang2 
iwadjib beladjar, pada waktu ma 
na sebanjak Lk. sepuluh djuta 
anak masuk sekolah rakjat. 

sekolah, maka sedikitnja - dibu- 

     

  

nia Rp. 1.050.000,000,— - (satu 
miljard limapuluh djuta rupiah). 
Suatu djumlah jang tak sedikit, 

Ta an damai RE. Dikemobtban, Kementrian So sadja. Dengan tjara pemerintah sial dapat berbuat Dea AA 

ie. Kementerian P.P.K. meme- '”" Sebagian uang Jajasan Dana 
nuhi kebutuhan akan gedung2 se Bantuan jang diperoleh dari ha- 
kolah lebih2 dengan politik pe S! undian setiap bulan itu dapat 
nekanan anggaran biaja dewasa pula Gk pipa Ta Ta 
ini sukar sekali diharapkan utk» VKan gedung sekola Tag an 
menambah djumlah gedung se pu'la-diadakan suatu aa 1 P3 
Fatih : ji Janan lain, jg sama besarnja de an dalam waktu jang Ma Kn an dewasa 
Tpi . sea Un i.lini. Dari kenjataan betapa laku 
kana Ba Na Gua nia undian uang besar itu dapat 
garan biaja Kement. PP.K., se ditarik keimspulan, bahwa un- 
verti jang sudah berkali2 ditun Sian uang besar tsb. dapat diada 
tut oleh: organisasi? pendidikan,jkan 2 kalil sebulan, satu sebagai 
Isukarlah dapat diharapkan, bah (biasa ditarik setiap achir bulan 
wa rentjana kewadjiban beladjar dan satu lagi pada tiap perte- 
dapat didjalankan, karena kekungahan bulan. Jajasan BPGPPI 
rangan gedung sekolah sadja. Se tidak a priori menghendaki izin 
lain dari pada itu organisasi2 mas tsb. diberikan padanja, bahkan 
sa, para pengusaha dll. jang pada djika perlu, dibentuk sebuah Ja 
umumnja adalah orang tua mu- jaan lain, dimana Kementerian 
rid2, baik jang langsung maupun aa ae ea an 
tidak langsung bersangkutan dgn. Pertanggung d t : 

masalah dance NN Fa Tag 2 Bae Mag 2 Ag ay 5 Fi data ah bertambah, makin 
ka ana Pn Lae Ha kin baik, siapapun jang mengusa- 

J5 Serta membantu pemerintah, jakannja. Menurut Pengurus Ja 
dengan dalan menambah sem insan BPGPPI, Menteri Sosial 
“ gedung2 Sekola giat mendjandjikan akan mempsla- 

GA etek moda Idiarinia lebih landjut dan akan 
$ Me- berusaha, supaja saran tsb. dapat nambah djumlah gedung "sekolah diwudjutkan, dalam waktu jarg 

tsb. sebaiknjalah Perkumpulan aki . : pat mungkin. 
Bagan Murid dan Guru (P.O.| “perlu ditambahkan, bahwa Ja- 
Pe t Pn Be : Naa iasan BPGPPI ini didirikan bebe 
Lea NN 0 k Pen f P. hi "Irama bulan jl. oleh Badan Musja- 
Pe aa 2 un, Ding varat Perguruan Partikelir Indo 
Ne an EaaDa lapangan. peM | hesia, sebagai pelaksanaan salah 

Wbangunan gedun, sekolah MEeN-I satu usaha BMPPSI, untuk mem 
dapat dukungan jang terorgani- bantu perguruan? partikelir men sasi sebaik2nja. aer Diselurah “ Indowik Makau dirikan gedung2 sekolah. (Ant.) 

ada sebanjak 5 djuta orangtua 
murid, baik jg tergabung maupun 
tidak masuk salah satu P.O.M.G. 
Djika suatu gerakan ,satu rupiah” 
diorganisir tiap2 P.O.M.G., maka 
dapat diharapkan setiap bi 

  

  

p' bulan Ac 
Rp. 60.000.000,— jang berarti da 
pat menambah kira2" 2007. 

sekolah tiap tahun,” |- 

Kalau Isterinj 
DjanganBawa Naik Hadji 
2g Dr Ali Akbar Jang Telah Bekerdja 

“Tahun Sebagai Dokter Di Mekkah— 
. Nji Utjih Sudah Mati 

Disamping gerakan satu ru- 
piah” setiap bulan ini, hendaklah 
.diorganisasi badan2: chusus “utk. 
j mengusahakan pertambahan ge- 
dung sekolah. Dalam hubungan 
ini patut dihargakan usaha2 rak 
jat didaerah2 dan oleh pemerintah 
daerah hendaklah lebih diberi ke 
mungkinan untuk bekerdja lebih 
baik. & 
i Kementerian Sosial dapat pula 
memberi djasanja, dgn mengada- 
ikan suatu undian uang besar jg 
lain daripada jang ada sekarang, 
jang penghasilan bersihnja chusus 
untuk ,,Dana Gedung Sekolah”, 
setiap bulan. Dalam rangka pem 
bangunan gedung 'sekolah terse- 
but inisiatip partikelir jang hen- 
dak mendirikan sebuah Bank chu 
sus untuk membeajai pembangu- 
nan2 gedung sekolah, patut pula 
mendapat sokongan masjarakat 
dan pemerintah. 

Achirnja hendak diperingatkan, 
bahwa masalah kekurangan ge- 
dung sekolah ini adalah suatu 
masalah jang amat serieus, hing- 
ga djika tidak ada usaha2 jang 
konkrit, bisa membawakan ek- 
ses2 jang menjuramkan masa 
depan sebagian harapan. bangsa 
kita. 
Demikian pernjataan Gabun 

an P.O.M.G. Seluruh Indonesia, 
ig. djuga menjarankan.  supaja 
kesempatan2 jang ada dalam 
hubungan kerdjasama 
nal, seperti keanggotaan peme- 
rintah kita dalam UNESCO, di- 
pergunakan sebaik2nja oleh pe- 
merintah. 

Jajasan B.P.G.P.P.I. min 
ta adakan undian uang 
besar, 

Dalam menghadapi soal jang 
Sama Pengurus Jajasan Badan 
Pembangunan 
an Partikelir Indonesia (B.P.G, 
PP.) telah mengadakan pem- 
bitjaraan2 dengan: Menteri Sosial 
Fatah Jassin baru2 ini. Oleh Pe 

  

KETJELAKAAN NGERI. 
Pada hari Djum'at siang jbi. 

Girumah Kp. Gendong Utara Se- 
marang telah terdjadi peristiwa 

sajur jang panas jang pada waktu 
itu sedang diangkat dari kompor. 

Pada hari itu Ibu T. 
masak sajur. Anak2nja telah da 
tang memintanja dan permintaan 
tsb. dilaksanakan 
jang besar nama Surati jang ke 
'mudian mengambil pantji terisi 
sajur diatas kompor. Dengan ti-' 
dak mengingati, bahwa pantji itu 
sangat panas, maka S. sesudah 
mengangkat pantji itu lalu me- 
lepaskan lagi pantji tsb. djustru 
mengenai adiknja nama Mudjijati 
umur 2 th. dan Parno umur 1 th., 
sedang ibunja jang berada tidak 
djauh dari tempat tsb. pun men- 
dapat luka2 ringan. Dengan se- 

internasio | j 

Gedung2 Perguru- Lin 

    

   

jang mengerikan, dimana 3 orang 5 
mendjadi korban akibat tersiram |! 

sedanz JA. K 

oleh anaknja |... 

  dengan pers menerangkan, 

sertai pengertian dan keinsjafan 

djangan dibawa naik hadji. 

PERINGATAN LUSTRUM 
KE. 

  

  Dengan mendapat perhatian 
besar, Senen sore 'j.b.l. di 
Geredja Sing Ling Kauw Hwee 
Semarang diadakan peringatan 
lustrum ke II berdirinja Gere- 
dja tsb. Oleh Rev. Tan Hok 
Ijoan diriwajatkan  berdirinja 
Sing Ling Kauw sedjak tgl. 18: 
12-1945 jang semula- menempa- 
ti gedung bioskoop Lux, kemu- 
dian pindah2 sampai achirnja 
dapat menempati gedung Sovo- 
karti, dimana chotbah2 jang dise 

j an senantiasa menda- 
t perhatian jang makin besar. 
ngar “menitik beratkan kepa- 

da pentingnja sembahjang ber- 
rantee, Rev. Tan Hok Tjoan se 

|Jandjutnja meriwajatka, didapat 
nja uang untuk mendirikan se- 

Ibuah Geredja jang kini ditempa 
ti dan semula menghadapi kesu 
litan2 untuk mendapatkan uang. 
Achirnja dengan berkah Tuhan 
pada suatu hari dalam bulan 
April ad. seorang djanda jang 
menjerahkan padanja 2 buah ber 
lan jang beratnja 7,9 karaat, Ka lau taksiran semula barang itu seharga Rp. 11,000,—, ternjata 
Waktu didjualnja kepad, seorang 
jDangsa Arab, harga tsb. melon djak sampai Ik. 33.000,—, teta pi setelah itu diketahui pula, bahwa 2 harj kemudian harga tsb. Jalu turun. Hasil dari pada pendjualan berlian itu, achirnja dapat didirikan “Geredia 

Hwee, Perin 
  
Ling Ka 
|ditutup: 
diikuti d 
ra hadii: ilirin 

a1 mendjelang 
konggres PNI jang beberapa hari 
lagi akan dimulai di Semarang 
dewasa ini sudah mulai 

di Semarang antaranja Ki Ma- ngunsarkoro, Mr, 
.K. Gani, Tonny Wen, 

no Danuatmodjo (Gubernur Su- 

1 “NI, lainnja an- 
taranja Nj. Pudjobuntoro, 

Mr. Sumanang dil. 
P.M. Ali Sastroamidjojo — dan 

Menteri2 PNI lainnja akan tiba' 
di Semarang hari Djum'at tgl. 20. 
Ojuli. Dan Presiden Sukarno 
akan datang di Semarang untuk 
menghadliri resepsi penutupan ' 
konggres tsb. pada tgl. 28 Djuli. | 

BERHUBUNG DENGAN kesukaran? 
jang hendak pergi ke Mekah, Dr. 

itu. Saja adalah dokter jang sudah 4 tahun di 
tahu benar tentang apa artinja itu, 
menambahkan, bahwa kalau isterinja tjantik 

Singjiang menambahkan, kalau perdjan 
ika seringatan tsb|djian itu sudah ada, maka bisa dengan dos penutup jare dibitjarakan 
cngan seksama oleh palSaudi 

ijlangnja djemaah hadji kita, Nji 

Wilopo, Dr. (sedia memberikan keterangannja. 
Winar | Mengenai 

On ae - , 

Mr. disitu. Tentang kematian itu me- 
“f#murut kabar jang dapat dikum- 

| DARI PIHAK DJAWATAN 
hubung dengan telah adanja ko 
sia maka mungkin segala aliran2 
sjarakat. Tapi selandjutnja dite 
laliran2 kebatinan itu, djustru ka 

ma tidak diperkenankan mengha 

“Menurut tjatatan  Djawatan 
Agama, didaerah propinsi Djawa 
Barat tidak kurang dari 26 aliran 

nja ada 6 jang masih tetap ada 
pengikutnja, sedangkan jang lain 
nja ,,non "aktif". Umumnja aliran2 
demikian menjebarnja dari wila- 
jah keresidenan 'Tjirebon dan 
bagian timur dari  keresidenan 
(Priangan. Dari hasil observasi 
maka dalam garis besarnja aliran2 
keagamaan itu bisa terbagai da- 
lam 3 golongan. Golongan per- 
tama menundjukkan peribadatan 
jang sedjalan dengan adjaran Is 
lam, dan  hanja memperbanjak 
zikir dan sembahjang sunnah utk 
mempertebal rasa tauhid kepada 
Allah dan membangkitkan rasa 
sosial terhadap sesama manusia. 

Golongan kedua menundjukkan 
peribadatan jg. menjimpang dari 
adjaran Islam dan dipergunakan 
luntuk mentjari keuntungan penje 
bar2nja sendiri. Golongan ketiga 
menundjukkan peribadatan jang 
menjimpang sama sekali dari adja 
ran Islam dan hanja diperguna- 
kan untuk mentjari pengaruh dan 
mengatjaukan wmasjarakat serta 
mempunjai latar belakang politik 
tertentu. Selandjutnja diterangkan 
pula, bahwa tidak mudah untuk 
memperoleh informasi tentang se 
suatu aliran kebatinan dari para 
pengikutnja karena ia terikat oleh 
.boat” atau sumpah kepada guru 
nja. Djuga sering pula terdjadi 
adanja aliran keagamaan dikam- 
pung jang semata2 berupa peni- 
puan. 

  

Jang masih aktif. 
Mengenai aliran kebatinan jg. 

masih tetap ada dapat disebut 
Madraisme (Agama Sunda didae 
rah Kuningan), jg berpusat di Tji 
gugur dan  mempunjai pengikut 
Lk. 10.000 orang. ' Pendekarnja 
ialah Madrais jang telah mening- 
gal dan kini diteruskan oleh anak 
nja bernama Tedjabuwana. Ke- 
istimewaan dari aliran ini ialah 
tidak sembahjang setjara Islam, 
iperkawinan tidak ke penghulu, 
tidak disunati. Pada upatjara pen 

iting diadakan api unggun dan 
para pengikutnja meminum air di 
tiampur ' dengan keringat guru. 
Tedjabuwana dianggap utusan 
Tuhan. Tanggal 1 Sjura diang- 

  

a Tjantik 

tentang djemaah hadj: 
Ali Akbar dalam pertjakapan 

bahwa kesulitan jang sampai sekarang 
terus-menerus dialami ialah karena lebih banjak djemaah hadji 
jang hanja didorong oleh keinginan jang besar dan kurang di 

tentang kewadjiban2 naik hadji 

Mekah dan saja 
demikian Dr. Ali Akbar, jg 

lebih baik 

Kemudian ia menjatakan, bah- 
wa menurut hukumnja orang jg. 
harus mengikuti djemaah hadji 
hanja kalau memenuhi sjarat, 
jaitu badan sehat, uang tjukup 
dan djalan aman. Menurut Dr. 

li Akbar, kenjataannja penger- 

tian dan keinsjafan itu tidak 
ada, hingga ada orang2 jang ku 

rang sehat dan sudah  landjut 
usianja mau djuga berangkat ke 
Mekah. Malah ada jang salah pe 
ngertian, bahwa mati di Mekah 
itu lebih baik, jang menurut Dr. 
Ali Akbar, tidak ada hukum 
agama jang menjatakan  demi- 
kian. 

Sistim Sjech kurang baik. 
Selandjutnja ia menjatakan, bah 

wa sistim sjech jg masih berlaku 
sampai sekarang adalah tidak 
baik, karena pemeliharaan dje- 
maah hadji kita laki atau perem 
puan sama sekali tergantung pada 
sjech itu. Selama sistim ini ber- 
laku maka kemungkinan bangsa 
kita mendapat perlakuan jang ti- 
dak baik, seperti manjalah-guna- 
kan kedudukan wanita, masih te 
tap ada. Dikatakan, untuk meng 
atasi soal itu, masih sukar, karena 
sampai sekarang belum ada per- 
djandjian persahabatan antara pe 
merintah Indonesia dan Saudi 
Arabia, demikian Dr. Ali Akbar, 

dengan pemerintah 
Arabia tentang kemungki- 

uan menjediakan ,service”- jang 
lebih baik bagi djemaah hadji In 
donesia dengan misalnja mendiri 
kan asrama2 sendiri. 

Nji Utjih sudah mati. 
Mengenai berita tentang hi- 

Utjih dari Djawa Barat, jg kini 
ternjata telah mati, ia tidak ber 

kematian Nji Utjih 
tsb. dapat dikabarkan, bahwa ia 

aporan seorang penduduk Badui 

pulkan, pemerintah Saudi Arabia 

pula untuk melebarkan sajapnja. Diantara aliran2 
maksudnja tapi banjaknja djugadisebar dengan 
baru2 ini di Bandung dilangsungkan Konperensi 

atau gerakan kebatinan, Diantara 

Agama 
misariat awa Barat dari 
atau gerakan2 kebatinan akan 

gaskan, bahwa walaupun BKKI 
rena adanja BKKI -aliran2 

»bisik:bisik”, Da 

dlirinja. 

gap hari besar. Para pengikutnja 
berpakaian 'serba putih, hidjau 
dan hitam. Badju model takwa. 

Selandjutnja masih aktif pula 
aliran ,,Agama Kuring” (Peri- 
kemanusiaan) jg mempunjai peng 
anut didistrik Tjiparaj, Bandjaran 
(kabupaten Bandung). Pendekar- 
nja ialah M. Kartawinata, jg dju 
ga djadi pemimpin partai ,,Per- 
mai”. Aliran ini berazaskan ke- 
Tuhanan, kebangsaan, perikema- 
nusiaan. 

Aliran ketiga ialah aliran ,,Wa 
r01', pendekarnja almarhum Kjai 
'Abd. Patah. Pusatnja ialah di Tji 
Idahu (distrik Tjiawi, Tasikmala 
lja). Ini adalah aliran mystiek Is 
lam dan para pengikutnja berpa 
'kaian setjara Arab: laki2 berdjeng 
igot, pakai rompi, sedangkan pe- 
rempuan memakai ,,barego”, selu 
ruh tubuhnja tertutup, ketjuali lo 
(bang untuk mata. 

Aliran kebatinan keempat ialah 
Tarekat Hakmalijah, pimpinan 
Adang Hanafijah jang mempunjai 
penganut didaerah distrik Tjiparaj 
(kabupaten Bandung). Aliran 
mystiek ini ialah merupakan rupa 
Papa golongan tarekat dan meng 
'adjarkan sjari'ah, tarikah, ma'ri- 
Ifah dan hakekat, dengan berda- 
Isarkan kibat Muslimin Muslim. 
| Selandjutnja adalah aliran Aga 
ma Kawula Wargi Naluri, jang 
disebarkan oleh Hadikusumo dari 
Gandrungmangun (Banjumas) ser 
ta berpenganut pula beberapa ra 
tus orang didaerah timur Tjiamis. 
Aliran ini menganggap nabi ke- 
pada pemerintah. Kitabnja Darmo 
sutji, hadisnja buku Naluri, Per- 
kawinan bisa didjalankan asal 
laki-perempuan setudju, tidak di 
daftarkan menurut aturan negara. 
Tiap hari Kemis beribadat. 

Achirnja bisa disebut pula ali- 
ran Imam Mahdi, jang mula2 di 
sebarkan oleh Ahdi dari Tasik- 
malaja dan mempunjai pula peng 
anut di Madjalaja dan Tjiparaj. 

Jang non aktif, 
Diantara aliran2 kebatinan jg. 

banjak djumlahnja dan umumnja 
bersifat lokal serta hidupnja tim- 
bul tenggelam, bisa disebut: Per- 
satuan Islam Seluruh Bangsa (Tji 
rebon), Aliran Bajalanggu (desa 
Bajalanggu, Tjirebon), Hakekok 
(Kandanghaur, Indramaju), Aga- 
ma Wargi Sedjati (Tjililin, Ban 
dung), Aliran Kebatinan Paku 
Alam Lanang Djagat - (Tjilimus, 
Kuningan), Agama Kawalian (Le 
bak), Agama Kedjambulan (Se- 
rang), Agama Islam Sedjati Repu 
blik Indonesia (Tjirebon), Hake 
kat Mikung (Tjirebon), Kedjiwa 
in Islam : Sedjati (Kuningan), 
Djaja Allah (Madjalengka), Kuda 
Lumping (Tjirebon), - Muslimin 
Muslimat (Garut), Pak Tjoni (Su 
medang), Tidjan (Garut), Tare- 
kat Naksibadijah (Banten), Tha- 
rekat Sulaeman Gajam (Bogor) 
dan sebagainja. 

Selandjutnja masih ada kabar 
tentang aliran ,,Susila Budi Dhar 
ma” dalam kota Bogor. Aliran ini 
banjak menarik peladjar2 dari pel 
bagai agama. Mereka melakukan 
latihan2 djiwa berpakaian tjelana 
pendek dan singlet. Dalam keada 
an gelap mereka mengadakan pel 
bagai matjam gerak djasmaniah. 

Djuga di Gegesik ada aliran 
»Kebaktian Islam Modern”. Me- 
nurut aliran ini para pengikutnja 
hanja sembahjang diwaktu ma- 
grib. Sesudah wudhu semua ma- 
suk ruangan gelap. Diantaranja 
ada jang menangis, ada jang ke- 
tawa. (Antara).   
Dersonallia. | 

    ISTAPA-APA: KE/A ANA? 

| LULUS UDJIAN UNIVER- 
SITER. 

Amrah Muslimin, pegawai tu- 
gas beladjar Kementerian Dalam 
Negeri, telah lulus 'udjian sar- 
djana-hukum pada Fakultas Hu- 
kum dan Pengetahuan Masjara- 
kat di Djakarta, sedangkan Par- 
lagutan Simandjuntak, mahasis- 
wa ikatan dinas Kementerian 
Dalam Negeri telah lulus udjian 
kandidat pada Fakultas Sosial 
dan Politik Universitas Negeri 
-Gadjah Mada” di Jogjakarta. 

Sementara itu Murdijono, Soe 
kirman, Hasjrat Soemarno, 
Imam Soemantri, Soemarni, Sa- 
ra Magdalena Ohinol dan Soe- 
wagono, mahasiswa ikatan dinas 
Kementerian Dalam Negeri, te- 
lah lulus udjian  Baccaleaureat 
ilmu sosial politik djurusan pe- 
merintahan, Universitas Negeri 
Gadjah Mada di Jogjakarta. 

Lain daripada itu telah lulus 
R. S. Soedarsoni, pegawai tugas- 
beladjar ' Kementerian Dalam 
Negeri dalam  udjian doktoral 
ilmu sosial dan politik djurusan 
pemerintahan pada Universitas 
Negeri ,,Gadjah Mada” di Jogja 
karta. Demikian diumumkan oleh 
Kem. Dalam Negeri. 

TJIREBON 
PASAR MALAM" AMAL, 

  

  tidak mengeluarkan visum et 
repertum. Keterangan jang bisa 
menjatakan, bahwa jang mening- 
gal itu adalah Nii Utjih jalah 
tanda2 bahwa ia memakai 2 gigi 
emas dan ikat pinggang jang di 
pakainja dari Indonesia. 

Selam, satu bulan 'dithulai tg. 
15 Djuli s/d 15 Agustus 1956 
dilapangan Tjangkol 'Fjirebon di 
adakan pasar malam jang kali 
ini diselenggjarakan oleh. Sekos 
lah Pelajaran Menengah dikota 
ini. Tetapi dalam . berita jang 

SEMARANG SINGKAT. 
— Pad, Hari Raya Kurban 

ini NU ranting 
telah menerima 8 ekor kambing 
dari para anggautanja untuk di- 

gera korban2 itu diangkut ke 
RSUP untuk mendapat pertolo- 
ngan seperlunja, tetapi belaka 
ngan diterima berita, bahwa Mu 
djijati telah meninggal dunia. h na " “KOMPETISI P.S. LS.” (kurbankan jang kemudian da. , : n kepada 500 Atjara pertandingan sepakbola 'Grang jang Gema menerimanja. 
kompetisi PSIS jang sudah men-! Panitya Idul Kurban Kota 
tjapai penjelesaiannja pada hari besar Semarang telah menerima 
Minggu jad. akan diadakan per- 12 ekor kambing dan seekor lem 
tandingan antara kes. Garnizun I bu untuk dikurbankan dan da- 

  
rang 2 ekor kambing dan ramai mengingat kekuatan dari   djangan sampai mengetjewakan, masing2 kesebelasan itu, dari Kol, H, 

Bulu Semarang t 

telah disampaika, kepada DPR. 

rus mengeluarkan deviesen seba — i z tadi ingnja dibagikan kepada mere- 1 5 a 
Aa Dan lan (POP ka jang berhak menerima, Dian KN na ag Na MUHAMMADIJAH. I dan SSS I, dua pertandingan faranja diterima dari  Panitya An ber da 9.000 arang dlu, Diberitakan dari Pengurus Mu 
itu “hanya "akan “Eerlnagasah Kurban A.D. Garnizoen Sema- Maah hadji ada 9. orang, Gan amadijah Bag, PKU atau Pero se. tahun ini meningkat 

ekor lembu. Ma kambing 12.000, sedang jang 
och,  Bachrundiangkut ada 96.000 orang (Ant). nan baru bagi Polikliniek : 

achir2 ini kamj terima dari pi- 
hak: panitya jang berkompetent 
Pasar Malam tsb. berhubung de 
ngan sesuatu hal tanggal pembu 
kaan akan diundurkan sampai 
tgl. 20 Juli 1956. Adapun hasil 
bersih -dari pasar malam ini, 
akan diperuntukkan untuk pem- 
bangunan gedung SPM Tijire- 
bon jang seperti diketahui hing 
ga kini sekolah tsb. belum mem 
punjai sedung sendiri, 

POLIKLINIK USAHA 

Dapat dikabarkan lebih djauh, 
ahwa tentang kematian tsb. 

elah disampaikan oleh pemerin 
tah Saudi Arabia kepada Per- 
wakilan Indonesia, jang ' 'kemu- 
dian oleh pemerintah Indonesia 

b 

Dapat pula ditambahkan, bah- 
wa untuk kepentingan naik hadji, 
pemerintah setiap  tahunnja ha- 

gi, 
Purwokerti ke Gombong. Didu- 

ri 

Tek lepas. hingga 

Agama Kuring: Waro'i : Wak- : 
malijah LDII. Di Djawa! Barat 

Apakah Aliran Kabatinan AkaniLebih Berkembing 
Dengan Adanja BKKI? i 

peooing Djawa Barat diperoleh keterangan, bahwa' by 
j Badan Kongres Kebatinan Indon. 

lebih tampak dipermukaan ma: 
melakukan seleksi terhadap 

jang ketjil mungkin akan terdorong . 
ataw 'gerakan2 kebatinan itu ada jang terang 

at al a 
BKKI komisari Djawa Barat, Djawatan Aga- 

dikabarkan, bahwa ketika 

  

SIARAN RADIO R. L 
Semarang, 21 Djuli 1956, 

Djam 06.25 Orkes Gumarang. 
06.45 Doris Day meraju. 07.10 
Puspa Ragam Indonesia. 07.45 
Hindustani. 12.00 Klenengan 
Djangkap. 14.10 Klenengan Djang 

kap (landjutan). 17.00 Taman 
Kanak2. 17.30 Dunia Kanak2. 
18.15 Irama Sendja. 18.30 Obro 
lan Pak Patrol. 18.45 Irama Sen 
dja (landjutan). 19.30 Mendje- 
lang Malam. 20.30 Gending2 Su 
rabaja. 21.15 Hidangan Piringan 
Sukma. 22.15 Orkes Radio Sema 
rang. 23.00 Penutup. 
Surakarta, 21 Djuli 1956. 

Djam 06.10 Will Glehe. 06.30 
Klenengan Sunda. 07.20 Suara 
Hanafi. 07.30  Reginald Dixon. 
07.45 Suara Bing Crosb-. 12.03 

  

Ujon2 Mataram. 13.10 Ujon2 Ma 
taram (landjutan). 1340 Andre 
Kostelanetz. 14.10 Hiburan Siang 
17.40 Bu Nies dengan Kanak2- 
nja. 1740 Varia Djawa Tengah. 
1750 Sendja mendatang. 18.15 
Ruangan Wanita. 19.30 Imbauan 
Malam. 19.45 Kontak dengan 
pendengar, 20.30 ' Wajang Kulit 
semalam suntuk. 22.15 Wajang 
Kulit (landjutan). 05.00 Penutup. 
Jogjakarta 21 Djuli 1956. 

Djam 06.10 Petikan Gitar. 
06.35 Njanjian Suhada. 06.45 
Musik Salon. 07.30 Dari Ameri 
ka Selatan. 07.30 Penjedap pagi. 
12.00 Gadon Siang. 13.10 Lagu2 
Penghantar makan siang. 13.45 
Konsert Siang. 14.10 O. K. Tunas 
#Irama. 17.00 Musik Sore. 17.40 
Lagu2 Hawaii. 18.15 Dari dan 
untuk Pendengar. 19.40 Warna 
warni oleh ORJ. 20.20 Warna 
warni oleh ORJ (landjutan). 
21.15 Dagelan Mataram. 22.15 
Malam Minggon. 23.30 Penutup. 
Djakarta, 21 Djuli 1956. 
Waktu Ditjetak Atjara Belum 

Datang. 

Tjirebon, 21 Djuli 1956. 
Djam 06.10 Pertjikan Embu. 

06.40 Langgam Bersama. 07.10 
Joe Loss. 07.40 Angklung Den 
Paser. 12.30 Biduan2 krontjong. 
13.10 Guy Lomberdo. 13.40 Or- 
kesi Bia. 14:10: Orkes Radio Se- 
marang.. 17.00 Peladjaran Gen- 
ding-gending Djawa. 17.30 Siaran 
A. P. 18.15 Senandung Melaju. 
18.30 Njanjian Tiek dan Sudono. 
19.30 Orkes Hawaiian Gembira. 
20.30 Pilihan Pendengar. 
Orkes Krontjong Dewasa, 2215- 
Irama achir pekan: 23.00 Penutup. 

Aneka Djateng. 

BREBES 
PEMBAWA LIJST DERMA 

MENGHANGA 5 aa 

Seoran bernama akjani 

asal big Larangan Kab. Brebes 

jang diberi mandat dan kepertja 

jaan untuk mengedarkan lijst der 

ma pembangunan Madrasah N. 

U. di Gamprit Brebes kota, ter 

njata setelah beberapa waktu Ie 

manja sean Daraan petang wa 

njerahka asil lijst-nja dan ki- 

Hi telah menghilang. Sedjak dibe 
rikannja mandat dan liist tsb. 
oleh NU Tjab. Brebes dan telah 
engedarkannja dibeberap, Ran 

ting didaerah Brebes. 
Berhubung dengan itu oleh N. 

U. Tjab. Brebes, Wakjani pem- 
bawa lijst tsb. diatas, tidak lagi 
dipertjaja dan diharapkan kepa 
da masjarakat bila kedatangan 
dia agar lijst dan mandatnja di- 
mint, dan dikirimkan ke alamat 
NU Tjab. Brebes. 

DJUANA - 
ear M AAL 

»SARIOSA” LANGGAR 
DJEMBATAN. 

Senin malam jang baru lalu 
antara pukul 21.00, sebuah truck 
merk ,,SARIOSA” dengan no- 
mor polisi K. 1545 jang dikemu 
dikan oleh kornetnja bernama 
Djasmin telah menubruk djem- 
batan kira2 1/2 km disebelah 
timur kota Djuana, hingga pagar 
djembatan tsb.  hantjur dan 
trucknja masuk kedalam parit. 
Untungnja tidak membawa kor- 
ban manusia. Truck tsb. menu- 
rut keterangan mendatang dari 
djurusan barat menudju ke Rem 
bang dengan membawa muatan 
katjang tanah sebanjak Ik. 75 ka 
rung. 

PURWOKERTO 
OTOBIS TERBAKAR, 

Didjalan jang ke djurusan 
Sumpiuh dan Gombong jang ti- 
dak djauh sebelah timur dari dja 
lan simpang empat Buntu telah 
terdjadi suatu peristiwa jang sa 
ngat mengerikan jalah sebuah 
otobis merk ',,G.. Putra” R. 
1441 telah terbakar dan meng- 
guling disawahr Akibat ketjela- 
kaan itu semu, penumpang te- 
lah mendjadi korban jaitu: 4 
Orang seketika itu mati terba- 
kar, dimana diantar, terdapat se 
orang wanita jang sedang hamil. 
9 Orang termasuk supir dan 
kondektur terbakar seluruh ya- 
dan dan kini berada di RSU Ba 
njumas. 4 Orang lainnja mende 
rita luka ringan. Peristiwa tsb. 
terdjadi pada hari Sabtu tgl. 14 
Djuli 1956 antara djam 6.30 pa 

Otobis jang pertama dari 

21.15 

  

  

  
ga kebakaran itu disebabkan da 

kortsluiting ' dan ' kemudian 
otob:s 

jatuh mengguling ditepi sawah. 

  

didirikan di Djl. Grubungan be 
lakang Pasar Kesepuhan 
selesai dan segera aka, ditempa 
ti. Hari 
1956 pk. 
sebut dibuk, dengan resmi, dan 

telah 

Magi tgl. 15  Djuli 
16.30 Gedung baru ter   mendjadi jong Kesengsaraan Umum Tia- belum bisa bang Tjirebon, bahwa pembangun 

arigka di Tjirebon, i 

disaksikan pula oleh para unda- 
gan serta masjarakat terkemu- 
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1 

pangkalan dipulau ini tetap ber-|lah anggota2 Panitia2 Pemerin- 
harga, betapa besarpun 6 
an 

djauh. Pesawat-pesawat 
jang ditempatkan dekat sasaran 
dipihak musuh, dapat melakuk 
Penny aaa e? aa 10 - 
anjar ripada jang berpangka 

kalan di AS sendiri. $ 

ada di Eropa, 
bahwa pengurangan djumlah pa- Krn" Gagalnja “Politik 
sukan A.S. jang ada di Eropa se- 
tjara unilate 
nja dengan mengundurkan diri " 
dari kewadjiban jang harus di |dihentikan 

| pikul oleh A-S., sebagaimana te-/ 
'“lah diusulkannja ' 

    
| dibentuk, djenderai 
| Eisenhowr (koma 

ing pert 
pasukan? AS ke Eropa, bahwa - 

kutu-sekutu AS di Eropa sama 
sekali tidak ingin supaja 
kan-pasukan darat 
taktis dikurangi, melainkan mala 
h 

Gambar Stalin. Tak Tampak — De-Stalinisatie 
Zelfkritiek:Hubungan Dgn P.K Jugoslavia DII 

pada hari Rebo di Le Havre. Maurice Thorez, sekdjen. partai, 
mengatakan dalam pidatonja dimuka 700 — 809 utusan bahwa 
adanja pemudjaan orang S a 
mengurangi effisiensi Partai Komunis. Tetapi hal ini bukannja 

— berarti bahwa asal-mulanja terletak dalam sistim Komunis. 

 tiek, jang memungkinkan Khrush | 
— Cchev (sekretaris I CCP. Komunis 

... Sovjet) dan pemimpin2 Soviet 

' Kirkbride Perso- 
- 
gs 

xg Pr 

      

   

2 republik Fil 

|. jang berdiri 
| an AS itu, 

ver 2 Tjalon Untuk Tiap 
Kursi DPRD Peralihan" | 
Menteri D.N. Telah"Siapkan Instruksi Pem: 

. bentukan Panitia . 
MENTERI DALAM NEGERI Mz. Sunarjo di Surabaja hari 

Minggu mese angkan atas pertanjaan ,, Antara”, bahwa guna ke- 
isan2 DPRD2 Peralihan sesuai dengan Undang2 

kskD Peralihan jang telah disjahkan oleh Peme 
risiah bau? 4 telah disiapkan instruksi pembentukan Panitia? 

NATOS— 

ja tidak seudju dengan pengiri- 
man utk wiktu 1 
tapkan. Djeideral Marshall, jang 
“dewasa itu djadi menteri 
negeri AS, tidak setudju 
penak Zisenhower ini. 

leh dikurangi, tapi sebagian 
rus ada di Ei 

an ingin na 
alat-alat se: kan i 
AS dan alat-alat sendjata lain- 
nja. Tapi Dulles mengakui ada 
nja keinginan.. didunia  sugaja 
djumlah pasukan dikurangi, ta- 
pi sendjata-sendjata modern  di- 
tambah. na . ' 

Kongres Ke-14 

        

  

    
hanan Amerika     

   "ae: 

   

ngsikan 

Dalam konperensi p, 1 
les mengatakan bah S-. 
an Amerika Serikat untuk ,,mele 
paskan" pan ite 
jang ada di Filipina 

  

Atas pertanjaan, apakah p: 
ngan ketegangan internasi 
mendjadi salah satu 

    

   

Papan 4 lam mempertimbangkan per 
pangkalan2 A rangan pasukan2 A.S., Dul 
Menurut Dulle 
rik suatu para ant: 
lan2 AS jang terlet 

    

dan cal 2 dipul 

libawah 
Soal tersebut diata 

nja waktu Dulles Pu (harus ditentukan oleh : 

penjempurnaan alat2 lat2 . djata 'bemimpin militer A.S. 
muclear dan tumbuhnja apa jang| Tentara Dicrman Barat 

1 netralisme” | tetap 12 divisi? 
itu akan memungkinkan atau me| Atas pertanjaan, apakah Djer- 

pemimpin 

kalan? militer AS jar negeri. 
Dulles mula2 mendjawab bahwa 
hal ini mungkin aa terdjadi 
dalam dasawarsa (decade) jang 
akan datang ini, tapi ia tidak be 
rani mengadjukan ramalan2. 

Atas desakan para wartawan, 
sekali tidak “naa saia .pasu- 
kan-pasukan darat, dan - pasukan 
mikian rupa kuatnja hingga AS 
lerpaksa meningghlkan pantoka- 

a- (periaan pc 

lan-pangkalannja jang ada di Penbenu..at      

  

di- 
luar negeri, maka pemimpin2 A. 

akan terpaksa mendasarkan 
strategi pertahanan mereka atas 
pembalasan . dengan alat-alat 
sendjat, nuclear jang diluntjur- 
kan dari Pe Dean penkaa ig 
terletak diwilajah AS. Tapi ia y 
Men nan Par emanga Menurut Menteri Sunarjo le- 

Mengenai Okinawa, Dulles p.kdih- djauh, dalam instruksi jang 
I. mengatakan bahwa pangkalan jtelah siap itu: ditetapkan djum- 

Pemerintah baii Kepala-Daerah2, 
Pembentukan 

Menteri San 
puangu dinu'an 
bintokan DUKD "Peralihan jang 

  

. 

    
       

n kemadju Itah tingkat Propinsi 7 orang, ting 
ba Jang. ter iiapal Selam p erkem kat Kabupaten/Kotabesar 5 orang 

Ingan @onalak Tendpilg Marak dan tingkat Kota Ketjil 3 orang. 
tetang Keanggotaan utk Panitia2 Peme 

an|rintah tersebut, kata Menteri 
kebihlakan diambilkan dari partai2 jg 

Byroade Djadi 
Kambing Hitam 

      

   

   

   

    

    

    

    

     

Pasukan darat ngi 
tapi sendjata ditambah? | 

Mengenai pasukan? A.S. jang 
Dulies berkata 

A. S. Di Mesir 
HENRY A. BYROADE akan 

sebagai . dutabesar 
(Amerika Serikat untuk Mesir, 
Isupaja pemerintah A.S. ,,bisa be- 

ral, Sama sadja arti- 

vaktu “ALS, 

   

na kon bas menghadapi Kairo” — kata 
- ma Tg mbentuk Baung Tata Gipertjaja di 

bal | Pasung Washington Senen jl. aKat an 
DIN AK Se 3:4 diplomasi A.S. berpendapat ba 
aan hal itu harus 3 wa Pennde Dp Pa 
1gan persefudjuan Se- kan maka / S. bersikap lenak” : di Eropa, dam dja-fterbadap Mesir. Tapi kalangan 

ipal merusa 

   

  

ik | effistensi|jang patut dipertjaja membantah 
Aa Saat Ta penggantian Byroade ini 

Waktupasukan Pe nga akan berarti bahwa A:S. dengan 

fan) oma Tan AIO 
a) mengatakan dalam) 
nengenai pengiriman: 

tiknja terhadap pemerintahan re- 
Yolusicner Djamal "Abdul . Nas- 
sir.” 
Dan tidak pula berarti bahwa 

'Byroade dipersalahkan  setjara 
pribadi, berhubung dengan ke 
njataan bahwa “apa jg diharap- 
harapkan oleh Washington seta- 

jang tak dite- 

luar 

    

nat As Djika. 
sanepo sa 

  

     

    
   
        

    
   

    

        

    

   

    
   

  

   
    

   

   

#eemimpin Sa 

  

    

      

   
    
   

  

'Imendjawab bahwa sangat” pen- 
Itinglah bagi ALS. untuk memeli- 

hara "keunggulan — atau lebih 
KA epat dikatakan '-esamaan dera- 

a|diat — dengan Uni Sovjet dila- 
angan 'alat2 sendiata nuclear,” 
pabila diumlah pasukan daratnja jnja mengatakan bahwa waktu 
ikurangi. Tani ini suatu hal jgjP.M. Adenauer 

- Itentara Djerman Barat baru sa- 

R3 Perathan dinjatakan berlaku. Tetapi, kata 
», pengiriman instruksi tersebut masih harus me- 

4 dikubahkannja nomor pada Undang2 Pem- 

  

  

    

1 

     

|3 polisi Perintis: Toji, 
     

   

  

Sa 
capakah keadaan akan berkem- | 
lear jg. 

rang sopa! 

  

| Isteri Dikubur 

bagi pertahanan jang telah me- ami Dan 
reka rentjanakan bersama-sama. Kedjam - 
'Selama belum ada persetudjuan| 
lain, djumlah 12 divisi ini tetap 
merupakan tudjuan bagi Djerman 
Barat, kata Dulles, jang seterus 

pandjang, 

. mengundjungi 
|Amerika bulan jl, soal pengu- 
angan pasukan Dierman itulaniaja oleh suaminja dan oleh 

itidak dirundingkan. Dewasa ini |mertwanja, 

dja terbentuk, (Reuter-UP) 

  

Pemerintah 

didacrah-daerah mana Undang2 

hingga kini belum bernomor. 

Ipat2 dengan potongan bambu, 
tanah dan batu. 

Setelah kurang lebih 48 djam 

mempunjai pengaruh besar didae 
rah-daerah dan akan diutama- 
kan utk menempatkan mereka jg 
pernah duduk dalam Panitia2 
Pemilihan Umum jang lallu. 

Untuk menetapkan hasil bagi 
pemilihan (kiesguotient) untuk 
membagi2 kursi DPRD2 Perali- 
han, maka Menteri Dalam Ne- 
igeri akan menetapkan djumlah 
ikursi DPRD2 Peralihan diting- 
kat Propinsi dan Kabupaten/Ko- 
tabesar, sedangkan djumlah kur 
si DPRD Peralihan tingkat Ko- 
ta Ketjil ditetapkan oleh Guber- 
nur. 

Tentang tugas2 Panitia2 Peme 
'rintah, atas pertanjaan ,,Antara” 
Menteri Sunarjo terangkan, bah 

wa tugas terpenting adalah “utk 
mengusulkan siapa2 diantara tja 
''on2 jang dapat diangkat mendja 
di anggota2 DPRD - Peralihan 
atas dasar hasil2spemilihan umum 
utk DPR jang lalu: baik pengu- 
sulan “itu kepada Menteri Dalam 

Nasori atas 
Nji Apti kemudian 

nja kedalam kolam. 

ada bekas2 penganiajaan, 

ra). 

Algodjo2 Pembu- 
nuhan Masal Ja- 
" hudi” Polandia ' 
 Dihadapkan"Dimuka 

Pengadilan 

4 Bal Ta NSEKAN H0 
Negeri (untuk tingkat Propinsi. Wina, Austria, mengabarkan bhw 
den Kabupaten Kotenian -mau- pada hari Senen kemuka pengadi | 
pun kepada Gubernur (untuk lan Wina telah dihadapkan 5 
tingkat Kota Ketjil).: 'lorang bekas Polisi dgn. tuduhan 

2 Orang'tjalon untuk tiap tersangkut dalam perkara pem- 
kursi tanpa prioritet kepa bunuhan masa terhadap orang2 

| da urutan nomor tjalon. |Jahudi di Polandia jang ada di 
Atas pertanjaan lebih landjut, (bawah telapak kaum Nazi antara 

Menteri Sunarjo katakan bahwa (1940 dan 1944. Disamping itu 
mengenai pentjalonan untuk ke- (masih ada lagi bekas polisi jang 

taan DPRD Peralihan terse (Ke 6 serta 5 orang lainnia jang 

but, Menteri Dalam Negeri akan |fertuduh mengadakan perampasan 
ant hilioa ubah setiap dan perlakuan tidak lajak terha- 

    
  

pasukan AS di Eropa itu » 

hun jl. tidak mendjelma, dan 
ibahwa Mesir “bukannja lebih 
mendekati Barat, melainka, ma 
lahan mendekati URSS“. Si 

Sebagai pengganti Byroade di 
Kairo akan “diangkat Raymond 
A4. Hare, direktur-djenderal dinas , 
luar negeri AS dan “seorang ve- 
teran dalam urusan2 diplomasi 
Timur Tengah". Setahun :jl. AS 
mengharapkan bahwa penjelesai- 
an masalah Terusan Suez akan 
“sangat memperbaiki“ hubungan 
antara Mesir dan Barat. Dianta 
Ta mereka jg mengharapkan hal 
ini terdapat menteri luar negeri 
Dulles. Demikian tulis wartawan 
UP A. Ullstein. : : 

     
opa. 

Dulles mengatakan bahwa se- 

dan pasukan | 

diperkuat 
nuclear Fi   

Ck apa 

ea
 2 

  

artai 

KONGGRES KE-14 Partai Komunis Perantj!s telih dimulai 

seseorang di URSS dizaman Stalin, telah 

lainnja utk membetulkan sikap. 
Menurut Thorez, tak ada sesua- 
tu pemerintahan 'berdjuis jg be- 
Irani mengritik diri sendiri. Mi- 
salnja bertalian dgn persetudjuan 
Muenchen dalam tahun 1938 
'antara negara2. Barat dan Hitler, 
jg mengakibatkan. meletusnja pe- 
rang dunia HI itu. Thorez minta 

'Thorez memudji sistim zelfkri- 

tat pada djam 06.38 GMT, jang 

menei . 1 
kursi di DPRD Peralihar Sen PAN Jabudi pula. 
Gn Daniels? ta 

dapat mengadjukan tjalon2nja 
paling banjak 2 orang. Dalam 
ketentuan mengenai pentjalonan 
ini, Menteri katakan bahwa prio- 
riteit kepada tjalon2 seurut no- 
mernja — apabila tjalon pada no 
mor diatasnja tidak dapat menem 
pati kursi jang diperolehnja —, di 
tiadakan. 

Sebab duduknja tjalon2 itu men 
djadi anggota DPRD2 Peralihan, 
baik jang ditingkat ropinsi, Kabu 
paten/Kotabesar maupun Kota 
Ketjil, harus melalui prosedur pe 
ngusulan oleh Panitia2 Pemerin- 

tah kepada Menteri Dalam Nege 
ri atau Gubernur. (Antara). 

jang terdiri dari 40 halaman Djak 
sa menerangkan bhw. -ketika itu, 
orang2 Nazi dengan kaki-tangan 
nja mengumpulkan orang2 Jahudi, 

lapangan. Sedang hak miliknja di 
gondol. Mereka jg. dikumpulkan 
itu ditelandjangi, di-ikat, dan di 
tembak mati dengan senapan, pis 
'tol senapan mesin, dan majat2 

4 

Diterangkan selandjutnja bahwa 

sebut dituduh membunuh sedikit- 
nia 600 orang Jahudi). 

Tentang 6 orang jang dituduh 
diterangkan bahwa mereka ditang 
kap untuk pertama kalinja ketika 
1946 dan dibawa oleh tentara Me 
rah ke Uni Sovjet. Kemudian me 
reka dikirimkan kembali ke Aus 
tria tahun jang lalu. Pada bulan 
Mei jbl. mereka ditangkap lagi 
atas perintah Kedjaksaan Wina. 

(Reuter). 

SEISMOGRAF DI NEW YORK 
MENTJATAT GEMPABUMI 
TJUKUPAN: DI INDONESIA ? 

Seismograf diuniversitas Ford- 
ham di New York Rabu mentja 
tat gempabumi jang kekuatannja 
fjukupan. Denjut pertama tertja   
kedua 0641 GMT, Djaraknja 
kira2 9.700 mil dari New York, 
mungkin sekali berasal dari Indo 

Pampasan Kpd ' 
Indonesia 

Didesakkon Ag pe 
saiannja Oleh Libe-   Imaaf « bahwa Partai Komu- 

Inis Perantjts dulu ,,dengan tidak 
“ Ipada tempatnja telah bertjampur 

tangan” dengan urusan2 Partai 
nia (Komunis Jugoslawia, dalam  ta- 
inta 'hun 1948. Kemudian ia menjata- 

pem ae (kan bhw antara partai2 Komunis 
ing (kedua negeri ini sudah diadakan 
ari (kontak, dan tidak lama lagi akan 

diadakan pertemuan antara par- 
tai2 Komunis Perantjis dan Ju- 
ana utk menormalkan kem 

bal 

   

  

   

hubungan mereka. 
' Komentar "Paris "Presse”, 

, : hadlir 
kong- 

ra| Wartawan Reuter jang 

a dim    bahw 
  
  

  

  

  

  

    

        

   

          

    

     
   

  

     

  

   
   

   
   
   

30 tahun 
ai Komu- 

n “dimasa jl. ter- 
i Stalinis jg hangat, 

1 igan tertib. 
memperhatikan 

er Wartawan k.b. Ing- 
is “Reuter”, menduga bahwa 

lapa jang mereka sebut “de-stali- 
Inisasi” dalam partai Komunis 
'Perantjis, dalam konggres seka- 
Irang ini tidak akan terlalu men- 

am,  Hariar "Paris Presse 
takan bahwa konggres ini 
Sandiwara belaka,  reso- 
g kelak akan disetudjui, 

| bahu tulnja sudah disusun oleh 
kian dikatakan | retariat Thorez, dan anggota2 

  

     
    

   

     
     

    

       
    

  

Biswas, menteri bahan ma- central comite jang vakan dipilih 
| Pakistan, didepan tjorong pada hari Sabtu jad, sesungguh 

nja sudah ditetapkan." (Reuter) 

  

  

, pada ani 

ral Demokrat Djepang 
PEMIMPIN2 partai Liberal 

Demokrat Djepang (partai P.M. 
Hatoyama) Selasa jbl. mendesak 
supaja ma 1 pembajaran pam- 
pasan kepada Indonesia selekas 
mungkin diselesaikan. Para ang- 
gota panitya ketjil urusan pam- 
pasan, ialah bagian dari panitya 
penjelidik masalah2 luar negeri 
dari partai tsb, tadi, berseru sus 
paja masalah tadi lekas disele- 
saikan sesudah didengar laporan 
jang paling baru dari Eji Waji- 
ma, jang baru baru ini pulang 
dari Indonesia untuk mengadakan 
konsultasi dengan pemerintah 
'Djepang. Panitya tsb. tadi hendak 
mempeladjari lebih dalam masa- 
lah pembajaran pampasan kepa- 
da Indonesia, 

Rebo pagi dilapangan Banteng 

Air Susu Ternak Djuga Tambah Ketjerdas 
n buah S.R. didaerah Gondangre- tadinja menderita ,,penjakit but DALAM pertjakapannja dgn bi . did dangr “Anta” Na eka) bpMR djo, 'kawedanan Wonohardjo, 

"Dada Pegang Pedia wilajah kabupaten — Karanganjar 

Rakjat) Djawa Tengah jang lang 
sung Teu pembagian susu ke ' 

k2 S.R., anggota pengu 
rus PPMR Abdulwasit Notoju- 

wono menerangkan, bahwa me- pemeriksaan darah darah semua- 
nurut statistik pembagian susu nja menundjukkan kemadjuan dan 
tersebut selain memupuk kesehat kebaikan jang tjepat. Kesehatan 
an anak2 S.R. jang bersangkutan badan pun mendjadi njata, kare 
djuga membawa ketjerdasan otak 'na selama itu mereka tidak per- 
mereka, 

bahwa 70 anak kelas I dari 

setiap harinja masing2 diberi mi 
num susu 100 gram, dalam pe- 
meriksaan timbangan badan, uku 
ran tinggi, demikian pun dalam 

  

Dalam pembukaan tuntutannja | 

kemudian diangkut berkumpul ke 

mereka ditinggalkan begitu sadja. 

satu terdakwa (5 orang jang ter 

| pengawasan lalu-lintas. Para terdakwa diversalahkan melanggar 
| KUHP 351 ajat 1, karena telah menganiaja anggota bataljon 510 
| Banjuwangi, Mutahar, jang sedang tjuti. Mutahar dipandang ku- 

1 dan melakukan perlawanan waktu diurus perkara 
|tubrukan sepeda dengan Sunardi. | : 

O| Perbuatan Seorang Su- 
Mentua Jang Da 

SEORANG WANITA berna- | 
ma nji Apti binti Ahjadi (20 ta| 

ketjamatan Wanaradja (kabupa- 
ten Garut) telah meninggal dunia, 
setelah dikubur hidup2 dan di- 

Mengenai peristiwa jg 

dan mertua korban bernama Na 

Undang, . 

Dalam pengakuannja Undang 
mengatakan, bhw ia terpaksa ber 
buat demikian untuk mentjegah 
'istrinja bersikap menentang dan 
memberontak terhadap suami ka 
rena istri itu kedjangkitan sakit 

lingatan dan tidak normaal. 
Undang bersama dgn ajah-tiri- 

nja menggali lobang dan mema- 

sukkan nji Apti kedalamnja. Lo-! 
(bang itu kemudian ditutup ra-| 

“Isakit selama 1 minggu. 

Polisi, Jang Lantjang | 
Mengakibatkan 

(I-Tapi Dari Atasannja Tak Diberi Huku- 
| man Administratif 

...YGL. 17/7 PENGADILAN NEGERI memutu ara 
(| polisi kontra tentara, dalam mana tersangkut sebagai terdakwa 

  

tuskan perkara 

Suparman Sunardi pegawai 

menderita bebe 
Mutahar perlu    irawat dirumah 

lini mengakibatkan Kantor Polisi 
Bondowoso diserbu  anggota2 
Bn. 510 dan dilutjuti sendjaanja. 
Dalam pemeriksaan perkara tgl. 
13 Djuli jang lalu para terdakwa 
mengakui hanja memukul dengan 
tangan beberapa kali, ketjuali Su 
nardi jang tidak merasa ikut me 
mukul, Tetapi keterangan terdak 
wa agak bertentangan dengan Ia 
poran dokter Malteur. Hari Sela 
sasa didengar keterangannja dok- 

  

|hukuman administratief dari atas 
'lannja atas perbuatan mereka di 

“- luar hukum itu. 3 
dn an F: 1. ai Pn | Achirnja Hakim Adjikartopra- 

Wiro memutuskan Toji, Karman 
dan Suparman terang bersalah 
|sebagai anggota polisi melakukan 
perbuatan diluar hukum dan Su 
nardi sebagai orang jang harus 
(diusut ikut memukul. 

Toji dihukum pendjara 2 ming 
gu, Karman .dan Suparman 3 
minggu, dan Sunardi dihukum 
denda Rp. 150,— (Antara). 

Guy Mollet: 
Perantjisi Tidak Bisa 
Kurangi Angkatan 
 Bersendjatanja   

lamanja nji Apti dikubur hidup2, mempertimbangkan sekarang soal 
maka ia dikeluarkan lagi oleh mengurangi angkatan bersendjata 

permintaan ibunja. nja. Pernjataan itu termuat dalam 
diangkat seputjuk surat iang disampaikan 

oleh Nasori dan ditenggelamkan- kepada pemerintah Soviet 

Pada majat nji Apti tampak membalas surataja Bulganin, per- 
, ae 3 Ta dana menteri Uni Soviet, 

luka2 maupun bengkak2 (Anta- mengundang negara2 NATO su- 

    

" besar bagi ke 

| PEMERINTAH Perantjis ma- 
lam Rebo menerangkan kepada 
Uni Sovjet bahwa ia tak dapat 

oleh 
duta-besar Perantjis di Moskow, 

jang 

paja mengurangi angkatan ber- 
sendjatanja setjara unilateral tan- 
pa menunggu diadakannja pe'sc- 
tudjuan jang umam, 

Perdana. menteri Perantjis, Guy 
Mollet, dalam djawabannja itu me | 
ngatakan bahwa soal pengurang 
an pasukan2 Perantjis jang ha- 
rus dimulai At aga tidaklah: 
bisa dipertimbangkan. Pengurang 

Karena matanja bengkak dan 
luka lain, 

Perkara 

ter Malteur mengenai laporannja. | 
Dapat diterangkan, bhw ketiga 

polisi Perintis tsb tidak menerima | 

    
De Gelderlander” baru2 ini 

Nederlandse Hervormde Kerk. 

leher Belanda. 
»De Gelderlander” 

 Warsawa Minta 
. Guru Indonesia 
Pun Sanggup Beri 
Beasiswa Bagi 10 
Mohassiswa? Dari 

Indonesia 

  

  

oleh pemerintah Polandia untuk 

siswa tersebut diberikan dalam 
konperensi Ecafe jang berlang- 
sung di India dalam bulan Pebru 
ari tahun ini. 

Lebih djauh dikabarkan bah- 
wa mahasiswa2 Indonesia dapat 
mulai menuntut peladjaran di Po 
landia pada awal musim rontok 
ini. Semua ongkos akan ditang- 
gung pula oleh Kementerian Pen 
didikan Polandia. (Antara) 

bulkanGelisah 
Dalam Usaha Pemben- 
tukan Kabinet Belanda 
SETELAH KINI ternjata, bah   an ini mempunja jai akibat2 jang 

gi keamanan Eropa Ba- 
rat, sedangkan kedudukan 
Sovjet dan kawan?nja tidak ter- | 

    

    

  

   

landjutnja. menjajakan. bahwa ha. 
nja penjelesaian bersama dalam 
soal perlutjutan sendjata itu dgn 
pengawasan dan .masalah2 politik 
nja, barulah bisa. 2 sua 
sana jang dikehendaki oleh setiap 
(orang. - (Reuter)s. h 

Djumlah Tjalon 
Mahasiswa Fak. 
Tehnik Dibatasi 
OLEH.. karena “ kekurangan 

tempat diberbagai laboratoria, 
maka dalam tahun  peladjaran 
1956/1957 ini Fakultas Tehnik 
dari Universitas... Andonesi, — di 
Bandung menuruts perkiraan ha- 
nja akan dapat... menerim, Ik. 
300 tjalon mahasiswa baru “un- 
tuk Ik. hanja 13 dari djumlah 
tahun-tahun jl.” 

Berhubung denga, itu, maka 
Dekan Fakultas Tehnik Bandung 
telah mengeluarkan  peraturan- 
peraturan mengengi penerimaan 
tjalon baru. 2 

Seperti diketahui pada Fakul- 
tah Tehnik itu adg djurusan-dju 
rusan pendidikan '“insinjur: sipil, 
kimia, mesin, elektro, tambang, 
geodesi, bangunan dan balai 
pendidikan universiter untuk pe 
nera dan balai pendidikan univer 
Isiter seni rupa. 

Ketjuali untuk balai pendidik 
an universiter seni rupa jang me 
nerima djuga tjalon-tjalo, tame 
tan SMA-A dan SMA-C, maka 
untuk djurusan-djurusan lainnja   

(Surakarta) jang selama 4 bulan Djawa) bisa sembuh: djuga tidak 

Didjelaskan selandjutnja, nah ,,tidak masuk sekolah karena djo (Karanganjar) 
3 sakit”, Demikian pun mereka jg|rapportnja sangat djelek, 

ganggu, demikian Mollet jang se Jaka 

gelisah berkenaan 
gram formateur mengenai masa- 
lah tersebut, jang kabarnja ber- 
dasarkan pada sikap Drees jang 
tidak berobah tentang soal Irian 
Barat, jaitu, bahwa 

wa usaha2 pembentukan kabinet 
baru Belanda mentjapai kemadju 
an, sedangkan mengenai soal2 ter 

i permufakatan dim 
banjak hal, maka perhatian umum 
sekarang mulai ditjurahkan pula 
kepada ”soal2 sekunder”. Dalam 
soal2 ini termasuk masalah Irian 
Barat. 

Disana sini terdengar  suara2 
uengan pro- 

Nederland 
sama sekali tidak berniat untuk 
menjerahkan kedaulatannja atas 
Irian Barat. 

Beberapa pihak berpendapat, 
bahwa “sikap demikian tidak 
memberi tjukup djminan terha 
idap aliran2 dalam Partij van de 
Arbeid dan kalangan lain jg 
ingin menempatkan Irian Barat 
dibawah perwalian PBB. Pihak2 
isb. rupa2nja chawatir, bahwa 
dalam pemerintahan jg akan da 
tang akan dilakukan pembitjara 
an tentang soal perwalian. Da 
lam hubungan itu, pihak2 tadi 
menundjuk kepada seruan Syno- 
de Hervormde Kerk baru? ini 
dan  desas-desus jg mengatakan, 
bahwa  Dutabesar Belanda di 
London Mr. Stikker, jg menjetu 
djui diadakannja | pembitiaraan 
itu, mendjadi tjalon Menteri 
Luar Negeri. 

Kalangan lain berpendapat, 
bahwa Drees tetap membuka ke 
mungkinan diadakannja pembitja 
raan2 tadi, karena perwalian in 
ternasional hanjalah - bersangku- 
tan dengan “pelaksanaan hak?   hanja menerima tjalon-tjalon ta- 

matan SMA-B. (Antara) 

' Djakarta telah diadakan sembahjang Idul Adha jang di 
Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Moh. Hatta dan ribuan kaum muslimin dan 
karta. Walaupun hudjan tarun 

kedaulatan” dan bukan “dengan 
kedaulatan itu sendiri, (Antara). 

  
“ikuti oleh 

muslimat Dja- 
terus menerus dari pagi, akan tetapi upatjara sembahjang ber- 
djalan dgn tenteram dan tenang. 

8 

ajam” (tidak djelas kalau melihat 
lihat diwaktu malam —  lamur 

lagi mengantuk dikelas seperti se' 
belumnja. Dan selama itu mereka ' 
menundjukkan pula  ketjerdasan2 | 
dan ketjakapan beladjar. 

Djuga pertjobaan PPMR jang 
memberikan air susu seperti di- 
'atas jang diberikan kepada 14 
'anak S,R. kelas VI di Wonohar- 

jang angka2 
setelah 

  

4 bulan setjara teratur setiap ha 
ri mendapat minuman sus 
ka mendjadi bangkit dalam pela- 
djarannja sehingga pada achirnja 
lulus S.R. kelas VI, Selandjutnja pula 8 anak dari S.R. kelas VI 
di Wonosari (daerah Karang- 
anjar) setelah 4 bulan mendapat 
minuman susu setjara teratur 5 
diantaranja dapat lulus, 

Menurut keterangan, susu jang 
dibagikan tersebut diperoleh dari 
pemerahan ternak sapi dan kam 
bing didesa2 setempat, Ternak 

, , e d bud KA 

da Mengenai Irian: 
Irian Lama Kelamaan Laga 
wWapat Mentjekik Leher Be 

Gelderlander 
SURATKABAR KATHOLIK jang berpengaruh di Nymegen 

| Barat dalam tadjuk rentjananja, berhubung dengan seruan Synode 

partai Katholik Nederland, seperti halnja dgn kebanjakan partai2 
politik lainnja, memegang teguh souvereinitet Belanda. Akan tetapi 
suratkabar tersebut, jang dahulu berpendirian lebih keras mengenai | 
kedaulatan Belanda, sekarang mempunjai pendapat, bhw masalah 
Irian Barat lama-kelamaan merupakan beban jg dapat mentjekek 

bertanja, 
apakah tidak ada baiknja djika 

Ipihak lain ,,ikut serta dim tang 
gung djawab kita atas Irian Ba- | 

“Ipat diartikan sebagai: Tanda peci 
LEMBAGA TIMUR dari Uni 

nja telah disediakan 50 beasiswa | 

mahasiswa2 Asia. Penawaran bea| 

Soal Irian Tim 

sebagaimana mestinja. 

an Otak 
: mere i 

  

Suara Baru Dikala- Sekarang Bisa Dona 
| ngan Katolik Belan- | Kisah Lahirnja Baji 

Sa 1 | | PIRINGAN HITAM jang 
» lahirnja seorang baji, hari Rebo 

Gibeli di London. Piringan itu 

   

Ta 

akan Beban Jg 
anda: Kata )Dc 

) instruksi2 dokter dan seorang 
pertama dari baji jane jahir itu 

Read, gynaecologist Inggeris 
memperbintjangkan masalah Irian 

Harian itu menegaskan, bahwa | pembuat piringan hitam. 

SEBUAH CAMERA baru 
imu kedokter dan sanggup mx 
dari mata manusia, kini telah di 
Rebo diberitakan oleh TASS. 
setiap detail mata den 
kepada orang jang bersangkutar 
sambar mata jang diambil den: 

Sedati to 

Di 

rat. Dalam hubungan itu pikiran 
kita melajang kepada bantuan 
dan sokongan dari Perserikatan 

Sk. ,,Het Parool” dalam tadjuk 
rentjananja tentang suara Katho 
lik itu menjambut dgn gembira 
suara baru dari harian itu jang 
Imempunjai pengaruh besar dika- 
'langan Katholik, jang mengandjur 
kan internasionalisasi dari masa 
lah Irian Barat. Tadjuk rentjana 
Het Parool“ itu berkepala ,,Bu 
rung Seriti pertama” (jang da- 

Pee haanla 

m Tegak 

Hukum Islam Tok EK 

tama). 

»Het Parool” menganggap per 
tanjaan jang diadjukan oleh sk. 
»De Gelderlander” jaitu ,,apa- 
kah memegang teguh politik 

sekarang ini benar2 tepat", se- 
bagai suatu bukti bhw pendapat 

tentang soal Irian Barat djuga 
mulai berobah dikalangan Katho 
lik. Het Parool selandjutnja me 
negaskan, bahwa menurut sk. 
»De Gelderllander” ketika par- 
tai Katholik menjusun program 
pemilihannja, maka golongan 
muda dalam partai itu mendesak 
supaja sikap mengenai Irian Ba- 
rat dirobah. 

Het Parool berharap, bhw ,,Bu 
rung Seriti pertama” itu akan di 
susul oleh lainnja. Hanja apabi- 
la Nederland bertindak tjepat, 
maka mungkin masih ada kesem 

patan bhw negara itu ,.setjara 
hormat dan sopan santun dapat 
mentjari djalan keluar dari suatu 

soal jang agaknja menghadapi 
djalan buntu”, jaitu dengan Negeri 
mengusulkan suatu penjelesaian 
setjara internasional. Demikian | HENRY SHAPIRO, wartawan Het Parooi. (UP di Moskow pad hari Selasa 

Kernkamp meninggal. (mewartakan bahwa Nikita Kruch- 
Pada tanggal 17 Djuli malam chev dalam pedato perpisahannja 

versitas Warsawa kini sedang 
mengadakan persiapan untuk 
membuka lektorat bahasa Indo- 
nesia. Dalam bulan September ta 
hun fni persadijaran bahasa Inde 
nesia dapat dimulai. Demikian 
keterangan jang diperoleh ,,Anta 
ra”. Pemerintah Polandia telah 
minta kepada pemerintah Indone 
sia supaja mengangkat dan me- 
ngirimkan seorang guru ke War 
sawa, Semua ongkos akan ditang 
gung oleh Kementerian Pendidi- 
kan Polandia. 

Selandjutnja diterima kabar, 
hw pemerintah Polandia telah 

menawarkan 10 beasiswa kepada 
mahasiswa2 Indonesia. Seluruh- 

Hatta, Wakil P.M. I Moh. Rui 
Islam, 

Banteng, Djakarta, jang seperti 

Upatjara sembahjang dilapang 
Banteng itu berlangsung dibawah 
hudjan gerimis jang telah turun 
sedjak pagi hari sebelum upatja 
ra sembahjang dimulai, dag wa- 
aupun karena lamanja turun hu- 
djan itu pakaian orang2 mendjadi 
basah, tetapi kaum muslimien dan 
muslimat jang hadir ketika itu te' 
tap tidak bergerak mengikuti upa 
tjara sembahjang dan chotbah 
sampai selesai. 

Sembahjang Idul Adha dilapang 
Banteng itu diimami oleh Usman 

Kruschev : 
Sedia Hubungan Dgn 
Partai2 Sosialis Luar 

    

  

. Dn : :, |Sengan perutusan R.D.D, ketika Tn Na Sen aa aan malam telah menuduh Ba Pj mangan stok: Kern- | At jang berusaha memetjah belah 2 Ka menderita sakit be | UM Komunis didunia setelah San ea gn 'adanja kongres ke-20 Partai Ko- Tina MI Ii betisa menjer ai munis Ubi Sovjet jg bersedjarah Ha dn Tanaka nina | Menghubungkan dengan ke- ie yang putusan Kongres itu Krushchev 5 menjatakan bahwa masing2 negeri 
(akan membuat djalannja sendiri R akosi Exit menudju ke Sosialisme, 

Kongres . mendapat sambutan 
RADIO BUDAPEST . meng hangat dari partai2 sekawan dan 

umumkan aa Kemis ini bh7 Rakjat progesip diluar negeri, te Lahan segan Ten Oa tapi ada beberapa antara mereka 
meletakkan Nibatannya. "Wart:- eng Tn mengerti: Saku, wan Kuktosberita Ainerika UPS untuk mengadu satu sama lain Wiena mengatakan bahwa ' peng telah djelas dan kami waspada, unduran diri Rakosi, jang sedjak demikian Krushchev “selandjutnja 

jang menambahkan 2chir perang dunia II memerin- lebih djauh 
'ah Hongaria dengan tangan bahwa kita harus memperkuat 
2si” terdjadinia sesudah solidaritet dari klas pekerdja ini, 

»hampir sadia terdjadi pemberon 
takan” dikalangan kaum intelek 
Gidalam Partai Pekerdja Honga- 
2a. Kefjuali itu, kata wartawan 
UP, peristiwa ini datangnja tidak 
'erduga-duga bagi ,,ahii2” jan 
menduga bahwa ,,orang Stalin” 
Hongaria ini merupakan tenaga 
mutlak jang tidak bisa diganti 
oleh orang lain. 

'Selandjutnja Krushchev menerang 
kan bahwa Uni Sovjet akan mau 
untuk mengadakan hubungan dg 
partai2 sosialis diluar negeri wa 
laupun mereka bukan Marsxis, te 
tapi mempunjai tudjuan sama dg 
Uni Sovjet jaitu berdjuang untuk 
perdamaian dan pentjegahan pepe 
rangan. (UP) 

Pemntjalikan Ekor Perka- 
pa Ir. Han Swie Tik? 

Wk. Direktur Djendral Verijetakan Negara 
Di Djakarta Di-Ambil Orang2 Bersendjata — 

Hingga Kini Belum Kembais 
WARTAWAN ,,ANTARA” mendapat kabar, bahwa Wakil 

Direktur Djenderal Perijetakan Negara (Djakarta), Lie Hok Tay, 
pada hari Selasa tgl. 17 Djuli kira2 djam 11 siang, telah ,,diambil” 
Gari kantor Pertjetakan Negara di Gg. Tengah, oleh beberapa 
orang tak dikenal, berpakaian preman dan bersendjata api, jang 
datang kekantor tersebut dengan berkendaraan sebuah pick-up. 

5. nja mempunjai hubungan dgn 
»peristiwa Ir. Han Swie Tik”, jg 
seperti diketahui dewasa ini se 
dang mendjadi persoalan hangat. 

Kepastian tentang soal ini be- 
lum didapat. (Antara). 

Patung Budha 
Kuno Didapat 

Dekat Stokholm 
REGU AHLI archeologi Swe- 

dia Selasa jl, telah menggali se- 
buah patung Buddha ragam India 
jang dibuat dalam abad ke-6 atau 
ke7 Masehi, dipulau Ekeroe di 

fuar kota Stockholm. (Seperti di 
ketahui, Stockholm terdiri dari 
pulau2). Patung ketjil ini dibuat 
Gari perunggu, tingginja 8 cm, 

Para ahli mengatakan bahwa pa- 
tung ketjil ini merupakan tjontoh 
daripada skulptur India jg paling 
kalus, Patung ini menggambarkan 
Daddha duduk bersila diatas bu- 
nga padma, 

Penggalian2 ini sudah berlang- 
sing selama 3 musim panas, dan 
rombongan ahli purbakala jang 
melakukan pekerdjaan ini sudah 
menemukan beberapa benda jang 
menundjukkan bahwa bangsa 
Swedia jang hidup disana dalam 
Zaman Perunggu melakukan pe- 
ngembaraan2 jang djauh dibenua 
Eropa. Telah ditemukan al. se- 
buah sendok dari perunggu bua: 
tan Mesir, tjangkir2 dari “gelas 
dari Eropa Barat. Dr. Vilhelm 
Holmguist, pemimpin regu  ahli2 
tadi, setelah menemukan patung 
Buddha tsb. tadi segera memberi 
tahukannja kepada radja Swedia. 
Ini adalah patung Buddha jang 
kedua jang ditemukan di Eropa, 
Beberapa . tahun jl. di. Roma, 
Italia, ditemukan patung Buddha 
jang dibuat dari gading. (UP) 

  

  
    

  

  
Menurut keterangan2 selandjut 

nja jang diperoleh ,,Antara“, be 
berapa orang tak dikenal jg da 
tang kekantor Pertjetakan Nega 
ra itu, telah minta pada Wakil 
Direktur Djenderal Pertjetakan 
Neggara tsb supaja ikut dgn me 
reka pada waktu itu djuga dgn 
tidak diberitahukan utk keper- 
luan apa dan kemana tudjuan- 
nja. 

Sampai Rebo malam, Lie Hok 
Tay diketahui belum kembali ke 
rumahnja. 

  
Kepala Reserse Kriminil Ke- 

polisian Djakarta Raya, Pem- 
bantu Komisaris Besar Sa'ud, me 
ngenai peristiwa tsb diatas, atas 
pertanjaan ,,Antara“ pada Rebo 
malam, belum dapat memberi- 
kan keterangan2 lebih djauh ka 
rena belum menerima laporan 
resmi tentang hal itu. Menurut 
Pembants Komisaris Besar Sa- 

'ad, tentang peristiwa tersebut 
ia baru mendengar kabar2nja sa 
dja, tapi dalam pada itu menga- 
takan akan mengurus soal itu 

Puaja hubungan 1 
»peristiwa Ir, Han”? 

Keterangan2 selandjutnja jang 
diperoleh “Antara” dari lain sum 
ber, mengatakan, bahwa .pengam 
bilan” terhadap diri Wakil Di- 
rektur Djenderal Pertjetakan Ne 
gara, Lie Hok Tay, ada tanda2 

    
| 

itu tadinja belum pernah diperah, 
Lebih djauh diperoleh berita, 

bahwa masjarakat desa di Sura 
karta dam didaerah  Purworedjo 
kini telah mengerti betapa besar 
faedahnja air susu tersebut, se- 
hingga mereka tidak lagi membiar 
kan ternaknja jang dapat membe 
rikan air susu itu, 

    

DISAMBAR PETIR, 
Sobari umur 21 tahun tinggal 

didesa Danuredjo, ketjamatan Ka 
du, daerah Temanggung telah te 
was akibat disambar petir, Per- 
istiwa tersebut terdjadi pada tgl. 
14 Djuli djam 13.30 jg Tilu, ke- 
tika ia sedang kembali dari be- 

Dapat ditambahkan, - bahwa 
akibat meratanja pengertian ke- 
pentingara susu tersebut, kini di   

NS 

   
     

memperdengarkan sefjara lengkap 
untuk jang pertama kalinja dapat 

jang dinamakan ,,Kelahiran baji 
jang sewadjarnja” menangkap setiap suara dan kata2, dari bisik2 

zuster pembantunja hingga Suara 

1 dan seru girang sisibu. Piringan 
itu jang dapat meringkaskan djangka waktu 12 diam mendjadi 
kira2 hanja 55 menit, telah Girentjanakan oleh Dr. Grantiy Wick 

kenamaan “jang mendjadi juga 
pengandjur tjara melahirkan anak tanpa njeri. Ibu jang Gipiringr, 
hitamkan ita adalah njonja Eillon Usil, isteri direktur perusahaan 

»Camera Mata" Russis 
ta 

    

  

gambil gambar jang diperbesar 
uat di Uni Sovjet, demikian hari 
Camera itu sanggup mengambil 

ng dianggap sangat pentingooleh:i 

hb 

gan djelas tanpa menimbulkan rasa (sakit 
1 dan kini sudah terdapat banjak 
za camera tsb. Demikian LASS.- 

deh In In 

kam Kukar 
sTak (Boleh Pilih Sih 

enal Perbedaan Bagi 
Segenap Umat Manusia—Bung'Korno Den 

Bung Hatta Serahkan Scpi Sebcgai 
Gurbannja 

PRESIDEN HADJI SUKARNO, Wakil Presidan Hadji Moh. 
3, para duta2 besar dari neggra2 

bersama puluhan ribu kauri muslimin dan muslimat, pada 
bari Rebo pagi telah melakukan sembahjang Idul Adha dilapang 

biasa diselenggarakan oleh pihak 
»Badan Kontak Organisasi Islam Djakarta Raya”, 

Ibrahim dan sebagai chotibnja 
Itampil Hadji Abdullah Sjafe'i. 

Sesudah upatjara 
|dani chotbah selesai, bertempat di 
|pekarangan sekolah SMP didjalan 
(Perwira, dilakukan pemotongan 
hewan2 sapi/kerbau dan kambing 
kambing2 hasil sumbangan "para 
hartawan sebagai gurbannja 'ma- 
sing2 jang daging2nja kemudian 
dibagi2kan kepada para fakir-mis 
Kim, K 

Presiden Sukarno dan, Wakil 
Presiden Hatta djuga masing2 tih 3 
menjerahkan seekor sapi sebagai 
gurbannja, sesuai dengan adjaran 
agama Islam 

  
                Hadji Al ei dalam 

chotbahnja jang pkan sete- 
lah upatjara sembahjang selesai, 1 
dengan pandjang lebar meriwajat 
kan sepak-terdjang perdjuangan 
dan betapa besarnja pengorbanan 
jang diberikan oleh? Nabi Ibrahim 
dan puteranja Nabi Ismail dalam 
menegakkan hukum Islam |dan 
melaksanakan perintah - 'Yuhan, 
sampai2 Nabi Ibrahim itu berse- 
dia dan tidak ragu2 untuk “me- 
njembelih anaknja sendiri Nabi 
Ismail, sewaktu Nabi Ibrahim 
mendapat udjian dari Tuhan dan 
mendapat wahju ' untuk 
ban guna menegakkan 
dan adjaran Islam serta perintah 
Ilahi itu. Pada isaat- pedan 
dipakai: guna: menjembelihs 
nja Ismail itu sampai dileher Nabi 
Ismail, dafangxslagi wahju Yuhan 
jg. memerintakkan? Nabi Ibrahim 
menghentika8! penjembelihan" itu 
dan memerahkih menjembelih | 

g sebagai “gurban? se-ekor kafibing 
dan penggantinja. 

Chotib Abdullah Sjafe'i 

    

  

   

In berkor- 

ai
 

    

  

me 
ngadjak ummat Islam agar men- 
fjontoh djedjak dan teladan? “jg 

ra Nabi 
1 

telah diberikan oleh 
dahulu, dan dalar 
mengatakan, ba 
ummat Islam har 

pa 

    

  

   
   

  

     

    

   

  

- han 
berkorban guna menegakkan fjita 

us ta dji 

fjita luhur itu, 
perdjuangan tan 

Dalam mer 
kum dan k 
boleh pandang 
dang. 

Sesudah menguraikan  s#tjara 
luas adjaran2 jang terkandung 
dalam agama Islam dan betapa 
adil serta sempurpanja adjatard 1 
Islam itu jang berlaku untuk se- 
genap ummat manusia diiuka 
bumi ini dengan tidak ada sesua- 
tu perbedaan sedikitpun, Chotib 
Abdullah Siafei mengatakan, bah 
wa sesuai dengan adjaran2 Islam 
itu, maka dalam ' menegakkan 
hukum dan keadilan, dimana dan 
terhadap siapapun, kita sama se- 
kali.tidak boleh bersikap  “pan- 
dang-memandang, membeda-beda- 
kan antara golongan jang tinggi 
dan jang rendah, “antara sikaja 
dan si-miskin. 3b 

Adjaran Islam dengan tegas, 
menjatakan, bahwa siapa Ha Gi 

gandjaran 

tidak “ada 
Oh 

  

     
“IRR 

£i 

bersalah harus diberi 
setimpal. : 

Sebagai salah satu tjontoh be- 
tapa adil dan sempurnanja #&dja4 
tan2 dalam agama Islam ite'jang 
tidak bersifat membeda-bedakan 
antara satu dengan jang Main, 
Chotib mengingatkan akan sebuah 
kata2 jang pernah diutjabkan 
Nabi Besar /Mohamad s:a-y, da- 
hulu, jang pokoknja  berbtinji "X 
»Gjika andaikata isterku semdiri 
sekalipun jang melakukan sesua- 
tu pentjurian, maka nistjaja @kadIk 
'ku potong pula tangannja sesuai “ 
dengan hukum Islam jang berlaku 
terhadap semua ummat.” Demi- 
kian Chotib Abdullah Sjafe'i, jg 
menutup. chotbahnja itu ' dengan 
do'a, agar Tuhan melimpahkan 
tahmat dan karunianja kepada 
ummat Islam dan bangsa serta 
tanah 'air Indonesia. (Antaray OA 

Patroli RRT 
Masuki Wilajah 

India 21x 
13 aan kai 

Karena Peta Kelu 
SERDADU2 R.R.T, telah me- 

masuki wilajah India dinegara 
bagian  Himachal-Pradesh, tapi 
mereka mengundurkan diri sesu- 
dah mereka berdjumpa dengan 
pasukan patroli India jang men 
djelaskan bahwa serdadu2 RRT 
tadi ada diwilajah India, Demiki- 
anlah kata seorang djurubitjara 
resmi pemerintah India di ' New 
Delhi hari Rebo, 

Djurubitjara tadi mengatakan ' 
bhw ia tidak dapat mengatakan 
benar-tidaknja berita bw seorang 
letnan RRT jang memimpin. pa- 
troli tadi mengatakan, bhw mes 
nurut peta RRT, daerah jg di-" 
masukinja tadi adalah bagian da” 
ri “Tibet. Tnsiden Ini terdjadi “di 
daerah selagutung Shipka jang 
tingginja 15.000 "kaki, talath” Toe 
tong perdagangati jang terpenz 
ting antara' Hindachal — Pradesfr 
dan Tibet. Himachal Pradesh RU”   Purworedjo telah dibentuk koope 

rasi sust, 2 pergian, sn ag taknja disebelah barat Nepai, 

ir. Mkattn 

sembahjang 

   

  

hukum 

     
   

  

   

   

      
   

  

    

    

    

  



    

     

   

   
   

  

   

  
  

  

(Seluruh Dunia 

1125— 

  

Sofia — CI 
'DJULA I 

  

              

    

   
aa 2 "T0.- 1 

e Yen —Je Chin. 
20UW P EH Doa ML. 

INI MALAM Aa? 
   

Djawa Timur. : 

Bana Sana Ke bet 
SOK MALAM PREMIERE! 

Se Ts 9047 th NDRA” 

: An 
KI ag 
BU z 5 PIANO merk “Schtedmeyer” : 

—. model ... dan suara baek, 

  

   

3 ”z x z NA : 

Oitoaekan urx PERFINI 

  

        

   

   

  

   
     

     

   

   
    

    

   

     

   

  

   
   

    

   

   

   

   

        

Sebuah 

Tai 3   mengharukan ! u Ne ah - . — . 

Tan RL MEN AAA ES 

Kehilangan 
an SATU. DOMPET - “PLASTIC, terisi tndjuh surat-surat 

n Rijbewes-C No. 3097, Rijhewes A- No: 5906,  Kwit. 

2 1 $ dupl. BSA, C, i2-259-cc..No. 439, Kwit. orisinil 4 dupl. 
“Norton 509-359 .cc. dd.-5-6-56, Kartu control Pos No. 12864, Kartu 

| Keluarga penduduk No. EK/I 14737/T., Kartu anggauta partai dil.3 

Diharap bantuannja dan kesosialan Sar. Sdr. pembatja atau -pe- 
“nemu dompet itu agar suka“mengembalikan pada “administrasi : 

"Suara Merdeka” — Muka stasion Tawang-Semarang atan 
'Apotheek Pasarpon — Solo. - 

dak usah datang sendiri — boleh djuga suruhan lain orang de- 
1 | membawa surat? itu — dan MENERIMA HADIAH sebesar 
Rp. 125— (SERATUS-DUA-PULUH LIMA RUPIAH). 
3 NA AAN PESANAN Maa 2 Da, 4 

aan m5 

"UTJAPAN TERIMA KASIH 
Dengan ini kami dan atasvnama- anak kami kedua, mempelai, 

 Soegihasih Moeljani - Soeparman. 
P | mengutjap banjak terima-kasih atas perhatian, pemberian do'a 

restu dan segala bantuan jang berupa tenaga maupun. fikiran, 
nberian karangan bunga. dan barang-barang lainnja pada hari 

erlangsungnja perkawinan. 
Satatiga, 17 Djuli: 1956. 

| SOEROIO dengan Isteri. 
  

        

   

  

   

    

   

      

   

  

8 Pepusanaan Dinwu : 
Alert 3-5 SURABAJA 

SEMARANG . 
Pa pan Dg an 

— KRANGGAN BARAK. 128 , : 

  

JOGJIAKARTA 
' MALIOBORO 35 
ta Ha Tan   

  

     

  

      

      

tak berlaku) 
ti 

... 

jas ak game a thousan 

mules to kill someon 

he'd never seen!    
      

BA OM mcruaE « & WILLIAM GOETZ mODUCNON      

                

   

  

     
      

   
   

    
   
   
   

   

    

Hbaruno jang iafkenat dalam se- 
atawarna CinemaScope ! 

uh dengan pestol ditangan dan 
muntju sekali ini untuk tak di 

, dari Menkes: “laki? 'jolng kehilangan saudara 
ji Tas adis musuhnja ! 

  

  

M1 TERE 5.00 7.00 9.00 (13 £ in) 
“oU PEH TJOA” SERI 

E jang paling termasihur | — ! 

“Raga 18 Djutie” — “20 Djulie 

"Song g Of Bernadette” 

FER IONES.. 
RLES BICKFORD 

   

        

   

    
    

    

       

  

  

#URPHY RADIO TU - 238E 

Central “in Kie aa: 
: 40 - Tilp. 449 Semarang 

Tan p a SERVICE DEALERS 
Radio diseluruh Nan Pengah:, 

  

   
   

film Indonesia terbaru |. 
dengan tjerita drama jang sangat 

  

skin aa Solo—Semarang djam 15:00 dari Stasion' Solo: 

  

       

          
     

  

    

    

    

Pan 2.    

    

  

-- 

  

      

Sepak Bola” Stade. De. Retar 

  

    

    

     

   

  

   
   

    

KRANGGAN TIMUR 21 — TILP. 1419 — SEMARANG. 
Dibuka mulai Sa, 8 Pasi, Sehinges. dkat djam 3 malam. 

  

4. 45 - —7. 00 TA 15 

erldku, (Perhatikan Opa mainnja) 

AL? Aan "DJAGALAN” 

Sa Ha 

  

Keala kota: an 2 
Vatikan : 4 Ha 

5 8. Ps se” 
ba SAN ae 

  

    
NA dan di.Istana Mer 

Te “ 

ODEL- 1 satitiahgn 
MEN 

Chemicalienhandel 

ANGGA ASRAMA dl 
5 MODEL : EL ILi NN LN 

ine 
   

  

k dengan berma- 
& sni “3 Lea at) 

gam matjam botol jang 
hampir atau serupa bencuknja.... 

tetapi 17 inilah (pomade Erasmie 
jang tulen! Len jangan 

haha, 

  

     
DITJARI 
SPEDA MOTOR 250 CC. 
merk: B.S.A./TRUMP atawa | 

   

  

belum. ada nomer politie. 

Dji. Bengawansolo: 66, 

     

                  

   

  

   

   
   
   

  

   

      

£ KAK RARE 

DEDASKAN Ok 
N.V. INTER-ASIA 

njanji2an, tari2an dan lelutjon jg 
menarik ! 

  

    

  

Ten 'Tjhoen. Jr. 

Saka 8 —1 
ORE 4—8 

ALAT2 JANG TERBARU, 
Sa TERDJAMIN. 

Djam Bitjara: 

Enfield model th. 1956 | 

: empat : 2 NOER - HAIDA (CHATURTHA JULIATI pasa 

Tae pa: 13 “(Imam Soetarto 
Panai ia Bikus Fek i P Semarang.. 

Keterangan : LIEM KOK Hoo 

: Uno Nong orox, seh 
3 SNN 

“keturuhnja, obat (brains). Ini -pil-menambah darah dan Semangat 

Film India terbesar penuh dgn. | 

“lg 

| Minjak pandjangkan rambut, tahan rontok ... 

Obat-obat bisa didapat beli disemua Toko-toko Obat TIONGHOA 

No: 77,: Solo: Toko Solo, 
roko Junior, 'Djl. Malioboro 93, Jogjakarta, 

Ii, Jogja, Toko Obat Thay An' Tjon, Petjinan 66, Jogja, Toko 

Obat Eng Njan Ho, Petjinan 75, Jogja: 

'foko Obat. Thian Tek Tong, 

1 “Thian Ho ,Iong, Djl. Pasuketan 60, Tiirebon: Toko 

Ka Ta Djien Hoo,” Pekodjan 85, Semarang, Toko Obat Thian 

  

Denis kurnia “Tuhan, berkat “doa restu handai Kaban dan Tk 
pertolongan Dr. Soehardi / bidan Soeratmi dari. Mardi Walujo, 
telah lahir dgn-selaimat pada tgl.-17 Djuli petang, anak kami ke- | 

    
  

   
| “tanggung Santan Sesatk matjam pe- 

ojakit seperti: “Buah “pinggang,: Djantung berdebar2, sakit urat2 

bekerdja: Baik-untuk orang jang bekerdja berat2, “bekerdja di- 
kantor dan jang suka sport dan badan lemah. Mati angin. Alasan 
'enjakit: badan lekas tjape, makanan tidak hantjur, sering. ma- 
ah, kepala: pusing, muka putjat, kaki tangan dingin, sering se- 
“smutan, mata kurang terang, penjakit pikiran (zenuw) tidak bisa 
:dur dalam tidur sering takut2, sakit: pinggang, kurang makan 
jan serangat bekerdja ta” ada, untuk itu kita bikin: PIL VI- 
'RANOL jang tanggung 1006 berhasil. Harga 1 botol Rp. 20.— 
Yjuga ada sedia-lain? obat jang “mardjur. Radium viranol Tonic 
Pills Khodamibat” darah. “Ha. Rp. 30.—. Pil Gembira 

4 Rp. A85 Minjak Tangkur Rp. i0,— 
pil Viramin untuk “penjakit keputihan , 3 
Pil Wanita untuk wanita tua... oom. anna Rp. 30,—. 
Salep Tjantik, menghilangkan “hitamah: Mbmuika: panu, 0 dje- 
tawat.No.4 ... Rp. 20:— No: 2. Rp. ana 
3lossom- face Cream, menghilangkan noda2 hitam 
ag 15y—. Sultana Figure Cream, membikin bagus: badan 

Ha 30. Pujer bikin hitam rambut, tanggung tidak luntur 
Rp. 10,—'dan 5 gram ..... Rp. Me? 

No PM Hair” POWaei menghilangkan rambut ... 

  

anak pa naaaaa 

s....oocuuar 

€3p aa sa. aoiic.ma 

      
   

1 ARp3 H— 
Minjak Telinga, 'kurang mendengar .. 2. ip. 10j— i 
Satp. wasir (ambeien) ...... — at Rp3 je Salp Eczeem untuk 
|kudis,: gatal luka2 -. cei .....Rps'10p—: Pil Diabetes (sakit-gula) 
Di aa REI 1150,—« Pil-Entjok Linu ...4 Rp: 25,—, 

Obat dikirim sesudah terima uang tambah ongk. “kirim 15. 
: TABIB MAWN Tamblong 40 Tilp. 4941 — Bandung. 

.. 

diseluruh Indonesia. 

A 22 n- a g Bi 2 : 

1 Stores, Bodjong 6B, Semarang, Toko bat Eng ' Tay 
Ba NN ana 101, song 68, Toko Obat Ngo Hok Tong, Gang 
Pinggir 1, Semarang, Toko Obat Shanghai, Pasar Djohar 42, 

Semarang, Toko Happy, Aloon-aloon 15, Kudus, Toko Baldjun, 
Djl. Kepatihan No. 105, Pekalongan, Zindabad House, Nonongan 

Djl. Sosrowidjajan No. 5 Jogjakarta, 
Toko Obat Eng 

'Tay Hoo, Petjinan 58, Jogja Toko Obat Tek An Tong, Petjinan 

Toko Obat Hok An, 
Djl. Raja 114, Magelang, Toko Obat Berlin, Djl. Pasuketan 77, 

# bat: Eng Ho Tong, Djl. Pasuketan 91, Tjirebon, 
pena Toke O 1 Djl. Karanggetas 217, Tjirebon: 

Toko Obat Tay Tjoen Hoo, Djl. Keplekan Kidul 218, Pekalongan: 

versal. Stores, Bodjong 6B, Semarang: Toko Obat ,,HOK AN”, 

Karanggetas, Tjirebong 

   Pn 
SUPERTONE 

Radio's Ope D 1956 A, jang cikbostt Harga E.Z. Rp. 2.725,— 

Abe en 
“ Radio's type D 666 WK model 1956! 

b) Dengan aliran ACCU / LISTRIK Rp. 4.000, — 
PHILIPS RADIO BATTERIJ type BIN 336B dan 338 B 
Pake mata kutjing, compleet d/batterij EVERREADY 
@- Rp. 1.600,— 
PHILIPS RADIO2 KETIIL TYPE BIN 336 U dan 338 U, 
Harga sekarang rendah sekali, boleh buktikan ! 
PHILIPS LUIDSPREKERS dari 8, 10 dan 12 inch, 
matjem2 warna dan types! | . 
RECORD CHANGERS : PHILIPS AG 1004, GARRARD 

RC 89 M dan PERPETUUM EBNER type REX A SPECIAL, 
PHILIPS TAPERECORDERS model terbaru ! 

PETI UNTUK seken id matjem2 model 
dan harga! : 

| RADIO 0 MEGA” 
Dil. MATARAM (Kr. Turie) No. 584, Tilp. Smg. No. 1937 

Buka: HARI BIASA 9—2 -5—7 .SAPTU 9 —2 

3 tan 

ISNIIANANENNTINAMANLA MAKNA MNNMNNNA N 

HEALTH IS BEAUTY 
A MODERN GOCELSE FORMULE 
RATUNJA SEGALA OBAT KUAT. 

x IALAH : 
-ARLAHOO RADIUM TONIC Pil 
Extra Strong. .— Tanggung serm- 
“buhkan “segala penjakit seperti: Buah 
#iriggatrg) | Djantung,”. Urat-sjaraf otak 
(Brain), “Lemah-badan. Ini pil menam- 
bah" darah, sumsum dan manik, baik 
buat orang jang bekerdja. dikantor. 
Alasan penjakit: Badan“ lekas tjafai 
makan tak hantjur, . sering: marah2, 
Kepala pusing, Entjok, Linu2, muka 
puyai Kaki-tangan dingin sering semut- 
semuiran, Mata kurang terang, "penjakit 
pikiran (senewen), sakit pinggang, djaa 

  

tung berdebar2. 
Buat itu kita bikin ALLAHOO RADIUM TONIC pil, Panggung, 
100 pCt.. berhasil... 3 
Maan per botol “ema wa an Rp. 30,— 

POWDER AbDJaik 
Bczeem, kadas, kudis adalah 
penjakit kulit jang “berbahuj: 
dan dapat merusaksh selura! 
badan . kita. » Pakailah - sezalu 
Powder Adjaih tibar 11 
luar biasa misaiyuroya Da 
lam tenipu jang “sesingkat2 
(ya Segala” matjar: penjaki 
Eczeem, Kadas, Kudus ian 
berbahaja dapat disapu versi 
Sampai' seakar- Bm Sega 
la matjam “ Bezea, Kadas 
Panu, Kudis dll. 1 olah tam 
tidak -bisi 

Pen PN ANN ate lla 25 “nia Sefibuh 
LA NA AU ai Tu mat Nai 

  

Allah dgn Powder Adjar 
akan “baik. kembali scper: 

biasa. Powder Adiaib adalah satu2-nja obat Eczeem, Kadas, sen 
jang terbaik. Tidak “ada bandingannja diseluruh dunma Tanu 

garansi 100 pCt. Harga 1 botol Rp. 28.— Hisz Li clur 
Indonesia tambah ongkos kirim 10 pCt. 

Ratanja : segala  Serair Raba 8 
DIAMOND HAIRDYE 
Harga per botol besar Rp. 15 - 
Harga per botol ketjil Rp. 16 — 

Semir ini adalah pendapatan baru ts 
mewa, ini semir jalah tidak panas. W 
tanggung tidak tuntur- Garansi» 

dak ada bandingan diseluruh Du: 

9 

CG 

Hainarye 
gmeer 
rambut 

  

hitam 

- "STiMEWA 

t ATAS SEGALA 
KEISTIMEWAAN 

najastapad £y3 
MOHAMED SADIK DIOKRI 
KEPRABON-KULOM .!5/D.S010. 

  

SEMIR RAMBUT HITAM 
Harga perpak Rp. 7.50 , 

SEKALI MU: 

DA AWET 

MUDA. 

ALLA. Z0OK 
Pil KERAS 

Pik kuat usu 
mewa uduk 
orang . laki, 

jang ,. kuranx 
tenaga.:. .Ba 

jdan- “lemah 

Lemah ' siab 
wat 
tentie, Sexue 
le Zwakte) 
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   an POWER
 

PI
LL

 

       
    
ALA 007   TS 

EN ip Rp. ET. 
Harga per doos Rp. 20,— 

& 

ega (Sexual Weakness, Lost Man Hn €rvGusness, Build Biood, Houe, bnergy). Penjakt JIRLAK 
2 alah penjakit jang sangat ber vahaja, seperti "Api dalam “Se: am. Penjakit ini timbul karenarusaknja “achlak (tnoreel) diwa— ta mudanja. 

Dari itu kita sedia Obat ALLA ZOR PIL KERAS 
Harga per doos Rp, 30. — 

MANUFACTURED BY: WORLD KNOWN : 
PROF. M. S5. COLLER SOLE AGENTS: MOHAMED SADIK JOHRI 

Djl. Teuku Umar 15/D (Keprabon Kulon) — Solo. 
Bisa kirim seluruh Indonesia, tamb . 
lebih dulu. onesia, ah ongkos 1096. Kirim uang 

| Semua Agen" harga sama. 
Depot Obat AA, Gang Pinggir 9, Semarang: Toko Obat pore” dan Toko Obat ,,Shanghai”, 

-Sing Pasar Djohar Semarang: Uni 

Djl. Raja 114 Magelangs K.A. Moh d , P 
han 23, Pekalongan ohamed Yasin, Djl. Kepati 

Pooran Sporting Coy, Dil. Pontjol 40 Se- marangs Toko Jilani, Djl. Nusantara 112, Maan Salon de Bcaute ,,Ladis”, Dji. Srambatan 20, Solo: Foko Minang, Padang- pandjang, Sumatrs-Tengah: Toko Obat ELGECO, dji: Siantet Rijadi 73c, Solos Muh. Bin Abdullah Rumah Makan Asia India, |. 
Toko Noor, Djl. Raja 78 Madiung B. PIAR, Pasar Tundjungan Stand no. 81-82 Surabajas Toko New India, Samarinda: Rumah Makan Pakistan. Perak S4X&. Kurahsis 

Bacan MURNI, Slamet Rijadi 54 — Muh, Amin, Tjokronegaran 93, olo.       Seng Ho, Djl. Raja 117, Magelang. 

  

ng Angpao 

MAI 1 ZTERLNG 
by Michaet Kidd 

Ga Aa Da ai ng by ”SYLVIA FINE 
Writen, Prodloced land Directed by 

AN. PANAMA. ane 
NOTA FRANK 

Saksikanlah Danny Kaye badut Internasional 
dan djitu, dengan tingkah dan gerak takunja, 
urat ketawa!!! Tak ritebd berhenti tertawa es o jang me-| 
njaksikannja ! 
Kisah human tentang seorang Ara 
pura2' sakit: ingatan   

Tvre Pertj, SEMARANG Idcin No. 3498/11/A/171 Yiwa jang merawatnja" 
4 

aa LEMAK MN 
22 0 Xy” BESOK MALAM PREMIERE 5.00 7.00 9.0. ha th.) 

    

achirnja djatuh tjinta pada ahli 

  

a) Dengan aliran listrik : Harga E.Z. lama Rp. 2.815,— 

  

maijam2 obat jang lau. insj..| 

  

, impo'|' 

  

  

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

1. Chevrolet Bel Air 1955 | 
- Me cedes 19551 

. Pick Up "argn 1954 

N.V. Bodjong Motor 
ompany  .. 

Bodjong 59, S9 A, 61 dan 63 PORN 

BALSEM ic» IKAN MAS 
Baisem ini Nari mafa      

     

   

    

   

     

  

KEMANDJURANNJA, 

BALSEM TJAP IKAN MAS ini 

Mustadjab sekali untuk segala 

Penjakit Batuk, Pilek, Muntah 2, 

Sakit perut, Kepala pusing, Gatal, 

Enijok, Sakit pinggang, Kesleo, 
Sakit 9191, Bengkak, Kepofong, 

Luka? dan-matjam penjakikain. 

BE SA na 

  
1 

f 

NAN La Ka ai. 
DJUGA BISA BELIS 

PERHAT,LAN 

Untuk sementara waktu, para agen-agen lama/baru i 
diseluruh tempat diberikan selain potongan istimewa 5 
buat pengambilan sebagai grossier, pun diberikan 3 
HADIAH 1 lusin untuk pembelian TUNAI dan 
LANGSUNG dari tiap-tiap 10 lusin. 
Mempergunakanlah kesempatan “ini jang terbatas 
dan tertentu pada temponja!      

   

   

  

   

Kanak tan na kata aa ta aa AA EKA an KA KKR 

Pemberitahuan 
Dengan djalan ini diberitahukan, bahwa segala HUTANG . 

PIUTANG jang dibikin oleh Isteri kansi Nj. LIE PING TJIOE (ter- 
lahir: LO NONI NIO) diluar tahu kami, maka kami tidak ber- 
tanggung. djawab atas perbuatan tsb: diatas. 

Hendaknja jang berkepentingan maklum adanja. 

Hormat kami : 
LIE PING TJIOE 

Dji. Mpu Tantular 12 — Semarang. 
WTA KEKE KKR RE EN Na 

UNTUK SERVICE dan REPARASI 

Vespa, Lambretta dan 
Alpino 

DATANGLAH PADA: 

N.V. ,SURACO” 
Djalan GADJAH MADA (Seteran) No. 5,. SEMARANG 

TILPON : 2490 DJOHAR 

HARGA SENSASI...! 
CHUSUS UNTUK SERVICE 

  

    

KEPADA PARA PEMBELI. 

Kain Klambu Tule 
(Made in France) 

  

" 

Harga Sensasi 

per- meter Rp, 17,— 

PERSEDIAAN SANGAT TERBATAS ! 
KALAH TJEPAT TIDAK DAPAT ! hg SILAHKAN, ! Ig 

Tn SHIEN? | 
Bean 25 

SE 

  

    
  

         
   

  

      

PICTURE YET! 

noona & 
KN You 

   Roy Rogers 

No. 62 

ah : 

jang paling lutju, 
tiukup kuat menarik | 

— Maaf 

lie! 

erika jang merantau di Paris, 

  

   
Tamihur pada telangan itu, 

an itu, Roy! Saja telah 
pergunakan check besar saja 'un- 
tuk membajar peternakan itu! . 

  

MARANG.   

  

  

SEKAR KK KK KK KK KKM EK KAK KK KE KKKK KERAS 

NICE GOING, 
MILLIE! PM - 

GLAD YOv Oursip 
CARLSON!--BUT HOW 
COME YOU'KE S0 
SKD? YOU'GOT A 
REAL Pa 

2 I BOUGKT    
      

   

      

  

      

   
     
   
   

TOO LATE Fb 
4E AUCTION, WiLtiE! 

WHAT Pn 

    
— y IPE rp E! . 
— Bagus Willie! Saja se 
nang sekali, Pen telah 

Enak saja telah ter- 

Wil- 

— Saja telah membeli peternak dapat menjaingi Garlson 
— tetapi . kenapa engkau 
kelihatan sangat bersedih 
hati? Engkau telah men- 
dapatkan sebuah peterna- 
kan jang betul-betul mu- 
rah ' sekalil 

mem- 

LOLA SUE GE CHEER UP! T'VE 
ME THE GATE 
AGAIN! SHE'S 
GOKE! “4 

“5. Lola Sue telah meninggal 
kan saja lagi, 
— Sudahlah djangan bersedih 
lagi! Saja merasa.. bahwa ia Pada.. karang inilah! £ gk tentu akan kembali lagi! akan ' meridian an raja! Ta 

—. Apakah engkau berkat, bah 
wa satu-satunja jang ada pada 

3 saja, jang menarik bagi Lola Sue 
ialah: UANG? 

  

1 DISCOVERED A 
BIG DEPOSIT OF 
ASBESTOS ON 
YOUR PROPERTY! 
THAT'S WHAT THIS 
FUZZY ROCK IS! 
YOULL BE RICH! 

ARE YOU SAYIN' 
THAT THE ONLY 
THING ABOUT ME: 
THAT INTERESTS 
LOLA SuE Is 

   
    

   

       

     

   
   

A HUNCH SHELL 
BE BACK!     

      
— Saja telah menemukan keka 
jaan jang berupa asbestos dida- 
lam peternakan milikmu itu! 

dia pergi!


