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sia Untuk Si 
ntuk Maksud Usaha Me- Reh Wanita Demokrat Tidak TA |. Untuk Mendjadi 

     

    

    
   

   

    

    

    

   

     

DALAM PERTEMUA A| dengan pers di Semarar 
pengurus pusat Wanita Demok Indonesia telah mendjel 
diambil dalam Kongres || Yanita Demokrat Indonesia jg be 20 Diuli jbl. di Semara garis besarnja pendjelasan ha sii: 
kita umumkan dalam hariar aru-baru ini Galam pa da 
minta perhatian pers, 
Kongres ini, 
benar. 
«5 

pengurus pusat 

    

   

    

     

    
    
   

    
   

  

    
    
    

   

uta 'Ikengres, sedikit pun belum per- Harca P (an S nah timbul “pikiran utk 'menjetu 
arga EISANG jijui poligami. 

Terdjadi Pembunuhan Oh “bannya Bi, donat maneanafaai 
Y Oo. 1. “Ikongres itu memberikan pread- KEMIS MALAM di Djagalan, Ivis mengenai - masalah “perkawi- 

Surabaia telah terdjadi suatu per nan, ketika mendengarnja “ham- 
kelahian sengit jang mengakibat Ipir sadja djatuh pingsan. Wani- kan seorane 'ibu 'mati  seketika'|ta Demokrat Indonesia jg metigi 
dan anaknia Juka?2 bere". Yehu- Inginkan terlaksananja dasar2: hi- 
rut sementara keterangan2. per-|dup sama rata sama bahagia, te 

erpangkal pada soal |gas2 tidak dapat menjetudjui 
Seorang bernama Jadanja poligami, karena jakin, 

'Ibhw hal tersebut tidak mungkin 
, pedagang dapat “mentjiptakan suatu keke: pisang nama B.S. Waktu ita huh. KA Maa Lan Hn tang Desak luargaan jang “harmonis, tanpa 

Demikian menge- 

  

     
    

  

SS AL Ketan beton gmn belum beruang, ia minta tempo |fihak. Demikian antara lain kete TA " te er jrangan nj: Sumari. ' 
Hutang D.  berdjumlah “ Rp:|- 

125,—. Mendapat djawaban” de! Mengenai. masalah perkawinan 
mikian, rupanja N. kurang “se- ini, Wanita Demokrat selain men nang dan 'marak2 pada D. hingga Sesak dikeluarkannja — Undang2 terdjadi pertengkaran. Ketika me Perkawinan, pun menghendaki, ngetahui anaknja  bertangkar, Supaja dalam susunan pegawai 
B.S. segera datang. S 
malang, sebilah pisau-belati “jg. 
digerakkan oleh D. telah menan- 

tenaga2 wanita. Pun menjarankan : 
agar dalam undang2 Perkawinan 6 1 : “, tu nanti dimasukkan . ket | tiap tepat mengenai perutnja hing pehwa orang ara baik aka ga ia mati seketika itu djuga. Me- maupun wanita dengan tidak di-'! lihat ibunja demikian, N. segera batasi oleh kebangsaan, kewarga lakukan serangan balasan pada negaraan atau agama, berhak men D. hingga terdjadi pergumulan tjari djodoh dan membentuk ke- seru dan berachir N.. mendapat luarga. Mempunjai hak jang sa- 

lvka2 parah dan dibawa kerumah ma dalam soal2 perkawinan dan 
sakit. (Antara). pertjeraian. Terhadap orang2 jg 

Pelaksanaan ,Tour Ot Duty" 
Mungkin Tampak Tak Lantjar 
5 Kepala? Stof Diberi Prioritet-Pertama 

jadi Atase Militer Luar Negeri 
KEPALA PENERANGAN Angkatan Darat (Penad) TT V- 

»Brawidjaja” terangkan atas perfinizan Antara Djum'at malar 

Bahwa hingga kini masih belum semua panglima? territorium di 

Peradi pelapinasa Ghe Si Ar Senen Ta ngan 
Djuga mengenai soal masih di- sebagai seorang. Pemangku Djaba 

pagangnja djabatan Panglima T'Ta tan sementara, menurut Kepala Pe 
V oleh Overste Basuki Raehmat nad TT V tidaklah dapat diarti 

Gerakan Pem Sian aan ai Tag” 
bela Paatjasila 

-Itersebut dan tidak seharusnja diar 
tikan sebagai suatu kenjataan jg 

Akan Dirobah Sta- 
tusnja 

menjimpang dari kehendak suatu 
.Ovenall mutaties”, jang didjalan 

GATOT MANGKUPRADJA, 
pemimpin Gerakan Pembela Pan 

(kan setjara integral, dengan mem 
Ipergunakan ,,Piagam Jogja” itu se 

fjasila menerangkan, bahwa ia 
mengharapkan akan dapat me- 

bagai dasar pelaksanaannja (pro- 

rebah status gerakan tsb. men- 

jectie-vlak). 
Mengenai ,,tour of duty” dika 

langan A. D. sendiri, Kepala 
Penad TT V “Brawidjaja” terang 

Gjadi suatu Lembaga Pelaksana kan bahwa tidaklah benar desas- 
Pantjasila jang akan merupakan desus jang menjatakan bahwa Ke 
suatu organisasi massa jg dapat pala2 Staf Territorium2 memper. 
menampung didalamnja semua (oleh prioriteit pertama untuk meng 
aliran. Ia menjatakan kejakinan- 
nja, bahwa dengan ditampungnja 
tenaga2 tsb. dalam Lembaga 
Pelaksana Pantjasila itu, “maka 

gantikan panglima2 territorium jg 
dimutasikan: Tetapi para Kepala2 

adjaran2 Pantjasila bukan sadja 
dapat dilaksanakan dalam ' ma- 
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Staf Territorium2 tersebut, dalam 
tour “of duty. ini memang diberi 
kan prioriteit pertama untuk men 
djadi atase2 militer diluar negeri: 
Faktor pangkat misalnja, ada 

lah sebagai salah satu dari sjarat 
sjarat jang harus dipenuhi utk 
menggantikan kedudukan: Pangli- 
ma Territorium, demikian Kepala 
Penad TT V selandjutnja, seku 
rang2nja harus kolonel. 

Apakah dalam pelaksanaan 
.tour of duty” ini mungkin ada 
diantara panglima2 Territorium 
dipindahkan mendjadi panglima 
territorium Tainnja, ' menurut Ke- 
pala Penad “TT V tidaklah 
mungkin akan terdjadi, apabila 
diingat akan dasar2 jang prinsi- | 
'piil untuk pelaksanaan ,,tour of 
duty” tsb., jang sudah disetudjui 

Pantjasila pun akan  mendjadi 
pegangan hidup tiap2 wargane- 
gara Indonesia disamping ia men 
djalankan agamanja - menurut 
adjaran dan tarikatnja masing- 
masing. Na nan 

Selandjutnja Gatot Mangkupra 
dia menerangkan, bahwa walau- 
pun nanti ia dipjlih  mendjadi 
anggauta Dewan Partai PNI, ma 
ka ia akan tetap memimpin Ge 
rakan Pembela Pantjasila. Alasan 
nia ialah, karena gerakan ini di 
Djawa Barat telah direalisir de- 
ngan susunan dikabupaten, ketja 
matan dan desa2.. Mengenai per 
wakilan rakjat Gatot menerang-| pn $. 
kan bhw didalam Konstituante, ba br Ja Na 
nanti ia akan memperdjuangkan Berbobuate gullitin silarg2 jang 
sistim 1 kamar, karena tidak ada FE enjatakan bhw" kemtingkinan" ig 
dasar argumentasi politik dani kan menggantikan « Panglima 
lagi pula sistim dua kamar mem|rTr v »Brawidjaja” jang lima 
puinjai keburukan2, antaranja ke Kolonel Sudirman, adalah salah 
putusan2 jang sudah disjahkan| segrang panglima territorium jg 
oleh Dewan Perwakilan Rakjat| dalam rangka ',,tourof duty” ini 
dapat dibatalkan oleh Senat. Deldjuga harus di-,geser” dari kedu 
mikian pernjataan Gatot Mang-|dukannja jang. lama. Demikian 
kupredja jang disampaikan kepa-| Kepala Penerangan AD. TT V 
da “Antara”. latas pertanjaan Antara.   
MINGGUAN ,Vrij Neder- Irian Barat itu. Tapi sebelum itu, 

land dalam tadjuk  rentjananja perhatian jg ada hanja dari pi- 
hari Saptu mengetjam harian-ha hak zending dan missi dan dian- 
rian Belanda jang dengan bang-'tara mereka sudah banjak “jang 
ga telah mengemukakan, bahwa meninggal 'karena terserang ' 'pe- 
sbeberapa pemimpin terkemuka Injakit malaria dipantai2 Irian Ba 
dari rakjat Irian Barat menolak|rat. Expedisi hanja pernah diada 
usul dari Synode dan bahwa rak|kan sekali sadja dan 'sesudah itu 
jat Irian Barat tidak menghen-|tidak pernah ada 'perhatian dari 
daki pemerintah lain dari . pada pemerintah Belanda. r 
pemerintah Belanda, karena me- 
reka mempunjai- hubungan  his- 
toris dgn rakjat Belanda”. Ten- 
tang ini Vrij Nederland itu me- 
nulis, bhw selama ini Belanda ti 
dak memperdulikan nasib rakjat 
Irian Barat dan membiarkan me- 
reka tinggal dipedalaman Irian 
Barat, " 

Diwaktu perang, Irian Barat 
mempunjai arti jang strategis ba 
gi kaum serikat. Djuga bagi Be 
Janda arti strategis ini ada, jakni 
ketika masih ada Hindia Belan- 
da: tetapi dengan tiadanja lagi 
Hindia Belanda arti strategis ini 

4 bilang pula. Pentingnja Irian Ba 
Baru sesudah Irian Barat mendja rat bagi Nederland sekarang ini 

di persoalan politik dgn Indone- ialah karena Nederland — adalah 
sia dim KMB, timbullah seko-'sekutu dari Amerika, — Australia 
njong-konjong perasaan tanggung dan Inggeris jang menganggap 
djawab Belanda terhadap orang2 daerah tersebut sebagai daerah 

  

 Penjelenggara : Mela Tn x 3 
Alamat : .Dil. Merak AiRiMvodinatan, Utara 1 La 

ka 22 Semarai An - : 
Tilpon -: Administrasi — Ekspedisi 2087 Smg., 

1) Rp: 13y— e 

5 Rpo1d,5) 

i. Hanja da pa pengurus j 
semula tersiar di.surat2 kabar Pn c 

mesi (adanja poligami, adalah  tid: 

persidangan2: 

Idjutkannja berita2 jang keliru ta- 

Tapi B.S. pentjatat nikah diambil djuga dari perbaiki achlak mereka: dengan 

.| firran, " melainkan “entuk dapat 
| mendekati mereka guna 
baki djiwania: 3 

| Jdibitjarakan dalam kongres, 

Vrij Nederland : Pilihlah Alasan" 
Jg Pantas Utk Pertahankan Irian 

Eco   

2 kongres tadi seperti 
Hu fihak pe 

-a Demokrat mendesak kepada ec - 
Zemerintah, agar mendjatuhkan EN 
jaukuman  seberat2nja terhadap | ha 
Said Atamini cs “serta mengusir | «IP an 
Imereka dari wilajah Indonesia. 

Atas pertanjaan mengenai si- 

masalah Wadjib Bela Umum, 

belum dibahas 

krat belum dapat menantikan si 
kapnja terhadap persoalan: ,,wa- 
nita sebagai tentara” itu. - Men- 
djawab pertanjaan bagaimana si 
kap wanita Demokrat terhadap 
masalah pelatjuran, didjelaskan, 
bw usaha utk mengurangi ada- 

nja pelatjuran di Indonesia . ini 
pun termasuk salah satu urgensi 
programnja. Dalam menghadapi 
masalah tersebut Wanita Demo- 
krat bertindak dgn pelbagai tja- 
ra, Antaranja dgn  tjeramah2, 
pendidikan rochani guna mem-   
cursus2 utk memberi mereka pe- 
ngetahuan vak, “hingga memung 
kinkan mereka mendapatkan la- 
pang pekerdjaan.jg lajak” dls. 

Untuk mentjapai maksud tsb., 5 
Wanita Demokrat tidak menu- 
tap pintu untuk menerima wani- 
ta-wanita pelatjur ini sebagai 
anggautanja, malahan beberapa 
tiabang pun sudah ,,berani” me 
nerima keanggautaan' “demikian 
itu, misalnja tjabang2 Rembanz. 
Tjilafjap dan  Tandjung Priok. 
Dalam hal ini -perlu didjelaskan. 
bahwa penerimaan mereka  se- 
bagai anggota inf sekah2 pu- 
kan berarti, bahwa Wanita De- 
mokrat men'etedjui adanja pela- 

diper- 

- Mengenai masalah tawanan2 
wanita jang terdapat di" Djawa 
Tengah, meskipun hal ini tidak 

te- 

tapi Wanita Demokrat pun rnen 
tjurahkan perhatiannja sebesar2- 
3s Bahkan wakil2 Wanita De- 

kebetulan ada jang diseksi Ke-| 
hakiman, pun segera akan .me- 
numpahkan 'minatnja.  Bifjara 
soal perwakilan kaum wanita da 
lam DPR, seterusnja  didisias- 
kan, bahwa menurut  pengala- 
man dalam pemilihan? umum 
ib!.. sebenarnia djumlah pemilih 
wanita lebih besar daripada kaum 
pria. 

Tetapi kenjataannja sekarang 

UI EAR Viet 
& Sini telah menjatakan, bah: Kn 

|. Iterdjadi pemberontakan2 akibat rusaknja tanah2 pertanian akibat 
"Jbandjir dan. padjak2 jang menekan. Hudian2 jang lebat telah me 
tusakkan sawah2 dengan padi jang diharapkan akan 

“ Jhasil, sementara pemungut2 padjak terus melakukan tugisnja, de 
-nikian menurut berita serat kabar  Ngon Luan, jang terbit di 

        

     
   

  

memperkosa wanita supaja didjat 
-uhi hukuman seberat2nja. Dalam 
hubungan ini pun kongres Wani:|, 

kap Wanita Demokrat TN 8 

djelaskan, bhw masalah tersebut | 
dalam kongres, 

(Oleh karenanja Wanita . Demo- | 

  

1 
  

    

  

Guoc Gia menjatakan bahwa rak 
jat Vietnam Utara telah ,,menje 

'Irang? pasukan2 “polisi' dan“ me- 
ajerbu ketempat2 “penjimpanan 

arat2 kabar itu tidak me-    

  

     
     

   
Lie Kok Thr 
Njoo 

—.. tahan Polisi 
DJAKSA AGUNG Muda, Ah 

dul Muthalib: Kane hari Sabtu 
jl. atas pertanjaan2. “Antara” 
menerangkan, bahwa wakil di 
rektur djenderal Pertjetakan Ne- 
|gara, Lie Kok' Thay, dan salah 
seorang pegawai Mascotte Mo- 
jtor, Njoo Tik Hien, pada waktu 
ini berada dalam tahanan polis' 
dan sedang diperiksa dalam hu- 
(buncan dengan 'siatu perkara. 

Seperti diketahui, “menurut 
Iberita2 pers beberapa hari -ber- 
selang, telah dikabarkan, bahwe 
Lie Kok Thay tsb. telah ,,ditin- 

Hien. Mengenai. berita? ini 
Djaksa Agung Muda tidak ber- 

angan, ketjuali menerangkan se 
berti diatas, 'jaitu bahwa kedua 
orang itu- kimi ditahan oleh pihak 

ra. 

Djaksa Agung Muda djuga me 
nolak untuk mendjawab pertania 
an2, tentang sampai dimanakah 
'hubungan penahanan? kedua 
orang tersebut dengan “peristi- 
wa dr. Harjono dan Ir. Ham”. 
Dengan singkat Djaksa Agung 
Muda mendjawab: "Saja tidak 
tahu. Laporan jang saja terima 
tari kepolisiin  hania singkat, 
dan hania menerangkan, bahwa 
orang? itu sedang ditahan dan- di! 
periksa“. Sementara itu, dapat: 
litambahkan, bahwa seperti su- 
dah diketahui. nama Nioo Tik 
Hiem itu baru2 ini banjak dihu- 

wa dr. Harjono.den Ir. 
karena Njoo Tik Hien ini adalah 

Sokoknia hendak membela “Iri 
Yan dalam peristiwa dengan 

'alu itu (Ant). 
  

diauh lebih besar dari kaum wa 
nitania. Guna mempertebal ke 
sedaran ' politik kaum wanita 
inilah, maka perlu sekali diper 
giatnja pendidikan bagi kaum wa 
nita umumnja. Demikian antara 

lain keterangan pengurus besar   diamlah anggauta2 pria di | DPR 

Surat2 Anfj 

apabila mereka tidak melulustan 
ngalami hal-hal jang tidak enak. 

sebagainja, jang mengingatkan ki 

  

A.S. Ledakkan 
Sendjata?Nuc- 
learnja Ke-9 
AMERIKA SERIKAT - telah 

meledakkan sendjata nuclear ig 
ke-9 dari rangkaian pertjobaan2- 
nja ditempat pertjobaan Eniwe- 
6x pada pagi hari Sabtu, demi 
kian dikatakan oleh sardjana2 
Djepang hari Sabtu. Pusat Dja- 

pang mengatakan, bahwa berda 
sarkan laporan2 pendahuluan, pe 
ledakan 'ita terdjadi kira2 “pada 
djam 06.00 waktu ' Bikini (21.00 
GMT hari Djum'ai). Menurut f 
hak Djepang 'dahulu AS. telah 
meledakkan sendjata muclear &.. 
Pasifik pada 5 Mei, 21 Mei, 22 
Mei, 13 Djuni, 26 Djuni, 3 Djuli, 
9 Djuli dan it Djuli. Jang di- 
umurikan oleh AS. hanjalah 2 

  
jang penting: dan selama itu 
Nederland masih sanggup mem- 
pertahankan kedaulatannja didae 
ras “tsb: Tetapi bagaimanakah 
nanti djika ketiga sekutu itu 
mempunjai pikiran jang lain? De 
mikian tanja Vrij Nederland, jg 
selandjutnja menjatakan, bahwa 
kini rupanja saat jang demikian 
ita sudah mulai datang. ,,Tentu 
kita tidak dapat lagi bergantung | 
pada teman sekutu kita”, kata 
mingguan itu. Selandjutnja dika- 
takannja, supaja mereka jg sam- 
pai kini masih dengan keras ke-/ 

djukanPdSementaraPen- 
dudukTionghoaBandung 

DALAM HARI belakangan ini beberapa penduduk Tiong- 
hoa dikota Bandung telah menerima surat2 antjaman, 
dari mereka diminta sedjumlah uang dengan antjaman, bahwa 

mereka akan ditjulik, rumah mereka dilempari granat tangan, dan 

watan Meteorologi Djepang Dje | 

-sedemikian itu kepada polisi. 

Wanita Demokrat kepada pers. 

aman Ditu- 

dimana 

tuntutan ita, mereka akan me- 
Diterangkan, bahwa anak-anak 

ta kepada komik2 Amerika. 

Sipenulis surat pada umumnja 
ternjata mengetahui betul2  ten- 
tang tindak tanduk korbannja, 
akan terapi dari tjaranja ia me- 
ngemukakan usul2nja,  ternjata 
bahwa orang tsb. adalah seorang 
amatir. Karenanja' dari pihak 
kepolisian diterangkan, - bahwa 
hendaknja ,,surat2 antjaman” itu 

djangan dianggap terlalu sung- 
| guh2. Diwaktu jang sudah2 su- 
dah ada tertangkap beberapa pe 
bulis surat antjaman, jang ternja 
ta melakukan rolnja setjara sen 
dirian, dan belum pernah  melak 
Ssanakan antjaman2nja jang se- 
ram itu. Diantara mereka ter- 
dapat seorang anak laki2 ber- 
umur 14 tahun jang mengakui te 
lah mendjiplak surat2 jang me 
njeramkan dari tjerita2 sensasi 
Amerika. Meskipun demikian, hal 
itu tidaklah berarti, bahwa polisi 
dalam hal2 tsb. tidak mengambil 
tindakan2 jang seperlunja, se- 
hingga sipenerima surat — mes 
kipun mereka jakin bahwa mere 
ka hanja merupakan korban da 
ri satu lelutjon — hendaknja se 
gera meneruskan surat2nja jang 

Pamflet di Bandung. 
Lebih djauh dapat dikabarkan 

seperti halnja dgn di Djakarta 
maka djuga di Bandung pada ha 
ri Djum'at telah tersiar pamflet2 
dibeberapa tempat, jang isinja sa 
ma dengan pamflet2 jang telah 
terdapat di Djakarta.  Pamflet2 
itu memuat peringatan . kepada 
orang2 Tionghoa utk mengimum 
kan nama pendjabat2 “atau in- 
stansi2 jang pernah mereka beri- 
kan wang suap.' $ 

     

“Tik Hien Di |, 

sedia memberikan sesuatu kete-f 

epolisian untuk diperiksa dalam |! 
hubungan dengan sesuatu perka-f 

bung-hubungkan dengan “peristil. 
Han 

penulis surat kiriman jang pada), 

  

     

'kian, 

Li   
Dja 

ia 

Mr. 

ngenai 

muaskan, 

Sorong.   TUNISIA DGN RESMI MIN- 
TA DJADI ANGGOTA. 

Tunisia pada hari Djum'at de 
ngan resmi mengadjukan pervis   pala mempertahankan kedaulatan 

Belanda atas Irian Barat ini, me 
milih alasan2 lain jang “ pantas 
untuk mempertahankan 'pendiri- 
an mereka. Pegangan  ,,hubu- 
ngan historis” sudah tidak lajak 
lagi utk dipakai dalam hal ini. 
Demikian Vrij Nederland (An- 
tara), : 'katan Bangsa2, 

taan supaja ' diterima  mendjadi 
anggota Perserikatan Bangsa2, 
Teks surat dari Habib Bourgui- 
ba menteri luar negeri Israel te- 
lah disiarkan dimarkas besar 
PBB tidak lama setelah Dewan 
Keamanan membolehkan Marok- 
ko mendjadi ' anggota 

   
    

  

aa Kebu “. Lamban sch G aroot Ken serta 
SUN 

  

   
van 

  

Indonesia 
hop 

gaimana 

ui, 
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Selatan jang 
Vietnam L 

para 

gi 

,Agar 

   
   

      

  

    
    

    

          

   
.Cach Mang hubungan? tersendiri di Vietnam 

(Utara tak dapat menegaskan be- 
| taz ita. Hudjan2 lebat 
kurun sedjak bulan Mei di-sawah2 
didelta sungai"Merah jang subur 
“Tidaerah Vietnam Utara, Sebuah 

Ka- | berit menjatakan bahwa air su- 
punjai ngai telah menggenangi sawah2. 

Vietnam: Utara memang sedikit 
| mempunjai daerah2 
ang 'eubur. €Cochin China jang 
mendjadi gudang beras di Indo 
Yaa termasuk wilajah Vietnam 

Selatan. Surat kabar itu 
| Sutnja menjatakan bahwa - mes 
€ipun dengan keadaan jg. demi 

pemungut 
“Vietnam Utara terus mengambil 
makanan2 jang tinggal 
terdjadinja bandjir. 
“ita surat kabar lain menjatakan 
bahwa rakjat Vietnam ' Utara ig 

|'apar telah memberontak 
dap pemerintah Vietnam. Utara 
lengan menierang 
sia, merusakkan kantor? propa- 
tanda dan penerangan dan 
Terbu ke-tempat? 
Seras di Vietnam Utara: (UP). 

“SRESIDEN KALI 
kembali dari perdjal 
mengenai soal kearm 
kian hari kian tampak 2 

residen Sjarkawie, rakiat disekitar kabupaten 
'menjambufnja dengan gembira. : Dp 5 Ditambahkan, bahwa rakjat jg 
Rekomen dasi DK tadinja berada dalam kegelisahan, Ken Pe 23 kini sudah berangsur2 mendjadi 

Marokko tenang kembali, sementara sebaha 
f gian penduduk jang tadinja me- 

telah pulang 
kembali kekampung halamannja. | 

kawat terachir | 
diterima,” Antara” dari Kota Ba- 

   

      

ir. Heriono beberapa waktu jg|djarwo- Tjondronegero atas peria 
njaan ,,Antara” menjatakan ke- 
'Gembiraannja afas keputusan De 
wan Keamanan tsb. Selandjutnja 

menerangkan: ,,Wakil Marok 
ko di New York, Abdel Ali, sela 
ma perdjuangan masalah Marok 
ko di PBB sangat erat hubungan 
nja dengan delegasi Indonesia, se 
Gangkan Indonesia senantiasa ter 
masuk anggota2 PBB jang giat 
memperdjuangkan kemerdekaan 
Marokko adn lain2 daerah jang 
belum dek, seperti Aldja- 
zairijah. 

Saja rasa, atas nama pemerin- 
tah dan rakjat Indonesia saja de 

“Ingan hati puas dapat menjam- 
paikan selamat dan bahagia ke- 
pada pemerintah dan rakjat Ma 
rokko berhubung dgn keputusan 
Dewan Keamanan jang 
telah mendjamin masuknja 
rokko dalam sidang umum PBB 
jg akan datang”. Lebih 

Sudjarwo 

keanggotaan 

dan 

(Kvodo). 
KESAKAAAAKAKKKKKKKKKE 

: 8 8 Pengungsi Di 
ira Ta 4 

Makassar Dju- 
as . 2 
Yal» Anaknja” 
Hsrga , Rp.“500," Krn 
Kehidupan (Sangat " 

Terdesak 
| MENURUT BERITA jg di- 
sampaikan kepada ,,Antara”, 
orang wanita di Makassar 
dalam kehidupannja demikian ter 
“desak, jakni 

dari daerah pedalaman Sulawesi 
Selatan, tanggal 20 Djuli siang 
telah mendjual anaknja jang Ia- 
ki-laki, berusia kurang lebih 4 
tahun, Harga anak tersebut 
500,—3 ia dibeli 

Tionghoa dikota Makassar, 

pengu 

tindakan j 
Perseri- d'ib sebegitu djauh belum dike- 

  

ebi dalam Minggu 
tara sekarang sedang 

'Panggilon P 

Diterima Oga Gemb ra 

“Oleh Sudjarwo 
HUBUNG DENGAN re- 

menjampaikan 
penghargaannja atas sikap Peran 
tjis dalam Dewan Keamanan me 

sebagai 

monjeri 

telah 

pesawahan     
memperingatkan 

selan- 

padjak 

setelah 

Sebuah .be 

terha 

polisi2 raha- 

penjimpanan merupakan organisasi 

anan, 

ngungsi kekota2, 

Sementara itu, 

ru menjatakan, bahwa 

Kota Baru tersebut. 

tahkan oleh 

KRJIT Let. Kol.“ 

praktis 
Ma- 

“'ntahkan oleh 

djauh | KRJT” untuk segera       

Kongres Pe Nala: 
DENGAN RESMI Konggres' P.N.L. ke-VIII di 

telah dimulai pada Minggu pagi kemarin dengan pidato Acting 
Sea UMUM «Ni S. viangunsarkoro didepan para peserta. dan 
penindjau2 konggres, bertempat digedung Kesenian dan GRIS. 
Yari 481 tjabang2 PNI diseluruh Indonesia jang telah 
sampai pada waktu pembukaan itu tertjatat sebanjak 226 tjabang 
jang mempunjai 4.913 suara. Djumlah suara ini menurut keten- 
1uan telah mentjapai guorum (guorum “seluruhnja 6.089 suara), 
hingga dengan demikian keputusan2 jang diambil konggres nanti 
adafh sjah. Kata pembukaan diutjapkan “oleh Ketua - Panitya 

| h 

Pidato S, Mangunsarkoro. nakan progrgmnja? 
Acting Ketua Umum Mangun- 

sarkoro memulai ' pidatonja dgn da 
djasa2 -almar- work jang baik antara 

hum Sidik Djojosukarto “dalam pendukung pemerintah PNI. Kemudian para hadlirin di Mja dan 'chususnja antara minta Sati "mengheningkan.-tjipta partai jang besar dalam peme- | guna memperingati 'arwah 'almar Tintah itu. Dapat dan tidaknja hum Sidik dan keluarga - PNI mengadakan teamwork itu ada- jang telah mendahului pulang ke lah satu pertanjaan jg hanja da- 
alam baka, Mangunsarkoro. dim 
menindjau keadaan pemerintahan 
Ali sekarang ini a.l. mengatakan | 
bhw dasar kestabilan jang di- 
miliki pemerintah Ali -kuat seka- 
li. Tinggallah sekarang pertanja | 
an, demikian kata 'Mangunsarko 
to, adakah kabinet sekarang “ini 

me- | mempunjai potensi tjukup “untuk 
pemerin- 

tahan jang baik dalam melaksa- 

Ibou Hadjar Dari Ge- lik,” demikian pula Njoo Tik |. 

rombolan Kalimantan 
Akan" Laporkan: Diri 

1 Agustus" Sudah 'Akon' Memenuhi 
engussa Militer ? 

MANTAN selatan Sjarkawie jang baru tiba 
anan penindjauannja.- ke Kota Baru -chusus 

menerangkan kepada ,, Antara”, bahwa 
da tarda2 bahwa Ibnu Hadjar “dalam 

waktu jang singkat akan menrenuhi panggilan Penguasa Militer. 
Terhadap 2danja kemauan baik dari Ibnu Hadjar tsb., menarut 

Kota Baru telah 

sudah da- 
" Dewan Keamanan (Pat dipastikan bahwa Ibnu Hadjar 

aara. bulat untuk meneri paling lambat tgl. 1 Agustus jang 
2 Marokkg. sebagai anggota akan datang akan sudah dapat 

baru Perserikatan Bangsa, wakil | memenuhi panggilan Pengusaha 
tetap Indonesia di PBB Mr. Su- Militer Let. Kol. H. Hasan Basry. 

Dalam pada itu, “Kepala Staf 
KRJT” Tjinaby.. jang baru2 ini 
telah mentaati panggilan Pengua 
sa Militer, telah dibawa serta da 
lam rombongan residen Kaliman 
tan Selatan jang telah mengada- 
kan perdjalanan penindjauan di 

Tjinaby tersebut telah diperin 

“Wk. Panglima 
Dardiansiah 

'ang masih belum mentaati pang 
gilan Penguasa Militer, 

segera menghadap Penguasa Mi- 
liter di Kota Baru. Tentang apa 
'ang dibitjarakan antara ,,Kepala 
Staf KRJT” dan Penguasa Mili- 
ter Let. Kol. H. Hasan Basry tsb. 
belum diperoleh keterangan2 jang 
djelas. ,,Kepala Staf KRJT” Tji- 
naby menurut keterangan dipe- 

»-Wk. Panglima 

untuk 

mentaati 
panggilan Penguasa Militer. Tin- 
dakannja tersebut adalah 

dengan putusan rapat para terke- 
sesuai 

Marokko, muka KRIT serta dengan seizin 
dan kemudian menjatakan: ,,Ki- Jfhnu Hadjar sendiri. 
ta semua mengharapkan, 2: 
Tunisia tidak lama -lagi masuk 
djuga sebagai anggota PBB. Sa- ba 2 
ja pertjaja, bahwa dihari depan Dalam pertjakapan dengan dju 
soal Aldjazairijah pun akan me- rubitjara Penad, 
nemukan penjelesaian jang me- Kapten Harsono katakan, bahwa a 1 

negara memang betul pemimpin gerom- 'apakah Irian Barat dapat ' segera 
merdeka dapat masuk PBB utk bolan di Kalimantan Ibnu Hadjar lepas dari tienkeraman kolonial- 
ikut menjumbangkan tenaga dan akan memenuhi panggilan pengua isme Belanda. Sebagai pendorong 
fikiran kepada usaha memeilha- Sa militer untuk kembali ke ma- dan bantuan jang niata, oleh Pe 
ra perdamaian dunia” (Antara). Sjarakat. Dikatakan 

PendudukManok- 
3 » tu .wari|Masih! Anti 

Djepang 
MISSI 16 orang Djepang jang | 

kini sedang mentjari tukan 
dadu2 Djepang di Irian, pada tz. 
16 Djuli jang lalu terpaksa harus 
memperpendek kundjungannja di 
Manokwari karena penduduknja 
tornjata masih sangat anti Dje- 
pang, demikian hari Sabtu diberi 
.akan ke Tokio oleh wartawan 
Djepang jang menjertainja miss! 
“sb. Missi itu sekarang berada di 

bahwa 

22 ser 

buah No Korompis, 

Timboleng. Seperti 
nada bulan Agustus 

iono. (Antara). 

PRESINEN AKAN 

ngsi berasal 

ditambahkan, 
ang berwa-   Muhammadijah, 

  

Betul Ibnu Hadjar - 
kembali ke masjarakat. 

Korompis :dengan 1.200 
buahnja telah - memenuhi 
gilan untuk kembali ke masjara 
kat. Tetapi karena matjetnja pe 
nampungan, maka 300 orang ig. 
merasa tidak puas lari lagi dan 
sampai sekarang merupakan “ge 
rombolan liar jang tidak ' kom- 
Sak. Dalam pada itu djuga gerom 
bolan bambu runtjing di Djawa 
Barat sebesar 1 peleton atau le- 
sih kurang 40 orang djuga-akan 
menierah. | Demikian Kapten Har 

bahwa 
Sukarno dimasa pembuangannja 
pernah ikut aktif dalam gerakan 

    

  

  

Semarang 

hadiir 

W potensi itu bergantung pa- 
ada dan, tidaknja “team- 

partai2 
seluruh- 

tiga 

pat didjawab oleh pemerintah 
sendiri. 

Nilai aparatur negara 
13 2. merosot. 
| Pembitjara berkata, bhw bagi 
PNI jang merupakan organisasi 
takjat hanja dapat menekankan 
Ibahwa dalam masa sekarang ini 
tampak proses melorot kebawah 
ja segala nilai aparatur kene- 
garaan kita. - Melorot kebawah 
tiap-tiap tahun, hingga keadaan 
rja tambah membahajakan. Kian 
(tahun kian tamak bahaia ter- 
| ungn'a negara kita dalam diu- 
rang kekatjauan, maka perlu 
'ekah' lekas adania kekuatan 1g 
"nenahan proses kemelorotan in 
Dan menurrt keadaan. dasar? 
Hang objektif pemerintah Ali se- 
karang ini bisa mendjadi kekua- 
tan ifu Proses kemelorotan itu 
perlu kita tahan djika kita tidak 
mau mengalami sedjarah Tiong- 
kok Kuomintang berlaku dine- 
geri kita. 

Mengenai Pantjasila 'Mangun- 
sarkoro berkata, bahwa djika kita 
dengan djudjur mempeladjari ke 
adaan negara dam masjarakat 
kita waktu ini, dan menjelidiki 
epakah lima sila itu sudah ber- 
wudiud, maka dapatlah pertanja 
an itu satu-persatu didjawab de 
mikian: 1. Sila Ketuhanan jang 
mestinja tampak dalam kepertja 
jaan kepada Tuhan jang  men- 
dalam hingga bersinar sebagai 
sikan hidup jang djudjur “dan su 
fii dalam masjarakat, kini 
paknja masih djauh daripada itu. 
2. Sila perikemanusiaan umum 
nja bsru terdapat dalam slogan2 
lan andjuran. 3. Sila Kehangsa- 
an jang sudah tampak setjara 
'uas dalam negara dan - masjara 
kat disana-sini dihinggapi penja- 
kit liberalisme hingga rang ta- 
kut akan tumbuhnja kapitalisme 
rasional di Indonesia. 4.- Sila 
Xerakiatan kini baru berlaku di 
'apangan politik, belum  dila 
pangan sosisl dan belum pula di 
“pangan ekonomi. 5. Sila Ke- 
adilan sosial tampaknja sering 
erdesak oleh keinginan?  orarg 

  

'ang memikirkan untung diri- 
'endiri dengan berlebih?Zan. 
Dengan demikian maka nega 

2 Pantiasila jang mendjadi tu 
djuan revolusi 'nasionel kita 
selum tertiapai, bahkan tanda? 
(nenundjukkan adanja  s0long- 
1n2 jang ingin merobah dasar 
yegara, Pantjasila dengan jang 
'ain, demikian Mangunsarkoro. 

: Irian Barat. 
Dalam pidato selandiutnia me 

ngenai persoalan Irian Barat, pem 
bitjara berkata bahwa kerdiasama 
jang rapat antara negara2 Asia— 
Afrika seluruhnja achirnia pasti 
dapat membebaskan Irian Barat 
dari tjengkeraman imperialis Be-   

atas pertanjaan 

1.000 

diketahui 
1955 No 

anak 

pang 

  

HADLIRI 
an RESEPSI KONGRES 

jang MUHAMMADIJAH 
Presiden Sukarno pada tol. 23 

uli diam 15.09 ini bertolak ke 
Palembang untk menghadiri re 
Scpsi kongres Muhammadtiah ig 
dimulai mada tol. 24 Dinli jang 
akan datang. Presiden akan her- 
malam 2 hari di Palembano der Rp. AN 
akan kembali ke Dijaksrta nade 

oleh Seorang | tol, 28 Dinli diam 11.55. Dawat 
Presiden 

landa. Walaupun begitu kita ti- 
dak dapat menggantungkan nasib 

akanbangsa kita di Irian Barat untuk 
“Imasa kemudian itu pada perdio- 
angan kita di PBB sadia.  Per- 
djoangan rakjat di Irian Barat sen   

Jan ' 

  

diri jang akan memberi kepastian 

bahwa kini merintah Indonesia telah dibentuk 
sedang dipersiapkan untuk menga propinsi Irian Barat jang berpusat 
dakan perundingan. Tentang ke- di Ternate. 
kuatan gerombolan tersebut dika 
takan, bahwa jang telah memenuhi 
panggilan ada lebih kurang 700, katakan bhw adalah satu keada- 
sedang kekuatan jang kini masih an jang baik bahwa dalam me- 
Hikut Ibnu Hadjar ada 800 orang. menuhi djaman ,,mental dan ma 

Menurut Kapten Harsono ke- terial investment” ini dilapangan 
kuatan jang ikut Kahar Muzakar ketatanegaraan mengadakan usa- 
di Sulawesi Selatan ada 
orang, dan 300 orang bekas anak otonomi daerah. Berlakunja oto 

di Sulawesi |nomi daerah dgn sepenuhnja ini 
Utara jang kini dipimpin 

Otonomi Daerah. 
Mengenai otonomi daerah di- 

ha-usaha jang njata kedjurusan 

lah jang akan memberi stabiliteit 
kedudukan negara kita kedalam 
sebagai negara kesatuan. 

Dalam pembentukan daerah 
otonomi itu perlu sekali -kiranja 
dipikirkan djuga selekas mung- 
kin terbaginja daerah2 luar Dia 
wa mendjadi sedjumlah “propinsi 
jang lebih banjak djumlahnja da 
ripada sekarang. Dengan 'adanja 
perobahan2 itu maka tambahlah 

rapat hubungan seluruh daerah 
Indonesia, karena lebih  banjak 
pusat2 hidup kemasjarakatan di- 
daerah langsung berhubwagan de 
Sabke osbipao ine abab Fasa 

KEPUTUSAN 

umum PBB untuk menempatkan 

tuntutan Indonesia mengenai Iri- 
an Barat dalam agendanja adalah 
suatu tjontoh jang typis dari ke- 

tjondongan  madjelis itu untuk 

"memperhatikan soal2 jang tidak 
mengenainja, demikian hari Sabtu 

"ikatakan oleh menteri Iuar nege 
ri Australia, Richard Casey. Da 

'am pidato di pertemuan  tahu- 

nan perhimpunan PBB Austra-   
8 

Dikatakan, itu keadaan sosial-cultureel 

tam- | 

aan Mata Rakjat Lapar Memandang 
Dan Menunggu. Tindakan-Tindakan' 
Sekarang Tiba Saatnja Untuk Djauhkan Diri Dari Segala 

: : Agitasi Dan Demagogle 

KesV111 Dimulai 

SANA 
BAIK 

HARGA 
MEA 

       
         

    
“PNI 2 

Djandji. 
Kemarin Di Semarang 

Konggres Hadisubeno Sosrowerdojo, jang a.l. mengatakan bahwa 
Gjuiaan mata dari rakjat jang 
akan tindakan2 dari partai PN 

luar bahwa PNI adalah partai 
Can menuadjukkan dijalan kear 

lapar memandang dan menunggu 

I. Maka sekaranglah tiba saatnja 
untuk mendjauhkan diri dari segala djandii, agitasi dan dema- 
S0gi. Sekarare tiba waktunia untuk menundjukkan kepada dunia 

jang sungguh2 dapat memberi 
ah perwudjudan tjita-tjita bangsa, 

masjarakat sama rata sama bahagia. Demikian kata Ketua Pa- nitya Hadisubeno. 

ngan Djakarta dan oleh karena 
2 dan 

ekonomisch-verkeer diseluruh In 
' donesia akan lebih baik dan le 

bih hidup. Hal itu akan lebih 
mempertjepat kemadjuan masja- 
rakat Indonesia seluruhnja. 

Faham Marhaenisme, 
|. Seterusnja Mangunsarkoro mem 
bentangkan mengenai ideologi mar 
ihaenisme, Dikatakan bahwa seba 
gai ideologi, marhaenisme itu ada 
lah termasuk dalam aliran baru 
jang besar pada diaman sekarang 
diseluruh dunia, ialah aliran so- 
Sialisme. Marhaenisme adalah satu 
faham sosialisme jang berdasar ke 
adaan “alam dan hidup masjara 
kat. Indonesia. Marhaenisme ber- 
pendapat bahwa faham historis 
materialisme dari Marx dan Lenin 
meskipun mengandung banjak ke 
Seraran, belum bisa meliputi selu 
tuh kenjataan dalam perdjalanan 
sedjarah. 

Marhaenisme mengadjukan pen 
dapat bahwa tenaga manusialah 
'ang merobah keadaan masjara- 
kat, baik tenaga "lahir maupun 
tenaga batin. 
dikalangan PNI diberi nama his- 

nja pengakuan adanja 

lahir dan kekuatan bathin dalam 
masjarakat itu maka Marhaenis- 
me tidak bisa. bertentangan dgn. 
raham keagamaan, bahkan dapat- 
lah Marhaenisme menundjukkan 
djalan pelaksanaan raham  ke- 

agamaan, jalah pelaksanaan pe 
rintah Tuhan Jang Maha Kuasa 
sebagai jang termaktub dalam 
tiap2 agama, berbuat amal dan 

mendjalankan  perikemanusiaan 
sebagai wudjud persembahan jg. 

njata dari manusia kepada  Tu- 
hannja, Tuhan kita sekalian. De- 

| mekian S. Mangunsarkoro Acting 
(Kera Umum PNI. 

  
| Sesudah pidato pembukaan tsb. 
kemudian rapat dischors dan di- 
langsungkan lagi dengan pintu ter 
tutup sampai djam 12.15. Sesudah 
sidang pada siang hari itu, seba 
gian para peserta konggres meli- 
hat pertundjukan film perdjalanan 
Presiden Sukarno ke Ameria S 
rikat digedung bioskop Gr's» ar 
sebagian “peserta kongres 'lainniz 
melihat film tersebut. pada sore 
harinja.  'Malamnja "sidang keng- 
gres dilandjutkan “dengan atjara 
membentuk seksi2 persidangan. 

ARMADA SOVIET KUNDIIU- 
NGI ROTTERDAM. 

Sebuah skwadron angkatan Ian 
Uni Soviet. iang terdiri kapal pen 
dieladjah "Sverdlov” dan kapal2 
pemburu “Serdity” dan ”Suro- 
vry” telah sampai di Rotterdam 
tg. 20 Diuli ibl. inii /““Stawadron 
tersebut dipimpin oleh laks. ke-3 
V. HE. Kotov. 

    

  

Faham. demikian | 

toris paralellisme. Dengan " ada-! 
kekzatun | 

— 

Kruschev : 
Barat Gagal” Dim” Usa- 
hanja Menghantjurkan 
Kominisme Dunia 
KHRUSCHEV menerangkan 

bahwa Barat telah menderita ke 
zagalan dalam usahanja untuk 
mempergunakan masalah Sialin 
yuna menghantjurkan Komunis- 
me dunia, demikian hari Sabtu 
“iberitakan oleh TASS. Dalam 
pidato dipertemuan petani di 
Ural Khruschev mengatakan, bah 
wa setelah mengetahui ditjelanja 
pemudjaan perseorangan, musuh2 
sovjet bertindak untuk melemah 
kan partai2 komunis dan peker 
dja. 

Tetapi mereka itu salah-hitung 
karena ternjatalah bahwa ikatan 
persaudaraan antara Partai Komu 
nis Uni Sovjet dan partai2 komu 
nis negara2 lainnja malahan telah 
mendjadi makin kuat - dan erat. 
Hal ini adalah sangat penting. Me 
mang dalam perdjoangan untuk 
Isosialisme, kita senantiasa harus   
Imemperhatikan keragaman inter- 
nasional kita. Demikian  Khrus- 
chev, (U.P.) 

Pembasmian Pe- 
| . : Wa 

latjuran? Di 
. « 

Tiongkok 
K.H. TING, kepala perguruan 

tinggi agama Protestan di Nan 
king, hari Sabtu menerangkan di 
London, bahwa pemerintah RRT. 
telah berusaha keras untuk mem 
basmi  pelafjuran di Tiongkok, 
Berbifjara dalam suatu pertemu 
an keagamaan, Ting  selandjui- 
nja mengatakan, bahwa di: Shang 
hai kini. dapat dikatakan tidak 

. ada lagi pelatjuran2. 
Salah-satu tjara dalam usaha 

melenjapkan pelatjuran adalah ti- 
dak -mempertundjukkan. pilm2 
jang dapat membangunkan rap 

su birehi. Diakui, bahwa pelatju 
ran disana-sini. masih ada dise- 
babkan oleh kemiskinan, Hanja: 

m suasana damai dan ke-' 
Kmurgn orang dapat: mensin- 

s'afi tudjuan jang benar “dari 
pada kehidupan: Karena itu, ka 
mi-kaum Kristen di Tiongkok sa 

ngat memperhatikan soal perda 
najan itu: Demikian K.H. Ting. 
'Reuter). : 

tal 
    

  

nia 

  

PROGRAM UNIVERSITAS CA 
LIFORNIA UTK, INDONESIA. 

Universitas California monou 
mumkan ..programnia  denvan 
nembiajaan setengah dinta dollar 
untuk mendidik ahl2 ekonomi 
dan penata-ussha perniagasn In- 
donesia. Demikian berita singkat 
Reuter dari California, : 

Rentjana Bendungan As- 
wan Harus Dirobah Dula 
Rentjenarja Semula 
PENGLAKAN AMERIKA untuk memberikan bantuan ke- 

pada Mesir guna membangun bendungan Aswan dan perlunja' di 

adakan perdjandiian terlebih dahulu antara MViesir dan negara2 
jang berbatasan jang dilalaui sungai Nil telah mengubah seluruh 
nja renfjana semula mengenai pengaturan air sungai Nil. Kesim 
pulan2 jang diperoleh semua ahli 
masalah tsb. selama lina pelrh 
kembali kepada rentjana semula. 

Serdjana ini mengatakan bah- 
Iwa pengaturan air“sungai Nil se 

'penuhnja haruslah dimulai dgn 
sumber2 pemberi air sungai Nil 
jang terletak di Afrika bahagian 
Chatulistiwa, jakni danau2 Vic 
Itoria, Albert dan Kyoga, jg se- 
Iharusnja terlebih dahulu didjadi 
kan reservoir raksasa dyn meng 
gunakan bendungan2. Danau Ta 
na jang terletak didataran tinggi 
Etiopia digunakan sebagai penga 
tur aliran sungai Nil karena de- 
lapan persepuluh dari air ban- 
djir sungai Nil berasal dari da- 
nau ini. 

Sebuah terusan jang pandjang- 
nja 300 mil harus diadakan me- 

notong anak2 sungai Bahr el 
Ghazal untuk mengumpulkan 
air2 akibat hudjan chatulistiwa 
dan djuga untuk menjimpan ber   

| patkannja' soal Irian Barat 

diuta-diuta meter “kubik air 'ig. 
selama ini hilang sadja karena 
penguapan setiap tahun. Sepan 

diang sungai itu sendiri harus di 
lirikan lima atau enam - buah   bendungan gunanja untuk mem 
bentuk ,,djendjang” dari mana 
seluruh pengaliran air itu mulai 
'ari drerah Afrika Chatulistiwa 

ji tehnik jang telah mempeladjari 
tahun belakangan ini semuanja 

sampai ke Laut Tengah dapat di 
makan nntuk nengairan jang di 
kehendaki. Pengairan ini “akan 
velipnti dacrah2 iane dapat di 
mnekan untuk pertaninan misal 
(3 Kenwa, Ueanda, Sudan Bt 
hiovia dan. Mesir. 1 

Rantjangan seperti itu  hanja 
dapat dilaksanakan apabila an- 
'ara negara2 jang dilalui sungai 
NiI tsb. diadakan sebuah persetu 
djuan internasional. Komunike 
ang dikeluarkan oleh 'A.S. meng 
hendaki agar diadakan “perdjan 
Yian seperti itu antara - Mesir 
lan negara2 jang dilalui sungai 
Nil, termasuk Sudan, ' Ethiopia 
dan Uganda. Selandjutnja komu 
nike Amerika tsb. djuga menjata 
kan pentingnia suatu permintaan 
jang diadiukan oleh "negara? itu 
ouna pemakaian sumber2 sungai 
Ni dengan sepenuhnja untuk ke 
pentingan seluruh penduduk ne 
rara? tsb. Oleh sebab itu  per- 
so?lannia bukanlah semata-mata 
hania penghentian proiek. - bendu 
ncan  Aswany tetapi diuga hak 
Mosir untk menborganisir  su- 
ngai Nil djuga masih merupakan 

  

lia, Casey mengatakan “bahwa 

Australia telah menentang ditem 

dim. 

agenda madjelis umum PBB ka 

rena menurut tafsiran  Austrulia 

tentang piagam PBB, PBB tidak 

herhak membitjarakan soal itu. 

Tiada bukti2, kata Casey, hah- 

wa sengketa Irian Barat itu bisa 

membahajakan perdamaian - dan 

keamanan “internasional. Anstra 

lia tidak meragukan kedaulatan Casey. (Reuter). 

torteniaan, (AFP). 

Richard Casey Aaggap PBB. Tidak 
Berhak Bitjarakan Soal Irian Barat. 

MADJELIS: Belanda atas Irian Barat, kata 
Casey seterusnja. Menurut 7 per- 
njataan, Irian Barat setjara le- 
gal dan konstitusionil adalah ba- 
gian dari Indonesia dan “ bahwa 
Nederland menduduki daerah itu 
serjara tidakssah, Tetapi “soalnja 
meliputi tafsiran legal dari per 
setudjuan internasional, dan . ma 
djelis umum PBB tidaklah kom- 
peten untuk menafsirkan persetu 

Demikian djuan  tnternasional,   



    
     

| dengan 

     
   
   

    

  

   

       
         

    

    

| yang 

akan selandjutnja, bahwa 
h Bela Umum tadi 

umkan berlaku- 
ng2 setelah di 

ni oleh presiden Theo 

an adanja RUU itu maka 
100 orang2 muda Djerman 

i usia 18 hingga 45 ta- 
1 dapat diwadjibkan utk 

dinas militer. 

  

   
   
   
   
   

   

  

    

   

dipisi jg terdiri 
500. g anggauta Ang 
Perang: Djerman Barat, jg 
pemerintah telah didjandji- 
akan diperbesar lagi pada 
ahun depan. “ 

: krut pertama mungkin tak 
akan dapat dipanggil untuk me-      

      

  

Bus jang te 

  

         

3 | : n a DAM- nuhi kewadjibannja sebelum 
RI, sesampainja didesa Fe depan, karena menteri per 
ran, kira2 20 km: LA an 'Theodor Blank kini 

          

   

    

    

  

   
      

   

    
    

   

  

   

    

tengah mengerahkan utk latihan? 
militer 96.000 orang sukarela de- 
ngan dinas lama, jang mana 'ia 
Iharapkan akan sudah mendjadi 

auta penuh angkatan perang 
achir tahun ini. Dan djum- 

itu akan merupakan - kader 
da seperlima djumlah divisi 

| angkatan perang Djerman 
rat. (Antara-UL.P.) : 

   

  
   

  

| berhentikan. Sopir sud Haa 
. dapat berbuat apa2 lagi, Y "aa? 

rem sudah tidak makan, k Misa Universe S1 

ng matjet, selainnja tenang te Carol Morris Dari 
memegang stir, sedang bus sh : 

“terus meluntjur kebawah. Bagu! Amerika, Djuara 
- a perasaan ngeri 1g takut Berenang 

—- dari para penumpang dapat di: ' MISS AMERIKA Serikat Carol 
- bajangkan, karena dikiri djala. Morris pada hari Sabtu Me 

  

      
        
   

   
     

       
      

   

  

   

  

       
     

      

      

3 itu ada djurang jang dalam. ' putusan djuri jang terdiri atas 9 
—. Akan tetapi Tuhan masih Me orang, telah terpilih di Long 

ngi para kongres Beach sebagai ,,Ratu Semesta 
| suatu ke empatan untu : member aa ara 1957 (Miss Universe 

laa, abah gan Lag mn Carol Morris ialah seorang dja 
neg), sehingga Bus dapat ber- 9o-renang di negara bagian lowa, 

ti, hampir sadja akan masuk berumur 20 bang Muara 7 Pe 
ekali. ' Mn ee 2 Intji”- beratnja pound, ber- 
Dalam keadaan paniek itu pa mata biru, berambut tjoklat tua 
wanita berdjedjelan keluar da dan ukuran2?nja ,,vital” ialah 36- 

deni muka jang pufjal 25-36. Sebagai pemenang pertama 
tjemas. Mi in karena ta Car ie Sh : ak daa) dalam kentang nh Carol Morris akan mendapat kon 

   

      

       
   

      

   
    
   
   
    
    

    

   
      

      

  

    
   
    

    

Dag2 jang £ han” milih basa trak film dengan kongsi Universal | 
ea. untuk 6 bulan dengan ga 

S pingsan, ti sedar terus Vii sebesar $ 250 seminggu, se- 
“io 2a0 P Ag  oyr Bembaa buah mobil, sebuah kontrak dgn 

ME Re "agan Ka Pat suatu paberik pakaian renang, se 
Setelah para wanita — dalam djumlah alat ketjantikan gaun dan 

I satu djam menunggu di- perhiasan. 
etjelakaan, maka datang: » Pemenang no.2 “ialah Miss 

| dari Ambarawa Djerman Marina Orsehel- be: 
8 malam, para 

embali di 
umur 19 tahun jang. mendapat 

orang kongresit keluar dari Bus 

F4 
esar $ 150 setiap minggu, pc- 

. menang no. 3 ialah Miss Sweds 

“Sip3 untuk 3 bulan dgn 
se 

Li “& »dari Stockholm jang 
“26 

mendapa 

tsb. jang berasal dari Berlin. Pe 
: RAN ““8. menang no. 4 ialah Miss Inggris 

PERINGATAN?2 bahaja ban Iris Waller berumur 21 tahun 
Ir telah diberikan kepada pen berasal dari Gateshead dan pe- 

duk distrik Fukushima di Dje menang no. 5 ialah Miss Italia 
ari Djum'at, ketika turun Rosanna Galli jang berumur dju 
lebat didaerah distrik tsb. ga 21 tahun (UP). 

& 
u.   

     

  

   

: | Tengkorak 
Orang Kuno,: 
' Diketemukan Di 

Ceylon 
DOKTOR P.E.P. Deraniyaga- 

la, direktur museum nasional di 
Ceylon telah menemukan sisa2 
dari penduduk kuno dari Ceylon. 
Didalam ekspedisi dalam hutan? 
di Balangoda di Ceylon Selatan 

       
   
   
    

  

     

     

  

     
   
    

    

      

   

    

    

         

     

   
    

  

   
    

    
   
   
    
   
            

      

    

    
   
    

     

    

     
   

    

6 orang lagi didaerah dis 
ia jang Menelan disebelah 

dan utara Tokio 

-|tulang2 dari orang jang diduga 
1 tergolong kepada sebuah suku jg 

berlainan dari suku2 lainnja jg. 
(telah diketahui hidup di Ceylon. 

Perkakas2 jang dibuat dari 
Ibatu dan tulang djuga diketemu- 

kan, bahwa sisa2 rangka 
perkakas itu akan dapat dipakai 
sebagai petundjuk untuk menge- 
tahui suku bangsa jg mendiami 
Ceylon, sebelum orang dapat 
membuat sendjata2 dari logam. 

Dia menggolongkan — manusia 
jang rangkanja dia ketemukan itu 
dalam "homo sapiens balango- 

densis.” 
Dr. Deraniyagala mengatakan: 

»Adalah sangat menarik perhati- 
an, bahwa tak diketahui adanja 

-Isisa-sisa rangka manusia jg asli 
dari penduduk kuno dari seluruh 

— Hasil lomba Bintang Radio 
'Kanak2 jang diikuti oleh 16 
anak2 usia 3 sampai 6 tahun dan 
40 anak anak2 usia 7 sampai 12 

  

pertama dipegang olehjIndia. Suku bangsa ini mempu- 
bdulsukur (12 tahun), ke|njai tulang kening jang sangat 

tahun) dan djuara|menondjol, gigi molar — (penggi- 
'tahun)ling) jg ketiga sangat rusak dan 

djang. 
“|. Dr. Deraniyagala sekarang se- 

lalu (dang mempeladjari barang2 jang 
ditemukan itu. (Antara) 

:IPURWOKERTO 
| PENJAKIT ANDJING GILA 

Ih Dokter Hewan Karesidenan 

Banjumas R.M. Soedjono Rono 

I winoto menerangkan, bahwa da 
ri 4 Kabupaten jg. ada dalam 

daerah Banjumas jg. telah dinja 
takan sebagai daerah 'jg. ber- 

djangkit gila andjing (rabies) ia- 

lah: Kabupaten Banjumas, Tji 

i| tatjap dan Kabupaten Bandjarne 

gara, sedangkan Kabupaten Pur 

“ Ibolinggo sehingga kini tidak ada 
| Itanda2 penjakit tsb. 

“| Selandjutnja menurut 
jang diterima oleh Dinas 

hewanan Daerah Banjumas, se 

lama setengah tahun 1956 ini 

(mulai bl. Djanuari s/d bl. Dju- 

ni) banjaknja orang jang telah 

mendjadi korban digigit andjing 

Ikera dan kutjing ada 194 orang 

dan mereka telah dirawat di Lem 

baga Kesehatan di Jogjakarta dan 

semuanja telah dapat  terto- 

-| long: baru2 ini 2 ekor kerbau da 

-| ri Ketjamatan Mandiradja dan 
all Purwonegoro Bandjarnegara te- 

  

tiana Hate aka d 
tel.»29 Diuli bertempat di 
Teruna: Tjangkol. ab 

KLATEN 
KEMBAL.” 

      

     
   
    

  

laporan 
Ke 

    

   

  

   
Seorang pembati 

ngabarkan, bahwa oleh 
Muhtadi penduduk desa 
Ketj. Tjeper Klaten 
Djuli jl. telah dil 
bar tiga. Kelahiran 
ditolong oleh seorai 
desa tsb. Samp 
Iis, ketiga baji tsb. ja 
nja lelaki masih dala 

  

   

  

  

    

  
   

  

   

  

     

       
         
   
      

   

    
       

     
          

wan 7. RUU tsb. a pada tgl, 7 Djuli j.l. telah disetudjui 
oleh Madjelis Rendah telah melalui sidang per- 

In pula maka pemerin- 
man Barat kemudian 

tianakan  me- 
.000 - pemuda2 

kontrak film dgn Universal Stu- 
gadji 

. hadiah sama dgn Miss Djerman 

dia telah menggali tengkorak dan 

kan. Dr. Deraniyagala mengata- 
dan 

ebon mempunjai tengkorak jang  pan- 

OBJEKT 

  

    

Seperti dikabarkan, Djum'at pagi j. 
tanian telah tiba di Semarang ah 

fampak Wali-Kota Semar, arang. 

Semarang 

islam Hentikan Pertundjukan — Bicja:. 
Kongres Hampir Rp 1 Djuta 

— Reportase Wartawan Kita — 
KOTA SEMARANG dewasa ini mendjadi pusat perhatian 

seluruh tanah air bahkan seluruh 
jang akan mentjetus dari gedung 
konggres P.N.I. ke-VII dilangsungkan. Konggres dari salah satu 
partai terbesar di Indonesia ini 

jang diselenggarakan: mulai tgl. 22 Djuli. 
bar tersebut PM Ali dengan Menteri Pertanian Eny Karim berada 
di-kiri dan kanannja Gubernur Djateng. Dibelakngnja P.M. Ali 

na Kongres P.N.I. 
Semua” Hotel2' Di Semarang Di-Borong Utk 
Keperluan Kongres—Bioskop GRIS 2 Ma- 

penting, antaranja konsepsi konstitusi bagi negara R.I. dan pe- 
jajempurnaan doctrine marhaenisme. Mengingat pentingnja kong- 
gres ini. maka menurut pendengaran kita semua Kedutaan2 asing 
jang ada di Indonesia memerlukan mengirimkan penindjau2nja| 
ke Semarang untuk mengikuti dari dekat djalannja konggres. 

     
         

  

DU Aa dar Montokt De 
-menghadliri kongres P.N.I. 

Tampak pada gam- 

   

2. (Photo: “Suara Merdeka”) 

'Bersuasa- 

dunia. Mereka menantikan gema 
Kesenian, dalam mana sidang2 

membawa aftjara2 jang sangat 

  

wartawan dari surat2 kabar dan 

ikuti konggres ini. 
Ide Vries seorang Cineast dari | 
PFN atas permintaan Panitya te 
lah datang di Semarang dengan 
alat2nja untuk mengabadikan 

Kira2 1.500 orang utusan2 dan 
penindjau2 dari partai tsb. jang 
berasal dari berbagai daerah di 
seluruh tanah air kini telah ber- 
ada di Semarang. Selama - se- 

mereka mentjurahkan segala pi- 
kirannja dan memusatkan sege 
nap perhatiannja ke atjara2 jg. 
mereka ikuti dalam sidang2 kong 
gres tersebut. Dan pusat perte- 
muan dari sekian banjaknja 
utusan? itu jakni digedung2 Ke- 
senian, Gris, dan Balai Wartawan 
jang merupakan satu kompleks. 

Sedjak beberapa hari j.l. bila 
orang melalui djalan Bodjong 
dan lewat dimuka gedung GRIS, 
nistjaja akan mengetahui kesibu- 
Ikan2 jang telah dilakukan oleh 
'panitya penjelenggara konggres. 
Sedjak pagi2 sampai malam ge- 
dung Gris jang waktu ini mendja 
di tempat panitya terus dibuka, 
mengurusi segala sesuatu menge- 
nai kebutuhan2 para utusan? jg 
baru datang. Pada pintu gerbang 
didepan gedung itu dipasang ga- 
ptura2 untuk mengenal bahwa di 
tempat inilah dilangsungkan kong 
:gres.PNI. Gedung Kesenian sen- 
diri jang sedjak beberapa waktu 

  
Ingrid Goude berumur 19 tahun'?n9 lalu dilakukan pembangunan 

tambahan pada bagian  depan,: 
kini telah selesai dan gedung itu 
kini makin tampak megah dan 
indah. $ : Tia 

Gedung bioskoop Gris jg dju- 
ga berada dikompleks tempat 
konggres itu, menurut renfjana 
semula tidak mengadakan  per- 
tundjukan film selama konggres 

t 

Begitu pula sedjumlah Lk. 46 
wartawan, diantaranja 11 orang 

kantor2 berita asing akan meng- || 
Djuga C. P. || 

konggres ini dalam bentuk film. || 

minggu jakni tgl. 22 s/d 28 Djuli | 

KONGRES P.N.I. 
Mulai tgl. 22 hingga 28 

Djuli ini di Semarang 
dilangsungkan kongres 
PNI jang ke-VIII.  Kon- 

- gres salah satu partai jg 
terbesar di Indonesia. Se- 
djalan dengan  kedjadian 
tersebut, maka ' “Suara 
Merdeka” sebagai abdi 
masjarakat dan pembatja- 
nja, merasa  berkewadji- 
ban, untuk  menjuguhkan 
segala sesuatu mengenai 
kongres tersebut  setjara 
agak jang luas. Ini bukan 
lah disebabkan karena 
“Suara Merdeka” sudah 
berganti aliran  mendjadi 
salah satu suara partai, 
tetapi berdasarkan suatu 
pedoman jang sudah kita 
anut selama 7 tahun ini, 
bahwa kita akan menju- 
guhkan hal-hal jg besar 
artinja bagi  masjarakat 
kita setjara objektif dan 
luas. Dan mengingat ke- 
dudukan PNI sebagai sa- 
lah satu partai jang ikut 
menentukan djalannja ' ke- 
tatanegaraan kita inilah, 
kita. menganggap sudah 
mendjadi tugas kita "untuk 

|MasjarakatSama-Rata- 

| Marhaenisme :Menentang Adanja Penumpuk- 

  

Sama-Bahagia Lahir 

re, Dan Batin... . 

Pamflet Ge- 
lap Djuga Di- 
sebar DiBdg. 
Ekor Perkara Han 

Swie Tik   an Kekajaan pada Se uatu Golongan—Tapi 
Tak Menentang Usaha 'Partikelir—g Beberapa | 

Keterangan Ki Mangunsarkoro 

penghisapan dan penindasans menentang segala penumpukan ka- | 
pital ditangan golongan ketjil jang memungkinkan golongan ini | 
menzkankan kehendaknja kepada djalan hidup negara dan masja- 
rakat, demikian keterangan Mangunsarkoro kepada ,,Suara Mer- 
seca”. Diusiru karena itu sisteem ekonomi Marhaenis melawan 
segala beniuk kapitaisme, baik kapitalisme asing maupun kapi- 
talisme nasional jang sekarang sudah mulai kelihatan gedjala2 
timbulnja. 

: D0. (lik tanah, bukannja sadja  dja- 
Ekonomi Marhaenis, demiki- Ingan sampai ada orang2 jang 

an Mangunsarkoro meneruskan |mempunjai tanah jang sangat 

: s 5 aflet2 
»STELSEL EKONOMP” Marhaenis menentang segala bentuk an na Tsinja, ialah »djika tiap 

nan Tionghoa sematjam Han 
Swie Tik ingin berdjasa 
(Negara RI, mereka harus sege- 
ra melaporkan diri dgn sukarela 
setjara terang, tentang ketjura- 
ngan dan nama2 pedjabat peme 

Ilum mungkin, maka bisalah diada 

ketrangannja bertjita-tjita mewu 
'djudkan ,,Masjarakat Marhaenis. 
masjarakat sama rata sama baha 
gia” dalam mana bukannja sa- 
dia kekajaan materie bisa terba 
gi rata dirasakan dan dikenjam 
oleh seluruh rakjat tetapi djuga 
kebahagiaan bathin rakjat bisa 
terwudjud hingga tertjiptalah ma 
sjarakat dan rakjat jang ,,adab 
dan budaja”. Meratanja kebaha 
gian lahir dan bathin inilah sa 
ah satu tudjuan utama dari eko 
nomi Marhaenis. 

. Mangunsarkoro — menerangkan 
bahwa dim ekonomi. Marhaenis, 
segala usaha dan bedrijven jang 
sangat besar pengaruhnja dan 
erat pula hubungannja dengan 
kebahagiaan penghidupan rakjat, 
harus berada ditangan pemerin- 
tah. Kalaupun ini sementara be- 

kan codperatieve bedrijven atau 
gemengde bedrijven jg diusahakan 
oleh pemerintah dan  inisiatief 
partikelir: tetapi-pun  tjara2 ini 
harus memenuhi sjarat2 - pula 
bahwa kepentingan rakjat harus 
terdiamin dan dilindungi. 

Utk mewudjudkan masjarakat 
jg ber-ekonomi Marhaenis itu, 
Mangunsarkoro — mengemukakan 
3 fase perkembangan, 

Pertama: melihat realitet se- 
karang, dengan merobah ekono- 
mi kolonial ke arah ekonomi na- 
sional. Dalam melihat realitet se 
karang, bentuk usaha2 jang pada 
Idasarnja mengandung unsur2 ka 
pitalisme sebagai N.V., bisa di- 
tolereer. Hanja harus didjaga 
dan diusahakan agar N.V.2 ta- 
di bisa mendekati sematjam koo- 
perasi bentuknja hingga tidak 
akan mungkin penimbunan kapi- 
tal dibeberapa tangan sadja. 

Fase kedua: fase transition: 
jaitu ekonomi nasional dihimpun 
kearah ekonomi Marhaenis, 

Fase ketiga: fase tertjapainja 
ekonomi Marhaenis jg ideaal. 

    

fuas hingga ia bisa mendjadi 
tuan tanah”, tetapi tiap rakjat 
pun djuga harus bisa ' mempu- 
njai seberapa tanah jang tju- 
kup dan memungkinka, ia hi- 
dup dari hasil tanah tadi- dgn. 
baik. Djadinja disamping pemba 
tasan maximum mengenai tanah, 
harus ada djaminan minimum 
luas tanah bagi tiap rakjat hing 
ga ia bisa hidup dgn baik dan 
bahagia dari tanah jang dimi- 
likinja itu. 

Akan dirumus dalam 
kongres P.N.I. 

Karena mengenai sistim ekono 
ui Marhaenis ini belum tjukup 
adanja rumusan dan interpretasi 
ang bulat, maka soal tadi akan 
ubahas dgn. sedalam-dalamnja 
dalam kongres PNI ke-VIHI jang 
akan berlangsung di Semarang 
tu. 

Mangunsarkoro mengharapkan 
Xongres tadi menghasilkan pem- 
bahasan sistim ekonomi Marhae 
nis dengan sempurna, hingga bisa 
ditelurkan suatu ,,primbon” eko 
momi Marhaenis jang bisa nan- 
tinja didjadikan tuntunan dan pe 
gangan untuk mengatur kehidu- 
pan- ekonomi kita menudju ma- 
sjarakat jang sama rata sama 
bahagia lahir bathin. 

Seterusnja Ki Mangunsarkoro, 
Idalam Kongres PNI jang akar 
Idibuka tanggal 22 Djuli 1956 di 
Semarang djuga akan memben- 
tangkan dihadapan para peserta 
kongres paham marhaenisme jang 
mendjadi dasar perdjuangan PN! 
sebagai partai. $ 

Dalam pertjakapan dgn ,,An 
tara” diterangkan oleh Mangun- 
sarkoro, bahwa marhaenisme se- 

bagai ideologie masuk dalam 
aliran baru jang besar pada za 
man sekarang diseluruh dunia. 
jalah aliran socialisme. 

Menurut Mangunsarkoro, mar 
haenisme adalah satu paham sc 
cialisme jang berdasarkan k: 
an alam dan hidup masjaraka! 
Indonesia,       mengetengahkan kongres 

ini setjara luas. :   
disediaken makan. di Warung 
“Kita”, jang-selama konggres ini 
pun chusus dibuka bagi konggres 
sisten sadja. 

: S Preadvis2. 
Pada sidang2 konggres P.N.I. 

ini jang akan memberikan pread 
vis mengenai doctrine mar 
me jalah Sajuti Melik, politik 
luar negeri oleh Mr. Ali Sastro- 
'amidjojo, politik dalam negeri     

IPNI itu dilangsungkan. Sebab oleh Mr. Hardi, sosial ekonomi/ 
bioskoop itu sangat berdekatan 
dgn gedung Kesenian dan berd'a 

nurut anggapan bisa djadi akan 

gres. Tetapi rentjana itu kemu- 
dian tidak djadi dilangsungkan, 
hanja telah diambil ketentua 
bahwa bioskoop Gris akan tidak 
mengadakan pertundjukan tjuma 
2 hari jakni tgl. 22 Djuli 
tu pembukaan konggres) dan pa 
da tgl. 28 Djuli waktu resepsi . 
penutupan konggres jang akan 
dihadliri oleh Presiden Sukarno. 

Untuk memberi tempat pengina 
pan bagi peserta2 konggres itu, 
seluruh hotel di Semarang jang 
djumlahnja 32 buah telah dibo- 
rong oleh panitya selama kong- 
gres itu berlangsung. Sekalipun 

jang sekian banjaknja itu, namun 
belum djuga mentjukupi kebutu- 
han, hingga 'asrama2 sekolah 
S.P.K. dan S.G.A. serta asrama 
P.H.I. djuga digunakan untuk pe- 
nginapan peserta2 konggres, dan 
begitu pula rumah2 keluarga 
PNI di Semarang jang agak luas, 
Guna memudahkan “mengurus 

tempat2 penginapan ini, di pani- 
tia sendiri telah dibentuk suatu 
staf chusus, dibagi menurut djum- 
lah propinsi2 jang ada. Djadi 

ada panitia jg chusus mengurusi 
tamu2 dari prop. Kalimantan Sli., 
Maluku, Djawa Timur dis. De- 
mikian pun mengenai lain2 bagi- 
an, untuk mengurusi kendaraan, 

  

  

'TJEPU 
"TOUR OF DUITY” 

Dewasa ihi oleh Panitya Ker- 
dja di Djawa Tengah dari konpe 
rensi "Asia Pacific Forestry. Com 
mission, sedang dipertimbangkan: 
daerah mana di hutan Tjepu jang 
patut didjadikan objek »Sstudy 
tour” bagi pengikut2 konperensi 
APFC itu, Konperensi para ahli 
kehutanan dari sementara negara 
di Asia itu sendiri menurut ren- 
tjana, akan terdjadi dalam perte 
ngahan tahun depan di Bandung. 

Daerah hutan. Tjepu sebagai- 
mana diketahui termasuk daerah 
hutan terbesar di negeri ini. La- 
ma sebelum perang telah didjadi 
kan ,,model hutan” baik mengenai 
tjara mengatur tehnis dan admini 
stratief hutan maupun tjara pe- 
ngangkutan2 hasil  hutannja, dll. 
Daerah hutan Tjepu adalah satu2 
nja di Indonesia jang sedjak du 
lu telah memiliki alat pengangku 
tan itu dengan apa jang disebut 
'»locobedrijf”, dan belakangan ini 
malahan ,,mechanisasi” — dimana 
kaju sedjak dipotong didalam hu 
tan dan ,dimasak” mendjadi ra- 
muan bangun2an dikerdjakan dgn 
mesin. Menurut keterangan selan 
djutnja, pard' pengikut APFC tsb. 
akan berada di Tjepu Lk. 3 ma 
lam. Untuk tempat penginapan 
mereka kini sedang diselesaikan 
14 perumahan dengan biaja L.k. 

  

  afiat. Dikatakan lebih 
bahwa seorang baji 

“Tebih dahulu, tc 
atas ubun2. De 

ah digigit andjing, sehingga gi 
Adapun banjaknja — andjing 
telah menggigit orang 

2 1 16 ekor diant 
rdapat positif gila. 

  

   
   

          
   

   

   
   

   

  

   

    

   
   

ada sudah itu diperuntukkan pegawai | 
Rp. 1.500.000,—. Rumah2 ini se- 

Kantor Kehutanan daerah 

  

   

djar dgn gedung Gris, djadi me- 

telah disediakan tempat di hots1|, 

     

keuangan menghadapi KMB oleh 
Mr. Wilopo. 

Achirnja - dapat 
bhw penjelenggaraan 

dikabarkan, 
konggres 

lan biaja 

dan Ketua Umum Panitya dipe- 
gang oleh sdr. Hadisubeno Sosro 

| werdojo. 

Djum'at pagi ig lalu Kereta A 
ninggalkan Setasiun Tawang 

nisi jang ikut serta dalam K. 
haak, maka K.A. tersebut dapat 
bar tsb. menundjukkan waktu 

  

teman, 
RI 4) 4: Oa 

" pam: (II 4 D4 ad 

SAAT 

DJUANA | 
MENINDJAU DJUANA 

Banana AE Lea EN aa aan Pen aan ega aaana 

  

Fa 

Selama tiga hari, ialah pada 
tanggal 16 s/d 18 Djuli jg. baru 
lalu, sebanjak 16 orang siswa 
dari SGPT Tjirebon dengan 
diikuti pula oleh 2 orang guru 
telah mengadakan  penindjauan 
ke Djuana. Maksud penindjauan 
ini ialah pertama2 untuk mer 
perdalam soal2 .pembikinan pera 
hu (praktek) jang sebagaimana di 
ketahui, di Djuana terdapat dua 
tempat Perusahaan2 Pembikinan 
Perahu Perikanan, jakni Perusa: 
haan Perkapalan ,,BADIO“ dan 
K.P.P.P. (Ko-operasi Pembikinan 
Perahu Perikanan). 

KURSUS KADER RUMAH 
TANGGA. 

Sudah lebih dari 2 bulan, oleh 
Penmas Kab. Brebes telah  di- 
langsungkan Kursus Kader Ru 
mah Tangga (K.R:T.), jang di 
ikuti oleh 31 orang wanita. Pe 
laksanaan kursus ini diserahkan 
kepada Panitia  Penjelenggara 
jang diketuai oleh Nj.  Mardja- 
ban (Bu Patih Brebes). Mata pe 
ladjaran jang diberikan ialah: 
Perekonomian Rumah - Tangga 
Praktis, Kesehatan, — memasak, 
pengetahuan mendjahit, keradji- 
nan rumah dan susunan Negara. 
Disamping itu, untuk menambah 

makanan dis. Bagi mereka jang” 
menginap di hotel2 tanpa makan, 

pi tjepat ke Djakarta jang me- an Se djam 8 lewat harus berhenti kira? seperempat djam lamanja di Kalibanteng, 
gerbong barang telah terlepas dari R.A. 
kerusakan pada tempat penggandeng ( haak). Sesudah para tehu 

. itu dapat menggunakan reserve 

K.A. itu terlepas di Kalibanteng. 

aa AMORA AN ANN Kann 

usaha Djuga lapangan 
kelir tidak boleh meliputi a- 
agan jang sangat erat sekali dgn. 
kepentingan kehidupan rakjat se 
umumnja. $ 4 

Ekonomi Marhaenis menghen 
daki pembatasan hak milik. Ha 
rus ditjegah djanga, sampai ke- 
kajaan bertubi-tubi disatu golo- 
ngan ketjil, sedangkan golongan 'Sosial. Karena 6 
'rakjat lainnja jang terbesar men ihaenisme merupakan aliran 

icialisme jg demokratis. Lain da derita kekurangan dan kemela- 
ratan. Menurut Mangunsarkoro 

mengganggu persidangan? kong- PNI selama seminggu ini mene-! ekonomi Marhaenis: akan men- 
kira2 Rp. 980.000.—j djamin setiap orang akan bisa 

mendapat bekal hidup jang sela 
jaknja sebagai Manusia. Begitu 
lah misalnja dalam soal hak mi- 

    

   

  

karena Lokomotif dng, 
penumpang disebabkan 

meneruskan perdjalanannja. Gam 

(Photo: "Suara Merdeka”) 
en 

KEMBANG 

  

PERAMPOKAN JG PERTAMA 
KALI DIWAKTU MALAM. 

Untuk pertama kali selama ta- 
hun jang achir2 ini, baru hari 
Sabtu malam jl. desa Babatan, 

masukan kawanan perampok jg. 
terdiri dari 8 orang. Mereka dike 
tahui memakai ikat kepala kain 
putih tetapi tidak terang ' bersen- 
djata apa. Bermula 4 orang dgn. 
siasat ,,kulo nuwun“ terus masuk 
rumah seorang penduduk disitu 
jang karena tidak berdaja achir- 
nja menderita kerugian barang2 
perhiasan dll. seharga Ik. Rp. 
7.000.—. Pertolongan — tetangga 
datangnja ternjata terlambat se- 
bab, selain pintu masuk rumah itu 
didjaga dari luar oleh 4 orang pe 
rampok jang lain, sesudah kawa- 

       

  

Itapi disamping 

| mend 

ketjamatan Kaliori Rembang kel 

beri kemenangan kepada 
idalam pemilihan umum jang baru 

  man itu berlalu, tidak mudah me 
masuki karena pintu ditutup dari 
luar dengan djalan diikat dengan 
kawat. Hingga kini kawanan pe- 
rampok itu belum djuga tertang- 
kap. (Antara). 

  

HARGA EMAS, 

Chusus "Suara Merdeka” 
Semarang, 21 Djuli 1956,   pengalaman, para pengikut , kur- 

sus baru2 ini telah diadjak pic- 
ke 

     

         ra), & - 
dipandang perlu, 

       
   

'Tiirebon, untuk Pena no, 1 

24 karat: djual ......... Rp. 45,50 
BNENN st una ha Rp. 44:50 

22 karat: djual ..... “Rp, 42,50 
beli ......... Rp, 40,501 

Djakarta, 20 Djuli 1956. A 
Hiasan “ Rp, 45,90 kdi Wina hari Kemi        2 t 

      mas nO4.. 
  

  

— peristiwa 
“ Rakosi sebagai sekertaris I CC selandjutnja, diduga beberapa ha Partai Pekerdja Hongaria 

Partai Pekerdja Hongaria, demi- 

| Rp. 44,90j/pat dari ibukota Hongaria, Bu- 

Sebagai aliran socialisme, mar 
haenisme banjak mengandung po 
ok2 pendirian jang terdapat da 
m Marximse dan Leninisme, te 

itu ja mengan- 

  
DJUM'AT pagi dibeberapa 

tempat di Bandung telah tertem 
jang merupakan 

warganegara Indonesia  keturu- 

untuk 

rintah jang telah main sogok de 
ngan mereka”, 

Pamflet tsb. tertjetak dan di- 
tandai dgn ,,Pelaksana Revolusi 
1945”, 

Selandjutnja dapat — dikabar- 
kan, bahwa dari Polisi Negara 
ada jang telah mentjabut pam- 

flet2 itu, 

Siapa diantara pedjabat2 

  

Nehru-Nasser-Tito Si- 
njalir, Adanja 3 Dae- 

rah Bisul: Perang :: 
Aldjazair Supaja Dimerdekakan Dan RRT 
Diterima Djadi Anggauta PBB — Komunike 

Konperensi Brioni 
PRESIDEN JUGOSLAWIA Josip Broz Tito, Presiden Mesir 

Djamal Abdul Nasser dan P.M. India Jawabarlal Nebru malam 

Djum'at j.l. telah mengeluarkan pernjataan bersama, sesudah 
mereka mengahiri perundingan jang berlangsung selama 10 djam 
dipulau Brioni, Jugoslawia. 1 

ga bahwa didunia ini ada 3 dae 
rah ketegangan jang penting, da 
erah2 jang mengandung  bahaja 
untuk meletuskan peperangan, 12 
lah Eropa Tengah, Timur Djauh 
dan Timur Tengah: “ 

Puas, bahwa politik Nas- 
ser-Nehru-Tito ada hasil- 

Komunike bersama tadi a.l. 
berseru supaja segala  embargo 
atas perdagangan diachiri, supa- 
ja Aldjazairiah diberi kemerde- 
kaan, supaja masalah:  Djerman 
diselesaikan melalui perunding- 
an jang bersifat damai dan su- 
paja RRT diterima djadi anggal 
ta PBB. 
Naskah komunike. bersama ta 

di diumumkan pada saat jang 
sam, di Belgrado, Kairo dan 
New Delhi. 

Djalankanlah resolusi-reso: 
lusi Konp.-ALA, di Ban- 
dung, 

Pernjataan bersama 3 pemim- 

nja, 
Nasser, Nehru dan Tito sete- 

rusnja a.l. menjatakan bhw an- 
tara mereka terdapat pandangan 
jang sama, kerdjasama jang erat, 
dan bhw mereka merasa puas 
bhw politik negara mereka ma- 
sing2 ,,sampai titik2 tertentu te- 
lah menghasilkan pengurangan   kena sogok. 

Pihak Polisi Negara belum da 
pat memberikan keterangan dan 
pendapatnja mengenai penjeba- 
ran pamflet2 tsb. dan masih men 
tjari orang2 jang menjebarkan- 

ja. 
NOrang2 resmi. diluar kepolisi- 
an menjatakan, bahwa kalau pe 
merintah, jang nistjaja sudah me 

na sogok, berani bertindak ter- 
hadap pedjabat2 tsb., kiranja 
pamflet demikian tidak akan ter 
'sebar. Penanhanan tidak akan 
bermanfaat, sebab itu hanja me 
rupakan usaha untuk mentjari 
ekornja sadja, sedang kepalanja 
dibiarkan. 
Bahwa diantara pedjabat? ada 

is. kenavsogok, walaupun sukar 
untuk dibuktikan, kini didalam 
masjarakat sudah merupakan ra 
hasia umum. 
Selandjutnja dikabarkan pula, 

bahwa di Sukabumt dan di Tji- 
rebon pun penjebaran berita jg 
sedjiwa dengan pamflet2 itu 
ada. (Antara) 

SEMARANG SINGKAT. 

marang telah mulai 

daftaran akan ditutup pada tgl 
7 Agustus 1956. 

ngetahui pedjabat2 mana jang ke 

— SMA Negeri bagian A. Se “3. 
| menerimaalat2 sendjata nuclear dan per- 

pendaftaran murid baru dan penlekas usaha2 perlutjutan sendja- 

ketegarigan internasional”, 
Komunike tadi menjatakan bah 

wa perkembangan2 belakangan 
ini dan  pembitjaraan2 jang 
achir2 ini telah dilakukan anta- 
ra pemimpin2 berbagai negara 
telah menghasilkan saling — pe- 

pin tadi mengandjurkan kepada 
segala negara negara supaja hi- 

up berdampingan setjara  da- 
mai, ko-existensi damai jang ak- 
tif. Dalam pada itu ditandaskan 
bhw sangat pentinglah apabila 
diadakan hubungan setjara lang- 
sung antara para kepala negara, 
seperti dalam pertemuan di Brio 
ni ini, 

Diserukan supaja" para kepala 
negara memperkukuh azas2 ker- 
djasama internasional sebagaima 
na telah disetudjui dalam Kon- 1 ba 3 
perensi Asia-Afrika di Bandung, (ra kepala pemerintah atau ke- 

Dengan adanja blok2 kekuatan Pala2 negara ini lebih banjak la- 
didunia, tak akan dapat lenjap- 9i dilakukan, utk memupuk sa- 
lah perasaan ketakutan karena ling pengertian dan melenjapkan 
dunia terpetjah mendjadi blok2 kechawatiran2. Selama kechawa- 
itu. Perdamaian harus diusaha- tiran2 ini masih ada, tak akan da 

ng Bunga MASA pepe pat tertjapai kemadjuan, dan 
ag oa ni pan GAN gi oleh sebab itu harus dilakukan 
kearah keamanan kolektif jang tjaraZ jang” pebgresif utk ' mel 
meliputi seluruh dunia. , . . "1g 

Tudjuan ini dapat tertjapai de njapkan kechawatiran2 ini. (An- 
ngan djalan: tara-U.P.-AFP). 

Perantjis marah terhadap 1. Memperluas lingkungan ke 
bebasan: komunike Nasser-Nehru- 

Tito, 2. Djangan lagi ada sesuatu 
Pt dikuasai oleh nege-) Sementara itu pembesar2 Pe- 

KA TN ani : rantjis jang tinggi kedudukannja 
lentikan segala pertjobaan dengan sangat kerasnja mengri- 

tik komunike bersama Nasser- 

nai pandangan2 masing2. Pem: 
bitjaraan2 ini telah mempertebal 
pula kejakinan “akan manfaat 
azas2 ko-existensi setjara damai 

dan aktif, 
Hendaknja kontak2 antara pa-   

.ta. 
Komunike tadi menjatakan dju Imenjatakan rasa simpati terha- 

dap keinginan rakjat Aldjazairia 
  

Edward Ochab, dimuka sidang   t pula perbedaan2-nja. - Di- 
tara perbedaan? itu jang po- 
cok adalah pertama tidak ditem 

'Ipatkannja' pertempuran klas” se 
bagai djalan satu-satunja »v- 
dju kearah masjarakat- socialis. 
Marhaenisme ' berpendapat, bai 

wa djalan jang akan membawa 
kita kearah masjarakat  sosias: 
adalah bergeraknja massa 
haen kearah kekuasaan  d' 
negara dengan teratur utk mewu 
djudkan social-demokrasi - dalam 
masjarakat, ialah demokrasi  di- 
lapangan politik, ekonomi dar 

itu, maka mar- 
sc 

ripada itu marhaenisme berpen 
dapat, bhw faham historis mat 
rialisme dari Marx dan Lc 

meskipun mengandung banjak ! 
benaran, belum bisa meliputi s: 
luruh kenjataan dalam -perdjala 
nan sedjarah. 

Marhaenisme mengadjukan pen 
dapat, bahw, tenaga manusialah 
ang merobah keadaa, masjara- 
at, baik tenaga lahir, maupun 

tenaga batin. Faham itulah jang 
dikalangan kita diberi nama his 
toris parallelisme. Dengan penga 
kuan adanja kekuatan lahir dan 
kekuatan batin dalam masjara- 
kat itu, makarmarhaenisme tidak 
bis, bertentanga, dengan faham 
keagamaan, bahkan dapatlah mar 
haenisme menundjukkan djalan 

. pelaksanaan faham keagamaan, 
ialah pelaksanaan perintah Tu. 
han Jang Maha Kuasa sebagai 
jang termaktub dalam tiap-tiap 
agama, ialah berbuat amal dan 

jalankan “peri kemanusiaan 
sebagai wudjud persembahan ig. 
njata dari manusia kepada Tuhan 
nja, Tuhan kit, sekalian, kata Mangunsarkoro. 
Oleh Mangunsarkoro  dikata- 

kan, bahwa PNI sebagai partai 
berdjuang -atas dasar faham mar- 

|haenisme, ialah faham perdjua- 
ngan jang didasarkan pada ke- 
kuatan marhaen, kedudukan mar: 
haen dan tjita2 marhaen jang 
merupakan golongan rakjat Indo 
nesia jang 90 prosen djumlahnja 
jang kini masih hidup melarat 
dan miskin. Menurut Ma. 
ngunsarkoro golongan  marhaen 
itu falah kaum buruh, tani, peda- 
gang . ketjil dan pengusaha ketjil 
umumnja. , 
Mereka merupakan kekuatan 

pokok bagi revolusi kita dan da- 
sar perdjuangan itulah jg mem- 

PNI 

lalu, demikian Mangunsarkoro. 

  

Eden Diketjam 
Hahts2an 

DUA buah madjalah jang ber 
pengaruh dari sajap kana, di 
Inggeris, jang kesemuanja ada- 
lah pendukung politik partai kon 
servatip, hari Dium'at dengan 
bersama-sama telah mengeluar- 
kan kritik jang langsung ditudju 
kan kepada Sir Anthony Eden, 

muslihat agen2 imperialis sadaj 

insiden Poznan itu merupakan 
suatu peringatan. Insiden ' ini 

bagai lapisan rakjat”. 

Kan bahwa sudah sebelum ter- 

memperhatikan keadaan ekono- 

yjukup. 5 : 
Dapat dipastikan bahwa per- 

baikan2 jang telah 

taris IL. CC partai. 3 
Pjalan kearah perbaikan. 

Mengenai keadaan kaum pe- 

Inggris Ikut2 
Sikap Amerika 

Uang Pada Mesir 

INGGRIS mengumumkan hari 
Djum'at, bahwa 

Amerika Serikat, Inggris  teisi 
menarik kembali tawaran bantu- 
an uangnja kepada Mesir untuk 

membiajai pelaksanaan projek 
bendungan-agung Aswan disu- 
ngai Nil. Seorang  djurubitjar 
kementerian luar negeri Inggris 
mengatakan bhw ,,dalam keada- 
an seperti sekarang ini” Inggris 
tidak dapat ikut serta dalam pro 
jek itu, 

Diterangkan bhw keputusan 
ini sudah diberitahukan oleh wa 
kil menteri muda luar negeri Ing 
gris Sir Harold Caccia (bakal 
dutabesar utk Amerika Serikat) 
kepada dutabesar Mesir Abdus- 
Seduh Djum'at siang. 

Djurubitjara kem. luar negeri 
Inggris tak hendak memberikan 
komentar terhadap kabar2 bah- 
wa Uni Sovjet telah menjatakan 
kesanggupannja — utk membiajai 
pelaksanaan projek Aswan. 

Ia membantah dugaan2 bahwa 
negara2 anggota Pakt Baghdad 
telah mendesak kepada AS dan 
Inggris supaja menarik kembali 
tawaran bantuan mereka kepada 
Mesir. Demikianlah berita ' UP 
dari London (Antara). 

  

Perdana menteri Inggeris. Madja 
lah ,, Time and one 
menjatakan bahwa PM Inggeris 
itu adalah tjontoh ,,tokoh kega 
galan jang paling tjelaka' seka- 
DP, dan menjerukan — kepadanja 
supaja menundjukkan  ,pengab- 
diannja jang bernilai besar ter- 
hadap tanah air dan bangsa” de 
ngan dijalan mengundurka, diri 
dari kedudukannja sekarang. 

  
Bukan Karena Provokasi 

s 2 

Agen? 'Imperialis Sadja 
Sekretaris Persatuan" Pekerdja Polandia Ku- 

pas Sebab2 Pembrontakan Poznan... 
KANTORBERITA Polandia PAP hari Djunyat mengumum- 

kan laporan sekretaris I CC Partai Persatuan Pekerdja Polandia, 

tel. 18 Djuli j.J., mengenai peristiwa Poznan. Ochab memperingat- 

kan bahwa tidak benarlah orang mengira bahwa insiden Poznan 

428 Djuni jl.) itu hanja ditimbulkan oleh provokasi2 dan tipu- 

Ochab memperingatkan bahwa 

membuktikan adanja ,,kesalahan 
kesalaha,. besar dalam hubung: 
an antara partai dan berbagai- 

Seterusnja Ochab mengemuka 

djadi kerusuhan2 di Poznan, cen 
tral comite partai meras, gelisah 

mi di Polandia dan telah ambil 
tindakan2 jang diperlukan untuk 
mempertinggi taraf hidup kaum 
pekerdja jang dewasa ini belum 

dihasilkan 
oleh Rentjana 6 Tahun jang lam 
pau ini tidak tjukup, kata sekre 

Tak Akan Pindjamkan 

seperti “djuga Sia Polandia 

akan kemerdekaan. 
Kata pembesar2 tadi, perumu- 

san komunike ini mungkin akan 
mendorong pedjoang2 Aldjazairia 
utk terus bertempur, . 

Kata pembesar2 Perantjis, pe- 
merintah Perantjis ,.senantiasa 
menjatakan hasrat untuk menga- 
dakan penjelesaian jang bermu- 
rah hati dan damai, jang didu- 

sentral comite partai tadi pada jkung.oleh azas2, kebebasan, ke-   
  

lu
ti
il
 

  

dianuti oleh rakjat Perantjis, dan 
tanpa sebab2 lain. menjadari bahwa di Aldjazairia 
kerdja dipaberik ,,Zispo” di Poz ada 2 golongan masjarakat”. Ke 

norma2 kerdja ditindjau' kemba- 2 0 ngga 5 
li. Tapi ternjata bahwa upah bungiki #ekuasaan n Pa 
ruh disana tidak dinaikkan: utuk oleh komunike Brioni itu”. 

atas keadaan demikian ini. Par- 
tai Persatuan Pekerdja dalam 
memperdjoangkan demokratisa- 

Ochab. Kesalahan2 dalam hubu Semarang, 24 Djuli 1956. 
ngan antar, partai dan pekerdia Djam 06.25 Dendang Teruna pekerdja hanja akan lenjap dgn 07.10 O. H. Suara Istana. 07.45 

adjaran2 Lenin ditaati penuh. Budak pengusutan kul-|17.30 Untuk Adik-adik Kita. 18.15 
tus perseorangan. Irama Sendja. 18.30 Serba serbi 

A. P. 1845 Irama Sendja (landju 

sesudah ada pendjelasan betapa : 
merugikan 'akibat2 daripada pe- 2 na 22.15 Klenengan Ha 
mudjaan orang seseorang, men- |, - aras (landjutan). 23.30 Penu 

dan mengetahui | 5 
(bhw dizaman Stalin telah terdja — TA Lyon ah 
di provokasi terhadap pemim- hantar makan Sing. 17.00 Dia 

pahit-getir dalam, hati sanubari Ino dengan tjeriteranja. 18 
massa dan didalam /partai menim (karawitan. 19.30 Pilihan Pa bulkan ketjurigaan,”dan tafsiran Ingar. 20.30 Imbauan Malam. 20.45 

Ong bani 4 23.00 - Penutup. 

Kundjungan Jogjakarta, 24 Djuli 1956. 
jam 06.10 Hidangan Instru- . . & #Radja Arabia 

Dimulai Besuk 7 A 
gus- 07.45 Dari Pulau Dewata. 13.10 

Siang Ringan. 13.45 Orkes Per- 
cy Faith. 14.10 Kwintet Nina. 

Arabia jang disertai dgn rombo- 
ngannja ke Indonesia sebagai ta 
mu negara selama 10 hari akan |Sastra. 20.15  Kwartet Teruna. 

21.15 Obrolan Pak Besut. 21.39 
Ketoprak Mataram. 22.15 Keto- 

Djawa Barat sekarang sudah di 
susun sebuah atjara sementara, ag 1 

Pada tanggal 9 Agustus radja Dua Ditjctak Atjara Belum 
Tjirebon, 24 Djuli 1956. 

bonraja. Pada tengah hari itu 
akan makan siang di “Tjipanas Tjandra. 1310 Si 
dan siangnja akan meneruskan |4 340 an Na NG em 

ding2 Djawa. 17.00 Taman Ka- 

leuit, dimana telah disediakan ru 
mah2 untuk tempat tinggalnja. Iwasa. 20.30 Trio Tapanuli. 21.15 

Pada malam harinja (malam|Ruang Publicatie dan Masjarakat. 
21.30  Kwartet Tanpa Nama.     (Antara-Reuter) 

adilan dan demokrasi jang su- 

nan, Ochab mengatakan bahwa menterian luar negeri Perantii: 
produksi sperusahaan ini telah me menjatakan bhw pemerintah Pe- 

.Kit, hadus memberikan pe- (Antara-Reuter). 
ringatan jang keras terhadap me Ea . 

FP — L: . 

si kehidupan masjarakat dan nor ME nu 23 
ma2 Leninis denga, tegas akan 

apabila taraf hidup me- pa: : . . " Rajuan Tony Martin. 13.15 Kron ningkat, kehidupan dalam ma tiong Siang. 14.10 Rajuan Siang: 

Ochab kemudian. membentang Tea Hate C tan). 19.30  Mendjelang Malam. RN Sa en Ne an baron Nan pa 

djadi lebih hebat waktu orang Surak N : TN arta, 24 Djuli 1956, mengetahui betapa mnejedihkar Djam Oa Urap sari pagi. 

pin-pemimpin partai ini. anak2, 17.40 Varia Diawa Te- Kenjataan jang .menjakitkan ngah. 17.50 Ruangan ana 2 

jang tidak tepat"datipada kesa |Pak Beres de isi inj 
lahan2 jang terdjadi dimasa jang |21.15 Sidney Toreh. 21 30 kana 

mentalia. 06.35 Njanjian kanak?. 
07.20 Ping Astono ' dan Norma 

tus Selama 10 Hari 
MENURUT keterangan jg ber 

17.00 Njanjian Sore. 17.40 Kron 
fjong Petang. 18.15 Siaran utk. 

dimulai tanggal 7.Agustus jang, 
akan datang, 

prak Mataram (landjutan). 24.00 
Penutup. 

Su'ud itu akan tiba di Bogor 
dari Djakarta untuk beristirahat Djam 06.10 Kagu2 Mars. 06:40 

Irama Tango. 07.10 Mien Son- 

perdjalanannja dgn mobil ketem 
pat kediaman Gubernur Djawalnak2. 17.30 Siaran A. P. 18.15 

Kwartet Irama, 18.30 Orkes Ha 

Djum'at) radja Su'ud akan meng 
hadiri pembatjaan Al Our'an Gu|22.15 Melody Kota Udang. 23.00 

Penutup. # 

dah lebih dari 2 abad laman: 

ningkat “dengan, 24,676 sesudah ranfjis,.,,tak ada hentiInia menju 

reka jang bertanggung  djawab 

memberantas birokrasi”, kata SIARAN RADIO R. IL. 

jarakat sudah demokrati d sjarakaf suda Ne oO Gelanggang  Kepanduan. 

mi di Polandia jang disebabkan nia Olah Raga. 21.15 Klenengan 

keadaan Partai Persatuan Peker|97 19 Urap Sari pagi (landjutan). 

hati ini menimbulkan perasaan Imudi. 18.15 Pak Wignjosoemarso 

lampau itu. (Antara). Minang. 22.15 Orkes Irama Baru. 

Sanger. 07.30  Penjanji Negro. 

wadjib, kundjungansradja Saudi 

A. P. Kita. 1940 Bahasa dan 

Mengenai perdjalanannja di 

Djakarta, 24 Djuli 1956. 

diistana Bogor dan melihat2 Ke- 

dakh dan Didi. 07.40 Orkes 

Barat dan terus” ke Tjiumbul- 
waiian Manasuka. 19,30 O. K. De 

bernuran, 
  

Mikoyan . , Dalang” Pemetjatan Rakosi ? 
ANASTAS MIKOYAN, wk. I dapest, mengatakan bahwa Mi- Dikatakan dalam laporan ituPM Imre Nagy serta politiknja 

PM URSS, achir2 ini telah ra- koyan — orang pertama di Uni seterusnja, bhw sungguhpun Ra- |jang moderat itu, akan dapat ber 
mai dihebohkan orang « sebagai Sovjet jang mengumumkan sera- kosi telah diganti, tidak akan ter|hasil mentjapai apa jang mereka 
orang jang berdiri 

penghentian Matyas 

kian diperoleh berita dari Reu- 
1 ter. 

Laporan2 jg patut 
s, jang dida- 

    

dibelakang ngannja atas diri Stalin —, de- dapat perubahan dasar 
mikian kata berita Reuter  i 

ri sebelumnja telah berada 
Budapest.  Dikatakannja, “ Mi- 

selama (kehendaki. Dikatakannja,  'Nagy 
orang2 dari anggauta2 tertinggi Itelah diketjam selama sidang a 

gauta2 tertinggi CC Partai 
termasuk Ernoe Geroe,. adalah kerdja pada hari malam ,Ke 
penjokong2 Rakosi. Tak ada tan ljl. sebagai tokoh pusat dari « 

koyan telah mengadakan perdja- jda-tanda bhw pihak opposisi da sisi sajap kanan, jang seharusnja 
lanan jang luas disana sedjak ia|Yam Partai Pekerdja itu, jg dgn dilenjapkan. 

dipertjaja ditundjuk. mendjadi wakil perta-lekstrim achir2 ini telah 
ma perdana menteri dalam L:. 
Maret tahun jt, 

Demikian menurut wartawan 
me Inggeris dari kantor berita... 3. 

bekas ter”, 

banja! 

keluarkan pendapatnja dan 
nuntut  dikembalikannja   

ngertian jang lebih baik menge- 

Nehru-Tito, karena komunike ini 
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Teori dan PAP an Rn 6 bu- SETTEN, IMS d 
A te 2g lan sampai Pesawat Super He- papan pasyora jang. bagus ! Tg terodyne lengkap dengan Auto-| BE 5 

    

  

matic Volume . conirole . dan F 
Magic Ey PI 
Rom an Ke 14 untuk 40 NG 
La tempat. 
Dimulai pada tgl. 1 Agustus. 1956| & 
2X seminggu. 
Uang pendaftaran Rp. 10,— sah, 
puluh rupiah). Ma 
Uang Kursus Rp. 0 (duaputuh. Ban 
aa kang HAN Ng 
ulai sekarang t men ftar- | 

kan diri pada: Beban efariat ol 
RANGSARU 209 MA Al AP 
djam 10.00 — 1600... 

  

    

a. PROSPECTUS kuRSUS reRruLIs in LISAN. 
b. ' CATALOGUS BUKU2 Ia S.R. dan SL, 

Minta kepada: 

  

  

INSTI TUUr »HAJAM WURUK: | 

  

     Met SME KR TA S 
(“Remadja" B. 20 e Pa Dana & SOLO) 

5 PER 1- aa - 1956 

2 TENAGA “Guru BERPENGALAMAN LUAS 
dan beridjazah: BI . — SMA — SGA. 
Buat peladjaran? PASTI & BAH. INGGRIS. 

Lamaran? Y pada: ai near 2 P. Sudirman 62 - oten 

    

Alangkah sedih dan susah hatinja lelaki itu jang tida mempunjai 
tenaga laki“ Mereka merasa bahwa kekuatan semakin lama se- 
makin kurang atau hampir hilang sama sekali. Oleh karena ke- 
kuatan laki? itu bersangkut pula dengan kesehatan anggauta” 
badan lain seperti otak, djantung, urat sjaraf, buah pinggang, 
K9 maka atjapkali menimbul lain? penjakit seperti, takut?, 
jantung ber-debar', lemah, sakit pinggang, pendek napas, kem: 

bong perut. Kita sediakan PH. SEXANOL jang ditanggung man- 
djur untuk “segala matjam KELEMAHAN, beri dan menahan 
tenaganja. 
Harga Rp. 20,— per pak. 
'GONOCIDAL untuk sakit kentjing, baru atau lama Rp. 20,— 
ASTHMA CURE untuk sakit batuk, bengek dan slijsma Rp. 15,— 

— SEXALIN untuk wanita jang sakit kotoran tida teratur Rp: 20,— 
— BARYLTIN Minjak rambu: guna menumbuhkan, pan- 

djangkan rambut, | Gan brentikan rontoknja rambut 
Ne Sea aa ka ka na dna Sa Rp. 10,— 

DC HAIRDYE Tielup rambut untuk bikin hitam 
rambut ditanggung tida Tuntur Ls... ri 
ATOM HAIRUYE Tjelup rambut putih djadi hitam 

3 Grms. Rp. 0ts5 GimsA Rp 15,531 18 Gemes", 
im zod bed. ak uban 2iB19 

  

   

  

An Kara Wanita , 
STRAP. 

RS, Ct 
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     | kah Terbit Bi. 
! SEDANG DALAM PELAKSANAAN 

Pengantar :. HUKUM INTERNASIONAL 

   

  

    

    

  
G.P. H. DJATIKUSUMO 3 

1) Pernah mendjadi angggauta “pelukan gentjatan 
Maan sendjata. 

.2) Pernah djadi Waka ketua Delegasi Indonesia ada 
Sender Joint Board. ? 

3) Pada waktu ini mendjaba 1 dalam hukum Inter- z nasional di sekolah S.S.K.A.D. 
Isi 1 Ditjetak atas kertas H.V.S. 5 . 80 gram. 
Kulit Pakai Boekbinderslinnen Rea tinta emas. 
Ukuran: 1515 x 23cm. 1 
Diterbitkan oleh : 

NY PEMANDANGAN 
Bg... PENERBITAN a 

Dj. PE 19, telp. Gb. 583 — darah    

  

Istimewa untuk bikin 
kuat urat sjaraf. Menen- 
teramkan pikiran jang 

lagi kalut atav bingung. 
Bikin mudah tidur. Pen- 

ting untuk mereka jang 
banjak bekerdja menggu- 

nakan pikiran. 

Sebungkus Rp. 1. 
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ee AA San SA SS AI MU PA 2 Aa LA 

Alomat Jang Tak Asing Lagi !! 
Untuk wanita jang berkonde, kami achli/speciaal keriting rambut 
pandjang dengan ombak? dan kruf' besar, dikerdjakan setjara 
modern, sampai dapat dikonde kembali, bana toestel jang ter- 
baru (tidak merasa panas). 
Untuk rambut pendek dan anak-anak ketjil data model 
jang terbaru. (A LA DANDY). 
Merawat kulit muka, hilangkan djerawat, vlek? dengan Nee 
di. 

BARU T ERIM A: , 
Artikelan dari ELIZABETH ARDEN, 
dengan harga bersaingan. 

Maison , MARINA” 
RANDUSARI 21 — SEMARANG. 

    

  Rp: 257—-1 ms an 
CLEANSING € CREAM . Mefhbersihkan paras Teratai an 

(make-up) jg. susah dih dengan sabun" : 
SPROSSENCREME Letak, sprossen tanda? Pagar ajaa 

  

    “Gg Pan ana” “Ltd. 
Dji. TERNATE No. 12 Dil. PINTU AIR No. 24, 

  

BANDUNG - Pa. DJAKARTA 
Agen Besar : ACHMAD KARIM, Pintu Besi 10, Djakarta. 

  

  

“Canus inka Tor hook EP 
— Dil. Modjopahit Gg. N1/28 SMG. 

MULAI MENERIMA PELADJAR2 BARU : 
ROMBONGAN BARU di mulai pada 3 Aa " ln 

sapi FTARAN T HARI : aa en PENDAFTARAN TIAP H jan Ea 2 

—. PEMIMPIN CURSUS : 

Oei Hwat Hoo 
Achli Basa Ba & berpengalaman. 

ML LL 

  

Alan percbahan hawa ada sebab utama dari berdianykitnia 
tren. jaitau penjakit panas Mba Maa pilar 
en: t ini da t diderita 2 senyai 3 minggu dan ini betul? 

  

InrLornsA TABLET 
berapa Tari | penjakit iri dengan djitu dalam be- 

aan obat sunggrih mengherankan, 
tannja ini obat sangat sempurna, Orang dewasa 

ser Ta Ta boleh minum ini obat dengan tidak ada bahajanja 

pIi97 INFLUENZA TABLET 
harus bersotia dalam rumah atau waktu bereryian 

Harga satu tube 20 tabiet 
Mup-agen Botaruh Indonesis: , 

WN V. DEWASA TRAD: NG - IND, COY. MID. 

Djakarta | | Kopi No. 1, Titp Kota 84 
an Warung No. 63, Tip. SM. 379. 

4 2 Pendjara 5,1 wa E 2154, 
Ta 2 Djl. Tamblong 17, Tilp. 808 
Pontianak -. Parit Aan 18, Tlp. 384, 

Rp. ID 

  

rp. Hima AN KAN Ka 3 MN “ 
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tetap TERMURAH — bersaingan 4095 dengan segala tarif 

      | Kerdjakanlah foto? tuan pada: 

       
     
          

   | Me KN Nan Ama ma SANA ban 

(Pil NESTOL 
Radjanja 1 Dari Obat Kuat Badan | 

SPSS LA 

       
  

     

    

    

  

  RPP 

“PANGGILAN RAPAT 
Pemegang sero N.V. SAREKAT DAGANG INDONESIA SDI) | 

' diharap untuk menghadiiri rapat anggauta besuk pada hari Minggu | 
“p1129 Juli 1956 diam 9.00 pagi tepat di kantor NV. £ D.I. 
Lah Ov. Slamet 'Rijadi 236 Solo, dengan atjara : 
ti Is LAPORAN DIREKSI MENGENAI DJALANNJA PE- 
1 HRUSAHAAN DALAM TH. 1955. 

' PENGE ESJAHAN BALANS TH. 1955, 
TEE AAN KELILING dan USUL2, » 

2
 

  

Terima kasih: 
DIRECTE NV. S.D.I. 
PERAN PLB LP Paaahah 

TETAP TERMURAH 
Sampai saat ini TARIF mengerdjakan foto pada "Siguntang” 

perusahaan foto jang ada di Semarang. 

Photopress ,$IGUNTANG” 
. Bodjong 99 A — Semarang. 

YA AN NAN A.A 

  

(Speciaal Untuk Orang Laki2) 
Banjak Kaum Laki-laki jang mengeluh, badannja LEMAH, KU- 
RUS, muka PUTJET, pinggang sakit, Geger sakit, mata Gelap, 
sering-sering kepala pusing, Ikuping berbunji, badan selalu merasa 
lekas mendjadi tjape dan Tain-tata penjakit lagi. Untuk itu semua 
djanganlah Tuan-Tuan mendjadi gelisah. 

Obat Kuat Pil ,NESTOL” 
segera dapat menjembuhkan dan memberantas itu semua penjakit?. 
Ini OBAT KUAT badan speciaal dibikin untuk orang laki-laki, 
dan terutama terbikin dari bahan? jang mahal dan MANDJUR, 1 
|dan sudah dinjatakan oich para DOKTER? jang ternama dan di- 3 
anggap sebagai salah satunja OBAT KUAT badan jang berfaedah | « 
dan sangat MANDJUR sekali. 

Orang laki-laki jang telah makan ini pil ,,NESTOL” tentu 5 
akan merasa gembira hidupnja, aer muka mendjadi bertjahja te- | 
rang, kelihatan gagah, tenaga penuh, SEHAT, dan betul-betul 
'mendjadi satu laki-laki jang KUAT Dadakan Ini Obat bisa 

dibeli diseluruh Agen? diseluruh INDONESIA. k 
AGENT2: 2 

ENG TAY HOO, Pekodian 101, SEMARANG, Telf. 1881. 
ENG TAY HOO, Gg. Warung 1, SEMARANG. 
Toko ,,HOK AN,” Djalan Raya, Magelang. " 
Eng Tay Hoo, Petiinan, Jogjakarta — 

Toko Joe, Tugu-Kidul, Jogja. 
Toko 75, Djalan Raya, Klaten. 
Eng Thiam Hoo, Ketandan 37, Solo. 

Toko Junon, Dijalan Slamet-Rijadi, Solo. 

Ban Djoen Tong, Djalan Kosambi 34, Salatiga. 

Eng Tijee Heo, Dj alan Raya Nanking, Madiun. 
Eng Tjee Hoo, Djalan Deho, Kediri. 
Dijoen Hoo Tong, Dialan Pasar Baru No. 12, Paree. 
Tjie Seng Hoo, Dijalan Kediri, Djombang. 
Eng Tay Hoo, Dialan Kembang Djepun 136, Surabaja. 
An Nen, Djalan Kembang Diepum 2, Surabaja. 
Pepot Obat LINGGARDJATI, Pasir Atoom 225, Surabaja. 
Tay Seng Hoo, Petiinan 191, Malang. 
Eng Hoo,Tong, Djalan Pasuketan 91, Tjirebon. 
Bin Seng, Dialan Pekitingan 17, Tjirebon. 

Po Seng Tors, Dialan Raya, Tegal. 
Tay Dijoen Hoo, Djalan Raya, Pekalongan. 

Eene   
aa 
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  RADJA “DARI SEMUA OBAT K OAT : 
YVIRANOL P3 

, VIRANOL. EXTRA STRONG tanggung 
sembuhkan segala matjam penjakit seperti : 

— buah pangan, djantung, urat sjaraf, otak 
(brain), lemah badan, ini pil menambah 
darah, sungsum dan manik. Baik buat 
orang jang bekerdja di kantor. Alasan pe- 
njakit : badan lekas tjapai, makanan tidak 

8 jur, sering marah2, kepala pusing, 
entjok, linu-linu, muka putjet, kaki tangan 
dingin, sering sesemutan, mata kurang te- 
rang, penjakit pikiran (zenuw), tidak bisa" 
tidur (dalam tidur sering takut2), sakit 
pinggang, djantung berdebar2, buat itu kita 
bikin PIL VIRANOL jang tanggung 1007, 
berhasil. 
Harga satu botol ............ 

— KASMIR HAIR TONIC GIL 

Rambut banjak dan Pandjang sebagai satu 
Ketjantikan buat kaum Wanita, Kasmir 
Hair Tonic Oil bikin pandjang rambut, 
kuatkan urat2 rambut supaja djangan run- 
tuk. Bikin tumbuh rambut djadi banjak dan 
tebal baik buat orang jang baru baik dari 
sakit panas, dan baik sekali buat Perem- 
puan jang baru bersalin, baik buat orang 
jang suka pusing kepala. Kasmir Hair To- 
mz Oil bikin dingin sama kepala, basmi- 
kan Tetombe dan bikin tambah hitam, harap 
kaum Wanita selalu gunakan Kasmir Hair 
Tonic Oi: 

Harga satu botol 
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KASMIR POMADE SUPER 
OUALITY 

tuk dan kuatkan akar2 rambut, Guna- 
kanlah selamanja Kasmir Pomade supaja 
rambut putih djadi hitam perlahan2 dan 
tidak merusakkan pakaian, tidak luntur, 

“Harga 1 botol Rp. 30,— 

SALAP TJANTIK ISTIMEWA 
Bikin hilangkan hitaman dimuka, panu, 
kukul, Djerawat dan kekolotan. Salap 
TJANTIK MUKA dan bikin tjantik 
muka, bikin litjin kulit dan djuga tidak 
kena penjakit dimuka, 
Harga 1 botol ............ Rp. 20y— 
Kasmir Face Cream PA Rp. 10,— 
OBAT2 dapat dikirim sesudah menerima 
Kn dengan Pos tambah Ongkos Kirim 
15, 

Tabib MAWN, Tarablong 
Telp. 4941 Bandung 

Djuga dapat dibeli disemua Toko2 Obat diseluruh Indonesia, 
Di SEMARANG: Universal Stores, Bodjong 6B: Eng Tay Ho, 
Pekodjan 101, Toko Obat Shanghai dan Toko Singapore, Pasar 
Djoharj Eng Djien Ho, Pekodjan 85, Ngo Hok Tong, Gg, Ping- 

  nano. 

  

Eng Tik Too, Djalan Muka Pasar, Blora: 
Sin Seng , Dijalan Raya, Temanggung. 
Sin A Hoo, Pasar Wage 280, Purwokerto. 

“Toko Singapoer, Pasar Bea Semarang. 
ENG NJAN HO, Dil. Petjinan 73, Djokia. 

1 BOTOL isi 50 BIDJI PIL Harga Rp. 35,— 
MAL LL AL AL LL MK 
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BISA DAPAT BELI DIANTERO TOKO", 

4fa, Pharmasi: N.V. 

      

'Nonah2, Njonjah2 dan Tuan2”Pilihlah sejalu ini va 

Tjap GELAS MAS” No.1 
Pembikinan Sempurna jang paling Baik Untuk Kesehatan 

dan Kuat Badan ini Anggur ada 5 Matjam Jalah : 

Laki2 
(2) Wanita 

Hamil 
Beranak: 

  

PLOKSOK SELURUH INDONESIA. 

OA ANA La R0 Ga 2 Pain Ban Ta D Wan Oa RS Na Ra Ra Ra R0 MA 0 

DISTRIBUTOR TUNGGAL un: 

»SATIVA" 

(3 SY TENGAH dan GPAFA TIMUR | 

      

, ten PF 2sar Utara 10 1 9Nfakarts 2 
NVS. SATIVA" E: (39-11 Sole 

Sa RA Ui th Tar Taat 

& 

Laki d an Wanita x 

WARUNG”, DISEGALA KOTA SAMPAI 

TA OI YA Dan ena SIX 

  

Tni SR LL LN EL EA AK: 
“.. 3 # » 

nan 

    

  TOTAg ena 
DJAKARTA, Madu 

“5g 
Toko Ta “Aap 2 MENARA Djl. Pasar Pagi 1/56 

Ta PO Ra TO 2 Ra TA RA SL TO M0 2 Ta AA AA AI 1 UI   
      

Pekan Buku   gir 1, Zindabad House, Nonongan 77, Solo: Toko Obat A.A., 
(Gang Pinggir No. 9, Semarang. 
NBEKSRREKRKKI SKKAN KAKAK KK KK KK KKKKKKKKKI 

  

"NA AL AL AA LA AL HA, 

me " KR » NG “ p ya : 

LUN, RASTER DAN ETIKET BERWARNA. 

MEN AAS AA AM 2 3 LS AL 0 LA 

Cliche: 

Hn ba ea EA 

  

Tanggal: 18 Djulie DM.B. 

»Song Of Bernadette” 

JENNIFER JONES 
CHARLES BICKFORD 

VINCENT PRICE     

KUNDJUNGILAH 

Pekan Buku Taman Pustaka Kristen 
23 s/d 28 Djuli 1956 
pagi diam 8—12 

Gedang BALAI "1 eduang AI PERTEMUA 
KRISTEN Bodjong 51 Semara, Ja 
Buku2 Kristen, Buku? Umum, 
Alat2 tulis menulis, Sana dari "Harry van K dan 
Vincent yan ' Gogh. 

pada tanggal t 
djam buka : 

, 

bertempat di $ 

Akan dipamerkan jalah : 
Dengan selingan $ 

aa, UNTUK KEPERLUAN TU, TUAN, NJONJAH DAN ANAK-ANAK: 

Datanglah Di Toko beban 
Singosaren 4/6 SOLO. 

Persediaan tjukup, barang lama bertumpuk- “tumpuk, (akan didjual dibawah harga pasar) dan sekarang hampir setiap hari menerima barang baru, motief baru, kembang baru, a la samba beserta mambo, dengan harga murah dari jang murah. 
Berbelandja di Toko,.17”, berarti menghemat waktu dan wang, Lajanan tjepat dan sopan, harga pasti tidak tertipu. Dan pada waktu ini setiap pembelian Rp. 20,— mendapat hadiah satu lem- bar coupon Reklame Amal ,ANGKA REDJEKI” jang berhadiah 
89 buah barang jang berharga. 
BUKTIKANLAN, SAKSIKANLAH. TERLAMBAT, 

SEUMUR HIDUP DJADI SESALAN, 
Izin Kementerian Sos ia Nomor S.R. -11-143 tgl. 2 Mei 1956, (Remadja” S.A.) " J y PA   f     

  

  
Dapat BelifiDjis Sie luruh Tempat 

HB Ke Men Da NN Ada Pa amar ad mada MAA 

'Sinshef/Shanghay' Chan Mun Wien 
SPECIALIST MENGOBATIN, 

“Periksa rupa” penjakit lama maupun baru luar/dalam, orang ba 
muda dan anak”. Pudjian tak perlu. Silahkan datang bikin pertjo- 
baan. Djuga bisa ahli Nudjum (Siang Mia). Alamat 

Kp. Pekodjan Tengah (muka sumur) no. 399 Semarang, 
(Djalan » Pekodjan masuk sebelah Toko JAPARCO). 

Tiap” hari dan tiap? waktu buka djuga. 
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1l.—|Alamat jang 

. IPESTA dsb. 

. Ager?. 

' Krupuk kulit 

kan dengan tjuma?. 

“ Jataupun surat. 

   

   

    

   
    
    

    
   
   

  

   

      

5 MAN 

  

(telah Njonja minum : 
  Laga 

”"LAGAK AKSI” (ADA) 
0 Film India Tekst Indon. oo 

| "DJAGALAN” 5-7. (17 th) | 
(ea Ing Ing - Wang Po | 

“CHAI MBI CHUAN” 

  

  

Kena IG 
PREX” — "ROYAL" 

      

"STADE DE 
Se 
  

Kisah pertjintaan jang adjaib 
antara dua manusia jang hidup 
dalam abad jg berlainan...... ! 

    
ag 

Pemo-btrir-R 
:3 

    MICHI     
di Indonesia 
Per pos biasa tambah 

» »  tertjatat ,, 

     
     

  

   

  

Ditjari 

   

      
   
   

  

   

lor Pt 
DI "ORION 

  

ANAK,     

— N. V. Stoomvaart Maatschappij 
Ba See "Nederland” 

Trima muatan bahwa: 

L 21 Djuli 1956 telah 

PEDAMARAN No. 34 TELPON No. 2215 
: SEMARANG. 

Hr » tepat bagi Nona / Njonja / Tuan untuk belandja | & w |BARANG2 KEPERLUAN SEHARI2 maupun KEPERLUAN | 3 

SEDIA: Susu bubuk, Susu kental, Susu entjer, Havermout 
PI Maizena, Droste cacao, Kaas Roomboter, Ham Australia tjap Nanas dan dim. negeri, Sosis, Doperwten, 

Magngi Saus, Magai. ati 
Atjar tiap Djan: 

Dendeng sapi, Abon sapi, . Petis udang dari Sidog 

| FAgar lebih djelas mintaklah 
   

  

53 Untuk dim. kota, pembelian 
“ Ipai kerumah pembeli dengan 

.| Pesanan barang? dapat Gisampaikan per telpon Smg. No. 2215| 

"1 Permu da Kembali | 
| “Setelah Bersalin 
173740 Hari 
Seluruh :tubuh berasa lebih 'ring- | 
kas dan enteng, tjahaja muka'ke- Ia EN AR na ran En) lihatan lebih muda dan' gembira, Mag SITELEER “Ye ane he ( "tin | kesehatan bertambah?, dan anak | 

kw anny Kaye « Mai Zeterling | isng mungil itu, mendiadi mon- 1 NOCK ON WOOD'" |tok dan sehat betul. Semua ini | |. (Color by Technicolor) ' |Njonja dapat membuktikan, se- 

PN OA KAS C7 Ah) JAMU Pa S BERSALIN 
Rehana - Gop NE — NIONJA MENEER 

Semarang. 

  

Dapat beli di Pedamaran 99 — . - "DJAGALAN” 
1. PRESIDEN SOEKARNO DI | semarang, Telp. 900, dan AGEN 
(ITALIA: : : 2. S.. 2. PRESIDEN KEMBALI KE KENA 
3. SEPAK BOLA 

Buku Kabinet? & 
Program R.I. 
171945 - 1956 
(AH-Koem-Idbam) 

diperlengkapi alamat? Kementeri- 
jan, Perwakilan R.I. di Luar Ne- 
geri dan Perwakilan Luar Negeri : 

Ai: Rip San 
» 0,50 | 

04 
(Untuk djual mintalah keterangan: | 

Penerbit Usaha ,,DJAJA"' 
' Dj. MATARAM 564, Semarang. ! 

SEKAM KK EKE EK EK KEKE | 
2 Aa LK | 

j 

OLEH TUAN PRATOJO 
- ISTERI, TIDAK ADA 

SATU KAMAR 
ATAU TEMPAT IN DE 
KOST, DI SEMARANG. 
SURAT? KEPADA: 

TAN HOAT KIE 
'GANG DJERUK No. 26 

SEMARANG. 
Ta LL Lt LA 

Si blok, Saus. Inggris, Ve TP gkar Solo, Tepung” Me 
2 burung, Macaroni, Spliterwten, Bruene 

EL 

CXEEEKKEN 

  

“Lie Si 
, | 8 SEMARANG 

    
       

te bonen, Buah r, 

   
kripik paru, Krupuk udang, 

150, Terasi bonang, Dendeng udang, | aa NA ag, 4 Lir medan Ga Mona Gt Jan DAFTAR HARGA jang kami beri- | / (Wild - West Action). 
barang? dapat kami atur kirim sam- (| Bisa dapat beli di semua toko2 
tak dipungut ongkos 1 (Franco). T si 

BERTUNDANGAN: 
Ong Sek Hong 

dengan 

. 22 Djuli 1956 

(Baru Terima: 
—| KARE MAY dalam tjerita bergambar 

PEN TER na asal A Rp. 3,50 

—. Buku Karl May jang sudah termasjhur di seluruh 

      

    

     

      

ok Ing 

porto 

dunia. 
Buku. 

TI onge 
SL 
  

        

        

   

   
    

Prima: CAR Ot 

| | BEKLRED DUHON | 'pemesen punja 1 
$ HANJA BISA DAPET PAD 

| 

“ SURARA 
“BUNN KAKEK KRI. 

  

  

Ag 

GT. 4-140-B.   Ba ra 

  

  

  

    

   

        

   
    

   

PASAR . DIOHAR. . 
PASAR LANGGAR. 
PASAR BULU No. 2.   Tni nananmn da sana - 

.—. Dokter 
. Wirohardjo 

TSA KLATIGA 
Aa 3 ea .. 

Tidak berpraktijk 
DARI 22/7 s/d 29/7 

V ! Segala perkataan dintjapkan dengan 

. Gibbs...jang ringan harganja! 

SEGAR 

SEHAT 

HEMAT   
  

   
     

PENGUMUMAN 

Gang GUNTINGAN 37 BODIONG SEMARANG." 

dengan 

3 S 

Zitjes) 
EER dgn. warna menurut 

aliteit Chroomnik"el terdjamin. 

   It ata 

| gu-ragu! Karena giginja' indah, berkat pema- 

kaian setiap hari dari obat gosok gigi 
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tak bera |     
  

      

   
    
   
    

   
    
    

     
     

   
      

    
    

    

    
    

    

      

      

    

  k 'R Ox SENEN MALAM PREMIERE 445 7.00 9. ARGIS - N. BEAN ai Ke hana | RATAN KUMAR ” ANGARAY” 
Dapatkah bakti menghalang2i tjinta murni 
Apa arti tjinta murni dan apakah akibatnja 

  

“3 PERSATUAN GURU2 

: Peterongan Tengah 105 
ADMINISTRASI 5 BLN. — rombongan baru Agustus — 

NGETIK/MODE YA eb . MENGET DEVAKWI" Rp. 15. sebulan 
x masih tambah romb. pagi - siang - petang. ” BORDIRMESIN Rp. 30.— tambah murid, 

3BAH. BELANDA Rp. 15.— romb. baru October, 
SMP. hanja kl. I Djl. Karangpanas 177 
dilain-lain kota: SALATIGA, AMBARAWA, 

Pendidikan jang dipertjajai oleh UMUM. 
yr. La HAN MMA MENOMLNL MINTA . 

Inilah buku2 jang larisnja seperti pisang-goreng ! 
sia orang perempuan 

  

      

  

   
     

  

    

    

ma 

1S (47 th) 
Film India 

: Pendidikan , MASSA” Semarang 

GA, 2 RA UNGARAN, 
KARTASURA, KENDAL, DEMAK, DJEPARA. REMBANG, 

SS 2 TA TO AS TA 2 MAL MA ML M2 ML LO Le LL 

Apakah Iman Suka Batja 
Baku Pengetahasa? 

rbaga Rp. 19,— | ,,Presiden Soekarno di Amerika Serikat“ 
Pa Gek ena go ISEBAGIAN BERWARNA.» (Perhatikan djam main) 
Nafsu Asmara — tjinta dan mela Pen Rp. oa . Bian dns ts Men 3 C Demmkn" Si Kinta 17k star & 17 gambar...... Rp. 15— | INI MALAM D.M:B. REK” - "ROYAL" dan "DJAGALAN” Rahasia Harem. — wanita dan 30 foto Bintang film Rp. 10— | , EXTRA: GELORA INDONESIA Rahasia Macao. — sarangnja pelatjuran dill........ Rp. 10,— |l- "PRESIDEN SOEKARNO DI ITALIA — Primbon Embah Njata. — wedjangan Tan Swie Hong 2, "PRESIDEN KEMBALI KE TANAH AIR” GE  UEUA EN AMA LN ata Rp. 15,— |3. SEPAK-BOLA : "STADE DE REIMS" — PSSI. 

| Primbon Tiga Pusaka. — ramalan Djojobojo dan slab Ah Ja Na nak aka js 
MIRPEAL LI enda Sa abu naa nan sena Konunwanaan 3 Rpe Haji "DJAGALAN”. INI MALAM PREMIERE 5.00 7.00 9-00 (17 th.) . Ilmu Melihat Tampang Muka ......., Rp. 4,— |Nan Ing Ing - Wang Po CHAI MEI CHUAM' Film Tiongkok . Petangan Dengan Angka Lecccogn sewa Rp. 4,— |Wu Chia Niang - Lin Chen 877 PER paling baru. 

memarkan yana agan Bh 45 PROYAL" BESOK PREMIERE BESAR .007.00 9.00 (17 dh) 33 at ja na an aa 3 ".......ruwa s... . PT GRACE MOORE. 7 F T. ba 
Akal Rahasia. — Supaja laki2 ditjinta............... Rp. 4,— TULLIO CARMINATI One Night Of Loves 
Khong Beng Sin Kwa. — Ilmu meramalkan,....... Rp. 9,— 2 3 : Detektip & Spionase, — 3 ex tammat ............ Rp. 16,— |'Kisah mesra tentang musik dan tentang tjinta dari orang2 jang 
Pesanan per Poswessel tambah ongkos kirim tertjatat Rp. 2,— | hampir mengurbankan kebahagiaan karena keangkuhan mereka ! 
N.V. TJERMIN KENG BOOKSTORE N.V. TYERMIN | Kisah tjinta dari seorang gadis jang beladjar musik di Italia dan 
Kotakpos 141 Dil. Mataram 133 Kotakpos 2702 j djadi termasjhur di Amerika, djatuh Hata pada gurunja dan ka- 

— Borabaja Semarang | Djakarta win dengan orang jang hampir dilupakannja ! 
Sa AN MALAS AM LI iburan jang endi 

  
  

  

S5. M.P, Partikelir Netral 
digedung S.R. XAVERIUS Djl. Dr. Tjipto (Karangtempel) 
digedung S.M.P, IV NEGERI Djl. Pattimura (Mlaten) 

pendaftaran baru untuk semua klas pada 
: Pak THIO GOAN THING 

Dji. Mataram No, 796, 
sesudah tgl. 27 Djuli djuga di Progo 11/29. 
Uang pendaftaran: Rp. 15.— 

(PADJA 
OBRAL! 

PENGURUS, 

  

   PASAR 3 
JAKI 

      
   

  

  

Ba Sea aa Sa Sta Ui 

Fa MALAM D.M.B. MEMPERSEMBAHKAN: (u. Seg. Umur) 

”"G RIS” ”GRAND” ”LUX” “ORION” 

  

DI T - TU,F 5 dari tel. 22 Sampe tgi. 28/7-56. LIA LL LL LA AL, Berhubung melajani para konggresisten P.N.I. : : 2 
K1 peak ap LA € : : pr SI ae MA LHK : 5 Tae 
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2 1) 
( Ta : 

. 2 : 

WDY 
AN 

Tidak ada sesuatu didunia ini jang ” 

sifatnja kekal dan abadi. Djuga kesehatan 

Sdr. tidak. Karena itu sudahkah Sdr. pikirkan 1 kn 

kesedjahteraan mereka, jang Sdr. tjintai? Djalan 

satu-satunja menudju ke kepastian hari depan : 

“Sar, sekeluarga, adalah polis dari : 

(MASKAPAI ASURANSI DJIWA 

: (Mutual Life Insurance Company) : , 

: | : “ 

” : “3 
'Kantorpusat? Jogjakarta 

ed : g— Djakarta — Bardung — ? 
Medan — Palembang — Padang Dja ulung — | Lg 

Sa — Surabaja 2 Ma yananr — Den Pasar — Bandjarmasin. - E2-02-56 : 

$ : rn DN / 

p' 1. KAI AA AAN RE an 

  

  

MARILAH BELANDJA DISINI: 
loko ENG A DJURNATAN No. 36 

TELP. 2027 - SEMARANG 
BARANG? JANG MEMUASKAN DENGAN 

“HARGA MELAWAN ! 
1. ARLODJI putri putra 15 Batu .......... Gs. Rp. 160,— 
2. SINGLET tjap “Djangkar” Made in Hongkong ,, B5 
3. ANSON SHIRT mode Mamboo..:........... a50, —3 
Aj TWEESON SEE LN Dana aka AI, P3 9g 
5. KEMEDIA Mix Stijve boord ................ SU 
6. “Gelas'iminum German biasa Rp. 2,50 didjualobral ,, 1,55 
7. Kamferbol harga umum Rp. 0,10 diobral heibat ,, 9,65 
8. SINGLET tjap Lombok Made in Hongkong ,, 19,— 
9. Kemedja Nyro harga umum Rp. 30.- didjual special Rp. 21. 

10. TOKAYER, MALAGA, INYALID PORT No.1 ,, 10 — 
11. WHISKY, BRANDY, JENEVER No. 1........ 2. 15,— 
I2. OBAT KUKUL, PANU, KEMIRI OLIE ,,Ansco” ,, 2,50 

KRESEK EKK KEKE KK EER KAKEK EKA KEKEKENE ESA 

F8 

Baru “Teriina 
ISUARANJA JANG SANGAT MENGAGUMKAN 
33 Hima 5 »9 

Loudspeaker ISOP HON 
COMBINATIE - MODEL OVAAL : 

BASSPEAKER -- HOGETOONSPEAKER 10 W — 5 Ohm. 
MODEL BUNDER — TJOTJOK UNTUK BIN. 

| 4 OHM 
SEDIA ONDERDIL COMPLEFET. 

N. V. ELECTRON 
Djl. Gadjah Mada 30 Telf. 734 

    

SEMARANG. 

Pilihan — racket Football — akan 
dil, oleh peng- lebih menarik 
gemar Bulutang- dan bersemangat 
kis tepat sekali, djika  alat2-nja 
djika memilih di bermutu tinggi 
toko kami. Kami dan tjotjok. 
akan memberi ke Sedia tjukup : 
'puasan. Alat-alat Costume,  stoc- 

-| Badminton ,leng- kings, bola, sepa 
tu bola, dil. 

  

kap.   Didjaal : 
NECCHI BU MIRA 

IT SOLFEX & 1956 
haraa Rn. 4400.— 
baru, belum dapat nomer, 

Dil. KARANGTEMPEL 167 
Semarang. 

    

Didjual Murah 
1 SPEDA MOTOR   Keterangan: : 

“Agen 'SUARA MERDEKA": 
Pasar Pon — Solo. 

1 Mesin Diait AUTOMATIC 

1007, haru. 1 

Horex350ece| 

Serahkanlah 
segala se- 
suatu jg perlu 
diperbaiki 
Besnaar & 
reparasi tang 

gung me- 
muaskan. Se- 
dangkan dari 
Racket sam- 
pai bola dil, 
kami dapat 

melajani. 

SERVICES MEMUASKAN ! 

   
HARGA PANTAS! 

Rumah Alat? Olah -Raga 

»HAN & Co.” 
Bodjong 53B Telp. 1330 - 1253. 

Semarang.     

445 7.009.15 | 4.457.009.15 | 4.45 7.00 9.15 | 4.45 7.00 9.15 

  

  

      
Film hiburan jang patut mendapatkan hadiah Oscar karena tjerita 
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—— SEKOLari GURU KENGADJARAN TEHNIK 
Djalan Mugas — SEMARANG. 

Pengumuman 
No. 56-157/M2/Sept. 

Sekolah Guru Pengadjaran Tehnik (5.G.P.T.) Semarang akan 
menerima peladjar? baru kelas I dan II untuk tahun peladjaran 
1956/1957 melalui udjian seleksi masuk jang akan diselenggara- 
kan di Semarang. Perongkosan uniuk perdjalanan dan penginapan 
dipikul sendiri oleh tjalon: sekolah tidak menjediakan tempat 
penginapan. 

Bagian”nja kedjuruan : “MESIN, MOBIL, LISTRIK, KAJU 
GELUNG2) dan PERKAPALAN 

s KAJU. 
Sjarat? mutlak untuk"dapat “ditrima menempuh udjian seleksi ma- 
suk S.G.P.F. Semarang adalah »: an 
A. untuk kelas 1: : Ser nan 

la. beridjazah STPL tahuhipkladjaran 1955/1956 (Gaitu 
STP-2 th. 4 1 th. Landjutan), atau 

Tb. naik ke'rkelas IV ST tahuntpeladjaran 1955/1956 : 
2. nilai praktikum paling sedikitnja 7. 

B. untuk kelas II: 
1. beridjazah. ST-tahun-peladjaran 1955/1956 : 
2, nilai praktikum paling sedikitnja 7. 

C. pendaftaran harus disertai : CU 
Ik. turunan “dari Japuran tekehiP/idjazah sementara, 

dikuatkan oleh Kepala Sekolah jang bersangkutan: 
2. dua buah ipasioto' 'dari tjalon: belakang tiap pasfoto 

harap dibubuhi dengan-terang: nama tialon, nama se- 
kolahnja dan nama kota sekolahnja. 

Tjalon jang memenuhi sjarat2 tersebut pada A/B dan C akan 
menerima panggilan, serta kartu-udjian. 

ATJARA UDJIAN SELEKSI: 

jang 

  Kelas I Kelas Il 
SENIN (Aldjabar -- Berhitung KEMIS (Aidjabar £LU,Sudut 27-8-1956 (Bahasa Indonesia 30-8-1956 (Bahasa Indonesia, SELASA (LU. Bidang DJUMAAT (Lu. Ruang. 
28-8-1956 (Bahasa Inggris 31-8-1956 (Bahasa Inggris. REBO (Mengambar tehnik — SAPTU (Menggambar tehnik, 2981956 (Ilmu Alam, 191956 (Ilmu Alam. 

Pendaftaran dimulai pada hari pengumuman ini sampai de- ngan tg. 11 Agustus 1956 (tjap pos), dan dialamatkan kepada Tata-Usaha S.G.P.T. Djl. Dr. Tjipto 93 SEMARANG. Persedia- 
an tempat sangat terbatas. 

Semarang, 16 Djuli 1956. 
KEPALA S. G. P. T. SEMARANG, 

(Soehardjo Atmowikoro) 

KAA ERA 

SEKOLAH TEHNIK MENENGAH NEGERI I 
SEMARANG DJALAN DR. TJIPTO No. 93 

PENGUMUMAN 
: No. 289/02/56 

Sekolah Tehnik Menengah Negeri I Semarang akan menerima peladjar-peladjar baru untuk tahun-peladjaran 1956/1957 untuk bagian-bagian: SIPIL, MESIN dan LISTERIK. 
Sjarat - sjarat : 

Untuk kelas I: Beridjazah S.M.P. Negeri bagian B. de- 
ngan nilai udjian penghabisan untuk mata- 
peladjaran : EKSAKTA rata? 7 atau Jebih. 

Untuk kelas II: Beridjazah S.T. Negeri 4 tahun dengan 
“ senilai udjian penghabisan untuk mata-pela- 

“ djaran TEHNIK-TEORI rata? 614 atau 
lebih dan untuk mata-peladjaran EKSAK- 
TA rata? 7 atau lebih. : 

Pendaftaran dimulai pada hari pengumuman ini di TATA-USAHA 
S.T.M. NEGERI I DJL. DR. TJIPTO No. 93 SEMARANG, de- 
ngan membawa turunan idjazah jang dikuatkan oleh Kepala Se- 
kolah. 
Pendaftaran untuk KELAS TI ditutup pada tgl. 30 Djuli 1956. 

untuk KELAS II ditutup pada tgl. 30 Agustus 1956, 
: Semarang, 19 -Djuli 1956. 

Direktur Sekolah Tehnik Menengah Negeri I 
Semarang, 

(IR. BHE KEE HAY). 

PAKA KK KKM KAA AAA Aka ka na aa aka aa aa tata aa 

  

pt 

    
  

Roy Rogers 

No. 64 

Ditempat peternakan kepunjaan Carison, 

ROGERS AND ODOOLEY 
“SCOOPED US BY BUYIN 

TH. DRAKE PROPERTY WITH 
| TH" ASBESTOS MINE ON IT, 

STRETCH! WHAT DO WE DO NOW? 

Pe— ita | 

WEVE STILL.GOT TEN.. “NX 
THOUSAND DOLLARS--AND 
WHITEY! THIS HORSE ISA | 
CNCH TO WIN THE” A 
MINERAL CITY 

HANDICAP! 

   
     

  

  

THATS WHAT ON 
YOU THINK, 
CARLSON! 

IL KNOW A CRAZY, MIXED-UP 
HORSE THAT'S GOING TO BEAT 
YOUR NAG—AND WHY! HIS 
NAME IS DON PATCHES!/ 

        
— Saja tahu seekor kuda gila Itu jang engkau pikirkan, 

  

— Rogers dan O'Dooley telah menghalangi kita untuk mem- Carlson! jang akan mengalahkan kuda beli peternakan Drake jang kaja dengan asbestos dalam pertam mu dan mengapa! Nama bangannja itu Stretch! Apa jg.akan kita kerdjaka, sekarang? nja adalah Don Pachest — Kita masih mempunjai uang sepuluh ribu dollar dan 
Whiteyt Kuda ini harapan untuk menang nanti dalam perlomba 
an di Mineral City! 

  

Jang tidak memenuhi sjarat2 tersebut, djangan mendaftarkan 

      

| 

     


