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sepan anan Bagan heat 

nial-oligarchis,” demikian tulis. 
ne Tinker 
ker dari Bagian 

Selandjutnja mereka tulis: ,/Te 
tapi soal2 seperti buta-huruf dan 
“soagainja hendaknja djangan di 
"'adikan alasan untuk memunda 
pemilihan2 dalam negeri2 baru. 
SesungguPnja sangatlah — pen- 

Lng untuk mengadakan pemili- 
han setjepat2-nja. Pemilihan itu 
sendiri merupakan suatu - pendi 
dikan jang baik dalam - demo- 
krasi. Kalau pilihan jang  diha- 
dapkan kepada seseorang .tjukup 
djelas dan agak terbaias, maka 
orang jang. buta-huruf sangggup 

memilih dengan :tjara jang sama 
tjerdasnja- seperti Ne iahan. is. 

Cilakukan oleh Aa lidi: 
Pen man? di Ingia ne 

sia an dan  menungjua: an 
bahwa soal2 administrasi (dalam 
pem kan umum) tidak perlu di 
anggap sebagai soal2 jg tidak da 
pat diatasi. Diketiga negeri itu 
telah dilaksanikan dengan hasii! 
baik sistim2 jg berlainen. India: 
mempunjai staf administrasi ig 
lerd.dik baik, Indonesia melaksa 
n:kan sistim jo berdasarkan-par 
tai2 dan Wwarganegara2, dan di 
Sudan. pemilihan dipimpin o'eh 
sebuah  kom'te internasional” 
Achirnia sardjana2 itu meniata 
kan: .,Djelislah, bahwa apabila 
Suatu negara "jg baru sadja mer 

  

    

Iihan, “negara “itu administratif 
dapat melaksanakann'ia dalam 
waktu jg selajaknia. . Baik India 
maupun Indonesia . mempunjai 
sistim2 jg mengandung harapan 
baik bagi hari kemudian”. : 

  

9 ORANG INDONESIA TER- 
DAMPAR DI PILIPINA. 

PS 

Serd 

Penerbit #: N. V. ,,Suara Merdeka” 

Penjelenggara 3 Hetami pe 
ATamat 3 Dji. Merak (Purwodinat n Utara) Ita 

Tilpon 3 | Redaksi 1228 Semarang 

   

    

ri Universitas California 
! 1 genai pemilhun 

an di Indonesia dan India. Ma- 
at dalam mad'alah Far Eastern 

juli 1956. ,, Bukanlah soal 'g 

  

demokrasi selengkannja — kepada 
Oleh suatu pemerintahan kolo- 

s,” demikian tulis kedua sardjana itu, jakni Dr. Ire- 
dari Lembaga Penjelidikan Asia-Timur dan Mil Wal- 

n Ilmu Politik. 3 ir 

| ka Di Rhodesia 
kan bom2 asap dan tongkat2 pe- 

   
suhan jang terdjadi dikalangan 
nenduduk bangsa Afrika di kota 
Buchi (Rhodesia) pada malam 
Minggu. Dikabarkan, beberapa 
orang mendapat luka2 dan 40 
lorang bangsa Afrika ditahan. Me 
(aurut pihak polisi, kerusuhan itu 
fak punia hubungan dengan kege 
lisahan kaum buruh dewasa ini 
dikota Kitwe dan tidak meminta 
korban seorang kulit putih (Ero- 
pa) pun diuga. (Reuter).” 

PRESIDEN MESIR Djamal 

asing. Ketjuali dengan dutabesar 
'Gjuga mengadakan pembitjaraan?2 dengan dutabesar Syria 
kemudian dengan dutabesar Jugoslavia. 

Djawaban Mesir terhadap un- 
dangan 3 Besar | Barat supajaj 
menghadiri konperensi di Lon- 
don pada tgl. 16 Agustus jad. me 
ngenai Terusan Suez, diduga ba   

laut dekat suatu pulau di Laut 

Pilipina hari Rabu jang lalu, dan | 
hari Kemis mereka diserahkan ke ' 
pada pedjabat2 doane dan immi- gris untuk Mesir, Sir Humphrey| lam pada itu India ingin meme ketiaman terhadap #tindakan2 jg. 
crasi Pilipina. demikian diberita-  Trevelyan, mengadakan  pembi- lihara kelantjaran gerak-geriknja. sudah diambil oleh “beberapa ne 
kan oleh AFP dari Manila.” tjaraan dengan  dutabesar India '(Renter). 1 « gara, demikian AFP. (Renter).. 

'ru akan selesai kira2 2 hari lagi, 
kata kalangan2 politik Mesir ma 
lam Senin. 

Sementara itu dutabesar - Ing- 

(| sebaget Ganti 
     

    

   

Kerusuhan Dika- 
(langanOrang'Afri. 

| POLISI TELAH memperguna- 

telah melandjutkan —pembitjaraan2-nja 

Lani 250 
L 

sebagai 
Titakan oleh harian Asahi di 

    

Ibali ke Djepang pada awal bulan 

    

  

pemerintahnja tenjang-s0n|, aa n- 
basan.. Menurut sk Asahi. Wa:i 
ma akan membawa usu D 
pang untuk menje!lesaikan pam 
|pasan dengan Indonesia denga 
diuml:h uang jo besarnia antar: 
200  djuta  dollar-ig dibajarkan 
kepada Birma. dan 550 diuta do! 
lar jg didjandjikan kepada Pilip 

ina . sebagai ganti 
rang. Lebih diauh 
barkan. bahwa Wajima akan 
membuka. perundingan pendahu- 
'ua, dengan pembesar? di Dia 
karta, dengan memedjukan taw | 
ran pertama sebaniak 250 dijuta 
dollar...ig.akan.. dibaiar . dalam 

  

ramalkan « behwa “perundingan? 

Hapai persetudiuan terachir, De 

Tokyo.   
Abdul Nasser malam Senin jbt. 

dengan para . diplomat 
URSS Evgeny Kisselev, Nasser 

dan 

DJEPANG AKAN memad 
250 djuta dollar, jang akan dibajar « 

ganti kerugian perang kepada 
Ie “tmerikein Mbjhn-amny ba pun dtaryoa itu selandjutnja, duta istimewa D kembali ke kedudukannja di Djakarta 16/8, untuk ngadakan pembitjaraan2 pendah uluan emerii 

nesia & , 

Seperti diketahui Wajim, kem | 

Djuni untuk berunding dengan| 

kerugia- pel" 
Asahi mengal! 

wektn 20. tahun. Harian 'itu' mel 

sulit akan dilakukan sebe'nm terj an 

m'k'an dikabarkan oleh UP dari 19 Agustus 

| mendjadikan konperensi 
Isuatu alat untuk mentjegah ,,ben 

Ikut- Serta n ja Mesir Da- : 
lam Konperensi Interna- 
sional Tentang!Soal Suez 

deka hendak mengadakan pemi Dalam 2 Hari Ini Akan Ada Keputusan 

Ida Mesir. Ea 
AFP dalam pada itu mewarta-| 

   

politik India Tentang 
       
    

    

    

'Mentj 
sah, Kekers 

wa politik India menge: 

pada 

     

    

   

    

turan ke Yi la”. tara 
pihak? j 

bersangkutan. 1 ga 

la Barat. dari Partai. Komunis 
India telah menjatakan  menjo- 
kong .putusan pemerintah Mesir 

| menasionalisasi 
nal Cempany dan mendesak 
hendaknia pemerintah India 
memberi sokongan penuh - kepa   

Aly Jawar Jung hari Minggu, se 
sudah dutabesar India dipanggil 
oleh Presiden Nasser, kata ka- 
langan diplomasi Inggris di Kai 
ro. 

Menurut. kalangan: Inggris ta- 
di, India diduga akan menerima 
baik undangan 3besar Barat itu 
untuk menghadiri - konperensi 
tentang Terusan Suez, tapi “da-   

Feksplosif, 

kan bahwa dewan partai -Partai 
Sosialis India telah mengambil 
su?tu resolusi tentang masalah 
Terusan Suez jang  menjatakan 
hendeknia terusan itu jang men 
diadi hubungan antar benua dja- 
ngam-didjadikan suatu daerah ig 

Dalam - resolusi ini 
diserukan kepada pemerintah 
Mesir. supaia menghilangkan ke 
chawatiran bahwa “kebebasan pe 
makaian terusan tsb. akan - di- 
rintangi dan djuga ea 
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ja 

litnja 

vi-kewarganegaraan De- 
iadjukan Kepac 
gkan Berbelat: 4 Sool E ewa rganegc raon 

  

'Berpedoman Pa- 
h,Keker | Bertempat 

Tai B 

   

mengenai soal | 
mentjegah kekere | » 

Tass selandjutnja mewartaran || 
bahwa pimpinan tjabang Bengga- |! 

kongsi Suez Cal) 

gara jang pertama-tama 

     
     

  

  

  

Harga Adv. Rp. 0,95 per muim.-kol.' 

semai 

Harga Langganan (Bajar Muka) 

Dim. kota Smg.: Rp. 12,70 4 Rp. 0,30 (Materai) — Rp. 13,— 

Luar kota Simg.: Rp. 13,70 H- Rp. 0,30 (Materai) — Rp. 1dy— 

Etjeran 75 sen selembar, h 

  

  

  

| “duta Indones 

Igia: 2, 

— PELANTIKAN: 
| Istana Negara Presiden Sukarno tlh melantik Duta 

sia, dari kiri ke kanan: 1. Mr, Wiwoho Duta R. I. 
Mr, Sunarjo Duta R.I. c 

       

    

  

   

    
    

    

  

     

  

    

  

DUTA-DUTA — 

  

      

    
    

    

internasional mengenai masalah 
perensi itu bisa sadja diadakan, h R F 

djadi 

Dan kalau konperensi - inter- 
'nasional pada tanggal 16 Agus- 

itus jang akan datang adalah 
antuk membitjarakan internasio 
nalisasi terusan tsb., maka  ne- 

harus 
ditanja adalah Mesir sendiri, apa 
ia bersedia ikut dalam konperen 
Si tsb. 
Dan seperti kita batja dari be- 

rita2, maka pemerintah Mesir 
telah menolak ikut dalam kon- 
perensi tsb.,.dan memang men- 
djadi hak Mesir untuk menolak 

Inia, demikian Nj. Pudjobuntoro. 
- Atas pertanjaan bagaimana si 
kap Indonesia dalam. hal ini, ka 
rena Indonesia djuga diundang,   

inal untuk membitjarakan 

PEMERINTAH TELAH menjampaikan. RUU persetudjuan 
perdjandjian Dwi kewarganegaraan antara Indonesia dan Tiong- 
kok kepada Parlemen untuk dimintakan ratifikasinja. Sebagaimana 
diketahui persetudjuan tersebut adalah persetudjuan jang diada- 
kan dibulan April 1955 dimasa konperensi Asia Afrika di Bandung 
dulu antara Menteri Luar Negeri Sunario jang mewakili Indonesa 
dan Menteri Luar Negeri RRT Chou En Lai jang mewakili negeri 
nja. Dalam RUU itu disebutkan, bahwa perdjandjian tsb. akan 
berlaku pada tg. penukaran surat2 pengesahan jang akan dilang 

:Barang siapa tidak menjatakan IRRT .mengandjurkan kepada war- 
kewarganegaraan jang mana da- |ganegaranja masing2 jang berdiam 

    

  

” Orang-Orang Tionghoa Di Indonesia 
kan selengkapnja, Red) pada pokoknja sebagai berikut: Mereka 
jang mempunjai dwi kewarganegaraan harus memilih salah satu 
kewarganegaraan menurut kenendak dan- kepentingannja sendiri, 
Gjuga orang perempuan dalam perkawinan jang mempunjai dwi 
kewarganegagaraan' harus memilihnja salah satu. Mereka jang 
ingin tetap mempunjai kewarganegaraan: Indonesia harus menja- 
takan keterangan melepaskan kewarganegaraan Tiongkok. Setelah 
ia menjatakan hal tersebut maka ia dianggap telah memilih kesar | 
ganegaraan Indonesia. Sebaliknja jang ingin tetap mempunjai ke 
warganegaraan Tiongkok, iapun harus menjatakan melepaskan 

dan membagi orang2 jang hingga 
saat itu kaulanegara Belanda dian 

diadakan perdjandjian . multilate- 
ral (misalnja konpensi Den Haag 

    

lam waktu dua tahun, dianggap 
telah memilih warganegara Indone 
sia apabila ia dari pihak bapak 
nja berketurunan Indonesia, dan 
dianggap telah memilih warganega 
ra RRT djika ia dari pihak bapak 
nja keturunan Tionghoa. Feni 

Djika orang itu tidak mempu-| 
njai hubungan hukum dengan ba 
paknja atau djika tidak diketahui| 
kewarganegaraan bapaknja, maka | 
ia dianggap telah memilih kewar 
ganegaraan Indonesia apabila ibu- 
nja dari pihak bapak berketuru- 
nan Indonesia: dan dianggap telah 
memilih kewarganegaraan RRT 
apabila ibunja dayi pihak bapak 
berketurunan Tionghoa. i 
Mereka jang belum dewasa pa 

da ketika perdjandjian ini mulai 
berlaku harus memilih kewargane 
garaan dalam waktu satu tahun/ 
setelah ia dewasa. 3 : 

Sementara belum dewasa ia 
dianggap mempunjai kewarganega 
raan jang dipilih oleh orang tual 
nja atau bapaknja. Apabila setel 
lah satu tahun dewasa ia tidak mel 
milih kewarganegaraan, ia diang| 
gap telah memilih kewarganega- 
raan jang diturutnja selama belum 
dewasa. 

Barang siapa jang telah memper 
oleh kewarganegaraan Indonesia| 
dengan sendirinja akan  kehilang | 
an kewarganegaraan tersebut, apa | 
bila ia setelah meninggalkan wila 
jah Indonesia dan bertempat ting 
gal tetap diluar wilajah Indonesia 
memperoleh kembali kewargane- 

  

     
garaan RRT atas kehendak sen- perbolehkan menolak kekaulanega 
diri. Sebaliknja mereka jang tlh raan itu, maka djumlah orang ber 
memperoleh kewarganegaraan R asal asing jang memperoleh kekau 
RT akan kehilangan kewarganega 
raan itu, apabila mereka mening- 
galkan wilajah RRT dan berter 
pat tinggal tetap diluar wi 

      

  

sRRT memperoleh kembali kewar |: 
gganegaraan Indonesia atas kehen 
dak sendiri. Nan 
Anak2 jang dilahirkan diwila- 

jah RRT mempunjai kewarganega 
raan Indonesia sedjak waktu lahir,      
apabila orang tuanja ataupun hal 

      nja banaknja mempunjai kewar 
negaraan Indonesia,  sebaliknja 
jang dilahirkan di Indonesia mem 
punjai kewarganegaraan RRT se 
djak ia lahir, apabila orang tua- 
nja atau hanja bapaknja mempu- 
njai kewarganegaraan RR! 

Apabila seorang ' warganegara 
Indonesia kawin dengan seorang 
warganegara RRT, maka masing 
masing tetap memiliki kewargane 
garaannja sebelum kawin, terke- 
tjuali kalau salah satu dari mere 
ka dengan kehendak sendiri me-| 

minta dan memperoleh  kewarga- 
negaraan dari jang lain, 

(kaia karena anak itu lahir diluar 

dalam negara pihak jang lain, ja- 
itu warga negara Indonesia jang 
ada di RRT dan warga negara 
RRT jang ada di Indonesia, su- 
paja mereka mengindahkan hukum 
dan adat-istiadat negara dimana 
mereka berdiam dan tidak turut 
kegiatan2 politik dari negara jang 
di-diaminja. : 

Pendjelasan Pemerintah. 
Beribu2 warganegara asing ada 

lah warganegara Republik Indo- 
nesia, dan beberapa ribu wargane 
gara Republik Indonesia adalah 
warganegara asing pula. Keada- 

an demikian ini disebabkan kare 
na didalam negeri orang2 jang 
berasal asing memperoleh kewar 

ganegaraan Indonesia tidak atas 
kehendak sendiri, dan karena di- 
luar negeri, (Suriname) orang2 
Indonesia memperoleh kewargane 
garaan lain (Belanda) tidak atas 
kehendak sendiri. Pada umumnja 
suatu negara . tidak melepaskan 
warganja jang memperoleh ke- 
warganegaraan lain, apabila ke- 
warganegaraan lain itu diperoleh, 
nja tidak atas kehendak sendiri 
atau tidak karena suatu perbuatan. 

—.. Akibat politik kolonial. 
Akibat politik pintu terbuka jg 

oleh. pemerintah Belanda didjalan 
kan di Indonesia ditambah dengan 
politik kekaulanegaraan Belanda 
terhadap orang2 jang bukan orang 
Belanda, jang menghendaki supaja 
semua orang jang lahir didalam 
daerah djadjahan mendjadi kaula- 
negara Belanda dengan tidak di- 

lanegaraan Belanda adalah banjak 
sekali. . 

Orang2 ini disamping kekaula- 
garaan Belanda-nja-masih tetap 

ewarganegaraan asal- 
tidak ada satu negara 

anak warganja 

  

   

    
rja, karen 
ang melepaskan 

    

negeri dan hanja karena itu ia 
memperoleh kewarganegaraan 
ain. et era 
Undang-undang kewarganega- 

raan R. I. tahun 1946 menganggap 
orang2 berasal asing jang lahir di 
Indonesia, sebagai warganegara 
FIndonesia, kalau orang2 itu sudah 
dewasa (berumur 21 tahun) dan 
tjukup lama bertempat tinggal ser 
ta berkedudukan di Indonesia, dgn 
memberi kesempatan bagi mereka 
untuk menjatakan tidak setudju 
dengan anggapan itu, jaitu untuk 
menolak kewarganegaraan R. I. 

: 00. Setelah KMB. 
Persetudjuan KMB berpendirian 

bahwa peraturan kekaulanegaraan 
Belanda berlaku hingga saat men 

"asal asing jang dahulu didjadikan 

tara Republik Indonesia (Serikat) 
dan Keradjaan Belanda (baru). 
Pada pokoknja kaulanegara Be- 
landa — orang Belanda, dibagi- 
kan kepada Keradjaan Belanda: 
dan kaulanegara Belanda — bu- 
kan orang Belanda, dibagikan ke 
pada Indonesia. 

Persetudjuan . KMB mengenai 
pembagian warganegara sukar di 
batalkan, dalam arti: kita kembali 
pada keadaan sebelum persetudju 
an perihal pembagian warganega 
ra, kalau kita tidak menghendaki 
kekatjauan. 
Dengan persetudjuan KMB itu 

maka (hampir) semua orang-ber 

kaulanegara Belanda dan disam- 
ping itu masih warga dari negara 

asalnja setelah penjerahan kedau 
latan mendjadi warganegara Repu 
blik Indonesia. “Bagian terbesar 
dari orang2 itu ialah warganega 
ra Tiongkok. Mereka mendapat 
kesempatan hingga tanggal 27 
Desember 1951 untuk menolak 
kewarganegaraan Indonesia. 

Dwikewarganegaraan me- 
nimbulkan kesulitan2. 

Ribuan orang Tionghoa mem- 
pergunakan kesempatan utk me- 
nolak ' kewarganegaraan Indone- 

sia ita, Berapa ribu orang Tiong 
hoa tidak mempergunakan  ke- 
Isempatan itu, tidaklah diketahui 
akan tetapi dapat diduga bahwa 
djumlah itu djauh lebih ban'e 
daripada djumlah orang Tiong- 
hoa jang menolak. Maka di In- 
donesia. bersimpang-siur . orang- 
orang Tionghoa jang tidak. per- 
nah mendjadi warganegara Indo 
'nesia, orang2 Tionghoa jang per 
nah mendjadi warganegara Indo | 
nesia dan orang2 Tionghoa jang 
masih warganegara Indonesia ma 
sing-masing dgn djumlah jg tidak 
sedikit, Bahwa keadaan dwike- 
warganegaraan dapat menimbul- 
kan kesulitan2 atau halZ jg tidak 
di inginkan, — dan menghambat 
proces asimilasi, tidak perlulah ki 
ranja dibentangkan, 

Bahwa didalam negeri suatu | 
perwakilan luar negeri dapat tu 
rut tjampur dgn urusan seorang 
warganegara-negara itu, adalah 
suatu. keadaan jang tidak semes 
tinja. 

Masalah  dwikewarganegaraan 
tidak dapat dilenjapkan oleh sua 
tu negara sendiri, ketjuali kalauj 
negara itu mendenationalkan se- 
mua warganja “jang mempunjai 
kewarganegaraan lain. Tjara de- 
mikian ini bukan suatu tjara me 
njelesaikan masalah, : 

Maka utk memetjahkan soal dwi       
Pihak Indonesia maupun pihak djelang penjerahan kedaulatan kewarganegaraan setjara umum 

1930), dan menjelesaikan masa- 

perlu diadakan perdjandjian bila 
teral antara negara2 jang 

lah kewarganegaraan dari orang2 
jang. serempak mempunjai kewar 
ganegaraan Indonesia dan kewar 

gi Republik Indonesia djuga ha 
nja ada 
Tiongkok, jaitu 
an Republik Rakjat 
dan mengadakan perdjandjian de 
ngan pemerintah Republik Rak 

.warganja. Maka Perdjandjian ber 

lah dwikewarganegaraan -chusus 

ber- 
sangkutan. 
Maka utk menjelesaikan masa- 

ganegaraan Tiongkok perlu di- 
adakan perdjandjian dgn peme- 
rintah Tiongkok. ' Karena Repu 
blik Indonesia - hanja mengakui 
satu negara Tiongkok maka ba. 

satu  kewarganegaraan| 
kewarganegara- 

Tiongkok, 

jat Tiongkok. 

Isi Pokok Perdjandjian ia- 
lah penjelesaian dwikewar 
ganegaraan. 

Masalah  dwikewarganegaraan 
hanja dapat diselesaikan apabila 
Salah satu negara melepaskan 

kisar pada soal siapa melepas- 
kan warganja, Republik Indone- 
Sia atau Republik Rakjat Tiong 
kok. 
Dalam pada itu perdjandjian 

ini bertudjuan disamping : 
A. menjelesaikan masalah dwi 

kewarganegaraan R. IL — Rki. 
sekarang, djuga : 

B. mentjegah timbulnja dwike 
warganegaraan RL — RRT. 
lagi. 
Mengenai penjelesaian masa- 

lah dwikewarganegaraan pokok 
isi perdjandjian ialah, bahwa: 

a, penjelesaian itu didasarkan 
atas hak orang-orang jang ber- 
sangkutan untuk memilih — satu 
dari dua kewarganegaraan jang 
dipunjainja: : 

b. kewarganegaraan 'jang ' ti. 
dak dipilih akan hilang bagi 
orang jang bersangkutan. 

Penjelesaian 
atas hak pilih orang2 jang ber- 
sangkutan itu dgn  sendirinja 
mengharapkan suatu  pernjataan 
dari orang2 itu, maka orang2 
jang berhak memilih itu djuga 
berwadjib memilih. 
Maka diadakan sanctie terha- 

dap tidak mendjalankan wadjib 
pilih, dan karena wadjib pilih itu 
bergandengan dgn hak pilih, ma 
ka sanctienja ialah. anggapan 
bhw orang jang bersangkutan te 
lah memilih apa jang ditentukan 
dalam perdjandjian ini. 

Siapa jang wadjib me- 
milih, 

'dak terdapat 

(Isial dan politik mereka membuk- 

jang didasarkan| 

Ihak pilih ditunda sampai ia de- 

internasio 
soal 

terusan Suez, tanpa ikut sertanja 
Mesir sendiri. 

nietudjui perundingan 

Hal 'ni adatsh logis, karena ki 
ta sendiri tidak aka, membolek 
kan negara? lain membitiarakar 
hal-ichwal sebagian wilsjah kita 
sepert: Irian misalnja, tanpa ki- 
ta sendiri ikut serta dalam perun 
dingan itu. 

Adalah lain halnja: kalau kor 
perensi internasional itu akar 
mempergunakan dasar2 perundi- 
ngan ig lain. seperti misalnia 
membitjarakan ' soal kebebssar 
lalu-lintas internasional setjarz 

| keseluruhannia. dimana termasuk 
'Gjuga soal terusan Suez. Atan k: 
lhu jg akan dibitiarakan jalsh 
seal bagaimana melaksanakan Ia 
Tu-lintas ig normal dan bebas "me 
lalui terusan Suez. setelah teru 
san Suez -dinas'onslisir, Don. 
demikian dasar perundirigan itu 
tidak akan meniinggung hak Me 
sir atas wilaiahnja. demikisn Ni. 
Pudiobuntoro. 

  

barangsiapa serempak  mempu- 
njai kewarganegaraan R.I, dan 
kewarganegaraan RRT harus me 
milih satu diantara. dua kewarga | 
negaraan itu. : 

Dalam naskah perdjandjian ti 
pasal jang -menge- 

tjualikan dukebanabbna 
dari kewadjibannja memilih, 33 
lam pada itu naskah perdjandji 
an harus dibatja bergandengan 
dengan pertukaran Surat, dan 
dalam pertukaran surat antari 
Perdana Menteri R.I, dan Perda 
na Menteri RRT tertanggal Pe-| 

Pemerintah |: king 3 Djuni 1955, 
RRT dan, Pemerintah R.I, ,,me 
njetudjui bahwa diantara mereka 
jg serempak berkewarganegara- 
an R.I. dan RRT terdapat suatu 
golongan, jang dapat dianggap 
mempunjai hanja satu kewarga 
negaraan dan tidak ' mempunja 
dwikewarganegaraan karena, » 
nurut pendapat pemerintah Repi 
blik Indonesia, kedudukan so 

tikan bahwa mereka dengan ser 
dirinja (setjara implisit) telah me 
lepaskan kewarganegaraannja Rc 
publik Rakjat Tiongkok”. 

Djadi ada segolongan jang 
diketjualikan dari: wadjib pilih, 
karena golongan itu dianggap te 
lah melepaskan - kewarganegara- 
an RRT-nja, djadi dianggap te- 
lah memilih kewarganegaraan 
RI. Menentukan golongan itu 
diserahkan kepada R.I, sendiri. 

Selain dari golongan jang di- 
ketjualikan itu semua dwikewa: 
ganegaraan harus/berhak  memi- 
lih: djuga orang perempuan da- 
lam perkawinan (pasal I ajat 2) 
dan djuga anak jang sekarang be 
lum dewasa (pasal VI),  hanja 
bagi anak itu melakukan wadjib/ 

wasa. Sementara anak. itu belum 
dewasa ia  diturutkan ajahnja 
(atau ibunja, apabila ia tidak 
mempunjai bapak “lagi). 

Djadi 'dasar-dasarnja ialah bah 
wa semua  dwikewarganegaraan 
berhak/berwadjib ' memilih, - dan 
bahwa barang-siapa sekarang di 
anggap bisa memilih, harus me- 
milih sekarang djuga.   Menurut pasal I ajat 1 maka 

dasar konperensi itu. Dikatakan, 
'adalah internasionalisasi dari pada terusan Suez, maka hal it 

| bukanlah suatu penjelesian. Terusan Suez adalah memeng men. 
hak Mesir untuk menasionalisasinja. ? 

      

   
    

(Isahabatan “antara Indonesia 

  

|Suez. Dinjatakannja supaja 

Ba H5. Sugeng Yuta R. IL di Vatican, ea 

j.Pudjobuntoro: Ada- 
1 Hak Mesir Untuk 

Sa 4g : Menasionalisasi 'Suez 
Masalah: D wikewarganegaraang Dgn”RRT 
Harus Segera Diselesaikan — Tidak Ada 
iKechawatiran': Bahwa 
desak Ulm Lupangang Ekonomi: :Menurut 

“... Nj. Pudjobuntoro 
NJ. S. PUDJOBUNTORO Ketua Seksi Luar Negeri Parlemen 

atas pertanjaan ,,Antara” tentang akan diadakannja konperens. 
terusan Suez, katakan, bahwa kox 
tapi jang penting apa jang men- 

kalau jang mendjadi dasa" 

, 

Masalah Dwikewarganega- 
raan dengan RRT harus 
Iekas diselesaikan, 

Selandjutnja ' Nj. Pudjobuntoro 
mengenai RUU .penjelesaian Dwi 
kewarganegaraan “antara Indone- 
sia dan RRT menerangkan kepa 
da “Antara”, bahwa seharusnja 
Parlemen segera meratifisir perse 
tudjuan tersebut, sebab dengan 
begitu akan dapatlah selekasnja 
masalah itu “diselesaikan. Penjele 
saian masalah tersebut menurut 
Nj. Pudjobuntoro akan mengun- 
tungkan kedua pihak. Dipandang 
dari sudut po''tik luar negeri, me 
nurut. Nj.  Pudjobuntoro  penjele- 
Sajan itu akan memberi pengaruh 
jang baik pada perhubungan per 

dan 
T, pun bagi RRT pun akan 

a “djalan guna mengada 
kan penjelesaian dengan negara? 
lain, misalnja “dengan  Pilipina, 
Birma, Siam dan lain2 jang djuga 
masih menghadapi masalah Dwi- 
kewarganegaraan itu. 

Dipandang dari sudut 
Tidalam negeri, hilangnja ' Dwi- 
kewarganegaraan “itu menurut 
V1. Pudjo akan membikin terang 

situasi, sehingga akan - melantjar 
kan pelbagai usaha, misalnja da 
am. pemilihan umum, dalam me 
ngurus “imigrasi dan lain2. 
Berhubung dengan  kemungki- 

nan akan lebih banjaknja djum- 
lah jang memilih warga negara 
Indonesia "dari pada memilih ke 
warganegaraan RRT, maka atas 
pertanjaan - bagaimana pengaruh 
hat tsb. “atas hidup - perekorto- 
mian di Indonesia, Nj. Pudjo- 
buntoro mendjawab, bahwa ia 
tidak melihat atau' kewatir akan 
terdesaknja warganegara Indo- 
nesia jang biasanja disebut der. 
term “asli”, asal pemerintah ber 
laku bidjaksana dan 'betul2 men 
dialankan apa jang telah  men- 
djadi pendiriannja, jakni melin- 
Iungi golongan2 sesama warga- | 

politik 

nja. (Antara). 

mengenai soal itu. v 

lagi Mr. Iskag keluar negeri tsb. 
disiarkan “oleh ',,Pedoman”, Dja- 
karta beberapa hari jg lalu, di 
mana djuga dikabarkan, ' bahwa 
pihak Kementerian Luar Neger: 
telah memberikan  paspor-dinas 
untuk perdjalanan Mr. Iskag itu. 

Persoalan Mr. Iskag. 
Tentang persoalan jg menjans 

kut diri Mr. Iskag sendiri, Djak 
Sa Agung atas pertanjaan2 mene 
rangkan, « bbhwa “persoalan itu 
sampai saat' ini masih terus ber 
lada dalam pengusutan Kedjaksa 
an Agung, 
D:terangkan, 

saan dalam tingk 

PRESIDEN  LIBANON Ca- 
mille Shamun malam Senin ber- 
seru kepada negara2 Barat supa- 
ja mereka bersikap tenang dim. 
menghadapi masalah Terusan 

ma- 
salah ini diusut tanpa antjaman2 
atau perbuatan2 kekerasan. Pre 
siden Libanon menjatakan  hah- 
wa Mesir berhak menasionalisasi 
kan segala sesuatu jang ada diwi 
lajahnja. Soal kebebasan  pelaja   Demikian pemerintah, 

  

(Kan Batavisasch C 
vas Kusitenen Warta   

Lamhana Kebudajaar tadoneris 
#. sotchep 

- 

recheopan 

Learn 

ran melalui Terusan Suez telah 

'SAsli“ Akan” Men- 

   
   

  

      

  

   
      

      

  

di London: 3. Bambang 

  

  
@ . 

(Internasionali- 
jsasi/ (Terusan: 
" #Panamaj 1 4 5, anamaj... 
Akan ,Diasulkan' Oleh 
Negara2 Arab Di PBB? 
"DULASESAR Syria utk Ame 
ika Serikat, “Farid “Zeinuddin, 
wengarakan bahwa usul 3-5esar 
sarat supaja exploitasi Terusan 
AteZ Gw-imernas.ohalsasikan, ada 
ah suatu hal jang sama sekal. 
dada beralasan, sarena Suez Ca- 
nai Company adalah 
.6ngsi Mesir jang berdjalan di: 
bawah perundang-undangan — ne- 
3ara “Mesir diwilajah Mesir. 
«dak ada soal internasionalnja: 
tapi 3-Besar Barat-Izh jang me 
nimbulkan persoalan itu setjara 

|d-buat-buat. 
Pa keterangan jg diberikar 

nja pada'hari Sabtu jl. itu Zei- 
'nuddin mengatakan bahwa 3 Be 
Isar Barat berusaha sup-ja peng 
awasan je dimasa jg lampau se 
lalu dilakukan oleh: Mesir” itu 
dimasa depan diserahkan kepada 
sebuah badan internasional. 

  

Diterangkannja bahwa negara? 
Arab mungkin akan memutus 
ka, untuk mengusulkan kepada 
PBB supija expioitasi Terusan 
Panama  diinternasionalisasikan. 
karena terusan ini merupakan 

djala, pelajaran internasional jg 
didasarkan atas perdjandjian in- 
'ternasional, dan "tidak berdiri di 
bawah jurisdiksi salah satu ne 
gara. 

Atau, kata Zeinuddin, negara? 
Arab mungkin akun mengusul 
kan supaju diadakan sebuah kon 
perensi antara negara2 Asi, dan 
Amerika Latin untuk ambil ke- 
putusan mengenai exploitasi Te 
rusan , Panama. Sudah - barang 
tentu, kata dutabesar Syria, Ame 
rika Serikat akan diminta supaja 
ikut dalam konperensi ini. 

Atas. pertanjaan. . penjelesaian 
bagaimana je diusulkannja guna 
memetjahkan masalah Suez, Zai- 

nuddin “mendjawab: sebaga: b: 
bak pertama, Inggris,  Perantii 

'd n-AS harus. menarik kembal 
armada2 mereka- dari daerah se 
kitar “Terusan. Suez... .Kemudjn 
'apabil, 3 Besar Barat ing sn m 
ngemukakan sesuatu hal» kepad 
Mesir mereka boleh mengemi 
kakannja- dengan tjara ig « 
iMenurut pendapat. Zeir 

kemprem: mengenai mas 
'tidak mungkin, apalagi di 
kuat:n send'ata menga 

Zeinudd'n. kemudian me 
kan bahwa: 3-hari sebel: 
Syria" telah memobil ssi" : 
tan perangnja. Diumlah pssuka 
terstur Syria tidak besar. tapi ke 
mauan untuk . berdjoans ada. 
Dan. kalau. pasukan2.. terstur- t' 
dok tiukup, -maka. dapat. diadju- 
kan pasukan2 gerilja. Dem'ki 
lah a.l. kata dutabesar Syria ur 
tuk .AS. 

  

   
   

   
  

YAMAN MENIOKONG TINDA   
f 
I 

negara jang lemah perekonomian ' rut rentiana al Badr akan singgah 

“Iskag Akan Pergi Ke 
Luar Negeri Lagi ? 

Djaksa Agung"“Mengetahui Dan : Mende- 
ngar “Tentang Adanja Berita2 Maksud 
Iskag Untuk Keluar Negeri Lagi- Untuk 
ementara Pemeriksaan Thd Iskag Selesai 

: DJAKSA AGUNG Suprapto. atas pertanjaan u.sux:.... 
Siarnya berua dalam pers jaug pokoknya 
perginja Iagi bekas Menteri Perekonomian Iskaa keluar negeri, 
menerangkan kepada ” Antara”, bahwa sampai saat ini ja belum 

mengetahui dan belum mendengar: kabar akan adanja 
Mr. Iskag seperti jang tersiar dalam pers itu, schingga karena- 
nja ia belum bersedia memberikan keterangan2 atau komentarnia 

Berita tentang akan  perginja terhadap diri bekas Menteri Pe: 

bahwa -pemerik: rangkan siapa orang2nia jg dide 
at pendahuluan ngar keterangan?nia sehnga' cak 

Barat Djangan Mengantjam Kalau 
Ingin Berunding: Peringatan Shamuan 

KAN NASIONALISASI MESIR 
Putera mahkota Yaman Amir 

Saiful Islam al Badr mengatakan 

Putusan! Kongres” PNI"Su 

sebuah h 

nk 

Dan 

Mangunsarkoro. 

Tentang putusan kongres  su- 
paja anggota PNI dengan -bidjak 

sana “mengundurkan. diri dari 

Kongres Rakjat, Mangunsarkoro 

berpendapat, bahwa hal,itu tidak 

cda hubungannja dgn. sikap re- 
Ivolusioner atau tidak. Menurut 
Ivasar organisasinja, Kongres Rak 

liat harus meliputi segala aliran 
"di Indonesia." Tetapi 
keadaan, Kongres Rakjat sudah 
'ternjata tidak bisa menarik se- 

oala aliran di Indonesia. 

itu adalah satu bukti bahwa ba- 

dan persatuan jang  ditjita?2kan 
sudah tidak sesuai “ dengan 

kehendak zaman waktu ini, kata 
Menounsarkoro. 

Oleh Mangunsarkoro dikata- 
kan, bahwa berhubung dan kedu 
dukannja dalam perdjuangan an- 

tara partai, orang memang se- 
ring mendapat kesan bhw PNI 
berhaluan tidak kiri dan tidak ka 
nan, djadi tampak sebagai par- 
tai tengah. 

Achirnja karena hal jang demi 
kian itu, djuga dari kalangan 
PNI sendiri, meskipun tidak res- 
mi, sering didengar pernjataan, 
bhw PNI adalah partai tengah, 
padahal berdasarkan  azasnja 
(Marhaenisme) PNI tidak boleh 
tidak mesti masuk partai kiri, se 
bab perdjuangan — Marhaenisme 
bersifat anti-imperialisme dan an 
ti-kapitalisme. 
Dalam periode pembangunan 

ekonomi sekarang ini adalah 
amat sukar untuk ikut aktif da- 

Udi 

tity 

lihatan berhaluan - anti-kapitalis- 

me, Sering orang  mentiampur 

adukkan pengertian 
dan kapitalis dan disamping itu 

metsii masuk partai 

menurut 

Hal) 

lam pembangunan dan tetap ke-| 

  

Mangunsarkoro: P.N.I.Tidak Bo- 
TlehTidakMusti Masuk Partai'Kiri 

| Putusan : paja' AnggotayPNI Dengan 
| Bidjakeana Undurkan Diri Dari Kongres Kakjat Tak 

| Ada Hubungannja Dgn Sikap RevolusionerAtau Tidak 
“WAKIL KETUA I'P.N.I,| Mangansarkoro. menerangka 

azasnja (Marhaenisme), PNI tidak boleh tidas, 
hzenisme “bers fat anti-imperiaisme dan anti kapitalisme. 
marang ialah untuk mengingatkan kongres, supaja PNI selalu tetap ingat, bahwa. PNI adalah 
partai revolusioner, demikian” 

gpada pers, bahwa berdasarkan 
kiri, sebah perdjuangaa Mar- 

pidato. Presiden Sukarno. di Se- 

  

kebanjakan orang jang mendjadi 
pengusaha memang djuga bersi- 

kap kapitalis. Dengan tidak  se- 
dar, ada masanja djuga pengusa 
ha Marhaenis, karena kurang da 
lam fahamnja sebagai Marhae- 
nis, djuga bersikap kapitalis dan 
dgn tidak sedar pula bekerdja 
dan bersikap liberalis, Hal itu 
tentu merugikan PPNI, karena 
memberi tjap kapitalis kepada 
partai. 

Berhubung dgn itu, maka Kon 
gres PNI di Bandung telah mene 
tapkan program ekonomi jg me- 

liputi 3 fase, fase pertama pero- 
bahan ekonomi kolonial mendja- 
di ekonomi nasional. Inilah fase 
sekarang. Kemudian diteruskan 
dgn fase kedua, ialah fase eko- 
nomi terpimpin kearah ekonomi 
Marhaenis dan achirnja fase ke- 
tiga ialah fase pelaksanaan eko 
nomi .Marhaenis sepenuhnja, ia- 
lah ekonomi sosialis. 

Dalam fase pergolakan ekono- 
mi kolonial mendjadi ekonomi 
nasional ini kalau tidak awas2, 
kapitalisme nasional bisa timbul. 
Pembitjaraan ekonomi dikongres 
jang baru lalu di Semarang adas 
lah untuk mendjaga, supaja ba- 
haja itu mendjadi kurang. Dan 
pidato Presiden di Semarang. itu 
adalah utk mengingatkan  kon- 
gres, supaja PNI -selalu tetap 
ingat, bahwa PNI adalah partai 
r”volusioner, dus partai kiri, ia- 
lah partai jang anti-imperialis 
dan anti-kapitalis. 
Mudah2an peringatan Presiden 

mentjapai maksudnja, karena me 
mang diberikan tepat pada wak- 

  
pengusaha 'tunja, demikian" Mangunsarkoro 

(Antara). 
  

Barat Akan 

Nasionalisasi Minja 

terhadap Mesir, Hourani djuga m 

suatu perang sutji. (UP). 
Peubah 

DJURUSITJARA bagian | 

mengenai masalah nasionalisasi 

seakan-akan P.M. RRT Chou E   setibania di Kairo pada hari Ming 
gu bahwa Yaman menjokong tin 
dakan Mesir menasionalisasi 
kongsi Suez Canal Company. Al 
Badr kini dalam perdjalanan kem 
bali ke negerinia sesudah meng- 
adakan perdialanan ke Moskou 
dan negara2 Eropa Timur. Menr 

di Kairo selama satu mingau. 

mengabarkan akan 

maksud 

ekonomian Iskag 'itu sendiri, u 
tuk sementara waktu ini sudah 
selesai dilakukan. 

Pihak Kedjaksaan Agung dewa 
Sa ini masih terus mendengarkan 
keterangan dari orang2 jg didja 
dikan sebagai saksi2 dalam usa 
ha mengusut persoalan tsb, dan 
baru sesudah semua itu selesai 
akan menentuka, suatu pendiri- 
an. Pemeriksaan terhadap saksi2 
itu dua hari.iv Jalu dilandjutkAn 
lagi oleh Kedjaksaan Agung. De 
mikian 'Djaksa Agung, jg atas 
|pertanjaan belum bersedia mene   
mendjadi “sumber  kechawatiran 
bagi beberapa negara.  Soal2 se 
"matjam itu dapat diselesaikan de 
ngan dijalan perundingan, asal sa 
Idja perundingan ini dilakukan 
dalam suasana tenang. 

Shamun “ mengatakan bahwa 
masalah Palestina merupakan se- 
hab jang langsung daripada  ke- 
merosotan hubungan — antara 
bangsa Arab dan negara2  Ba- 
rat 

Kalau Mesir sampai  didjadi-' 

  

Isasi Terusan Suez.” 

Pernjataan  djurubitjara tadi 

mengemukakan, bahwa waktu 

Chou En Lai berbitjara dengan 
koresponden2 asing di Peking pa 
da tanggal 4 Agustus j.l., ia de- 

ngan djelas menegaskan bahwa 

rakjat Tiongkok menjokong se 

senuhnja nasionalisasi Snez - Ca 
nal Company oleh pemerintah 
Mesir. 

Dalam pada itu PM Chou me 
n9emukakan bahwa pemerintah 
Mesir sudah mendjamin kebe- 
asen pelaiaran melalui Terusan 

suez, dan bahwa apabila Inggris 
dan Perantjis masih ragu2. me 

agenai hal ini, mcka mereka ha 

"us menjelesaikan soal ini mela- 
'ui perundingan dan  djanganlah 
'nggris dan Perantjis  mentjoba 

mengobarkan intervensi bersen- 
'iata. Se'iap perbuatan  inter- 

vensi bersendjata. Setiap per- 
buatan intervensi  bersendjata 
akan dilawan oleh  bang- 
sa2 Asia dan Afrika serta bang- 
sa2 sedunia, dan perbuatan itu 
nasti akan gagal. 

Chou 
London. 

menentang ' konp 

Djurubitjara resmi tadi seterus- 
nia mengemukakan bahwa apa ic 
telah dikatakan oleh PM Chor 
En Lai itu sedemikian rupa dje 

  

Si2 itu atau dari kalingan mana. 
Sebagaimana diketahui. bekas 

Menteri Perekonomian Iskag dide' 
ngar keterangan2nja dalam hubu 
ngan dengan hal2 jg terdjadi se 
masa ja mendjabat Menteri Per 
ekonomian . dalam kabinet A-A 
dahulu. (Antara). 

kan sasaran tindakan2 permusu- 
han oleh Barat, maka Shamun 
chawatir kalau2 segala kepertja- 
jaan jang masih ada terhadap Ra 
rat akan lenjap sama sekali, dju 
pa dinegara-negara jang  mem- 

punjai hubungan2  persetudjuan 

dengan negara2 Barat. 

Presiden Libanon — mengutjap 

kan pidatonja tadi dalam sebuah 
upatjara keagamaan Kristen  di- 

biara desa Deitr al Kamar, iakni 

PP LEMAK LA AA 

Hadapi Pe- 
rang Sutji Bila Adakan 
Agressi Terhadap Mesir 

k Timur Tengah Di- 
serukan Oleh Pertai Sosialis Syria 
AKRAM HOURANI, pemimpin Partai Banth Eighar jaitu 

Torfa: sosalis Siria, pada hari ! Minggu mengeluarkan suatu sta- 
.fement di Damaskus jang memperingatkan bahwa negara2 Barat 
akan menghadapi suatu perang sufji bila mengadakan suatu agresi 

endesak hendaknia negara? Arob " 
menasionalisasi minjak Timur Tengah dan mentiegah bahwn mi 
njak itu dapat sampai di negara2 Barat. Perlu dikemukakan boh 
wa dua besar Syria untuk A.S. Farid Fjainuddin pada hari Sabtu 
ibl. djuga memperingatkan Washington bahaia akan timbulnis 

eat ho X4 4 

R.R.T. Sokong Penuh 
e - » mis 

'Nasionalisasis 
Pemerintah RRT Bantah"Sicran AFP 
Mengenai Pernjataan Chou En Lai 

  

Suez' 

enerangan dari kementerian Juar 
negeri RRT hari Senin telah mengeluarkan sebuah pernjataan 

Terusan Suez, dan dalam pada 
itu dengan tegas dibantah sebuzh berita jang disiarkan oleh kan- 
torberita Perantjis AFP dari London bada tgl. 4 Agustus 

. - BA jl, n Lai ,,menjetudiui internasiona- . 

lasnja, hingga tak mungkin dapat 
timbul salah paham. Tetapi, beri 
ta "Agence France Presse” dari 
London tertanggal 4 Agustus jl. 
mengatakan bahwa "Chou En 
Lai sudah djelas tiondong kepada 
internasionalisasi Terusan”. 

Pernjataan AFP ini sama sekali 
tiada beralasan. Kenjataannja ia- 
lah bahwa ketika para korespon- 
den menanjai Chou En Tai bagai 
mana pandangannja terhadap kon 
perensi internasionalisasi jang. tlh 
diusulkan oleh Inggris, AS dan 
Perantjis, maka Chou mengemuka 
kan bahwa djika kita memperhati 
kan komunike bersama 3 Besar 
Barat itu, maka konperensi inter 
Jlasional tersebut tadi dimaksud- 
kan untuk merundingkan soal? 
mengenai hak2 kedaulatan Mesir, 
dan hak ini tidak ' boleh terdjadi. 
Demikianlah djurubitjara bagian 
penerangan kementerian luar nege 
ri RRT. (Antara). 

Hasil Komisi 
Gatot Subroto 
Tak Akan Timbulkan 
Inflasi" Pangkat! Dalam 

Angkatan Darat 
HASIL komisi Gatot Soebroto 

tidak akan merupakan “inflasi 
pangkat” dalam Angkatan Darat 
seperti diduga oleh sementara ka 
langan, demikian diterangkan oleh 
Let, Kol. R. Pirngadi sebagai dju 
ru bitjara Angkatan Darat kepa 
da pers hari Senin kemarin. Di- 
njatakannja, bahwa pangkat2 di 
dalam TNI Wika dibandingkan 
dengan jang lazim berlaku di ne- 
gara2 lain adalah lebih rendah 
satu atau dua tingkat untuk dja- 
batan2 jang sama sehingga dengan 
ini tidak akan merupakan ,,infta- 
si pangkat”, (Antara), 

  

TIGA ANAK MATI DIGILAS 
LORI. 

Tiga orang anak masing2 umur 
8, 11 dan 15 tahun hari Akad 
jang lalu didesa Kemantren (Mo- 
djokerto) telah mati sekaligus ka- 
rena digilas lori paberik gula jang 
sedang memuat tebu, Sebabnia ia 
lah, karena ketika akan mengam- 
bil tebu diatas lori jg sedang ber 
djalan tadi mereka telah djatuh   desa asal Camile Shamun. (Ant), dan masuk dalam rodanja, 
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ANN an Ko te 
rima: 30 an Ha er, 3 TN tag. Pan 

muka: 

    

g” kepada Belanda, 

    
   
   

      

   

  

    

   

  

   

  

   

   

  

. | tidak boleh lagi 

untuk memeran 
boh — “Tetapi, dengan sekarang ini sudah ada kepu 

| merintah untuk tidak lagi | akan membaj Ta Ga Lan, ang 4 

5 kepintjangan tsb. mendjadi tic 8 T hutang-huta NU 

pada 2 

  

n 1 1 Rentjana Pembentukan Ar- 

   

       
“| byakto menerangkan kepada ,,Antara,” bahwa untuk pemulihan 

aka | kabinet dan parlemen sekarang dia mengharapkan ditetapkannja 
ja| suatu rentjana pemulihan keamanan jang harus diselenggarakan 

  

   
   

gu Pengesahan 
KEPALA STAF ANGKATAN Laut Laksamana Muda Su- 

tugas pertahanan dilaut, kepada 

| Dalam' Usaha? 
| (Menguasai... 
isi Distribusi “ 
'Masih Terlalu Ba- 
: njak ,,Avontuur" 

   
   
   

    

    

    

ti) setjara konsekwen 

    

  

   

sar| Angkatan Laut. pihak ALRI 
tldjak tahun 1953 telah menij 
Ikan rentjana pembangunan 
(mada perang. Diantaranja 

      

dengan keadaan perairan 
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Masih dapat menerima | 
Untuk : SEMAR 

      

    

    
    

  

    
   
     

    

   

   

      

    
memba 

dengan mata 

berhasil melepaskan    
     

  

     

            

  

     
     

  

   

    
    

          

    
    

        
       

    

Pa 

| Radio Imper d “Type J 299 Wa 
Dengan KEISTIMEWAAN! $ 

858 lampu, Pan 
£ 5 sek 

  

   
1956. Harian 
TIDAK TERBIT 
para 
iklen maklum adanja. 

“He 

$ 4 

“Bas & Tone Controle. 
Toko dibuka» Djam 90001900 

NV. ELECTRON, 
Dil. Gadjah Mada 30 — Tek. 734 Semarang. 

»Dityulik” 
PADA hari 

tuan Tan Ing Khoan 
  

uja jang tinggal di Se jarang. 

Pengumuman 
| Pendaftaran Mahasiswa2 baru untuk Fakultas? Hukum — Sosial 
|dan Ekonomi — Perniagaan, diperpandjang sampai tgl. 15 Agus- | Warga   . Sdr. WAHJUDI H.S., di Taman-Blimbing no. 10 

—. (djam 16.00 — 17.30 sore). 
Harap jg | mengetahui hendaknja. 
5 Presiden Curator "UNSA” 

"3 : NASI ALAN Tr 

  

BARANG? JG DISERAHKAN 
SEKSI II 

  

LENaanaR ma 

  

Sekolah Mode FEMIN 
ne Djl. MERAPI 22 — TILP. TDI. 48. 

. Telah lulus Sa aa: tanggal 24 s/d 28 Djuli '56: jang memesan “botol? limun 
K 

laporkan .ke.. 

i Li $ arid t aru dan terima pekerdjaan. 
6 . Pemimpin : Nj. MOEDJADI 

Masih 
     
   

    

    

    
     

    

   

     

    

hubungan dengan 

  

be nah 
Baru terbit: : 

. SAMADHI, MEDITATIE atau SIULIAN, 
“bergambar 1 buku tamat Rp. 5,— franco per poswissel. 

Toko Buku Ho Kim Yoe 
Brandjangan 22, Semarang. 

Kp. Karang Turi Semarang. 

1 -RALAT. 
Dalam 

  

jbl. terdapat kata2   Kechilafan tulkan. . 

Gembira senantiasa ! 

         
      
          

S Segar bugar sesudah mandi dengan 

- Lilebuoyl Kulit Tuan dengan legah 
Ka “dapat bernapas lagi — menjegarkan 

2 aa menghilangkan rasa kesal | 

  

            
          

  

LIFEBUOY meng: 

hilangkan : ketjapaian! 
    
   
   
   

    

     

   

       
    
    

j | 

1 
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PA M0 MS RL LA MA Wa 8 ML M0 LG M0 RELA MAL A3 AI 0 LN Ti, 

        

   

         

wa bendera, menembak ballon, mu iki 2x | melalui Hebargun arang, - masuk dan keluar dari trow 
" u rapat, den ked an .sukkan kedalam KEK ng unt Pe kamuatawe kan tapi achirnja dalam tempo 16 menit setelah peti 

edua tangannja dari borgolan A 

Tidak Terbit 
: Bertepatan dng Hari 1 Asjur: 
(1 Muharram 1376 H.) Tk ne 
rupakan Hari Raya resmi, maka 
besok hari Rebo tgl. 8 Agustus 

“Suara Merdeka” 

pembatja dan pemasang 

Yan Ing Khoan 

Sabtu malam, 
cigenaar 

Kabar selandjutnja jang kita 
perolch menjebutkan, bahwa ke- 
lika pentjulikan itu terdjadi ke- 

telah 
melaporkan kepada fihak jang 

Pendaftaran pada: SEKRETARIAT "UNSA” di Djl. Hal |berwadjib, maka sekarang ini 
mahera-Timur 12a/Nias IV (dari djam S— 12 siang). kesana Ban 2 Yg mn ska 

Idonesia. Tetapi karena kuran 

  

| udah2, maka rentjana itu & 

A3 2. 

        

| keamanan betul2 tertjapai, dan dite- 
tapkannja rentjana pembangunan Angkatan Laut untuk tugas Aa an : 

(pertahanan. Mn | 
te-| Untuk rentjana pembangunan 

Se- 

Itiantumkan djumlah, matjam dan Ikan sesuatu ja 
mo-|type kapal2 perang jang dibu-|ru. Karena sedjak dibukanja tem 

-Ituhkan Angkatan Laut sesuai In 

   
| perbatian dari pemerintah jg. 

“bai sekarang tetap tinggal : ter- 
(katung-katung menunggu diadju- 
an keparlemen untuk disjahkan 

“GUBERNUR DJAWA Barat 
menerangkan kepada ,,Antara”, 
bahwa dalam hasrat jang besar Isaikan dalam djangka waktu 10 i | jang 

Na Jar dikalangan bangsa kita jg muda tahun. Dalam rentjana itu terma . 
o- Isuk teri : idikanol muda untuk menguasai sektor -Isuk recrutering dan pendidikan2 Pain nan teriin «“bonjak 

Ikeachlian bagi para perwiranja. 
IRecrutering ini sesungguhnja ba 
'gi ALRI bukan sesuatu jang ba 

»ayonturisme,” Perhatian besar 
itu tertudju baik kepada barang2 
dari luar maupun dari dalam 
hegeri, sedangkan bagi bangsa 
kita distribusi itu merupakan la- pat2 pendidikan bagi bawahan, n 
pangan jang sangat baru. Disam bintara, dan perwira di Instituut|p: 1 

'Angkatan Laut tahun 1951 dijping itu perhatian kepada pro- 

Surabaja, berarti ALRI telah melduksi jang meminta tenaga dan 
ke-uletan sangat kurang. 

. Gubernur memberikan ketera 
ngan ini berhubung dengan ke- 
njataan adanja antagonisme da 
lam perekonomian di Djawa Ba 

    |laksanakan salah satu program 
dari rangkaian pembentukan ar 
mada. Tetapi karena  penamba- 
han materi minta kebidjaksanaan 

  

  

  

    

     

  

   
     ngunan Desa 

uk kemudian dikubur p?an, te 
digali lagi, ia muda Ansor 
tsb. 5 

i sebelum Prof. de suatu resepsi 

nja, terlebih dahulu 2 pemuda di 
tjoba utk menutupi kedua mata- 
nja masing2 dgn plester, 
warna hitam dan kain berwarna 
putih dan hitam. Kedua pemuda 
itu menjatakan, bhw mereka ti- 

pertjobaan tadi, kemudian kedua 
“, Mmatanja Prof. Nicky ditutup dgn Ana 
J2 plester, kain hitam putih dan konperensi tsb. 

kajn hitam lagi.  Sesudahjtadi tampuk uutr beberapa 
itu, kenyaman dari tempat djauh orang dari Putjuk Pimpinan GP 
Mr. iwan menerima sebual 
bendera warna merah dari Fe 
orang pembantu utk mentjari tem 
pat diantara penonton utk kemu- 
dian ditjari oleh Prof. Nicky. Ter 

Injata dalam tempo jang tak lama 
|Mr. Gunawan dapat diketemukan. | 
Seorang wanita jang memegangi 
3 matjam bendera berdiri Ik. 30 

aa pada malam itu 
sambutan2-nja, dan para 
ngan lainnja. 

Lalu Prof. Nicky memperlihat- 
kan ketjakapannja dlm menembak 
ballon karet jang dipegangi oleh 
3 orang jang masing2 berdiri di- 
atas sebuah kursi dan letaknja ki 
ra-kira 30 meter dari Prof. Nicky. 
Disamping 3 orang itu ada  se- 
orang wanita jang memegangi 3 
buah bendera jang warnanja dju 
ga seperti jang dipegangi oleh 
3 orang itu. Kalau wanita itu me 
hundjukkan bendera kuning, ma- 

bungkan adanja 

KONPERENSI Gerakan Pe- 
se-Djawa Tengah 

Minggu malam jbl. telah dimulai 

Nicky Nana dan pertundjukan 8 gan, Suka” Semata as 

rensi jang berlangsung sampai tgl 

kain ber 7 Agustus dihadliri oleh 50 utu- 
san dari tjabang2 G.P. Ansor se- 
Djawa Tengah, dan 60 orang 

dak dapat melihat apa2. Dengan peserta berbagai tjabang olahraga 

jang diadakan berkenaan Jengan 

Dalam resepsi keseragaman jang setaraf sebagai 

Ansor dan Sek-djen PB NLLL, jg ini akan berachir tahun 1957. Bagi 
menjampaikan ! 

unda- 

Anang Dahlan dari P.P. G.P. 
Ansor dalam pidatonja mendje- unjai uktur 

azas dan tudjuan G. Pp, |dan peralatan? pendidikan jg tju 

akan dibitjarakan dalam konpe- 
rensi ini jakni berkisar pada per- 
soalan bagaimana pemuda Anso 
lebih intensif melaksanakan pem 
bangunan negara dengan pengab- 
idian jang total. Dengan menghu- 

plan 5-tahun 
pembangunan desa dari Pemerin- 
tah, A. Dahlan mengatakan, bah 
wa G.P. Ansor jang terdiri dari 

JAKARTA, SOLO, . in Sr BR aan EN PA AN oa semerintah. .... dari pemerintah. maka pename| rat, jakni. bahwa walaupun pro ta Ba Hidup2 Dgn Kedua Tangamnjal| “kalau disediakan biaja danf »hun anak buah tidak dapat se duk , terutama dalam bahan na 
Di » Haa . PE Un Sa PO Sa data Pein es ga ukup, makal mbane de 3 bal e anan naik, tapi toc ganja | "Morgok” Mengandusei Jaap/ Jepara Mor|ksatatan Inax Kiki makaf bung dengan, pensambtkan kab Kata Mak, Mp LA Darren 
Atadkpmvamim ras Dgn Mata Tertutup San —mosmmmemwm (TAS ini tidak mentjukupi utk. Nawa menegaskan lebih 

tr patang Semarang pera uan tags ear aa ag, 3 Na , Liu mad Maya oa Ya Sa Inda, bahwa Sana adanja 
icky jang terkenal dgn ib tatenathien ja, Saptu | 4 : yu EA al Ti TE NAAR TNER P Jua (hasrat besar untuk menguasa! 

sore, pada Minggu Na ea pan sekali penonter Konp. Ansor Bi- penggantian kapala seharusnjal sektor distribusi itu, maka dgn. merasa kagum “melihat kejakapan" Jang” Prot. | La Pembia- is Demikian Laksamana “Muda  sendirinja pihak js sudah sedjak 
| Jeep arm Ben aan 5, Pen: aan tjarak kan €MIDA-suvyakto menerangkan. 8 Kapal berpuluh atau beratus tahun me 

dari type fregat dan korvet jang 
ini masih dibikin di Italia, bagi 
ALRI tidak berarti penambahan 
kekuatan. Tetapi hanja sekedar 
sebagai pengganti kapal2 jg su- 
dah usang. Berapa biaja jang di 
butuhkan utk pembentukan arma- 
da, Laksamana tidak bersedia me 
nerangkan. 

Kursus ulangan dan tamba- 
han perwira. : 

Selain pendidikan bagi bawa- 
han, bintara dan perwira, Ang- 
katan Laut djuga menjelenggara- 

nguasai distribusi itu mengang 
gapnja sebagai bahaja akan kedu 
dukannja. Dengan sendirinja pi- 

4hak ini berusaha untuk memper 
kuat diri pula, antara lain mela 
kukan 'penimbunan2, Menurut 
dugaan Gubernur, perbuatan 
..hamsteren” itu dalam waktu ini 
"mungkin dilakukan lebih banjak 

| daripada penimbunan tahun? il. 
jalan keluar: perbaikan or- 

ganisasi dan elektrifikasi. 
kan 5 .$ Atas pertanjaan mengenai dja- 
han er AN PR en Ka lan keluar dari keadaan ini, Gu- 

5 ai : bernur menerangkan, bhw  djika berikan chusus kepada para per- 
wira bekas gerilja, utk mentjapai dikalangan bangsa Indonesia ada 

jang berhasrat utk bekerdja da- 
lam lapangan distribusi perbaiki- 
lah organisasi2-nja, beladjarlah de 
ngan baik2 dan tjarilah pengala- 
man. Dari D.E.I. Djawa Barat 
Idiharapkannja usaha jg bersifat 
mendidik kepada orang2 jg ingin 
bekerdja dalam lapangan distribu 
si itu. Tapi itu hanja utk sebagi- 
an sadja dari pemuda2 itu, maka 
oleh karena itu sebetulnja Peme- 
rintah harus segera melaksanakan 

perwira jang dididik di Instituut 
Angkatan Laut atau diluar nege- 
ri. Angkatan terachir dari KUTP 

para perwira tamatan Instituut 
Angkatan Laut dan K.I.M. Den 
Helder tidak diadakan KUTP. Te 
tapi mungkin harus menempuh 
pendidikan keachlian. Berhubung 
kita belum mempunjai instruktur? 

- ——— : 5 : 1 sn K laskan projek Djatiluhur, jang bukan sa # : surat-kabar harian "Sin Min” |m. djauhnja dari Prof. Nicky, (OS Ga Bah kup, maka sementara waktu kur- |: ti irigasi i Na ja ih jang sedjak Rabu malam ,,hi- Prota Nicky  sendiripun  Imamoga: Ansor, jakni berazas Islam dan lsus keachlian dikerdjakan diluar (Aap MNng Untuk Aa tapi TM MM MS IL SLALU Ilang” dari rum: seba di Un “Ingi 3 matjam bendera itu. Kalau bertudjuan menegakkan Islam negeri. Demikian Kepala Staf kian Gubernur jang mendjelas- U & ba s i 99 baja Se dani Maa aa : dianut” wanita mengambil bendera war- dalam arti jang luas. Mengenai Angkatan Laut menerangkan kepa kan, bhw untuk Djawa Barat elek 
ni 4 versitas - awer gading oleh golongan jang tidak dike- Pp nga 1 opa ri MAP da “Hijab atjara konperensi dikatakan, bah-| 'Selangjutnja ditambahkan, bah- ni Pi. La Pa SEMARANG nal, telah kembali dirumah anak |merah dan begitu seterusnja. —  |wa salah satu diantara atjara jg |wa bagi para tjalon perwira (ka- beri kehidupan, kepada orang ba- det) di Instituut Angkatan Laut 

berlaku Undang2 Hukum Pidana 
dan Hukum Tatatertib Militer, 

T Isesuai dgn anggota militer lain- 
nja. Djadi berarti tiap kadet atau 
bawahan dari Angkatan Laut 
mempunjai hak mengadukan” 
(beklag indienen) setjara berting- 
kat. Eskader ALRI sekarang ha- 
nja terdiri dari 1 pemburu torpe 
do, 4 korvet dan beberapa ma- 
tjam kapal dari type pembrantas 
kapal selam, penjapu randjau dan 

njak dan pemuda jg ingin beker- 
dja- dalam lapangan produksi. 

  

SEMARANG, $ Agustus 1956 : 
Djam 07.25 Petikan dari Disco- 

IRadic: 
Pada tgl. 31 Djuli 1956 jbl. Su- 

darmin seorang pengendara be- ag tjak ketika sedang mengendarai aa “—.————m. betjaknja di Djalan Randusari tlh 
dihentikan oleh seorang jang tak 
dikenal. Orang tersebut menjuruh | 
membawakan 24 botol limun. ke 
Kp. Petelan Redjosari Gg. I, kemu ! 
dian betjak terus menudju ketem' 1ene1 pat tersebut, tetapi setelah sampai'Pun, Prof. Nicky dapat melalui 8 di kampung ternjata tak ada orang Orang itu. Kemudian 8 orang itu 

mk jalan dgn berdiri ber 
Selandjutnja perkara itu terus di Gjedjer 2 orang. Pun Prof. Nicky lapork: »Seksi “IL. Djomblang. dapat mengendarai sepeda motor jang sampai kini “barang tersebut itu ditengah2 mereka dgn 

itu. membikin & 

jang pada waktu itu sedang ber- 
dinas meronda. Siapa jang mem 
punjai barang tersebut diharap ber 

u len Kantor Polisi 
Seksi II. Djuga telah ditahan lagi 
4 helai surat gadai jang telah di 
ketemukan di Djl. Stadion dan di 

berita  konperensi pers 
SBKP jang disiarkan « hari Senen 

c jang kurang 
tepat, jaitu tgl. 9 Agustus jang 
mestinja harus dibatja tgl. 2 Agst 

itu dengan ini dibe- 

MI RAT LT DLL AL IL EL AL TK 

NN 1114p 3: 

   

    

             

    
     

    

  

     

    
       

       

    

    

    

  

     

    

    
    
   

      

    
    

   

   
   

  

      

  

— jrangkan ttg. dasar 

ihuran telah menetapkan 
Lia kerdja al. jalah untuk menjam 

    

  

ka. Prof. Nicky lalu '- menembak 

Gipegangi oleh salah 
3 orang jg berdiri 
dan begitu seterusnja sam   
tundjukan 
penguburan hidup2 pada 

wa pekerdjaannja didalam 
itu telah selesai. Ternjata 

jang 

monstrasi2 jang dilakukan oleh 
Prof. Nicky. Selandjutnja dari 
fihak Pemerintah Kota Besar Se- 
marang | didapat  diketerangan, 
bahwa tidak lama pula di Kebon 
Binatang Semarang akan diseleng 
gerakan pertundjukan adu dom- 
ba jang maksudnja utk menghi- 
bur kepada rakjat Semarang. 

aa 

  
DPD PER. IAN. 

Dalam keterangannja kepada 
pers hari Saptu jbl., Kepala De- 

SOAL PEMBENTUKAN DPR/ 
ALIHAN. 

£ |sentralisasi Kantor Gubernur Dja 
wa Tengah Mr. Sutarmo mene- 

pembentuk- 
an DPR/DPD peralihan menurut 

beberapa hal jang kurang djelas, 
hingga perlu diminta pendjelasan 
lebih djauh dari Kementerian Da 

1 Negeri. Untuk maksud ter- 
sebut, maka pada hari Minggu 
ia- bertolak ke Djakarta utk min 
ta pendjelasan, karena dalam me 

  
harapkan tidak terdapat kesala- 
han-kesalahan. 
Diterangkan seterusnja, bahwa 

Gubernur baru2 ini telah menge- 
luarkan instruksi kepada para Bu 

pati, Wali Kota dalam lingkungan 
Propinsi Djateng jang maksudnja 
utk menjiapkan Panitia Persiapan 
DPR/DPD Peralihan, agar sebe- 
(lum tgl. 17-8 Panitia tadi diselu- 
ruh Djateng sudah dapat dilan- 
tik. Selandjutnja fihak Guber- 

rentja- 

paikan undangan kepada partai2, 
trganisasi2 maupun perseorangan 
iang telah ikut serta didalam Pe 
Iiilihan Umum jbl. untuk mengi- 
yinkan wakil2nja dgn  mandaat 
penuh pada tgl. 16-8 jad., dima- 
ya akan diadakan pertemuan 
mungkin diruang sidang DPR 
Prop. Djateng Smg. utk menen- 
tukan langkah? selandjutnja. Di 
harapkan sesudah diadakan pelan 
tikan Panitia Persiapan Pemben- 
takan DPR/DPD peralihan, dalam 
waktu jang singkat atau sebelum 
ig. 1 September 1956 sudah da- 
pat, dibentuk DPR/DPD  perali- 
ban. Tindakan2 tsb. diambil, ka- 
jena Gubernur Djateng tidak me 
»jetudjui adanja vacuum dalam 
Lemerintahan demokrasi jg diha 
lapkan pula dalam tempo jg sing 
Kat dapat diachiri, demikian Mr. 
Sutarmo jang achirnja mengha- 
rapkan pada tgl. 8-8-1956 jad. su- 
Cah dapat kembali dari Djakarta 
can selandjutnja ' memberi la- 
boran2 kepada Gubernur Djateng. | 

18.000 HELAI GAMBAR” ' 
2 DISITA. 

Atas pengaduannja G.S.G. pe 
ingusaha Foto ,,Hollywood” di 
Sidodadi Semarang oleh — fihak 
kepolisian seksi II Semarang ba 
ru2 ini disita sedjumlah gambar 
gambar beserta klise2nja dari se 
Ibuah pertjetakar di Semarang. ! 
Sebabnja karena GSG merasa 
bahwa is memegang ,,auteurs- 
'recht” atas pentjetakan gambar 
gambar itu. Dalam pengusutan 
ternjata bahwa gambar2 itu ditje 
tak atas pesenan dari seorang 
bernama L.H.S. Adapun gambar 
gambar jang telah disit, sedjum 
lah Ik. 18.000 helai dan seharga 

S8 S2 TNO Ta Mn 2 RL ALA IL kira2 Rp. 4.000,—. 

pemuda2 jang kebanjakan berada|lain2 jg sudah tua. 
08.30 ballon jg berwarna kuning jang 

. seorang dari 
diatas kursi 

2 pai 3 
ballon itu tertembak seluruhnja. 

Lain pertundjukkan adalah me- 
ngendarai sepeda motor melalui 8 
orang jang berdiri berdjedjer. De 
ngan tidak menerdjang seorang- 

“tidak 

itu. Trowongan jang masih terba 
kar itu kemudian dilalui dgn dja 
lan kaki jang berhasil pula. Per- 

jang terachir adalah 
sngubur Prof, 

Nicky jang kedua tangannja ter 
lebih dahulu diborgol. Kedua ma 

jtanja tidak tertutup. Peti dimana 
ia merebahkan diri lalu ditutup 
dan lalu dimasukkan kedalam 1o- 
bang jg dalamnja 1 meter dengan 
hanja diberi kawat 2 meter untuk 
.memberi tanda orang diluar, bah 

lobang 
dalam 

tempo 16 menit kedua tangannja 
diborgol itu dapat dilepas- 

kan dgn selamat. Demikianlah de 

tadi. : 

mendjelaskan aktiviteit Ansor d 

akan pemud,, d 

uk Cow 2 ii masih ditahan. Selain menahan 24 ada seorangpun jang tertabrak. i af 
NN Sao ane ie ar Sa botol limun kini di Seksi II an Dengan sepeda motor pula. se.) memandang aliran kanan 1. Nj. Soejoed 9 ditahan djuga sebuah zadel Sepe buah trowongan jang disiram mi uda ii tidak me 2. Nj. Soewarno : da motor merk Solex jang telah Njak tanah dibakar pun dapat difpemuda diluar negeri tid: 

2 Soenarto - diketemukan di Gg. Pinggir oleh lalui dgn selamat dan ia tidak| mandang kanan atau kiri, asal- x - S0enarto seorang anggauta Polisi Seksi II Sampai menerdjang  trowongan|kan bisa menambah pengetahu- 

tidak bertentangan dengan prin 
sip kinperensi A-A jl. di 

ngirimkan kawat jang menjata 

itu kepada Pemerintah   resepsi itu membentangkan soa 

lam. 

  

GABUNGAN Perserikatan Peru- 
sahaan Rokok Nasional (Gappe- 

Kensi (Kongres Ekonomi Nasional 
Seluruh Indonesia) utk mengikuti 
  
10 Agustus. Alasan penolakan ia- 
lah pendapat Kensi, bhw Gappe- 
ron tidak memenuhi sjarat seba- 
gai organisasi pengusaha nasio- 
nal sebab tidak seluruh anggota 
Gapperon aseli Indonesia. 
Gapperon jg mewakili 400 peng 

pendapat, bhw Kensi dgn” demi- 
kian tidak representatif utk bitja 
ra tentang ekonomi nasional. Per 
lakuan seperti ini dialami 
oleh Persatuan Pedagang 
Djakarta. Demikian menuru 
wat Gapperon kepada Antara”, 

2 Ekor Orang 
Utan Dari Hatta 
Untuk Birma 

Wakil Presiden Hatta hari Sab 
tu pagi telah menjerahkan dua 
ekor orang-utan, seekor betina 
dan seekor djantan, kepada kuasa 
usaha Burma, Sao Boonwat ber- 
tempat dikabinet presiden Merde- 
ka Utara, Djakarta, Waktu wakil 
presiden berkundjung ke Burma 
beberapa waktu setelah beliau me 
ngundjungi India sebagai tamu ne 
gara, beliau berdjandji akan mem 
berikan dua ekor orang-utan utk 
kebon binatang di Rangoon. 

MESRA RA ANN NANANAN 

PEMINDAHAN DJENAZAH 
PAHLAWAN. 

Dinas Pemeliharaan Makam. Ten 
tara kes. Inf, 9 mengabarkan, bah 
wa pada tgl. 11 Agustus j.a.d. akan 
dilangsungkan upatjara pemindah 
an sedjumlah rangka2  djenazah 
pahlawan dari makam Pahlawan 
Plumben ke Makam Pahlawan Ka 
senden Tjirebon. Upatjara akan di 
mulai djam 07.30 pagi. 
HASIL BERGOTONGROJONG. 
Sebuah gedung SR baru, kini 

telah dipergunakan untuk beladjar 
anak2 SR didesa Tjiandeu ketj. 
Madjalengka. Biajanja ditaksir 
berdjumlah Rp. — jang kese 
muanja dipikul oleh rakjat desa 
itu sendiri setjara gotongrojong. 
Sementara itu didesa Tjangkuang 
Tjirebon, oleh penduduk 'desa se- 
tempat telah pula ' didirikan ge- 
dung SR 6 th dengan tjara serupa. 
Beajanja meliputi djumlah Rp. 
3 

didesa dan peladjar2 pesantren jg 
merupakan urat nadi dari kehi- 
dupan desa, maka peranan dan 
pembaktian pemuda Ansor tidak 
akan bisa Se 
pelaksanaan plan n gunan 

1 resepsi itu 
lam hubungan dea gerakan 

ikatakan bahw MET 
Kan 5 ataujrima 9 buah resolusi dan pernjata 

kiri dalam ikut sert,  festival2jan jang disampaikan kepada Men 

an. Pembitjara menjinggung pu 
la mengenai kedjadian disusul- 
kan Suez dan mengatakan, bah 2 
wa meskipun soal nasionalisasi 
susukan Suez oleh Mesir itu ada 
lah soal nasional Mesir sendiri, fPGPN tahun 1955 dengan perbai- 
tetapi mengenai persaudaraan Is 
lam tidak bis. dilepaskan dengan 
Ansor. Dan tindakan Mesir itu 

Ban- 
dung jang menentang tiap2 ben-|sehari, pembagian sepeda jang me 
tuk kolonialisme. Dengan demi- / 3 
kian maka GP Ansor telah ne tata la” angsuran jang ringan. 

kan persetudjuan atas tindakan 
5 Mesir, 

demikian kata K.H. Wahib Wa 
hab.' Sekdjen PB NU Saifuddin 
Zuhri dalam sambutannja pada 

soal kepemudaan dilapangan Is 

Gapperon Ditolak 
(Utk Ikut KENSI 

theek. 08.190 Imbauan pagi. 
Orkes Gumarang. 09.00 Enam Se-   

  

PURWOREDJO 

tjabang 
Purworedjo, jang dihadliri oleh 
para anggotanja dan Dewan Pim 
pinan Daerah Djawa Tengah, jang 
'berlangsung baru? ini telah mene- 

Ketua I PP GP Ansor K. H.| PUTUSAN PON Ea KE Iu 

Wahib Wahab dal | Kongres ke II Sebda 
    

    

teri Dalam Negeri, Gubernur Dja 
wa Tengah dan lain2nja. 

Resolusi itu antara lain menen- 
tang rentjana Menteri Keuangan 
mengenai pengurangan pegawai se 
banjak 3075, bagi pegawai2 daerah 
autonoom jang akan dipensiun, 
supaja diberikan sjarat2 jang meng 
ntungkan bagi pegawai2 jang ber 

gkutan: pelaksanaan inpassing 

  
kannja dan ikut duduk dalam pa 
nitia inpassing. Bagi buruh harian 
tetap jang sudah memenuhi sja- 
rat2nja, supaja diangkat mendjadi 

“Ipegawai berbeslit, upah pekerdja 
harian ditetapkan minimum Rp. 8 

rata dan adil sampai pekerdja ha- 

Selain itu supaja upah ' pekerdja 
“Idiusahakan pembajaran uang jang 

tidak usang (robek, bosok dsb.) 
Dapat ditambahkan susunan de 

wan tjabang, sekretaris uumum 
ISunito, wakilnja Sumo Utojo dan 
Abdullah Murjono. Badawi dan 

1 A. Rosjad pembantu. 

TJILATJAP 
AN ea La 

32 ORANG TAHANAN S.O.B. 
DIBEBASKAN DARI NUSA- 

$ KAMBANGAN. 
Diperoleh keterangan, bahwa 32 

orang tawanan S.O.B. di Nusakam 
bangan, 'Tjilatjap jang dituduh 
tersangkut dalam peristiwa gerom 

ron) telah ditolak oleh Panitia (agan MMC di Magelang, kini tlh dikeluarkan dari tahanan. 
3 djumlah tersebut, seorang 

peraturan  Undang2 no. 14 th. K E : OT Tai Tasal dari daerah Klaten, 31 
rn an peraturan | pelaksanaan Aa am oealn Ta Ben aa erang. lainnja dari luar dan dida- 

. 4 th. jang dikatakan ada Te lam kota Magelang. Menurut kete 
rangan dalam pengusutan jang di 
lakukan pihak jang berwadjib, me 
reka tidak dapat dibuktikan dgn 
sjarat2 atas dasar hukum untuk 
diadili perkaranja dimuka Hakim. 
Mereka ditahan sedjak tahun 1953. 
Sementara itu dikabarkan, bahwa 
didalam kamp tahanan O.T.T, Ma 
gelang kini masih terdapat 14 
|orang jang ditahan, karena ditu- 
at tersangkut perkara kedjaha- 

KLATEN 

  
”GONDANGWINANGUN” 

—.. MULAI GILING. 
Paberik gula di Gondangwina- jngun (Klaten) jang mestinja telah 

mulai giling sedjak 15 Djuni jl. 
baru giling tgl. 3 Agustus sebagai 
akibat tuntutan pihak buruh jang 
tadinja. belum dipenuhi. Tidak di La eka gabAn Mara menjele 

in Trik i 6 | mai Ke An 
enurut keterangan,  djumlah 

:tebu jang akan digili k itu ini ada 21000, Te Hang iri L wintal mili paberik sendiri, tebu raat 221 600 kwintal dan tebu "1 : 1 
8ac00 antara Madukismo 

'elum dapat diketahui ber: kwintal gula akan dihasilkan Lan ti, tetapi menurut tjatatan2 jang ada tebu jang terlambat digiling, thasil gulanja akan berkurang dari 5m kalau itu tepat pada waktu- 

|SRAGEN 
| KEMBAR TIGA, 
|. Menurut laporan jang terlam 
. bat datangnja, dinjatakan, bahwa 
baru-baru ini, B, Kartopawiro, 
ipenduduk desa Tlebuk, KI. Ke- 
dawung, Ketj. Mondokan, Sra- 
gen, jang baru pertama kali itu 
bersalin, telah melahirkan anak 
kembar tiga, terdiri dari dua 
perempuan dan seorang laki2, 

Kelahiran tsb. terdjadi setjara 
berturut-turut, “ialah dua anak 
perempuan lahir lebih dahulu 
dengan satu ari2, sedang sebentar 
kemudian lahir lagi seorang anak 
laki2 dengan satu ari2 terseadiri, 
akan tetapi baji laki2 hanja ber 
umur 2 djam dan meninggal. 
Hingga berita ini ditulis ibu 

.dan dua anaknja kembar perem- 
| puan masih didalam keadaan 
Ibaik dan sehat semuanja, 

  

. Ma rumpun. 09.30 Dari Lautan Teduh. 
n Jateng 11.00 Dari Film Malaya. 10.30 Or 

2 ESA oleh Setyo Raras. 13.15 Carry dgn 
kawan2nja. 14.10 Krontjong dan 
Langgam. 17.00 Taman Kusuma. 
17.00 Dunia Anak2. 18.15 Dari dan 
untuk Angg. A. P. 18.30 Ruang 
DPDAD. 18.45 Dari dan untuk Ang 
gauta A.P. (landjutan). 19.30 Tepat 
Jen sanann ? 2015 Gamelan Pantja 
Suara. 21.15 O. H. Penghibur Hati. 
2215 O. K. Kembang Katjang. 
23.00 Penutup. 

SURAKARTA, 8 Agustus 1956 : 
Djam 07.20 Kiriman dari Kanak. 

07.50 Lagu2 Arab. 08.10 Irama In 
donesia. 08.40 Irama Beguine. 09.00 
Klenengan oleh Mardi Karawitan. 
11.00 Indonesia Populer. 11.15 Ra 
juan Siang. 12.00 Dari India. 12.15 
Irama Maluku. 12.45 Musik Ruang 
an. 13.10 Njanjian Suprapti. 14.15 
Irama Hawaii. 17.00 Dunia kanak2. 
17.40 Aneka warna. 17.50 Ruang- 
an pemuda pemudi. 18.15 Ruangan 
A.P. 19.30 Riang Gembira. 19.45 
Kontak dengan pendengar. 20.05 
Pantjaran Sastera. 20.15 Permainan 
Biola. 20.30 Wajang Orang oleh 
Karawitan Studio. 22.15 Wajang 
Orang (landjutan). 24.00 Penutup. 

JOGJAKARTA, 8 Agustus 1956 : 
Djam 07.20 Menjambut I Mahar 

ram. 07.30 Rajuan pagi. 08.15 Ane 
ka warna. 08.45 Lagu2 Tiongkok. 
09.00 Lagu2 Semenandjung. 09.30 
Njanjian Coboy. 09.45 Barisan Bi 
duanita Jogja—Solo. 10.00 Wajang 
Orang oleh Ngesti Pandowo. 13.10 
Rajuan Siang. 13.40 Siang Riang 
14.10 Krontjong dan Stambul. 
17.00 Taman  Kepanduan. 17.40 
Lagu2 anak2. 18.15 Gamelan Sun- 
da. 18.30 Peladjaran Lagu Djawa. 
19.40 Hidangan Enam Sekawan. 
20.15 Dagelan Mataram. 21.15 
Ruangan Djapen. 21.30 Manasuka 
untuk A.P. 22.15 Manasuka untuk 
A.P. (landjutan). 23.00 Penutup. 

jas Studio Bandung. 11.00 Ujon2   
Djakarta, 8 Agustus 1956. 
Djam 07.30 Empat Sekawan. 

08.10 Seni Djawa Studio Djakar- 
ta. 09.30 Maya  Sarodja. 10.15 
Konsert pagi. 12.00 Orkes Melaju 
13.10 Orkes Kr. Puspa Kemala. 
17.30 Peladjaran Njanji. 18.30 Ke- 
tjapi Batak. 19.30 Enam Serum- 
pun. 21.00 Lembaran Wanita. 
22.15 Sekar Galib Pakuan. 23.00 
Penutup. 

Tjirebon, 8 Agustus 1956. 
Djam Pembatjaan Al @ur'an. 

07.30 Menjambut I Asjura. 08.30 
Gamelan Degung. 09.10 Barat Po- 
puler. 09.30 Lagu2 Langgam. 
10.00 Irama Bali. 10.30 Radio Or- 
kes Surakarta. 11.00 Gamelan Ma 
dura, 11.30 Krontjong Extra. 12.00 
Musik Siang. 12.30 Kwartet Su- 
dharnoto. 13.10 Permainan Accor- 
deon 13.20 Orkes  Harmonium. 
14.10 Lagu2 Sunda. 17.00 Pendidik 
an Budi Pekerti. 17.30 Siaran A.P. 
18.15 Dunia Olah raga. 18.30 Al- 
bum Puisi. 19.30 Orkes Hawaiian 
Gembira, 20.30 Pilihan Pendengar. 
21.15 Gamelan Sigeger. 22.15 Ga- 
melan Sigeger (landjutan). 23.00 
Penutup. ? 

SEMARANG, 9 Agustus 1956 : 
Djam 06.25 Djaja Suara. 07.10 

Empat Sekawan. 07.45  Gending2 
Surabaja. 13.15 Trio dan Kwartet, 
13.30 “Orkes Cosmopolitain dll, 
14.10 Krontjong Siang. 17.00 Gen- 
ding2 Dolanan, 17.30 Peladjar dan 
Sastera. 18.15 Permainan Piano 
Tunggal. 18.30 Ruangan Penerang 
an A. D. 18.45 Permainan Piano 
Tunggal (landjutan). 19.30 Lagu2 
Sumatera dan Malaya. 20.30 Can- 
tervisscher dengan  kawan2nja. 
21.00 Mimbar Islam. 21.15 Dari dan 
untuk Pendengar. 22.15 Pembatja 
an Buku, 23.30 Penutup. 

SURAKARTA, 9 Agustus 1956 : 
Djam 06.10 Genderan pagi. 07.20 

Genderan pagi (andjutan). 13.10 
Hidangan Reog Ponorogo. 13.40 
Selection. 14.10 O. K. Puspa Dunia 
anak2. 17.40 Varia Djawa Tengah, 
17.50 Irama Indonesia. 18.15 Penga 

Tjoba ,/Teknik"“ Saja ' 
Jangy Istimewa.... 

Kissah' Seorang:Kepala Djawatan Di 
Djakarta Jg Mengganggu Pegawai 

Wanita-nja 
DI DJAKARTA sekarang sedang ramai mendjadi ,,santapan 

pembitjaraan” orang tentang pengaduan seorang pegawai wanita 
kepada Menteri PP & K. Pegawai wanita tadi, nj. Dra. (drs. wa- 
nita) S.S. mengadu pada Menteri bahwa ia selalu diganggu dan 
dipermain-mainkan oleh chef-nja, S., kepala Djawatan Dinas 

  

Purbakala. 
Menurut pengaduan wanita 8 

tadi, kepala djawatan.tsb. jang 1 3 
disebutnja sebagai seorang ”se- Hg z1 
xuele psychopaat” (orang jg ti- . NARA NN     dak normal dalam... kehidupan| | P 
sexucel-nja) selalu .. menguber- , & 

uber dia dan mengadjukan usul| ' TEKNIK ISTIMEWA 2 
jang tidak senonoh kepadanja. Kabarnja seorang Ke ja- 
Sering kepala diawatan tadi seo-|watan di Djakarta jang hidung 

belang dan mata kerandjang, se lah-olah berolok-olok,. tetapi se- , : 5 

benarnja bermaksud sungguh? me |tjara tidak sopan selalu membang 

ngatakan kepada pegawai wanita'ga-banggakan kepada seorang pe 

tsb. untuk “mentjoba teknik se-| gawainja wanita, tentang Tatap 

xueel-nja” jang istimewa. Tentujaja” jang istimewa. Dan kepala 

puas, katanja. djawatan ini selalu mendesak ke- 

pada pegawai wanita tadi untuk 

"7 

Sang kepala djawatan, demi- 93 Na 
kian menurut pengaduan  pega-|mentjoba ”Teknik”-nja itu, Tentu 
wai wanita tadi, selalu tidak|hebat, - Kantodia in 
malu-malu dimana sadja asal. Sir-pong kol FpIngi 1 

ini kepala djawatan lulusan ”Se- 
kolah Teknik” mana ja? 

Hlooo, kaluk kaluk nanti da- 
tang pertanjaan dari orang2 jang 
djuga mau beladjar Teknik. .... 

TEKNIK ISTIMEWA (II) 
Inggeris gembar gembor bahwa 

ia sudah ,,siap utk perang” se- 
minggu sebelum nanti akan dilang 

ada kesempatan untuk mentjubit- 
tjubit badan pegawai tadi. Djuga 

dalam. 'upatjara2 resmi,  djika 
sang kepala djawatan bisa berte- 
mu dengan pegawai wanita in- 
tjerannja itu, tak lupa selalu ia 
mempraktekkan praktek tjubitnja 
dan mengulangi usulnja tentang 
”teknik sexueelnja“ jang istime- 

wa itu, sungkan konperensi 24 Negara 

Menurut pengaduan wanitalutk rundingkan soal Suez, Nah, 
mungkin ini djuga suatu "Teknik 
Istimewa” Inggeris utk mengger- 
tak Mesir supaja mau ngalah dim 
soal Suez, 

Kok aneh ja: siapa dulu bisa 
kira bahwa seorang kepala dja- 
watan di Djakarta bisa memberi 
inspirasi kepada politik Inggeris 
untuk meniru, eh, ”Teknik”-nja 
jang istimewa ?? 

TEKNIK ISTIMEWA (III) 
Berhubung arti baru jang 

diberikan oleh seorang kepala 

tadi pula, sang kepala djawatan 
pernah beberapa kali memasang 
“perangkap” untuk  memantjing 
pegawai tadi dalam djebakan 
agar kemudian dia bisa membuk- 
tikan “teknik”-nja jang istimewa 
itu. Tetapi perangkap jg disusun 
rapi itu, selalu gagal sadja. 

Pernah dalam suatu konperen- 
si dinas di Puntjak, sang pega- 
wai wanita tadi akan ditempat- 
kan dalam suatu kamar dalam 
bungalow bersama dengan kepa- 
la Djawatan. Maksud jg busuk 

  
ini gagal. djawatan di Djakarta kepada ka 
Kemudian waktu nj. dra S.S. limah "Teknik” itu, maka seka- 

tadi berkewadjiban mengantar rang banjak timbul kegelisahan 
missi kebudajaan “India ke Bali, dan tjuriga terhadap  kalimah 
sang kepala djawatan  ternjata,” Teknik”, 
djuga sudah mensiasatkan suatu| Djangan djangan nanti seorang 
intrigue dalam tjara pembagian|,ahli teknik” salah salah 
kamar penginapan sedemikian(bisa dikira orang ahli sebang 

rupa, hingga dia pikir akan bisa Isa kepala djawatan Djakarta tadi. 
mendjebak nj. S.S supaja kalah) Bisa blaaaaiiiieeekk ini nanti! 
menjerah. Siasat ini gagal lagi. At 
Walhasil sang kepala djawatan £ 
tidak pernah berhasil untuk mem 1 
buktikan "teknik istimewa -nja  Capong 
itu.   Tetapi dalam pada itu praktek 
main tjubit-tjubit berdjalan terus, 

| aimana sadja ada -kesempatan. 
Peristiwa nj. dra S.S dengan 

kepala djawatan Sistadi bisa men 
djadi pembitjaraan ramai, karena 
oleh sesuatu sebab jg kurang te- 
rang, pengaduan nj. S. S jang 
tebalnja 27 halaman dan jg seha- 
rusnja berupa prive kepada Men- 
teri PP. 8 K., djatuh ketangan 
pers dan dimuat setjara pandjang 
lebar dalam sebagaian pers sen- 
'sdsi Djakarta. Publik sedang me- 
nunggu sekarang apa jang akan 
diputuskan oleh Menteri P.P. & 

  

“Rumusan Baru 
Ttg Irian Barat 
Sedang Dipeladjari 
MENTERI LUAR negeri Rus 

lan Abdulgani atas pertanjaan 
menerangkan, bahwa rumusan 
tuntutan Indonesia atas Irian Ba- 
rat kini sedang dipeladjari. Ada- 
lah satu hal jang logis, bahwa" 

pada sesuatu jang sudah tidak 
ada lagi, demikian djawab men- 
teri atas perfanjaan, atas aya 
Indonesia akan mendasarkan tun 
tutannja afas Irian Barat itu, 
sesudah perdjandjian2 KMB di 
batalkan. 

Dalam pada itu, banjak men- 
djadi pertanjaan mengapa nj. dra 
sebagai seorang wanita intelek- 
tueel tidak bertindak  radikaal 
sebagaimana pantas diharapkan 
dari seorang wanita  terpeladjar 
jg tentunja bisa diharapkan bisa 
bertindak onafhankelijk dan radi- 
kaal. 1 : 

Umpamanja sadja ,,meludahi 
kepala djawatan” tadi, waktu dia 
gila tjubit-tjubit dan  adjukan 
usul2 jang tidak senonoh. Banjak 
jang berpendapat “ bahwa tjara 
jang demikian ini akan memberi 
peladjaran jang pahit: dan setim 
pal jang akan bikin ,,kapok” ke- 
pala djawatan jg hidung belang 
tadi, dari pada keadaan sekarang 
ini, jalah didjadikan schandal 
peristiwa tsb. dgn. nama nj. dra. 
S.S. mendjadi bahan-sensasi dan 
,senjuman ketjil” tiap orang. 

Perlu diterangkan bahwa nj. 
dra. S.S. adalah seorang djanda 
jang kemudian kawin lagi. Dia 
mempunjai 5 orang anak: dan 
berasal dari keluarga kalangan 
B.B. sebelum perang jang berke 
dudukan amat tinggi. 

Kepala djawatan S. bagi pen 
duduk kota Jogja, sudah bukan 
orang asing. 

Ditanja apakah ada kemungki 
nan presiden Soekarno akan ine 
nangguhkan perkundjungannja ke 
Eropa Timur dan RRT, berhu 
bung dengan keadaan jg timbul 
akibat masionalisasi — Terusan 
Suez, menteri Roeslan Abdulgari 
menerangkan, bahwa hingga sa- 
at ini tidak ada niat untuk me 
penmnyekaah perdjalanan presiden 
itu. 

Di Ceram Barat 
Disinjaleer Ada. 
nja Gerombolan 

11 
MENURUT pihak Penerangan 

Angkatan Darat T.T. VII, sela- 
ma bulan Djuni jang baru lalu, 
dalam usaha2 alat2 negara me- 
mulihkan keamanan di Sulawesi 
Selatan hasil2 jang ditjapai an- 
taranja 180 orang  ditewaskan, 
465 orang memnuhi panggilan 
negara, 32 orang ditawan. 
.Sendjata jang dirampas sebu- 

njak 3 putjuk sten, 68 putjuk 
L.E., granat 1 bidji, bren 5 pu- 
tjuk, mortier 5 putjuk. magazein 
2 bidji dan helm 1 bidji. Peru- 
mahan/pengangkutan  gerombo- 
lan jang dibakar sebanjak 144 
bangsal, 10 ton padi dan 75 
buah perahu lajar. Dipihak alat 
alat negara 7 orang gugur, 16 
orang luka. Rakjat 3 orang di 
tjulik dan seorang tewas. 

  
  

djian. 18.30 Seni Karawitan. 19.30 
Imbauan. Malam. 19.45 Mimbar 
Islam. 20.30 . Malam  Manasuka. 
21.15 Malam Manasuka (landjutan). 
22.15 Irama Padang 'Pasir. 23:00 
Penutup. 

JOGJAKARTA, 9 Agustus 1956 : 
Djam 06.10 Irama Ketimuran. 

06.35 Frankie Laine menghibur. 
06.45 Krontjong pagi. 07.20 Sedje 
nak Mambo. 07.30 Suara Kentjana. 
13.10 Dwi Suara. 13.45 Ditepi Su- 
ngai Gangga. 14.10 Musik Siang. 
17.00 Gelanggang Kanak2. 17.40 
Hendy memetik Gitar. 18.15 Serio 
sa Ringan. 18.30 Njanjian Sendja. 
19.40 Cello Recital. 20.15 Penjanji2 
Djakarta. 20.30 Hidangan Malam. 
21.15 Mimbar Islam. 21.30 Motjo 
pat diseling Genderan. 22.15 Motjo 
pat diseling Genderan (landjutan). 
23.30 Penutup. 

DJAKARTA, 9 Agustus 1956 : 
Djam 06.30 Rame Dendang. 07.30 

Orkes Studio Bandung. 13.30 Gen- x : 
deran dan Tjlempungan. 14.10 Ham Gerakan RMS di Ceram sudah 
mond Organ. 17.15 Kesenian Sun tidak mempunjai arti besar lagi. 
da Panggursh, Ta Mate Naa pada sebulan jang lalu per 
lius. 1 rio dan Trio. 4 TA ah 
Orkes Gambus. 22.15 Orkes Kr. Ira an terdjadi Dea terha- 
ma Baru. 283.00 Penutup. .dap anggota alat2 negara berna- 

. ma Na Saparua, 
TJIREBON, 9 Agustus 1956 : dan djuga tidak la 
Djam 06.10 Kmbun pagi. 0640 sdah Sadakan ana Kn 25 

Orkes Musette. 07.10 Orkes Sapta- Sudan diadakan gerakan2 militer 
nada. 07.39 O, K. Puspa Kemala. | berhasil ditangkap seorang kapten 
13.15 2gp Jk at Angka RMS bernama J. Manusama. Ber 
warna Krontjong. 14,10 Irama Te- ini , 
nang. 17.00 Peladjaran Njanji. kamu Tag Mb Sean ditang- 17.30 Siaran A. P..18.15 Lagu? Me Kap pula Z orang anggota polisi 

jang dituduh telah memberikan 
bantuan kepada gerombolan jang 

sir. 18.30 Channet dengan piano. 
nja. 19.30 Mimbar Islam. 20.30 

menamakan dirinja RMS ini, 
(Antara). 

Di Ceram Barat disinjalir 
adanja gerombolan D.L/ 
LL 

Selandjutnja disampaikan berita, 
bahwa pada tanggal 14 Djuni jg 
lalu didaerah Lusu Ceram Barat 
disinjalir adanja gerombolan DI/ 
TII dibawah pimpinan Salahuddin.   

Ketjapi Tunggal. 21145 Ruang 1I.P. 
M. 21.30 O. H. Tjahaja Musa. 22.15 
O. K. Sangkuriang. 23.00 Penutup. 

Hasil Undian Uang Besar Djakart . 
Rp. 500,— 

35838 23692 
248229 392351 
20173 278635 
105907 444828 
62724 90147 

420949 335897 
10146 340682 

168318 299566 
105778 108126 
71975 421354 

413857 409930 
65462 120429 

332070 88008 
195057 35886 
214888 119107 
206854 77896 
359808 457586 

225735 
360287 
443898 
357588 
186422 
423450 
393978 
351390 
322249 
170180 
47235 
59083 

101271 
69831 

353150 
392675 
324627 

357843 
399104 
306012 
401856 
106326 
13250 

207159 
171882 
55406 

324501 
377935 
187798 
190089 
253258 
37924 
33150 

147134   
“ 

232629 
33009 

314588 
176046 
149061 
231405 
432187 
68807 
106202 
54450 

305812 
380604 
82/58 
61718 
385025 
211825 
158007 
333018 

339071 
455923 
31279 

452799 
15276 

175076 
281278 
253693 
331929 
32300 

319796 
331307 
S1121 

403651 
216678 
105379 
17112 
76927 

74584 
103981 
316390 
442972 
370831 
176296 
315787 
169375 
449685 
196254 
344650 
12169 

182191 
15533 

237836 
80637 

160325 
423467 

236061 150872 
431637 59456 
234033: 51448 
287101 372674 
291835 294583 
318302 418229 
259008 44509 
110750 439826 
450500 | 284210 
112964 | 409305 
1108711 204582 
122001 | 314004 
403587 | 108482 
2104781 83707 
307403 ! 390612 
318601 241773 
64635) 333005 

3636361 413726 

212961 
444080 
351682 
203612 
195784 
173820 
12007 

303842 
310831 
73117 
118389 
123223 
46646 

408695 
163088 
447973 
54122 

406423 

83301 
225845 
407786 
251231 
413821 
134889 
136832 
383234 
435522 
394126 
54236 

447758 
412806 
124232 
141006 
320469 
221917 
408787 

19797 
30872 

269565 
302500 
234717 
454341 
285016 
62325 

134039 
354189 
193613 
421468 
70837 

389946 
241434 
132533 
133520 
215250 
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kita tidak akan mundur kembali “ 
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| INI MALAM D. 
“ROYAL” : 4:15 - 6.45 - 915 23 Temu 

  

R. OETOMO $ 
pada tanggal 29 Djuli 1956. 

USAHA RAKJAT (LABU.R) | 
IRAKARTA. £ 

P. T. BANK TABUNGAN. 
| TIABANG SU 

Meliputi daerah2 Karesidenan Surakarta dang Pakjakartik 
Pan Na Ba bo. Begitoto 480: Solo. 

Mengusahakan tabungan setjara ringan dengan uitkering jang me- 
nguntungkan ditambah dgn pembagian keuntungan extra. 
djaminan bagi hidup Saudara. Silahkan berhubungan. TI 
Masih dapat diterima Agent? jg aktief untuk kota? dalam dae- 

  

ha, 

0 Solo 

  

rilyn Monroe - Rt. Mitck 
"RIVER of no RETURN” 

REK” 5. Ta Oo UU Ahh Di UNIVERSAL STORES” 

  

  

2D s' Pa. 

5.00 - 7.00 - 9.00 (17 th.) 
Film RUSIA BERWARNA : 

| (Pakai Tekst Indonesia) 

”GR A ND” 

'ADMIRAL USHAKOV' 

  

5.00 - 7.00 - 9.00 (17 th.) 
"ORILON" | 

EXTRA: INI SORE djam 3.00. | 

“ Menerima Seluruh Dunia 
“ Stroom hanja 19 WATT 

| “ Harga E.Z. Rp. 11251— 
| Dapat dibeli pada : 

Bodjong 10 - Tilp. 449 Semar 
  

"ROYAL"  415-645-9.15 
17 th.) 

"INDRA" “ 445-715-930 : 
Meena Kumari - Kishore 

| (Tari2 Pakai Warna) 

"ROXY” 4457915 (17 th) 

"RUKHSANA" 

Radio diseluruh Djawa Tengah/ 
Djawa Timur. 

Ta Na aa TS 

WE    
Madhu Bala ”"NAZNEEN” Nasir Khan — (Dewi Impian) 
  

“Ii Li Hua - Lo N 

   

SP ”DJAGALAN” 5..7.-9.. (13 th) | 

    

  

(z ARA TO DJARI | 

  

KIFA BARU TERIMA : PELADJAR" BARU TROPICAL WOOL, BAMBOO |Untuk : PAGI, SORE dan SHARKSKIN, IMITATIE, BA- | MALAM HAN PYAMA, - KEMEDJA. KILAT 4 Bulan 
Kwaliteit halus, Harga murah ! | Kursus: 
Menunggu Tuan punja keda- BIASA. Na 
tangan. : Pem. MOCH. TOESORE 

KIM BiEs 

D.M.B. (17 th) 

| #INDRA" : 445 - ZIS - 9.30 Film India Tekst Indon, 

       

   
P Peci rai dus nhgn 
2 C.Tatwap 

Oren te Sta 

PERSARI Ftv 

    

  

SEBUAH FILM INDIA TER- 
TARI2AN 

DALAM WARNA JG MENA-" 
BESAR DENGAN 

RIK!! 

  

INI MALAM D.M.B. 
pskUX”"» (ORLON” 
5.00 — 7.00 — 9.00 (17 th) | 

  

Barsa on the navat 

Saksikanlah bagaima: 

mar djadi orang jang 
MO in dan 
diri dari intaian polisi. ....i..! 

terhor 

An na seorang | pentjuri, jg karena kepandaian | 
dan kelitjikannja dapat menja- (Sebuah sedjarah jang tak dapat 

kemudian lepas Iiitam jang dahsiat ! 

. 

INI MALAM D:MB: 
|5ROXY” 4.45 - 7.- 915 (17 th) 

2 Fa mba pg sja “3 

. Ni TN 

3 IN | 

4   
Van Heflin dalam pera- 

nannja jang lebih kuat dan lebih 
1 E NOOk edema 

dangkan: ... 
“I-BATILE CRY” 11! 

apa jang pernah 
SHANE” dan 

  

  
Cirmsscort MN 
| SEGERA DATANG | 

  

    

  

  

INI MALAM D.M.B. 
»GRIS” —  ,GKAN It. 

| 500 — 7.00 —. 9.00 (A7 th). 
FILM RUSIA BERWARNA : 

(Tekst Indonesia) 

  IMA 
KISAH PERTEMPURAN DI 

LAUT HITAM 

SELURUHNYA BERWARNA 
PAKAI TEKS BAHASA INDONESIA 
PERANKAN 

  

dilupakan tentang perang lautan   

2 £ 

No. 6-B — Semarang. |    
MURPHY RADIO TU-238E | 

Fa. Central Java: Electronics 

dan pada SERVICE -DEALERS 

   

  

       

SIM EA 

| suxti-2 sebingga Orang-2 jang kami tolong ” . 

sean MICROPOR, SArw2 d4 

salin Na Rumah OBap 

Film India jang terbesar tak da- |: 
sat diliwati ! & mena “ 

        
  
(UHAMN ADIJAH 

    

  

        

  

Pendrikan Utara No. 45 SEMARANG. 
$ Ia « Li dan II A/B. 

  

     

  

     
      

  

2 

2 8.— 

F3. 45, — 

naa 90,— 

23 40,— 
K6. 1,50 

KA 0,05 
|: 10,— 

29. 121 

10. 10. 

1 

| Djam untuk Pesan tempat: . TUKANG BESNAREN If # | | Untuk bagian: Bangunan 
| “Grand” - "Lax” 4 l—i2—| TENNIS dan BADMINTON "| PMK abua S a mb sata na | Gris - Royal - Indra: 10-—11.— | in Ba Be aka 201 n| 

”Orion” - "Rex : 9—12— |Jang berpengalaman. Jang tidak: Sjarat2 Tamat S.M-P. atau Tg “Ipengalaman djangan melamar. sederadjat, 
pada saudara2 jang sudah 
pernah duduk dikelas 

. bouw. 
|| Pendaftaran/keterangan di Djl. 

#1 |Nias NI/1 Smg. . 

  

/ OP Laga et tp $ P SOP ia : £ 
1 Ketua Kursus, SUATU WA E ( OEDIHARDIO). 

  
    

TO 
SELALU DIPILIH UMUM 

PENG AN SAN tjap KATES, obat sakit kepala, masuk angin, 
influenza, badan panas, pegal linu (zenuwpijnen), rheumatisme, 
sakit gigi, sakit kuping, sakit perut pada waktu datang bulan 
(menstruatie). : 
Sedia P.A.S. dalam rumah tangga, maupun dalam bepergian ber- 
arti kesehatan badan tetap terdjaga. 
BALSEM tjap KATES, menjembuhkan penjakit-penjakit seperti 
batuk, kepala pening, bernafas sesak, sakit pinggang, pegal linu. 
Amat: berguna bagi penggemar olah-raga. Mag 
URUS - URUS tjap KATES, dari sari buah?, berguna sekali untuk 
membikin bersih perut untuk mentjegah penjakit-penjakit jang tak 
di-inginkan. 4 : 5 
OBAT MATA tjap KATES (MU-CEHI LING), dibuat 3 matjam : 
MUCHILING PUTIH, bermanfaat untuk menjembuhkan: penjakit 

: mata mendjalar, mata gatal, mata bergetah, air mata merembes. 
MUCHILING KUNING, berguna sekali buat menjembuhkan mata 
'berasa panas, mata berasa sakit, mata bergetah, air mata merem- 
bes, mata berasa berpasir, mata merah serta bengkak, mata berasa 
pedih. MUCHILING HITAM, paling mandjur akan menjembuh- 
|kan mata trachoom, mata berasa kepanasan, mata merah berasa 
pedih, ngeri melihat tjahaja, mata kena terpukul, kulit mata me- 
Irah dan sakit, kulit mata saki karena luka. 
OBAT - OBAT tsb. diatas dapat dibeli dimana-mana. 
PERUSAHAAN ANGGUR DAN OBAT REN AY & Co. 

DJAKARTA 
  

   

5 
— SU RABAJA. 

: : svRar -PUDJL AK. - 

ik dang dertante tangan Gibawah ini, kami : 

Ia Pedagang merk BUDOJO DUNGUS Distrik KANE 2g, 1) menud31 (mengakui ) Sengan sesungguhnya, bait OBAT Bi Ino TUpO miniak BAR L8NO, dan BALSIM BAR LENG,banjak dukti-burty ong Kesehatan, seperti AKI I SAKITPINGGANG, DESENTRII, dan BATUKe2” Cal L PEBANIRII dan BATOKE2, telah kom ega sae alan 

tersebut,di toko kam. 

Yak Kami mengambil Obat tersebut 14&a8-2 kami mendekati dan ba- 
"bingga siponajua? : . penata venjiarkan de- 

TOKO BUDOJO DINGUS, MASA MENDO1A akat-2 BAN LING d1 
Keyada segenap Tapisan Mami 

Jang kami sudah membukt 
penjaki$. 

Kenal! IAg3 Rani bereerai PAKATLAH ORA? BAN Lung " ag 

#9Tukan agar tjobalah pakai 
long segala Ikan 3 matjam obet biso mendw 

SHE TJONG 
Djalan BAWPAN.Ko.22. 
- 

      COLI A DAYA 
r— cas & 1 

ea dang Pa 4 
ORO-unba B RW G 

| aan Obat » Ban Leng”   
   

| djuga sangat mandjur untuk menjembuhkan 
! batuk baru atau lama, dysentrie, hosa, tenggo 

. rokan sakit, aambeien, bisul2, kudis2, gatal2, 
“luka2, digigit binatang berbisa d.LI. 
Bisa dibeli dimana-mana tempat. 
Kalau tizda boleh kirim Rp. 16.— untuk 1 botol 
"Ban Leng Tjeng”s Rp. 10-— untuk 1 botol ”Ban 
Leng”: Rp. 3.50 utk. 1 blek "Balsem Ban Leng”. 

ji Aturan pakai ada tertulis dipinggir gambar botol. 

Dikeluarkan oleh : 3 
z RUMAH OBAT 

. 1 4 

Ijeh She Tong 
Djl. Bawean 22 - Surabaja - Telp. 8. 2207 

Kundjungilah 
Ahli Nudjum Occultist 

PROF. SHOUKAT Astroloog f z 
Menerangkan segala hal? penghidupan peruntungan,. Pertjintaan, 
perusahaan, keselamatan dan mengobati segala rupa penjakit 
speciaal untuk orang wanita jang ingin punja anak atau jang 
tidak ingin. hamil, karena kesehatan. Consult Rp. 15,— 

Djam bitjara: Siang 9—1 Sore 4—7 
HOTEL GRAND 

... Telf. Smg. 1395 - KAMARNo. 12 - Plampitan Semarang. 
  

  

    

   

  

   

INI MALAM potere 
: Sa 

PREMIERE F : 

Ber. 
Sa Td Do | 
any 

Dengarlah 

MONROE | own trontier... through 

bernjanji, thundering rapids! 

RIVER or beraksi !   
'Kisah jang mengagumkan tentang sebuah sungai jang tak -kenal 
ampun tentang orang2 jang tak pantang mundur ! Saksikanlah per- 
kelahian mati hidup ditebing batu, pergumulan diatas perahu jang 
oleng diarus sungai jang mengganas.......... ! . 

    KUSIA vs. TURKI! 

  

Type Pertj. »SSEMARANG” Idzin No. 3498/111/A/171 

  

   

       

   

   

. Ketjuali itu dapat menerima: 

S.M.P., untuk bagian Onder- 

- - : e ae ! Ta “aa 0 Ta Ta LL 2 
HI AKRILIK I RRI ERRRINPINNSAAI 7 Te RK 
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N
 

  

SM, OTOT, GATAL-2 , (ax4t-2 ) , 

ONGKOS KIRIM BEBAS. ' $ 

         aa 2 ji AA PA ti : T Ta e na Ta aa TE EP TN 1 

DALAM PERSEDIAAN: 
# "SENAPAN ANGIN MERK : EN : 

B.S.A. Airsporter dengan See Sight kalb. 514 mm. 
| DIANA Model 80B. dengan diopter kalb. 5Y2 mm. 

# PELURU BERLINGKAR UKURAN. F 
9,3 X 62, 8 x 60, 8 X 57, 30.06 dan 65x 54. 

£ PELURU SENAPAN LITJIN UKURAN. 

28 isi looper. 
# . PISAU ADJAK. Me ena $ 

Tjap Mata, dengan gagang tanduk Mendjangan, bikinan Djerman. 
£  KOPLAMPEN. 

Merk Winchester dengan 5 battery dan 3 battery. 
DITUNGGU KEDATENGANNJA (ZEILENDE.) 

€ SENAPAN? MERK : 
F.N. BROWNING, automatigue kalb. 12 dan 16. 
GEVARM, automatigue enkelloop (tjies) kalb. 22 (5,6 mm). 
KRICO, repeteer 5-— 10 schoten, kalb. 22 (5,6 mm). 
SIMSON, dubbelloop kalb. 12 dan 16. 
B.S.A. Club, senapan angin kalb. 414 mm. 
DIANA Model 80B, dengan diopter kalb. 4/4 mm. 
FALKE, senapan angin kalb. 42 mm. | 

# .. PELURU2 MERK WINCHESTER UKURAN. : 5 
30.06, 7 X 57. Mauser Super X, Winchester 44, — 401, — 32 Special, — 30.30 dan 
Winchester kalb. 22 (5,6mm), Super X, Super Speed dan | High Speed 

« MENERIMA REPARATIE DAN BRUINIEREN DARI SEGALA MATJAM SENAPAN 
DENGAN DAPAT TANGGUNGAN. 

1 

KETERANGAN2 DAPAT DIMINTA PADA : 

PUSAT PENDJUALAN, SENAPAN 5 AMUNISI 
DAN ALAT2 BERBURU 

Djl. Rd. Patah No, 52 (Purwodinatan) 
SEMARANG. 

2 

  

  

INDUSTRIE 

3 BO sn 5 ONG 106 en 

Surabaya— Semarang — Djakarta 

KUMAH TANGGA NIONJA TENTU LEBIH MENARIK, DJIKA DI PERLENGKAPIN DE 
NGAN POOL's PRABOT RUMAH TANGGA. 

   
- 

M.S. RAHAT 
sa 

Specialist untuk WASIK (Am 
beien), ASTHMA, KEPUTIHAN 

PENGUMUMAN 
Dokter Pemimpin Sanatorium: 
Ri WNgawen”#Salatiga H8 dan lain-lain Penjakit. Obat 

: — | WASIR dengan garansi sembu: 

Memberi Kesempatan kepada Pedagang2 Jiicaiam 12 har sampe tune: 
akar -akarnia 

ZONDER OPFERATIE 
Djam birjara: Dan 9 

sore 5— | 

Bahan2 Makanan 

JANG SANGGUP 'MENDJADI LEVERANCIER DENGAN 
CONTRAK SEDIKIT?.NJA 3 BULAN. PENAWARAN HARGA 
BARANG DENGAN SAMPUL TERTUTUP HARAP DISAM- |. mem ema 
PAIKAN KEPADA DOKTER PEMIMPIN SANATORIUM | ee ————— 
"NGAWEN” SALATIGA, PENDAFTARAN DITUTUP 
SAMPAI TGL. 15-8-1956. 

DOKTER-PEMIMPIN SANATORIUM ”NGAWEN” 
Si SALATIGA, 
- (Drs. WIROHARDJO) 

5 aa IK Ta Au 0 

Bantuiah 

Pom, I.    
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k ACTAMER -— 

bithionol, bahan ba- 

ru pemberantas ku- 
man-kuman.      

        

BRIS dengan ACTAMER « 
Semangat bekerdja dan rasa gembira... Tentu 

akan terhalang djika kulit terganggu. Terutama 

didaerah panas: semua, tua - muda, 

harus ber-djaga? terhadap se- 

gala matjam infeksi. Setiap 

hari memakai sabun wangi 

Bris, berarti pemeliharaan 

|. Poris Dwneuna 
1.12 —, 16 isi ideal, bougnette, loopers dan setengah isi, 20 isi looper, 24, isi setengah dan | 

Toko ,,PURNAMA” | 

LN R5 dota BN AK MU UK hh MT LA aU 

    

    

bermanfaat untuk: 

V . tjadangan hari tua 

Y .djaminan keluarga 

tanpa sesuatu keharusan 

mintalah pendjelasan dari: 

P. T. PERTANGGUNGAN DJIWA 

“DHARMA- HASIONAL” 
Djakarta- Kota: 

  

Dj. Tiang Bendera 90 tilp. 807 Kota, 
Djakarta: Metropole: Flat 28 — Djl. Diponegoro tilp. 1061 Dng. 
Bandung: Djl, Djawa I | Semarang: Djl. Mataram 16. 

  

Nat PNS dijiwa "nasional: jing' pertama: sedjak.. kemerdekaan. 

  

  
LA LL UN La Aa On. An. On 0   

“HEALT Bin BEAUTY 

A MODERN GOCELSE FORMULE 
RATUNJA SEGALA OBAT KUAT. 

IALAH : 
ALLAHOO RADIUM TONIC PIL 

Extra Strong. — Tanggung sewm- 
buhkan segala penjakit seperti: Buuh 
Pinggang. Djantung, Urat-sjaraf. otak 
(Brain), Lemah-badan. Ini pil menam- 
bah darah, sumsum dan manik, baik 
buat orang jang bekerdja dikantor. 
Alasan penjakit: Badan lekas tjapu! 
makan tak hantjur, sering marah?, 
Kepala pusing, Entjok, Linu2,. muka 
puujat, Kaki-tangan dingin sering semut- 
semutan, Mata kurang terang, penjakit 
pikiran (senewen), sakit pinggang, djau- 
tung berdebar2. 

Buat itu kita bikin ALLAHOO RADIUM TONIC PIL, Tanggung 
100 pCt. berhasil. 
Harga per botol ....... Ka Oa Sana Ma an ee .. Rp. 30,— 

i »SPOWDER ADJAIR 

Kczeem, kadas, kudis adalah 
penjakit kulit jang berbahaja 
dan dapat merusak seluruh 
badan kita. Pakailah seialu 
»Powder Adjaib”. Obat ini 
luar biasa inandjurnja.  Da- 
iam tempo jang sesingkai2- 
aja segala matjam penjakit 
Eczeem, Kadas, Kudis jang 
berbahaja dapat disapu bersih 
sampai seakar-akarnja. Sega- 
la matjam Eczeem, Kadas, 
Panu. Kudis d!l. jg telah lama 
tidak bisa sembuh . dengan 
Mmaljam2 obat jang lain. Insja 
Allah dgn Powder “Adjaib 

“ akan baik kembali seperti 
orasa. Powucr Agjaib adalah satu2-nja obat Eczeem, Kadas, Kudis 
jang terbaik. Tidak ada bandingannja diseluruh, dunia. Tanggung 
garansi 190 pCt. Harga 1 botol Rp 25.— Bisa kirim seluruh 

indonesia tambah ongkos kirim 10 pCt. 

Ratunja seyaia Semir Rambut Hitam 
sia TMOND HAIRDYE. 
Harga perbotol besar Rp. 15.— 
Harga per botol ketjil Rp. 10.— 

Semir ini adalah pendapatan baru isti- 
' mewa, ini Semir jalah tidak panas. Dan 
tanggung tidak luntur. Garansi 100 pt i. 
Tidak ada bandingan diseluruh Dunia. 
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K EISTI MEWAAN 

amufantinad Ly 
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KEPRABON -KULON IS/D-SOLO.   

  

        Boi
 

  

SEMIR RAMBUT HITAM 
Harga perpak R5. ,,59 

           

Zi SEKALI MU- 
5 Gi Naa KU ran ma MARaN BANTEN DA AWET 

2 MUDA. 
el 45! ALLA ZOR 
2 58 | PIL KERAS. 
sil 8 Pil kuat 1su- 
#1 $$ | mewa untuk 
Ng 0821| orang laki2 

“Sl jang kurang 
Za : 
€»| tenaga.  Ba- 
#8 | dan lemah. 

.— s 
ALLA 200 PE Lemah sjah- 
SEE wat  (impo-            

   Harga per doos Rp. 20,— KT tentie, Sexue- 
le Zwakte). 

bond Merana Da io Sa ba jai TAN 00 ervousness, Build Bl Bone, Energy). Penja 1 
adalah penjakit jang sangat berbahaja, seperti Api dalam  Se- 
kam. anna ini timbul karenarusaknja achlak (moreel) diwak- 
tu mudanja. f 

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

MANUFACTURED BY: ' WORLD KNOWN 
PROF. M.S. COLLER 

SOLE AGENTS: MOHAMED SADIK JOHRI 
Djl. Teuku Umar 15/D (Keprabon Kulon — S ol Oo. 

Bisa kirim seluruh Indonesia, tambah ongkos 109. Kirim uang 
lebih dulu. 

Semua Agen" harga sama. 
Depot Obat AA, Gang Pinggir 9, Semarang: Toko Obat .,Singa- 
pore” dan Toko Obat ,,Shanghai”, Pasar Djohar Semarang, Uni. 
versal Stores, Bodjong 6 B, Semarang, Toko Obat »HOK AN”, 
Djl. Raja 114 Magelang: K.A. Mohamed Yasin, Dil. Kepati- 

han 23, Pekalongan: Pooran Sporting Coy, Dil. Pontjol 40, Se- 

marangs Toko Jilani, Dji. Nusantara 112, Makasar, Salon de 

Beaute,,Ladis”, Djl. Srambatan 20, Solos Toko Minang, Padang- 

pandjang, Sumatra-Tengahs Toko Obat ELGECO, djl. Slamet 

NON   kulit jang sebaik - baiknja 

dan harumnja jang halus 

mewangi -memberi suatu 

kenikmatan pula, 

  

Sabun wangi istimewa untuk negeri panas. 

adi 73c, Solo: Muh. Bin Abdullah Rumah Makan Asia India, 

maan Tjirebon: Toko Noor, Djl. Raja 78 Madiun: B. PIAR, 

Pasar Tundjungan Stand no. 81-82 Surabajas Toko New India, 

Samarinda: Rumab Makan Pakistan. Perak 5456. Sarabais 

Toko MURNI, Slamet Rijadi 54 — Muh. Amin, Tjokronegaran 93, 

Solo. 

KEKKLKKK EK EK KK KEKKK KKR KK KAKAK KKKKKKKKKKKI 

AKAN DATANG : Sebuah film 

jang amat menggembirakan : 

  

»STARS OF PARADE”" 
    

  

  

  

          

An Peer 
Y CANT GET WONDER WAY DON 

PATCHES IS MAKING 
ALL TKAT RACKET!        LN LL Laga ci AAA 

Roy Rogers 

No. 76 

  

  

  

(too BAp You Hap TO 
CATCH ME HERE, KID! 

# 
£ 

z # 
- 
8 
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— Saja heran mengapa Don 
Patches merengek-rengek se 
perti itu! 
— HIIBLEHI1 

— Tijelaka, saja tidak dapat 
mendekati kudg itu untuk 
memintjangkannja! (demiki-   an fikir Carlson).    

  

— Stretch Carlisonl — Tielaka sekali engkau te 
lah mengetahui saja disini, 
nak! 
— Lepaskan 'sajal TO - 
LONGI1 
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“Nonah2, Njonjah2 dan Tuan2 Pilihlah: selalu ini Anggur 
Ijap ,GELAS MAS” No.1 

Pembikinan Sempurna jang paling Baik Untuk Kesehatan 

  

   

  

   
   

  

   
   

  

      

  

   
    
   

    

   
    

  

   

dalam merajakan 
. 

ulang-tahun dan Kuat Badan ini Anggur ada 5 Matjam Jalah : 
F perkawinannja Laki2 

jang ke-25 Wanita 

  

Hamil 
Beranak : 
Laki dan Wanita 

    

  

    

  

  

     

        

   

Mengapa tidak $ 
— Mereka mempunjai 

alasan untuk ber- 
gembira. 

Meskipun mereka 

tidak kuat bekerdja lagi, 

hari tua mereka telah terdjamin. 
Djaminlah sekarang djuga hari tua 

Sdr.- dengan mengambil polis PENSIUN 

    

    

  

   

    

   

  

      
               
    

   

        

fjari dengan segera: | X« 

| 4- faham dalam bahasa asing terutama bhs. Inggris. 
SETTIYITESA |” 3. umur dibawah 25 thn. 

"4 2. ketjakapan mengetik 
“4. belum berkeluarga. 

Nona Secretaresse 
ata ts mag. Ma 1 aa 'enget 

Conditie berunding. 
    
     

  

MASKAPAT ASURANSI DJIWA 
(Mutual Life Insurance Company) 

»BOEMI-PDETERA 1912” Gd | 2x. 
Kantorpusat: Jogjakarta 

     

                Medan — Palembang — Padang — Djakarta — Bandung — 
Solo — Surabaja — Makassar — Den Pasar — Bandjarmasin. 

SOLO: Slamet Rijadi 236 - . HA NAMA MERK NANKSFAN EME NEE MEME MMENETENESEMPSRRSMSAK" LL P 

      

TI. NESTOL” 
G R A T | S Dit j ari: Radjanja Dari Obat Kuat Badan 

   

   

    

— 

    

    
  

  

      
a. PROSPECTUS Kursus Tertulis dan Lisan. i b. CATALOGUS Buku2 untuk S.R. dan SL. HUBUNGAN dengan LEVERANCIER/PENDJUAL KULIT/ : (Spec aal Untuk Orang Laki2) 

E 
Minta kepada : KULIT BINJAWAK, ULAR SANTJA dan ULAR KARUNG/ | Banjak Kaum Laki-laki jang mengeluh, badannja LEMAH, KU-    

    

     

    

I ti t BH 3 k” PERATJA, KULIT SAPI, KERBO, KAMBING dan DOMBA. RUS, muka PUTJET, pinggang sakit, Geger saki# mata Gelap, | : ins tuu 29 ajam W Oru PART BESAR/KETJIL DITERIMA DENGAN SEGALA SE- Pen aan n kepala pusing, kuping berbunji, badan selalu merasa 
i & 53 e DP TIA 

NANG HATI. lel mendjadi tjape dan lain-lain penjakit Iagi.-Untuk itu semua 
& BE : Bean SURAKARTA, djanganlah Tuan-Tuan mendjadi gelisah. 
      

  

   

   

   

    

    

    
    

     

          

       

  

    

    

  

   

  

   

    

     

   

  

    

  

  

    

    

K3 $ , 3 Remadia”. Pa KOTAKPOS 27 SOLO Harap berhubungan dengan : Ob Pa K # Pil NESTOL” 
i IL Nia ka AN LIA AN LL EN Aj 2 AA SL 2 A2 AL Ma 0 SELAI 25 ye meKan Ka mag anne Tan Peng Tjhiang x 29 

, n Sa aa 3g 4 5 , | 6 Kp. PETIREMAN Pan NN oa dan memberantas itu semua penjakit?, 
2 , 2 Vi Tanggal 4 sampai 6 AGUSTUS 1956 f 3 an $ au badan speciaai dibikin untuk orang laki-laki 
"3 & ' MA Ep ai : | Bantulah Djl. Gudang Pawon No. 10 SEMARANG. dan terutama terbikin dari bahan? jarg maha! dan MANDJUR, is 

: | 
2, 

dan sudah dinjatakan oleh para D ER” jang terrama dan di- 
, F3 3 

3 , 
. : ani , 33 3 mn »Passage Home" | MANA mmm mama Me ega Klan jt OBAT KUA badan jang Bea j : ANTHONY STEEL f | | ag Orang laki-laki jang telah makan ini pil ,,NESTOL" tentu PETER FINCH 1 AI» an r akan merasa gembira hidupnja, 2-7 muka mendjadi bertjahja te- 

2 2 Pi : 5 Pendidikan H A 2 rang, kelihatan gagah, tenaga pc , SEHAT, dan betul-betul 
| DN EN : La mendjadi satu laki-laki jang KUAT bedanja bu Chat da 

abal th : : Am An at ar B jet Ea ci 8 KUAT badannja. Ini Ohat bisa 
Hana Tn PART Abimana Kp. BATIK TENGAH 488 SEMARANG. dibeli diseluruh Agen? diseluruh INDONESIA. Ta RN NAN IM IL IL SE LL Tm LL (.. PELADJARAN VAK TEHNIK RADIO SELAMA 12 BULAN. | AGENT2: a , .. Rombongan baru dimulai tgl. 1 SEPTEMBER 1956, tiap hari ENG TAY HOO, Pekodjan 191, SEMARANG, Telf. 1881. 3 RABU & SAPTU djam 7.30 — 9.30 malam. ENG TAY HOO, Gg. Warung 1, SIMARANG. Peladjaran teori & praktek diberikan setjara popiler, kilat BOLEH BELI DISEGALA TOKO OBAT. dan mudah dimengerti. 

“. Peladjaran praktek membuat pesawat radio super-heterodyne | “SSSSSKKE NEK KK Aa aan 
sampai bunji dan reparasi. 

5 Na man Ta PELADJAR DENGAN SATU RADIO 2 RT. AT2NJA, sehingga tidak saling mengganggu. “ j # Semua alat? radio dan alat? pengukur Mketiakan ol sela »Malabar Special Moertabak 
han, peladjar tidak usah membeli. Jang dilengkani dengan bumbu? dari India. Rasakanlah sekat. " 

  

« 

Mulai sekarang menerima pendaftaran dengan uang pangkal 

  

Rp. 15,— pada tiap? hari dialamat diatas. Paling lezat serta memuaskan. Djanz alah adres: 
# 'Tempat sangat terbatas sekali. DEPAN RESTAURANT BANDOENG 
P3: PENGASUH. (sebelah Bioskoop "Orior)" SEMARANG. 
  

BUKA djam 4.30 — 11 malam. 
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      Istimewa dibuat untuk 

kaum buruh: wanita mau- 

pun prija Menambah 

  

“CLICHE: LN, RASTER dan ETIKET BERWARNA. NN LL M
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teniga dan semangat 

' Sinshe Shanghay Chan Mun Wien bokerdja. Terutama pen         
   
    

  

                

      

   
          

  

       
    

  

Specialist ting untuk diminum & 
5 Ta Mengobatin, dengan tertentu pada Le Ha 

Periksa rupa? penjaki lama maupun baru, luar/dalam, orang tua, tiap' hari Saptu, supaja yoga L I 156 
muda dan anak”. Pudjian tak perlu. Sil: kan datang bikin pertjo- kesehatan selalu terdjaga. hn naga : na Djuga - ahli Nudjum (Siang Mia). Alamat. 1 AA AA 3 1 Tes, "1 3 t . Pekodjan sumur) . | h— AK ARTA. DAPAT BELI DISELURUH TEMPAT. ! Pa Pe benak Tek IA mabees | Pan 2 x ANN ANA Me na Pan in Dan Da Fan Me AR aa 1 Wa Oa Tea “Wae 2 “aa 0 “Wa 2 Ti 9 Aan “la Tiap hari din tiap? waktu buka djuga. '. TN LA NPSN an — 2 i KAKAK KAK KEK KKR WAKKNAA KANE KAMKK ARA RAR AKN BE KARNA KANAN N KAN NKNANA KAKI KARKKMAKAKMRMNNNARI 

Es
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EA
 

KIDNEYING  SISTERING 
TABLETS TABLETS 

  

   

   
     Tan Wanita jg. ingin tetap tinggal tjantik dan awet muda, selalu dipudja-pudja. : 1 a ai 5 SA 2 6 3 

Bt GOLES SISTERING TABLETS. 

Goles sistering Tablets. dapat menghilangkan penjakit? dan memulihkan badan 
Kurus dan lemah potongan mendjadi sehat, form dan tiada mempunjai potongan 
ig. tjantik, Sampurna bunga jg. mekar. Wanita? jg. selalu berpenjakit, kurus, le- 
mah. Kurang nafsu makan, pinggang pegel, pus 8, mabuk, kotoran tidak acc., 
2 sakit mules, muka putjat, dan tidak mempunjai tjahaja untuk hidup, Biasa- 

    

Kaum prija jg. ingin teta, h “ Harodak sak Ta Ne AA sehat dan kuat tubuhnja ? 
      

  

   

  

   
   

  

    

   

      

: GOLES KIDNEYING T M | (EY ABLETS. Nona pa Mag tinggal sehat adalah lebih utama pada perobati penjakit. dan baru dengan sering” memakar obat Anita untuk menjembuhkan sakit Tama gang, memulihkan kesshatan, amen ja, at, menjegah penjakit buah ping- dan: wak les barengan, 1 Lo eta terutama bagi orang 
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ah, jel ta dai tenang, suka pusin . CT 3 » gegendjel kosong, dan lain? pusing, ma kanlah, i s agar i j mikian i m- langk Ia pa BETA) ong, dan lain?, Goles dapat menolon ehi ! . Kanlah, memakai Obat Goles agar penderitaan jg. sedemikian itu hapus kem an penjakit? tersebut F , laps g men 
2 0. bali akan mendjadi seorang wanita jg. selamanja sehat dan tjantik, dan kuat tubuhnya Out MiNggA achirja berbalik mendjadi orang jg. selalu sehat 3 H3 et 1 uhnja,    
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tu      

      

Trap PN RK 

PEDE BE DEA DE GE BEAN “en DEAL DADA AI NN ERA DEK   
 


