
        

      

   
   

TA
 

na 
Ne 

RA 
ka 

ne
 
ra
n 

R 
L
I
 

Ma
ma

 
ME
 

Mn
 

NA
 

TA 
MN
 T

EA
 A
T
 

            

| bagai telah 

  

g 

   

   

      
    
   

    
    
    
     

    
   
    
    

     
    

    
   
     

» nundjukkan akan pe 

Ii Penerbit T 

Ta YA $ x R1 

Alamat. Kat 

  

   

“Tilpon : 

    

  

   

Tan Aina sena 
nja ker 

. 

3 

  

tugas terachir saja didaerah 
dengan berpendirian, biarlah 
djuga jang akan terdjadi 
toch sudah tidak akan ada lagi TT 
disini, tetapi karena rasa tang- Sumual 
gung diawab, berat bagi saja sampai hari 
meningyalkes, tanah air dan tem kembali dari 
pat tugas saja didalam keadaan| 

“jang demikian, sehingga perlu 
saja menjatakan pendirian saja. 

KSAD kirim surat pri 
Ketika ditanja apakah Kolonel 

Warouw telah menerima pendje 
lasan2 tentang duduk perkara jg 
sebenarnja mengenai  ,,peristiwa 
13 Agustus" jl itu, dikatakan 
memang demikian. ,,Saja telah 
menerima surat pribadi dari 
KSAD dan." 
kata Kol. Warouw. 

Tetapi walaupun demikian. ka 
ta Kolonel Warauw, saja me- 
merlukan untuk terbang ke Dja 
karta dalam sehari-dua jad. Mak 
sud kepergian saja ialah guna 
mendapat penjelesaian lebih 
djiauh terutama dikalangan pim- 
pinan . Angkatan 
dari apa jg dikewatirkan tentang 
keretakan itu. 

Apakah timbang-terima akan 
berdjalan seperti biasa? Pertanie 
an itu didiawah oleh Kolonel Wc 
rouw, bihwa soal timbano-terim: 
bukanlah soal jo terpentino dike 
langan Anckatan Perang kita. te 
tapi keutuhannja. Upatjara ir 
bang-terim.. setiap saat dapat ki 
ta lakukan walaupun tidak setj 
Ta besardam.. Ds 

Demikian Kolonel Warouw ke 
pad, wartawan Antara. 

Dalam pada ita dari kalangan 
Komando TT VII sendiri Anta- 

Sp 

ja ihemandang perlu mengeluarkan | 

n keterangan Panglima T VII Kolonel Wa- 
pertjakapan dengan wartawan .,Antara” setelah se. 

mn 17 Agustus di Gubernuran Makassar. Kita 
umbang-ambingkan dan menderita akibat selama 2 

Yang demikian. Saja tidak mau lagi me- 

benarnja, kata Kolonel Wa ra mendapat keterangan, bahwa! 
rouw lebih djauh, saja bisa ber sampai 17 Agustus 1956 belum 
buat masa-bodoh meninggalkan ada ketentuan mengenai. upatja- 

ini ra timbang-terima Panglima TT 
apa VII Kolonel Warouw dgn peng- 
saja gantinja. Kepala Staf Komando novics, 

VII, Letnan Kolonel Ventje'Saburov, djenderal2 besar P. Y | 
dan 

n la Muda 
undju- Luar Negeri V. V. Kusnetsov, du 

ialah “guna ta besar URSS untuk Indonesia 
i ing situ: kepada desk Asia 

|didaerah Komando TT VI di- Tenggara pada Cemara Luar | 
dalam hubungan dengan ,,peris- Negeri URSS Volkov dan lain2, 
tiwa 13 Agustus”. Keadaan jang dan banjak diplomat dari perwa- 

pendjelasan2nja”, | 

Darat sendiri | 

    
eriah 

  

     

didalam tubuh Angka: 

Jang Mulia dan kepada rakjat 

duta besar L. N. P 
dapat — kundjungan s 

: 1     
M. G. Pervukhin, M. 

menurut . keterangan, Antropov, M. A. Lesechkj 
Djum'at belum lagi N. A. Khalov, Menteri 

. Djakarta. K 
ngannja keibukota 
memberi laporan tentang situasi D. A. Zukov, 

dapat disaksikan di Makasar, ia kilan asing jang ada di Moskow 
lah suasana tetap tenang, pera- 
jaan 17 Agustus telah berlar | 

dikalangan Angkatan 
(Antara). 

  

annja fidak Hormati . Kesutjian Prinsip 
i, Persamaan) Deradjat— Soal Pampasan 

Dengan Djepang Belum Djelas 
BERHUBUNG DENGAN iuduhan2 pemerintah Belanda se- 

olah2 pemerintah Indonesia telah melanggar perdjandjian interna 
sional dengan pembatalan hutang? kepada Nederland, djurubitjara 
Kementerian Luar Negeri Seewito Kusumowidagdo menerangkan 

atas pertanjaan “Antara”, bahwa dalam menindiau masalah pe 
ngumuman pemerintah Indonesia tentang tidakdiakuinja dan tidak 
dibajarnja lagi hutang2 Nederfandeh-Indie, jang menurut KMB- 

NE g an 

"| Hari ,,17 Agustus" 
|ga Dirajakan Denga 

1 Di Luar Negeri BERKENAAN DENGAN ulang tahun ke-XI k Indonesia. 1956, Presiden Eisenhower dari Serikat telah mengirimkan pernjataan sambutannja ma | siden Sukarno. Presiden Eisenkower menjatakan, ba Amerika Serikat menjampaikan selamat dan harapan? b: 

tahun kemerdekaan Indonesia,” 

alar, jang men 
at besar pula. 

Dari pihak pemerintah Sovjet 
Unie hadir Menteri2 L. M. 1 

Di Peking. | 
Resepsi 17 Agustus Ong 

sung dgn meriah sekali dan ti-'dilangsungkan di kedutaan besar 
dak terpengaruh oleh kedjadian2 Indonesia di Peking telah dihadiri 

Darat.joleh Perdana Menteri Chou En- 
'lai jang saling mengangkat toast 

Kita Sudah Tjukup Baik 
(Utk':Ikut Pikul Hutang 
BelandaSelama &Tahun 
Hutang” Tidak"Dibajar:KarenaiPerdjandji- 

dipikulkan kepada Republik Indonesia, orang tidak boleh menin | 

Luar Negeri itu seterusnja menc 
rangkan: bahwa putusan. Perie-   

   

  

    
(MENTERI penerangan Sudi- | 

amanat dalam sidang istimewa 
parlemen igi. 16 Agustus malam 
jang lalu, ialah dengan maksud $$ 
untuk menanam suatu tradisi jg| 
menempatkan presiden itu pada 

tempatnja sebagai ,,p n-kon- | 
stitusionil.” Menurut 
Gibjo, jang seharusnja berhada- 

pan dengan parlemen itu ialah 
pemerintah, jaitu sesuai  dengan| 
negara jang bersifat parlementer 
demokrasi, dimana pemerintah | 
bertanggung djawab kepada 
lemen, sedang 
boleh 

Itulah sebabnja sesudah pidatof 
sambutan ketua parlemen, perda 
na menteri dipersilahkan membej 
rikan pidato sambutannja, djadi| 
bukan presiden. Presiden mem 
berikan amanatnja kepada selu 
ruh rakjat tgl. 17 Agustus dan) 
ketua parleme, pada hari itu t: 
dak lagi memberikan  pidatonja 
seperti jg terdjadi pada tahun? 
sebelumnja. Seperti diketahui. 
pada sidang istimewa DPR haril 

. Kemis malam untuk memper 
ingati hari proklamasi kemerdel 

: kaan, seakan? setjara mendadak 
terdiadi perobahan atjara. jaitu 
presiden Soekarno tidak djadi 
memberikan. amanatnja dan dil 
ganti dengan pidato sambutan 
perdana menteri. Perobahan atja 
ra ini tidak diumumkan sebelum 
nja. : 

Dikenakan Sensur| 
SEDJAK SEKARANG semua 

harian2 dan koresponden asing 
harus mendapat kekuasaan dari 

“kementerian pertahanan — Mesir 
sebelum menjiarkan atau mengi| 
rimkan berita2 tentang angkatan 
perang Mesir. Walaupun begitu 

PA ME NAS Gleh kantor peneragaan angkatan 
Bapa Onani se       ah. mendapat penguasa- 

Djurubitjara militer Kolonel 
Abdul Kadir" Hattim mengatak: 
bahwa sensur hanja dike: ke 
pada harian2 Mesir d : 
pada kawat2 jang dikirimkan k 
luar negeri. Sensur ini dikenakan 

  

        

'perundang?an nasional kita. Se- 
bagaimana dikatakan oleh, re £ minang 1 

ringafan ulan 
“| Indonesia ke-11 pada tanggal.17 

menteri Su-| 

# 

|dituntutnja dari pemerintah Dje- 

  

#masalah pampasan dengan 
Ipang itu segera dapat diselesai-    

kejsama negara Asia. 

rintah Indonesia itu adalah ti- 
dak lain daripad. pelaksanaan 

| Sukarno dalan pa 0 De 
tahun Repub'ik 

igustus. arti pembatalan KMB 
dalah, bahwa Republik Indone 

sia sekarang ini kembali kepada 
status jang sebenarhja sebagai 
negara jang merdeka dan berdaun 
lat penuh, seperti diproklamasi-| 
kan-pada “tanggal 17 Agustus 
1945. djadi tidak terikat oleh 
perdjamdjian KMB. — Demikian 
Soewito menerangkan. 

  

| Dikatakannja lagi, bahwa dji 
ka kia biujara “rentang soai 
menghormati  perdjandjian2 1n- 
ternasiomd, inaka sesuai dengar 
apa jg dikatakan ' oleh Menteri 

2 par-| Luar Negeri Ruslan Abdoelgani 
an presiden tidak | dalam Konperensi London me 

ngenai “perdjandjian — internasio- 
nal pada umumnja. maka menu 
rut Soewito, perdjandjian KMB 
itu sendiri dalam bentuk dan isi 
nja, tidak "menghormati kesutji 
an daripada prinsip persimaar 
deradjat “antara bangsa2 seperti 
jang tertjantum dalam Piagam 
PBB. Indonesi, sudah tjukup 
baik untuk turut memikul beban 
hutang Nederlandsch-IndEe gela 
ma 6 tahun jang sebenarnja . bu 
ka, hutang kita. Demikian djuru 
bitjara Kementerian Luar Negc 
ri Soewito Kusumowidagdo. 

   

  

' Belum tahu-menahu ten 

wi 

   

  

djaa soal ini terlenas dari Undang? Pembatalan Perdjandjian 
KMB seluruhnja. 

Djurubitjar. Kementerian Pasukan2 RRT Ti 
dak Melangg 

  

      i 
t 

kan hari Djum'at malam bahwa 
RRT telah memberitahukan kepa 
da Burma bahwa serdadu? TE 
tidak melanggar wilajah Burma' 
sebagai dinjatakan oleh Burma. 
Kawat pemberiantahu itu menga- 
takan bahwa pasukan2 RRT ma- 
sih ada dalam kedudukan2-nja di 
perbatasan dimana mereka berada 
sebelum statemen bersama jang 
ditanda-tangani oleh P.M. Burma 
jang waktu itu dipegang oleh U 
Nu dan PM. RRT Chou Enllai 
dalam tahun 1954 di Rangoon, 

Pemberitahuan itu dibawa da- 
ct Peking oleh Duta Besar Bur- 
ma di RRT U Hla Maung. Su- 
rat pemberitahuan itu kini se- 
dang dipeladjari oleh  pemerin- 
tah Burma. Sumber2 itu menga- 
iakan bahwa surat itu telah men 
djelaskan bahwa daerah jang di- 
duduki oleh pasukan RRT telah 
lama tidak mempunjai tanda2 per 
batasan jang pasti. Dikejakyrw 
aja, bahwa RRT bersedia mem- 
bitjarakan sengketa itu 
Burma dan meminta agar. sta- 
tusguo. itu dipertahankan untuk 
sementara waktu sebelum  pe- 
-undingan. (UP) 

Kaganovitch 

  
  . tang pampasan, 

Tentang berita2 jang menjebut 
kemungkinan dibukanja lagi pe- 
rundingan dengan Djepang me- 
ngenai masalah pampasan, djuru 
bitjara Kementerian Luar Negeri 
itu katakan, bahwa sampai seka- 

rang ia belum mengetahui dgn 
akan dimulainja | 

kembali perundingan? itu, ketina- 
li dari apa jang disiarkan dalam 
pers. Demikian pula mengenai 
diumlah tuntutan Indonesia dan 
djumlah kesediaan Djepang mem- 
bajar kepada Indonesia, Soewito 
menjatakan, bahwa meskipun su- 
dah disebut2 dalam pers, namun 
pemerintah Indonesia belum res- 
mi menetapkan diumlah ig akan | 

pang. 
Diterangkannja, bahwa Indone- 

sia memang ingin sekali agar 
Dje- 

kan untuk  memperkembangkan 
ukan (perhubungan jang baik antara se 

Penjelesaian 
pampasan ini akan merupakan   

setelah harian di Kairo "Al Go “ 
houria” mengabarkan bahwa 
kapal dagang Sovjet sudah ber- kan perhubi 
labuh di Iskandariah dengan mem 

bawa kiriman sendjata. 

    

. 
Het Parool : 

  
DALAM, KOMENTARNA t 

terhadap peristiwa a13 Ag 
harian Belanda ,,Het Paroo 

  
  

  

   

  

telah diutjapkan belum lama b 
selang oleh wakil presiden Moh 
Hatia tentang korupsi. Betapa pe 
lunja peringatan ini jang an 
kan oleh seorang jang termasuk 
dalam golongan pemuka2 Indone 
sia jang tidak mementingkan diri 
sendiri, ternjata . dari kehebohan 

sekitar diri menteri Itar negeri 
Roeslan Abdulgani, demikian ha- 
rian tersebut. F Ten 

Pada saat akan meninggalkan 
Indonesia untuk menghadiri kon- 
perensi London sebagai wakil ne 
gara, Abdulgani akan ditangkap 
oleh polisi militer dan hanja dgn 

   

  

    

Eri 

  

langkah pertama jang dapat di 
jalankan untuk  menormalisasi- 

gan Indonesia dgn     

Tentang Suez 
WAKIL PM UNI Soviet Ka- 

ganivich mengatakan bahwa pe 
njelesaian sengketa Suez harus 
menghormati kedau'jtan Mesir, 
| Kaganovich jang berbitjara kepa 
da para wartawan dalam suatu 
resepsi jang diselenggarakan di- 
kedutaan besar Indonesia 
berhubung ulang-tahun ke-11 ha 
ri kemerdekaan, atas pertanjaan 
apakah sikap Sovjet  sekiranja 
suata pemerintah  anti-komunis 
berkuasa di Mesir dan mengha- 

rusan Sucz, Kaganovich mendja 
wab : £ 

"Kami tidak ambil pusing ttg. 
idiologi. Bukan soal besar apa- 
kah sesuatu negar, itu komunis 
atau bukan. Kami mempunjai 
hubungan persahabatan dengan 
Inggris dan AS” Demikian Ka- 
ganovich jang selandjutnja me- 
ngatakan bahwa jang mendjadi 
persoalan ialah kedaulatan dan 
kemerdekaan negeri itu dan wa- 
laupu, bagaimana kebebasan 
pelajaran harus didjamin.  Di- 
antara pembesar2 jang hadir da 
lam resepsi itu Wk. PM Maxim 
Saburov dan Wk. PM Mikhsi'!   

       
     Djepang. Demikian Soewito Ku- 

sumowidagdo. (Antara) 

  

"y 

rut-tjampur pribadi 
nteri Ali Sastroamidjojo 

perdana 
jang 

  

" mesdalam hal ini(minta bantuan pula 

  

“dari kepala staf angkatan darat, 
aka penangkapan atas diri men 

teri Roeslan Ahdulgani dapat di 

ndar ada waktu itu, demiki 

an ,Het Parool'", jang selandjutnja 
menambahkan : 

.Djadi, Roeslan dapat bertindak 
sebagai ketua delegasi Indonesia 

'ke konperensi London. — Apakah 
“dengan demikian prestige Repu- 
blik Indonesia dapat  dipertahan- 
kan, atau apakah tidak lebih baik, 
djika perdana menteri Ali Sastro- 

amidjojo djangan turut tjampur 
tangan (pertanjaan2 ini  diadju- 
kan oleh sebuah surat kabar In- 

    

    
         

  Idonesia), kita berpendapat bahwa 

8 II diusulkan oleh Konsul Djen- 

ideral Drs: Hermen Kartowisastro 

dengan h 

jang2i Sovjet menggunakan ie- | 

        

    

    

  

   

  

   

  

   
       

           

    

  

    

   
   
    

  

       

     
    
   
    

    

Indonesia bertepatan dengan ula 

| Dalam pada itu dikedutaan be papa duta besar Sukardjo Wir- sar Indonesia di Moskow telah st 1 dilangsungkan resepsi resmi: oleh 
jopranoto untuk kesehat 
sing2 Presiden dan rakjai 

    

  

reka djuga mengadakan toas 
'dengan kepala perwakilan dagang 

perdjuangan rakjat Mesir menge 
nai Terusan Suez. : 

Chou En-lai menjatakan terima 
kasihnja atas kehormatan jang d: 

rintah dan rakjat Indonesia kep: 
da Njonja Soong Ching-ling jc 
kini sedang berkundjung di Indo- 
|nesia. 5 

.| Chou selandjutnja menjatakan 
pula kegembiraan rakjat Tiong- 
'kok dalam hendak mererima kur 
djungan Presiden Sukarno ke 

| Tiongkok, dan untuk itu di Tiong 
kok kini sedang dilakukan persiay. 
|an-persiapan. Kepala perwakilan 
|dagang Mesir dalam pada itu me 

'tuan2 Tiongkok dalam perdjuang 
an rakjat Mesir dan Chou men- 
djawab, bahwa ,,keadilan ada di 
pihak rakjat Mesir dan politik ke 
kerasan kaum kolonialis pasti ter 
bentur pada kegagalan”. 

Pada resepsi itu hadir pula Wa 
kil Ketua Chu Teh dan Wakil 
P.M. Chen Yi. Demikian UP me 
ngutip siaran radio Peking. 

h Di Singapura. 
Berhubung dengan hari ulang 

Itahun ke-XI Republik Indonesia, 
maka Konsul Djenderal- R. I. di 
Singapura telah mengadakan dua 
perajaan-resmi, jang satu dihala 
iman. rumahnja dengan upatjara se 
-perti biasa dan kedua dengan me | 
ngadakan suatu cocktail party 
pada malam harinja jang dihadiri 
oleh lebih kurang 500 orang. 

Antara lain tampak Wakil Ko 
misaris Djenderal - A. M. Mac 
Kintosh dan pembesar2 Pemerin- 
tah setempat, Menteri Kepala dan 
menteri2 lainnja, Gubernur Sir 
Robert Black, dan pemimpin2 ter 
kemuka semua golongan di 
pura. Toast untuk Ratu Elizabeth| 

  
jang didjawab oleh Gubernur Si- 
ngapura dengan toast untuk Pre- 
siden Sukarno. 

' Pada tanggal 18 Agustus petang 
oleh masjarakat Indonesia di Si- 
ngapura diadakan peringatan tak 
resmi jang diramaikan dengan tari 

Mesir di Peking untuk berhasilnja | 

Dalam pertjakapan jang ber-| 
langsung dalam resepsi itu P.M. 

berikan Presiden Sukarno, peme-| 

Injatakan terima kasihnja atas bany 

  

     
Panama geng    

y 

  

    

   

  

     

ija mempunjai pandangan, 
sul2-nja '9 termaki 

'epanKon 
suru A-A 
| Inisiatips 
a-India-Dje- 

: R.R.T. 

ntara”, Sudjono Ketua 
PGRI menerangkan, bahwa 

dee untuk mengadakan konpe- 
1 | Asia-Afrika kini te- 

di semakin Juas. Dika 
“kimi telah ada per 

   

pendapat diantara 
RI zsia), All China 

| (rade Union of Educatonal Wor     
   
   

   

H India Federation 
ssociation (India) 

achers Trade Union 

kers (RRT 

Djepang). 

Diantara ke 4 organisasi guru 

tsb,, menurut Sudjono, telah di 
adakan pembitjaraan untuk ber- 
sama2 memperluas idee konperen- 
si Guru A-A. Mereka akan- men 
djadi: pengambil inisiatif pertama 
dari konperensi itu, dan menurut 
zentjana konperensi itu akan di 
adakan dalam tahun 1957. 

Selandjutnja dikatakan, bahwa 
dalam pembitjaraan dgn  Oshika 
dalam konperensi W.C.O.T.P. 
(World Confederation Organiza- 
tion- of the “Teaching Profess!o- 

nals) di Manila baru2 ini, Oshika 
djuga telah mendapat pernjataan? 
dari organisasi2 guru di Marok- 
ko, Sudan dan Tunisia, bahwa 

e sudiPang: 
onp. Asia-Atrika 
esil. Di (Kairo 
Bitjarakan Masalah2 Suez 
CRMAKSUD hendak memanggil konperensi Asia- 

ke ik. mengadakan sidangnja di Kairo guna membi- 
inasalah terusan Suez, demikian diterima berita dari PTI 

ka Minggu. Dikabarkan selandjutnja, bahwa Mesir 
koenperensi tsb. hendaknja mem- 

ub dalam djawabannia terhadap 
| menghadiri konperensi London mengenai masa- | 

z dengan pokok tudjuan utama: 
Mentjapai persetudjuan 

memperkokoh kembali kebebas- 
an lalu lintas  perlajaran dite- 
rusan Suez (djaminan jang te- 
lah diberikan oleh pemerintah 
Mesir, red.) Dikatakan bhw kor 
perensi tsb. dapat djuga mengun 
dang pemerintah2 lain jang 1x 
rasa berkepentingan utk ikut ser 
ta dalam 
jg mungkin ditjapai oleh konpe- 
rensi ALA, itu, Dinjatakan bah- 
wa Mesir akan mengadakan per 
musjawaratan diplomatik dgn pa 
Ira wakil2 atau duta2 dari nega 
Ira-negara A-A di Kairo guna 
Imengumpulkan ' bahan2 ketera- 
ngan mengenai sikap masing2 
pemerintah usul dan terutama 

jang 

jutk: memetjahkan soal pd ting- 
Ikat bagaimana negara2 bukan- 
Asia-Afrika jg merasa berkepen 
tingan terhadap terusan Suez itu 
diundang utk hadiri konperensi 
tsb. 

Dikatakan kemudian, bhw se- 
ruan dari presiden Indonesia, 
Dr. Soekarno, untuk diadakan- 
nja konperensi Asia-Afrika ig 
akan ' membitjarakan masalah 
Suez itu oleh kalangan besar di 
Kairo dipandang sebagai pembc 
ri dorongan bagi usul Mesir ta 
di itu (UP), 

  MA PPP PAN 

Hasutan2 Ter- 
9 badap PNI':   mereka djuga mendukung adanja 

idee tersebut. NA 

Atas 'pertanjaan kemudian dika 
takan, bhwiapa jang akan dibi- 
tjarakan pada garis besarnja ada 
lah pelaksanaan atau memberi 
isi kepada resolusi2 Konperensi 
Asia Afrika mengenai — masalah 
pendidikan dan kebudajaan. Di-/ 
tambahkannja, bahwa ke-empat 

   
didunia, jaitu RRT mendjadi ang 
gauta Ist tion Internationale | 
des Synditats de'l Enseignemen 

ISH). .sedeng Dijepang dan In- 
dia mendjadi anggauta WOCTP 
jang baru2 ini menga n kon- 
perensinja di Manila. Indonesia: 
sendiri tidak tergabung dalam ke 
Gua organisasi tersebut. ' Demiki- 
an Sudjono. Dapat pula ditambah 
kan, bahwa organisasi guru di 
Tiongkok itu mewakili guru2 se- 
luruh Tiongkok, sedang -organisa- 

  

  tarian dari pelbagai daerah di 
Indonesia. 

Di Nederland oleh perwakilan 
Indonesia telah dilangsungkan re 
sepsi jang mendapat kundjungan 
ramai sekali dari para diplomat 
jang ada di Den Haag maupun 
dari berbagai kalangan Belanda 
sendiri. Tetavi dari pihak Kemen 
terian Luar Negeri Belanda tidak 
tampak hadir dan hal ini mung 
kin sebagai balasan terhadap tidak 
hadirnja — pihak resmi Indonesia 
waktu diundang keperajaan ulang 
tahun Ratu Juliana tanggal 3& 
April jang lalu. 

Ultiapan2 selamat dari luar 
negeri berhubung hari Pro 
klamasi Ke-XI. 

Berhubung dengan. peringatan 
ari proklamasi ke-XI. maka Men 

|teri Luar Negeri Ruslan Abdulga 
ni telah menerima kawat2 utjiapan 
selamat dari luar negeri, antara 
nja dari Menteri Luar Negeri Dje 
rang Tatsunosiike Takasaki, dari 
Menteri Luar Negeri Brazilia Jose 
Carlos de Macedo Soares dan da 
ri Menteri Luar Negeri Italia 
Gaetano Martino. 

TharikatIsla 

rian PKI (Harian Rakjat tanggal 

rekat Islam tetap pertjaia pada p 

Jang dihadapi PKI adalah ma 
salah2 jg kini oleh  masjarakat 
sedang  diteropong, jaitu masa 
lah korupsi. : 

Partai politik Tharekat Islam 
setudju seratus persen diambil- 
nja tindakan2 tegas terhadap sia 
papun jg telah merugikan nega- 
ta dengan djalan. mensalahguna 
kan kekuasaan/kedudukan 
tis, kemudian memperkaja-diri. 

Partai politik Tharekat Islam   .Pvukhin pemimpin2 agama dan 
anggota2 korps diplomatik, 

djawabannja tidak dapat lain dari 
pada membenarkan, djika Ali dja 
agan turut tjampur tangan”, demi 
kian ,,Het Parool”, : 

Ditambahkan — 'selandjutnja : 
Dapatlah  sekiranja dimengerti, 
apabila dewasa ini rakjat Belan 
da mengikuti kedjadian ini dengan 
.lecdvgrmaak”, lebih2 karena In- 

putusannja jang tidak pantas itu, 
jakni untuk tidak mengakui lagi 
hutang2-nja kepada Belanda. 

Akan tetapi sikap sedemikian 
dari Belanda ini hanja akan me- 
'hundjukkan fikiran jang pitjik sa 
Idja. Bagi orang2 di Belanda ada 
Ibaiknja, djika mengingat kembali 
lakan peringatan wakil presiden 
Hatta tentang korupsi itu," 

  
   

donesia baru sadja mengambil ke | 

berpendapat. bahwa sudah sewa 
djarnja  tindakan2 

(Dalam hubungan ini harian ter 
sebut menjatakan, bahwa apabila 
Indonesia akan mengikuti djalan 
jang sama seperti Tiongkok Kau 
|mintang, jaitu akan hantjur-lebur 
disebabkan oleh korupsi dan ke- 
Ibusukan2 — didalamnja — sendiri, 
maka hal ini akan merupakan 
bentjana, djuga bagi dunia Barat 
termasuk. Belanda. Ka 

Oleh karena itu, maka harapan 
supaja Indonesia 
peringatan wakil presidennja itu 
dewasa ini lebih berguna daripada 
menfjemoohkan Indonesia  berhu- 
bung dengan terdjadinja  peristi- 
wa2, jang memburukkan kedudu- 
kan Indonesia dimata dunia inter 
nasional itu, demikian ,,Het Pa- 

rool 
  
    

|pang masing2 mewakili 
' 

Di Nederland. 

tjaja PadaPribadi Wakil 
Pres Drs. H. 

PARTAI POLITIK Tharekat Islam telah mengeluarkan per- 
njataan tertulis jang ditandatangani oleh wakil ketua umumnja A. 
Rasjid dimana antara lain dikatakan, bahwa berhubung siaran ha- 

ribadinja wakil presiden Hadji drs. Moh. Hatta, partai politik Tha 

| gai seorang muslimin jang sedjati, maupun sebagai pendjabat ting 
pi dalam struciwur pemerintah Republik Indonesia. 

poli: 

Indonesia Lebih Baik Perhatikan 
mn Wakil Presidennja Tentang Korupsi 

memperhatikan 

    

sSi-organisasi guru India dan Dje- 
500.000 

guru. 

knpa Indonesia 3 tahun jang 
u. 

Tentang perkembangan adanja 
.idee Konperensi Guru Asia-Afri- 
ika itu atas pertanjaan dikatakan, 
|bhw mula? idee itu datang dari 
Indonesia, ketika PGRI menghad 
liri konperensi guru internasional 
di Wina 3 tahun jang lalu. Idee 
tersebut kemudian berkembang | 
ketika utusan PGRI mengadakan 
pembitjaraan dgn Wan Ming, wa 
kil organisasi guru di RRT. Se- 
sudah itu ada pula pembitjaraan 
antara Wan Ming dgn A.K. Sen, 
seorang tokoh - terkemuka dari 
Gabungan Organisasi Guru di In 
dia. Kemudian idee tersebut ma 
kin berkembang ketika dalam 
konperensi WCOTP di Manila di- 
adakan pembitjaraan antara Su- 
Gjono (PGRI), A. EK. Sen (India) 
dan Oshika  (Djepang) - hingga 
idee itu makin mendapat perwu- 
jajudannja. Setelah itu kini dian- 
|tara keempat organisasi guru da-| 
ri 4 negara tersebut telah dida- 

'pat persesuaian utk sementara ini 
'mendjadi pendukung idee itu dan 
imereka akan terus memperluas- 
inja keseluruh organisasi2 guru di 
Bea Demikian Sudjono, 
jang merfimbahkan, bhw PGRI 
sendiri menghendaki agar konpe 
rensi Guru A-A itu diadakan di 
Indonesia (Antara). 

mTetapPer- 

Moh Hatta 

15 Agustus 1956) mengenai pe- 

ribadi wakil presiden, baik seba- 

membeda2kan, karena korupsi 
didjalankan oleh manusia dalam 
kedudukan sosial-politis. 

Partai politik Tharekat Islam 
berpendapat “dan  berpendirian, 
Ibahwa karena partai2 politik jg 
mempunjai wakil2 dalam parle 
men tidak semua setjar, terang2 
an mengakui adanja kepintja- 
ngan2 dalam pelbagai segi peme 
rintahan, suasana telah terlan- 
djur menggontjangkan kabinet 
sekarang. 

Kegontjangan politis itu telah 
mendjadi besar berhubung d' 
adakannja penahanan at:s bebe- 
rapa orang. pentins js kini da 
lam pemeriksaan ig berwadjib. 

i Tante PNI dan .,,imperalisme 
Djawa." 

Djuga Kata? Jg Meng 
hina Presiden 

PADA DUA HARI berselang 
ini di Djakarta disebarkan se- 
djumlah besar namflet2 ig isi- 
pja merupakan hasafan2 terha- 
dap PNI. Pamflet2 itu ditanda 
tangani oleh ,,Front Pemuda 
Sunda” dimana dituliskan, bah- 
wa ketuanja ialah Adeng 5. Kau- 
sumtawidjaja: — Dalam pamflet? 
“3 dilanfiarkan serangan2  ter- 

“Alat? negara. “padi 
waktu ini sedang menjelidiki pcx 
soalaw ini, karena dalani pam- 
fiet itu tertiantum pula kata2 jg 
hersifat penghinaan besar terha- 
dap pribadi presiden Soekarno. 

   
TAHUN KE VI No. 1Si 

sesuatu persetudjuan/ 

Ibahwa kerdja bakti perbaikan dja 

  

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

Luar kota Smg.: Rp. 13,70 4- Rp. 0,30 (Materai) — Rp.14,— 

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

    

  

Harga Langganan (Bajar Muka) 

Etjeran 75 sen selembar. 

  p 

  
  

langgang: 

(Karena: 

rage 
ama MR 

Presiden 
Kerdja Bhakti 
Permulaan Pelaksana- 
an Rentjana Pemba- 

ngunan Desa 

DENGAN MENGENAKAN 
'kemedja sport dan tjelana pan- 
djang Presiden Sukarno  Sabia 
pagi memimpin kerdja bakti 
perbaikan djalan desa jang di- 
lengsungkan didaerah Mampang 
Prapatan, suatu daerah diping- 
gir kota Djakarta didjalan anta- 
ra Kebajoran Baru dan Pasar 
Minggu. Ikut serta dalam kerdja 
bakti itu Menteri Perhubungan 
S. Yedjasukmana, Menteri Urus 
an Perantjang Negara Ir. Djuan- 
da, Menteri Muda Pertanian 
Sjech Marhaban, Walikota Sudi 
ro dan beberapa perbesar tenta 
ra, polisi dan lain2. 

Perhatian penduduk sangat be- 
sar, terutama penduduk disekitar 
daerah itu dan mereka ini setjara 
gotong-rojong ikut mengerdjakan 
kerdja bakti ini. Selama lebih ku 
rang 2 djam pembesar2 ini ikut 
mentjangkul dan menaruh penge- 
rasan batu jang lebarnja 2,50 me- 
ter pada djalan itu. Para peserta 
dibagi dalam beberapa regu menu 

rut bagian2nja. Sedangkan Presi 
den memberi petundjuk kepada 
peserta2 tentang tjara2 jang prak 
tis dalam mengerdjakan pemba- 
ngunan, menjusun - batu2 untuk 
perbaikan djalan dsb.   

| Pada waktu jang bersamaan 
|djuga Wakil Presiden Hatta dan 
(IPM Ali melaksanakan kerdia bak 
Itinja, masing2 di Pasar Minggu 
dan Pasar Rebo, ' daerah diluar 
kota Djakarta. Dapat diberitakan, 

fan desa Ini dimaksud sebagai per 
mulaan pelaksanaan rentjana Pem 
bangunan Masiarakat Desa dalam 
rangka perajaan hari kemerdekaan 
jang ke-XI. 

  

jang dramatis dalam beriba-ribu 
Cyprus hari Kamis. Pembesar2 i 
freem dari EOKA akan menolak 

chiapatan” atas perdjuangan untu 

Kebanjakan pembesar Inggris 
sementara menerima  kesunggu- 
han tawaran gentjatan - sendjata 
EOKA itu tidak bersedi, mem- 
pertjajai bahwa kekerasan akan 
berachir. Mereka mengatakan 
bahwa pasukan keamanan masih 
akan terus .,membersihkan” pe- 
ngatjau. Sumber2 Inggris berspe 
kulasi bahwa gubernur Sir John 
Harding mungkin sekali akan 
membuat suatu penerimaan 
baik ig berhati-hati” atas tawa 
ran gentjatan sendjata EOKA 
itu. Sumber2 resmi Inggris tidak 
mempertjajai sepenuhnja tentang 
sesuatu kemungkinan  diadakan- 

Inja perundingan setjara langsung 
dengan pemimpin EOKA . Dige- 
nis” — ig diduga adalah George 
Grivas. seorang bekas kolonel 
dalam ketentar:an Junani jg te 
lah menarik diri — ig namanja 

em pada surat sebaran 
itu. 

Seorang pembesar berkata bah- 
wa. pemerintah Cyprus mempu- 
njai bukti jang pihak komunis “di 
Cyprus ingin utk menghantjur- 
kan setiap kesempatan utk me- 

|agadakan pemetjahan dgn: djalan 
damai, 

Telah diketahui jang. pemim- 

Hari Ini Timbang 
Su UN $ 

TerimaWkKSAD 
Darif Lubis” Ke Gatot 

Subroto, 
PADA HARI SENEN tg. 20 

Agustus ini, bertempat di Markas 
Besar Angkatan Darat, akan di 
langsungkan upafjara timbang-t 
irima djabatan Wakil KSAD ig 
selama ini didjabat oichk Koi. 
Zulkifli Lubis, kepada Ntar 
tinja Kol. Gatot Subroto. 

| Pelantikan Kol, Gatot mendiz 
81 Wakil KSAD pada hari Senen 

ini, akan dilakukan oleh Kepal: 
Staf Angkatan Darat, Diendera!   sedangkan kelindjutan  pemerik 

saan ataupun penahanan lain2 
Orang atas keterangan2 mereka 
ig sudah ditahan dapat diduga. 

Lebih djauh dalam pernjataan 
tsb. dikatskan. berhubung dis 
butnja nama Hadji kolonel Zul- 
kifli Lubis . sebagai pendorong 
dalam persoalan diambilnja tin- 
dakan terhadap menteri luar -ne 
geri Roeslan Abdulgani, bebera 
pa hari ig lalu, bahwa karena 
kwalitet2nia, maka partai poli- 
tik Tharekat Islam telah pernah 
mentjalonkan  kolonel Lubis un 
tuk duduk sebagai menteri ner 
tahanan, Pribsdinja kolonel Lu- 
his disegani masjarakat. dan ke 
diudiurannja serta ketegasannia 
sudah diketahui umum. 

Achirnja partai politik Thare- 
kat Islam menjatakan, bahwa ke 
niataan keadaan membuktikan, 
bahwa memang  terd”pat krisis 

: an pemerintah. 

  
Major A.H. Nasution, dan akar 
disaksikan oleh perwira2 Staf 
Umum Angkatan Darat serta 
undangan lainnja. 

Demikian menurut keterangan 
resmi jang diperoleh  ,.Antara” 
dari pihak Penerangan Angkatan 
Darat, pada hari Sabtu: 

Kolonel Z. Lubis jang seperti 
telah dikabarkan telah ditetapkan 
mendjadi Panglima T.T. I "Bukit 
Barisan” di Sumatra Utara, me- 
nurut keterangan selandjutnja ig 
diperoleh ,,Antara”, akan mulai 
mendjalankan tugasnja jang baru 
itu pada tgl. 17 September jang 
akan datang. Pada hari itu me- 
nurut rentjana, Panglima TT. I 
jang sekarang, Kolonel Simbolon, 
akan menjerahkan djabatannja itu 
kepada Kol. Z. Lubis dalam sua 
tu upatjara timbang-terima di 
Sumatra Utara,   

Tawaran Truce EOKA 
Pihak Komunis Mengambil Keuntungan 

Dari Keadaan Katjau Di Cyprus? 
PEMBESAR2 INGGERIS hari Djum'at 

penuh perhatian tanda2 suatu ,,pemberontakan” 
EKOKA setelah diadjukannja tawaran genijatan sendjata 

reka dan akan menganggap gentjatan sendjata itu sebagai ,,peng- 

menunggu dengan 
dalam kalangan 

(Truce) 

surat sebaran diseluruh pulau 
tu pertjaja bahwa golongan eks- 

untuk meletakkan sendjata me- 

k bersatu dengan Junani. 

pin2 EOKA sendiri merasa chawa 
tir atas usaha2 komunis di Cy- 
prus untuk mengambil keuntu- 
ugan dari keadaan jang katjau 
dipulau itu. Pembesar2 Inggris 
mengatakan pertanjaan tentang 
apakah ,,partisan EOKA"” atau ko 
munis jang sesungguhnja mempu 
njai kuasa akan dapat dipetjah- 
kan dihari-hari jang akan da- 
tang. 
Mereka menduga jang satu atau 

dua hari tanpa terdjadinja suatu 
pertempyran dapat dianggap seba 
gai suatu kebetulan, tetapi djika 
masa itu berlangsung sampai ham 
pir seminggu maka seruan gen- 
tjatan sendjata itu dapat diang- 
gap sebagai effektif. 
Sumber2 Junani merasa chawa- 

tir jang Inggeris akan bertindak 
terlalu lama utk menerima baik 
tawaran gentjatan sendjata itu 
dan mengambil tindakan2 politik. 

Sumber2 Junani tsb. berpenda- 
pat bhw tawaran EOKA itu telah 
meletakkan move selandjutnja ke 
pada Inggeris dan andaikata ta- 
waran itu sungguh2 maka ke-ef- 
Pektipannja akan binasa  djika 
tidak disertai oleh move2 politik 
jang tjepat. 
Kurangnja desakan agar Uskup 

besar Makarios harus dikembali 
kan ke Cyprus dari tempat tawa 
nannja dipulau Seycholles diang- 
gap sebagai suatu langkah poli- 
tik jang menarik dari pengumu- 
man EOKA tsb. 

Menurut anggapan orang2 Ing- 
gris hal ini akan dapat membuka 
djalan utk membawa Makarios 
ke London dan mengadakan pem 
bitjaraan dengannja disana. Dju 
ga mereka menduga bahwa 
EOKA sedjak tidak lagi memper 
gunakan kekerasan — walaupun 
hanja sementara — maka telah 
tjukup masak waktunja bagi Ma- 
karios utk mengutuk digunakan- 
nja kekerasan jang oleh pemerin 
tah Inggeris dianggap perlu sebe 
lamnja 1nengadakan pembitjara- 
an2. Masjarakat umumnja tam- 
pak2nja tidak mengingini pada 
tingkat sekarang ini untuk mem- 
pertjajai seruan gentjatan sendja 
ta EOKA itu dan seorang pembe 
sar Turki Kamis malam mengu- 
mumkan bahwa move EOKA tsb. 
hanjalah ,,suatu tipu-daja agar 
Inggris melalaikan pendjagaan- 
nja”. 

Piet De Oueljoe 
Dan Lie Hok Tbay 

Dischors 
“MENURUT pengumuman Ke 
menter.an Penerangan maka Di- 
rektur  Djenderal  Pertjetakan 
Negara Piet de Guelju dan Se- 
kretaris Pertietakan Negara Lic 
Hok Yay mulai tgl. 16 Agustus 
dli-schors dari djabatannja, ber 
hubung dengan penahanan polisi 
atas diri kedua mereka itu, Sec- 
bagai vimpinan sementara oleh 
Menteri Penerangan telah diang 
kat Soemarmo, Kepala Urusan 

#Koordinasi dari Kabinet Mente- 
ri, Tiwa Kepala bagian Perkem- 
bangan Pers dan Grafika dan 
Sujoto  Gondowardojo, kepala 

  

. DALAM PESAN KSAD KEPADA para peradjurit, 
dari seluruh Angkatan Darat pada tanggal 17/8 dinjatakan sebagai berikut: 
salam Merdeka! Pada hari jang mulia ini hati dan pikiran kita tertudju kepada 11 tahun jang 
jalu, saat proklamasi dan saat lahirnja Angkatan Bersendjata kita untuk 
proklamasi dan konstitusi 1945 itu. 

Dan SegalafPersoalan    

    

KitasTidak Puas ?gg 
Mari Kita Perbaiki: Dan: Sempurnakan . Ber-Sama2 
Negara Kita— PesanyKSAD: Pada Ulan g “Tahun Ke 

XI Kemerdekaan s0 
serta  pegawai2 perwira 3 

Saja mengutjapkan 
bintara, 

mempertahankan fi 

| Pada hari jg mulia Ini, terba disusun oleh GKS mengenai beleid 
jang kembali tekad jg pernah ki (pertahanan untuk djangka 5 tahun 
ta ambil bulatkan bersama, dan jang akan “datang. 1. 
jg pada waktu itu tidak mung Belum baik, 
kin dilonggarkan lagi oleh soal2 kemadjuan, 
japapun jg datang sesudah dan Saja tidak akan 

tapi banjak 

kemukakan 
seterusnja. “Tekad itu telah kita Nan Na aan salah 
iringkan dengan konsekwensi hal2 lainnja disini jang 2 1 ja 
dan risico, tekad itu telah kita|pat kita tjapai berangsur2 dan jg 

bakal dapat kita pergunakan utk 
mendjadikan lebih tersusun lagi 
langkah2 didepan kita. Akan te- 
tapi perlu saja singgung disini, 
bahwa perhatian kita sepenuhnja 
tidak luput?nja kita tumpahkan 
kepada usaha2 perbaikan lajan- 
an terhadap seluruh anggota kita, 
terutama pradjurit2, jang menge ' 
nai per-asramaan, untuk mana 

telah dapat disediakan  djumlah, 
jang djika dibandingkan. dengan 
tahun2 jang lampau merupakan 
lipat-ganda jang sedikit menggem- - 
birakan. Telah tiba djuga masanja. 
pula untuk djuga menindjau Tagi 
segala alat2 bertugas jang sedang 
kita pakai sekarang dan.jang, tlh 
ternjata sudah sangat tua 'sekali, 
untuk manapun tengah disiapkan 
pembelian2 keluar jang amat sa- 
ngat diperlukan. Ta 

tepati dengan segala apa jg ada 
pada kita. Menolehlah kekiri 
dan kekanan, bajangkanlah wa 
djah2 jg terdekat jg kita pernah 
kenal dahulu dan jg sekarang ti 
dak ada lagi, maka akan kita se 
dari kembali bahwa untuk tekad 
ig telah kita bulatkan bersama 
itu, sudah banjak dari kita ig te 
lah memberikan kekajaannja jg 
terachir jg pernah dipfinjai oleh 
seorang hamba, jaitu djiwa raga 
nja. 

Hanja karena 'jakin akan te-| 
kad itu, hanja karena mereka da 
pat pertjaja, bahwa akan datang 
waktu, jg tjita2 jg mulia itu akan 
mendjadi kenjataan,. dan akan 
dilandjutkan oleh js hajatnja ma 
sih dikandung badan dengan tia 
da ditawar-tawar atau dibelok- 
belokkan lagi. Maka karen, itu 
lah kamu semua dan saja pada 
hari ini, masih berada dalam 
angkatan perang, maka karena 
itulah kamu semua dan saja ma 
sih ssinggup memikul tjobaan? 
dan kesulitan? iv ada. serta te 
tap menolak lambaian dari daja2 
penarik jg selalu muntiul pada 
sekeliling kita. Izinkanlah saja 
mengansgap bahwa memang ka 
rena itulah maka kitz bersama 
masih tahan dan masih utuh. 

Harus kita perbaiki dan 
sempurnakan bersama. 

Para peradjurit, bintara, per” 
wira serta para pegawai dari 
seluruh Angkatan Darat. 

Para pradjurit semua! 
Disamping segala  usaha2 ini 

serta hasil2nja nanti, sudah tentu 
kita tidak akan sekali gus dapat 
mentjapai segala jang kita idam- 
kan. Kesulitan2, besar atau ketjil 
sudah pasti akan selalu kita: te- 
mui. Ini hanja dapat kita atasi 
dengan mempertebal kembali kesa 
daran kita ber-Angkatan Perang 
dan seterusnja kesadaran ber-nega 
ra. Hanja dasar2 inilah sekurang2 
nja akan dapat mendjamin kita 
untuk tidak akan berpisah2 dalam 

  

    
   

    

    

   

                                      

   
   

    

                

   
Sesudah 11 tahun kita melan- 

djutkan, maka kita lihat bahwa 
keadaan Angkatan Perang dan 
Migara kita masih diauh dari 
pada iang kita tjita2-kan. Ba- 
njak alasan2 untuk tidak puas, 
tjukup sebab2 untuk merasa 
diengkel dan bosan. Tetapi ha- 
ruslah kita. meninggalkan gelang 
gang Gan mendjauhkan diri kita 
dari segala persoalan, hanja ka- 
rena sekedar tidak puas sadja? 
Haruskah kita menghabiskan 
waktu lagi untuk menjesahi diri? 

Maka karena itu. marilah kita 
teruskan, mari kita perbaiki dan 
sempurnaka, lagi bersama2. Dji 
ka kita harus djatuh, marilah ki 
ta tjari “alasan jg lebih mulia. 
mulia untuk kita dan untuk Hi 
ta2 kita. Bukankah kita sedang 
memperdjuangkan! tekad jig tju: 
kup sutji dan bukankah kita se 
dang melaksanakan suatu am 
nah dari teman2 kita, jg tubuh 
kasarnja sekarang sedang ber- 
semajam dalam  makam2 “pahla 
wan dan dimana dibumi Indone 
sia ini? 

Saja katakan tadi, banjak ala- 
san2 uhiuk tidak puas, tetapi sa 
ja djuga harus kemukakan, bah 
wa tjukup sebab untuk harus 
bersjukur dan bangun kembali. 
Ditengah kegagalan jg pernah ki 
ta rasakan, kita harus akui bah 
wa sudah mulai pula ber?ngsur 
langkah2 ig akan membuka ha 
rapan. Walaupun belum 2kan 
merata dan walaupun belum Ia- 
gi akan seger. terasa kepada pri 
badi kita masing2, namun utk. 
Angkatan Perang kita seumum 
aja dan pembangunan? ig diper 
lukan selandjutnja. telah dimu 
lai dari atas diletakkan dasar2 
untuk bekerdja, sehingga bila se 
mua ini dapat kita isi lagi dgn. 
kegiatan? kita masing2 dengan 
nenuh kesungguhan, kita akan 
dapat melenjapkan segala rinta 
ngan2 ketjil ig masih kita temui 
sekarang dalam usaha penjem 
purnaan kita. 

Kita telah mengetahui bahwa 
Undang2 Pertahanan jang merupa 
kan pokok-pangkal dari segala 
tugas2 kita telah ditjiptakan, jang 
seterusnja akan disusul lagi dgn 
Undang2 Wadjib Bela Umum ser 
ta undang2 lainnia jang segera pu 
la diperlukan. Kita djuga telah 
mengetahui bahwa pemerintah te- 
lah berhasil merumuskan suatu ke 
bidjaksanaan pertahanan dan ke- 
amanan, jang oleh DPR, jaitu ha 
sil dari pemilihan rakjat kita, su 
dah dapat disetudjui dengan se- 
bulat-bulatnja. Pemerintahpun dju 
ga telah setudiui rumusan jang 

DJURUBITJARA delegasi Ing- 
gris dalam  Konperensi London 
mengenai Terusan Suez malam 
Minggu j.l. mengatakan sebagai 
djawaban terhadap sebuah perta 
njaan pers, bahwa menurut pen 
dapatnja, menteri luar negeri Uni 

Sovjet Djum'at telah menolak 
rentjana negara2 Barat mengenai 
masalah itu, pendapat ini didasar 
kannja atas kenjataan bahwa She 
pilov telah mengadjukan ,,usul jg 
sama sekali berlainan”. 

ngatakan Djum'at bahwa kemung 
kinan ada konperensi London 
akan berachir pada permulaan 
minggu ini, apabila telah tertja 
pai. pendamaian  pandangan2”, 
»dan apabila 3 Besar Barat ber- 
usaha sungguh2 supaja rentjana 
mereka lekas disetudjui'"', 
Menurut keterangan jang diper 

oleh wartawan kb. Inggris Reu- 
ter dari kalangan2  konperensi,   bagian umum. 

Dugaan' Mengenai Im- 

tudjuan2 kita. Sekali2 kita tidak 
akan merobek badju didada, bila 
ternjata guntingannja belum me- 
njenangkan kita. Kita harus beru 
saha untuk mengurangkan kesuli- 
tan2 jang kita timbulkan sendiri 
ditengah kita, jang kerap-kali dgn 
tjara jang tidak kita sadari semu 
la dan jang sebenarnja tidak ha 
'rus timbul, bila kita selalu dapat 
berpegang kepada kesadaran2, te 
kad serta amanah jang tadi, jang 
pasti tidak akan kita sia2kan. 
Agar dengan itu segala tenaga 
dan pikiran kita, dapat kita tum 
pahkan sepenuhnja kepada soal2 
jang memang perlu menghendaki 
itu. & 

Para pradjurit semua ! 
Pada kesempatan hari Ulang- 

Tahun Proklamasi kita ini, saja 
menjampaikan pesan-pesan jang 
sederhana sekali jaitu : 

— Lakukanlah tugas masing2 
dengan sebaik-baiknja. 

— Peliharalah dengan segala 
daja, keutuhan kita bersama. 

— Dan jang terachir: djauhilah 
pendapat-pendapat serta kesimpu 
lan-kesimpulan jang diperoleh di 
luar seluruh tubuh Angkatan Pe 

kan dan membingungkan. : 
Pendek kata : Usahakanlah sela 

lu untuk mendjadi pradjurit- jang 
baik. 

Dengan demikian 
sambutan saja sebagai KSAD pa 
da hari jang mulja ini, jang saja 
tudjukan kepada kamu semua, pa 
ra pradjurit, bintara, perwira serta 
pegawai2 jang berada dalam ling 
kungan Angkatan Darat: 

beachirtaha 

doa, semoga kita oleh Tuhan - 
akan tetap diberi tenaga, hidajah 
'dan taufik dalam menudju fjita2 
perdjuangan kita !, 
Merdeka! 

UNuAkanBerhen 
ti Pimpin AFPFL 
BEKAS PERDANA Menteri”Bur 

ma U Nu mengumumkan: hari 
Djum'at bahwa dia bermaksud 
mengundurkan diri dari pinipinan 
Partai Liga Kebebasan Anti-Fas- 
cist (AFPFL) jang kini sedang 
memegang pemerintahan, U Nu 
jang telah  mereorganisir partai 
itu sedjak dia berhenti sebagai 
Perdana Menteri dalam bulan 
Pjuni mengatakan kepada “tjalon? 
wartawan bhw tugas membersih- 
kan AFPFL adalah diluar kekuat 
an seorang atau bahkan suatu ba 
dan jang terdiri dari orang? jang 

  
djudjur (Reuter). 

Ank 

“bangan' |(Suara-Suara's 
Da lam Konp. London 

tiara priv& telah membentangkan 
pandangannja, bahwa pimpinan 
internasional atas Terusan Suez, 
bagaimanapun djuga didefinisikan 
nja, harus meliputi djuga Kekua- 
saan untuk menjewa tenaga, me 
metjat tenaga dan pembiajaan' 

Menurut kantor berita Inggris 
Reuter”, dari 22 negara jang ha 

dir dalam konperensi London, jg 
13 ,dapat dipastikan akan me- 
njokong sebuah rentjana “ wntuk 

Ii menempatkan Terusan Suez diba 
1 'Iwah pimpinan internasional.” 
Kalangan2 delegasi Barat Hg Tian : 13 Negara tadi adalah : Austra 

lia, New Zealand, Swedia, Neder 
land, Portugal, Norwegia, Djer- 
man Barat, Denmark, Turki dan 
Iran, dan 3 Besar Barat sendiri: 
Rentjana Barat ini ditentang oleh 

Uni Sovjet, India, Indonesia, dan 
Ceylon, 

Masih ada 5 negara lagi jang 
sSikapnja belum djelas, tapi mung 
kin sangat penting bagi penentu- 

an: Italia, Sepanjol, Djepany, Pa   menteri luar negeri AS Dulles se kistan dan Ethiopia. (Reuter), 

  

rang, karena itu biasanja meragu . 

4s 

Saja tutup sambutan ini dengan 

  



   
      

  

   

  

   

  

    

  

   

    

  

   
   

    

   

                              

   

    

   

                  

   

   
   

      

   

     

  

    

     
    
   

     
   
   

    

      

   
     

   

    

  

| neah hari 

    

  

justrian Kementerian 

Harapannja itu didasar- 
( sudah disampai. 

Perekonomian. 
unnja dan pula 

direktorat, sedang bagaimana “pe 
ajelesaiannja masih tetap diusaha 

o kan. Seperti diketahui, LP3tY ada 
b lah suatu badan jang dibentuk 

bada tgl. 10 Pebruari jang “lalu 

terdiri dari JADO bersama Bagi- 
ifan Penjelenggara Djawatan Per- 
ndustrian. Tugas dari LP31 ada 
lah sebagai badan pelaksana dari 
rentjana perindustrian Kementeri- 
an Perekonomian. e 

Harus menjelesaikan 70 
- Industri. 

LP3I harus menjelesaikan se- 
Gan sanjak 76 industri dari pelbagai 

mt ag 

pimpinan Bagian Desen- 

3. 
2 

Deri   
—. trlisasi Gubernuran Djawa “Te- 

nah Antara” mendapat berita, 
daerah (ialah 28 bahwa dari 34 

'acrah kabupaten, 4 kotabesar 
  

  

      
   

        

den 2 kota ketjil) dipropinsi Dja 
w» Tengah sampai t2. 16/8 te- 

  

ba 2 31.     

bab djika situasi 
ba eangan 

haru2. ini .telah 

  

     

  

   

  

, SP Sa berubah. i ig menurut pandangan sup3 Ka langk: hi Na Bayar |. Didjelaskannja, bahwa maksud Ba dilakukan " antak: east hu aan h Me aNnGDi daripada pendirian industeri2 oleh memaksa Mesir supaja tanduk Giubernata Tana 1 Marus ditar “pemerintah jang berdjumlah 70 kepada keinginan mereka, jaita | ban Ma AR aerah2 jang 'be buah jang mempuniai 14 djenis Irinternasionalisasi” Terusan Suez:" as 2 2 x ada an XOta- paberik itu, ialah untuk memper- dan dalam tindakan? Inggris dan ag ar Hn ka upaten? Pati dan kembang uSaha industeri didalam Perantjis ini termasuk djuga pe- ora. Menurut n sstinja tjalon2 negeri dengan membimbing usaha makaian kekerasan sendjata. j tsb. akan dilantik dan diresmikan usaha industerialis jg sudah ada. Tapi pada saat konperensi ini pada tg. 17 Agustus. 4 - Dengan demikian pertumbuhan i k in bahwa 

itu dipero peroleh 

Tama KI 
  

— | Kesudita 
orang2 tua 
rebon dalam 

h 

2 

          pen pa 8 1 
tewas, orang 2 F 
lagi bernama  Saro end 

Set luka? berat,    

   

lah permintaan 
galak Rp. 61 djuta. 

    

    

  

   

3 pto: pes 
ISien, Soekono: pembantu2 : Sumar 

  

   
     

  

   

  

    

   
   

rt Sebagaimana diketahhui, 
KA memulai dgn kegiatan2 ber 

.Fnggeris dipulau Cyprus .itu. pa- 
Ida tanggal 1 April 1955. Dalam| 

(katakan selandjutnja, bhw orga- 
'nisasi tsb. dipimpin oleh seorang| 

5 bekas kolonel dari tentara Juna- 
ang Ini jang telah berusia 57 tahun, 

nama ,,Dighenis”. 
ter). 

matfjam paberik jang pada waktu 
SA ebekemin - dimahakan aheb: na 

jan Penjelenggara.  Djawatan 
'orindusirian jang fclah dimulai 

| oslaksamaannja sedjak tahun 'S1 
id. Diantara diamlah industr: 
4. terdapat 16 indusiri ig telah 

Serdjalan akan fetapi belum be- 
i jxerdja sefjara ekonomis. Industri 

ito terdiri dari paberik2 keramik, 
besi, kaiu, kulit, dsb.-nja. Jang 

.Htainnja masih dalam tingkatan 
ji |pertjobaan bekerdja dan setengah 

selesai. Paberik2 jang telah mu- 
'jiai bekerdja itu achir th. 1957 
Isudah dapat Pala near 
.|ekonomis, jang kemudian akan | 

e |diserahkan kepada badan2 kope- 

|. Achma , 
ea Lrangkam.-— bahwa-untuk menjele, 
"Isdikan seluruh industeri jg direm 

rah. 
,. lebih landjut . mene! 

tjanikan oleh pemerintah itu, dil 
kperlukan modal sebanjak Ik. Rp. 
"1324 djuta. Diantaranja Rp. 153 
djuta telah diterima: dari. pemel 
irintah, sedang sisanja masih da 
lam. penjelesaian. Dari modal jg 
telah diterimanja, Rp. 113 djuta 
telah dipergunakan sedjak tahun 
1951 hingga tahun 1955, dan un 
tuk pembiajaan industeri tsb. da 
lam tahun 1956 ini baru diteri 
ma Ik. Rp. 40 djuta dari djum- 

semuanja seba 

Rentjana modal jg telah diten 
Ion tukan itu tidak dapat diperguna 

an sebagai pedoman tetap, se   
industeri didalam negeri akan se- 

be- suai dengan rentjana jang telah 
  ditentukan oleh pemerintah, demi 
kian Achmad Soenartadirdja meng 
achiri keterangannja. 

   SUSUNAN PENGURUS 
| TA CHUNG SZE : 

Susunan Pengurus Ta Chung Sze 
tb. sepakbola untuk tahun 1956/ 

jang terbentuk dalam rapat 
gauta pada tgi. 5 Agustus 1956 

dari sdr2. : ketua kehor 
. Njoo Hong Hwie, 

Tjioe, ketua : Ong Thay 
ketua : Ong Ing Hoe, 
penulis III : Lauw Kee 

      

In 
“K. 

  

   
   

    bg Bing Gwee, Ie oen 
5 Ing ok, Agus, Ong 
ing: Kom. Kesebelasan : 
oh, Ong Thay Poo, Ong 

Ne ea Bing Gwee, Tan 
ok. 

  

OKA Adjak Da- 
i Di Cyprus 

H pamflet jang diduga 
ikan oleh EOKA (sebuah 
asi pedjuang Cyprus mela 

pemerintah Inggeris disana) 
Kemis mengumumkan bhw 

si pedjuang ( itu 
erukan diadakannja 

sendjata, demikian di- 
kan oleh Reuter, ai 

Dikabarkan selandjutnja, bhw. 
mflet, jig ditanda-tangani oleh 

ighenis” (nama seorang 
A) itu, aa 

enghentian semua ke-| 
an EOKA telah di 
una mentjegah per: 

darah selandjutnja. 
ksi jg segera timbul dipi- 
merintah Inggris disana 

          

    

   

      

                

    

   

      

   

EO 

sendjatanja melawan pemerintah 

tahun 1956 itu, menurut pihak 
Inggeris,” EOKA: telah menewas- 
kan 70 orang dari penduduk. Di 

bar dan dugaan orang memakai 
(Antara-Reu- 

     

Akan tetapi, demikian ia menef 
Ikuskan keterangannja, bahwa opti 

» #nismenja itu-tidak dapat terlepas: 
s$Idari tenaga2 ahli jang diperlukan 

. Ipeserta keuangannja. Dalam 'hal 
Pai telah pula diteruskan kepada 

dan merupakan suatu lembaga isl 

ekonomi dan 
e1 1 berubah2, maka pem 

(biajaer Industeri2 itu turut pula 

  

rensi Asia-Afrika lagi u 
bitjarakan masalal 1 Suez 
dengan menunggu dulu hasil Kon 
perensi London tentang masala' 
tersebut. 5 

Kalangan Asia di London dim 

   

'gara2 Asia bermaksud memberi 

pada achir minggu ini bahwa 
'mereka tak akan turut serta da: 
lam setiap pemungutan suara ten- 
tang putusan2, Konperensi Lon- 
don mengenai Terusan Suc3. ' 

mengatakan bhw didapat kabar 
Nasser telah menjatakan kesedia- 
annja mengadakan suatu konpe- 
rensi internasional tentang Terus 
jan Suez jang kedua di Colombo. 
Kalangan ini selandjutnja menge 
mukakan bhw blok Asia-Afrika 

sidangnja jang pertama mengenai 

Terusan Suez “pada tanggal 23 
Agustus jad. Dikemukakan ada 
kemungkinan bhw masalah terus 

tan itu akan dibawa ke PBB da 
lam bulan Nopember j.a.d. dji-| 
Ika sebelum itu belum dgpat ci 
'selesaikan. Kalangan 'itu djuga 
mengatakan bhw menurut bobo. 
Irapa anggota blok Asia-Afrika 
'di PBB Mesir mungkin akan me 
nerima baik suatu panitia PBB, 

dari negara2 ketjil dan jang akan 
lisebut suatu panitia penilik di- 
tempatkan didaerah Terusan 
|Suez. 5 Hr $ 

Dalam pada itu kemungkinan 
besar bhw konperensi 22-negara 
di-London mengenai masalah Te 
rusan. Suez akan berdjalan lebih 

lama | daripada /dugaan semula, 
jaitu dugaan waktu 3 Besar Ba 
rat mentjapat persetudjuan pad: 
tgl. 2 Agustus Demikiantah | 
tulis wartav 
(London hari Dium'at. 

Kalau 2 minggu jl. orang msi 
Guga bahwa konperensi ini akan 
selesai dalam tempo Ik. seming 
gu, kini tampaknja konperens 
ini bisa berlangsung 25 ma 5 
minggu. Dua minggu il. esai 
Dasar dah “bersepakat bahwa 
konperensi ini akan berlanpsen: 
chusus untuk “waktu jang tepai | 
terbatas sadja. 

Tadinja Inggris & Peran 

Pan mandi Nona Perantjis dengan ngan a k 

dari A.S, bermaksud melakukan 

    

   

     

   

  

  
"dimulai, 
Inggris dan Perantjis akan berani | 
memikul risiko “peperangan di 
Timur Tengah adalah: ketjil se- 

kali. : 
Wartawan2 asing jang datang 

dari Tn London at .me- 
ngatakan bahwa dugaan orang 
di Paris ketiil sekali kemungkinan 
bahwa akan petjah perang di 
Timur Tengah diwaktu ig sudah 
dekat. (Antara-UP) 

Adakan Konperensi Interna 
3 sional lebih luas. 1 a 

Sementara itu dalam sidang ke-3 
Konperensi London hari Djum'at, 
menteri luar negeri Uni Sowjet 
Dmitry. Shepilov jang berbitjara 
sesudah rekannja dari Perantjis, 
menjatakan bahwa Uni Sovjet me) 
injokong usul Mesir supaja diada 
kan konperensi internasional jang 
lebih luas mengenai soal Terusan 
Suez. Ditegaskannja bahwa Mesir 
berhak sepenuhnja untuk menasio- 
Inalisasikan Suez Canal Company, 
dan dalam melakukan ini Mesir 
sama sekali tidak melanggar Hu- 
kum Internasional (Antara-UP). 

  

KANADA MINTA ST. LAW.- 

KEWILIJAHNJA. 
Kanada akan meminta kepada | 

PBB agar teluk St. Lawrence di 
"masukkan kedalam wilajah Kana- 
'da, demikian diperoleh kabar hari 
Djum'at. Kanada djuga akan me 
minta izin PBB untuk memperlu- 
as perairan teritorial Kanada darif 
pembatasan 3 mil sekarang men 
djadi 12 mil. ee 

nistration umumkan hari Sabtu, 
tentang allokasi sebanjak $ 
400.000 untuk pembelian kenda- 
raan bermotor, mesing dan spare 
parts untuk Indonesia. Allokasi 
tersebut diberikan dalam rangka 
Rentjana Bantuan Luar Negeri 
Amerika Serikat (Foreign Assis- 
tance Program). 

aa SA MA AL TA 

i HARGA EMAS. 
Chusus untuk Suara Merdeka, 
SEMARANG, 18 Agustus 1956 : 
24 karat : djual ... . Rp. Af   

Idiabatan sebeh 

Ipada itu mengatakan bahwa ne-j, 

peringatan kepada 3-Besar Barat 

Kalangan jang dapat dipertia-| 
lia di Washington sementara itu 

di PBB bermaksud mengadakan | 

ig terdiri atas ahli-ahli pelajaran| 

cb. ,,Antara” darif 

agan selandjutnja, 

jgawai pun diberi 

RENCE DIMASUKKAN  unja sdr.  Susantho Direktur 

Ipentjurian ' kawat tilpun di 
H aemn Klaten lebih lagi, ka- 

(Jatus2 laporan pentjurian kawat. 
ALLOKASI ICA UNTUK Dan pada achir2 ini sadja 840 

“INDONESIA. “IM. kawat didekat djl. Tegaldu- 
, 'Iwur Ketj. Tjepper amblas di- 

Internasional Cooperation Admiltjuri orang. : 

TEMANGGUNG 
BANTUAN UNTUK PERBAI- 

eri dalam tahun 1956 ini tel:h 
disedfakan biaja Rp. 2.500:000.- 
ic akan dipergunakan untuk per 
baikan pengairan 
desa di Djaw. Tengah. 

untuk kabupaten Magelang meli 
puti 19 desa Rp. 118.850,—— Te 
manggung 9 desa Rp. 73.000.— 

| Wonosobo 1 desa Rp. 40.000,— 

  

| Bid. Hasut 

pada Kemis malam te- 

   
    

                

   

    

  

   

      

tah Indonesia telah memberikan 
instruksi kepada perwakila Ka 2 di- 

perdjandji- 

          

  

“Statement tersebut menjatakan, Pe 
bhw Nederland 'baru diberi 

     

  

       
   

    

          
isng menjatakan, ba 
akan melakukan timbai 
   

    

        

   

paham antara KS 
AD dan Panglima 

| Let. Kol. Pirngad 
    

    Ikan, bahwa keada: r 
Ikungan TT VII dewasa in          

    
  

    

.|donesia itu ,,merupakan 

  

   

    
   

   
   
        

      

    Dikatakannja, bhw keputusan In 
- pelang- 

jang menjolok 

pengumumannja : 
(Itentangan dgn kebiasaan? diplo 

atik antar-bangsa”. 

— Achirnja diterangkan, bhw Ke 
utaan Belanda di Washington 

memberitahukan tentang ke- 

    

    

IKementerian Luar Negeri Arne- 

  

  dah tenang dan pulih kembali 
seperti biasa. (Antara). 

     PURWOREDJ 
ia 4 TK ELUARKAN aa Be ARA 

NESIA 
Rapat bersama Pemuda Demo 

Ikrat dtuneaka, Pemuda Peladjar, 
Pemuda TNH, Gerakan Pemuda 
Anshor dan da di Parwore 

djo, memutuskan, atas nama Or- 

ganisasi tsb. mendesak kepada 
pihak kepolisian, kedjaksaan, pe 

| ngadilan negeri dan bupati kepa 
la daerah setempat, supaja: i. 
Peristiwa pemukulan dengan ben 
da keras, ditabraknja pengendara 
sepeda dengan mobik jg dikenda 
rai oleh Kwee Sin Ging (warga 
negar, asing) diselesaikan menu 
rut hukum dengan seadil-adilnja 
dan dalam waktu jg an 
singkatnja, kepada. mereka -ig 
bersalah supaja didjatuhi huku 
man jg setimpal. 2. Pelanggar2 

  

'tusan Pengadilan supaja ditahan 
oleh je berwadjib dan 3. Terha 

'Yap Biauw An sedang didengar 
iketerangannia dimuka polisi ka- 

9 Frena 'pertjetjokan -mulut dengan 
Lauw Boen Wie telah dipukul 
oleh Kwee Sin Ging. 

| Selain itu pemuda peladjar Su 
'narto/Y2:p Biauw Tik berkenda 
raan sepeda “ditengah dijalan di 
tubruk sebuah mobil AA 1095 
ig dikendarai oleh Kwee Sin 
Ging. Akibrtnja Sunarto mende 
rita sakit disebelah dadanja. Yap 
Biauw “Tik putus djarinia. 

TJILATJAP 
PEMBEBASAN 32 
TAHANAN DARI NUSA- 

KAMBANGAN. 
Bertempat dimarkas K 

   

|pagi oleh Operasi Tritunggal Ma 
gelang telah diadakan - upatjara 
perebusan 32 orang tahanan 

.O.B. dari Nusakambangan. Da 
lam upatjara itu selain Kapten 
Sudjono komandan doorgangs- 
kamp, Patih Saharso, djuga ber 
(bitiara dari pihak kepolisian. 
“Upatjara tsb. dihadiri oleh pa 

mong pradja, pamong desa dan 
Panitya Penampungan bekas ta 
wanan SOB di Megelang. Dari 
djumlah itu. seorang asal- dari 
|daerah Klaten dan 31 orang lain 
nja dari daerah kota dan kabu 
paten Magelang. Nenurut ketera 

diantara me 
reka sudah ada jg ditahan sela 

(ma 3 tahun. 

eat 

S.MLA.C. PEGAWAI BERDIRI 
Atas usaha para pegawai Pe- 

raerintah Kab. Klaten mulai '1 
September iad., sudah bisa mem 
buka SMAC pegawai. Lamanja 
peladjaran 2 th., sedang jang 
bisa diterima djadi siswanja, ja- 
itu terutama para pegawai2 jang 
telah tulus dari SMP atau sede 
radjat. Namun jang bukan pe- 

2 kelonggaran 
djuga, asal memenuhi sjarat2nja. 
'Gedung -utk. sekolahan itu, se- 
mentara di SMA Klaten, dan gu 

SMA setempat. 3: 
PENTJURIAN KAWAT 

MENINGKAT. 
840 M. kawat PTT musna. 

Menurut keterangan Kepala 
Dinas Reserse Krimini! Klaten   
lau ditimbang dgn. tahun jil. 
Baru sampai pertengahan th. 
1956 ini sadja, sudah ada ber- 

KI PENGAIRAN DESA. 
Oleh Kementerian Dalam Ne- 

sebanjak 175 

Dari djiumlah itu antara lain        
beli Rp. 46— 

22 karat : djual ... Rp. 44,—! 
beli Rp. 42,-b 

Nan 13 desa Rp. 29.200.- 
dan 

Rp: 39,550. 
kebumen 16 desa sebesar 

|tel. 26/6 jl. diam 17.90. ketikat 

ORANG | 

MK Mal 
gelang pada tgl. 15 Agustus "56 

121.15 Pilihan Pendengar. 

114.10 Gending2 Djawa. 17.00 Ta- 
man Kanak2. Sa de 3 
118.15 Pater Yorke. 18. Trio Ta k iban N 
panuli. 19.20 Orkes Kroritjong De donesia. Demikian berita Reuter 

(dari Tokyo. 

EK 
PALA IN UU IND | 

rika Serikat pada tgl. 13 Agus- 
:tus. Demikian berita UP dari 

Washington (Antara). 

  

PURWODADI 
KERDJA BAKTI RESIMEN 

XIV, , 
Pada tg. 16/8 ji. telah selesai 

pembikinan  djalan sepandjang 
lk. 2 km. antara  Tegalredjo- 
Maitanpandjang daerah - Wirosa- 
ri sebelah utara (Purwodadi Gro 
bogan) jang dilakukan oleh 1 pe 
leton TNI Bat. 4453, Resimen 
XIV dengan mendapat ban 
ituan dari segenap penduduk de 
isa disitu. Kerdja bakti tsb. me- 
tupakan rangkaian perajaan ,,17 
Agustus” jang dimulai tg. 15/8 
jl. dengan dipelopori oleh Ke- 
|pala Resimen XIV Major Suryo 
Sumpeno, dgn. dihadiri oleh Bu 
Ipati Andi Pattepoi & 
Idadi dengan segenap ps 
negeri jang bersangkutan. 1 
IRurut rentjana, pembuatan  dja- 

m 2 didae dae- 

   

  

hukum jg mengganggu ketertibanf, 1 
'umum tsb, Ta menanti kepul|'an baru dan djen 

Rp. 

  

Dari Jajasan gedung sekolah 

setelah  menjelesaikan 
untuk “sekolah 

bahwa 
sebuah gedung 
Guru B Negri, maka kini teiah 
'dapat pula menjelesaikan sebuah 
gedung tambahan ruangan utk. 
sekolah SMP Negeri dan telah 
dapat ditempati pula. Utk. 
ngunan ini menelan beaja 
41.000,—. 

ba- 

  

5 — - Radio. 

  

. SIARAN RADIO R.I. 
Semarang, 21 Agustus 1965. 
Djam 06.20 Gamelan Studio Jog 

jakarta. 07.10 Rajuan pagi. 07.45 
Orkes Pater Yorke. 13.15 Orkes 
iStudio Djakarta. 13.45 Hindusta- 
ini. 14.10 akan Mana, S0 & 
(lang epanduan. 17.30 Sandi 
aka ati Kanak2. 18.15 Irama Sen 

-dja. 18.30 Serba serbi A.P. 18.45 
Irama Sendja (landjutan). 19.30 
Mendjelang Malam. 20.30 Indone- 
sia Merdu. 21,00 Dunia Olah raga. 
2115 Klenengan Mat2an. 22.15. 
Klenengan  Mat2an  (landjutan). 
23.30 Penutup. 

Surakarta, 21 Agustus 1956. 
Djam 06.10 Urap sari pagi. 07.20 

Urap sari pagi (landjutan). 13.10 
Dari Lajar Putih. 13.40 Hidangan 
.The Malachrino Strings. 14.10 

  
17.50 Ruangan “pemuda pemudi. 
18.15 Tjeriteranja Pak  Wignjo. 
18.30 Seni Karawitan. 19.30 Pili- 
han Pendengar. 20.30 Imbauan 
Malam, Da Aa ag dengan 
isi -hatinja. 21.15 La, umatra. 

22.15 Tora Malam. 23.00 Wahana | 
Prana. 23.30 Penutup. 

Jogjakarta, 21 Agustus 1956. 
| Djam 06.10 Irama Polka. 06.35 
"Sebelum Sekolah. 07.20 Hidangan 
Ipagi. 07.380 Suprakti dan Sajekti. 
Tao Klenengan Djawa Timur. 
13.45 Orkes Xavier Cugat. 14.10 
Hidangan Orkes Puspa Kentjana. 
17.00 Njanjian Tionghoa. 17.40 
Penghantar minum teh. 18.15 Sia 
ran utk A.P. 19.40 Bahasa - dan. 
Sastera. 20.15 Overture Tjit We- 
ber. 20.30 O.K.. Tjempaka Baru. 
21.15 Obrolan pak Besut. 21.30 
Ketoprak Mataram. 22.15 ' Keto- 
prak Mataram “(landjutan). 24.00 
Penutup: 

Djakarta, 21 Agustus 1956. 
Djam Orkes Lima Serangkai. 

07.30 Orkes Dupa Nirmala. 13:30: 
Orkes Kr. Puspa Kemala. 14.10 
OH. Teruna. 17.00 Seni Sunda 
Studio Djakarta. 13.30 Tunas Me 
kar. 19.30 Orkes Radio Pan 

15 
O.M. Sinar Medan. 23.00 Penutup. 

Tjirebon, 21 Agustus 1956. 
Djam 06.10 Orkes Melati. 06,40 

Jack Simpson. 07.10 Hawaian Ma 
luku. 07.40 Seni Pulau Bali. 13.10 
Merdu meraju. 13.40 Trio Irama, 

AP, 

wasa. 20.30 Orkes Serodja. 21.15 
Ruangan Publicatie dan  Masja- 
rakat. 21.30 Tjelempungan Sekar 
Kagugah. 22.15 Tjelempungan Se- 

     

  

   
    

   
   

onesia 

. Isia 

   

   

utusan Indonesia itu kepada 

       
    

Irang dan kita akan berusaha men 

Rembang diperoleh keterangan 

Rp. 

   

   
    

    

jang keanggotaannja 

| Menteri Luar Negeri Indone- 
mengatakan  selandjutnja, 

'bhw andaikata dalam konperensi 
ini didapat suatu keputusan, ba- 

kerasan. Padahal konperensi ini 
|djusteru mentjari penjelesaian ma 
salah Suez setjara damai. 

Ruslan Abdulgani  berbitjara, 
ketika sidang mempersoalkan 
peraturan tata-tertib, dimana di 
lusulkan olen Inggeris utk me- 
ngadakan pemungutan suara, dji 
ka menghadapi persoalan jg me- 
merlukan keputusan, sesuai dgn 
ata-tertib PBB. Ruslan Abdulga Pa 

mengatakan: ,,Suatu pandangan 
| bersama harus didasarkan pada) 

pendapat jang bulat dan tidak pa 
“Ida hasil pemungutan suara”. Kal 

Irena itu delegasi Indonesia tidak 
dapat menjetudjui diadakannja 

"(pemungutan suara dalam berba- 
'gai persoalan jang mengenai isi, 
tapi lebih baik mentjari permu- 
fakatan bulat musjawarah. 

' Achirnja . sidang  menjetudjui 
pendapat Indonesia, India dan 
Ceylon untuk tidak menentukan 
peraturan tata-tertib jang kaku, 

|tapi tiap ada soal2 jang harus di 

  
'putuskan, diserahkan kepada Ke- 
tua sidang. Demikian djuga me- 
.ngenai pemungutan suara.  De- 
ingan putusan ini, maka prosedure 
konperensi London ini mirip dgn 
prosedure Konperensi Asia-Afri- 
ka di Bandung. 

Ruslan Abdulgani . 
sa optimistis tentang ke- 
sudahan Konp. London, 

Sementara itu dengan  terse- 
Injum gembira Menteri Luar Ne- 
geri Indonesia Ruslan Abdulgani 
telah menghadapi sedjumlah be- 
sar wartawan ketika ia datang 
dilapangan terbang London jang 
baru pada tgl. 15 Agustus malam 
dengan disertai oleh Dr. Suban- 
drio dan Subagijo. Kedatangan- 
nja terlambat 6 djam.. Demikian 
tberita “Antara” dari London. 

- Abdulgani menjatakan kepada 
para wartawan bahwa 'ia dan 
delegasinja merasa optimistis me 
ngenai “ kesudahan  konperensi 
nanti. ,,Pendirian Indonesia,” de- 
mikian Ruslan, sudah diketahui. 
Kita mengakui tindakan nasiona- 
lisasi Mesir dan kita' berkepenti- 
ngan didalam lalu-lintas jg bebas 
melalui terusan itu. ' Kebebasan 
lalu-lintas itu telah didjamin oleh 
'Nasser dan kita semua pertjaja 
Ikepada djaminannja itu. Kita se- 
Isalkan persiapan2 angkatan pe- 

Iegah konflik bersendjata.” De- ca be Pa 5 'Iselesai akan merupakan djalan | JS Pisa landjutnja San gang Sana Ie penata eekai Id Pat ive (atton Rosan jang nana 
Indonesis, supaja diusir dari. Inn, 2 D0 pikiran sehat akan lebih banjak 

5 Ka Ted ga Se aa REMB ANG 0. berbitjara Pe an ta 
C VW AKIL gan'sa : g 35. £ 2 “ S3 : 5 

Si ita. dibentangkan diuga ter LAGI SEBUAH GEDUNG Le mana neng Mena Tita 
Jen a peraeen, santan ana — DISELESAIKAN. "idak mengandung arti, bahwa 

Ikita menjetudjui azas2 jang telah 
dikemukakan oleh tiga negara 
(Barat. 

) Saja telah berkesempatan 
mendjumpai Presiden  Nasser 
dan menurut pendapat saja sua 
tu penjelesaian setjara damai da 
pat ditjapai”.. Demikian  Rus- 
lan. Ditanja bagaimana ,,hu- 
meur” Nasser selama pertemu- 
an itu, Ruslan mendjawab: ,,Sa 
ia kenal di. sedjak konperensi 

Bandung. Rebo pagi .,humeur” 
Inja tetap seperti jang saja biasa 
lihat di Bandung”. 
“Ditanja apakah Nasser tampak 

nja bahagia, Ruslan mendjawab: 
I..Menurut pikiran saja ia tampak 
nja seperti baru tidur 
Kemudian Ruslan 
mengatakan, bahwa 'ia kenal 
Ali Sabri, jaitu penindjau poli- 
tik utusan Nasser selam, Kon- 
perensi Bandung. Ditanja menge 
inai berita2 tentang penahanan 
dirinja Ruslan menjatakan: ,,Sa- 
ja tidak ditahan dan tidak di- 
mintai keterangan. Perdan, Men 
teri Ali. Sastroamidjojo akan 
memberikan keterangun lengkap 
"kepada Parlemen”, demikian Rus 
lan jang selandjutnja katakan, 
bahwa delegasinja ' mempunjai 
mandat penuh. Demikian kawat 
|..Antara” dari London. : 

: Srj. Perdjalanan 
“ Fres.| Ditunda 
Harapan Dr. H. Djala- 

Juddin 
DR. HADI Djalaluddin 0 
$ Parlemen dari et Daban in 
erangannja kepa pers menja 
takan harapannja, supaja Presi- 
den  megnundurkan keberang 
katannja keluar negeri, dan Wa 
kil Presiden membatalkan niatnja 
untuk mengundurkan diri dari 
@jabatannja sesudah konstituante 
terbentuk, karena tenaganja ma 
sih dibutuhkan, 

Pengharapannja ini didasarkan 
pada keadaan negara kita dewa 
sa ini, jang dikatakannja sedang 
»diselubungi suasana suram”, Mc 
ingenai Presiden  dikatakannja. 
ibahwa ,,seorang wilijul amri ti- 
dak boleh meninggalkan negara- 
nja dalam keadaan suram, kare 
na tanggung-djawabnja kepada 
Tuhan.” (Antara). 

njenjak” 
Abdulgani 

  

| Penjelesatan Damai 

ni Optimistis Tentang 
Dengan Konp. Asia-Afrika 

SEKARANG ini bukan suatu pertemuan 
suatu komnperensi internasional 

penting. Berlainan dengan sidang UNO 
berdasarkan universaliteit — universas 

:ty of membership — maka dalam sidang ini pihak jang tet 
penting tidak hadir, jaitu Mesir”, demikian kata Menteri Luar 
Negeri Ruslan Abdulgani dalam sidang konperensi Suez jang 
dibuka hari Kemis di London. 

|gaimana dapat melaksanakannja | 
|keputusan2 jang bertentangan de 'Ingan kehendak Mesir tanpa ke- 

ini mengachiri uraiannja dengan 

  

Dit t pai! 

biasa 

Tetap Berat- 
kanAtamimi 
Pemeriksaan Ke- V 
Perkara Atamimi 

SIDANG Pengadilan Negeri ke 
V di Bangil dalam memeriksa 
perkara Atamimi pada tgl. 153-8 
jl ternjata mendapat perhatian 

Mlebih besar daripada sidang? j.l. 
Tampak hadlir a.l. anggota2 Par: 
lemen dari Seksi H Ni. Umi 
(Sardjono dan Nj, Soetras- 
Ino masing2 dari fraksi PKI dan 
IPNI. Sidang dipimpin oleh Ha. 
Ikim Gafar dan Djaksa Abdulha- 
mid, Sidang kali ini mendengar- 
Ikan keterangan2 7 orang saksi, 

Keterangan Hadi Basala 
mah. 

Saksi Hadi Basalamah mula? 
Imemberikan keterangan jg sangat 
Iberbelit2, dan mentjoba mengelak 
Ikan utk memberikan keteragan2. 
Atas pertanjaan Hakim saksi me 
agatakan, bahwa ia tidak menge 
tahui perkara jang terdjadi atas 
diri S. Atamimi. Djuga perta- 
njaan2 Hakim lainnja  didjawab 
oleh saksi dengan kata2 tidak 
tahu": ia menjatakan bahwa ia 
tidak faham bahasa Indonesia, wa 
laupun sudah 20 tahun tinggal di 
Indonesia. 

Saksi polisi Sigit, jang didalam 
perkara ini dulu memeriksa para 
terdakwa pada pokoknja  mem- 

Tberatkan terdakwa.  Ditambah- 
kan, bahwa jang menuduh Said 
Atamimi melakukan  pembunu- 
han itu, sebenarnja adalah  ka- 
Iwan2 terdakwa sendiri, jaitu Abu 

Ibakar dan Hadi Basalamah. Bah 
Ikan didepan polisi Basalamah me 
ngatakan, bahwa djam 01.00 te- 
ngah malam ia melihat Atamimi 
merangkul wanita, hal mana dju 
ga diakui oleh terdakwa didepan 
polisi. Dan dalam pemeriksaan 
ini tidak pernuh polisi main pu- 

kul. Demikian Sigit. (Antara)... 

KEPALA BKEPULISIAN 
N.M. Khan, heri 

biarfaranja telah ditahan karen 

Dikabarkan selandjutnja, bah- 

wa diantara jg ditangkap itu ter- 

bersama Liga Muslimin Pakistan, 
satu daripada kedua partai koa- 
lisi dalam pemerintah pusat. 

Dikatakan oleh Khan, bahwa 

ketiga orang diantara mereka jg 
ditangkap itu akan ditahan sebu 

Ilan lamanja utk mentjegah me- 

Ireka melakukan tindakan jang 

IEKKKKAMKAMA KARNA 

GatotMangkupra- 
dja Bukan Ang- 
gauta PNI Lagi 
DALAM keterangannja tertulis 

kepada ,,Suara Merdeka”, Gatot 
Mangkupradja jang baru2 ini te 
lah dikabarkan mendjadi anggau 
ta DP PNI, menjatakan sbb.: 

Saja datang ke Kongres PNI 
di Semarang selaku Anggauta De 
wan Partai jang non-aktief utk. 
memberikan keterangan? jang di 
perlukan. Pada waktu dilangsung 
kan pilihan Ketua Umum, maka 
beberapa utusan? tjabang djuga 
mentjalonkan kami untuk Ketua 
Umum, maka kami telah meng 
adjukan Surat bahwa karni tidak 
bersedia menerima  pentjalonan 
untuk keanggautaan apapun. dju 
ga, karena kami masih dalam pe 
rawatan dokter. Akan tetapi rupa 
rupanja beberapa utusan2 tja- 
bang terus mentjalonkan kami 
untuk mendjadi Anggauta Dewan 
Pimpinan PNI jg. berhasil kami 
mendapat 2688 suara. 

Kami sendiri sudah tidak lagi 
hadlir dalam rapat pilihan itu. 
Oleh karena itu, maka dalam pe 
ngumuman nama2 Anggauta De 
wan Pimpinan PNI nama kami 
djuga tidak disebut, begitu dju- 
ga dalam dafftar nama2 Anggau 
ta Badan Pekerdja Kongres, Dec 
wan Pimpinan memang benar, 
karena berpegangan pada Surat 
PENOLAKAN dari kami. De- 
ngan demikian maka kami seka 
rang bukan  Anggauta Dewan 
Pimpinan PNI dan djuga bukan 
lagi anggauta PNI karena kami 
tidak terdaftar di sesuatu tjabs 
dari PNI”. An 
Kemudian. sebagaimana kami 

pada tgi. 16 Maret 1954 telah 
njatakan, maka riwajat kami se 
bagai seorang pemimpin politik, 
sudah habis, dan. sekarang hanja 
dapat memimpin suatu Gerakan 
sadja, jang: mendjelma dalam 
Gerakan Pembela Pantja Sila 
dan Badan Musjawarah Sunda”. 

  

Xonp 

dapat "Mansare Alam, sekretaris” 

  

  

    
   

  

: Kedudukan : 

Dalam Hari 

kan kepada para 
rang R.I. 

takan, bhw djusteru pada saat jg 
bersedjarah seperti hari peringat- 
an 17 Agustus ini adalah penting 
utk menjedari kembali posisi 
dan tugas perdjuangan bangsa 
Indonesia pada taraf sekarang 
serta memikirkan sungguh? tin- 
dakan apa jang harus direntjana 
kan utk waktu jg akan datang, 
chusus dim soal penjempurnaan 
dan stabilisasi Angkatan Perang. 
Kemerdekaan politik jang: kiia 

miliki sekarang adalah alat da- 
lam perdjuangan seterusnja utk 
mentjapai tudjuan kita, jakni Ne 
gara dan Bangsa Indonesia jang   
kuat, adil, makmur, aman dan 
tenteram jang meliputi seluruh 
tanah air. Susunan politik sudah 

berubah, dari daerah djadjahan 
mendjadi negara jg merdeka. Ni 

lai dan guna perubahan susunan 

politik itu achirnja hanja - dapat 
diukur dgn pertanjaan, apakah 
perubahan itu sudah membawa 
kemakmuran jg lebih besar bagi 
rakjat? “ Kenjataan menundjuk- 
kan, bhw kita masih djauh dari 
tudjuan, jaitu negara dan bangsa 
jang kuat, adil dan makmur, 
'aman dan tenteram. 

Dikemukakannja, bhw salah sa 

tu sjarat utk mentjapai tudjuan 
nasional, jaitu membangun nega 
'ra dan bangsa jang kuat, adil 
idan makmur, ialah stabiliteit da 
(lam negara Indonesia dalam wak 
tu jang singkat dan stabiliteit itu 
hanja tertjapai, apabila ada sua- 
tu Angkatan Perang jang stabiel 
pula. 

Salah satu tugas Angk. 
Perang. 

Menurut Menteri, salah satu 
tugas Angkatan Perang dewasa 
ini ialah membantu menetapkan 
keamanan dan ketenteraman di 
dalam negeri bersama-sama dgn 
jalat2 kekuasaan negara jg lain, 
menurut garis2 jang ditentukan 
oleh kebidjaksanaan Pemerintah. 
Sampai sekarang masih  banjak 

  
Kota Karachi Hangat 
47 Orang Ditangkap" Karena Dituduh 

Menghasut Rakjat Supaja Berontak 
kota Karachi ig baru diangkat, 

1 , Kemis malam mengumumkan bahwa 4 Gol 
orang jang ditangkap dikota tsb. pada hari Kemis itu, 14 orang 

a ,rmerenfjanakan hendak meng 
basut rakjat untuk memberontak dgn kekerasan dgn djalan 
mengobarkan sentimen2 sekta”, demikian menurut Reuter. Pe 
npangkapan2 itu dilakukan ketika pekerdja2 dikota Karachi me 
ngadakan pemogokan sebagai pernjataan solidaritetnja kepada 
Mesir jg bertindak menasionalisasikan kongsi terusan Suez. 

merugikan bagi keamanan Pakis- 
tam, : 

Perasaan anti pemerin- 
tah di Karachi. 

Sementara itu-perdana menteri 
Pakistan, Mohammad Ali, hari 
Kemis telah melarang demonstrasi 
demonstrasi dan mengadakan pe- 
Irobahan dalam “dua djawatan 
penting dalam "usaha melenjapkan 
perasaan anti pemerintahnja. 

Hampir 1000 orang polisi jang 
merupakan  balabantiuan telah 
meronda kota Karachi. 47 Orang 
telah ditangkap, 'antaranja bebe- 
rapa pembesar atas tuduhan ber- 
usaha hendak menimbulkan ke- 
cusuhan2. P 
Dalam suatu move jang - meru- 

pakan suatu “surprise”, sekreta- 
ris kementerian: urusan orang 
pengungsi dan rehabilitasi, N.M. 
Khan, telah menukar kedudukan- 
nja dengan A.R.. Khan, kepala 
kepolisian Karachi. 

Kepala polisi jang baru itu da 
lam konperensi pers telar mengu 
tjapkan djandji kepada  pendu- 
duk Karachi bahwa ia akan me 
agadakan pembersihan dalam ke 
polisian Karachi dan akan meng 
hukum mereka jang ternjata te. 
lah bersalah. 
Sementara itu Sir Gilbert Gra 

ce jang sehingga hari Senin jang 
lalu adalah  inspektur-djenderal 
kepolisian Karachi, hari. Djum'at 
terbang ke London, sekalipun po 
lisi mengantjam hendak menang- 
kapnja kalau ia mentjoba hendak 
meninggalkan Karachi. 

Menurut kalangan jang menge 
tahui, perdana menteri Ali dan 
presiden Pakistan, Iskandar Mir 
za, telah mengidjinkan Grace me 
nudju ke London. Grace adalah 
sahabat Mirza. (Antara-UP). 

  

PARTAI KOMUNIS DJERMAN 
BARAT DILARANG, 

Mahkamah Federal Djerman 
Barat hari Djum'at telah mela- 
rang Partai Komunis Djerman 
Barat. Partai tsb. akan dibubar. 
kan dan harta miliknja disita 
oleh negara. Selandjutnja mahka 
mah itu menerangkan bhw Par- 
tai Komunis itu tidaklah konstitu 
sionil dan usaha2 untuk merobah 
Partai tsb. dan mendirikan orga 
nisasi2 komunis lainnja akan di 
tuntut. Mahkamah ita mendjalan 
Lan tindakan ini setelah mengada 
kan pemeriksaan “atas tuduhan2 
jang disampaikan oleh perdana 
menteri Konrad Adenauer dalam 
tahun 1951. 

  
  

DUTA DJEPANG untuk Indo 
nesia Eiji Wajima pada Kemis 
malam telah berangkat dengan 
pesawat terbang menudju ke In- 

Berita2 jang terus-menerus te-   kar Kagugah (landjutan). 23.00 
Penutup. 4 

Dalam "MINGGU INI” 
10 terniata ada kesalahan sedikit 
mengenai nama, Taitu 
mengenai sekelumit sediar 

tera itu   SEN, bukan Sen Lat Son, 

No. ngenai 

tapi belum dibenarkan menjata- 
kan, bahwa Eiji Wajima akan 
memadjukan usul2 sementara ke 
pada Pemerintah Indonesia me- 

ganti kerugian perang. 
Berita2 tsb. menjatakan, bahwa 

fjeritera usul Djepang sementara itu akan 
: ah da- berdjumlah kira-kira 300.000.000 

'lam halaman 7, nama pemuda jg dollar, sedangkan Indonesia 
disebut paling achir dalam tjeri-nuntut 1.800.000.000 dollar, Se. 

mestinja SUN YAT-perti diketahui, sedjak Duta Kiji 

me- 

Wajima kembali ke 'Tokyo daritsb, belum diumumkan, 

  

Djepang Minta Berunding Di Tokyo 
Indonesia ia telah 
konsultasi dengan ' Pemerintah 
Djepang untuk mentjari  djalan 
dan sjarat2 untuk  memetjahkan 
soal pampasan dengan Indonesia 
itu. 

Selandjutnja UP mengabarkan 
dari Tokyo Djum'at malam, bah 
wa Djepang ingin mengadakan 
perundingan mengenai soal pam- 
pasan dengan Indonesia itu di 
Tokyo djika segala sesuatu me- 
mungkinkannja. Pendjabat  men- 
teri Luar Negeri Djepang Tatsu- 

mengadakan Djepang ingin supaja perundingan 
tsb. diselenggarakan selekas2-nja. 
Demikian UP, 

Takasaki menjatakan, bahwa 
Duta Djepang Biji Wajima jang 
Kemis malam berangkat ke Indu- 
nesia akan memberitahukan ke 
pada Indonesia tentang keinginan 
Pemerintah Djepang itu. 'Takasa- 
ki menjatakan, bahwa ada berita 
berita bahwa Indonesia akan me- 
minta djumlah jang sama besar- 

iA.P WadjibDjun- 
v(Tinggi 

an Indonesia Kini'Bertambah |Pen- 
ting — Pidato Menteri Pertahanan A.I. 

Bab aa 

WDisiplin | 

Proklamasi 5 

PERDANA MENTERI Ali Sastroamidjojo dalam kedu- 
Idukannja sebagai Menteri Pertahanan ad interim Djum'at ma 
jam dalam menjambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 
jang kesebelas telah mengutjapkan pidato radio jang ditudju 

perwira, bintara dan pradjurit Angkatan Pe 

Oleh Menteri Pertahanan dika kekuatan Angkatan Perang dike- 
cahkan untuk menghadapi gerom 
bolan2 bersendjata diberbagai 
daerah jang mengantjam kesela- 

-matan dan stabilisasi umum dida- 
lam negara serta  mengatjaukan 
penghidupan rakjat. Turut tjam- 
purnja Angkatan Perang memu- 
lihkan keamanan didalam negeri 
adalah suatu tugas jang didorong 
oleh keadaan, berhubung dengan 
alat pendjaga keamanan kita 
masih belum sempurna. Selain 
dari pada itu, kekeruhan jg masih 
terus terdjadi sampai sekarang, 
tidak mustahil ada djuga dianta- 
ranja jang dikendalikan oleh ana- 
sir-anasir jang masih terus meng- 
hendaki berlangsungnja  kolonia- 
lisme di Indonesia, dengan men- 
djalankan siasat menghantjurkan 
atau mengadu-dombakan. 

Ada beberapa hal penting jang 
wadjib dilaksanakan oleh “alat2 

kekuasaan negara bertalian de- 

ngan masalah keamanan.  jaltu: 

penjempurnaan organisasinja Ma 
sing2, penjempurnaan tjara  be- 
kerdja dan pembagjan tanggungg 
djawab antara Angkatan Darat. 
Laut dan Udara, dan alat keku 
asaan Negara jang lain: koor- 
dinasi jung erat dan teratur. De 
ngan usah, bersama itu jang di- 
dampingi oleh usaha2 jang ter 
atur pula dalam lapangan poli- 
tik, ekonomi dan sosial, Mente 
ri Pertahanan ad interim berha 
rap, mudah2an soal gangguan 
kemanan itu dapat segera dipe- 
tjahkan dan diselesaikan. 
Tugas Angk. Perang jg terpen   ting ialah mempertahankan 

tegaknja proklamasi 17 Agustus 
1945, artinja ' mempertahankan 
kemerdekaan dan kedaulatan Ne 
gara didarat, dilaut da, diudara 
terhadap serangan? jang datang 
dari luar jang membahajakan ke 
merdekaan dan kedaulatan itu. 

| Kedua tugas Angkatan Pe- 
rang jang saja sebut tadi — de 
mikian Menteri, — jaitu: mem- 

: bantu mendjamin keamanan dan 
ketertiban didalam negeri - dan 
mempertahankan kemerdekaan 

Iterhadap “agresi dari luar, men 
| sjaratkan adanja suatu Angkatan 
| Perang jang kuat: terutama me 
Llihat dan menghadapi pgrgolak 
lan dunia dewasa ini jang kian 
hari kizn menghebat, ditambah 
'Iagi dengan kekeruhan jang ma 
sih terdapat didalam negeri. ma 
ka bangsa dan negara kita mem 
butuhkan suatu susunan pertaha 

inan jang sempurna dalam ben- 
tuk organisasi Angkatan Perang 
yang terdiri dari Angkatan Da- 
rat, Laut dan Udara jang bermu 
tu tinggi dalam waktu jang sing 
kat, jang sesuai dengan letak dan 
luas negara kit.. dalam  batas2 
kemungkinan jg. dapat tertja- 
pai. 

Kedudukan Indonesia 
bertambah penting. 

Oleh Menteri dikemukakan, 
bahwa letak Negara kepulauan 
Indonesia benua Asia dan Aus- 
tralia, antara Samudera Teduh 
dan Samudera Hindia dan pera 
nan Asia dan daerah Pasifik jang 
semakin besar dalam perkemba- 
ngan dan pertjaturan dunia di 
masa jang akan Gatang, kedua 

1 ifxy menempatkan negeri kita 
lalam posisi jang bertambah pen 

ting pula, dan mengharuskan sta 
bilisasi dan pembangunan Angka 
tan Perang dari keadaannja jang 
sekarang menudju tingkatan jang 
paling tinggi jg dapat kita fiapai, 
sesuai dengan kebutuhan dan ke 
mampuan kita. 
Menteri berpendapat, bahwa 

kendaan serta faktor2 tersebut di 
atas semakin mewadjibhkan kita 
untuk menetapkan ' garis2 pedo- 
man bagi usaha2 dan tindakan2 
dalam rangka penjelenggaraan 
pertahanan negara, dalam pro- 
gram jang teratur. 

Untuk maksud tsb. ' maka 
G.K.S. (Gabungan Kepala? Staf) 
telah menerima instruksi untuk 
menjusun dan merumuskan Pro: 
gram Pertahanan, jang meliputi 
djangka waktu tertentu, ialah 5 
tahun, dan jang memuat dasar? 
untuk pedoman penjelenggaraan 
oleh. Kementerian Pertahanan be- 
rikut Angkatan2, dan jang meru- 
pakan kelandjutan dari garis2 ke- 
bidjaksanaan Pemerintah dalam 
lapangan Pertahanan Negara, se- 
bagaimana tertjantum dalam Pro- 
gramnja. 

  

Konsolidasi Angkatan 
Perang. 

Menurut Menteri Pertahanan 
ad interim, dalam rangka rentja 
na mengenai lapangan konsolida 
si dan pembangunan Angkatan 
Perang sudah tertjantum berba- 
gai usasa utama jang dimaksud 
untuk memperoleh prioriteit pe- 
njelenggarakannja diwaktu jang 
akan datang. Usaha2 itu merupa 
kan sjarat2 tindakan jang mutlak 
untuk mentjapai effisiensi “dan 
dasar-landasan untuk perkemba- 
ngan seterusnja, antara lain: pe- 
njempurnaan organisasi dan tata 
fjara kerdjas penjelesaian masa 
lah personil, jang antara lain me 
liputi penjegaran, penggantian, 
pendidikan djasmani, rohani dan 
penambahan keahlian: perbaikan 
peralatan, lengkapan dan asra 
ma, perbaikan nasib serta djami 
nan pada umumnjas penjempur- 
inaan fata-tertib dan disiplin. 

Dalam pada itu, diantara 7 
RUU tentang personil Angkatan 
Perang jang telah dipersiapkan, 
RUU militer sukarela telah da- 
pat disampaikan kepada D.P.R. 
untuk mendapat persetudjuan, se 
dangkan RUU wadjib militer 
dan RUU veteran masih dalam 
taraf penjelesaian lebih landjut, 

Supaja semua rentjana stabili- 
sasi dan pembangunan Angkatan 
Perang itu berdjalan lantjar dan 
memberi hasil seperti jang diha- 
rapkan, maka setiap anggota 
Angkatan Perang chususnja  ha- 
rus mempunjai kesungguhan dan 
kemauan bekerdja, harus  men- 
djundjung tinggi disiplin, keahlian 
dan ketjakapan kemiliteran, me. 
melihara watak jang baik dan 
badan jang sehat, mendjundjung 
tinggi sifat dan pribadi Indonesia   nja seperti jang dibajarkan oleh dan diatas segalanja itu mendu- 

nosuke Takasaki menjatakan di (Djepang kepada Pilipina, akan kung tjita2 nasional jang luhur 
dalam konperensi persnja, bah- |tetapi katanja ia pikir, bahwadan berpedoman pada kehorma- 
wa Djepang ingin ' mengadakan |Indonesia belum menentukan be-tam dan keselamatan negara dan 
perundingan di Tokyo dan sekali 
pun tanggal untuk perundingan 

rapa djumlah jang hendak dir 
mintanja. Demikian UP   namun 

rakjat. Demikian Menteri Perta- 
dari hanan ad interim Mr, Ali Sastros 

Tokyo Djum'at malam, (Antara) amidjojo, (Antara) 
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Menjambut Hari Perai ajaan 
|. Kemerdekaan R.I, ke-XI 

Ber na 17-8-19S6.. 
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3 Proklamasi Ke: 
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Gee Pinggir 26 — SEMAR. 
#N aa Kab kana Maa. 

x 0 an Tae aga Tua gap. Tt 

    

  

  

          
Gosoklah Vicks Va- 
poRub didada untux 
menjembuhkan pi- 
lek didada. Berikan 
sedikit Vicks Vapo- 
Rub dalam hidung 
untuk menjembuh- 
kan pilek hidung. 
Salep mandjur ini 
adalah obat terbaik 
Pe pilek dan ba- 
u 

Gosoklah... 

ICKS 2 
YapoRus , — 

Pan an 

Ke2-HP /V3-604 
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| Menjambut Ulang Tahun ke XI 

Proklamasi Kemerdekaan 

Republik Indonesia 

I7 Agustus 
1945 - 1956 
TOKO &    
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MENJAMBUT ULANG TAHUN KE XI 

PROKLAMASI KEMERDEKAAN 

REPUBLIK INDONESIA 

17 AGUSTUS 1945 — 1956 

Toko Mas Tjap 
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. 8 - 1945 - 1956 

  
SEN MN YAN AN 

MENJAMBUT ULANG 
TAHUN KE XI PROKLAMASI 
KEMERDEKAAN REPUBLIK 
INDONESIA 17 AGUSTUS 

1945 — as     

    
   

    

   

   

  

    

  

      

Kemerdekaan R. IL Ke XI 

RUMAH MAKAN 

Batjalah   

  

  
NO LL re eRebap Ope opo mwOmaa Png 

Kursus Bahasa Inggeris 
UNTUK 

rs UDJIAN LOWER CERTIFICATE 
.& COMMERCIAL CORR. COURSE 

. DIMULAI PADA 3 SEPTEMBER 1956. 
PENDAFTARAN DISERTAI UANG PENDAFTARAN Rp. 10.- PADA TIAP? HARI KERDJA DARI DJAM 8.00 — 13.00, PADA: 

KOO DJIEN SWAN 
“Djalan Ing 20 (Ata) : — Semarang. 

Menjambut Hari Ulang Tahun 

OEM 
Bodjong Guntingan 37 — Semg. 

MERE EN ANA ta 
Na aa aa 

Suara Merdeka 
NELANEE KEKE 

  

  

   
    

     

   
   
    

     

  

   
   

  

    

   

  

     

   
   

     

    

   
   

  

    

  

    
   

   

   
    
   

hati MENJAMBUT ULANG TAHUN KE XI 
FRURL AWAS, KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA 

17 AGUSTUS 1945 — 1956 

PILLS SE HA ara 

STA ERA REK Ka LA KEBK AA 

. KABAR GEMBIRA 
Mulai sekar. kita dapat menerima atas ZEILENDE : 
Mesin bi selarang kita Tgn model “D DIANA (model C 
zonder tabulator). 
Types of characters: PICA & ELITE 
Sangat practisch untuk keperluan: Rumah-Tangga & Perusahaan. Ti Harga Rp. 3484— 

2 -Pesnbettapaai muka 50”, dengan mendapat potongan 10Y”5. Barang - sangat terbatas, y “3 
Silahkan berhubungan kepada : ii 

3 : 2 ea : E 6 a ce N. V. ». F. C. O. 
Solo Dil Siamet-Rijadi 236 — Telf. no. 286. Semarang: Djl. Suari 18 — Telf. no. 445. Setan AK er Ner Pn MALAS " PEN NA Ih 

ASTHMA CURE ISTIMEWA 
“Untuk sembulikika penjakit Bengek, Batuk Kering atau Basah, Pendek Nafas (Benauwheid) Keluarkan Riak, Rp. 15,— BARYLTIN. Minjak Rambut guna menumbuhkan pandjangkan rambut, dan berentikan rontoknja rambut (djatuh). Harga Rp. 10,— NO HAIR CREAM M UNTUK MENGHILANGKAN RAMBUT 
Harga Rp. 10,— 
DC HAIRDYE Tjelup rambut untuk membikin hitam rambut di- 
tanggung tidak luntur, Harga Rp. 10,— 
ATOM HAIRDYE Tjelup rambut ain djadi hitam 3 Grams 
Rp. 10, S Grams Rp. 15,— 10 Grm s Rp. 25, —, 

: CLEANSING CREAM membersihkan paras muka (make-up) 
. jang susah dihilangkan dengan sabun Rp. 40,— 
SPROSSENCREME untuk sprossen tanda2 'hitam atau bekas dje- 
rawat dil. Harga Rp. 10— 5 
NO-HAIR PUDER untuk menghilangkan rambut Rp. 5s— 
Dapat beli ditiap Toko Obat diseluruh Indonesia. | 
Pesanan duar harus tambah 1596 ongkos kirim. 
SEXALIN UN TUK WANITA DATANG BULAN TIDAK 
TJOTIOK Rp. 20. 
POTENSOL OBAT, SE ISTIMEWA 'Rp. 30. 

DC CREAM tanggung menghi- 
langkan  tanda2 hitam djerawat 
kukul dan panu. 

Beri tjahaja dan membikin tjan- 
tik paras mukanja. 
Per doos Rp. 15,— 
.CLEANSING CREAM 

“akatanikan Rp. 10,— 
ROSSEN CREAM untuk meng 

hilangkan tanda-tanda di muka 
FRP LO 

ACHMAD KARIM 
Toko Umum 
Pintu Besi 10 Djakarta. 

   

  

  

  

untuk 

Dapat beli di tiap toko obat di- 
mana-mana : 

Pesanan luar kota tambah 1556. 

pc "PHARMA LTD” LTD” 
BANDUNG “ DJAKARTA 

DAPAT BELI bisErt URUH INDONESIA. 
BO Wa Na “Wa 2 “2 “2D “Aa “aa D “Wa “as 0 “2 “as 0 “Wa 8 “Uu “Uta “Bay 
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Pepsodent dengan Irium mendjadikan gigi istimewa Pa, 

(Naas KNNSRNNNnN 

  

— MENYAMBUT ULANG TAHUN KE XI 
PROKLAMASI KEMERDEKAAN RZPUBLIK INDONESIA 

17 AGUSTUS 1945--1956 . 

INDO TEXTILE 
IMPORTERS and COMMISSION AGENT 
Bodjong 19A — Semarang — Tel. 187 

MENJAMBUT HARI PROKLAMASI 17 AGUSTUS 1956 

Toko Sepatu ,GUMBIRA' 
WIDOSARI 9 — SEMARANG 

. |Tuan, Njonja, Nona : 

  MY PPPrPPPPP PP PPP PPPA   

  

   CLICHE: LIJN, RASTER DAN ETIKET BERWARNA. 
SE Ea SS SL Ta LL LS LL 

MB NG KA KU RK AN 
SELAMAT PADA HARI ULANG TAHUN KE XI 

KEMERDEKAAN. REPUBLIK INDONESIA 

N.V. MOTORMASTER 
Djalan SUARI 4, SEMARANG. tariai? 

MP NA ANN TA Taha ka ng Ton Me 

Ta Ta AM LL AT - TS LS MLS MA 

. MENJAMBUT HARI PROKLAMASI 17 AGUSTUS 1956 

Paberik Rokok Tjap 
TUGUH dan$SUHADA 

  

“Fa: DJAJA AGUNG 
Men tan : 

  

  

MENJAMBUT ULANG 
PROKLAMASI KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA 

TAHUN KE XI 

17 AGUSTUS 1945 — 1956 

  

Type Pertj. ,SEMARANG” Idzin No. 3498/111/4/171 

MENJAMBUT ULANG TAHUN KE XI PROKLAMASI 
KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA 

17-8-1945 — 1956, 

  

pt #jaranja? Iru tidak sukar, kalau 
mulai sekarang djuga memakai Pepsodent 
untuk menggosok gigi. Karena hanjalah 

Pepsodent jang mengandung Irium, jaitu 
suatu bahan mudjarab jang dapat mentjegah 

rusaknja gigi. Akan terbukti bahwa semua selaput jang . 

  

     
melekat pada gigi akan hilang lenjap seperti embun kena sinar 
matahari. Sesungguhnja, gigi akan tampak lebih putih 

aa waktu 7 hari! 

Sya La Trap aa Pa 

    

Menjambut Hari Ulang Tahun Kedata Ke XI 17 Agust. 1956. 
ingin tetap remadja 

Berbelandjalah di 

TOKO ,,REMADJA 
-. Bodjong 30a — Semarang. 

Sedia matjam2 kemedja merk: 
Panama, jae, Smart dil. — Damesbloesen matjam2 model 
jang terbaru. ' Masih sedia TOOTRESS TOOTAL, Lijstav 
Tootal,kembang U 3 polos. 

. Toko ”REMADJA” Bodjong 30a Telp. 1724 — Semarang 
NB IR 

NM LL LL UK» 

SELAMAT HARI ULANG TAHUN KE XI 

PROKLAMASI 17 AGUSTUS. 

KOBAIN 
O. RE. KUDUS Telf, 211 
M0 LL AL LL LL LL TN LL 

KEK 

Muu beli: 

  

Na ua 

RUMAH DARI BATU (Woonhuis) 
JANG TJUKUPAN. TERIMA KOSONG. 

Tawaran kepada No. 7/3289 iklan ini. 

AAA Aa kata aan 
MENJAMBUT ULANG TAHUN KE XI 

PROKLAMASI KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA 
17 AGUSTUS 1945 — 1956 

C.V. Solo Trading Company 
(SOTRACO) 

IMPORT - EXPORT COMMISSION AGENCY 
Phone: 2380 Djohar 

Bodjong 78 — Semarang. 
2, NEK SAN NAN PAN aa aa NNAA, 

     

    

   

  

Roy Rogers 

No. 85 

mendorong kudamu untuk menang! 

engkau mendjual Dop Patcres   
  

    

     

  

     

21207 

Pepsodent berbusa banjak 1 
Djuga bagian? gigi jang tersembunji 

dibersihkan oleh busa Pepsodent jang 
mengandung irum. 

NELLA 

€ KEKE SNN aan 

  
Ll UM LICKED, O'POOLEY! MY/” You WEREN'T 
4 HORSE HASN'T A CHANCE “AA 

AGAINST DON PATCHES IN THE 
BIG RACE! THE PINTO WILL 

ad CHASE YOUR NAG INA Si 

— Saja kuah, O'Dooley! Kuda saja Tidak mempunjal “harapan 
melawan Don Patches dalam 'patjuan besar nanti! Pinto itu akan 

sean Engkau sebetulnja tidak membajangkan hal itu dulu sewaktu 
itu kepada saja, Carlson! 
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Oleh' Bandung 
Yuan/Njonja ingin mentjoba ma- 
kanan istimewa dari Parahiangan 
asli ? 
Kirim uang Rp. 30. — pada 
alamat tersebut dibawah, Tuan/ 
Njonja dapat kiriman 1 blik 
terisi : 

Dodol Garut 
Goreng ontjom 
Sale pisang 
Getas 
Sagon panggang 
Dodol peujeum 
Toko ,, BOGOR” 
Djl. Tjilentah No. 10 

BANDUNG. 
TK LL Lu LL 

Bantulah PM 1 
debu 

  

Peda aah   

  

2 aa Maa TA SAAT AL ML LL SL AA LL LL LL 

MENJAMBUT ULANG TAHUN KE XI 
PROKLAMASI KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA 

“17 AGUSTUS 1945 — 1956 

  

WETAN PASAR BESAR — PHONE 274 — SOLO 
an aa. Rea 2 Aan. 0 “Wan 2 “Up 2 Wan 0 “Wan 0 “Un Wa AON Rn OX LA 

  

Pertandingan Bulutangkis Besar ! 

Sehat - Gempar -(Hebat ! 
Lapangan ,,Union“ Semarang 
Tg. 17/8 ”UNION” — ”0OKE” 

dj. 7 malam 4 SMG. — SURABAIA 

Tg. 18/8 “PBSI MUDA — ”0KE” 
dj. 7 malam SMG. — SURABAIA 

Tg. 19/8 SIN YU SHE 2  — "OKE? 2 
dj. 7 pagi SMG. — SURABAIA 

PENDJUALAN KARTIJIS DIMUKA:: 

Bisa dapat beli di SPORTH. "ONG” - Djl, Mataram 328 Semarang 
Harga Kartjis Rp. 3.— 
Untuk Anggauta PBSI ,, 1.50 

Dalam Kompetisi P.B.S.I. Semarang dipakai Shuttle Cocks Merk 
”GARUDA” dari Pabriek "ROBINHOOD” Tegal. 

Keperluan alat2 Olah-raga untuk Anggauta P.B.S.I. bisa dapat 
beli di SPORTH. "ONG” harga RINGAN! 

  

AANEEEKKKA ARENA 

  

MENJAMBUT ULANG TAHUN KE XI 
PROKLAMASI KEMERDEKAAN REPUBLIK 'INDONESIA 

17 AGUSTUS 1945 — 1956 

Toko Buku “Glorious' 
Djl.SIDODADI3 Tel. Smg. 1697 SEMARANG 

SSABNNNR 
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3 
Tg 

Menjambut Hari 1/ Agustus 
1945 — 1956. 

SEMOGA NEGARA, RAKJAT DAN BANGSA INDONESIA 

TETAP DALAM DJAJA DAN BAHAGIA! 

Toko 
Pasar Djohar 3, 4 dan 5 

Tilpon 2110. g 

(HIEN' 
Bodjong 25 
Tilpon 1577. 

SEMARANG. 

PADA TGL. 17 AGUSTUS BESOK TOKO KAMI 

DITUTUP 
AKKKKKKEKKEK RAK RUN KEAMANAN AKAN 

   
     

    
     

    
    

FIGURING ON 
THAT WHEN 
YOV SOLD ME 
PON PATCHES, 
CARLSONI /i 

  

1 OUGHT TO TURN YOU OVER 
TO TH' SHERIFF FOR TRYIN' TO 
CRIPPLE MY HORSE, BUT I FEEL 
GENEROUS TOPAY3 en y 

Akan 

    
— Saja seharusnja menjerahkan 
engkau kepada Sheriff 
engkau telah mentjob,, utuk me 
mintjangkan kuda saja, 
ja merasa senang sekali pada ha 
rt ini! 

8 
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Toko ,HIEN” & Co 2 

  

   

  

   

  

YLI GIVE YoV 
ONE MINUTE 
D GET CuTOr OF 
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— Saja akan memberikan 
engkau waktu satu menit 
untuk pergi dari sini 
Ajo lari! ! 

karena 

tetapi sa 
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“nja bangsa asing. 

REMBANU 

   
   
    

  

   
| dan 
.nja. 

     
   
   
    

(Untuk setiap matjam pelajanan selamanja 

pada ban transmisi lainnja — dan djuga 

lebih irit. Kalau tuan memitih Goodyear 

berarti tuan memilih penghematan, mupa    
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CKAKKKKK RK KEKKKNI 

TanSor GE RE OKENT, 
Tara. £ 
sn ti 

TEBAL. 
OVERSTE A. JANI TIBA 

KEMBALI. 
. «0 
Baru2 ini telah tiba kembali di 

Tegal Overste Amat Jani bekas 
Komandan Comp. Gerakan Ban 
teng dari perdjalanan studie-op- 
dracht selama 1 tahun di Akade- 
mi Militer Amerika-Serikat West 
Point. 

Setelah beristirahat sementara 
waktu dirumah  kediamannja di 
Djl. Gilitugel Tegal ' Overste 
Amat Jani akan memangku dja- 
batan baru di M.B.A.D. Djakar- 
ta sesuai dgn keputusan KSAD 
beberapa bulap jl. 

WONOSOBO 
OLEH PEMERINTAH PUSAT 

—— AKAN DIBERIKAN 
KREDIT. 

Prodjosugito Kepala Dinas Per 
tanian daerah Kedu, baru2 ini 
telah mengadakan penindjauan ke 
Kaliangkrik dilereng gunung Sum: 
bing utk menjasikkan  taraman2' 

  

MENJAMBUT HARI ULANG TAHUN 
KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA 

e BOUWMATERIAAL & STEENBAKKERI 

# ne 0 
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PURWOREDJO 
aa nana aan 5 

LULUS DARI SEKOLAH PEN- 
». DIDIKAN PERTANIAN. 
Dalam memperbanjak tenaga 

ahli pertanian, bertempat dige- 
dung SMP.II kota Purworedjo 
baru2 ini telah dilangsungkan 
upatjara perpisahan dan pembe- 
rian idjazah-tanda lulus udjian 
penghabisan “pada Sekolah Pendi- 
dikan. Pertanian, 2 tahun. Pembe 
rian idjazah kepada 19 orang jg 
tulus itu dilakukan oleh bupati 
Purworedjo S.. Sastrodiprodjo de- 
ngan disaksikan Prodjosugito ke 
pala Dinas Pertanian Kedu, Ta- 
nu Dwidjosumono kepala Dja- 
watan Pendidikan Masjarakat, ke 
pala Djapen, anggota dewan gu- 
ru dan tamu2 undangan lainnja: 
Sumarto kepala Dinas Pertani- 

an kabupaten Purworedjo dalam 
memberikan pendjelasan menge- 
hai Sekolah Pendidikan Pertani- 
an 2 tahun tsb dinjatakan, bah- 
wa sekolah tsb dibuka pada tgi 
17 Agustus 1954 oleh perkumpu- 
lan ,,Dharma. Cakra”. Kemudian 
berhubung kesulitan keuangan te 
lah dioper oleh Dinas Pertanian 
di Purworedjo. Dalam tahun 1955 
jang Tulus ada 34 orang, Tahun 
1956 dari 21 jg mengikuti udjian 
penghabisan lulus 19 orang. Kini 
jang mendaftarkan ada 120, se- 
dang jang akan diambil hanja 40 
orang. Mereka adalah tamatan da 

k 0 20 2 
me H 

Dil. SIDOREDJO 89 (Kebonftionghoa) — SEMARANG 
4 DJUAL: BAHAN2 PEMBANGUNAN. 

Batu merah. Kapur pasang. Sement merah. Kapur Jabur. Gendeng Prees. Gendeng Tegal - 
# Soka. Traco matjem2 kleur. Batu gunung. Pasir gunung, dil. Kwaliteit baik. 

HARGA MELAWAN — KIRIMAN TJEPAT! 
CAKRAM AEKKEKAK EKA KEKE KKKKKKKE KKR EKKKKAS 

KEXEKKAN KAKEK KEKE EN 

KE XI    
   

      

    

  

SIARAN RADIO R.I. 

Semarang, 19 Agustus 1956. 

Djam 07.20 Disco Varia. 08.10 
Djaja Suara. 08.30 Orkes Hawaii 
an Natsepa. 09.00 Hidangan Den- 
dang Remadja. 09.30 Lagu2 Tiong j 
hoa. 09.45 Rajuan Bersama, 10.15) 
Lagu2 ta' bersjair. 10.30 ' Gadon 
Minggon. 12.39 Pekan Datang. 
13.15 O.M. Gembira. 14.10 Rajuan 
Siang. 17.00 Ruang Peladjar. 17.30 
Peladjaran Njanji. 18.15 Dari Pan 
tai Maluku. 18.30 Berita  Terito- 
rium, 18.45 Dari Pantai Maluku 
(landjutan). 19.30 Rajuan Bersa- 
ma. 19.40: Carry dengan kawan2- 
nja. 20.10 Wajang Orang oleh 
Karawitan Studio Surakarta. 21.00 
Seni Budaja. 22.15 Wajang Orang 
(landjutan). 23.30. Penutup. 

Surakarta, 19 Agustus 1956. 

Djam 07.20 Taman Indrija. 
07.45 Njanjian Bersama. 08.10 Ira- 
ma Indonesia. 08.40 Tjeritera Ha 
ri Akad. 09.00 Kebaktian dari Ge 
redja. 10.15 Ketoprak Mataram. 
13.10 Hidangan Trio de  Tristo. 
13.40 Orkes Gumarang. 14.10 Ra- 
juan Siang. 17.00 Gelanggang Ke 
panduan. 17.50 Ruangan Pemuda 
pemudi. 18.15 Mimbar Kesehatan. 
18.30 Njanjian Sutji. 19.30 Lagu2 
Tionghoa. 20.15 Siteran oleh Sa- 

klembak. Di Kaliangkrik kini te-'ri Sekolah Rakjat. Seperti diketa Ti Raras. 21.15 Siteran (landjut- 
lah berdiri Pusat Persatuan Ta- 
ni Penanam  klembak diketuai 
oleh Pringgo Sastrowardojo. 

Pusat persatuan tsb baru2 ini 
telah mengirimkan sebuah delega 
si janga terdiri dari 9 orang utk 
Haa Perdana Menteri, Mente 
LB ha Ban dan Tan: 

leh pemerintah pusat disanggup 
kan akan memberikan kredit Ta 
banjak Rp. 25 djuta dgn maksud 
untuk memberantas sistim idjon 
klembak jang didjalankan oleh se 
golongan bangsa asing. : 
Menurut keterangan, luas pa- 

nen klembak sampai pertengahan 
tahun 1956 ini ada 500 ha, meng- 
hasilkan 200 ton klembak kering 
tiap bulan. Dengan membawa 
keuntungan Rp.. 10.080.000.—  se- 
tahun, semuanja djatuh ditangan- 

  

DIRIKAN SEK. RAKJAT. 

hui, sekolah tsb melulu memberi : 
peladjaran soal2 pertanian, - baik 
theori maupun praktek. 
Pada upatjara itu pidato sam- 

Ibutan diutjapkan oleh bupati 
Purworedjo, Prodjosugito, Tanu 
Dwidjosumono, kepala Djapen, wa 
kil dewan guru dan seorang mu- 
rid jang menamatkan peladjaran- 
nja. 

KLATEN 
USAHA P.P.M.R. KLATEN. 
Dalam rapatnja baru2 ini P.P. 

M.R. Kab. Klaten telah mengam 
bil keputusan jang “antaranja: 
akan mengadakan pertjobaan pe- 
merahan susu dari ternak  rakjat 
di Kemalang (Gondangwinangun), 
— Susu hatsil pemerahan itu 
jakan di beli P.P,.M.R. dan kemu 
dian akan diberikan kepada 
anak2 murid S.R. setempat. 

itu P.P.M.R, 

  

| Untuk keperluan 
Kab. Klaten, sudah 
renjana kpd P.P.M.R. Djateng.   

   
an 

untuk selama- 
ajah kab.  Rem- 
Pasedan jang per 

ikan gedung seko- 
Landoh dan 

| , an Sulang se 
g dalam" persiapan pembuatan 

  

   

   

  

g 

Tan 
Jang 

! PEMALANG 
  

BIKIN KARANGABANG. 
Gerombolan jang terdiri Ik. 70 

orang dengan bersendjata leng- 
kap dibawah pimpinan  Kosim 
Saptu malam telah menjerang de 
sa “Karangbarai Ketjamatan Bo- 
deh (Pemalang) dari beberapa 
djurusan. Setelah memasuki desa 
tersebut gerombolan terus menga 
dakan penggarongan dan paksa- 
an pada para penduduk. Dan se- 
habis itu gerombolan terus mem 

menjiapkan | 

an). 22.15 Pusparagam oleh ROS. 
23.00 Penutup.. 

Jogjakarta, 19 Agustus 1956. 

Djam 07.20 Irama Waltz. 07.30 
Rajuan Maluku. 08.15 Orkes Tu- 
nas. 08.45 Serba serbi Minggu Pa 
gi. 09.00 Kebaktian pagi. 10.00 
Konsert siang. 10.15 Krontjong as 
li dan Extra 10.45 Rajuan “ dari 
Andalas. 11.00  Lagu2 Tionghoa. 
11.30 Mien- Sondakh dan Nina Ki 
rana. 11.45 Minggu Gembira. 12.00 
Hidangan Instrumental. 12.30 
Ujon2 Minggon, 14.10 Ujon2 Ming 
'gon (landjutan). 17.00 Taman Ksa 
tria. 17.40 Hidangan Petang. 18.15 
Empat Sekawan. 18.30 Njanjian 
Katholik. 19.40 Panggung Radio 
Jogjakarta. 20.05 Panggung ' Ra- 
dio Jogjakarta (landjutan). | 21.10 
Djawaban Surat2. 21.30 Siteran 
Malam. 22.10 Pembatjaan Buku. 
23.30 Penutup. 

Djakarta, 19 Agustus 1956. 

. Djam 08.10 Minggu Gembira. 
10.00 Dari Gedung Artja. 11.00 
Mimbar Katholik. 12.30 Orkes Se- 
sando Timur. 13.30 Orkes Studio 
Djakarta. 14.10 Orkes Kr. Pemu 
da Sehati. 17.00 Taman Putra. 
18.30 Mimbar Protestan. 19.30 
Konsert Minggu Malam. 21.30 
Mauli Balung. 22.15 Orkes Kr. M. 
Sagi. 23.00 Penutup. 

Tjirebon, 19 Agustus 1956. 

Djam 06.30 Missa Sutji. 09.00 
Siaran A.P. 10.30 Orkes . Sarina- 
da. 11.30 Orkes Kr. M. Sagi. 12.30 
Dari Studio lain. 13.30 O.M. Chem 
bagan Wangi. 17.30 Siaran A.P. 
19.   bakar rumah2 penduduk jang ha 

bis digarong jang ditaksir selu- 
ruhnja kerugian Ik. Rp. 3000.000,- 

     

Kr. Mutiara. 21.30 Melody Kota 
Udang. 22.15 Melody Kota Udang 
(landjutan), 23.00 "Penutup. 

TALI Ba Mera 
LL EN | 

uangan PPKI. 20.05 Orkes | 

INDONESIA 17 

   

. Atjara pendidikan: 
1. Pendidikan diadakan pa 

Bandung dan lamanja 3 

djamkan.   disamping itu mendapat 
sebulan. j $ 

jo Bijblad No. 14170). 

Belum kawin. 

Berbadan sehat menurut 

ja
 
S
a
o
 Da
 

pradja. 

HI. Tjara mengadjukan lamaran 
1. Surat permintaan ditulis 

sertai : 
a. 

oleh Direktur S.M.A. 
b. 
c. 
d 

surat keterangan -Poli 
surat riwajat hidup, 

Djl. Ambon 15. 
Pegawai negeri harus 

3. Surat. permintaan, jang t 

Sa SD Ta 8 Ta Tea 0 aa Oa 2 0 Ra 0 0 AL 0 A0 RL Oi 

MENJAMBUT HARI PROKLAMASI KEMERDEKAAN 

MEMBERI KESEMPATAN KEPADA PEMUDA? (LAKI2) 
WARGA-NEGARA INDONESIA UNTUK DI-DIDIK PADA 
AKADEMI P.T. T. (Djurusan Administrasi Pos dan Tele- 

grap) mendjadi PENILIK P.T.T. Kk $ 

bahwa Djawatannja tidak berkeberatan 

pindahannja ke Djawatan P.T.T. 

  

AGUSTUS 1956. 

   
da Pusat Pendidikan P.T.T. di 
y2 tahun. 

. Uang sekolah tidak dipungut dan alat2 peladjaran dipin- 

. Siswa diwadjibkan tinggal diasrama dengan pertjuma dan 
tundjangan sebesar Rp. 220,— 

Setelah lulus udjian-penghabisan diangkat mendjadi penilik 
P.T.T. (P.G.P.N. 1955 golongan E2/1) dengan mendapat 
masa-kerdja-tambahan satu tahun. G 

Sjarat-sjarat untuk melamar : 
. Idjazah S.M.A. Negeri (Bagian A,'B atau C) atau sekolah 

lain jang sederadjat dan pada udjian-penghabisan mem- 
punjai angka rata-rata sedikit-dikitnja 7. 
Umur setinggi-tingginja 25 tahun. 3 

keterangan dokter. 
Berkelakuan baik menurut keterangan Polisi/Pamong- 

dengan tangan sendiri dan di- 

turunan idjazah, daftar angka udjian-penghabisan dan 
turunan rapor kelas III S.M.A., jang harus disjahkan 

, 

surat keterangan dokter, 
si/ Pamongpradja, 

dikirimkan kepada Kepala Pendidikan P.T.T. di Bandung, 

surat keterangan, 
terhadap ke- 

melampirkan 

idak memenuhi sjarat-sjarat ter- 
sebut diatas, tidak diperhatikan. 

2 Waktu pendaftaran ditutup pada tgl. 31 Agustus 1956. 
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DERMANENT WAVE - WATERGOLE - 

ba MU MERE DONKEIOSSPECIALISTE DAN KAPSTER 

PROKLAMASI KEMERDEKAAN R. 1. 17-8-1945/56. 

Beauty Salon 

Nymfia” 
SEMARANG LABUAN M5 

( BLAKANG SIDODADI TIMUR) 
. 

arie GO 

- ODMAAK - 

  

  

BODJONG 15 

PROKLAMASI 
6 17 AGUSTUS 
Isa Jia Jail iii 

Ta KET E  L LLEK 

  

Juwelier 

. TEM BO SWIE 
MENJAMBUT ULANG TAHUN KE XI 

KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA 

PRESS AA | 

  

TELP. 1911 

1945 — 1956 
NT TC CV VR TT TUK TT TU 

  

MENJAMBUT ULANG TAHUN KE XI 
PROKLAMASI KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA 

  

'Toko 
Siswa. harus mengadakan ikatan-dinas selama 5 (lima) | 

. tahun setelah lulus udjian-penghabisan (Stbl. 1925 No. 210 

   

  

   

  
  

Semarang, 20 Agustus 1956. 

Djam 06.25 Suara Ratna dan 
Didi. 06.45 Orkes Artie Shaw. 
07.10 Dendang Malaya. 07.30 Or- 
kes Krontjong M. Sagi. 13.15 
O.H. Pemuda Maluku. 13.45 Ge- 
sekan Biola. 14.10 O.M. Sinar Me 
dan. 17.00 Klenengan Sore. 18.15 
Hidangan Corps Musik. 18.30 
Ruangan CPRAD. 18.45 Hidangan 

  
Corps Musik (landjutan). 19.30 

IDolanan. 20.30 Gema Malam. 
21.00 Siaran Penerangan. 21115 
Dari dan utk Pendengar. 22.15 

Dari dan utk Pendengar (landjut 
an). 23.00 Penutup. 

'Surakarta, 20 Agustus 1956. 
Djam 06.10 Pagi Gembira. 06.30 

Sekuntum Melati. 07.20 Hidangan 
Joe Loss. 07.30 Lagu2 Tionghoa. |. 
07.45 Instrumental Gembira. 13.10 
Klenengan dari Puro. 14.10 Kle- 
nengan dari Puro (landjutan). 
117.00 Dunia anak2. 17.40 Varia 
“Djawa Tengah. 17.50 Irama Indo 
nesia. 18.15 Tari dan filsafatnja. 
18.30 Sendja mendatang. 19.30 
Hidanga Musantara. 20.30 Imbau- 
an Malam. 21.15 Wajang Orang 
oleh Karawitan Studio.' 22.15 Wa- 
jang Orang (landjutan). 24.00 Pe- 
nutup. 

Jogjakarta, 20 Agustus 1956. 

Djam 06.10 Orkes Melaju, 06.35 
Suara Walter Anton Dotzer. 07.20 
Orkes Count Basie. 07.40 Hida- 
ngan pagi. 13.10 Musik Tionghoa. 
13.15 Piano Siang. 13.45 Irama 
Klasik. 14.10 Aneka warna oleh 
ORS. 17.00 Dongengan utk ka- 
nak-kanak. 17.40 Orkes Seruling. 
18.15 Ruangan" Djwt Perburuhan. 
18.30 Suara Biduanita Kita. 19.40 
Puspa Remadja. 20.15 Permainan 
Piano. 20.30 Gending2 Bebajan. 
21.10 Untuk  Kesedjahteraan Kel 
Kita. 21.30 Ujon2 Malam. 22.10 
Lagu? Arab dan. Melaju. 23.00 Pe- 
nutup. y 

Djakarta, 20 Agustus 1956. 
Djam 06.30 Orkes Lima Serama. 

07.80 Orkes Radio Surakarta. 13.30 
Seni Sunda Studio Bandung. 14.10 
Orkes Suara Angkasa. 17.30 Orkes 

       

  

TJIREBON 
AKSI GEROMBOLAN 

  

Dari Tjirebon dikabarkan, bah 
wa sebuah gerombolan bersendja 
ta telah berhasil memasuki katja 
matan Tjiwaringin (kab. Tjire- 
bon) dan membakar kantor 'ka- 
jamatan itu serty  menggarong 
rumah2 lainnja. Kerugian selu- 
ruhnja ditaksir Rp. 130.765,—. 
Dalam kota katjamatan ita ter- 
djadi tembak-menembak. selama 
15 menit. 

Pada tgl. 11-8 jbl. lalu kam 
pung Babak II (kabupaten Ma- 
djalengka) djuga telah mengala- 
mi serobotan gerombolan ber- 
sendjata sehingga terdjadi vuur 
contact selama 20 menit. Selain 
menggarong barang2 penduduk, 
gerombolan itu ' membakar '3 
buah rumah sehingga menimbui 
kan kerugian  sedjumlah Rp. 
11916——4 (Antara) 

et at aa R3 R0 R0 0 0 

Progressip. 18.30 Mimbar Suara 
Nabu atan. 19.30 Seni dan ilmu. 
21.15 Seni Djawa Studio Djakar- 
ta. 23.00 Penutup. 

Tjirebon, 20 Agustus 1956. 

Djam 06.10 Trio Les Panaches. 
06.40 Orkes Lima Serama. 07.10 
Orkes Seruling. . 07.30 Hiburan 
Studio. 13.10 Dick Haymes. 13.40 
Upat Serimanah. 14.10 Radio Or- 
kes Jogjakarta. 17.00 Penghantar 
Minum teh. 17.380 Siaran A. P. 
18.15 Ruangan Djapen. 18.30 O.H. 
Manasuka. 19.20 Ketjapi Tunggal. 
20.30 Gelanggang Wanita. 21.15 
Orkes Krontjong Satria. 22.15 Or 
kes Gambus  Nursjabaab. . 23.00 
Penutup.      KANTONG KOSONG. 

Kabah Ten nta 

  

MENJAMBUT HARI ULANG TAHUN PROKLAMASI R.I. 
JANG KE XI 

17 AGUSTUS 1956 

Pabrik Kimia 

sUNICUM FAs 
BODJONG 95 TILP. 1638 

SEMARANG. 

Membikin matjam2 barang seperti : 
CREOLINE — SABUN HIDJAU — BELAUW SHAM?200 
— SMEER SPATU, TJAIR — SCHUURMIDDEL — MEU- 

4 

' 
ka 
T 

4 
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1g | MENJAMBUT ULANG TAHUN KE XI PROKLAMASI 
KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA 

17 AGUSTUS 1945 - 1956.   
   

Djl. ALOON? BARAT 7 (Depan ,,0RION”) SEMARANG. 

KEBERSIHAN TERDJAMIN — SERVICE MENJENANGKAN. - 

Sha MN MM ALS LO Ta 1 Ma. LO 0 0 R2 LL Ia Ra, LL 
220 2 0 TA Ta 0 0 ea a20 RL RL Ta R0 To Lt 

MENJAMBUT ULANG TAHUN KE XI 
' PROKLAMASI KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA 

17 AGUSTUS 1945 — 1956 

»Excelsior N.V.” 
Dil. RADEN PATAH 36 Telp. 1997 » 

SEMARANG. 
LL LL LE LN EL MMS 

  

  

SIR KKEKREKKL LELE KK KK KAKAK YNA 

The Sporting House 
Dj. Gadjah Mada (Seteran) 45 — Semarang. 

Menghaturkan Slamet dan Bahagia pada hari ulang tahun ke XI 
Kemerdekaan Indonesia. 

CKKKKKKKKKK KKR KEKE KK KK KK KK KK KEKE 

  

  

MENJAMBUT HARI ULANG TAHUN KE XI PROKLAMASI 
KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA 
“17 AGUSTUS 1945 — 1956. 

"- k RI! ? 'BODJONG 107 
OKO 2 SEMARANG Tilp 808 

IS BEAUTY 
. & MODERN GOCELSE FORMULE 
RATUNJA SEGALA OBAT KUAT. 

ALLAHOO RADIUM TONIC PIL. 
Extra Strong. — Tanggung sem- 
buhkan, segala penjakit seperti: Buah 
Pinggang, Djantung, Urat-sjaraf otak 
(Brain), Lemah-badan. Ini pil menam- 
bah darah, sumsum dan manik, baik 

  

HEALTH 
4 

  

| BELGLANS — TINTA STEMPEL — KOPERPOETS dil | 

  

  

"7 MENJAMBUT ULANG TAHUN KE XI 
PROKLAMASI KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA 

17 AGUSTUS 1945 — 1956 

     

    3 

DEPOK 38:C SEMARANG BEE IAELIEIIIIALKAKALKLKAKALK AKI LK ALL Lek bebek AA 
f Aa 

SL AL AH LL LL LL LL LL, 

Menghaturkan Selamat Hari Ulang Tahun ke XI, 
Kemerdekaan Republik Indonesia 

N. V. ELECTRON 
GADJAH MADA (Duwet) 30 

SEMARANG. 
Ta RN IL LL Le Le Lo 2 Le La 

Menjambut hari ulang tahun ke XI Proklamasi 
Kemerdekaan Republik Indonesia 17 -8-1945 — 1956, 

Radio Liberty 
DJL. MATARAM 106 — SEMARANG. 

. . C p » »Pat Po Sin Siauw Wan 
3 PIL mustadjab untuk" menjembuhkan penjakit Lepra. 
Terbit tersebut mempunjai kemudjarapan istimewa untiik me- 

njembuhkan penjakit Lepra (kusta atau Thayko). 
Sebagaimana telah, ternjata bahwa penderita penjakit' Lepra 

  
    mempunjai. tanda” seluruh badannja berontokan, rambut habis 

rontok, telinga bengkak, hidung mendjadi lebih besar, kaki ta- 
ngan kaku, kulit dan daging rusak, sedang tampang-muka terdapat 
tanda? bengkak, hingga menakutkan bagi siapa jang memandang- 
nja. 

Penderita dari penjakit Lepra harus segera makan pil ini, agar 
penjakit Lepra jang dideritanja dapat dibasmi berikut akar?nja, 

Untuk kepentingan perikemanusiaan maka jang 'bertanda 
tangan dibawah ini sengadja membuat jang mustadjab. Pil ini 
telah banjak dibuktikan kemandjurannja dan telah diperoleh ba- 
njak surat? pudjian. " 

Pakailah pil ini diwaktu jang tepat, agar penjakit itu tidak 
mengganas setjara meradjalela. Kelalaian untuk segera berobat 
dengan pil ini berarti suatu bintjana bagai diri sendiri chususnja 
dan masjarakat umumnja. : 

Pil ini telah diudji pada waktu sebelum didjual, maka tentang 
kemandjurannja tak perlu disangsikan pula. 

Adalah suatu perbedaan antara langit dan bumi bilamana pil 
ini hendak dibandingkan dengan obat keluaran lain? perusahaan 
jang hanja mengutamakan untuk mengeduk keuntungan belaka. 

Keterangan .tentang tjara menggunakannja pil ini, dengan 
djelas. Bilamana aturan itu diturut dengan seksama, hasil dari 
perijembuhan itu akan terdapat kenjataan jang mengagumkan. 

Pil ini dapat dibeli dengan harga Rp.200,— per bilik. 
berikut aturan pakainja, pesanan harus kirim uang harganja lebih 
dulu per postwissel (vrij ongkos) ke seluruh Indonesia. 

Untuk mendjaga agar tidak tertipu oleh obat tiruan, haraplah 
perhatikan etiket jang disertakan gambar portret pembuatnja de- 
ngan seksama. 

Memudjikan dengah hormat,   | jang bekerdja dikantor. 
Alasan penjakit: Badan lekas tjapai, 
makan tak hantjur, sering marah2, 
Kepala pusing, ng Linu2, muka 
putjat, Kaki-tangan dingin sering semut- 
semutan, Mata kurang terang, penjakit 
pikiran (senewen), sakit pinggang, djan- 
tung berdebar2. . 

Buat itu kita bikin ALLAHOO RADIUM TONIC PIL, Tanggung 
100 pCt. berhasil. : 
Harga per botol..... Tenaga Pa Aa bea RD. 30— 

. POWDER ADJAIB” 
Eczeem, kadas, kudis adalah. 
penjakit kulit jang berbahaja: 
dan dapat merusak seluruh 
badan kita. Pakailah selalu 
»sPewder Adjaib”. Obat ini' 
luar biasa mandjurnja. Da- 
lam tempo jang sesingkat2-' 
nja segala matjam penjakit 
Eczeem, Kadas, Kudis jang' 
berbahaja dapat disapu bersin, 
sampai seakar-akarnja. Sega- 
la matjam 'Eczeem, Kadas, 
Panu, Kudis dll. jg telah lama" 
tidak bisa sembuh dengan: 
matjam2 obat jang lain. Insja 
Allah dgn Powder Adjaib 
akan baik kembali seperti 

biasa. Powder Adjaib adalah satu2-nja obat Eczeem, Kadas, Kudis 
jang terbaik. Tidak ada bandingannja diseluruh dunia. Tanggung 
garansi 100 pCt. Harga 1 botol Rp.25.— Bisa kirim seluruh 
indonesia tambah ongkos kirim 10 pCt. 

Ratunja segala Semir Rambut Hitam ' 
DIAMOND HAIRDYE. 

  

  

MOHAMAD SADIK JOHRIE 
DJL, TEUKU UMAR-15/0 - SOLO 

BOTAYS 
Kunming, China. 
PUSAT PENDJUAL: 

TOKO OBAT 
TIO SENG HIN, 
Petudungan 43, Semafang. 

Agen: 
Djakarta, LIE KWIE SENG, 

Kali Besar Selatan 11B. Ji: 

Medan, LIM GEK KAI, 5 
Djl. Luitenantsweg 22. 

Surabaja, 
HOO TIK TONG, 

Bongkaran 109. 

aa KEKKEKKKKAHKEK KEKE KEKE KKN 

KAKEK AMA KKU WAK MA KEK EKK KK KAK KKKS 

Mengutjapkam: Selamat Bahagia Hari Raya Proklamasi 
Le 47 Agustus 1956, 

  

  

Menjambut Hari Ulang Tahun ke- XI 
Kemerdekaan Republik Indonesia 

PERUSAHAAN ROTI dan KUWE 
»DE ZON” 

Ni. KWEE TIAUW JANG - DJOA 

Djalan Mataram 556 Semarang. 

    

  Harga per botol besar Rp. 15.— 
“Harga per botol ketjil Rp. 10.— 

Semir imi adalah pendapatan baru isti- 
mewa, ini semir jalah tidak panas. Dan 
tanggung tidak luntur. Garansi 100 pCt. 
Tidak ada bandingan diseluruh Dunia. | 
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Semar. 

TitipanSepeda ,,Ngupaja Upa“ 
Aloon-Aloon Pasar Djohar 

Diusahakan oleh: Bekas Peradjurit, 

    

MENJAMBUT HARI KEMERDEKAAN 

REPUBLIK INDONESIA 
KE XI   
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SEMIR RAMBUT HITAM 
Harga perpak Rp. 7,50 

SEKALI MU- 
DA AWET 

MUDA. 
ALLA ZOR 
PIL, KERAS. 

Pil kuat isti- 
mewa untuk 
orang laki2 
jang kurang 
tenaga. Ba- 
dan lemah. 

Lemah sjah- 
wat  (impo- 
tentie, Sexue-. 
le Zwakte), 

Man- 
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Kn Fa TT 

Dari itu kita sedia Obat (Sexual Weakness, Lost 
Bone, Energy). Penjakit JIRIAN 

hood, Nervousness, Build Blood,bahaja, seperti Api dalam Se- 
adalah penjakit jang sangat bertusaknja achlak (moreel) “diwak: 
kam. Penjakit ini timbul karena 
tu mudanja, ALLA ZOR PIL KERAS 

Harga per doos Rp. 30.— 

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

SOLE AGENTS: MOHAMED SADIK JOHRI 
Dji. Teuku Umar 15/D (Keprabon Kulon) — Solo. 

» KOTAK a ADJAI8” 
Rokok kesukaan Rakiat Solo     Bisa kirim seluruh Indonesia, tambah ongkos 10. Kirim uang 

lebih dulu. Ra KPM 

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 GB, Semarang: Toko Obat ,,HOK AN” 
Djl. Raja 114 Magelangs ' K. A. Mohamed Yasin, Djl. Kepati: 
han 23, Pekalongan Pooran Sporting Coy, Dji. Pontjol 40, Se- 
marangs Toko Jilani, Djl. Nusantara 112, Makasar, Salon de 
Beante ,,Ladis”, Djl, Srambatan 20, Solos Toko Minang, Padang: 
pandjang, Sumatra-Tengah: Toko Obat ELGECO, dil. Slamet 
Rijadi 73c, Solo Muh. Bin Abdullah Rumah Makan Asia India, 
Karanggetas, Tjirebon, Toko Noor, Dji, Raja 78 Madiun: B. PIA 
Pasar Tundjangan Stand no. 81-82 Surabajas Toko New India, 
Samarinda: Ramah Makan Pakistan, Perak 5456. Surabaia. 
Toko MURNI, Slamet Rijadi 54 — Muh. Amin, Tjokronegaran 93, 
Solo. 

  

  YAAA ANA NNN NN EEYYYYYYYYYYYNYYYYYY YA 

Dengan ini kami beritahukan, bahwa mulai 1 Agustus 1956 
saudara SUNARJO GONDOKUSUMO (Bob) telah meng- 
undurkan diri dari N. V. "PRAWIRA - MULJA” Tjabang 
SOLO, sebagai Chef Atelier. 

Mulai tanggal tersebut diatas segala pertanggungan djawab 
mengenai Perusahaan Tjabang SOLO, kami serahkan kepada 
Saudara TJUKUP DWIDJOHARIJOGA. 

Harap jang berkepentingan maklum adanja. 
DIREKSI 

N. V. "PRAWIRA - MULJA” 
did ia kai hb ea eh Mb blh bh,     

     

  

  

            

   

   
   

    

    

    

     

   

     
    

            

   

  

   

  

   
   

    

     

  

   

  

    

            

   
   

  

       

   

       

      
      
        

               
        

         

              

  

     

     
    


