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. yang 

ada dikota2 di Hongaria pada. 

— but sampai sekarang belum tegas, 

“dan mengusahakannja samvai seka 

. ngan nama2 jang telah disebut 

| pekerdja pada djaman BPM dulu, 

| sakan2 pada 

   « | 
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pasuan, bahwa Pn 

memberikan 
lam resepsi sidang 
S.oenai Kongres 

akan dilangsungkan 
16 Agustus, di 
Djakarta, Lebih 
keterangan, bah 
wan Nasional 
akan dik: 

ta, dari ta 
Agustus. Djuga akan 

sidang2 terbuka di B: 
rt ,Diponegoro” Dil. 

hidin. Bi     
Sidang2 tersebut djuga akan 

dihadiri oleh wakil2 daerah, an | daerah, anjtua Umum 
tara lain telah siap untuk be-|Mz. Wilopo 
rangkat, utusan2 dari Badan Ker|lsa. 
dja Kongres Rakjat daerah Suf 
lawesi Utara, Kalimantan Te 
ngah, Nusa Tenggara, Sumate 
ra, Djawa Barat dan Diokjakar 
ta. . 

Tudjuan sidang Dewan Nasio 
nal Konggres Rakjat ialah untuk 
menjambut pelaksanaan program 
pemerintah Ali Sastroamidjojo 
menghadapi penmbangunan na-| 
sional, dan pembebasan Irian Ba| 
rat. 

Demikian diumumkan  cleh 
Dewan' Nasional Kongres Rak- 
jat. (Antara). 

  

Konp. Dewan 
Geredja Di 
Blok Rusia 

Geredja2 Sedunia jang utk. per 
tama kalinja mengadakan kon-| 
perensinja disuatu negara blok | 
Sovjet (Hongaria), di | Galyate- 
toe, suatu tempat di Hongaria, 
hari Sabtu dikabarkan telah 
dapai membuktikan kepada du 
nia, bhw. geredjaZ jang hidup 
kerkembarg dipelbagai negara 
dengan sistim  pemerintahannja 
jang berbeda2 telah dapat dan 
harus sngat beladjar dari sata| 
sama 

Dikabarkan pula oleh UP bhw. 
Gelegasi2 jang ikut sarta dalam ilaerah jang bersangkutan disum- bangkan untuk AMSGS (jang konperensi tsb. akan mengada- 
kan kundjungan kegeredja2 js. 

  
   

    
   

ta. Y £ UN ri 

perensi mereka 

— Dikabarkan. selandjutnja. bhw. 
delegasi2 ke konperensi Dewan 
Geredia Se-Dunia ita mewakili 
diumlah rakiat 169 djota banjak 
nja di ke-lima benua didunia ini. 
Pan jang memimpin gerakan 
Gecumenis jang bertudiuan mem 
pererat kerdjasama antara gere 

. h Tan TG Pa »at berhubungan dengan W. ta2 am pa £ » Pa 
Ne na Pata 5 2 MHardianto, Sekertaris ' Umum 

3 5 AMSGS.  selalui Sekretariat mereka ataupun kegiatan? me-| 
reka dalam nus2ha2.. kemasiara- 

   

   

IHadikusumo, Sekdjen I Manuabe, 

nurut pemberitahuan itu, dengan 

Jberdiandjian dengan pihak Bupa- 
Ti jang berkepentingan dengan 

|sukkan dalam perdjandjian meli- 

Photo beberapa anggauta2 Dewan 
Pimpinan PNI iang baru terdiri 
“ari kiri ke kanan: Sekdien H S. 

Ketua IL S. Mangunsarkoro, Ke- 
Suwirio, ketua IT 

(NAPPHO) 

  

Brantas Hama 
a 2 2 

| Dgn Djalan 
Metaphysika 
INSTANSI2 jang ' bersangku- 

|tan dalam daerah Karesidenan 
Surakarta telah menerima se- 
buah pemberitahuan dari Akade 
mi Metaphysika ,,Sapta-Gama” 
Sa, ag tm dalam ma- 
ba dinjatakan kesanggupan dar! 
Akademi tsb. untuk memberan- 
tas hama tanaman dengan dia- 
lan metaphysika. 3 
AMSGS telah menjatakan ke- 

sanggupannja itu berhubung ki- 
ni beberapa daerah telah- ter 
djangkit hama tanaman, dan me 

mengingat bahwa: I. keajataan 
membuktikan sukarnja hama2 te 
naman diatasi dengan maijam? 
obat dari Djawatan Pertanian, 
2. banjak petani menjatakan ke- 
sediaannja memberikan  seperti- 
ga dari hasil panenannja apabila 
ternjata panenannja dapat diselz 
matkan dengan djalan laia, dan 
3. sampai -kini belum pernah di 
adakan usaha metaphysis untuk 
membrantas hama? tsb. : 
AMSGS bersedia mengadakan 

sjarat? sbb: 1 sepersepuluh hasil 

dapat diudjudkan pula dengan 
natauang, 2) pihak partai2 ses 
muat memetudjui “men 

Santu, dan 3) daerah jang dima 

      

    

      

Du'i seluruh daerah Kabupaten. 
Diniatakan dalam siaran itu, 

banwa sumbangan berupa scba 
gian dari hasil panenan tsb. di 
perlukan sekali guna pembelian 
perlengkapan2 AMSGS. 

2Pihak2 iang berkepentinzan da 

AMSGS, Tamtaman Gg. U no.   katan (Antara Pntari 105 Solo. 
  

Ada Anasir' Asing Di- 
belakang Sabot TMSU 

' Untuk5Hentikan Kehebohan Sebaiknja 
Pemerintah Lekas Oper 'T.M.S.U. 

KETUA MISSI Parlemen ke 
ra Sukamsi Djojohadiprodjo atas pertanjaan pers katakan, bahwa 
untuk menghentikan kehebohan, pertama2 harus ditentukan dgn. 
tegas mengenai status Tambang Minjak Sumatera Utara. 
tang keterangan status itu dimaksudkan, bahwa tambang minjak 
tersebut harus dioper oleh pemerintah. , 
Menurut Sukamsi status terse 

dan keadaannja hanja diurus oleh | 
buruh2 jang sedjak revolusi me- 
mang merebut tampang minjak itu 

rang. Apa jang dilakukan seka- 
rang oleh pemerintah hanja suatu 
.bemoeienis”  (tjampur tangan), | 
hingga bisa memberi pimpinan jg 
sempurna, demikian dikatakannja. 

Selandjutnja diterangkan, bhw | kepe 
setelah status itu- ditegaskan di- 
oper oleh pemerintah, soal jang 
segera harus diselesaikan adalah 
soal pimpinan hingga bisa membe 
ri pimpinan dan koordinasi jang 
baik. Menurut pembitjara, pimpi 
nan dalam tambang minjak terse 
but harus diperbaharui sama se- 

  
“kali, dan untuk memimpin perusa 
haan itu harus ditempatkan orang , 
jang setjara tehnis dan ilmu akan 
bisa 
Soal pimpinan itu hendaknja tidak 
didjadikan soal politik, melainkan 
harus ditentukan dengan dasar jg 
zakelijk, demikian Sukamsi. 

Tenaga2 pimpinan  seka- 
rang harus diganti semua. 

Atas pertanjaan, bagaimana de 

akan ditundjuk oleh Menteri Per- 
ekonomian, seperti Djohan, Ab- 
durachman dan Sudarsono, ia ka 
takan, bahwa dibawah pimpinan 
mereka perusahaan tambang mi- 
njak itu akan tetap primitif dan 
tidak bisa mentjapai kemadjuan. 
Memang benar orang2 itu telah 
mempunjai pengalaman sebagai 

tapi untuk memimpin perusahaan 

besar, disamping pengalaman2, di 
perlukan pula pengetahuan tehnis 
dan ilmu. Sudah barang tentu me) 
reka itu tetap bisa dipergunakan 
dan pengalamannja sangat dibu 
tuhkan, tapi mereka hanja dapat 
Pan tempat2 jang ' secun- 

air. : 

Atas pertanjaan bagaimana, me 
ngenai Mr. Nirwonojudo, dikata- 

“kan, bahwa memang Nirwonojudo 
telah banjak berhasil dalam peker 
djaannja untuk merehabilitir keru 

"tambang minjak terse 
but, tapi kalau Nirwonojudo jang 
akan diangkat, kehebohan itu ti- 
dak akan berhenti, dan stabilitet 

  

    

Tambang Minjak Sumatera Uta 

Ten- 

   

keterangan. “Mei ai 

     ian “mem-| 

  

            

Ya 

  

tempat kediamannja sementara. 

rangkan kepada . Antara”, bhw 
penahanan kembali atas diri Ir. 
Han Swie Tik itu dilakukan al. 
karena adanja kekuatiran pihak 
berwadjib bahwa ia akan mela: 
rikan diri dari Indonesia. Seba 
gaimana diketahui, “karena Ir. 
Han sedang tersangkut 
suatu perkara (perkara pemuku- 
lan atas diri Kapten Harjono, 
Red.) ig dalam waktu singkat 
ini akan diperiksa oleh pihak Pe 
ngadilan, maka pihak Kedjaksa- 
an Agung telah memerintahkan 
melakukan blokkade terhadap di 
ri Ir. Han agar ia djangan sam 
pai. meninggalkan Indonesia da 
lam waktu2 tertentu ini. 

Djaksa Agung tidak bersedia 
menerangkan dimana Ir. Han di 
ketemukan dan dimana ia kini 
ditahan. Tapi dari sumber2 lain 
wartawan Antara” mendapat 
kabar, bahwa Ir. Han Swie Tik 
diketemukan disatu daerah on- 
derneming didaerah Bogor dan 
bahwa Ir. Han telah memikiki ti 
ga paspor jakni paspor2 Indone 
sia, RRT dan Belanda. Bagaima 

Iga Memiliki, Paspor': 
Belanda//DanR. R..T. 
|Hari Minggu Jl. Ditangkap Lagi — Ber- 
sembunji Disebuah Onderneming Di Bogor 

, IR. HAN SWIE TIK seorang jang terlibat dalam insiden dgn. 
| Kapten Harjono dan jang selama ini tidak diketahui dimana tem- 
painja, Minggu jbl. atas permiah Djaksa Agung telah ditangkap 
kembali disuatu tempat Giluar Djakarta jang selama ini mendjadi 

o0ich wartawan ,,Antara” hari Senen kemarin. 
Mengenai peristiwa  penaha- 

nam kembali itu Djaksa Agung 
Suprapto atas pertanjaan mene 

dalam | 

     

  

Demikian keterangan jang diper- 

Perla Ada 
Kompromi 

Antara 'Djepang—Indo 
nesia Utk Selesaikan 

Soal Pampasan 
SEORANG MISSIONARIS 

iterkemuka di Indonesia jang ki- 
ni mengundjungi Djepang me- 
njatakan, bahwa Indonesia kini 
sedang memikirkan untuk  me- 
madjukan indusfrialisasinja dgn. 
mendapatkan mesin2 berat dari 
Diepang dalam rangka pemba- 
jaran pampasan. Demikian be- 
rita UP dari Tokio hari Senin 
kemaren. . 

Pernjataan itu dikemukakan “di 
dalam tulisannja di Sk. "Japan 
Times” oleh Dr. Winburn T. Tho 
mas jang mendjabat sekretaris Pa 
nitia Kebudajaan Nasional dari 

Maa 

Inalisasi atas saluran Suez adalah 

| Para Opsir Jg Bertjuti 
| ja Masing2—Liga Arab 

   

| talkan semua fjuti kepada para 

diadasan, $ 

  

  

| Para opsir ig masih bertjuti di 
pang . Boa untuk mendu 

i pos2 mereka masing2. 
Seperti diketahui sedjak presi- 

den” Nasser. menasionalisasi Salu 
ran Suez hari Kemis jl. telah di 
umumkan pula keadaan darurat 
dalam “pertahanan di Saluran' 

Suatu djawaban tepat thd, 
komplotan Barat, 

Sementara itu Sekdjen Liga 
Arab, Abdul Khalik Hassuna ma | 
lam Senen menggambarkan nasio | 
nalisasi atas saluran Suez sebagai | 
suatu djawaban jang tepat terha- ' 

  

Suez. 

Gen Sengap melawan negara2 

Kepada para wartawan dinjata 
kannja, bila pembentukan Israel 
dianggap sebagai malapetaka ter- 
besar jang dialami oleh negara? 
Arab belakangan ini, maka nasio 

djawaban jang tepat terhadap 
'komplotan2 jang bertudjian mele 
mahkan negara2 Arab. 

| a- negara Arab 
waspada. 

Sementara ita pembantu sek. 

tema, katakan, bahwa sekreta- 
riat dari liga “tsb. terus  mene- 

ab 
  

sin2 dan barang2 modal sedemiki 
an banjaknja sehingga dapat me- 
robah keadaan Indonesia jang 
masih terbelakang dalam hal in- 
dustri. ' 
Kemadjuan2 industri 

'adalah merupakan suatu inspirasi 
dan dorongan bagi Indonesia dan 
djika satu bangsa Asia dapat men 
tjapai kemadjuan tehnik sedemiki- 
an hebatnja, seperti Djepang, ma- 
ka jang lain2 pun dapat djuga”. 
Demikian Dr. Winburn Thomas   Dewan Geredja Indonesia, dimana ' 

ia menjarankan perlunja untuk me 
ngadakan kompromi antara kedua 
pihak untuk memetjahkan persoal   na ia Sampai memiliki tiga pas- 

por. itu belum diperoleh sesuatu 

ktur |    iri wakil di 
 Pertjetakan Neo 

Hok Thay dan pegawai 
cotte” Njoo Tek Hien Diaksa 
Agung atas pertaniaan menerang 
kan bahwa persoalan ig menjzng 
kut kedua orang itu sampai seka 
rang masih dalam nemeriksaan 
pihak ig berwedjib. Severti dike 
tahui persoalan ig meniangkut 
diri Ir. Han itu teleh menimbul 
kan heboh dan suasana hangat 

    

    

an tersebut. Selandjutnja ia melu 
kiskan tentang kemungkinan per- 
luasan perdagangan jang hebat 

Lie| San saling menguntungkan antara jitu sebagai, ng tmlorar 'jg 
..Mas-|80: djuta rakjat Indonesia dan 90 populer di Djakarta” dan menja 

djuta rakjat Djepang. 
Dr. Thomas menjatakan, bah-! 

wa ,rakjat Indonesia mengharap | 
kan bahwa pembajaran pampas- | 
an dari Djepang itu akan memung | 
kinkannja untuk mendapatkan me   terutama sekali di Diakarta io 

a.l. meniebabkan terdiadinia ne 
catte Motors“, peniebaran berba 
cotte Motors”. nenibaran berba 
gai matiam pamflet dsb-n'a. 

TS @ntaray! 

  

NEGARA2 ARAB AKAN KE 
LUAR DARI BANK DUNIA & 

5 L M: FE? 
HARIAN SYRIA "Rai al Am” 

hari D'un'at mengabarkan bahwa 
negara2 Arab mungkin akan am- 
bil keputusan untuk mengundur- 
kan d'ri dari Bank Dunia, karena 
Bank Dunia menarik kembali ta- 
warannia untuk ikut membiajai 
pelaksanaan proiek Bendungan 
fnggi Aswan (Mesir). Negara? 
Arab mungkin akan memutuskan   

Tentang kebakaran2 tangki mi 
njak di Sumatera Utara, dika- 
takan, bahwa baginja terlalu su- 
lit untuk memastikan siapa jang 
membakarnja, tapi ia  menda- 
pat kesan, bahwa bukan tidak 
mungkin pembakaran itu  dila- 
kukan oleh gerombolan, dengan 
arti dibelakang pembakaran ' itu 
berdiri anasir2 asing.  Dikata- 
kan, bahwa perusahaan2 asing 
seperti BPM, memang masih ber 

ntingan dalam masalah tam 
miniak tsb.. kata Sukamsi. 
Minggu ini dalam Parle- 
men. | 

Kemudian diterangkan, bhw da 
lam minggu ini laporan missinja 
sudah akan disampaikan pada 
Parlemen, dan lebih dahulu akan 
dibitjarakan dalam Seksi F. Ia 
mengharapkan, bhw  laporan2 

missi ini akan mendapat perha- 
tian jg sungguh2 dari pemerintah, 

bang 

memadjukan - perusahaan. (dan adalah bidjaksana kalau pe 
merintah menangguhkan  peng- 

angkatan pimpinan tambang mi 
ajak tsb sampai laporan missi- 

aja selesai dibitjarakan. ' Menu 

rut Sukamsi, anggauta  missi 

jainnja, Munir dari NU, telah 

mengadakan feeling dgn Menteri 

Perekonomian, dan menurut Mu 
nir, Menteri Perekonomian ber 
sedia menjesuaikan — Jangkahnja 
dgn laporan missi itu. 

Seperti diketahui, missi Parle- 
men ini terdiri dari 3 orang, jai 
tu: Sukamsi Djojohadiprodjo da 

ri PNI sebagai ketua, dan ang- 
gauta2nja “ Munir  Abusudjak 
(NU) dan Suhaimi Rahman 

pula untuk mengundurkan dir! 
dari Dana Moneter Internasional 
(LM.£.), kata harian tadi, 

A. D. Tak Kenal 
Perbedaan Aga- 
ma Dan Suku 
DJURUBITJARA — Angkatan 

Darat Letnan Kolonel Pirngadi 
hari Senim kemarin dengan te- 
gas menjatakan bahwa  Angka- 
tan Darat sama sekali tidak me- 
ngadakan sesuatu perbedaan aga 
ma dan suku didalam kalangan- 
nja dan tidak pula mendjadikan 
kedua soal itu sebagai perkem- 
bangan sesuatu pengangkatan, pe 
netapan dan sebagainja. Persoa- 
lan personalia didalam Angkatan 
Darat termasuk didalamnja sega 
la sesuatu jang didjalankan da 
jam rangkaian tour of duty jang 
dilakukan sama sekali dengan 
tidak melihat pada soal agama 
jang dianut seseorang perwira. 

Dasar jang dipakai dalam hal 
ini terutama sekali conduite dari 
seseorang perwira, pengalaman 
dan “praktek mendjalankan dinas 
ketentaraan, pendidikan tniliter, 
pendidikan umum dsb.-nja. De- 
mikian djurubitjara tsb. ' Ketera 
ngan ini diberikan berhubung ter 
siarnja dalam waktu achir2 ini 
dibeberapa daerah suara atau tun 
tutan jang menghendaki agar di 
daerahnja itu ditempatkan se 

Inggris-Perantjis-Ame 
Untuk 

Foster Dulles mengenai masalah 

PM Inggris, Sir Anthony Eden, 
hari Minggu menerima menteri 
luar negeri Perantjis, Christian 
Pineau, guna membitjarakan ma 
salah saluran Suez hari Senen 
kemaren. demikian menurut ka- 
langan jg mengetahui di London. 

Rundingan tadi diadakan sebe 
lum Eden memberikan statement 
nja di madjelis rendah menge 
nai pembekuan milik Mesir oleh 
Inggris. 

Sementara itu diberitakan, bah 
wa pertemuan telah diadakan di 
tempat kediaman menteri Juar 
negeri Inggris, Selwyn Lloyd, an 
tara wakil2 Inggris, Perantjis 
dan Amerika Serikat lagi selama 
5 djam. Dalam statement jg di 
keluarkan kemudian dinjatakan. 
bahwa rundingan2 tsb. dilandjut 
kan hari Senen siang. 1 

Menurut statement tadi mere- 
ka telah mentjapai kata sepakat, 
bahwa telah timbul keadaan ig 
mengchawatirkan (bagi ketiga 
negara tsb. Red) sebagai akibat 
nasionalisasi atas kongsis Salu 
ran Suez dan mengenai perlunja 
untuk tetap membuka saluran 

|tadi sebagai lalu-lintas interna- 
sional. 
Komunike tadi d'kelusrkan se 

telah mereka berunding selama 
dua -hari. 

K ssihikan di Londor 
. Sediak dinasionalisasinia kong 

2 Saluran Suez oleh Mesir, mz 
ta timbul kesibukan? terutama 
di London. Eden- telah minta ke 
pada komisaris2 tinggi negara? 
Commonwealth di London supa 
ia selalu siap sedia, bila sewak 
tu2 perlu disdakan pertemnan 
istimewa untuk meniamonsikan 
kepada pemerintah mereka ma 
sins2 tiap rentiana io telah d'nu   orang Penglima jang beragama 

Islam atau Kristen dan sebalik   (PKI) Antara. 

BIRO Penerangan AURI meng 

lumumkan, bhw Minggu pagi ke 

'marin dulu AURI telah menga- 

dakan  upatjara ' memperingati 

sHari Berkabung”. 

Seperti kita telah maklum pa- 

da tanggal 29 Djuli 1947, se- 

buah pesawat Dakota India VT- 

hum Komodor Udara S. Adisoe- 

tjipto serta Dr. Abdurachman 

Saleh, telah djatuh didekat kota 

Jogjakarta akibat serangan pesa 

wat2 pemburu Belanda. 

kesuma bangsa gugur sebagai 
c itu   tidak akan tertjapai, demikian 

Sukamsi, 2 Ta dan hari tanggal 29 Djuli 

CLA jg ditumpangi oleh almar- | 

a pelopor AURI itu telah |, 

Ba akang kemudian KSAU Laksamana Mu dan diambil faedahnja untuk ma adakan berziarah kemakam2 ang 

membangun | AURI| gauta 

nja. (Antara). 

didjadikan hari berkabung 
diperingati tiap tahunnja. 

Di Djakarta upatjara peringat 
an tsb dliangsungkan di Markas 
Besar AURI jang dihadiri sglain 
oleh segenap anggauta djuga di 
hadiri 'oleh perwira2 dari Ang- 
katan Udara India jang diper- 

upatjara tersebut adalah Koman 
dan detasemen MBAU, 

Upatjara dimulai dgn penaik- 
an sang Merah Putih jang diki 
barkan setengah tiang. 

Setelah mengheningkan tjipta 

da Udara S, Suryadarma menga 
“ 

  

    

    

bantukan pada AURI, Pemimpin jta bangsa pada umumnja. 

tiuskan diantara ketiga negara 
Barat. 7 
Sediak Dium'at il. wokdId Aart 

Ksnada, Australia New Zea 

itu dimaksudkan — un- 
tuk: a) Mengenangkan kembali | 
djasa2 mereka chususnja pelo- | 
por2 AURI jang telah menjum- | 
bangkan tenaga, fikiran dan dji- | 
wa raganja demi kepentingan: 
AURI chususnja dan negara ser 

ringatan 

b) Agar menggembleng  per- 
satuan jang kokoh utk menjadari 
'tudjuan jang sebenarnja serta 

aktif turut menjelesaikan revolu- 
Isi nasional kita. c) Agar sedja- 
rah .didjadikan suatu peladjaran 

Idju terus 

Lemrruya K 

Kan. Batavisesch Gerootschap 

4 si anWetenscheppan wa Kunati 

3 Besar Barat Anggap 
| Kini (Timbul: Keadaa 
Jang Mengchawatirkan 

Tetap Usahakan : Svez | Sebagai 
Lalu Lintos Internasional 

PRESIDEN AMERIKA SEREKAT, D. Eisenhower, jang 
kini mengadakan week-end-nja di Gettysburg, telah mengadauar 
pembitjaraan lama melalui tilpon dengan menteri luar negeri Jok: 

keluarkan pengumuman, bahwa Duties tak akan pergi ke London 
untuk ikut serta dalam rundingan jang akan diadakan antara 3 
Barat mengenai tentang soal Sucz. 

jang selandjutnja meramalkan, bah 
wa djika Djepang dapat menjedia 
kan ahli2 tehnik dan  mendjual 
mesin2 jang dibutuhkan oleh Indo 
nesia, maka hubungan baik anta- 
ra kedua negara itu dapat diba- 
ngunkan kembali. Thomas melukis 
kan Duta Diepang 

takan, bahwa ,,djika penjelesaian 
mengenai soal pampasan itu harus 
didapat, maka Duta Eiji Wajima 
harus dapat memetiahkannia”. De 
mikian berita UP dari Tokio. 
(Antara). 

rika Pandang Perlu 

Suez. Setelah rundingan s5. & 

land, Afrika Selatan, India, Pa 
kistan dan Ceylon telah menga 
takan periemuan istimewa dua 
kali denga, para menteri Ing 
gris mengenai masalih Suez. 

Kab'net serta kepala staf Ing 
gris telah diminta pula untuk 
siap SeGia guna sewaktu2 meng 

ala Perkembangan Suez 
TERTINGGI Mesir hari Minggu telah memba- 

| kan2nja sepandjang saluran Suez supaja siap sedia. Tindakan tsb. 
iah dikabarkan, bahwa pemerintah Inggris sedang 

in untuk memperkokoh pangkalan2nja di Timur 
T-ngah, sesudah: Mesir menasionalisasi kongsi Saluran Suez. 

1. Ra 

djcn. Liga tsb. Doctor Raef Zel- | 

Djepang | 

  

  

    

   
    

    

     
    

   
      

Inggris 
Dipana: mil Ke Pos- 

'un Siap Hzdap 

Oopsir dan memerintahkan pasu- 

rus mengadaan kontak dengan 
semua negara2 anggotanja me 
ngenai situasi saluran Sutz. Kon 
tak tsb. diadakan, agar terben-| 
tak suatu front Arab jang koxol 
Siap-sedia untuk menghadapi sc- 
gala perkembangan. Semua ne 
gara Arab menjokong nasionali- 
sasi Mesir thd. saluran jang sa- 
ngat penting itu, katanja kemu- 

Hubungan Mesir dg kubu2 
perdamaian- akan makin 
kokoh. 

Selandjutnja gubernur dari dae 
rah pembebasan Mesir, major Mo 
hammad Magdi Hassanein, dalam 
interpiunja dengan harian Djer- 
man Timur "Neues Deutschland” 
hari Minggu katakan, 'ia jakin, 
bahwa hubungan Mesir dengan 
kamp perdamaian akan bertambah 
kuat. Kami merasa negara2 terse 
but akan membantu kami memba 
ngun industri kami tanpa disertai 
sjarat2 politik, kata Hassanein. 

Hassanein kini memimpin dele 
casi Mesir mengundjungi Djerman 
Timur. 

Lebih landjut dari Kairo dika- 
barkan, bahwa presiden Mesir 
'Djamal Abdul Nasser hari Ming 
'gu telah mengadakan pembitjaraan 
dengan duta besar Sovjet, Dimitri 
Kisselev, atas permintaan duta 
besar tersebut. 

Nasionalisasi sama sekali: 
tak menghilangkan kebe 
basan berlajar. 

Seterusnja Kedutaan besar Me 
sir di Washington dalam state- 
mentnja hari Minggu katakan, 
bahwa nasionalisasi atas  Salu- 
ran Suez sama sekali tidak akan 
mempengaruhi kebebasan ber- 
lajar melalui saluran tsb. 

Menurut statement tadi, direk 
tur kabinet presiden Mesir uru- 
san luar negeri Ali Sabbai me 
nerangkan, bahwa - nasionalisasi 
“atas kongsi Saluran Suez (Com- 
panie Universelle du Canal Ma- 
ritime de Suez) adalah suatu 
tindakan jang semata2 berada 
dalam kak-kekuasaan dari nega 
ira Mesir jang berdaulat, karena 

sahaan tunduk kepada perum: 
Gang?an Mesir. Dengan alasan 
itu pemerintah Mesir tak dapat 
menerima protes jang disampa: 
kan oleh pemerintah Inggris mc 
lalui kedutaan besarnjia di Kai 
ro thd. putusan pemerintah Me- 
sir untuk menasionalisasi Kong) 
si Saluran Suez. Dan harus di- 
tatat, bahwa tindakan jang te 

kongsi tsb. adalah suatu peru- | 

    

  

Dn. kota Smg. : 

Harga Langganan (Bajar Muka) 

Luar kota Smg.: Rp. 13,70 & Rp. 0,30 (Materai) 
: 

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

Rp. 12,70 4» Rp. 0,30 (Materai) Rp. 13,— 

Rp. 14,— 

Etjeran 75 sen selembar. 

  

  

  

    

| Matjan 
| Sihaman ? 

DALAM minggu j.l. seorang 
pegawai  Kependjaraan Nusa 
kembangan (iplagap)  Wirjosu 
karto, telah berhasil menangkar 
seekor harimau dengan ,djerat” 
herupa sangkar besi, Sementara 
orang2 hukuman dari 
pendjara Gladagan diminta ang- 
ui sangkar besi jang berisi se- 
ekor matjan za k-rumahnia. 

Pada keesokan harinja ketik: 
Pak Wirjo itu akan menengok 
hasil tangkapannja untuk diberi 
makan, mendjadi terkedjut bah- 

wa matjan telah lolos entah da 
“3 mana dialannja, Rudji?2 besi 
pada sangkar itu masih tetap 
uuh tidak ada jang rusak pula 
pintu kandang dimana sangkar 
besi itu tersimpan, tetap terkun 
ti. 

« 
Ada .kepertjajaan orang disana 

bahwa matjan jang ditangkap 
oleh Pak Wir mungkin .,iang 
mbaurekso“  (pendjaga) — pulau 
Nusakambangan jang dikenal de 
ngan sebutan ,,mBah Nuso". 

(Antara). 

rumah- |- 

  

sewaan akun 

Politisi Indonesia 
Umumaja Setudjui 

  

Tindokon Jg Dilakukan Nasser Terhadap 
Terusan Suez- Andjurkan Supaja Semua 

Negara2 A- A Membantu 
PADA UMUMNJA pemintpin2 fraksi dalam Parlemen me- 

njetudjui dan entosias atas tindakan Presiden Mesir Abd. Nasscr 

Iieliis.Onmr Ket Usail Skez, Karena memandang tindakan tsb. #1 

lah adil- Beberapa pemimpin fraksi mengandjurkan supaja negaraZ 

Asia-Afrika membaniu tindakan Nasser tsb. Keterangan2 jang di 

kumpulkan ,,Aniara” tentang masalah ini adalah sebagai berikut: 

Mr. Subagio Reksodipuro, wz 
kil ketua fraksi PNI dalam Par 
lemen berpendapat, bahwa tinda 
kan Abdul Nasser adalih revo- 
lusioner, tepat dan betul. Menu 
rut Subagio, politisi Indonesi: 
dapat mengambil peladjaran dar 
pada politk dan tindakan Nas 
ser itu. 

Ates pertanjaan, apakah kare 
na tindakannja itu nantinja Nas 
ser dan rakjat Mesir tidak haru 
menghadapi konsekwensinja jg 
merupakan tindakan? dari nege: 
ri2 asing jo bersangkutan, Mr 
Subagio  mendjawabnja dengar 
pertanjaan pula, sbb: politikus 
mana jg tidak akan menghadap 
seribu satu kesulita, sebagai ak 

  

Pelatjur' 

tu. 

sok hari Kemis lusa. 

Nantonali 
sasi Suez 

Sumbangan Bagi Rak- 
jat Asia-Afrika — Ko- 
mentar P.P. Hizbullah   lah diambil oleh pemerintah Me 

Sir itu sama sekali tidak mem- | 
pengaruhi kebebasan berlajar di 
Saluran Syez. ! 

Pendielasan di London. 
Sementara itu kedutaan besar 

Mesir di London djuga memberi- | 
kan statement pendjelasan menge- 
nai nasionalisasi Saluran Suez. 

Dikatakan, pengumuman presi- 
den Nasser bahwa pemerintah 
Mesir telah menasionalisasi Sa- 
luran Suez tidak sebagaimana se 
harusnja dikemukakan di Inggris. 
Malahan sebaliknja, hasutan ser- 
taribut2 jang tak perlu telah ditim 
bulkan guna  memutar-balikkan 
soal tersebut untuk dikemukakan 
kepada pendapat umum. Ketika 
Inggris dan Amerika tarik kemba 
lh tawaran untuk membantu mem 
buat bendungan Aswan, Mesir 
memberikan reaksinja dan menda 
patkan suatu djalan untuk mem- 
buat bendungan tersebut dengan 
menggunakan sumber2nja sendiri,   adakan pertemuan2 ebih lan: 

djut. (Antara—Reuter). 

D.P.R.D. Pe 
wa-Tengah 
ri 

instruksi itu dikatakan bahwa 

makusdkan 6 besar ini adalah 6 

Berhubung ' dengan  adanja 
instruksi tsb, maka beberapa ke 
pala daerah di Djawa Tengah 
ini, didalam keterangannja me- 
njatakan, bahwa instruksi tsb. 
sampai sekarang belum lagi da 
bat dilaksanakan, karena belum 
-agi dapat mengetahui djumlah 
korsi untuk DPR peralihan jang 
diperlukan. 

"Benar menurut UU pemben- 
tukas DPR peralihan untuk ka- 
bupaten atau Kota Besar djum- 
lah anggauta sebanjak 30 orang 
atau sedikitnia 15, sedangkan un 
tuk kota ketjil 15  sedikitnja 10 
orang. 

Berapa  diumlah  anggauta 
DPR daerah menurut instruksi 
itu tidak disebutkan, — djumlah   mana perlu untuk menentukan 

Peringatan 29 Djuli —,Hari Berkabung AURI 
jang manatkan al, bhw upatjara pe-chususnja dan memperkuat Ang 

Ikatan Perang pada umumnja. 
Selandjutnja ' KSAU mene- 

rangkan bhw negara2 jang besar 
selalu memperingati dan 
diundjung tinggi djasa2 para pah- 
lawannja. 

Karenanja ia mengadjak kepa- 
da segenap anggauta AURI se- 
suai dengan djandji masing2, un 
tuk bersedia pula berkorban te- 
naga, fikiran dan djika perlu dju 
ga djiwa seperti mereka jg telah 
mendahului kita. 

Selesai upatjara kemudian di- 

URI 

ebudajaar 'ndonesia 

a). 

  

6 Partai Terbesar 
. TANGGAL 23 DJULI jang baru lalu ini kepala2 daerah di Djawa Tengah telah menerima instruksi dari Menteri Dalam Ne- 

geri tentang pembentukan DPR dan DPD peralihan. 

dari 6 besar setempat, jang diketuai oleh kepala daerah. Jang di 

terbanjak dalam pemilihan umum baru? ini 

men- | 

kata statement tadi. (Antara- 
Reuter). 

ralihan Dja- 
Terdiri Da- 

Didalam 
panitya pembentukan tsb. terdiri 

partai besar jang mendapat suara 
f , Gidaerahnja masing2. 

kieskosien. Oleh karena intsruk 
si tsb kurang djelas, maka telah 
dimintakan ketegasan lebih Ian 
ijut kepada menteri dalam nege 
ri demikian pihak diatas. 

Dari pihak jang berdekatan 
dengan gubernur Djawa Tengah 
dikatakan, bhw kini timbul ke- 
sulitan dalam keresidenan Sema- 
rang, karena dibeberapa daerah 
terdapat — partai jang menang 
mutlak. 

Sebagai beberapa tjontoh  di- 
katakan, umpamanja kota besar 
Semarang, ada 804 PKI. kabu- 
paten Semarang kira2 87144 
PKI, kabupaten Grobogan kira2 
2790 PKI dan Demak kira 8904 
N.U. 

Kalau pembentukan DPR per 
alihan itu didjadikan menurut 
instruksi menteri dalam negeri, 
meka martsi jang mutlak me 
nang itu dengan sendirinja mem 
punjai “kekuasaan” pula, jang 
'memungkinkan tidak mendapat 
kan stabiliteit politik. 

Akibat dari ini, salah satu p'- 
hak tidak dapat saling memberi 
atau menerima, maka skan bisu 
menimbulkan pula kedjadian2 
iang tidek diinginkan, jang ten- 
tunja akan merugikan masiara- 
kat daerah jang bersangkutan. 

Untuk mentjegah agar tidak 
menimbulkan hal2 jang tidak 
(diinginkan, maka persoalan ini- 

Ipun telah dimintakan perhatian 
sepenuhnja kpd. menteri dalam 

  
  

DALAM pernjataan jang d 
keluarkan hari Senin cieh Yim- 
pinan Pusat Hizbullah diterang 
Ikan, bahwa nasionalisasi fru 
san Suez jang dilakukan  olei 
rasjai Viesir dibawah pimpinan 
Presiden Djamal Abdei Nasse: 
bukan hanja semata-mata uik 
keuntungan rakjat Mesir, me 
lankan djuga  menjumbangkar 
€Ejasa2 baknja bagi rakjat Asia 
Afrika, dengan tidak menggang 
gu kepeniingan lalu-lintas gun 
perhubungan segala bangsa. 

Nasionalisasi terusan Suez oleh 

Mesir jang dapat diperniiungkan 
memberikan manafat besar ba 

gi banjak bangsa2 itu, pula kare 

na tindakan radikal itu sendiri 

dapat mendjiwai setiap kaum re 
volusioner  anti-imperia!is guna 
memperkokoh — perdjuanganrja. 
nistjaja banjak pula baagsa2 dan 
negeri, chususnja kaum Musii- 

min merasa kewadjiban memnbe 
rikan” bantuannja. Demik'an an 

tara lain pernjataan PP Hizbul- 
lah. (Antara). 

Seterusnja dalam pernjataan jg 
dikeluarkannja ,,Badan Perdjua- 
ngan Kemerdekaan Arabia Sela- 
tan mengatakan, badan perdjua- 
ngan tsb sebagai badan jg men 
djundjung tinggi kedaulatan tiap 
bangsa, membenarkan serta .me- 
njokong sepenuhnja keputusan jz 
telah diambil pemerintah Mesir, 
utk menasionalisasikan terusan 
Suez, karena tindakan itu dika- 
takan adalah tindakan jang dila- 
kukan atas kedaulatan Republik 
Mesir (Antara). 

Mr. Djody iTe- 

HARIADI Jadiprancto, ang- 
gota DP PRN jang diuga men- 
djadi anggota Parlemen dalam 
kcterangannia kepada ,,Anta- 
ra” mengenai kedudukan 
Piody Gondhokusumo jang pa- 
da waktu belakangan ini dinga 
sibuk dibitjarakoan dalan  ka- 
ngan PRN sendiri,  menjata- 
kan, bahwa sesudah Djody nan 
ft habis mendjalani hukumannia. 
ia tetap berhak kembali sebagai 
anggota Parlemen. Pendapat Ha 
riadi ini didasarkan pada pasal 
69 UDD dan Undaz2 Pemi- 
Ihan Umum (No. 71/1953). 

Hariadi menegaskan  djuga, 

bahwa Mr. Djody tidak dapat 

(ipetjat dari hak pilihnja jang 
mengakibatkan ia tidak diperke- 
nankan mendjadi anggota Parle 
men, sebab hukuman jang didja 

tap Angs. DPR 

Yr. 5 

Topeng Titan Anam 
&- Koruptor' 

BEBERAPA HARI jang Jalu penduduk kota Sampit kabupa 

ten Kotawaringin telah digemparkan oleh adan'a selebaran2 gelay 

dari mereka jang menamakan dirinja organisasi Topeng Hitam. 
Isi pamflet2 itu beruva antjaman terhadap kaum pelatjur, pendjudi 
dan kaum koruptor agar menghentikan aksi2nja iang merugikar 

bangsa. Dengan tersebarnia pamflet2 itu, maka dalam bulan ini 

telah dua kali penduduk digem»arkan. Pamflet2 tsb. ditjetak dgn 
stencii "dan sangat rapi. Pihak jang berwadjib kini sedang gia' 

melakukan penjelidikan guna mentjegah peniiaran setiara illega' 

  

Jg Terbengkelai Aki- 
bat Pemogokan S5 KA 
AdalahjBarang2 Milik Perusahaan'Asing 
— Kata -Singgih — Soal SBKA.Akan Diba: 
wa Ke Rapat. .Kerdja Dengan Menteriv.xer itu menurut 

Perburuhan 
SOAL PEMOGOKAN SBKA iang telah dilakukan Sabtu ma- 

| lam jang lalu dari diam 21.90 sampai 03.00 karena belum tertja- 

painja persetudjuan mengenai waledan tundjangan perusahaan se | 

bagai pengganti uang lembur, akan dibawa oleh seksi pe aa 

| 

  
  

bat daripala tindakannja jg revo 
lusioner dan adil didalam dunia 
jg belum adil serta jg masih ter 
lalu terikat oleh perimbangan2 
kekuasaan ini? Djustru karena 
Mesir harus menghadapi kesuli- 
tan2 itu, maka negara2 Asia-Af 
rika seluruhnja harus membantu 
Abdul Nasser dan Mesir jg telah 
mengambil langkah jg sangat 
progresip itu, demikian Mr. Su- 
bagio. 

Subadio, ketua fraksi PSI se 
tjara hati2 menerangkan, bahwa 
tentunja Abdul Nasser' telah 
mempertimbangkan — konsekwen- 
si2 daripada tindakannja itu dan 
soal itu menurut Subadio adalah 
soal Nasser dan bangsa Mesir. 
Jang penting menurut Subadio 
ialah, bahwa kita bangsa Indone 
sia sudah membatalkan persetu- 

formeel jg sebelumnja  tentunja- 
pun sudah kita pertimbangkan 
matang2. Nasser sekaligus sudah 
met uaan perusahaan selat 
..Suez”, tapi sampaj kini modal 
Belanda masih meradialela di 
Indonesia dan tidak ada usaha 
untuk melaksanakan pembatalan 
persetudjuan2 KMB itu, demiki- 
an Subadio. 

H. A. A. Achsien, ketua fraksi 
N.U. dalam Parlemen menjetudjui 
sekali tindakan Nasser jang ia ka 
takan bersendi pada alasan2 jang 
kuat, jaitu atas hak2 histori dan 
keadilan. 
Menurut Achsien adalah sangat 

tidak adil, bahwa Mesir hanja 
mendapatkan 75 dari hasil2 te- 
rusan Suez jang dimonopoli oleh 
negara2 asing, padahal perusaha-   

han parlemen dalam rapat kerdja dengan Menieri Perburuhan be- 

Singgih, pemimpin ,.komandoj 
aksi SBKA” jg djuga  mendjadi 
anggota parlemen, atas pertanja 
an ..Antara” menerangkan, bah 
wa ia belum mengetahui setjara 
konkreet, berapa djumlah ba- 
rang jg karena pemogokan Sab 
tu malam itu terbengkalai tidak 
dapat diangkut, tapi ia berpenda 
pat, bahwa pengumuman p.bak: 
pemerintah tentunja benar. :akni 
bahwa barang2 ig terbengkalai 
itu djumlahnja Ik. 120.000 ton, 
ig sedianja ditarik oleh 42 kere 
ta api barang. Menurut Singgih 
barang2 itu adalah kepunjaan 
perusahaan2 asing dinegeri ini 
berupa bensin, peibagai matiam 
miniak, dan hasil2 perkebunar 
ig menurut rentjana kerdja DKA 
memang diangkut oleh kereta2 
api barang tiap harinja dari djam 
21.00 sampai 03.00. 

Mengenai uang Rp. 7 djuta jg 
menurut pengumuman pemerin 
tah. telah dibajarkan kepada 
SBKA sebagai usng tundjangar 
perusahaan. Singgih menerang 
kan, bahwa setjara resmi! tidak 
pernah diadakan ketentuan me 
ngenai djumlah sebesir Rp. 7 
diuta. 

Menurut Singgih adalah sukar 
bagi SBKA untuk menentukan 
diumlah uang tundjangan jg ber 
djalan surut itu, karena d'dalam 
masa itu sudzh tidak sedikit PE membantu gaw2i2 jg pensiun, berhenti dsb 
sehingga oleh SBKA ditentukan 
djumlah prosentasi sad'ia. Atas 
perhitungan berdasar prosentase 
itu, menurut Singgih, pembaja 
ran uang tundjangan perusahaan 
itu masih kurang. jakni bagi pe 
gawai golongan B dan C T mz 
sih kurang 8196 dari pokok ga 
diinja selama dua tahun, buat go 
longan pegawai C 2 mas'h kr 
rang 13999 dn bagi pegawai pc 
longan C 3 masih kurano #9794 

Singgih pun menegaskan, bahwa 
uang tundiangan perusahaan itu 
adalah pengaanti uang lembur, ka 
rena pegawai2 tersebut bekerdis 
melebihi batas2 waktu jana diter 
tukan,  misalnja golongan B dan 
C1 bekerdia 45 diam semingau 
golongan C 2 48 djam dan golo 
raan C 3 51 diam seminggu. Go 

longan B adalah pegawai2 hena- 
kel-depo. sedang golongan C1, C 
2 dan C 3 ialah pegawai2 lokomce 
tp. kereta dan stasion. 

Atas nertaniaan apakah pemo- 
sokan akan dilakukan dengan sis 
tim ..celombang”, Singa'ih belum 
bersedia mendiawab. (Antara) 
  

tuhkan kepadanja bukan akibat 

tindakan subversif seperti misal 
nja jang disebut didalam pasal2 
108, 110 dan 111 bis KUHP, se 
dang hukum pemilihan Indone- 
sia menurut Hariadi tidak menen 
tukan -dengan tegas, bahwa se- 
seorang jang mendjalani  huku 
man atas kesalahan2 seperti jg. 

dialami oleh Mr. Djody itu di 

petjat dari keanggotaan Parlemen 

setelah ia selesai mendjalani hu 

kumannia.- (Antara), 

  

an terusan Suez tersebut adalah 
salah satu daripada sumber-pokok 
guna pembangunan Mesir. 

Oleh karena itu tindakan Abdul 
Achsienpun 

sangat tepat, dan negara2 Asia— 
Afrika harus menjokongnja. Djika 
ada suatu negara dalam lingkung- 
an Asia—Afrika jang tidak suka 
menjokong tindakan tersebut, me 
nurut Achsien negara itu terang 
menjalahi djiwa Konperensi A—A 
di Bandung. 

K. H. Siradjuddin Abbas, ketua 
fraksi Perti, menerangkan, bahwa 
adalah hak mutlak bagi Mesir utk 
menasionalisir terusan Suez, kare-" 
na terusan itu terletak di Mesir, 
bukan di London atau di Paris. 
Menurut pendapatnja, tiap negara 
jang berdaulat pada prinsipnja ber 
hak penuh untuk menasionalisir 
seluruh perusahaan bangsa asing 
jang ada dinegerinja sebab kalau 
tidak begitu kedaulatan itu tidak 
ada artinja, dan oleh karenanja 
menurut Siradjuddin Abbas, dida 
lamhal ini ,,Inggeris dan Peran- 
tjis djangan terlalu marah”. 

»Kita bangsa Indonesia, sebagai 
bangsa jang terkenal anti kolonia 
lisme, sudah pasti berpihak kepa 
da Mesir jang berbuat adil dan 
menurut hak. Semua tindakan ke 
kerasan dari pihak Inggeris atau 
Perantjis terhadap Mesir, nistjaja 
akan menimbulkan amarah bangsa 
bangsa Asia—Afrika seluruhnja 
jang sedang memperdiuangkan ke 
adilan dan kebenaran”, demikian 
K. H. Siradjuddin Abbas. 

Sutarto  Hadisudibjo, 
fraksi — Katholik, berpendapat, 
bhw tindakan Abdul Nasser itu 
sudah dapat diduga2 sebelumnja, 
berhubung dengan sikap USA 
dan Inggeris jang - tidak suka 

pembeajaan pemba- 
ngunan Aswan disatu pihak, dan 
kemungkinan tidak  mentjukupi- 
nja bantuan jang didapat - oleh 
Mesir dari Sovjet guna pemba- 
ngunan tsb. Pun menurut Sutar- 
to adalah sudah logis, bhw te- 
rusan Suez djatuh ditangan Me 
sir (Antara). 

Radja Tomehe. 
huSe-Wenang? 
Bikin 'Persturan Jang 

IBebani Rakjat 
RADJA  Tomehehu Barat 

Abd. Hamid Tiakoly iang oleh 
penguasa militer diberi  kekua- 
saan sementara untuk  meng- 
awasi keadaan pulau  Manippa 
sebelah Barat Laut Ambon an- 
tara Buru dan Ceram) achir2 ini 
telah bertindak  sewenang-we- 
rang terhadap rakjat disana. De 
mikian harian Tifa Ambon. Ra- 
dja Tomehehu antara lain me- 
merintahkan kepada rakjat su 
paja menebang  kaju2 untuk 
ramuan rumahnja, ” memberikan 
beras, ajam, “kambing dan lain- 
lain utk. kepentinganniy sini 
diri. 

Oleh penguasa militer telah di 
beri kekuasaan kepada radja 'To 
mehehu dipulau Manippa, oleh 
karena beberapa wakut jang Ia- 
In dipulau tersebut terdjadi insi- 

den (tidak disebutkan insiden 
apa. Red). Penguasa militer ber 
pendapat, bahwa hanjalah radja 

Tomehehu jang dapat mendja- 
min keadaan keamanan dipulau   tersebut. 

  

DENTUMAN meriam 23 kali 
dan bunji lontjeng geredja pada 
hari Sabtu malam telah membuka 
Kongres Perawan2 dan Djedjaka2 
Tua Sedunia jang ke-4 jang diha 
diri oleh hampir 800 lelaki dari 
wanita jang tidak kawin. 

Djalan2 dari kota ketjil Greven 
Ibright ini jang terletak dibagian 
Selatan Nederland telah dihiasi   negeri demikian pihak diatas, ketika djedjaka2 dan perawan2 

ani SN ana Ta EA ai 

tua dari 9 negara melakukan para 
de dalam 'upatjara pembukaan 
Kongres jang akan berlangsung 
selama 4 hari. 28 cafe dikota itu 
akan dibuka  sepandjang malam 
jang diantaranja  banjak dibuka 
chusus karena adanja kongres ini, 
G. Gerijm orang Belanda jang 
mengorganisir Kongres ini menga 

takan bhw setelah kergres tahun 
jang lalu 15 pasangan jang berte- 
mu telah kawin, Kami mengharap 

KongresPerawan'& Djedjaka' Tua 
kan agar kali ini makin  banjak 
diantara peserta kongres jang ka 
win, meskipun hal itu bukan mak 
sud jang utama dari diselenggara 
kannja kongres ini. 

Diantara atjara2nja antara Jain 
terdapat ,,Apakah mendjadi- dje- 
djaka tua merupakan suattt mas- 
alah?' jang akan dikupas oleh 
seorang anggota parlemen Belan 

da, ( Antara-Reuter), 

  djuan2 KMB setjara legaal dan . 

ketua 

  
     



   

  

  

bajak terima Pemogokan DKA Akan kr : 

Lek Akibatkan Munduraj 
: i Penghasilan Ra ijat 

k kami 

Iri. pengetbn ant oepe Harga2 Bahan Kebutuhan Hidup Se kan 

  

        
   

  

20... Meningkat —Sudah 42 K.A. Jg Tak Didj alar 
    

  

   
   

    
  

          
         

         
   

  

  

    

   

    

    

“dengan “AA. Jp 
'Soewono/Hatmosoewirjo kan — Persoalannja Dibawa Ke nc 
Can ga sg " MENTERI PERHUBUNGAN dan Menteri Muda. Perhubu- 
NN (Solo) Se ngan pada hari Minggu sore: naga Tan Pn 

hari Minggu tgl. 29-7-56 pembitjaraan dengan Perdana ' nteri Ali astroamidjo1o disekitar mmm ra Te Mala Me ppsalah2 Penegeka DNA ang didjalankan pada tanggal 
ueba La 11 28 malam menghadap 29 Djuli jang lalu. 

Mulai tgl. 1 Agust Hormat kami , . Kemudian Biro Penerangan Ke 
SRENERIMA ANA a WIDIH 1 | menterian Sa en, 

KI2 13 . . ama  Mumkan, bhw disebabkan  aks 
"1 Siti Nurrochma jang telah  dilantjarkan oleh 

Djuara Pertama SY 
Bintang Radio 

    

  

Saptu malam Minggu 28 
9  Djuli - 1956 “ antara 

“djam 2100 — 03.00, maka 42 
.kereta-api barang di Djawa Ba- 

    

  

| at, Djawa Tengah, Djawa Ti- 
'mur tidak dapat didjalankan. .. 

Kereta2-api itu pada  umumnja 
memuat Pa jang Yan, gr 

r ir bi & radi Dia tuk keperluan hidup rakjat seha- Permbr Dine ra SN Dan Gan Sa 
putusan juri, telah keluar sebagai njak tanah, tekstil, garam, gula 

  Djakarta 
SEBAGAI hasil dari pemilihan    

  

nadjuan P.N.I. 
   
   

    

Malam resepsi penutupan kongres PNI telah dilangsungkan Sabtu 
(malam Minggu jbl. digedung Kesenian Bodjong Semarang jang men 
'dapat perhatian sangat besar sekali. Pada malam resepsi itu Pre 
siden Sukarno telah memberi wedjangan2 jg berguna guna ke- 

   
    
   
    
   

     
     

(Photo: “Suara Merdeka”) 

  
1 G pemenang2 untuk bagian seriosa dan barang2 jang mendjadikan 

a eos dari bagian pria, Anas Jusuf (ang hasil penghidupan rakjat big Si 
j3 3 ka 209), sebagai pemenang 1, perdagangkan) jaitu palawida 

   

  

          

“dbisinr 519 pp Kusparwoto (angka 20012), seba ternak, barang2 keradjinan, kaiv : P ISINTEGRATON gai pemenang pe agus Sa bakar dan bahan2 banganan, : 3 na A3 :usi (angka 189), sebagai peme- Barang2 jang terhenti lang) 3 ft t R D No. 214 Na 33 dari bagian wanita, Siti kut itu semuanja ditaksir lebih SI 3 us aSs- 
FABRIKAAT Nurochmma (dulu dari Sema- Eetono” LADA kah alay Ieib 0 

rang) 1 tanam Bah Cangka rang 1.500 grobag. Akibat dari 

IN.V. K on i Pa na Xiiv Kedjadian ini akan dirasakan da : 
N.V. K : £ Liong Saka) Mnimtp re ) edar ly tapa waktu singkat oleh - rakjatj    

4 ka 19914) pemenang 3. PN nda Tenan Rame ti 2 hiburan dgn naiknja harga bahan2 keper 
Bandung. dari bagian pria: Benno (angka luan hidup sehari-hari,  sedang-| 

TAPIOCA 502) pemenang 1. Toto Mudji- kan penghasilan rakjat itu. sendi- 

$ » harto (angka 184!4) pemenang.ri akan mendjadi mundur. “1 
2, dan Bill S. (angka 182) peme - Mengenai aksi SBKA sendiri 
nang, dari bagian wanita: Ratna perlu ditegaskan, bahwa dalam) 
(angka 208)2) pemenang 1, Elly. perundingan jang dilakukan pa 
Srikudus (angka 187) pemenang da hari Sabtu tgl. 28 Djuli '56 
2, dan Ariani (angka 18072) pe baik “antar, SBKA dengan Wa 
menang 3. kil Perdana Menteri MH. maupun 
Pemenang2 bagian keronijong antara SBKA dengan Menteri 

dari bagia, pria: Abraham Ti- Muda Perhubungan sebagian be 
taley (angka 20854) pemenanp 1, sar dari keinginan? SBKA telah 
S. Dimin (angka 20612) peme- dapat dirumuskan. sedang seba 
aang 2, dan Elias Mart, (angka gian ketiil. lagi akan diadjukan 
201) pemenang 3» dari bagian kepada Dewan Menteri, karena 
wanita: Netty (angka 210) peme persoalannja diluar kompetensi 
nang 1, dan Anis Poniman (ang dari kedua Menteri tsb., disebab 
ka 20012) pemenang 2 (hanja kan bersangkutan dengar, angga 
ada dua peserta). ran belandja seluruh negara. 5 

, Sekalipun demikian toh aksi? 
TERIMA MURID BARU. ini dilantjarkan djuga, sedang 
Pendidikan ..Surja"di Djl. Sa kan Kepala Dijawatan Kereta 

  

me|Djl. Raya Barat 360 - 

Gemn DATA £ PL : 3 A' 

COPRA, TJAT, dil. 

Ijuga bisa dapat pada semua 
Pata LINDETEVES. 

      

    
   

    

pan pedagang2 kota Palembang 

    

   
     

  

    
  
         Kempen ,,Ri- 

but” Lagi? 
Kawat2 Jang Mem: 
bingungkan Ke Dja- 
'pen Sumatera-Sit. 
PEROBAHAN antara suatu 

penetapan dan penarikan mun- 

» ML LL 
aa pan 

| P.T, Pertanggungan Djiwa 

»DHARMA NASIONAL” 
| (KANTOR TJB. SEMARANG) 
Djl. Mataram No. 16 SEMARANG. (Tromolpos 200). 

Masih dapat menerima PERANTARA (Sub Agen/Agen) 
Untuk: SEMARANG, PEKALONGAN, PURWOKERTO, 

    

   
   

  

      
   

: cc : 2 i j lang 3 SEN TA : : 'a (Pendrikan Utara) 45 Se- Api sudah mengeluarkan pengul|dur penetapan itu hanja berlang JOGJAKARTA, SOLO, MAGELANG, PATI/KUDUS na bertema di SMP Mo muman untuk mendielaskan dulsung dalam 24 djam, telah ter dan TJEPU. hammzdijah), tahun 'ini mene- duknia perkara. Demikian pengu|diadi dikalangan Djawatan Pe-    perangan Propinsi Sumatera Se- 
Tatan. 

Pada mulanja ada sebuah ka 
wat dari Kementerian Penera- 
ngan jang menjatakan, bahwa 
M.L. Tobing, Nainggolan dan 
Rasjid Thalib dipindahkan -ke 
Kementerian Penerangan. : 

rima lagi murid baru untuk S, muman Kementerian Perhubung 
M.P, kelas I, H dan HI. Untuk an. (Antara) 
djelasnja para peminat dipersilah Komando Aksi S. BK A. 

aa Se iklannja jang di- ' Sementara itu menurut pengu- 
5 Pena : . muman Komando Aksi SBKA, pe 
RESOLUSI KEPALA2 S.R. mogokan S.B.K.A. ini masih sa- 
TENTANG TESTING S.G.B. ngat dibatasi. Tetapi apaovila Men 
Kepala2 Sekolah Rakjat Nege teri Perhubungan tetap tidak mau ri Kotabesar Semarang dalam ra melaksanakan sepenuhnja hasil pe » patnja baru? ini dalam membitja rundingan tg. 12 April 1956 dan 

rakan mengenai testing terhadap tidak mad. membatilk Ea 
murid2 jang lulus udjian masuk 2 Imbatdikan pemetja 
SLP 1956 jang minta.mendjadi '2n terhadap Soetedjo, buruh K. murid kl. I SGB Negeri I dan A. terpaksa akan melantjarkan 
NI di Semarang, telah mengam aksi2 jang lebih berat. Demikian 
bil keputusan sbb.: 1. Merasa pula kalau terdjadi tindakan2 
menjesal atas didjalankannja tes anti-demokrasi, baik berupa pe- 
ting terhadap tjalon2 murid ke njalah-gunaan PP 8/52 dan PP 
las 1 SGB Negeri I dan IL Se 11759 mau un dalam bentuk? Gji telah mendapat. tentangan da marang. 2. Mendesak kepada In Kasab keran 5 terpaksa ti pegawai2 Djawatan Penera- 
Tn Desah V Diawa Tengah hana an Tenganan PN dgn Haa Propinsi. pa : 
supaja suka menfjabut suratnja aksi2 jang lebih berat lagi. 5 «AE apl SEN tgl. 16 Djuni 1956 no. 12081/L Pemogokan didjalankan sebagai! Tapi belum. lagi #habis “pembi- 

fjaraan tentang kawat 'itu, 2 
ain 

   Mendapat komisi baik. 
Lamaran dengan pan surat disertai daftar riwajat hidup singkat. 
Ta LL SNI ES SER 

PENGUMUMAN 
3 in 3 3 Pendidikan ,SOERJA' 

Dil. Sadewa (Pendrikan utara) 45 SMG. 
menerima pendaftaran utk.: S.M.P. sore kelas I, UI dan III. Uang 

| pendaftaran Rp. 10.— Beaja sekolah Rp. 15.— tiap bulannja. 
Sjarat: Beridjazah sekurang2-nja dari S.R. VI. 
Pendaftaran pada: 

1. Sdr. Soekotjo Bulu Magersari 11/43. 
2. Sdr. Soetanto, Pendrikan utara 1/47a. 

PA 3. Sdr. Kasan, Djl. Sadewa (Pendrikan utara) no. 37. 
LL MLM LL ALA 

    

  

    

NY TT    

      

  

Berita kawat jang mengedjut- 
kan ini, telah membuat pegawai? 
Djawatan Penerangan Propinsi 
Sumatera Selatan mendjadi ,,ha 
ngat” kembali, apalagi dalam ka 
wat itu dinjatakannja djuga, bah 
wa Suladji ditetapkan 'utk terus 
nendjabat djabatan Kepala Dja 
watan Penerangan, padahal Sula 

    

   

  

  

  

     
Untuk menghilangkan rasa tjapai, lesu habis sepakbola — badmin- 
ton — tari pentjak dll. datanglah pada 

MENARA ,,YS TAMASJA” P.G:/M/56. 3, Mendesak kepa pernjataan protes buruh kereta ' NE 
da Kem. PP&K agar semua per api karena tidak dilaksanakannja njusal "pula sebuah, kawat 

' Pa Semarang Ie rasa Hari ag Nana hasil perundingan 12 April TEE memasangkan Lag SI aa ata Ta NAN Sab ani Pa Hg nian, Jaitu memprotes hanja dibajarkan ea Minumlah ijs Beraskentjur (Djamu Djawi mestinja, Demikian pula tentang '. 5 5 kawat jang pertama. Mengapa : : Pa Na an ) Ea sjarat2 untuk diterima mendja Wa 10 bulan kekurangan tundjang sampai terdjadi sedemikian rupa di mana tim ISLP. Resolusi 2 Pena “3 Te 47 | 
: ini disampaikan kepada Kemen bulan: memprotes tidak dila sana £3 F PAK AMAT SAMAN terian PP & K dan instansi? jig kannja pemberian pakaian dinas/ v ca « 2in6 2 bersangkutan, . -kerdja: memprotes tidak dilaksa 

RR AN 3 H3 nyata, Mn ab" nakannja pemberian fasiliteit/ban pangail kembali ke Djakarta. tt st TT ML LL LL LL AL AL tuan kepada S.B.K.A. untuk bisa " Pak SB sg Kanan 

DA z61s00 
terselenggaranja pembajaran ba- rian Penerangan dim menghada- 
han pakaian dengan harga murah. pi A. Suladji telah sependapat, 

jiaitu menuntut diexitkannja da 

kr 

mendjadi pertanjaan. Djunet Az 
hary, ig sedianja akan menggan 
tikan Tobing sebagai Kepala Ba 
sian Pewartaan, djuga telah di- 

    

   
ki 

- ri daerah Sumatera Selatan. Sia 
.. Dalam hubungan aksi dari SBKA pa gantinja masih belum dibitia 
itu, Kepala TN an Tengah Lo-'rakan. Untuk ini SB dan SS Ke 
pulisa menerangkan, bahwa sampai! iz enerangan telah me- 
sebegitu djauh aksi tersebut PE sndri - Kk 2 kepusat dan lum berasa. Hanja terdjadi-sedikit "9irim Surat kawat kep 
kelambatan datangnja gerbong2 di djuga akan mengirim suatu delega 
tempat jang dimaksudkan. Semua «j ke Djakarta, (Antara). 
sudah diatur demikian rupa, hing 

  

mr 

Bara kanAss 

Sistim Ekonomi'Sekarang|Selalu Pe 

   

  

   

    

memang 
hebat! 

    

  

Do Untuk” pelajaran diatas Se 
Tr naa dan diluar .djalan raja ti- dengan parit? 

. dak ada ban jang lebih jang dalam dan 
: Ss Ga batang? lebar 

“ Istimewa di— 
bentuk untuk 
traksi luar 
biasa diluar 

     

  

   

    

  
  

Kantor? Tjabang, Pedagang-pedagang dan Distributir-distributir di-seluruh Indonesi: 

sa Sa Ai 5 , 1 torberita Hsin , na 

  

ga dapat mengetjilkan sesuatu ke- | 
rugian jang mungkin ditimbulkan. | St. Mansjar 
GERAKAN MAHASISWA NA- 

SIONAL - INDONESIA. 
Berhubung dengan kepindahan- 

nja ke lain daerah beberapa angg. 
Pengurus Gerakan Mahasiswa Na 
sional Indonesia tjab. Semarang, 
maka didalam rapatnja pada tgi, 
25 Djuli jbl. telah dapat melengka 
pi susunan pengurusnja sbb. : 
Ketua umum : sdr. Moedjino, Ke 
tua I, IT : sdr2': Hartadi, Agung: 
sekretaris I, IL : sdr.2 R, M. Sa- 
ioko, Soediardjo dengan dibantu 
beberapa orang lainnja. Berhubung 
Gengan kepergian ketua umum ke 
luar negeri, maka pimpinan harian 
dipegang oleh ketua I dengan ala 
mat sekretariat: Djl. Nias TI/I 
Semarang. 

TJIREBON 
San MAA PAPER RAN SMA 

TERTEMBAK MATI. 
Berita dari Indramaju menja 

takan, bahwa belum selang lama 
ini serombongan DP. HI dengan 
bantuan O.K.D. didesa Pening- 
kiran ketjamatan Sindang Kab. 
indramaju telah melakukan pe 
'njerangan terhadap seorang ang 
gota grombolan D.I, jang berna 
ria Djaed. Orang jang telah Ia 
ira mendjadi buruan pihak jang 
| 'rwadib' ini, pada waktu itu se 

ing berada dirumah penduduk 
alam desa tsb. Dengan tidak di 
:ga semula, dalam penjerangan 
1 anggota grombolan tadi te- 

mengadakan perlawanan, se 
ingga pihak alat pemerintah 

jang sedang mendjalankan tugas 
nja itu terpaksa menembak hing 
ga menemui adjalnja. Selain bu 
ku2, dokumen2 penting dan ba 
rang2  lainnja, oleh kita dapat 

  

E
n
 

ma 
Aa 

Ok 

dirampas sebuah pistol berikut 
ssurunja. 

   

  

Ie AA 

ROMBONGAN DOKTER2 
INDONESIA DI TERIMA 

OLEH P.M. CHOU 
EN LAI, 

Pada tanggal 27/7 Perdana Men 

  

Dipilih Lagi 
Sebagai Ketua P.P. 
Muhammudijah 

BERDASARKAN suara2 jang 
masuk dalam pemilihan Pimpinan 
Pusat Muhammadijah utk tahun 
1956—1959, A. R. St. Mansoer, 

Ketua Pusat Pimpinan Muham- 
madijah jang lama, kembali men 
dapat suara terbanjak, jaitu 
29.005 suara, Sesudah St. Man 
'soer menjusul Hamka, Dr. Ali 
“Akbar, Mr. Kasman Singodime- 
:djo, Junus Anis, Kahar Muzak- 
kir, Fakih Oesman, Mr. Jusuf 
Wibisono dan Fazid Ma'roef, K, 
H, A. Badawy, Muljadi Djojo- 
marfono, Dr. H, Sjamsoedin, H. 
Hasjim, Widijo Kartono dan Tjin 
dar Tamimi, 

Pada orang2 inilah pimpinan 
Pusat Muhammadijah untuk ta 
hun 1956 — 1959, dibebankan 
oleh Muktamar ke-33, : 

Sebagai Ketua Umum ditetap 
kan A.R. Soetar Mansoer. 

. Sedangkan pembagian lain2nja 
masih belum ada. (Antara) 

  

HINDRADJAJA RALLY 
17 AGUSTUS 1956, 

Berhubung dengan adanja pera 
jaan 17 Agustus 1956, maka Hin 
dradjaja Travel Bureau akan ikut 
serta merajakan dengan  djalan 
menjelenggarakan perlombaan Se 
peda-kumbang (bromfiets) untuk 

Hindradjaja Rally 

No, 125 (PHI), 

aatTakiters i 

Iskriminasi" 
rlukan 

mau Uang ,,Kuntji" - 
MR. ASSAAT, jang pada masa act'r ini telah mendapat peng 

Ikut jang menamakan dirinja Kaum Assaat, dalam kundjungannja 
ke Palembang memenuhi undangan Madjelis Tardjih dari Muham 
madijah, Djum'at sore dan Sabtu malam telah berbitjara dihada- 

mendjelaskan hal2 disekitar re- 
solusi Kinsi dan prac-advisnja, menzcaai proteksi terhadap apa 
jang disebut pengusaha2 nasional asli. 

rinja diselenggarakan oleh 
DEISS dan pada malam harinja 
oleh PERDI. Sebelum masuk ke 
pada pokok atjaranja, Assaat ter 
lebih dahulu mengemukakan be 
tapa hebatnja ia mendapat reak 
si mengenai resolusi Kinsi tsb, 
je dikatakannja ada jg sifatnja 
kasar dan menghina pribadinja. 
Disalahkannja, mengapa orang 
dalam memberikan reaksi initi 
dak menudjukan reaksinja pada 
resolusinja, tapi djusteru pada 
prae-advisnja, padahal prae-advis 
itu hanja sebagai pengantar bela 
ka. Disesalkannja siasat2 pembe 
Tian reaksi 'atas dirinja itu, se 
hingga banjak menimbulkan ke- 
salah fahaman. Oleh karena itu 
terpaksa  dikeluarkannja sebuah 
brosur dimana segala hal diseki 
tar prae-advis dan resolusi tsb. 
dimuat dan disebarkan dengan 
gratis, 

Dalam mendjelaskan 
dari pada resolusi Kinsi dan 
prae-advisnja, antara lain As- 
saat membantah, bahwa apa jg 
dituntut Kinsi itu berupa sema 

pokok2 

|Assaat, tidaklah berart: sampai , 
pengusa Ar itu memang sangat ditunggu ha2 lainnja jg sudah hidup, tapi »leh Ejang. Pertama kanaen ke- AN 
akan ig Jua ingin nonton tarinia Gatutka baru dan menampung setiap ada “ja Guntur "Biruang Besar” itu, 

harus mematikan usaha 

djusteru untuk mengad 

usaha baru. 

Dalam mengemukakan pendiri 
annja ini. Assaat kemukakan ber 
bagai tjontoh jg menundjukkan 
betapa kedudukan ekonomi peng 
usaha asli dan tidak asli. 

Menurut Assaat keistimewaan 
dari resolusi Kinsi ini hanjalah 
adanja ketegasan: dalam membe 
akan pengusaha asli dan tidak. 
Apa jg dituntut sebenarnja ada 

lah djusteru perwudjudan keadi- 
lan sosial. Kalau untuk ini djus teru Indonesia Asli jg harus di berikan perlindungan, maka ada lah suatu kebetulan, bahwa jg kuat itu pengusaha2 nasional ti dak asli dan jg lemah itu mere 
ka jg asli.   
Dalam keterangannja ini, As- saat djuga singgung? soal sistim ekonomi dewasa ini, jg  dikata- kannja selalu memerlukan ,,uang kuntji” untuk setiap apa sadja, baik untuk mendapatkan tempat 

maupun lisensi. 

Assaat djuga Singgung2 menga 
pa partai2 dan pers ragu2 menjo kong dirinja, dikatakannja, kare 
aa mereka telah berhutang budi pada pengusaha? nasional tidak asli itu. Kalau partai2 untuk fonds Pemilihan Umum, maka para wartawan untuk kepenti- ngan advertensi. 
Diakui Assaat, bahwa pemerini tah djuga sudah mempunjai pe- rumusan mengenai pemberian per lindungan pada pengusaha nasi onal, tapi perumusan itu dikata kan berbeda, karena kalau peru musan pemerintah berdasarkan pada individu, maka pendirian- nja berdasarkan pada golongan. Dikemukakannja “berbagai  tjon- toh utk mejakinkan, bahwa ge- rakan itu tidaklah bersifat nras- Giskriminasi.” (Antara). 

  

» 

PELADJAR S.G.B. KRISTEN SALATIGA AKAN 
MOGOK,   Berita jang disampaikan kepa- da ita menjatakan, bahwa pela djar2 S.G.B. Kristen Bersubsidi di Salatiga akan melakukan ak- Si mogok utk mempertahankan agar Direktur S.G.B, tsb. (J. Mar toredjo) tetap memangku  dja- batannja. Menurut keterangan, kedudukan Direktur itu oleh   

djarak 100 km. jang diberi namaganti dengan lain orang. 
17 Agustustindakan pengurus ini oleh para 

1956 besuk pada tgl. 12 Agustus. peladjar dianggap merugikan di- 
Pendaftaran mulai sekarang da-ri 
pat dilakukan di Kranggan Barattjukup tjakap dan berpengala- 

pengurus perguruan tsb. akan di 
Dan 

J. Martoredjo jang dianggap 

— Bung Karno Hadapi 
Arti ,,Kiri-nja“ P.N.I. 

mu Nasional” Jang L 

  

Pak Hadisubeno Naik Pangkat Djadi Residen 
Hari2 Jang'Sibuk — 
— Bung Karno Ingin 

'IMakan Persama Keluarga Hadisubeno Di 
/IRumahnja—Pak Suwirjo Pernah ,,Djual Dja- 

aris Sekali Di Tjepuk 
DIDALAM PLANE Djakarta Semarang Bung Karno mene- 

rangkan kepada kita bahwa rombongan jang akan mengikuti per- 
#|djalanannja ke Moskow k.l. akan sama seperti dahulu dengan 

sedikit perobahan dalam hal susunan Wartawannja. Sudah djelas 
“Ikalau Mang Gandha tidak mungkin ikut, sebab ketjuali sudah tua 
'|djuga sering ,imabuk angkasa”, bauk udara. Guna pengganti Mang 

ey 210s eped "yul Tuenwo)IOg 
SESUDAH bitjara soal rombo-i 

ngan ke Moskow Bung Karno ber: 
kata bahwa mulai tg. 1 Agustus 
sampai 6 Agustus nanti beliau 
mau menjepi ke Tjipanas, dikamar 
'kerdjanja untuk membikin pedato 
jang akan diutjapkan pada tg. 17 
Agustus, pedato untuk Moskow, 
Peking, dll negara jang akan di 
Ikundjungi itu. Ini berat sekali. 

Meskipun demikian toh terpak 
isa kembali ke Istana Merdeka se 
ihari sebab djuga terlalu penting. 
iJaitu bahwa pada tgl. 1 Agustus 
harus membikin amanat jang akan 
diutjapkan didepan Kongres PSII 
nanti jang akan dilangsungkan 
Idi Surabaja mulai tg. 3 Agustus. 
Pedato itu akan dikirim ke Sura- 
baja tg. 2 Agustus dan tg. 3 Agus 
tus akan dibatjakan amanat itu 
oleh bapak Gubernur Samadikun. 

GEDUNG agung atau Istana 
Merdeka nanti tgl. 2 Agustus 
djuga aka, ramai lagi. Pad,, ha 
ri itu sore hari akan dilantik pak 
Mr. Wiwoho sebagai Duta Bel 
gia, pak Bambang Sugeng seba 
gai Duta Vatican dan pak Mr. 
Sunarjo bekas Menlu akan djadi 
Duta Besar di Londo, menggan 
tikan Prof. Mr. Soepomo jg akan 
pulang ke Solo dulu. 
Malam harinja tgl. 2 Agustus 

itu Bung Karno akan  mengun 
dang makan malam bersam,. pa 
ra Menteri beserta isteri2nja. 
Pesta' makan malam dengan pa 
Ta Menteri dari Kabinet Ali- 

Gandha sudah diusulkan Wartawan pribadi Presiden jang tiap 

bari ,,kelet” seperti mimi dan mintuna. 
pernah mempunjai toko sendiri. 
Tokonja ketjil, di Tjepu, berdjua 
lan djamu nasional. Sematjam 
Tjap Djago tetapi lebih asli, bi 
kinan mBok Basjar di Jogja. 

Kalau orang sakit datang, mau 
bajar ja sukur, tetapi kalau ti 
dak punja duit mau minum obat 
nja ja marilah dengan 
Itulah Suwirjo. 

djalanan 

ketjil tjabe rawit. 
Selamat mas Wirjo. 

  

SIARAN RADIO R. 1. 

Semarang, 1 Agustus 1956. 
Djam 06.25 Irama Pagi. 

Njanjian Kartini dan Sumijati. 

  Roem-Idham ini pertama kah 
ini diadakan. Semoga dalam pes 
Ia ada pembitjaraa., berguna be 
sar bagi Negar, dan tentu ini 
ada pentingnja. 

LALU Bapak Presiden akan 
menerima rombongan Pak Maladi 
jangterdiri dari 18 pemain PSSI 
dan 7 orang officials PSSI jang 
akan berangkat ke Moskow tg. 6 
Agustus nanti. Djadi jang akan 
berangkat ke Moskow adalah ge 
lombang pertama PSSI, gelom     tam ras-diskriminasi. Soalnia (bang kedua 8 Wartawan dan ge- menurut  Assaat, adalah hanja |lombang ketiga rombongan Presi berup, suatu tuntutan perlindu(den. Ketiga gelombang itu pasti ngan guna dapat memberikan '-kan memberikan sinar lebih te- imbangan antara pengusaha? NA rang di Sovjet Unie. Selamat dia isional . asli dan tidak asli. Da . : Pe 2 |lam penglaksanaannja, menurut 
LIMA putra jang ikut ke Bli- 

Jan kedua tarinja Megawati se- 
bagai klana. 

Saja bisa merasakan kebesaran 
aati seorang Ejang menjaksikan 
sang tjutju pandai djoged. Tur 
apik. Elok. 

DIANTARA amanat Presiden 
jang tepat tentang kiri tengah dan 
kanan perlu pendjelasan. Kiri ti- 
dak berarti Komunis. Tetapi ber 
arti berani tegas dan tjepat. Ge- 
rak tiepat alias revolusioner. Se- 
bab kirinja PNI 20 tahunan jang 
lalu menentang Belanda itu djuga 
bukan kirinja Komunis, tetapi kiri 
dalam arti brani dan tjepat2 me- 
rombak djiwa ketakut-takutan 
mendjadi djiwa Elang Radjawali. 
Bahwa Marhaenis hingga seka 

rang tjukup revolusioner sudah 
djelas. Kalau ada beberapa glintir 
jang salah ini bukan PNlnja jang 
salah, Gitukan terangnja Pak Re- 
siden Hadisubeno ? 

O, ja, saja kataka, Pak Resi 
den Hadisubeno. Memang beliau 
beberapa bulan jang lalu telah 

diangkat mendjadi Residen, Se- 

bab sudah terlalu lama djadi Bu 
pati. Djadi lengkapnja ' Mang 
Gandha mesti sebut: Bapak Wa 
likota Residen Hadisubeno jang 
pinter pedato. 

Pedato Pak Walikota waktu re 
sepsi PNI jang maha besar itu 
begitu pandai hingga Bung Kar 
no segera tertarik. 

1 Habisnja, Bung Karno lalu ber 
|kata kepada pribadi pak Hadi: 

| 

Surakarta, 
| 'Djam 06.10 'Rajuan pagi. 06.30 
Empat Serangkai. 
dan Edah. 07.30 Njanjian Abdul 
gani dll. 07.45 Lagu2 Barat Gem 
bira. 13.15 Klenengan dari Puro. 
14.10 Klenengan dari Puro (lan- 
djutan). 17.00 Dunia anak2. 17.40 
Varia Djawa Tengah. 17.50 Ru- 
angan pemuda pemudi. 18.15 Se 
ni Karawitan. 19.30 Imbauan Ma 
lam. 19.45 Kontak dengan pende 
ngar. 20.30 Irama Indonesia. 21.30 
Malam Manasuka. 22.15 Malam 
Manasuka (landjutan). 23.00 Pe- 
nutup. 
Jogjakarta, 1 Agustus 1956. 

| Djam 06.10 Soran pagi. 06.35 
Genderan pagi. 07.20 Genderan 
pagi (landjutan). 13.10 Hidangan 
Siang. 14.10 O. M. Sinar Medan. 
17.00 Taman Kepanduan. 17.40 
Melody Kota Udang. 18.15 Instru 
mentalia Ketimuran. 18.30. Pela 
djaran Lagu Djawa. 19.40 Raju 
an Malam. 20.15 O. K.. Mustika 
warna. 21.15 Ruangan Djapendi. 

.30 Ketoprak Mataram. 22.15 
Ketoprak Mataram (landjutan). 
24.00 Penutup. 
Djakarta, 1 Agustus 1956. 
Djam 06.30 Orkes Studio Ban 
dung. 07.30 Orkes Balaian Sajang 
13.30 Kesenian Kalimantan 14.10 
Ketjapi Modern. 17.30 Peladjaran 
Njanji. 18.30 Orkes Dupa Nirma 
la. 19.30 Canadian Concert. 21.00 
Lembaran Wanita. 22.15 Orkes 
Melaju Kenangan. 23.00 Penutup. 
Tjirebon, 1 Agustus 1956. 
Djam 06.19 Krontjong pagi. 

06.40 Komponis Pekan ini. 07.10 
Empat Sekawan. 07.40 Orkes Li- 
simese dll. 13.190 Maria  Zamora 
dkk. 13.40 Kesenian Surabaja. 
14.10 Radio Orkes Surakarta. 
17.00 Dongengan kanak2. 17.20 
Paduan Suara. 17.30 Siaran A.P. 
18.15 Dunia Olah Raga. 18.30 
Kwartet Tanpa Nama. 19.20 Ke- 
tjapi Tunggal. 20.30 Pilihan Pen 
dengar. 21.15 O. K. Ika Budaja 
22.15 Semi Klasik Indonesia, 
23.00 Penutup. 

senang. 

Dulu dan sekarang belum be 
robah. Dan waktu mengikuti per 

Presiden ke USA dil. 
dan nanti ke Moskow dll. ternja 
ta sangat produktif dan bertin 
dak correct dan menguntungkan 
Indonesia dan menambah baik 
nja nama Bung Karno. Ketjil- 

Radic 
07.10 

07.20 Hanafi | 

  

| sport | 
Kes. POP Dju- 

ara PSIS 
Dengan Kalahkan 

Ss, Ss. 5. 5 ng 3 

PERTANDINGAN sepakbola kom 
petisi PSIS kelas # th. 1955/1956 
telah diselesaikan Minggu sore 
jg lalu dgn bertandingnja kes. 
POP lawan kes. SSS di Stadion 
Semarang jang berachir dgn ang 
ka kemenangan 5-3 bagi POP, 
sehingga dengan demikian POP 
mendjadi djuara PSIS utk. tahun 
tersebut. Pada waktu halftime 
POP leading 2—1, tetapi goal per 
tama “telah tertjetak oleh SSS. 

Pertandingan pada sore itu ber 
langsung dgn seru. Masing2 fihak 
menundjukkan fighting spirit js 
menjala-njala, ajang sebelum 
halftime spil SSS Soetedjo jang 
merupakan penghalang besar ba- 
gi garis penjerang POP karena 
luka kakinja harus meninggalkan 
lapangan dan diganti oleh Suprap 
to, sedangkan sesudah halitime, 
Soegiono dan .Nono djuga diganti 
masing2 oleh Kamin dan Gwan 
Tan. Dengan adanja pergantian2 
tadi, maka tenaga SSS mendjadi 
tidak begitu kompak seperti se- 
mula, Keeper Sutjipto jang per- 
nah membelakan Romeo sore itu 
menduduki tempatnja v.d. Kalen, 
Ia belum dapat menandingi v.d. 
Kalen, terutama dalam mengam- 
bil kedudukan jang tampak tegas 
dalam babak ke II. Dipasangnja 
Tuamely sbg. gelandang kanan 
SSS mendapat tenaga baru jang 
baik. Fihak POP sore itu main 
dgn tenaga lengkap, ketjuali Da- 
nu jang ikut PSSI main di Ma- 
lang. Penggantinja Danu, jaitu 
Anis belum dapat main bersama- 
sama dgn Bakir ataupun Sardju. 
Dalam babak ke II sesudah main 
(beberapa menit ia meninggalkan 
jlapangan dan diganti Sujatno jg 
tidak productief pula. Tetapi se- 
kalipun diadakan perobahan2 ta- 
di, sore itu fihak POP umumnja 
tidak menundjukkan permainan jg 
biasa kita lihat. Garis penjerang 
nja agak katjau, terutama dalam 
babak pertama. Ea 
Dengan mainnja Djuremi diga- 

ris belakang, maka “ pembelaan 
POP kelihatan sedikit kuat seka 
lipun belum sebagaimna diharap- 
kan. Kalau tanda dimulainja per 
tandingan itu dibunjikan oleh wa 
sit Simin, maka kedua belah fihak 

  

  
07.30 Orkes Ketjapi Seni Sunda. menurunkan pasangan2 sbb.: 
13.15 Orkes Radio Semarng. |P.O.P. 
14.10 Musik Siang. 17.00 Taman Hambali/Daliman 
Kusuma. 17.30 Rajuan Petang. Samsi Djuremi 
18.15 Dari Lautan Teduh. 18.30 Suradi Paimin Kasbi 
Ruang Kesehatan Tentara. 18.45 Anis/Jatno Sardju Bakir 
dari Lautan Teduh (landjutan). (Harno Hirlan 
19.30 Tepatkah. .... ? 20.30 Oo 
Cantervissher dengan kawan?nja. (Salim Karundung 
21.00 Santapan Rochani. 21.15 | Sugiono/Kamin Nono/Gwan Tan 
Gending2 Bonang. 22.15 Santis- Kristiono 
waran diseling Motjopat. 23.30 Karsono Susmono 'Tuamely 
Penutup. Achijar Sutedjo/Suprapto ' 

1 Agustus 1956. Sutjipto 
S.S.S. 
Sekalipun SSS tak mempunjai 

harapan utk. merebut kedjuaraan 
.tsb., tetapi apa jang diundjukkan 
'pada sore itu benar2 ke arah spor 
:tiviteit, artinja fihak POP harus 
ibetul2 peras keringat utk mere- 
jbut kedjuaraan tsb. Dengan main 
seri. Garnizun akan djadi djuara. 
Pada waktu pertandingan baru 
berlangsurg beberapa menit, ga 
wang POP telah kebobolan, ka- 

skena tembakan jang dilepaskan 
Oleh kanan luar Karundung: 1— 
utk. SSS. Tetapi 5 menit kemu- 
dian Bakir berhasil bikin seri 
1—1, Sesudah Tedjo meninggal- 
kan lapangan, dekat halftime Ba 
kir kembali melepaskan suatu 
tembakan jg bagus kearah ga- 
wang, hingga angka berobah 1—2 
"utk. POP sampai halftime. 

Kekuatan dari masing2 fihak jg 
seimbang agak berobah dim ba- 
bak ke II, dimana POP kebanjak 
an difihak menjerang. Dlm suatu 
penjerangan Gwan Tan jg meng- 
gantikan Nono berhasil robah 
angka 2—2. Dengan angka seri itu. 
fihak SSS menjerang makin he- 
bat. Tetapi tekanan2 jang diberi 
kan pada Polisi tidak membawa 
hasil. Achirnja Suhirlan berhasil 
berobah angka 2—3 untuk POP je 
selandjutnja melakukan tekanan? 
berat. Achirnja Harno tembak ke 
menangan mendjadi 24. Kalau 
masing2 fihak membuwang k 
untuk mentjetak goal, achirnja 
Sardju merobah angka mendjadi 
2—5. Kita tjatat Suhirlan merabu 
wang kans besar, sewaktu gya- 
wang SSS sudah Gitinggalkan 
'Tjipto tembakannja melambung ke 
atas. Kira2 pertandingan kurang 
beberapa menit, Kamin jang gan 
ti Sugiono berhasil mengetjilkan 
kekalahan itu mendjadi 3—5 jang 
tidak berobah sampai pertandi- 
ngan dihentikan. Dengan kesuda 
han angka tsb. maka kedudukan 
kompetisi PSIS kelas I sbb.: 

   
   

  

HARGA EMAS. 
Chusus "Suara Merdeka” 

Semarang, 30 Djuli 1956. 

  

    

  

24 Karat» djOAL manisan Rp. 41,30 
beli . Rp. 46,50 

22 karat : djual . Rp. 44,— 
i . Rp. &2,— 

Untuk Djakarta, 
Medan dan Luar Negeri hari ini 
kami tidak menerima tjatatannja. 

    

     "3 

  

Sapa 1 

WONOSOBO 
MENJAKSIKAN PEMBANGU- 
NAN DIDAERAH KAWE- 

DANAN GARUNG. 

    ”4h, kapan kapan saja ingin 
makan bersama keluargamu di- 
rumah”. Sudah tentu Pak Hadi 
setudju dan mengharap sangat ka 
pan Bung Karno datang lagi di 
Tiandi dirumah Pak Hadi. 
Diwaktu itu semoga Mang 

Gandha masuk daftar sadja. 

Pak Zainul Arifin bilang: Be- 
sarnja PNI semoga bukan besar 
nja PINANG. Tambah tua, tam 
bah tinggi tetapi orang tambah 
kepanasan . dibawahnja. Semoga 
seperti besarnja beringin tambah 
kuat, tambah sehat dan setiap 
orang gembira dibawah pohon 
Beringin. 5 

Rupanja sudah kodrat Tuhan. 
Ketahuilah bahwa .,Presiden 

Direktur” PNI dan Presiden Di 
rektur Bang Industri Pak Suwir 
jo jg ketjil itu, sebenarnja dulu 
pernah mendjadi Direktur BE- 
RINGIN suatu badar nasional 
asli ig memberi perlindungan ke 
pada rahajat Indonesia. 
Dalam memberi subsidi untuk 

terus beladjar, dalam membikin 
rumah dan dalam  menabuns. 
Pendeknia Beringin dulu itu   

man, 

membantu nasional, 
Kemudian Pak Wirjo waktu 

mudanja, kira2 21 tahun jg lalu 
  

SUATU KAWANAN peram- 
pok jg terdiri dari 5 orang ber-   teri Chou En-lai telah mengada- 

kan pertemuan dengan @dokter2 
dari Indonesia, Hongkong dan 
Macao Dokter2 tsb berada di Pe 
king utk menghadiri  konperensi 
nasional jang diselenggarakan 
oleh lima perkumpulan kesehatan 
Tiongkok. 
Perdana Menteri Chou En-lai 

djuga menerima semua wakil2 jg 
datang kekonperensi tersebut. 
Kelima perkumpulan itu ialah: 

Perhimpunan Dokter2 Tiongkok, 
Perhimpunan Ahli2 Obat, Perhim 
punan Ahli2 Fiosologi, Perhimpu- 
nan Ahli2 Mikrobiologi dan Perj 
himpunan Ahli2 Anatomi. 
Demikian dikabarkan oleh Kan 

-hua dari Peking. 

sendjata pistol dan sebagian ber 
pakaian ,,Mambo”, Djum'at ma- 
lam kira2 djam 20.00 telah men 
datangi bengkel-besi milik Njoo 
Seng Thay,  didjalan  Jacatra, 
Djembatan Merah, Djakarta, dan 
dengan tjara mengantjam semua 
keluarga rumah, merampok dari 
dalam rumah itu uang kontan 
Ik. Rp. 8 ribu, arlodji2 tangan, 
2 koper berisi pakaian, dsb-nja 
hingga menimbulkan kerugian se 
lurahnja Ik. Rp. 10.000,—. 

Perampok2 tersebut datang ke menodongkan sendjata2 
yumah pengusaha 

Perampok Berbadju. Mambo JgSopan 
itu dengan berkendaraan mobil 
jang tak dikenal merk dan  no- 
mornja. Mula2 masuk kerumah 
itu seorang pendjahat jang  me- 
makai badju ,,Mambo” dan ber- 
tjelana pendek, dan pura2 berta 
nja kepada salah seorang keluar 
ga Njoo, apakah tuan Yang 
ada dirumah”, 

Belum lagi keluarga jg ditanja 
itu mendjawab, telah masuk ke- 
dalam rumah itu 4 orang kawa- 
nan  pendjahat lainnja, jg dgn 
tidak banjak  bitjara, langsung 
mengeluarkan sendjata api dan 

itu kea- 
bengkel-besi rah semua keluarga rumah, De- 

linja dgn harga Rp. 28.000.— Se 
lain itu masih disediakan 50 buah 
stormking. 

Residen Kedu Sukardji disertai 
oleh para bupati seluruh daerah 
Kedu, walikota Magelang, wakil 
kepala kepolisian Kedu komisaris 
1 Drs. Mukarno, Kepala Dinas 
Pertanian Kedu Prodjusugito dan 
lain2nja baru2 ini telah mengada 
kan penindjauan kedaerah kawe- 
danan Garung, kabupaten Wono- 
sobo. Dalam kundjungannja itu 
telah disaksikan tanaman dan 
tjara .meradjang tembakau gara- 
ngan didesa Tieng, tanaman se- 
lingan, pemberantasan hama pada 
tanaman kobis dan mengadakan 
pertemuan dgn instansi2  setem- 
pat bertempat di Balai nasional 
desa Garung, jang dibangun oleh 
tjamat dengan biaja Rp. 18.035,32. 
Biaja tsb didapatkan sokongan 
dari penduduk dan pegawai ne- 
geri didaerah ketjamatan Garung. 

Diantranja pembangunan jg pi- 
kerdjakan dan dibiajai oleh rakjat 
sendiri jang mengagumkan pe- 
nindjuan residen Sukrdji serom- 
bongan, adalah usaha pembangu- 
nan rakjat didesa Tieng dan Di- 
nas Pertanian Rakjat dalam hal 
memberantas hama pada tanaman 
kobis. Desa Tieng mempunjai sa 
luran air dan penerangan listrik 
sendiri dengan kekuatan 7 pk. 
Kini penduduk telah mempunjai 
11 buah radio, meskipun letaknja 
desa itu didaerah pegunungan da 
taran Dieng. Didapat keterangan 
bahwa mesin2 listrik tsb membe 

PURWOKERTO 
taat 

OBAT BARU UTK PENJAKIT 
AJAM   mikianlah dlm waktu jang tidak 

begitu lama, kawanan tsb telah 
selesai mendjalankan ,,tugasnja” 
dgn. hasil seperti diterangkan di- 

  

. 

atas. $ muda dan dewasa sampai seka- Menurut  keterangan2 selan- rang belum ada obatnja jg hebat, 
djutnja jg diperoleh ,,Antara”, Pengobatan jg kini didjalankan 
Isalah seorang pendjahat jang ma Aa” merupakan penolakan sa- 
suk kedalam rumah itu, sewaktu '' Dari pertjobaan jang telah di- 
'akan meninggalkan rumah, me- 
ngutjapkan kata2 ,,minta maaf 
djika ada kelakuan dan perkata 
an2 kasar jg telah  diutjapkan 
oleh kawan2nja . 

Baru sesudah itu, mereka me- 
larikan diri dgn ,,hasil” jg diper-' 
olehnja itu. (Antara), 

    

njumas R. M. Soedjono Ronowi- 
noto menerangkan, bhw penjakit 
diphterie dan pokken jg telah ba 
njak membawa korban pada ajam 

Dokter Hewan Karesidenan Ba- 

-. ai Mai em BAND DE ONEDBT, JARAN NE BN OA 8. na AA 

Besi aan i NN an Naa AN 

m m S k. n goal 
PiaP, Mu Lab agan 
Gzun 10 6.2 2 14 41 
S.S.S. LO. 3, 135 SO L0G 
PSSI MENANG 5—9 DI MALANG. 
Minggu sore jg lalu Kes. Na- 

sional kita PSSI jang akan mela- 
wat keluar negeri telah mengada- 
kan pertandingan melawan kes. 
Persema Malang dan menang 54, 
sedang pada waktu djedah PSSI 
leading 4—0. Goal 4—9 itu ditjetak 
oleh Ramang, sedang tambahan 1 
goal dalam babak ke II ditjetak 
oleh Djamiat, 

mmntnata 
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PURBOLINGG0 
| HASIL TANAMAN IKAN 

DISAWAH. 

s. 
    
       

  

Baru2 ini desa Pakuntjen dan 
Karangtalun Ketjamatan Bobot- 
sari, Purbolinggo telah dilang- 
sungkan pengambilan ikan jang 
,ditebarkan beberapa bulan jang 
lalu disawah2 sesudah penana- 
man padi, oleh para pemiliknja. 
Dari djumlah jang ditebarkan ter 
njata djumblahnja tinggal 60, 
dengan besarnja jang sudah ber- 
lipat-ganda. 

Dari pihak Perikanan diperoleh 
keterangan bhw hasil penanaman 
ikan dikedua Desa tersebut ada- 
lah jang paling memuaskan ha- 
silnja. Disamping keuntungan 
ikan, ternjata pada tanaman padi ' 
tempat penebaran ikan itu, terda 
pat djarang “ sekali tumbuhnja 
rumput, sehingga pemilik sawah 
tidak perlu mengeluarkan lebih 
banjak tenaga utk pemeliharaan- 
nja. 

REMBANG 

GARAM RAKJAT. 
Kini para pengusaha pembikin 

garam disepandjang pantai Rem- 
bang, terutama dalam daerah ke 
tjamatan Kaliori telah memulai 
memungut hatsil ' pembikinannja, 
meskipun dalam keadaan sedikit 
demi sedikit, karena kadang? ma 
sih menghadapi gangguan hu- 
djan, Berhubung dgn keadaan 
itu, maka harga garam dapat 
mentjapai harga jg baik sekali, 
jalah tiap tonnja harga pen- 
djualan Rp. 600,— s/Ja Rp. 700,-— 
Bengan demikian para pengusa- 
ha/pembikin golongan ketjil agak 
sedikit tertolong mengenai per- 
ongkosan utk tenaga pekerdjanja. 

PENDIDIKAN DIRUMAH 
PENDJARA, 

Pendidikan Kursus Kador Ma- 
sjarakat A jang di ikuti oleh pa- 
ra penghuni rumah pendjara jg 
berpengetahuan S.R. IV th. ke-   

djalankan dgn menggunakan obat 
baru jg telah diketemukan, maka 
ternjata, bhw obat itu mempuniai 
daja 
kan, sehingga banjak ajam jang 
terkena penjakit itu dapat dito- 

therapeutisch ' menjembuh- 

longnja. 
Obat itu berupa pil, tetapi dari 
bahan apa obat itu dibuatnja 

vs Olehnja tidak diterangkan. 

atas baru2 ini dengan resmi te- 
lah ditutup setelah genap 6 bu- 
lan. 'Djumlah pengikut ada 24 
orang sedang tenaga gurunja ada 
6 orang jang diketuai oleh Sar, 
Wignjosaputra dari Inspeksi Pen 
didikan Masjarakat. Peladjran di 
djalankan setjara praktis, sedang 
peladjaran2 vak seperti: membuat 
ketjap, membuat sabun dipimpin 
oleh Sdr.  Siswowardojo Kep. 
Kantor Perindustrian, 
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2 klear haru. 

| TOOTAL PRODUCT : : 

   Alperlengkapi: “kialik ementeri- 
an, Perwakilan R.I. di Luar Nc 

000. geri dan Perwakilan. 3 
TN “ Tagana 

FANCY TOOTAL 

  

brand KEMBARG PARU UNTUK 
KANTOR JURK, SCHOOL, JURK & KENA: 

“RER.T. porting KEMANG 
100 DESIN JANG BARU UNTUK 

: KANTOR & SCHOOL JURK. 

WEMOO Lara 
- LYSTAY LINNEN KEMBANG, ag Taat 6 

N Segala textile didjual OBRAL ! 

  

HARI —gou TG. 29 - 7 - 86 1 
TOKO DIBUKA 14 HARI 

R adja Sutra 

| BOMBAY STORES 
( BODJONGI39AF —— TILP. 1557 

SEMARANG 

1g Pa 

5 

sa
 

z
 2
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sa
 

  

LINNEN. 

  

  

    

    

  

    
PI STELLAN) BORDUUR 

, Murah Tn Rp. 1200.- 

    

  

  
    

  

    

      
     

G. PROF. 
5 Menerangkan segala hal? 

"ROYAL?" Tag IL ATA th) 
Lex Barker - Patr, bk (perusahaan, keselamatan dan 

speciaal untuk orang w "DUEL on the Ng 5 (Cotor by T Te icoo) tidak ingin hamil, 
Pee penata n Djam bitjara : 

“3 , HOTEL 

    
     

     

  

   INI MALAM ENG , 
”"GRAND” Se Ta do Ga) 

- 

| MAMBO PRINT | MAMBO| PRINT MAMBO PRINT | 

Naa moth 
Ahli Nudjum Ceccultist 
SHOUKAT Astroloog 

penghidupan peruntungan, Pertjintaan, 

anita jang ingin punja anak atau jang 
karena kesehatan. 
Siang 9— 1 

. Telf. Ta 1395 - KAMAR No. 12- “enean Semarang. 

2g | | 

    

    
mengobati segala rupa penjakit 

    

  

Consult Rp. 15,— 
Sore 4—7 

GRAND     
  

      

  

      

     

    

     

         

EXTRA: Ini Sore djam “3.01 

  

13 TAGAWST the HOUSE” 
  

"N DRA" 430-7.9.30 (17 th) 

at Bali "BARADARI" 
Film India Test Indon. 
    
      

Janet Leigh - Jack Lemmon PN: "MX SISTER BILEEN” Na Baru Terima: i “ ACKET, SARUNG-TANGAN DAN 
Hau PENGH J TOPI KULIT DARI MAN, Ta Se UT w)|  MATJAM2 UKURAN DAN KWALITEIT BAIK 
Guy Medison - Kim Novak The Sports Shop 

BODJONG 4H4A — Ta 515 
SEMARANG 

MARILAH BELANDJA DISINI : 

(toko ENG AN 

  

   
   

   

      

     
   

     
    
     

    

   
     

   
   

   

  

   
     

     
   

   

  

   

  

    

        

PENGUMUMAN 
S.K,P.D, 1S.G.K Pas 

SHERUW ATP 
SURAKARTA 2 Nata mang KARTASURA 

Dil. Siliwangi 37, Djl. Pasarlegi 7 Dj. Aloon2 

at PENGADJARAN, 1956/ A9ST.E 41 

Ae : 

) Pendidikan | Lan an 
5 Kp. BATIK TENGAH 488 — SEMARANG. 

 PELADJARAN VAK TEHNIK RADIO LAMANJA 12 BU- 
LAN. Rombongan baru dimulai tgl. 1 SEPTEMBER 1956 tiap 
hari RABU & SAPTU dj. 7.30— 9.386 MALAM, 

: “ Peladjaran teori & praktek diberikan setjara praktis, kilat dan 

“ Sesudah kursus berdjalan 2 bulan diberikan praktek membuat 
pesawat radio superheterodyne sampai bunji dan reparasi. 

-. WAKTU PRAKTEK SATU PELADJAR DG. SATU RADIO 
T2eNJA PELADJAR TIDAK USAH REPOT BELI. 

| Alat? radio Aan pengukur disediakan oleh sekolahan. 

B3 Mulai sekarang 1 setiap. hari menerima pendaftaran dengan di- 
sertai wang pangkal Rp. 15. pada alamat diatas, 

. " Tempat sangat terbatas sekali 

   

    

PENGASUH. 

  

Ikutikai b: “3 
Ma alah 'OLAHRAGA” 

I-terbitan 25 ujan, isinja 
antara lain: 

— PSSI KE BROPA TIMUR 
merupakan duta” k 

      

sa LAPANGAN £ ERANGE 1 ADI sovjEr UNI. 
0 ATLET? DARI DJADJAHAN, INGGRIS. 
Mintalah berlan kkarang djuga. Sebulan hanja Rp. 7,50 
terbit 3 kali. 
Na Dena untuk sebulan, untuk 2 bulan atau untuk 3 
bulan s , 

' Madjalah  NOLAHRAGA" ada batjaan jang tjotjok bagi tiap ke- 
luarga Indonesia. - - 

BADAN PENERBIT NASIONAL 
Tromolpos 47. Dit | — telp. 841 D. 

“nk n Raja an 2 
1 

    

  

Getas Mas 
. Sangat Wandjur untuk 

menjembuhkan Segala 
“ perjakit kalit dll. 

Perbotol 

' MENERIMA: PENDAFTARAN MURID BARU UNTUK TA- 

JACKET 

  

         
  
      

  

31 

    DJURNATAN No, 36 

  

| 8 UNIMAT universele draaibanken 

Sisa digunakan sebagai : 

—# DRAAIBANK 

“ KOLOMBOORMACHINE 

« HANDBOORTOL. 

# FRAISMACIIINE 
“ x GERERDSCHAPSLUPMACHINE 

« POLIJSTMACHINE 

: DECOUPEERZAAG 

: DRAADSNIJMACHINE 
# VERDEELAPPARAAT 

“ CIRKELZAAG 
Precisie instrumenfdraaibank jang ketjil bentuknja. SANGAT TJOTJOK UNTUK 
DIPAKAI oleh BENGKEL2 Radio, Arlodji, Juwelier dil.-nja. 

Prihadi Trading Soc. Ltd. 
Djl. Asia-Afrika No. 126 — Telp. 4626 

. SEMARANG : uga R. Patah No. 590 — Telp. 674 

N. v. Handel My. Liem Bwan Sing | 
Dj. Tihang Bendera No. 71 — Telp. Kota 1607 
Djl. Petjinan Kulon No. 67 — Tag, U. 1291 

INI MALAM PENGHABISAN : TELP. 2927 - SEMARANG : Harea standaard uitrusting Rp. 3,500,— 
TROXY” Sa Te Oo (13 th) BARANG? ANN SUASKAN DENGAN Agenten: AWK of the WILDERNESS' ! LAWAN ! Neta Bnaa aren | ARLODII putri putra 15 Batu ......... Gs. Rp. 16t,— 5 ea Kenangan 2. SINGLET tjap “Djangkge” Made ii Hoppnan LN 3 PIAGALAN” Sedot (11 6a)1 3. ANSON: SHIRT. mode Marbbso No, 34007 2 an lia : BANDUNG : —. Pe Fan - Li Ch'ing 4. WHESON SHOES .......i en ab Na 2 7KWIE LAY” 5. KEMEDJA Mix Stijve boord Ng. AN an 2 anu 3 — PERHATIAN: | 6 Gelas minum German biasa Rp.2,59 didjualobral , 1:50 - NGRIS" INI MALAM TIDAK jJ- Kamferbol harga umum Rp. 0,10 diobral heibat ” 0,05 | ADA PERTUNDJUKAN, BER- $ SANGLET tiap Lombok Made in Hongkong 2 yg. 7 16 Pad DIPAKAI UNTUK 9. Kemedja Nyro harga umum Rp. 39.- didjual special Rp. 21 3 Sena 2 PAT. 10. TOKAYER, MALAGA, INYALID PORT No. 1 01 4 URABAIA.: 
SSS AAS 12. OBAT KUKUL, PANU, KEMIRI OKIE” Bagan “Tai 

Bai boha wadin Ntetjen) 

Untuk Dipakai 
Di Pekaa Ra a, 

Toko MAS Yap 

|| DJANOKO 

       
Menambahkent ' 

Rasa Gumbitra 

ymanyam2 LAMP a0nng 

  

      
          

    

   
   

      

  

      

    

    

   | Giman pentjinta tanaman. 

| Kebunnja rapi, terpelihara baik. 

  

   
     

(nan merasa lemah dan pajah, tak 

     
    

kuat menjiram lagi, 

  

     
     
    

  

         

  

23 AA 

E 
F: La

 

  

  

   
' | roti berlapis Blue Band.   

  

   
  

|   
       MN     

  

UNTUK RUPA" MINUMAN JANG SEGAR! 

Kios ,Es Tjendol" 
Di. Aloon? Barat 7 (Depannja nu 

SEMARANG. 

Alamat jang selalu mendapat perhatian sepenuhnja dari pendu- 
duk Semarang dan sekitarnja. 

Tiap? Hari Bapa En NASI GUDEG. 

  Puyanangaarenan 

2 NDRA” INI MALAM PREMIERE 4.30 7.09 9.30 (17 th) 
eeta Bali 7 39 Film India Ajit BARADARI Tekst Indore 

“GRAND” BESOK PREMIERE BESAR 445 7.00 9.15 (13 th) 
MELULU BUAT BESOK MALAM 

"LUX? 500-7.15-9.30 
SPECTACULARLY PRESENTED IN   & 

MOTION PICTURE KIGH-FIDELITY 

STAY 

  

  

  

      | (isa belidi tokoz diantero ni 
       

2 Tae 3 

  

  

LEE dis an Ba | 
Kisah mengagumkan tentang seorang pemain base-ball jang selat 
dikediar oleh tugasnja sebagai penerbang... ML... dan isterinja 
iang selain menanti dalam kerinduan dan ketakutan ! 
Saksikanlah Tames Stewart dengan tanskasnja mengemudikan pe- 
sawatnja B-47 dan bagaimana ia berdierih patah mengatasi ke- 
subtanmn aer ah diauh diangkasa jang putih tjuatja buruk! 
Drama jang tak mudah terlupa untuk selama-lamanja ! !! 

  La   

Type Pertj, SEMARANG” Idzin No. 3498/111/A/171 

s2 

     
       

  

Tempat pendaftaran: 

Jajasan “INSTITUT 
S. M. A.-C Subsidi Pe, 

IS SANNTTTE EREKSI 

  

JT INDONESIA" | 
enuh 

(Berdiri sedjak 17 Djanuari ut 

Kias f sementara masuk siang, klas 1 & IN pagi, 
Sjazrat utama: Lulus udjian S.M.P, Negeri. 

Djl. Gemblakan 45 — 

| 
f 
| Menerima siswa? baru hanja untuk klas I 
| 

| 

Jogjakarta. 
| Waktu: antara djam 16.00 — 19.00. 2 
aa HASIL UDJIAN 
j 5 Th. 1950/51 turut 21 anak, lulus 19 anak — 90, 

« KOS ONS IS ae, 
kar 1952/53 PI Tb IRAMA Ya 1953/5354 , 84, » 8 1 S5, 

TO “Bb, Sih Bt Dian He Una 

KEPALA SEKOLAH 
Soenarto Soerodibroto 

  

! 

| 

!   

Ibunja menasihati supaja makan dulu, 

Berkat usaha Ibuku 

aa 

2 SEKAT - 

  

  

Akan BERTUNDANGAN : 

TAN RINA NIO (Lena) 
dengan 

LEE KIAN KIE 

MANGKANG 

SEMARANG 

  
: 29 DJULI 1956. 

  

Mulai hari ini dapat diterima lagi pesanan? 
terbatas. 

Para-peminatnja, terutama mereka 

UNTUK : DAL AM KOTA DAN KEGUNUNG ... 
UNTUK PRA DAN WANITA .... 

  

Montage Italie, 150 cc. 1956 

diharapkan selekasnja suka berhubungan pada : 

# SERVICE — DEALER UNTUK DJATENG : 

  

Tjabang Semarang: Dj. Gadjah Mada (Seteran) 5 Semarang 
Tilpon : 2400 Djohar. - Tilgram: "SURACO Nyo g 

dari allokasi sangat 

Mp telah mendaftarkan nama, 

: .2URNGO” 

NA Daan Moana Dan chen Be aan Hima Au “Dm 

  Pe PPP 

Trasi ISTIMEWA 
tiap BULU DUA. 

selalu: tetap sedap 
lezat dan Hemat. 

dapat beli: 

PASAR Djohar 
PASAR Langgar 
Na Tn no. 2. 

Abas tete 

M.S. RAHAT 
Tabib 

Seteran 109 — Se 
Specialist untuk WASIR (Am. 
beien), ASTHMA, KEPUTIHAN 
dan lain-lain Penjakit. Obat: 
WASIR dengan garantie sembui 
didalam 12 hari sampe runtut 
akar-akarnja. 

ZONDER OPERATIE 
Djam bitjara : au z ma 1 

DAPAT BELI DGN 1 HARGA 
MURAH, KWALITEIT HALUS 
Pakaian Anak2 dari harga: 

Rp. 12,50/Rp. 25.— 
Kemedja stijfboord 
Djas hudjan Rp. 100.-/Rp. 175.- 

Tailor Tjoan   
  

  
Roy Rogers 

Rp. 45.— | 

   

  

Aa iata benar hasilnja! Tjerek jang 
   

  

: berat diangkat tak terasa. 

& 
       
      

     

  

KUAT     
    

BB. 114050, 

An AA AI Aa aa RL nu lu 

UNTUK 

AIR 
PERUSAHAAN PEMBORAN ARTESIS 

National Drilling Coy 
Pegangsaan Timur 424 — Djakarta 

Tilp. - Din. 740. 

S3 

KONSUMSI 

(Minum) 

INDUSTRI 

IRRIGASI 

KOLAM 
  

Untuk keterangan : 

“TN. SJAMSOEDDIN . 
5 Djl. Imam Bondjol 182 (Pav.) : 

Semarang. 13 
Te LL 1 LL LL 

  
  

Ready Stock | 
DENGAN HARGA E.Z. u , 

N.S.U. Ooickly . . Rp. 4.245. 4 
Vicky II... » 4.185. 
Nicky - Scooter . 4.500. 
Cyrus - Sachs ........ ,, 5.250. 
PERSEDIAAN TERBATAS, SIAPA TJEPAT, TENTU DAPAT. 
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N.V. ,Kranggan Motor Coy"   Semarang,   BETENG 69 — SEMARANG : 

Kranggan Barat 130 

: Dir.     TJIA SIK TJONG. 
sa 

  

IT DONT KNOW 
HOW THE KID 

DIP IT, BUT HE MADE CON 
 PATCHES RUN THAT GUARTER: 
MILE FIVE SECONDS 
FASTER THAN Mg 

Ay HORSE CAN! 5 

No. 70 

— Saja tidak tahu Soga 
na anak itu dapat menger- 
djakan pekerdjaan itu, teta 
pi dig telah dapat melatih 
Doni Patches lari  sedjarak 
seperempat mile, limy  se- 
kon lebih tiepat dari pada 
waktu jang dapat  ditja ai 
oleh kuda saja! (demikian 
fikir Carlson). 

ve Got To po sonetung 
PRONTO OR TLL LOSE EVERY 
CENT I BET ON MY OWN He 
TO WIN THE Kan ci 

      
melkndit 

kan sesuatu tjepat-tjepat, ka 
lau tidak saja akan kehilang 
an semua uang saja jang te 
lah saja pertaruhkan untuk 

Tag Saja Fee 

kuda saja kalau menang 
nanti dalam patjuan di Mi- 
neral City! (fikir Carlson). 

  

ewe pon percaes | Tut TAKE” 
“GOOD KUE- 

ches itu, Ricky! 

nja baik-baik, Roy! 

    

  

      

  

IL OUGHTA WN ENGUGH |    

    

   

   

  

   

  

GOOD CARE | IMONEY ON THAT HORSE 
IL UN TH BIG RACE TO 3 

RECOVER NY ORISISAL 
| INVESTMENT, ROWI 

    
— Saja akan menang uang 
banjak nanti dalam patjuan 
kuda besar untuk menggan 
ti tabungan saja, Roy! 
— Tidak, kalau saja sudah 
dapat menjelesaikan kuda 
itu! (demikian fikir Cari- 

4 son), 

— Bersihkanlah Don Pat: 

Saja akan memelihara-



  

: . Mesin Djait 

        

SEA AA 

   
: . BARU 

Untuk : - PAGI, SORE dan 
MALAM 
KILAF 4 Bulan 

  

| 
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Perak Kembali / 
Setelah Bersalin ) 

BO Ba 

/ 
? 
( 
( 
( 
/ 
/ 

5 
( 
/ 
( 
) 

Seluruh tubuh berasa lebih ring 
kas dan eng, tjahaia muka ke- 
lihatan lebih muda dan gembira, 
kese rtambah', dan anak 
jang mungil itu, merdiadi .mon- 
tok dan sehat betul Semua ini 
Njonja dapat membuktikan. se. 
telah Njonja minum : 

OJAMU HABIS BERSALIN 
Keluaran 

NJONJA MENEER 
Semara ng. . 

““PARDIK DUAMU TIAP PONTRET 

» NJONJA" Led 

  

Dapat beli di Pedamaran 99 — 
Ts Telp. 860, dan AGEN 

: 5 aa 

  

3 7 

Ha AO AHA HM MAN Hmmm, 

    

  

: : 
, ( 1 

/ # Istimewa untuk bikin 
) kuat urat sjaraf. Menen: 
/ teramkan pikiran jang. 7 , 

( lagi kafut atav bingung. 
L ( 

) Bikin mudah tidur. Pen- o | / 
$ ting untuk Saga jang Te ' 

/ banjak hekerdja manggu- na 9 ( 

/ nakas pikiran 
A / 

) Seburgkus Ra. ta 
an 

3 
4 | 

€ 5. 

  

AN 

  

“LH 

Merk ,PFAFF” 
DGN. PERKAKAS BORDUUR ETC. JG. SERBA 
COMPLEET. 
KELUARAN DJERMAN JANG SUDAH TERSOHOR 
DARI SEBELUM PERANG, MULAI SAAT INI SUDAH 
BISA DAPAT DI: 

“RADIO ,SUCCESS« 
Gadjahmada (Duwet) No. 1A Tel. 1995 

DEALER untuk Semarang. 

, ANA SI ma EA Ra aa Bea La 

LIL LL LL LL Ia KL. 

x | Tanggal 25 yoLi d.mibt 

   

   

. CinemaScope T' Or 
"DEMITRIUS AND THE GLADIATO 

. Victor Mature ag. 
Susan Hayward sam 

Tiap hari main empat kalb 

: diam 3.00 Biang — 5.00 7.00 9.00 Malam 
: Pesan tempat djam 11.00 — 13.00 siang 

it at LM Mw LM Mw MA Na ea 

SG na 2 

2219 0. TT Sg 
asi 

“erat 

  
  

    

  

      

SAJA NA 
Betapa bangganja Sdr. Kesan "putera Sdr. naik kelas, 
rasanja ta” dapat, Sar. menggambarkannja. 
Tetapi dapatkah ia m tjita-tjitanja ? , 

  

Ibjuga djika karena kana hal Sdr. terpaksa meninggalkanrja? 
Djidslah dari (sekarang. 2. heladjarnja dengan polis 

  

(Mutual Kite Tsayattce Company) 

sma torpusat: Jogjakarta « 

Yg GJane— Palembang.—sPadang — Djakarta - Pandung — 
Kejang Palem "Makassar — Den Pasar — Bandjarmasin. 

SOLO: Slamet Rijadi 236 

Saja hanja 

memperguncka ka 

Agen tunggal untuk pendjualan, 
kepada Instansi Pemerintah : 

nv. Gemandangan 
Dj. Gunung Sahari Kania 14, Telo. HA ea 905 Kota — “Diakarta, 
SKR —. Nan SL MAL ML Le Le Le tr LL 

IBORDIRMESIN Rp. 30.— 

£ 
-.
— 

  

.BDEMI- POETERA 1912” 

SSL LaNNNU NA snare 

  

     
& 

  

“PERSATUAN GURU2 

Pendidikan »MASSA" Ba 
bea Tengah 105 

PN 5 BLN. — rombongan baru Agustus — 
Rp. 20.— sebulan 

 MENGETIK/MODEVAK & Tp. 15.— sebulan: 
masih tambah romb. pagi -siang - petang. 

tambah murid, 
|BAH. BELANDA Rp. 15.— romb, baru October, 
S.M.P. hanja kl. I Djl. Karangpanas 177 
dilain-lain kota: SALATIGA, AMBARAWA, 
KARTASURA, KENDAL, DEMAK, DJEPARA. 

Pendidikan jang dipertjajai oleh UMUM. 

UNGARAN, 
REMBANG. 

SN LE LL 2 AL LA 

(Tidak Bukti Tusi Kembali 
1. "AUTO MONTEUR” : Garansi 2 bulan tamat, tidak bukti 

uang kembali. Theorie & Praktek bongkar pasang bermatjam? 
merk auto. Sudah ratusan ribu “jang berdiploma. DIBUKA 
TIAP-TIAP TGL. 6. 

SATU2NJA SEKOLAH JANG KENAMAAN DAN TERBESAR 
DISELURUH INDONESIA. 
TJABANG2: SOLO, djl. Tjarikan 115. 2. JOGJAKARTA, dji. 
Ngabean 59. 3. PADANG, djl. Djati 5. “4. BUKIT TINGGI, 

-djl. Beban 5. BANDUNG, djl. Kabupaten 82. 6: FLO- 
IRES, djl. Mesdjid-27. 7. TANDJONG KARANG, djl Katak” 
Budi. 8. BATU RADJA, Lorong Aspal 8.. 9. TANDJONG 
PRIOK, djl. Enggano 11, 10. SURABAIA, dijl. Ardjuno 75. 
PUSAT : Djalan Thamrin, Udjang Djalan Irian RT8 — Djakarta. 

JAJASAN YACOUB'S COLLEGE 
Djalan Siadion 2 Semarang. 

NAN AA EL LAN AN MAA AL AA nu 

»Malabar" Special Moertabak 
Jang dilengkapi dengan bumbu? dari India. Rasakanlah sekali. 
Paling lezat serta memuaskan. Djangan salah adres: 

DEPAN RESTAURANT BANDOENG 
(sebelah Bioskoop "Orion”) Semarang. 

  

  

Kursus Tertulis 
PHOTOGRAPHY (4 bulan) — PRAKTEK RADIO (6 bulan) — 
| dil. (Peladjaran dikirim dengan alat2 untuk Praktek dirumah). 

| Buku keterangan dan peladjaran pertjobaan (sebulan) dikirimkan 

  
| setelah menerima Poswesel Rp. 10.—. 

"TANGGA" — G. Saad 15 — Bandung. 
  

   

ET TA LA TA SA LT 

| Untuk rambut pendek dan anak-anak ketjil short-wave modei' 

(Pil ,NESTOL”" 
: 
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Il JANG TUAN2 TUNGGU, 

SEKARANG DAPAT TERLAKSANA, 
DAN TENTU DAPAT. 

Ford Truck 3!/, Ton: - 
L/C No. 43387. 

“Ford Bus Chassis 3!/, Ton: 
: L/C No. 43386. 
3 Renault Delivery 
. yan L/C No. 43263. 

N. V. NATIONAL MOTOR COY 
Djl. Raya Djendral Soedirman 

Djakarta. 

Tengah, dapat hubungan dengan: 

.N. SOETRA 
Djl. Baron 108 — Tilp. 253 

SOLO. 

  

   

    

    

    

    
Ta 

    

    

    

Alamat Jang Tok Asing Ta ! 
Untuk wanita jang berkonde, kami achli/speciaal keriting rambut 
pandjang dengan ombak? dan kruf' besar, dikerdjakan setjara 

modern, sampai dapat dikonde kembali, dengan toestel jang ter- 
baru (tidak merasa panas). 

terbaru. (A4 LA DANDY). 
riang kulit muka, hilangkan djerawat, vlek' dengan bestraling 

al. 
IBARU TERIMA: 

Artikelan dari ELIZABETH ARDEN, 
| dengan harga bersaingan. 

'Maison ,MARINA? 
"RANDUSARI 21 — SEMARANG. 

"RL ALA LL LL JA 

  WAR SKKNI CREKEKEKKKKAEKEKAKAY KAKI 

Radjanja "bari Obat Kuat Badan 
(Speciaal Untuk Orang Laki2) 
Kaum Laki-laki jang mengeluh, badannja LEMAH, KU- 

Ka Tag mata Gelap, 
sering-sering kepala pusing, kuping berbunji, badan 
lekas mendjadi tjape dan “lain-lain 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, 
dan sudah dinjatakan oleh para DOKTER? jang ternama dan di- 
anggap sebagai salah satunja OBAT KUAT badan jang berfaedah 

dan sangat MANDJUR sekali. 2 

Orang laki-laki jang telah makan ini pil ,NESTOL” tentu 
akan merasa gembira hidupnja, aer muka mendjadi bertjahja te- 

rang, kelihatan gagah, tenaga penuh, SEHAT, dan betul-betul 
mendjadi satu laki-laki jang KUAT badannja. Ini Obat bisa 
dibeli diselurah Agen? diseluruh INDONESIA. 

AGENT2: 

ENG TAY HOO, Pekodjan 101, SEMARANG, Telf. 1881. 
ENG TAY HOO, Gg. Warung 1, SEMARANG. 

BOLEH BELI DISEGALA TOKO OBAT. 

CEK KKKEKKKEKKEKKKRKKKKKEKKKKKKKRKKKEKAASNI 

DITJARI: 

Beberapa Tenaga 

    JANG PA MENGERDJAKAN dan BERPENGALAMAN 
DALAM: 

a) KAJU GERGADJIAN EXPORT. 
b) MENGEMUDI MESIN BLOKZAAG. 
Jang tidak berpengalaman djangan en 

N.V. Tongam Wood Works Ltd: 
Kalibaru Barat 31 
Semarang. 

  

Didjual: 
Burung Kenari 

satu collectie, beraneka warna, semua dalam keadaan sehat dan 
harga pantes. 

Makanan Burung Kenari 
Prima kwaliteiti ZANGZAAD dari P. Sluis, Holland. 
Tidak mengandung debu (stofvrij). 
Dalam originele verpakking. 
Tanggung sehat untuk burung kenari. 

HARGA MELAWAN!!!   
e pend 
| : 

Dapat dilihat : y 
Pagi bak Sore 4—6 BRUMBUNGAN 79, SEMARANG. 
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RUS, muka PUTJET, pinggang sakit, Geger sakit, Hanny AR PJ  —..... 
selalu merasa “5550 
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Diangan ingus ung 5 Ig 
#8Nonah2, Njonjah2 dan Tuan2 “Pilihlah selalu ini Anggur 

Tiap ,,GELAS MAS” No.1 | 
Pembikinan Sempurna jang paling Baik Untuk Kesehatan 

dan Kuat Badan ini Anggur ada 5 Matjam Jalah : 

Laki2 
Wanita : | 
Hamil 1 
Beranak 
Laki dan Wanita 
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BISA DAPAT BELI DIANTERO TOKO”, WARUNG!', DISEGALA KOTA: SAMPAI 
PLOKSOK SELURUH INDONESIA.    

     

   

      

ADALAH | 
IMPI AR. 
TJALON IBU 

  

     

    

  

   

    

   

     
     

S. M. E. P. Sore 
(Sekolah Menengah Ekonomi Pertama) 

MASIH MENERIMA SISWA BARU UNTUK KILAS I. 
Sjarat”: a. Lulus udjian masuk S.L.: 

b. Tamat S.R. VI atau jang "sederadjat. 
y Uang-pendaftaran: Rp. 10,— 
Tempat pendaftaran:  JAJASAN PENDIDIKAN "RAPI" : Ati ma Djalan Maluku 31 — Semarang. 

Co Tiap" hari djam 17.00 — 20.00. & tammalig 
"reny aa) land Djuga menerima siswa untuk klas II dan III. 
  

       
  

DISTRIBUTOR TUNGGAL untuk DJAWA TENGAH dan DJAWA TIMUR 

4fd. Pharmasi: N.V. ,SATIVA" Pintu Bo 
N.V. .SATIVA"  Dji. Pasar Legi 133 

& 

sar Utara 10 — Djakarta. koi 

— Solb 

  

  

Besok HARI MINGGU 
tel. 29 Djuli 1956 

Toko , Europa" N.V. 

baru Terima: : 

Gold “Taf Kotak - “iWemco Spun 
Marvilla Baru - Verlak Kembang 

femua Serba Baru dan Serba Modern 

Kaum Wanita 
Untuk JAPONNEN, STRAP- 
LESS, BUSTEHOUDERS, COR 
SETTEN, BADCOSTUUMS de- 
ngan pasvorm jang bagus ! 
Datanglah di: 

Maison ,,WILLY” 
Randusari 21 — Semarang. 

TANGGUNG MEMUASKAN. 

Bodjong 17-19 

DI-BUKA 12 HARI 

  

aa aa an aa Ta Ta Ta! 

S,M.P. 
Untuk kelas : 
Mulai masuk tanggal : 
Uang pangkal: Rp. 12,50. 
Tempat pendaftaran di : 
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»Panti Pemuda” 
MENERIMA MURID2 BARU 

Kl, TIA dan: Bi: 
1 AGUSTUS 1956. 

Gedung PANTI PEMUDA 

Djalan Siliwangi 37 (Bulu) | 
Semarang. | 

Pn Wa SA Ta Maa Wa DM Da LA “AD 8 “aa, $$ “Ai 

  
  

DJI. PONTJOL 40 SEMARANG 

KS Wa Da 0 “aa aa, 0 “as 0 “Wa “as N “Usut   

Lain merek Ballpeini ta, 
membeukar bebegitw 2 
bouyak, kepuasan! 

  

    

              

      
    

    

     

      

      

  

  

    BillpotowParRerkjang baru BalTpoint Parker 'jang ba- 
dalih es AN ru adalah satu?nja ballpoint 

ang me “ga kesem d : 

fog. 'bagi m untuk, engan selubung nilon 

jang ta” dapat patah dan 

ta” dapat bergores. serta 

tutup logam jang sangat 

indah, 

memilih salih satu dari 

empatvmatjam-udjung pes 

na. : sesuai dengan tulisan 

Tapi sendiri, 

  

  

  

    

  

Ballpoint Parker jang bas 
Ni ru tulisannja lima kali 

B3 lebih banjak dari pada 
LAIN2 BALLPOINT 
satw kenjataan, jang dibuktikan 

dalam penjelidikan2, 

Dibuat untuk pemakai, 
an bertahun! 

Distributir tunggal dan Servis Reparasi: 

LAWSIM ZECHA & Co. N.V. 
Nusantara 9 (atas) — Djakarta 

tik aa t 

Ballpoint Parker jang ba: 
ru sangat mudah ditulis! 
ai dengan segera dan 113 

" berselekeh. Pemakain 
nja telah disetudjui Oleh 
bank2, 

BP2«I 
si 2 3 

 


