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Penjelenggara « 
Alamat Na 

Tilpon 

  

  

mang Indonesia mempunj: 21 
tuan jang melarang masuknja 
bendera dari sesuatu negara. Di 
katakan, bahwa dalam perdjan- 
djian dengan Amerika mengenai 

| Tampak 
1 | kemedja 

  

Lebih 
KOMANDAN MILITER   telah dibuat terhadap diri 

0 - PEMERIKSAAN PERISTIWA POZNAN. — 
Sedjak tanggal 22 September jbl. oleh pemerintah Polandia telah 

#lins'den Poz 

    

nj, pemeriksaan ,/Insiden Poznan”. Dalam pemeriksaan terse- 
but telah diadjukan sebanjak 150 orang jang didakwa mendjadi 

“biang keladi timbulnja kerusuhan? Poznan pada tanggal Djuni jbl. 
pada gambar 9 orang terdakwa utama jang dihadapkan 

a pengadilan dgn duduk di-dampingi oleh angg. kepolisian. 

"| Korupsi Sjamsuddin 
Ketjil Deripada 
Lte Hok Tay Dan 

Jang Dilakukan 
De Guelju 

Kotabesar Djakarta Raya, Ma- 
jor Djuhro dalam pertjakapan dengan wartawan ,,Antara” 
|bjun'at pagi kemaren menerangkan, bahwa pihak KMKB 
bersama dengan pihak kepolisian Djakarta Raya, dewasa ini 
sedang mentjotjokkan keterangan2 atau proses-verbaal jang 

bekas Menteri Penerangan Sjamsud- 
barang? surplus itu djuga ada di din Sutan Makmur, dengan keterangan? atau proscs-verbal De njatakan dalam. tukar-menukar 
surat, bahwa pemerintah | 
sia berhak melarang sesuatu ben 
dera dari kapal negara asing utk 
berlabuh di Indonesia sesuai dgn 
politik pengakuan terhadap nega 
ra lain, eat : 

Ditegaskan, bahwa jang dimak 
sud dengan hal itu ialah Indone 
sia tidak akan gizinkan ma- 
suknja kapal dengan bendera Tai 
wan, karena Indonesia memang 
tidak mengakui pemerintah Tai- 

wan. an 
Penegasan hal itu oleh peme-: 

rintah Indonesia dipandang perlu, | 
mengingat bahwa ada kapal2, 
Amerika jang mempergunakan 
bendera2 Taiwan itu, demikian 
Dr. Subandrio. (Antara). 

   

Guelju dan Lie Hok Thay, 
Major Djuhro terangkan, bah- 

wa penjerahan persoalan Sjamsud 
din St. Makmur dari TT. HI ke 
pada pihak militer di Djakarta, 
terutama sekali dimaksud untuk 
mentjotjokkan keterangan? jang 
telah diberikan bekas Menteri Pe 
nerangan itu dengan keterangan? 

Sesudah pentjotjokan keterang- 
an2 itu selesai dilakukan, maka! 
persoalan mengenai diri St. Mak 
mur itu, oleh KMKDR akan dise 
rahkan kembali kepada pihak 
TT. HI: pihak TT. III jang sege 
ra akan mengambil suatu keten- 
tuannja terhadap persoalan itu, 

De Ouelju dan Lie Hok Thay, ig'jakni menjerahkannja kepada in 
seperti diketahui, berpokok pada |stansi jang lebih tinggi. (Kedjak 
soal jang sama, jakni sekitar 
buatan? korupsi. 

Diterangkan, bahwa pentjotiok 
an keterangan? itu dewasa ini se 
dang dilakukan dan diharapkan 
dapat selesai dalam minggu ini 
djuga. Lea 

  

Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Ud 
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mn dilapangan Banteng 

tan, ialah Angkatan 
2. Upatjara dimulai 

tepat pada waktunja dan atjara2 selandjutnja berlangsung lantjar sampai achir. 

Bebas Dan 
“Intiem 

Kesan Miss Irma Me- 
ngenai Pergaulan Pe- 
muda - Pemudi Mina- 

MISS IRMA HIGHBAUGH da- 
ri International Missignary Ooun 
cil (Dewan  Missi Internasional) 

  

dalam suatu kapan 
wartawan ,,Antara” di Men 
menerangkan, bhw maksud ki 

  

   
             

  

tangani di asa adalah H 
sus utk mel san in tugas 
beban jang di kepadanja, 

jakni meme an (kursus? ten 
tang rumah tangga atas undangan 
Geredja Masehi Indjil Minahasa. f 

  

Dikatakan Selandjutnja 
— rumah tangga, m jai 

jang menentukan bahz 
nja penghidupan manusi 
bukan hanja berlaku bagi ummat 
Keristen sadja. 3 

  

    

  

     

Menurut Irma, p' 
ngan sepasang manusia 
rumahtangga adalah bi 
agar diantara mereka L 
saling mengerti jang baik seba- 
gai sjarat mutlak bagi suatu ru 
mah tangga jang sed ra. 
rena dalam rumah tan . jang 
sedjahteralah dapat dinikmati 
bahagiaan jang sungguh2. Dit 
kankannja, bhw kursus2 jang di 
berikan dititik beratkan semata? 
kepada usaha mentjapai kebaha- 
giaan dalam rumah tangga. 

    

   

    

   
     

      

Ditanjakan peran, an pr 
hubungan pemuda/pemudi di | 
nahassa Miss Irma menja 
bahwa pergaulan p   

tul2 natuur, bebas dan 
Suatu hal jang berlajnan 
dibandingkan dgn pemuc 
di Djawa dan Sumatera. Saja li- 
hat mereka berdjalan sama2 ke- 

   

njai « 

didaerah Minahassa ini ya ih bel ditengat 1 5 tie 

sekolah — hubungan mereka « 
ngat bebas dan intiem — px   

  lannja erat sekali dan disekolah 
mereka djuga saling. berdampi- 
ngan, kata Irma, Suatu bentuk 
pergaulan jang tidak di-buat2, te 

  

Ogan nggung 
na AD Dicaterai Major Nasu- 

ermaksu a tion, K 

terdapat M 

jan lalu Sang: va dina San, 
   

| ”Appel-besar” ini, jg dihadiri 
oleh Perdana Menteri/ Menteri 
Pertahanan ad interim Ali dan 
beberapa “anggota kabinet lain 
nja, Kepala Kepolisian Negara 
Sukanto, Djaksa Agun, Suprap- 
to, dan beberapa anggota parle 
men lainnja, Seluruh attase-mili: 
ter asing jg ada di Djakart. dan 
par, undangan, dimulai tepat pa 
da diam 07.30 diwaktu Wakil 
Presiden Moh, Hatta memasuki 
lapangan Banteng. 

Peserta ketiga angkatan ig me 
Ingikuti "Appel-besar” ini menge 
makan p:kaian seragam  chusus 
untuk “upatjara. Kesatuan2 Ang: 
katan Darat “terdiri dari kompi 

an | Corps Polisi Militer, kompi Ba 
'Italjon - Basis I KMKB-DR, dan 
Idari lur daerah 
Herritorium . IV 'dan territorium 

ialah kompi2 

Angkatan Laut terdiri dari 
kompi Corps Komando, kompi 

pelaut, sedangkan Angkatan Uda 
ra terdiri dari 3 kompi tjada 

ngan. Dimuka barisa, ketiga ang 
e katan ini. berdiri pisukan pem 

ibawa pandji2 ketiga angkatan 
tersebut. 

| Setelah Wakil Presiden berdiri 
“didampingi oleh 

SAL. Laksamana Muda 
ubyakto dan KSAU Laksmana 
Muda Udara  Suryadarma, pe 
Kep a “upatjara Letnan Kolo- 
nel Suadi melaporkan kepada 
Wakil Presiden, bahwa segal, se 
suatunja telah siap, Jalu upatjara 

“dimulai dengan pemeriksaan pa 
sukan2 jg dilakukan oleh Wakil 
Presiden dengan mengendarai 
Jeep terbuka, Selesai pemeriksa 

Saka Merah Putih     
   an. Gi      

   

    

   
   

  

   
   

   

        

    
   

   

  

", ppel-besar” meng 

a ig dibarengi de 

Nan eng dan 
2 mengheningkan tiinta 

Ng 7 pesawat jet AURI     

jutnja jg menju 
apan pernjataan 

Hurit” ig dilakukan 
ota dri ketiga ang 
idian sebagai atiara 
kit Presiden. Moh. 
jap amanatnja 

    tapi benar2 adalah natuur - dan| (Is 
karenanja Miss Irma merasa 
tarik. $         

  

     
       

  

polisian Djakarta Rang Pe 
tu Komisaris Sa'ud Wirtaseni 
ja, dalam rangka penjelidikan : 
dilakukannja berhubung denga 
terdjadinja pembunuhan ke 

  

KEPALA Reserse Kriminil Ke 

Wekil Pre 

    

saan Agung, Red.). Demikian Ko 
mandan KMKDR tersebut, jang 
menambahkan, bahwa Sjamsud- 
din St. Makmur, dewasa ini ber 
ada dalam tahanan pihak Koman 
do Militer dikota Djakarta. 

Lebih ketjil dari De @uel- 
ju dan Lie Hok Thay. 

Atas pertanjaan berapa djauh 
kira2 perbuatan korrupsi jang me 
nurut tuduhan menjangkut diri be 

kas Menteri Penerangan St. Mak 
mur, Major Djuhro tidak berse- 
Cia memberi keterangan, ia hanja 
mengatakan, ,,jang pasti adalah 
tebirketjil daripada: apa jang dil 
tuduhkan terhadap diri De Ouelju 
dan Lie Hok Thay”. 
Mendjawab pertanjaan selan- 

djutnja, antara lain apakah terha 
|dap diri St. Makmur dalam wak 
tu singkat ini akan diambil suatu 
ketentuan lain, misalnja merobah 
sifat tahanannja jang sekarang de 
ngan tahanan-kota atau rumah, 
Major Djuhro menerangkan, bah 
wa semua itu adalah mendjadi 
kompetensi pihak TT. III. 

Bekas Menteri Penerangan 
Siamsuddin Sutan Makmur, se- 
perti diketahui, ditahan sedjak tg. 
14 Agustus jang lalu. (Antara). 

p 

       

LEBIH 39 SERDADU PERAN- 
TJIS TEWAS, KIRA2 

30 LUKA2. 
Diterima laporan di Aldjazair 

hari Kamis bahwa di  Djabal 
Amour, sebuah pegunungan batu 
jig kering di Aldjazairia Selatan, 
kini sedang berkobar perang ge- 
rilja jg sangat hebat antara pa- 
sukan2 Perantjis dan antara 100 
dan 300 pedjoang Aldjazairia. 
Dalam djangka waktu 48 diam 

sadja sekurang2nja 39 serdadu Pe 
rantjis telah tewas dan kira-kira 
30 serdadu lagi mendapat luka2. 
hu mengenai soal ini. 

Ancgoran Belandja 
Negeri Terutama 

Untuk Kementerian dan penge- 
luaran umum Rp. 178,9 djuta, pen 
didikan pegawai Rp. 13,9 djuta, 
pengeluaran  chusus berhubung 
dengan penjelenggaraan tatapra- 
dja Rp. 47,2 djuta, pamongpradja 
Rp. 363,2 djuta, polisi pamongpra 
dja Rp. 99,5 djuta, daerah swapra 
dja Rp. 119,9 djuta, desa dan 
jdaerah setingkat Rp. 152,1 djuta, 
pemilihan DPR Rp. 1824 djuta, 
urusan konstruksi nasional Rp. 
32,8 djuta dan potongan sedjum- 
lah selisih antara djumlah tak- 
siran dan pengeluaran jang da- 

pat — (minus) Rp. 400 djuta. 
Anggaran untuk Kementerian 

Agraria utk tahun 1956 berdjum- 
lah Rp. 51.378.200.—, dari djum- 
lah tersebut djumlah terbanjak di 
sediakan utk pos pembelian dan 
penghapusan hak tanah sebaniak 
Rp. 33. djuta. -3 
Lain2 pos diperuntukkan Kemen 

terian dan pengeluaran umum   
Kebaj 

berikan keterangan2 

, r (peristiwa tsb. 

| Pemeriksaan itu dilakukan ber 
ma degan staf anggota Res. 

Kepolisian Djakarta Raya, 

  

    
terhadap diri seorang ibu dan 4 bertempat . dikantor besar polisi 
anaknja diblok ,,P”, Kebajoran, 

              

Djalan Merdeka Barat. Menurut 

  

     

Rp. 9,8 djuta, pendidikan pega- 
wai Rp. 286.000.—, pengeluaran 

ksa Bertalian Dgn: 
( Baru 
melakukan pengusutan2, bukan 

isadja didaerah itu, djuga dilain2 
daerah diluar Djakarta Raya. 

Sebagaimana diketahui, 5 dji- 
wa jg mMelajang dalam peristiwa 
pembunuhan tsb. terdiri dari se-j 
orang ibu dan 4 anak2 jang ma 

nanDiperiksa | 

“ Jorang asing jg dikeluarkan dari 
“| Indonesia aias dasar pertimba 

pat direalisir sesungguhnja terda 

     

—
 

  

     

      

     

| Menurut Djaksa Agung, sela 
ma ini sudah ada sedjumlah 

ingan kepentingan negara, . 
Mendjawab  pertanjaan2  dite- 
rangkan, bahwa djuga sekarang 
ini da orang (2) asing jg sedang 

mana, ia belum bersedia membe 
rikan keterangan. 

| Perbuatan2 jg sangat 
Ikan negar. jg dimaksud, 
rut Djaksa Agung, antara lain 
ialah mendjalankan atau “turut 
seria dalam aksi2 subversif, me 
lakukan perbuatan2 kedjam dan 
terkutuk seperti "peristiwa Atta- 

| mimi” di Djawa Timur baru2 
ini (peristiwa 
dap diri seorang wanita bernama 

 Tuminah hingga menjebabkan ke 
matr'nnja, Red.), melakukan pe 
njelundupan besar jg banjak se 
kali merugikan. negara, dan sc 
bagainja. 

"Ketegasan sikap jg demikian 
itu dianggap s:ngat perlu sekat" 
dilakukan. antara lain menginga: 
bahwa hukuman2 badan dar 
atau denda jg didjalankan sela 
ma ini, terniata kurang memberi 
daja-pentjegah atas diri orang2 
'g bersangkutan”. Demikian 
Djaksa Agung Suprapto. 

Sudah ada instruksi utk 
perberat tuntutan. : 

Dalam hubungan persoalan di 
atas, wartawan ,,Antara” selan- 
djutnja mengabarkan, bahwa da- 
lam rangka-usaha jang didjalan- 

merugi 
menu 

perketjil kedjahatan2 'besar, baik 
dilapangan kriminil maupun di- 
lapang kedjahatan ekonomi, dan 
sebagainja, Djaksa Agung pada 
Mahkamah Agung Indonesia be- 
berapa waktu jang lalu telah me 

ngeluarkan surat-edaran atau in 
Struksi kepada seluruh Pengawas 

Kedjaksaan dan alat2 negara lain 
nja diseluruh Indonesia, jang po 

Djakea Agung Akan Ambil Tindak- 
an Ogan Terhadap Bangsa 

Jang Merugikan Negara 
| DJAKSA AGUNG SUPRAPTO atas pertanjaan2 ,,Anta 

(| ra” sekitar adanja petundjuk2 tentang kegiatan2 jang tampak 
didjalankan orang2 asing didalam negeri, antara lain kegiatan 

(| subversif dan sebagainja, menerangkan, bahwa Kedjaksaan 
Agung mempunjai pendirian tegas, bahwa semua orang asing 

jang mendjalankan perbuatan2 jang sangat merugikan negara 
dipertimbangkan untuk dienjahkan dari Jidonesia. 

dipertimbangkan untuk dienjah-| 
kan dari Indonesia. Siapa orang| 
(2) nja dan dari kalanga, asing| 

perkosaan terha-| dj 

kan guna memberantas dan mem| 

  

    
  

    n enjahkan - 
onesia 

  

Mukarto Undang 
Modal Asing 

Untuk Menjertai Pem- 
| banguuan Ekonomi 

- Indonesia 
DUTABESAR Indonesia utk 

Amerika Serikat Mukarto Noto 
Widigdo dalam uraiannja pada 
hari Kemis jbl. mengundang pe- 
njertaan k partikelir asing 
jdalam pembangunan ekonomi 
| Indonesia. Sudah tentu, demikian 
ditambahkan, penjertaan pihak 
purtikelir asing itu dapat sam- 
butan baik dalam batas2 praktis. 
(Uraian Mukarto tsb. diutjapkan 
|dimuka sidang tahunan Konpc- 
rensi Dewan Perdagangan dan 
Industri Amerika untuk Timur 
Djauh jang dimulai hari Djurnr'at 
di New York. 

Pemerintah Indonesia merasa 
"butuh akan bantua, dan penjer 
an dari luar jg lebih besar un 
tuk kemadjuan ekonomi Indone 
sia jg memuaskan.  Diterangkan 
nja, bahwa perundang?an pena- 
naman modal asing dimaksud 
kan untuk memberi ketentuan? 

Asing| 

      
Peredaran 
Uang Ber- 
“kurang 
Dekking Emas Kem 
bali Diatas 20pCt. 
DALAM minggu ini dekking 

«mas kembali diatas ketentuan 
minimum undang2 pokok Bank 
Indonesia, dengan prosentasinja 
sedjamlah 20.8097c. Sebab utama 
nja ialah karena kenaikan dana 
deyisen dan mas konvertibe! 
dengan Rp. 126 djuta. f 

Prosentase djaminan (dekking 
emas) pada Bank Indonesia dim 
minggu 'ini bertambah dengar 
190 mendjadi 20,87. Seperti d 
ketahui presentase djaminan pa 
ia minggu jang Jalu tertjata' 
19,870. 

Menurut angka2 Bank Indone 
Sia, tjadangan emas dan valut: 
konvertibel pada tgl. 3/10 ber 
diumlah Rp. 543,2 djuta -- Ry: 
1.747,8 diuta — Rp. 2.201,0 di 
ta, jakni Rp.126,1 djuta lebil 
dari pada minggu  sebelumnja 
Adapun djumlah peredaran uan 
pada tgl. 3/10 ialah Rp. 8.064," 
djuta #- Rp. 2.141,8 diuta - 
Rp.9,5 djuta — Rp.10.215,9 dj 
ta, jakni Rp.138,2 djuta kuran 
dari pada djumlahnja pada tgl 
26/9. 

Uang muka pada pemerinta! 
pada tgl. 3/10 berdjumlah Rp. 5 
074.2 diuta, atau Rp. 286,4 diute 
kurang daripada minggu sebelum 
nja. (Antara). 

  

kan untuk memudahkan penjer 
taan modal partikelir asing. D: 
lam RUU - Penanamen Moda' 
Asing dan Pertambangan itu, de 
mikian Mukarto. menjimpulkan   dasar bugi - penanaman modal 

asino atas basis jg sehat dan me 
narik, Suatu Undang2 Per amba' 
ngan baru kini sedang dirumus 

Politisi Djakarta Te- 
tap Dingin Sadja 

Terhadap Risaloh Tentang Swapradja Su- 
rakarta setelah Kemerdekaan — Boleh Di: 
kemukakan Dim Kon 

geri Mr. Soermarman mengenai 

pradja:- Sw   koknja “ memerintahkan untuk 
memperberat tuntutan2 hukuman 
terhadap mereki jang njata2 men 

dialankan perbuatan? jang meru 

gikan negara, antara lain seperti 
disebutkan diatas. 
Dimana mungkin diiastruksikan 

untuk hanja memintakan hukum 

an2 badan, teristimewa terhadap 
diri mereka jang  mendjalankan 
kedjahatan?2 dilapangan ekonomi, 
jang umumnja kaum kaja-raja, 
begitupun atas diri orang2 jang 
tersangkut dalam perbuatan2 lain 

nja jang sangat merugikan negara 

dan masjarakat, berdasarkan per 

timbangan karena hukuman? den 
Ta — betapapun besarnja — pada 
umumnja dapat “dengan mudah 

dibajar oleh pihak2 jang bersang 
kutan, hingga pzda hakekatnja 
kurang mempunjai daja-pentjegah 
'erhadap perbuatan2 itu. 

Attamimi bukan warga| 
negara. 

Menrenai diri Said 'Attamimi 
ang dihukum 10 tahun pendjara 
karena dipersalahkan melaknkan 
pembunuhan, (perkosaan hingga 
menjebabkan kematian orang wa 
3ita Tuminah - Red.), dineroleh 
keterangan, bahwa dia adalah se 
orang hukan warganegara Indo- 
nesia. Pekerdiaannja sehari-hari 
diketahni ialah dacans, (Antara) 

  
Rp. 3Miljard Untuk Bi- 
'laja Daerah Otonom 

Femerterian Dalam 
Disediakan Untuk 

Daerah-Daerah Otonom 
TENTANG TELAH dimasukkannja RAB tahun 1956 pada Parle- 

men, dapat diberitakan lebih landjut bahwa menurut bahan? jang 
diperoleh ,,Antara”, dapat dikemukakan tentang RAB dari 6 Ke- 
menterjan jalah Kementerian Dalam Negeri, | 
Kementerian Penerangan, Kementerian PP dan K, Kementerian Per 
buruhan dan Kementerian Agama. Anggaran untuk Kementerian Da- 
lam Negeri untuk tahun 1956 berdjumlah Rp. 3.790.502.600,— dari 
djumlah tersebut pengeluaran terbanjak disediakan untuk daerah 
otonom jang meliputi djamlah Rp. 3 miljard, 

Kementerian Agraria, 

chusus berhubung dengan penje- 
lenggaraan agraria Rp. 2,1 djuta, 
djawatan agrarig Rp. 2,2 djuta, 
Inspeksi agraria propinsi dan pe 
ngawas keresidenan Rp. 7,8 dju- 
ta, kantor agraria daerah Rp. 
2,9 djuta, potongan sedjumlah se 
lisih antara djumlah taksiran dan 
pengeluaran jang dapat direalisir 
sebanjak — (minus) Rp. 7 djuta. 
Anggaran Kementerian Penera- 

ngan utk tahun 1956 berdjumlah 
Rp. 270,1 djuta, terbanjak penge 
luaran utk pos2 Kementerian dan 
pengeluaran umum masing2 ber 
djumlah Rp. 99 djuta dan , Rp. 
91 djuta, sedang untuk propinsi2 
sedjumlah Rp. 87 djuta. Untuk 
perusahaan film pengeluaran itu 
berdjumlah Rp. 19,7 djuta, sedang 
potongan djumlah selisih adalah 
minus (—) sebesar Rp. 27,2 djuta. 

Kementerian PP & K Perbu 
| ruhan. dan Agama. 

Untuk pengeluaran Kementerian 
PP & K, terbanjak digunakan un 
tuk pengeluaran Djawatan Penga 

itu sudah dapat menilni aliranz 

: Sekali hsrus lain daripada jane 

pendapatnja pribadi tentang pen 

Mr. Seemarman jang menjata 
kan pndapatnja itu seyara per- | 
soonlijk 1 takan, adalah me) 
mang mendjadi hak dari penuli | 
risalah itu sendiri untuk menge 
mukakan pendrian dan pandan: 
annja terhadap 'persoalan ini d- 
nga, tjara dan 'gajanja sendiri js 
tentu tidak bisa lepas: Yaripas: 
ikatan2 jang ad. antara peuuli: 
dengan swapradja Soerakarta. 

Yeiapi apakah pandangun2nja 

kekuata, jang ada dengan sebaik 
baiknja, adalah merupakan soa 
lam. Dikatakannia, bahwa argi 
men2 formil jang dikemukakar 
mengenai status swapradja teru 
tama jang mengenai terdjadinja 
beberapa peristiwa, masih dira- 
gu2kan. Antarg lain dapat dike 
mukakan tentang Piagam pene 
tapan oleh Presiden jang diberi- 
kan pada tgl. 19 Agustus 1948 
dan Maklumat Sri Susuhunan ps 
da tel 1 September 1945. Dua 
peristiwa iiu tidak “diletakkan 
pada tempat jang sebenarnja 'se- 
hngga dapat menimbulkan kesan 
jang lain. Masing? kedjadian ita 
mempunjai artinja sendiri2 jang 
harus. pula mendapat penilaian 
jang sebenarnja. Rasanja pendi- 
rian jang sebenarnja itu mungkin 

dikesankan oleh risalah itu: 

: Pendirian Pepatih swapra 
dia Surakarta, Z 

Komentar diatas  diberikar 
oleh ' Mr. Soemarno sebagai 

dirian Pepatih swapradja Sura- 
karta jang dimuatnja dalam su- 
a'u risalah bernama ,,Sekedar 
Uraian tentang Swapradja Sura 
karta setelah Kemerdekaan”. 

Risalah ini disiarkan kepada 
anggota2 Konstituante dan 'Par- 
lemen. Pokok isi risalah itu ialah, 
ernjataan — kurang puas terha- 
ap beleid Pemerintah terhadap 
wapradja Surakarta,  Dikata- 

kan, bahwa Pemerintah' dulu 
telah menietudjui pembekuan 
swapradja Surakarta dan ' telah 
menjetudjui pula untuk mengem 
balikan dalam kedudukannja se 
mula, djika keadaan sudah men- 
djadi - normaal. Tetapi ternjata, 
bahwa pembekuan swapradja Su 
rakarta itu sampai sekarangpun 
masih sadia berlaku sesudah le 
bih dari 10 tahun”. 

  
Tidak ada komentar kare 
na argumen keliru. 

Lebih dari apa jang diterang 
kannja diatas, Mr. Soemarman 
tidak bersedia memberikan ko- 
mentarnja terutama mengenai 
mungkin atau tidaknja swapra- 
dja ' Surakarta itu dikembalikan 
pada Sri Susuhunan Solo. Dapat 
diduga, bahwa penolakan untuk   djaran, menjusul Kementerian 

dan pengeluaran umum dan Dja- 
.watan Perguruan Tinggi. 

RAB utk Kementerian PP & K 
tahun 1956 itu berdjumlah Rp. 
11.295 djuta,: dikeluarkan untuk 
Kementerian dan pengeluaran 
umum Rp. 805 djuta, perpustaka 
an negara Rp. 2 djuta, Djawatan 
Perguruan Tinggi Rp. 177 djuta, 
Djawatan Pengadjaran Rp. 183 
yajuta, Djawatan Pendidikan Ma- 
'sjarakat Rp. 69. djuta, Djawatan 
|Kebudajaan Rp. 15 djuta, penge- 
luaran tak tersangka Rp. 1 djuta 
dan potongan  sedjumlah selisih 
minus (—)“ Rp. 60 djuta. 
Anggaran Kementerian Perburu 

han untuk tahun 1956 berdjumlah 

Selasa malam berselang, pada keterangan2 jang diperoleh ,,An sih ketjil2, 2 perempuan dan 2 Rp. 65,8 djuta. Dikeluarkan un- 

hari Kemis petang Sadar kira2, fa sal Tojuiti'at siang ke-| laki2 antara umur 8 tahun dan An Sea Ta ea 

djam 19.00 terus selam alam mc n orang2 jang dituduh men jang paling ketjil 4 bulan, dari! direktorat “hubungan ' dan penga- 
penuh, jakni sampai ' | | keluarga “seorang mandor bernaj ajuta, 
Djum'at pagi, telah 
pemeriksaan2 “atas d 
orang jang dianggap    

    

      

  

        

        

| 

  

   

aripada pem- 
“ibu,” diketahui. ma Arnan: pembunuhan  dilaku- 5 
angkap. Polisi| kan oleh tiga orang dengan meng! agan 
sih terus sibuk gunakan sendjata golok. (Ant.).direktorat tenaga 

| Lamheue Kebudajsar Indonesia 
0K om Entusiaareh Genootecha 
van Ku. donan Wetengebenpen” 

wasan perburuhan Rp. 3 
| Perburuhan 

11 djuta, Djawatan 
Perburuhan Rp. 10 

kerdja 

Djawatan Hubungan 
Penga- 
djuta, 
Rp. 

3844.000.—, Djawatan Penempatan 
Tenaga Rp. 14 djuta, Djawatan 
Latihan Kerdja Rp. 10 djuta,. pe- 
ngeluaran tak tersangka Kp. 
100.000, — 
Achirnja dapat diberitakan bah 

wa pengeluaran utk keperluan Ke 
menterian Agama sebanjak Rp. 
239,1- terbanjak dikeluarkan untuk 
Djawatan Urusan Agama, Pendi- 
dikan Agama pada Sekolah Ren- 
dah dan landjutan negeri, tundja 
ngan Pendidikan Agama dan lain2 
tundjangan masing2 sebesar Rp. 
86,9 djuta, Rp. 324 djuta dan 
Rp. 87,8 djuta. 
Lain2 pengeluaran  diperuntuk- 

kan Kementerian Agama dan pe- 
ngeluaran umum sebanjak Rp. 17 
djuta, Biro Peradilan Agama Rp 
77. djuta, Djawatan Penerangan 
Agama Rp. 6,9 djama,  Djawatan 
Pendidikan Agama Rp. 179 dju- 

DENGAN: INTERVIEW dengan koresponden ,,Suara Mer- 
deka” di Djakarta, Sekretaris Djenderal Kementerian Dalam Ne: 

wakil Pe ti swapradja Kasunanan Surakarta tentang status swa- 
aka menerangkan, bahwa argumen2 formil jang di 

kemukakan dalam risalah itu masih diragu2kan, sehingga dapat 

sebabkan - karena argumen2 for- 
Hail jang dikemukakan-dalam-kel. 
inginan. untuk “ menghidupkan 
sembali swapradja - Surakarta 

uraiannia jg terdapat iklim me 
njenangkan bagi penanaman mc 
dal asing di Indonesia. Demik:! 
ar UP kabarkan dari New York 

(An'ara) 

stituante Atau DPR 

risalah jang dikeluarkan oleh 

nemberikan pendapatnja itu di 

tu, tidak seluruhnja benar. Sesu 
atu komentar jang didasarkan 
atas argumen2 jang salah dicha 
watirkan akan menimbulkan per 
tentangan paham jang tidak mem! 
cawa faedah. Karenanja adalah 
lebih baik apabila pendirian Pc 
patih -swapradja Surakarta itu 
disandarkan pada argumen dan 
senjataan2 jang sesungguhnja si 
dah ferdjadi. 

Tokoh2 partai menerim. 
dengan dingin. 

Beberapa tokoh terkemuka pa 
tai2 politik diibukota jang dihu 
bungi oleh koresponden ,,Suar: 
Merdeka” tampaknia risalah jg 
memuat kehendak untuk mengh 
dupkan kembali swapradja Sur. 
karta itu. Meskipun dalam Un 
dang-undang “ Dasar Sementar: 
pun dimuat ketentuan2 jang mei 
djamin kedudukan swapradja, n 

mun  kenjataannja sekarang in: 
membuktikan bahwa rakiat pad: 
umumnja sudah tidak menjetu 
djui lagi  berdirinja swapradja. 
Kalau rakjat dipaksakan untuk 
menerima berdirinia kembali swa 
pradja2, maka hal ini pasti akan 
menimbulkan keadaan jang sa- 
ngat tegang. 

Para pemimpi, politik itu pada 
umumnje berpendapat,  bahwe 
dibekukannja  swapradjia Solo 
oleh Pemerintah, adalah teruta- 
m,, sekali mengingat ' kehendak 
rakjat pada waktu itu jang tidak 
lagi menghendaki adania swapre 
dja2. Tetapi dalam pada itu me 
reka djuga mengatakan bahwa 
pendirian untuk menghidupkan 
kembali swapradja itu — sesuai 
dengan “dasar-dasar demokrasi 
— boleh sadjia dikemukakan da 
lam Konstituante atau Parlemen 
untuk - dibitjarakan. 1 

  

2 FAKULTAS DI BANDJER- 
MASIN. 

Gubernur Kalimantan Milono 
dalam suatu keterangannja  ke- 
pada Antara” menerangkan, 
5 hwa rentjana pembangunan 

“kademi perniagaan di Bandjar- 

masin akan dicobah . mendjadi 

fakultas ekonomi. Pembukaan 
fakultas ekonomi ini, menurut 
Gubernur Milono, diharapkan 
akan dapat berlangsung pada 
tanggal 10 Nopember jang akan 
datang. 
Dengan akan berdirinja faku! 

tas ekonomi ini, maka di Kali- 
mantan akan ada 2 buah fakul- 
tas. Sebuah fskultas Jainnja, ia: 

   
TAHUN KE VII No. 192 

P 

J Pelni dan KPM. 

  

   
HARGA LEN 

DLM. KOTA: ,,Suara Merdeka” (dengan materai) 25 Rp. 137: 
»Suara Merdeka”/,,Minggu Ini” Rp. 13,— 4 Rp. 3— — Rp. tas 

LUAR KOTA: ,Suara Merdeka” (dengan materai) $ 
»Suara Merdeka”/,/Minggu Ini” Rp. 14,— & Rp. 3— — Rp.17,— | 

Harga Advertensi ,,Suara Merdeka” Rp. 0,95 per mm.-kolom. 

GGANAN: 

- Rp. 1d, — 

  

Mn 

  

Ss 

barian itu sbb : 
Pada hari ini genaplah sudah 

usia Angkatan Perang kita ini se 
selas tahun. Berarti telah sebelas 
'ahun kita” semua membangun 
dan mempertahankan Angkatan 
'erang ini disamping menunai- 

kan tugasnja jakni merebut dan 
mempertahankan kemerdekaan ta 
rah air. Saja dapat memahami se 
senuhnja bahwa anggota Ang- 
katan Perang belum merasa puas 
terhadap hasil2 jang telah ditja- 
pai oleh negara kita selama ini. 

Disana sini masih tampak ke- 
pada kita kekurangan2 serta ke- 
salahan2. 
Terhadap segala kekurangan2 

ni tidaklah pada tempatnja bila 
ita hanja berdiam diri, passief, 
tidak berbuat sesuatu apa. Saja 
djuga dapat memahami sepenuh- 
ja, bhw dikalangan Angkatan 
Zerang senantiasa masih menjala 
semangat perdjuangan guna mem 
Sina negara kita. 

Adalah mendjadi satu kenjata- 
an, bahwa keadaan negara kita 
iang sekarang hendaklah diper- 
baiki keadaannja. Segala  golo- 
agan, segala djawatan, segala 
itaats organen hendaklah diper- 
baiki, malah seluruh rakjat hen 
daklah memperbaiki dirinja. 

Dalam usaha perbaikan ini ki- 
ta harus mendasarkannja dan ber 
diri diatas dasar Negara Repu 
blik Indonesia jang telah kita prc 
klamirkan pada tanggal 17 Aug. 
1945, jakni berdasarkan negar: 
jang berpantjasila jang mengan 
dung kedaulatan  rakjat sebaga 
salah satu silanja. 
Dalam usaha perbaikan ini ha 

ruslah ditolak usaha2 jang keluar 
dari rel demokrasi. Usaha apa 
pun djuga jang ditempuh jang 
melanggar kedaulatan rakjat ha 
tuslah disingkirkan, karena itu 
Serarti pengchianatan kepada 
proklamasi 1945, proklamasi ma- 
na telah menelan korban djiwa 

    

raga, harta benda dari rakjat 
Indonesia. 

Haruslah di insjafi oleh siapa 
sadja dan teri a oleh An : 
an Perang, bahu 
rel demokrasi berarti 1 
perpetjahan dimana sadja, diuga 
didalam Angkatan Perang. Apa 
bila perpetjahan “timbul, — maki: 
pertjaialah kita akan hantjur ka- 
rena persatuan pada Angkatar 
Bersendjata dan dilapangan ma 
na sadja, adalah mendjadi' sjara' 
mutlak, guna mengisi kemerdek: 
mn kita. Persatuanlah jang men 
djadi-sjarat mutlak dalam -usah: 
nemperbaiki keadaan negara dar 
bangsa. 

   

  

Harus Diada 
kanTempat2 
Sembahjang 

Di Stasiun2 Dan 
Pelabuhan2 

MENTERI Perhubungan me- 

PRESIDEN/PANGLIMA 

ETJERAN: ,Suara Merdeka” Rp. 0,75. ,/Minggu Ini” Rp. 1,— ' 
? 

- 

Djadilah Tetap 
| Tentara,Pedjoang ' 
Angkatan Perang Harus Menolak Usaha2 Jg Keluar 

Dari Rel Demokrasi — Perintah Harian Pang- 
lima Tertinggi 

Buatlah perintah harian saja pa 
da Hari Angkatan Perang tahun 
jl sebagai pedoman. Angkatan Pe 
rang haruslah tetap pada garis 
ideologi negara dan tentara. Dgn 
djalan demikianlah Angkatan Pe 
rang kita akan mendjadi  kuat| 
se-lama2nja. 

Djadilah tetap tentara pedju- 
ang, karena kamu dilahirkan dan 
dibesarkan dlm kantjah perdjua 

. TERTINGGI dalam perintah hariannja jang ditudjukan ke- 
pada para Perwira, Bintara dan Peradjurit dalam hubungannja dengan Hari Angkatan 
Perang tahun 1956 antara lain menjatakan: ,,Djadilah tetap tentara pedjuang, karena kamu 
dilahirkan dan dibesarkan dalam kantjah perdjuangan. Djadilah pendukung terutama dari 
prok:amasi 1945, dan dgn demikian berarti Angkatan Perang menolak usaha2 jang keluar dari 
rel demokrasi, dan harus tetap pada garis ideologi Negara dan Tentara. Lengkapnja perintah 

  

ngan. Djadilah pendukung teruta 
ma dari proklamasi 1945, dan de 
ngan demikian berarti AP. pro 

klamasi 45, Sebagai tentara pes 
djuang dan sebagai tentara pro 
klamasi bekerdja dan berbaktilah 
selama2nja atas dasar ideologi ne 
gara dan tentara. Bekerdjalah dan 
berbaktilah dan berdjuanglah te 
rus dalam menjeleszikan 

guna kepentingan pembangunan 

negara dan bangsa. (Antara). 

  

  

kelihatan djuga majat seorang se 

di korban tindakan Israel ini. Se 

  

— INSIDEN ISRAEL — JORDANIA — 
Tampak sebuah rerangka mobil badja tentara Jordania jang hangus 
akibat tembakan meriam Israel pada tgl. 26 Sepf. jbl. Disebelahnja 

insiden tadi. Seluruhnja ada 31 orang Jordania jang diatuh mendja- 

siden ini pasukan2 Israel telah melakukan pelanggaran perbatasan. 

rdadu Jordania jang tewas dalam 

bagaimafia dikabarkan, dalam in- 

  

Terdiri Dar 

Reni pexcrdjaan sCUA jang 

panitya mengenai soal2 pelaja 
Pembiajaan sementara. 

Seorang djurubitjara kemente- 
rian luar negeri Inggris mengata 
kan malam Djum'at, bahwa ope- 
rasi-operasi SCUA itu akan mem 
sutuhkan biaja sebesar kira-kira 
250.000 dalam 3 bulan jang per 
tama,” jang akan disetor dalam 
djumlah jang sama oleh ke-lima- 
belas anggota. 

Soal  Pembiajaan  permaner 
SCUA akan diputuskan sesudal 
disusun usul2 oleh badan-peker 
dja jg terdiri dari 7 negara tad 
jang akan diadjukan kepada D' 
wan SCUA. 

SCUA 
3 badan, 

Resolusi mengenai soal organ 
sasi jang diumumkan malar 

akan mempunji   ngeluarkan surat perintah  ter- 
tanggal 3 Oktober ibl., jang ditu- 
djukan kepada Direktur Dicnde- 
rail DKA dan PTT, Kepala Pe- 
nerbangan, Kepala Lalu Lintas, 
Kepala Pelabuhan, begitu pula 
@pada Direksi Pelni, KPM dan 
)55.M. supaja di setasiun2 dar 

di tempat2 besar dimana hanjak 
panumpang mesti menunggu atar 
berada, disediakan ruangan tem 
pat guna melakukan ibadat sem 
bahjang. Sedikitnja harus terse- 
dia suatu ruangan kamar dengar 
tikar dan air. 

Ruangan2 itu supaja diadakar 
antara lain di stasiun2 kereta-ap 
besar, dipelabuhan2 besar, dila 
pangan2 terbang besar, distasiun. 
bus besar dan didalam kapal. 

Menteri ' memberikan . bata: 
waktu 3 bulan sampai achir ta 
hun 1956 untuk siapkan tempat: 
itu sudah tersedia, dan. padi 
achir tahun ini diminta laporan2 
dari djawatan2 dengan disertai 
foto dari ruangan itu. Turunan 
dari surat perintah ini dikirimkar 
kepada kepala daerah, para Gu 
bernur, Residen dan Bupati dan 
kepada  kantor2 agama daerah 
dengan permintaan, supaja kepa 
da pedjabat2 Djawatan Kemente 
rian Perhubungan diberi bantuan 
bantuan, djika pedjabat2 itu me 
nemui kesukaran2 dalam 'melak- 
sanakannja. Djuga kepada chala 
iak ramai dan chususnja kepada 
organisasi2 Islam setempat. di- 

Djum'at mengatakan bhw SCUZ 
akan mempunjai 3 badan: sebual 
Dewan, sebuah Badan Pekerdja 
dan sebuah Badan Administratif 
Dewan SCUA akan bersidang 

tiap 6 bulan sekali. Badan in 
akan memilih badan ' pekerdja 
mengangkat seorang administra- 
tor sesudah menerima  andjurar 
dari badan pekerdja,  menindjau 
pengeluaran dan menjetudjui ane 
garan belandja, serta ,,memberi- 
kan petundjuk2 mengenai garis2 
besar beleid dan  pekerdjaar 
SCUA". 

Siapa2 akan dipilih djadi 
angg. exekutif, 

Ketudjuh negara jang akan di 
pilih diadi anggota badan peker 

dja SCUA itu tjara pemilihannja 
»didasarkan atas banjak-tidaknja 
kapal2 negara itu memakai Teru 
san Suez, pula perdagangannja 
dan  ,distribusinja — dipandang 
dari sudut geografi”. 

Ketudjuh negara 'ini ' mula2 
akan dipilih untuk waktu satu ta 
hun. Malam Djum'at jl. belum 
dilakukan pemilihan, tapi sumber2 
konperensi menduga bahwa jang 
akan dipilih ialah, Inggris, Peran 
tiis, Amerika Serikat, Norwegia, 
Italia dan Iran. Sebuah lagi akar 
dipilih kemudian — mungkin sa 
lah satu dari 3 negara jang se- 
karang duduk sebagai penindjau 
dalam konperensi SCUA ini, ia- 
lah Djepang, Pakistan dan Etio-   minta bantuannja.   'ah dari Sekolah Tinggi Islam 

“ang didirikan oleh pemuka? Is- 
am. df Kalimantan. 

Demikian siaran Bagian Pene 
rangan  Kemeaterian - Perhubu- 
ngan. (Antara),   pia, apabila salah satu antara 

mereka masih akan menjatakan 
bersedia djadi anggota SCUA 
diuaa. 

Badan Pekerdja SCUA 
i 7 Negara 

Biaja Sementara 50.000 Pound — Mesir 
Hendak Dirikan Kongsi Asuransi Pelajaran 

DEWAN PERHIMPUNAN Pemakai Terusan Suez (SC 1 
UA) Kamis kemaren dulu telah mengambil keputusan untuk 

hrengangkat 7 negara sebagai 
4, stek 

badan exekudfnja, untuk me 
beranggotakan 15 negara itu. 

Dewan SCUA terdiri dari dutabesar2 15 negara tsb. tadi di 
London. Malam Djun'at Dewan SCUA telah menjetudjui 2 “ 
buah resolusi mengenai tjara bekerdja Perbimpunan, sedang- 
kan hari Djum'at kemaren dipertimbangkan sebuah laporan. 

ran. : 

Mesir hendak mendiri- 
kan kongsi Asuransi Pe 
Jajaran. Bepa 

Sementara itu sumber je patut 
diperijaja pada kementerian ke- 
uangan Mesir menerangkan Ke- 
mis kemeren dulu bahwa peme- 
rintah Mesir bermaksud mendiri 
kan sebuah kongsi asuransi ma- 
rim, untuk menanggung ba 
rang2 jg diangkut dengan ka 
pal2 ig melalui Terusan Suez ter 
hadap kerugian. dan dengan dja 
'an demikian “kan menurunkan " 
biaja pengangkutan melalui dja" 
lan pelajaran Ini. : 
Dilerangkan bahwa “ tudjuan 

kongsi Mesir ini adal:h menjai 
ngi kongsi asuransi maritim 
"Lloyds cf London”, ig telih me 
naikkan bea asuransinja sesudah " 
pemerintah Mesir menasionalisa 1 
skan Suez Canal Company pada 
tgl. 26 Djuli jl. 5 2 

5196 drri modal kongsi asu- 
ransi Mesir ini akan ditanam 
oleh Mesir. sisania akan ditjari 
dinegara2 Blok Soviet. (UP). 

Uang Retri- 
busi Beres' 

Pendjelasan Mr. Adi- 
winata Mengenai Kun 
djungannja Ke D. A, 
KEPALA Djawatan Imigrasi 

Pusat Mr. J. Adiwinata membe- 
rikan pendjelasan kepada ,,Anta- 
ra”, bahwa kedatangannja bersa- 
ma beberapa pegawai Staf Dja- 
watan Imigrasi Pusat ke Kedjak- 
saan Agung bukanlah atas pang- 
gilan Djaksa Agung, melainkan 
atas permintaan sendiri datang 
menghadap kpd  Djaksa Agung 
sesudah tersiarnja berita2 tentang 
Soal uang retribusi imigrasi. Me- 
burut Mr. Adiwinata, mestinfa ja 
menghadap Menteri Kehakiman 
sebagai atasannja, tetapi karena 
Menteri Kehakiman “sedang per- 
gi ke Solo, maka ia datang sadja 
ke Kedjaksaan Agung. 

Mengenai berita2 jang tersiar 
tentang tidak adanja pertanggu- 
ngan djawab mengenai keuangan 
retribusi imigrasi, Mr. Adiwinata 
menerangkan, bahwa dari tahun 
1954 hingga '56 keuangan retri- 
busi ini sudah diperiksa 3“kali 
oleh Inspeksi Keuangan dari Ke- 
menterian Kehakiman dan basil- 
nja ialah, bahwa, tidak: terdapat 
apa2 jg mengetjewakan. . (Ant,) 

  

PARA DIPLOMAT Inggris 
dan Perantiis “dimarkas besar 
PBB malam Djum'at menjelesai- 
kan penjusunan sebuah resolusi, 
jang mendesak supaja Dewan Ke 
amanan mau menjokong sikap 
mereka dalam menghadapi ma- 
salah Terusan Suez, 

Djurubitjara Inggris tak hen- 
dak memberikan keterangan? me 
ngenai isi resolusi Inggris-Peran- 
tjis itu. Malam Kemis jl. ia me 
ngatakan bahwa dalam garis2 be   ta, Pendidikan Agama Rp, 18 dju 

ta dan pengeluaran tidak tersang 
ka berdjumlah Rp. 13,5 djuta. 
(Antara), 

  

  

sarnja Amerika Serikat sepakat 
dengan isi resolusi tadi, 

Veto Rusia 
Menteri luar negeri Inggris Sel 

wyn Lloyd mengatakan setibanja 
di New York Selasa jl., bahwa 
Inggris berharap supaja Dewan 
Keamanan  menjokong pendirian 
negara2 Barat jang dirumuskan 
dalam 2 konperensi di London 
mengenai Terusan Suez,  jakni: 
internasionalisasi — djalan pelaja- 
tan tadi. 
Wartawan k.b. Inggris ,,Reu- 

ter” mengemukakan bahwa apa- 
bila- isi resolusi Inggris-Perantjis 

Ingeris - Perantjis Mau Nekat Mea 

Di P. B.8. 
itu dengan terus-terang menuntut 

supaja Terusan Suez di-interna- 
sionalisasikan, maka kemungkinan 
besar sekali bahwa URSS akan 
memvetonja. Tapi ada pula du- 
gaan bhw Inggris-Perantjis akan 
nekat dan, mengadjukan resolusi 
jang akan 'diveto oleh URSS, se 
kedar untuk memperlihatkan ke- 
pada dunia bahwa' mereka diso 
kong oleh negara2 Barat lainnja 
dan untuk menjalahkan URSS 
apabila tidak tertjapsi 

  

  
penjele- perbedaan2 azasi”, 

ghadapj 
Saian bagi ' masalah “Terusan 
Suez. 

Sementara itu berita2 mengenai 
pertentangan paham antara Ing , 
aris-Perantjis disatu pihak dan 
A.S. dipihak lainnja — mengenai 
soal tjara mengadjukan masalah 
Suez kepada PBB telah merem- 
bes  kelobby markasbesar PBB, 
Seperti diketahui,  menterl fuar 
negeri A.S,  Dulles mengatakan 
dalam konperensi pers achir2 ini, 
bahwa A.S. tidak bisa 1004 ber 
diri dibihak Inggris-Perantjis da 
lam masalah Suez, karena 'ada 

(Antara), 
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Pada hari SELASA, : 
didesa Poerwodadi, 
ti) £ akan dilelang didepan umum, 
tan): Ta 

I. Sebidang tanah sawah, persil no. X S. T 
didesa Poerwodadi tsb., batas-batasnja: 
Sebelah Utara — : 1 

«Timur dam 
» Barat... 

      

      

     
     
   

  

     Sdr. Soegijo: 11 

guna mentjukupi putusan 
tanggal 9 Pebruari 1955 
antara Sdr. Sasmirah sebagai 
sebagai Tergugat. “5 

  

    

  

   

Sekolah Kleermaker 
Didirikan tahun 1940 dan terkenal dimana-mana 
Uang beladjar Rp. 30.— sebulan,” 

Alat dan bahan beladjar ditanggung sekolahan. Lama beladjar me- 
nurut ketjakapan. Sewdktu-waktu terima murid baru. INTER- 
NAAT, in de kos PON ad 1 
CU EK KEN 3 

       t, disediakan. 

: akailah- pisau tjukur 

Biue Gillette 
maka ternjatalah Tuan 

2 bertjukur lebih mudah 

3 dan lebih Ijepat. 

Sebabnja, pisau ini 

jang paling tadjam 

didunia. 
    

   

  

     

      

    

  

   

    

  

    

        

   

   

    

    

     
    

  

    

   
   

     

   

  

   

    
   
        

     

    

  

IV luas 0,245 ha, letaknja 

“Sdr. Troenoredjo almarhum | 

NEGERI di PATI ter-" 

   

  

      

   Kabar Kota 

(sAna”) sdah 

aan Hanana 

Untuk mendjadi GURU KLEERMAKER — dan BAAS KLEER- 
MAKER JANG SEMPURNA DAN BERIDJAZAH'””””——. 
Beladjarlah di: SD GLO ANA TAG 
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Sudah dapat ratusan surat  pudiian 
-    

K WANITA: LAKI 
SUDAH DI-UDI RIBUAN ORANG OBAT AMIROSOL: . TABLET AMIROSOL. 
Amirosol istimewa bisa bulkan satu tenaga jang luar biasa, 
lelaki dan wanita maupun tua atau muda, 

AMIROSOL artinja: Soal kekajaan. 
Bukan kekajaan harta, tetapi kekajaan kesehatan badan. Itulah 
lebih berharga. Kalau sudah,hilang satu tenaga bisa timbulkan 
rupa? penjakit, seperti: sakit nier, hati berdebar?, kurang darah 
d.II. tidak mempunjai kesenangan hidup. bs 
“Bila makan obat Amirosol bisa memuaskan dan mentjegah segala 
rupa? penjakit jang merusakkan badannja. 

    

    

       

    

  

       
   

      

IMPOTINT TABLET buat orang Lelaki harga .... Rp. 30,— 
AMIROSOL .. 2 Daan ena MANA Lu, ARP: Oiya 
AMIRODOL untuk sakit keputihan (Pektai) ...... Rp: 25.— 
AMI OLIE obat chusus untuk kepentingan 
orang lelaki ... : 22... Rp. 20,— 
TERANG BULAN obat hilai kukul Lane 
apaan - aa Ten mu Senang Rp. 25,— 

TJAP RA UT pandjang dan gemuk harga Rp. 15,— 
SALF AMBETEN .....oiooodWoo. PEN an Rp, 50,— 
HILANGKAN RAMBUT D enkan end eos Kepala 

». KRITINGKAN SANA KA baca Miri 28yosr 
SAKIT. BATUK WE nine .. Rp. 25,— 
Ongkos f 

  

1m. 1999. Ban Par 

| 1 — Terbikin oleh : $ 
TABIB AMIRODIN. s#KUSUMOJUDAN 95 — SOLO. 

ZONDER OPERATIE 
Tanggung bisa bikin baik, Sakit Ambeien (wasir), orang laki? 
.mati-angin”, kurang libido dan lain-lain. Kalaw minta baik de- 
ngan garansi boleh datang di Kami punja rumah, ongkos? boleh 

     

         

  

       

   

—. berdamai. : PA 

| Agen: : Ngupasan 12, Jogjakarta. 
- KASIM DADA Kp. Melaju 30, Semarang. 

HOK AN Patjinan, Magelang. 
ENG TAY HOO 
Toko Mn ah 

|| 

. Pekodjan 101, Semarang, 
ye HOO Djl. Nanking 17, Madiun,          

   

      

    

       

      

     

  

angan, Malang. 
emotongan 9, Salatiga. 

        Kepatihan 105, Pekalongan. AA AA      

  

   

     

      

tanggal 6 Nopember 1956 pukul 10 pagi, retakan, bahwa rasa tidak puas tentang hasil kemerdekaan negara 
Ketjamatan Margojoso, Kawedanan Taju (Pa- Pan 

dengan pembajaran tunai (kon- 

“Jini-akan dapat menjatukan kita 'kembali guna menghilngkan segala 

Hari A.P. & Pidato KSAD 
— — — Tgl. 5 Okt. kemarin dirajakan sebagai hari Angkatan 
perang. Dan sebagaimana biasanja hari besar, maka hari itu penuh 
dgn upatjara resmi, pidato-pidato sambutan dan nasehat-nasehat - 
serta pembaharuan-pembaharuan tekad, 2 KR SET AA 
I-— — Dari banjak pidato itu, jang paling menarik perhatian 

lah pidato sambutan K.S.A.D. djendral major Nasution, Dia | 

  

ALAN 

    
   

pai sekarang ini, tel enggerakkan beberapa golongan orang 
ntuk menempuh djalan-djalan sendiri dalam hendak mengutarakan 

rasa tidak puas itu, Antara lain dgn pentjulikan, penangkapan, 
imengoper kekuasaan setjara liar dsb. Menurut K.S.A.D: tindakan 

ndiri-sendiri demikian ini adalah besar sekali bahaiania. Selandjut 
mengemukakan, bahwa pegangan jang seharusnja kita 

        

   

  

        
    

    

   
   
   

  

Rasa tidak puas, memang ra Ne onta nntaahi — Rasa tidak puas, memang terdapat bukan hanja didalar 
gan Angkatah Perang sendiri, tetapi djuga diluar A.P. Kemer- 

'dekaan jang sudah kita pertahankan bersama selama 10 tahun le- 
bih, memang belum memenuhi segala harapan jang kita impikan 
|diwaktu dulu kita menjabung njawa membela kemerdekaan. 
— — — Tetapi, rasa tidak puas itu tidak dapat didjadikan alasan 
untuk merombak dan menghantfjurkan 'apa jang sudah kita tjapai 
salama ini. Dan hendaknja. diingat pula, bahwa tidak sedikit jang 
sudah kita tjapai selama ini. Lagi, memang tatahukum dan tata ne- 
gara kita seperti sekarang ini, sebenarnja sudah tjukup menentukan 
Isaluran-saluran mana jang harus ditempuh, kalau kita merasa tidak 
pubs terhadap sesuatu soal, TNI : | 

Semangat proklamasi dulu telah menjatukan kita untuk 
menghantam pendjadjahan, diharap pula, bahwa -djuga semangat 

  

    

  

tjatjad dan tjela dalam perdjuangan sekarang ini dgn melalui sa- 
luran-saluran jang sudah ada. ' Na NT 

  

3 ORANG PENDJAGA 
TERTANGKAP. 

Pada tgl. 27 Sept. jbl. oleh T. 
G.L. Kapuran Timur telah dilapor 
kan kepada fihak jang berwadjib, 
bahwa dihalaman gedung pemba 
Ingunan jang terletak di Kalibaru 
Timur telah ketjurian Lk. 335 kg. 
besi beton seharga Rp. 1931,—. 

Hari Angkatan 
(Perang Di Smg. 

DENGAN dihadliri oleh sege- 
inap pembesar? sipil di Semarang, 
:para Perwira, Bintara, Ksatria, 
|tepat pada Hari - Angkatan Pe- 

tgl. 5 Oktober 1956 pagi 
1 

jang berwadjib telah dapat di- 
itangkap 3 orang, jaitu R.H. dan 
K. masing2 mendjadi pendjaga di 
tempat tsb. Selain mereka menga 
kui perbuatannja, mereka mene 
rangkan pula telah mentjuri kaju 
dan papan di halaman tersebut di 

  
  

rang 
'dilapangan Stadion Semarang 
sanan upatjara bok gina Sang jatas. 

viwarna, Sesudah Panglima i £ 5 
visi TT IV Let. Kol, Soeharto jg | Pen TN awan" IJJATUL 

Perkumpulan Djam'ijjatul @Gur 
ra' wal Huffadz Tjabang Sema- 
rang berkenaan dengan adanja 
peristiwa penghinaan kitab @ur'- 
lan/Turutan sebagaimana kita ka- 
»arkan baru2 ini, telah menjam- 
yaikan desakan kepada fihak jang 
»erwadjib agar perbuatan terse 
»ut diambil tindakan dan diberi 
1ukuman semestinja. Diterangkan 
Ibahwa kitab Turutan itu adalah 
sitab sutji Al Guran  djuz 30, 
'ang penghargaannja tidak ku- 
rang daripada kitab sutji Al! 
@dur'an jang telah mendjadi keper 
tjajaan ummat Islam. 

TUGU O.P.R. 
Berkenaan “denga, hari Ulang 

Tahun Angkatan Perang ke Xi 
jang djatuh pada tgl. S5 Oktober 

Gubernur Sadono, Kom. Besar A. 
Bastari dll. pembesar tiba di Sta 
dion Semarang pada waktunja, 
kemudian Panglima TT IV me- 
ngadakan Inspeksi kepada bari- 
san2. Kemudian diadakan upatja 
ra menaikkan bendera Sang Dwi 
warna, mengheningkan  tjipta, 
pembatjaan Sapta Marga dan 
pembatjaan perintah harian oleh 
Let. Kol. Soeharto jang dapat di 
batja di lembaran muka, $ 
Berkenaan dengan perlombaan2 

jang diadakan ,untuk menjambut 
Hari Angkatan Perang, kemudian 
Let. Kol. Soeharto menjerahkan 
hadiah2 kepada para pemenang 
perlombaan jang hasil2nja dapat 
dituturkan Sbb. : volleyball: 1. 
Team Bn. 441 A, 2. team Bn 441 
B,:3. Staf-TT IV Diponegoro, 
Gerak djalan: J. SKAM IV, 2. 
Kompi Pengawal TT IV, 3. CPM, 
Berenang gaja katak: 1 Tan Dwan 
Liang, 2.- Ang Hong Koen, 3. 
Abdul Gafur, Crawi 1U0 m.: 1. J. 
Liem Hwat Liang, 2. I. Pribadi, 
3. Sudarmadi. Gaja bebas 400 m.: 
1. Tan Dwan Liang, 2. Ang Hong 
Koen, 3. Abdul Gafur, Tennis: 
single "A": 1. Kpt. J. Utomo, 2. 
Lts. Subroto, 3. Srs. K. Artanie, 
4. Ltd. Sutomo: single "B”: 1. 
Plt: D: PA: Sutarnos-2.--.8 
Supangkat, 3. Ltd. Surodjo, 4 
Lts. S. Prapto, Double prya "A": 
1 Maj. G. Pandjaitan/Kpt. J. Uto 

diikuti oleh Residen d/p sand. 

matan Djrakah, oleh Organisasi 
Pertahanan Rakjat Djrakah teiah 
diadakan upatjara mendirikan Tu 
gu. Upatjara tsb. telah dihadliri 
oleh kl. 150  anggauta2. OPR 
Ian tampak hadlir pula “ Lurah 
Tjangkrik. 

PERHATIAN SUNTIKAN TCcD 
SANGAT SEDIKIT. 

Dr. Suparto kepala Dinas Kese 
hatan Kota atas pertanjaan mene 
rangkan, bahwa perhatian masja 
rakat terhadap suntikan TCD dan 

  

Berkenaan dengan itu oleh fihak | 

1956 bertempat dihalaman Ketjal« 

  

Hatt 

Di Rusia & 

rasa keingin-tahuan jang besar 

Selasa siang. 

Dengan mengemukakan, bah- 
a42 Indonesia mungki baru dike 

(an dunia politik, Maladi 
kan bahwa kini Indone 
al pula dzlam dunia per 

la setelah mer ka" me- 
Ijaksikan permainan” putera2 In 

onesia. Ribuan rakjat di Tbilisi 
jni Soviet kagum' melihat per- 
nainan pute Indonesia sewak 
u menghadapi kes. Dynamo se 

:empat, terutama kes. £SSI hanja 
talah 2—5. Kekaguman tadi ma 
k'3 hebat waktu mereka menjak 
ikan, bagaimana PSSI dapat ber 

ahan ketika bertanding melawan 
es. Shakhter Stalinov 1—2 jang 

selum lama mengalahkan kes. 
Yyn.mo Tbilisi dgn. angka 5—3. 
Pula ketika PSSI hanja- kalah 
4 lawan kes. Jugoslavia jang 

terkenal mempunjar kesebelasan 
'ang terkuat didunia. 

Putera2 Indonesia dalam mela- 
kukan serangan2 atau membela- 
kan diri tjukup  menundjukkan 
permainan jang baik, tjepat dan 
teratur. Tetapi sajang sekali, bah 

  

    

      

    

        

  mo, 2. Lts. Sridojo/Lts. Sukirno, 
3. Lts. Subroto/Srs.. K. Artanie. 
Double. prtja "B”: 1. Sutopo/Sa- 
trio, 2. Smj. Karmin/ Srs. Sare 
ngat, 3. Suparngadirin/Smj. Su- 
dijono. Double tjampuran: Lts. 
Sadono/Nn. Marsupi, 2. Lets. Sri 
dojo/nj. Sidharta, 3. Ltd. Suto- 
no/Nn. Sukanti. Bridge: 1. TCS. 
2 POP. Hadiah Istimewa untuk 
gerak djalan djarak 10 km. telah 

|diberika an Maj. .Kunto dari 
7 jang sudah berusia Lk. 

Tjatjaran ternjata hanja sedikit 
sekali. Seperti diketahui, sedjak 
beberapa waktu j.l. sampai seka 
rang ini dinas tersebut menjeleng 
garakan suntikan terhadap penja 
kit-penjakit tadi dikampung2 se- 
tjara bergiliran dan dengan tju- 
.ma-tjuma. Perhatian masjarakat 
terhadap usaha itu sangat sedikit, 
djauh kurang dari. 5045. Ditanja 
apa .sebab2inja sehingga perhati- 
an kurang, Dr. Suparto katakan, Y Tua na disebabkan kare Selesainja upatjara tersebut, ke 182 mereka merasa bosan untuk : 3 $ 5 5 & Suntik. Terutama dari olongan an aan, NA an 23 s Tionghoa perhatian kanan sama Pen Pentawaa “Ciri "Pongea?” sekali tidak ada. Oleh Dr. Supar untuk menabur bunga. Adapun tO Selandjutnja dikemukakan bc Sur ah. djenazah2 pahlawan tapa pentingnja orang -harus sun 

lam Taman Makam Pahlawah/ UK ICD, mengingat dewasa ini Makam? jang tersebar dalam dae #dalah musim  hiah2an jang mc an TE 23 utk. golongan militer dengan dua Na Akari bi 
: 1 

I 152 — Ne En an Mn tertjegah dari penjakit ata wangi jap: tak dikenal 2GR orarie Djuga pentingnja tjatjaran dike atan. Nyaman Elia ja 5 7405 mukakan pula mengingat bahwa pran ruhn ! di. beberapa tempat dilua Djawa : beberapa waktu j.l. tefah ter- 
MENOLAK WAKIL2 MODAL Siangkit wabah tjatjar. 
ASING DUDUK DALAM PANI- 1 
TYA AHLI TJUKAI TEM- S.8B.G. TIDAK DAPAT MENJL 

BAKAU. $ ipa BANI, RENTJANA PEME- 
# TJAT, L 

Pada sidang DP Harian Gappe Telan Ba Ta P-4 RI. 
ron tgl. 1 Oktober 1956, di Sema » 3 : Sa - Dewan 
rang, setelah mempeladjari surat | Daerah SBG (Serikat Puruh Gu 
'keputusan dari Menteri Keuangan |a) Djawa Tengah telah dikelua: 
(tgl: ... Neta js Png mende- Jian suatu pernjataan jane beris ngarkan laporan wakil Gapperon |-endjelasan, bahwa SBG Diaws dalam Panitya Ahli2 “Tjukai Tem Haa ab Aan 
bakau sdr. Hadiwarsito, GAPPE : engah jang mewakili 86.449 am: 
RON telah menentukan sikap utk |2autanja tidak dapat meniei 

djui rentjana pemetjatan jang menolak ikut  duduknja wakil2 1 
modal asing (Faroka/BAT) didaJakan dikerdjakan PPRI (Pusat 
lam Panitia Ahli2 Tjukai Temba | Perkebunan R.L) terhadap ang- 

jauta2 P-4 R.I. (Pusat Pendja- 
kau dan mengharapkan kepadu 

aan Perusahaan Perkebunan Re 

    

  
Pemerintah untuk menindjau kem 
bali soal tersebut, karena dengan 
Guduknja 2 wakil perusahaan (Publik Indonesia chususnja dan Naa 
asing itu berarti, bahwa suara-| “n buruh diimekunsan PpR | angan” itu keluar rumah pen- 
nja modal asing akan terdengar Jsada umumnja tanpa adanja pe-| jara dan dipakainja untuk mem 
didalam politik tjukai tembakau. 
Keputusan2 tersebut disampaikan 
kepada 'instansi2 jang bersang- 
kutan di Djakarta. 

SERANGGA RAKSASA. 
Djum'at fadjar kemarin oleh se 

orang jang berdiam didekat ge- 
dung Kedjaksaan Tentara di Bo 
djong Semg. telah ditangkap se- 
ekor serangga (kemonggo) raksa 
sa, jang besarnja lebih besar dari 
kepiting. Serangga itu semula se 
dang merajap dibagian luar ge- 
dung tersebut. Umum mengata- 
kan, bahwa serangga itu adalah 
jang dinamakan Katel. Oleh pe 
jnan gkapnja binatang tersebut 
'lalu diserahkan pada Balaikota 
untuk mendjadi penghuni Kebun 
Binatang Tegalwareng, dan ia 

iapungan”.  Selandjutnja mende- 
sak kepada PPRI untuk mentja- 
sut dan membatalkan rentjana 
itu. Berapa djumlah buruh jang 
direntjanakan untuk dipetiat itu 
adak diterangkan. Pernjataan tsb. 
|ditudjukan kepada Direktur P.P. 
RL. serta tembusan2nja disampai 
Kan kepada' Menteri Perburuhan. 
Menteri Pertanian, P4 Pusat, BF 
PPRI Diakarta, seksi Perburuhan 
Parlemen dan beberapa organisa- 
si massa. 

SEMARANG SINGKAT. 
— Telah disjahkan pengurus 

baru Partai Katholik Tjab. Semg 
pada tgl. 30 Sept. '56 dengan su 

mendapat sekedar uang penghar|sunan pengurus sbb.: Penasehat 
gaan. Hukum Sdr. Mr. Fl. Wijono Ke 

tua/wk. Sdr. A. Windoe dan J, 
SL TA IL IL LL POng. Tjin. Liong, dan Meri Th 

Wijono. Secretaris I/II Sdr. F, 
Sugijono dan Gan Hoo Ie: Ben 
dahara I/II Sir. Tjoa Ping Siong 
dan L. S. Poedjoatmoko dan di 
bantu beberapa seksi2 lainnja. 
Alamat Secretariat: Djl. Ta- 

wang No. 6 Semarang. 

— Dalam rapatnja jang diada 
kan baru2 ini telah disjahkan 
oleh: Tjabang terbentuknja Ran 
ting Gerwani Kelurahan Bangun 
hardjo dengan susunan pengurus 
sbb. : Ketua I/II: sdr. Nj. Su 
harti dan Nj. Wakini: Penulis 
Nn. Slaman dan Nn. Sujati, Ke 
uangan Nj. Sudarti dan Nj. Mu 

Hari 4 Okt. 
Hari KesadaransBangsa 
Indon. Turunan Arah 
BERKENAAN dengan Peringa 

tan Hari Kesadaran Bangsa Indo 
nesia Keturunan Arab jang dja- 
tuh pada tgl. 4 Oktober jbl., A.R. 
Baswedan dal. konperensi pers 
Rebo ji. di Balai Wartawan Solo 
telah mengeluarkan sebuah state- 

x iniatas Ihar: Sosial Nj. Aminah dan Nj. 

Pn ea rai “ntu aan Pn aa Nn. Sala- 
: " EF . Suharti. 

adalah suatu peristiwa penting ("3 “an J 
didalam sedjarah timbulnja nasio 
nalisme Indonesia. 

  

  

"rupa jang dipikul oleh tiap2 pu 

SIDANG PLENO P.B.S.S. 
KEHAKIMAN. 4 

Di Kota Surakarta mulai tang- 
gal 25 s/d. 27 September 1956 di 
ruangan atas dari rumah makan 
SOLO” diadakan sidang Dewan 
Pleno P.B.S.S. Kehakiman jang | 
dikundjungi: oleh seluruh anggau- 
ta pengurus. komisariaat daerah- 
nja jang ada diseluruh Indores's. 
Adapun jang djadi pokok pembi- 
tjaraan jakni mengenai persoalan 
perkembangan dalam perdjoangan 
memperbaiki nasib para pegawai 
Kementerian Kehakiman pada 
chususnja dan pegawai pemerin- 
tah pada umumnja jang dalam 
kenjataannja masih belum dapat 
mengikuti taraf kehidupan lajak 
sebagai pegawai Negeri. , 
Dan pada tanggal 28 September 

1956 dengan mengambil tempat di 
Rumah Makan ,,PAK AMAT- di 
(Sriwedari diadakan permusjawa- 

| Chnens otk ,,Snara Merdeka”, ratan antara J. M. Menteri Keha- 
SEMARANG, 5 Okt. 1956: kiman dengan para pengundjung 
24 karat: djual Lana 0 Rp. 47,50 sidang Dewan Pleno tersebut dan 

Dim. pada itu disajangkan oleh 

pembitjara, bahwa didalam buku 

buku sedjarah karangan penulis2 
Indonesia jang kin ada, tidak ada 
jang .menjebut2, tentang »Hari 4 

Oktober 1934” jaitu Hari Kesada 
ran Bangsa Indonesia Keturunan 
Arab. pada waktu mana dalam 
suatu konperensi di Semarang jg 
dihadiri 'oleh orang2 terkemuka 
peranakan Arab dari” berbagai 
tempat, telah diikrarkan bahwa 
tanah-air mereka adalah Indone 
sia dan bahwa mereka sebagai 
puterg Indonesi memikul tang 
gungdiawab dan kewadjiban2 se 

tera Indonesia.   ea maa menahan 

HARGA EMAS. 

    
beli. Rp. 46,50 pula dgn. para pembesar2 setem- 1957.p0k2 terdiri dari 20 (dua puluh) 

22 karat: djual . “Rp. 44,50 pat dari Djawatan2 jang ada di' : “orang, Kewadjiban pen erintah | 
PA Rp. 42,50 Solo, : t adalah mengembalikan bekas ang- 

hingga I 

industri lainnja, 

wa kesempatan2 untuk 'mentjetal 
Ioal tidak dapat . dipergunakan 
sebagaimana mestinja. Setelah me 
1uturkan tentang kesulitan2-jangl 

2sanare 

ra Pendjara“ 
Jang DigunakangKenu 
“Otk Bajar Seorang 

Pelatjur 

MENJAMBUNG berita ten- 
tang seorang bekas hukuman bei 
ama Kenu jang dibebaskan dari 
rumah pendjara Sukamskin tgi. 
26 September dan ditangkap lag: 
pada malam igi. 28 Sepicuber 
karena  ditudah  menjebarkan 
,uang paisu”, maka sekarang di: 
peroleh keterangan dari Polisi Ne 
zara, bahwa itu bukan ,,uang pal 
su” melainkan ,,uang-uangan”. 

Polisi Negara telah mengada- 
kan penjelidikan dirumah pendja 
ra Sukamiskin. Ternjata  disith 
orang2 hukuman telah membikis 
suang-uangan” untuk pertundjak 
an sandiwara jang dilangsungkan 
pada tanggal 17 Agustus jang 
baru Jalu: 

  
iRupa2nja ketika Kenu keluar 

cari rumah pendjara, ia masih 
Rinoawa beoserapa lembar ,,uang   

ajar seorang Wanita latjur. 
yeakarsng. semua tumpukan 

,uang-uangan” itu telah disita 
3leh polisi untuk barang bukti. 

Pihak pimpinan bagian pertje- 
akan rumah pendjara Sukamis- 

kin 'menjesalkan telah terdjadi 
seristiwa tsb., karena sesungguh 
nja ,,uang-uangan” itu tidak bo! 
eh keluar dari rumah pendjard 
Sukamiskin.” (Antara). 

Pemakaian Mi- 

LAPORAN Bank Indonesia tri 
wulan II lebih Tandjut, menjata 
kan bahwa produksi minjak ta- 
nah kasar dalam masa Djanuari 
hingga Mei 1956 naik “dengan 
6Po, dibanding dengan produksi 
nja pada masa sama tahun '55. 

Disamping itu pemakaian ben 
sin dan minjak lampu dalam ne 
geri dalam triwulan pertama ta 
hun 1956 telah meningkat bila 
dibandingkan dengan pemakaian 
nja pada triwulan terachir ta- 
hun 1955, masing2 dengan 2779 
dan (2276. j 

Mengenai perindustrian  lapo-| 
an tersebut menjatakan bahwa 

dalam masa Djanuari/ April 1956 
Yumlah bahan2 industri jang di 
impor telah bertambah. Pertam| 
bahan ini meliputi kertas,  be- 
hang2 tenun kapas, shirting jang 
tidak “dikelantang, ibesi . Jemba- 
ran, sebaliknja semen dan soda 

api impornja banjak berkurang. 
Selama masa laporan, tampak 

kelesuan likwiditet pada ' perusa 

hsan industri, kelesuan ini dilain 

pihak diimbangi dengan ' selesai- 
nia mengenai beberapa  projek| 

diantaranja pa 

  
TN , , kan 'sbb.: Dengan ' surat k ta brik semen Gersik, pabrik soda lan Panglima Pt Iv Diboneaan 
tan chlor di. Waru (Surabajar. (No. KPTS-38/9/1956, tgl. 5 Septem 
Ditambahkan bahwa dalam bugar, 1956 surat keputusan Kepala 
lan Djuni jang lalu telah dilang |, PA ey ena AN At ta 
ungkan pembitjaraan2  mengejnan No. 29/Bi Pe/KPTS/56 tgl. 
jai pembuatan pabrik semen-|28/61956, maka hapuslah susunan 
asbes di Gersik, dan prcjek ini 

Menteri Berkuasa penuh dari Keradjaan D 
| telah menjerahkan surat kepertjajaannja kepada Wakil Presiden 

PSSI Dikag 
Penggemar 

|A Witarsa: Ade 3, Sian 

,UangSandiwa i 

njak Bertambah nishing though) 

|Kompi CTN, 

  

Kemis pagi bertempat di Btana Merdeka Duta Luar Biasa dan 
nark di Indonesia 

2 

umi Oleh 

Olahraga 
Jugoslavia 

INDONESIA, TERUTAMA dunia persepakbolaannja 
belum lagi banjak dikenal di Negara Eropah,. terbukti dgn. 

akan wadjah dan perawakan 
La uL esoi aari rakjat negara2 tsb. jang dikundjunginja 

dengan penjambutan disetasiun2 dan hotel2 dimana pemain2 
ndonesia bermalam, demikian Maladi, ketua rombongan kes. 
PSSI jang baru sadja mengadakan tour ke Eropa Timur, dim, 
konperensi pers, jang diadakan di Gedung Olahraga, Djakarta 

dialami ' mengenai ongkos2 dan 
belum lagi mendapat - kepastian 
mengenai keputusan Dewan Mo- 
neter untuk mengeluarkan devi- 
sen, dikatakan, bahwa perdjala- 
nan dari Indonesia sampai Cal. 
cutta ditanggung oleh PSSI sen- 
diri dan kesulitan2 lainnja jang 
dialami ialah di Tjekoslowakia, 
hingga terpaksa menambah per- 

di Bangkok dari beberapa der- 
mawan.  Dituturkan pula, bahwa 
dalam keadaan demikian tadi, 
maka pemain2 PSSI tidak mem- 
bawa oleh2 selama berada diluar 
negeri dan pula tidak dapat me- 
agirimkan berita2. 

Seiama tour itu Witarsa ada: 
lah satu2nja pemain jang berha- 
sil mempertahankan . kondisinja 

owkinja. Ia main terus sampai 
. sedang pemain2 lainnja 

ialah: Chaerudin, Liong '. Houw 
main 9125 kali, Rukma, Sian 
Liong 9 kali, Ramli, Ade 815 
kali, Kiat Sek, Him Tjiang, Da- 
nu 712 kali dan Sailan 62 kali 
dan lain2nja kurang dari 6 kali. 
Djumlah score seluruhnja PSSI 
kalah 16-38. Ke 16 goal PSSI 
itu ditjetak masing? oleh Ram! 

Liong 
Liong 

ia r 

  

Danu 2 dan 
Houw 1 goal. 

Adapun pasangan jang terbaik 
'art-kes. PSSI ialah gawang: 
saclan, back: Chaerudin, Him 

jiang, halfs: Rukma, Kiat Sek, 
iong Heouw, forwards: Witarsa, 

Sian Liong, Djamiat, Danu, Ram 

i. Sambutan2 kepada rombong 

in PSSI sangat memuaskan, ha 

n'a di Tjekoslowakia kurang me- 
muaskan. : 

Pemain2 PSSI makih 
madju. : 

Djamiat, 

  

Oleh Toni Pogacnik selandjut 
nja dikatakan, bahwa selama '2 
tahun terachir ini nampak ada- 
nja kemadjuan2 dari pemain2 
PSSI dengan pesat. Kalau semula 
remain2 tadi tidak dapat main 
selama 45 menit, hal ini mendja- 
di lain, bahkan dapat dikatakan, 
bahwa pada babak terachir pe- 

Jari pada babak pertama. Kesan 
sematjam itu bukan keluar dari 
Toni sendiri, melainkan dari pe- 
main2 jang terkenal di Jugosla: 
via jang dahalu pernah bertan- 
ding melawan putera2 Indonesia. 
ILatihan2 jang diberikan  menje- 
babkan mereka dapat menundjuk 
kan tehnik baik, stamina  (aus- 
dauer) dan kondisi badan. Sekal: 
Jun mereka menghadapi impresi 
banjak seperti pergantian hawa 
udara, naik K.A. hampir 60 djam 
tetapi mereka tetap 'mempunjai 
kondisi badan baik. Dikatakan 
jaleh 'Toni,. bahwa permainan 
PSSI jang djelek adalah sewaktu 
melakukan pertandingan2 di Dres 
den dan Tjekoslowakia dan jang 
terbaik di Yugoslavia. Ketjepatan 

| dan “control bola dalam pertan- 
dingan itu mengagumkan, tetapi 
sajang. mereka tak dapat meng- 
gunakan kesempatan terachir (fi- 

' ketika tinggal 
menghadapi pendjaga gawang la- 
wan. Peladjaran2 jang didapat 
pemain2 kita adalah kerdja sama 
jang rapi dari hampir semua 
pemain dari kesebelasan2 di Ero- 
pa, tjara memberikan bola kepa- 
da pemain jang berdiri lebih be- 
bas. Achirnja dikatakan, bahwa 
PSSI tidak berhadapan dengan 
kes. Lokomotiv jang pernah ber- 
kundjung ke Indonesia jg sedana 
|melawat keluar negeri dan semua 
bertandingan jang dilangsungkan 

tandingan untuk membajar hutang | 

main2 kita dapat main lebih baik | 

di Sovjet Uni telah -ditentukanlalu ia terdjatuh 
Joleh fihak Sovjet. : 

| Kalimantan Retm 
Djadi 3 Propinsi 

Djuga Atjeh Akan Djadi Propinsi — Pem- 
' “bentukannja Melalui Undang2 Biasa 

SIDANG KABINET JANG diadakan hari Kemis petang 
mulai djam 17.30 s/d 20.00 telah mengambil keputusan, bhw 

| pembentukan daerah2 otonom propinsi Kalimantan Barat, Kali 
mantan Selatan, Kalimantan Timur dan Atjeh akan dilakukan 

dengan Undang2 biasa, jang d 

| pembentukan dacrah2 otonom 

Pengumuman resmi, 

Pengumuman resmi jang dike- 
luarkan setelah sidang mengenai 
pembentukan daerah2 otonomi 
|tersebut adalah sbb.: 

Dewan Menteri telah menga- 
dakan sidang pada hari Kemis 
tanggal 4 Oktober 1956 chusus 
utk membitjarakan beberapa Ran 
tjangan Undang2 tentang pem. 
bentukan daerah2 otonom propin 
si, kabupaten, kota-besar dan 
kota ketjil di Sumatera dan Ka: 
Ilimantan, jang beberapa hari jl 
diadjukan oleh Menteri Dalan 
Negeri. kepada kabinet. 

Mengenai soal2 sepenting itu 
pemerintah dihari2- — belakangar 
ini telah mengadakan pertukaran 
fikiran pula, baik dgn Panitia 
Permusjawaratan DPR . maupun 
dgn partai2 dan fraksi2 pemerin- 
tah. 

Dengan menjadari sepenuhnj: 
bhw keputusan jang bulat dalam 
hal ini sangat penting utk men: 
tjapai hasil jang memuaskan, mz 
ka. pemerintah memutuskan me 
nempuh djalan sebagai berikut: 

Pembentukan daerah2 otonom 
kabupaten, kotabesar dan kot: 
ketjil diseluruh Sumatera, ketju 
ali Sumatera Tengah, dilakukan 
dengan Undang2 Darurat, oleh 
karena tindakan ini hanja bera: 
ti memberi dasar hukum formil 
kepada keadaan jang telah  ber- 
djalan, Undang2 untuk menetap 
kan Undang2 Darurat tsb. seba 
gai Undang2 selekas?nja akar 
disampaikan kepada DPR dalim 
sidangnja jad. 

Pembentukan daerah2 otonom 
propinsi Kalimantan Barat, Kali 
mantan Selatan, Kalimantan Ti: 
mur dar Atjeh akan dilakukan 
dengan Undang? biasa jang dgn 
persetudjuan Panitia Permusjawa 
ratan DPR akan diselesikan da 
lam minggu kedua sesudah Parle 
men bersidang. 
Dalam pada itu untuk mem 

pertiepat pelaksanaan pembentuk 
an DPRD2 Peralihan di-4 propin 
si tsb. mulai sekarang sesera di: 
bentuk Panitia2 Persiapan Pem: 
bentukan DPRD Peralihan. 

Adapun pembentukan propinsi 

otonom ang lain diseluruh In 

donesia setjara integral, diantara 
nia di Sumatera Tengah,. pada 

azasnia telah disetudjui oleh pe 
merintah dan sedang direntjana 
kan sunsia dapat dilaksanakan 
setjept2nja. 

Pembagian bekas wilajah Ne 

gra Indonesia Timur dalam pro 
'pinsi2 otonom akan dilaksanakan 
segera sesudah Rantjangan .Un- 

dang2 Pokok Pemerintahan Dae 
-eh disetudiui oleh DPR, jang 
sembitiaraannia sudah meningkat 
sada taraf babak pertama. (An 
tara). 

  

Ibnu Hadjar Saki: 
Djatuh ,Ketika Ambil 

— Air Sembahjang 

BEBERAPA partai dan orga- 
nisasi dikota Bandjarmasin telah 
berhasil membentuk sebuah pani 
tia iang akan mengadakan per 
temuan dengan bekas Panglima 
KRJT Ibnu Hadjar: belum dike 
tahui dengan pasti, apakah per 
temuan itu akan diadakan sebe 
lum atau sesudahnia Ibra Ha: 
djar setjara resmi mentaati pang 
gilan Penguasa Militer. 

Partai2 tingkat wilajah jang 
mengambil inisiatif mengadakan 
pertemuan ita, ialah Masjumi, 
PNI, N.U, kemudian partai Mur 
sa dan Panitia Kongres Veteran 
Kalimantan. 

Akan dihadiri KSAD. 
Sebagaimana ,, Antara?” kabar- 

kan, Ibnu Hadjar akan mentaati 
panggilan “dengan setjara resmi 
itu di Ambutun, Kandangan, Hu 
'u Sungai Selatan. Pada upatjara 
itu akan hadir KSAD Djenderai 
Major Nasution. 

Upatjara pentaatan setjara res 
mi itu kabarnja dikirakan ber 
langsung antara 10 dan 15 Ok 
tober j.ad, 

Dalam hubungan. ini Antara” 
lebih landjut mendapat kabar, 
bahwa Ibnu Hadjar kini sudah 
lapat mengumpulkan anak buah 
nja disekitar Kandangan sedjum- 
lah 5.000 djiwa. . Djumlah tsb 
sudah termasuk anak - buah 
Djumberi jang tadinja berada 
lahulu dimarkasnja. 

Ibnu Hadjar sakit. 
Berita lain jang. didapat ,,An- 

tara”, menjatakan bahwa Ibnu 
Hadjar kini sedang sakit di Kan 
dangan, dan sedang dirawat oleh 
seorang dokter. Sakitnja Ibnu 
Hadjar karena beberapa hari jg. 

ketika akan 
    

mengambil air sembahjang 

musjawaratan DPR akan diselesaikan dalam minggu kedua se 
sudah Parlemen bersidang, Dim pada itu kabinet djuga me- 
ngambil keputusan untuk dengan Undang2 Darurat melakukan 

ketjil diseluruh Sumatera, ketjuali Sumatera Tengah. 

A0 MERU LONN Pe  N ta 

a 

engan persetudjuan: Panitia Per 

kabupaten, kotabesar dan kota 

Dokumen Bukti 
Komplotan A Yu 
MENJAMBUNG berita ten- 

tang seorang Tionghoa bernama 
Tjeng Ku YTju alias A Yu, pe- 
njelundup jang terbesar di Su- 
matera Utara jang sekarang telah 
ditahan pihak kepolisian propir 
si Sumatera Utara, dari kepol 
ian propinsi Sumatera Utara di 
dapat keterangan lagi, bahwa A 
Yu ditangkap berdasarkan bukt 
satu surat pindjaman dari Kao- 
mandar DI/TI ,,letnan kolonel” 
Hasan Saleh. Surat tsb. jang s 
carang telah disita pollisi berbu 

  

    

    

BESAR, 

Bang Irian dalam ,,Nasional” 
menjatakan keheranannja, menga- 
pa rakjat Indonesia masih sadja ke 
kurangan beras, Pada hal import 
beras bertambah, hasil panen ka 
tanja naik. Apakah ini disebab- 
kan perut rakjat Indonesia ber- 
tambah besar? Ini perlu diselidi- 
ki, kata bang Irian, 
' Sir-pong meskipun bukan ahli 

| penjelidik disini bisa kasih sedi- 
kit keterangan barangkali benar: 

Sekarang ini memang ada 2 go 
longan rahajatnja  Sir-pong jang 
perufnja tambah besar. Jang se- 
golongan tambah besar karena 
honger-oedeem, 

Dan jang segolongan lagi ka- 
rena gendut kebanjakan korupsi. 

Benar ndak mas Irian? 
Kalau tak pertjaja, tioba, silah 

kan menjelidiki......... eh 
perut!!! 

Sir-Pong. 

  

SIARAN RADIO R.R.I.   nji sbb: 
Komandan Sub. Terr. AAST 
Tentara Islam Indonesia 
Komandemen Wilajah AP NII- 
Atjeh DSKT 

Tanda, Pindjaman 
No. 0001/A/1/55 

Sudah terima dari: Toke 
YU Kuala Simpang, getah sheet 
sebanjak 25 ton dengan harga A 
Rp.. 10.000. — Rp. 250.000.— 
Jaitu pindjaman sementara jang 
akan 'dibajar dalam waktu jang 
singkat. 
Medan Djihad, 25 Oktober 1955 
"jap: Komandan Sub. Terr. ASST 

ttd. Hasan Saleh/Let. Kol. 
Selandjutnja- pihak — kepolisian 

ini terangkan lagi, bahwa surat 
tsb. didjumpai 3 bulan jl. pada 
waktu A Yu ditangkap polisi. A 
Yu ditangkap, | demikian kala- 
ngan kepolisian ini,  dirumahnja 
di Djalan Pisang, Medan. Sampai 
sebegitu djauh bukti2  lainnja 
tidak didapatkan dirumah A Yu 
di Djalan Pisang itu, demikian 
djuga penggeledahan dirumah A 
Yu di Kuala Simpang tidak meng 
hasilkan didapatnja bukti2 lain. 

Aneka Djateng| 

KEBUMEN 
AKIBAT . HUDJAN/BANDJIR 

RAKJAT MENDERITA 
KERUGIAN. - 

Angka2 jang diperoleh ,,Anta- 
ra" menundjukkan bhw sebagai 
akibat hudjan jang terus mene- 
rus dalam minggu jang lalu di- 
daerah ketjamatan ..Mirit Kebu- 
men, rakjat mengalami kerugian 
tanaman padi gogo dan palawi- 
dja seluas 224 ha terendam air. 
Kerugian ditaksir sebanjak Rp. 
142.000,—. Selain itu didaerah ke 
tjamatan Petanahan # (Kebumen) 
tanaman kedele seluas 1.381 ha 
telah musnah akibat bandjir. Ke 
rugian ditaksir 595 kwintal kedele 
seharga Rp.. 238.000.— 
Untuk mengatasi bahaja ban 

djir jang datang pada tiap2 ta- 
hun ini, oleh masjarakat di Ke- 
bumen diharapkan “agar pembiki 
nan waduk Sempor didaerah Gom 
bong tersebut segera  diiaksana- 
kan. 
Kabarnja tidak lantjarnja pem- 

bikinan waduk Sempor tersebut, 
menurut keterangan berkisar ke- 
sulitan mengenai soal biaja jang 
telah disanggupkan oleh pihak pe 
merintah pusat. 

LASEM 
0. G. BERDIRI. 

Baru 'pertama kali ini dalam 
sedjarah kota Lasem berdiri se- 
buah Orkes Gambus, jang di pe- 
lopori oleh Sdr Ma'sum, Adapun 
pengurusnja terdiri dari Sdr2 
Ketua Ma'sum, Penulis. Masjkuri, 
Keuangan  Ma'sum, Pelatih Na- 
wawi. Pembantu2 sdr2 A. Rosjid, 
Choswan, Z. Dijen. Pelindung/Pe- 
nasehat H. Tamam,  H. Mahfud: 
Adapun namanja telah dipilih ja- 
lah Orkes Gambus Albadri. 

WONOSOBO 
DAERAH HONGEROEDEEM 
GIAT DLM PERIKANAN. 

Penduduk didaerah ' Wadaslin- 
tang (Wonosobo) jang masih ter- 
serang hongeroedeem, kini atas 
andjuran Dinas Perikanan Darat, 
giat mengadakan kolam2 jang di 
tebari dgn benih2 ikan. 

Oleh Dinas Perikanan Darat te 
lah dibagi2kan benih ikan dengan 
tjuma2- sebanjak 63.000 ekor. Se- 
lan itu di Wadaslintang oleh 
Dinas Perikanan tersebut kini se 
dang dibuat djuga kolam pembi- 
bitan ikan. 
Untuk menambah pengetahuan 

'tentang pemeliharaan ikan, oleh 
.Dinas Perikanan Darat kabupaten 
iTemanggung telah diberikan pela 
djaran perikanan kepada para ta 
wanan dalam rumah pendjara Te 
manggung. Kursus perikanan ter 
sebut diikuti oleh 54 orang tawa- 
nan. Peladjaran2 pertama terba- 
tas pada pembuatan alat2 perika 
nan (djala,  djaring dsb), kemu- 
dian meningkat pada “pembuatan 
kolam dan menternakan ikan. 
Peladjaran tersebut disertai 

praktek disuatu tempat jang ber- 
dekatan dgn rumah pendjara. 

TEGAL 

    

  

Semarang, 7 Oktober 1956. 
Djam 07.25 Disco Varia. 08.10 

Imbauan Pagi. 08.30 Lagu2 ta 
bersjair. 08.45  Njanjian Rubiah. 
09.00 Hidangan Pantjaran Nusa. 
09.30 Kebaktian Ummat Kristen. 
10.45 Krontjong Siang. 11.30 O.M. 
Bukit Siguntang. 12.00 Rajuan 
Siang. 12.30 Pekan Datang. 13.30 
Lagu2 Tionghoa. 14.10 Orkes Stu 
dio Djakarta. 17.00 Gelanggang 
Kepanduan. 17.30 Peladjaran Nja 
nji. 18.15 Irama Sendja. 18.30 Tin 
ajauan Keamanan. 18.45 Irama 
Sendja (landjutan). 19.30 Rajuan 
Bersama. 20.10 Ketoprak Mata- 
ram. 22.15 Ketoprak Mataram (lan 
djutan). 23.00 Penutup. 
Surakarta, 7 Oktober 1956. 
Djam 07.20 Taman Indrija. 07.45 

Lagu2 Gembira. 08.10 Ruangan pe 
muda pemudi. 08.40 Tjeritera Ha- 
ri Akad. 08.50 Permainan Organ. 
09.00 Kebaktian dari Geredja. 
110.00 Rajuan pagi. 10.45 Musik 
Iruangan. 11.00 Klenengan Siang. 
13.10 Mimbar Katholik. 13.20 La 
gu2 Lama. 13.40 Disco Varia. 
14.10 Lagu2 Sumatra. 17.00 Ge- 
langgang Kepanduan. 17.50 Seni 
Karawitan. 18.15 Arti PMI bagi 
Negara. 18.30 Njanjian Sutji. 19.30 
Penghasah fikiran. 20.05 Si Muda 
dan Si Mudi. 20.15 Sekitar Pulau 
Hawaii. 20.45 Wedaran Mahahara 
ta. 21.20 Malam Manasuka. 21.15 
Malam Manasuka (landjutan). 
23.00 Penutup. " 
Jogjakarta, 7 Oktober 1956. 
Djam 07.20 Gending2 Bali. 08.15 

Missa Sutji. 09.15 Giselle Ballet 
music. 09.30 Dari dan untuk Pen 
dengar. 10.15 Ujon2 Hadilubung. 
13.10 OH. Rame Dendang. 13.40 
Minggu Gembira. 14.10 Gema 
Siang. 17.00 Taman Putra. 17.40 
Dikala Minum teh. 18.15 Hiasan 
Petang. 18.30 Njanjian Kristen. 
19.40 Hidangan Instrumental. 
20.05 Radio dengan Masjarakat. 

421.15 Djawaban Surat2. 21.390 Kle- 
njitan. 22.15 Batjaan Buku. 23.00 
Penutup. 
Djakarta, 7 Oktober 1956. 
Djam 08.10 Minggu Gembira. 

08.15 Orkes Tjeumpa Atjeh. . 09.40 
Paduan Suara. 10.00 Dari Gedung 
Artja. 11,00 Mimbar Katholik. 
12,00 Panggung Gembira. 13,10 
Orkes Melaju Kenangan. 14,10 
Orkes Kr. Irama Masa. 17,30 O. 
H. Putra Minahasa. 18,30 Mim- 
bar Protestan. 19,30 Musik Festi- 
val. 21,15 Orkes Kr: Asli. 22,15 
Kesenian Sunda Panggugah. 23,60 
Penutup. 
TJIREBON, 7 Oktober 56: - 
Djam 07,30 Missa Sutji. 07,45 

Piano Solo. 08,30 Taman Kentja- 
na. 09,00 Siaran A.P. 10.10 Varia 
Discotheek. 10,30 Gamelan Bali. 
11,00 Prosa Minggu. 11,15 Kwintet 
Jan Cerduwiner. 11,30 Orkes Kr. 
Irama masa. 12,00 Musik Siang. 
12,30 Orkes Radio Jogjakarta. 
13,10 Seni Sunda ISSI. 14,10 Se 
ni Sunda ISSI (landjutan). 17,00 
Taman Kepanduan. 17,30 Siaran 
A.P. 18,30 Suara SMP. 19,20 Kese 
nian Daerah Bali. 19,30 Ruangan 
PPKI. 20.15 Orkes Krontjong Mu 
tiara. 21,15 Pendidikan Achlak. 
21,30 Melody Kota Udang. 22,15 
Melody Kota Udang (landjutan). 
23,00 Penutup. 

  

SEMARANG, 8 Oktober '56: 
Djam 06.25 Orkes Hawaiian Te- 

runa. 06.45 Orkes Sid Phillips. 
07,10 Orkes Rame Dendang. 07,55 
Orkes Purba. 13,15 Hammond Or- 
gan. 13,45 Njanjian Nien. 14,10 
Krontjong asli. 17,00 Klenengan 
Sore. 18,15- Krontjong “Sendja. 
18,30 Ruang CPRAD. 18,45 Kron 
tjong Sendja (landjutan). 19,30 
Irama Maluku. 20,30 Semi Klasik. 
21,15 Dari dan. untuk Pendengar. 
22,15 Sandiwara Radio. 23,60 Penu 
tup, 
SURAKARTA, 8 Oktober '56: 
Djam 06.10 Lagu2 Langgam. 

06,30 Irama Indonesia. 07,20 Da 
ri India, 07,30 The Hawaiian Se- 
renaders. 07,45 Instrumental Gem 
bira. 13,15 Klenengan dari Kra- 
ton. 14,10 Klenengan dari kraton 
(landjutan). 17,00 Dunia anak2. 
17,40 Varia Djawa Tengah. 17,50 
Lagu2 Maluku. 18.15 Persesuaian 
antara Pentjak dan Tari Djawa. 
18,30 O. K. Ksatrija. 19,30 Hida- 
ngan Nusantara. 20,30 Wajang 
an Sea Studio. 

, ajang ran (landjutan). 
24,00 Penutup. 2 ' " 
JOGJAKARTA, 8 Oktober '56: 
Djam 06.10 Orkes Paul Weston. 

06.35 Gamelan Degung. 07,20 Da 
ri Malaya. 07,30 Merdu meraju. 
07,45 Lagu2  Krontjong populer. 
13,10 Claccona Tjipt.  Vitali. 13,40 
Aneka Ketimuran. 14.10 Hidang- 
an O.R.S. 17,00 Genderan Sore. 
17,30 Genderan Sore (landjutan). 
18/15 Ruang Djapen. 18,30 Suara 
Sendja. 19,40 Sekitar 200 th. Kota 
Jogja. 20,15 Orkes Sidney Torch. 
120,30 Malam Meraju. 21,15 Lem- 
baran Bahasa Djawa. 21,30 Lagu2   

“HARAPAN DJAJA TIDAK 
TERBIT. 

| Oleh pihak pemimpin . redaksi- 
nja dikabarkan, bhw sk. Harapan. 
Djaja jang terbit dikota Tegal 
"sedjak 1 Mei 1955, mulai tgl. 1 Ok 
tober 1956 sudah tidak terbit, ka- 
rena kesulitan, pertjetakan dll. 
Seperti diketahui, Harapan Djaja 
diterbitkan oleh .Badan . Penerbit 
Nasional Harapan Djaja dengan 
pemimpin redaksi/penanggung dja | 
wabnja sdr. Endy Suprapto. ! 

  

15 

Instruksi Kepala Biro Penampu   akan diselenggarakan dalam rang 
ka rentjana Colombo. 

» hwa pabrik semen-asbes “itu 

  

agan Tan ena 
idusa Kementerian Pertahanan ' Diduga, Bi. Pee tel. 16.7 

| A Yi 

sudah akan dapat mulai bekerdja CTN, dan" menajel 

Tentara 
No. 6/ 

16-7-1956 ma- 
susunan  Kompie uslah 

malah “ kelom- 

  

  

BERHUBUNG dengan dikeluargauta tentara 
kannja ,,Pengumuman Penghapus 
an Kompi2 CTN Sub. Terr. 
dan penghapusan berlakunja stem 
pel Kompi2 CTN' jang 'berlaku 
mulai 2 Oct. 1956 dan karenanja 
menimbulkan rasa kegelisahan ba 
Z1 sementara anggauta2 CTN di- 
daerah Surakarta sebagaimana di 
terangkan oleh 4 orang Komandan 
Kompi CTN kepada ,,Antara” ba- 
ru2 ini, maka Inspektur CTN Dja 
watengah kapten Darjoko. dalam 
Pan un tertulis mendjelas- 

kedalam masjara- 
kat. Dasar dari penghapusan Kom 
pie CTN, adalah untuk lebih men 
dekatkan pengembalian bekas ang 
gauta tentara kedalam masjara- 
kat itu dengan menudju " kepada 
constellasie masjarakat jang ada 
di tanah Air kita Indonesia ini. 
— Masjarakat jang berbentuk kom 
pie di negara .kita tidak ada. 
Adanja ialah Kepala daerah mu- 
lai dari Lurah, Tjamat dan sete- 
rusnja. 
Dalam pada itu Pemerintah ber 

anggapan, bhw telah tiba waktu- 
nja untuk merobah susunan ke- 
tentaraan ke susunan masjarakat 
biasa. Berhubung dengan itu per 
lu istilah2 jang ada hubungannja 
dengan ketentaraan seperti  Ba- 
talion, kompie,  peleton, koman- 
dan dsb. mulai dihentikan pema- 
kaiannja. Bimbingan pemerintah 
dalam project Djajaloka harus da 
pat dianggap ' sebagai dorongan 
dan pemberian kesempatan seluas 
luasnja utk mengembangkan tji- 
ta2 jang berdasarkan bakat per- 
seorangan dalam masjarakat jang 
memungkinkan mereka bergerak 
dengan lebih luas dari pada jang 

Dasar Penghapusan Kompi' CIN toni 
Djajaloka tidak dibebankan kepa- 
da transmigran semata-mata, te: 
tapi adalah kewadjiban pemerin- 
tah, sehingga tiap? transmigran 
akan lebih leluasa “untuk sosial 
ekonominja dan mengembangkan 
usahanja. 
Kesediaan untuk ditransmigrasi 

kan ke Djajaloka bagi anggauta 
CTN oleh pemerintah hanja dapat 
disjahkan dengan djalan pengisi- 
an enguettevide -Instr. No. 6/Bi. 
Pe/Instr./56 tgl. 16/6-1956 jang ti- 
dak lain hanja sekedar mentjatat 
keterangan. — Tidak bisa dikata 
kan kepatuhan lagi, tetapi masih 
anggauta CTN kalau mengisi 
anguet. Dengan uraian tsb.  di- 
atas maka dasar putusan2 dan 
Instruksi2 tsb. dapat dianggap tju 
kup ada motiefnja. — Rangkaian 
dari pelaksanaan tugas Pemerin- 
tah mengembalikan bekas anggau 
ta Tentara ke dalam masjarakat 
tsb. diatur dengan ditelorkan ke 
putusan2, instruksi2 dan atau pe 
rintah?2 jang dikeluarkan soleh sua 
tu Biro Pemerintah'jang bertang 
gung djawab Kepadw Kementerian 
Pertahanan, 

  

Arab. 22,15 O. K. Tjahaj da 
23,00 Penutup. Sona 
DJAKARTA, 8 Oktober '56: 
Djam 06,10 Kwintet Harry. 07,10 

Orkes. Kesatuan Kita. 
melan Kesepuhan. 14,10 Orkes Kr 
Irama Baru. 17,15 Kesenian Lam- 
pong. 18,30 O.. H. Suara Istana. 19,30. Seni dan ilmu. 20,40 Sekun 
Sani Ra 1 Solisten, 

es Melaju. 23,00 Penutup. 
TJIREBON, $ Oktober PaOaD 
Djam 06.10 Instrumentalia, 07,30 
dio Orkes Surakarta. 07,10. Se sando Tintor. 07,30 Hiburan Stu dio. 13,10 Empat Sekawan. 13,45 Frank Sinatra dan: Bing Crospy. 

14,10 Gending? Djawa. 17,00 Peng 

tr Djapen. 
Permainan Gitar. 19,20 18,30 

20 Ketjapi 
Tritunggal. 20, Gelangga infta, 2616 "OK Ti Padat 22,15 Orkes Gambus. 28,00 Penu tup. 

TJIREBON 
Lana aa Nan 

SIDANG PEMILIHAN KETUA 
DPRDP KAB. TJIREBON. 

Sidang pertama DPRDP kabu- 
paten Tjirebon telah dilangsung- 
kan pada hari Senin jl“ utk me- 
milih ketua dan wakil ketua 
DPRDP tersebut. Tjalon ketua 
ada dua orang, masing2 dari PNI 
dan Masjumi jaitu Tikok dan 
Arul Machabarullah, sedang tja- 
lon2 wakil ketua ada tiga orang: 
Hadju Muslim (NU), Arul Nocha 
barullah dan Sutardi (PKI). 
Dengan suara 22 lawan sembi- 

lan Tikok dipilih mendjadi ketua 
dan wakil ketua dgn suara 16 la 
wan 7 dipilih Hadju Muslim. Si- 
dang pertama DPRDP kota Tji- 
rebon dilangsungkan pada tang- 
gal”4 Oktober j.a.d. untuk memi- 
lih ketua dan wakil ketua DPKP- 

  

— “Demikian: "antara nja,. dan mungkin ajuga sekalian , 2» lain keterangan Kaptis'Darjoko, dgn pemilihan wakil kot DPD- latu, — “Tjara pelaksanaafi project (Antara). Tu 5 Tega, 0 asam H3 

“me KA EN JA SENANG Out No   
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Raga Bagi Pemu 
DALAM AMANATNJA jang diutjapkan pada hari ul: 

publik Indonesia pada Sana ne 5 Oktober, Wakil 
Angkatan Perang RL Aan aan Menekan tag 
djadi perintis dalam 

  

      
djutnja dinjatakannja, nenan, pertengayan IN 2 Ban ini 
mestinja dengan tiap2 Angk: : negara jang kaga 
kepada Angkatan Perang dian kana" 1 bersikap “se 
perbaikan. 

Tak Setudju 
W.N. Rangka 
Pendapat # ba 

ngenai Tionghoa 

akan mendjadi 

donesia. Achirnja ia mengharap 

datang semakin kompak susu- 

" in serta organisasinja. 
HARIAN I 28 i 

    

  

ris sDaltr ye: 
   

    

  

Angk. Perang Adalah: Tempat Maa" Djiwa 
: Indon—Amongi, Wk. Pres. | 

“Menurut Hatta, tugas Kadin 
Perang. ) kini bertambah berat. Da 
ri pasukan: bertempur semata2 ia berbagai kesulitan, jang mengan 

tempat latihan Kan 
djiwa dan raga bagi pemuda In Sun 

kan supaja TNI dimasa jg akan 

tahun ke-11 Ar 
Moh. 

bebwntak” Tandan ana 
an, berdaulat. Oleh tra it 
lagi. negara .berusaha mentjari 

djadi pelopor dalam “mennegakkan 
djadi pelopor dalam menegakkan | 
djadi perintis dalam menghadapi 

keselamatan negara. Tidak 
ain tugasnja dimasa datang. 

gguhpun tanah air sudah mer 
deka, ketjuali Irian Barat 
terlambat kembali- “kedalam . 
kuan Ibu Pertiwi, susunan 
ra kedalam belum selesai, 

nannja dan semakin kuat persa muran jang Na ka 
ngunan J8. , lum - terlaksana, pem 

menghendaki us 
Amanat Wakil Presiden antara djang masih Sa an keaman | 

  

graph” mew Pp j 

hari Kemis, bahwa Aan inja adalah sebagai berikut: | pa mara Lan Sa anu 
dapat perdana menteri I “Apabila kita hari ini mempe- tidak ringan beban” jang” harus 
Chou En Lai adalah salah apa- ringati Hari Ulang Tahun kese Segan dan tidak sedikit penderi 
bila penduduk Tionghoa belas daripada Angkatan Perang Oa jang masih harus Peang 
pura dan Malaya mamang 
kewarganegaraan. tu 
raereka jang terutama, bh: ih 
kepada negeri tempat ngga penuh dengan suka dan duka. Se 
reka”, kata Chou En L | belas" tahun jang lalu Angkatan 

Menurut harian tadi, PM Chou Perang Republik Indonesia diben 
En Lai mengutjapkan kata2 ini tuk sebagai tentara revolusi untuk 
kepada para anggota misi perda membela kemerdekaan Indonesia 
sangan tidak resmi Singapura jang diproklamirkan pada tanggal 
Can Malaya jang berkundjung ke 17 Agustus 1945. 
RRT. Diwartakan “bahwa kores 
an » Daily Telegraph” diberi Kenang2an kepada masa jang 
ahu mengenai kata2 PM RRT lampau, jang 'banjak mengan- 

ini dari Yap Pheng Geck, sekre dung tjita2 jang murni dan peris: 
taris-djenderal misi dari Singapu tiwa jang bersedjarah, nistjaja- 
ra itu. .. membesarkan hati dan memba- 

Seterusnja diwartakan bahwa “kar semangat untuk berdjuang 
Chou En Lai meramalkan bah terus “melaksanakan tjita2 bang 
wa Malaya dan Singapura akan "2 tjita2 tiap pradjurit untuk 
merdeka didalam rangka Com hidup makmur dibawah langit jg 
nunwealth, atasdasar jang sama biru jang mengatapi tanah air- 
eperti India dan Ceylon. »Ke- nja, tanah pusaka leluhur kita. 
mela sematjam itu adalah. Kenang2an kepada saat jang lam 
jLng paling baik bagi kedia ne Pau senantiasa menimbulkan pe 

. (Antara). - rasaan jang indah2. Indah tjita2 
Kita “jang tertanam didalam Mu 
kaddimah Undang2 Dasar nega 

186.090 MIL TIAP2 DETIK. ra kita, indah perdjuangan kita 
Lembaga Teknologi Universi- jang dilakukan dengan bahu-mem 

tas California telah mengumum bahu oleh. tentara dan rakjat, in 
kan bahwa pesawat synchroton dah pengorbanan bersama jang 
(orang pemetjah atom) kepu- membawa hasil jang gilang-ge 
jaan lembaga ini telah berhasil milans. & 

mesanADak elektron2 hingga 
mentjapai ketjepatan “1861900 saat seperti Kpn en aa, 
mil dalam tempo 1 detik, atau saat jang baik untuk membaharui 
hania 325 mil lebih lambat dari tekad guna melaksanakan tugas 

di IK t jang belum selesai. Angkatan 
pada ketjepatan sinar. 'Perang Republik Indonesia men 

@TJATUR 
NDonesia Panjak 

Harapan 
Zita-Tidak Perlu Kotil! Hati ala -Kolah 

Dengan Pemain? Luar Negeri 
KUNDJUNGAN PEMAIN Sovjet Uni Averbach di Indonesia 

baru? ipi dapat dikatakan merupakan udjian bagi kita. Kalau dalam 
dwi-lomba Hutagalung—Averbach ternjata Hutagalung sebagai dju 
ara Indonesia terpaksa h,.kita djuga turut merasakan ke- 
kalahan itu. Namun demikian kita tidak boleh berketjil hati, sebab 
negara? lainpun jang sudah madju seperti Inggeris hingga seka 
rang belum mempunjai seorang ahli besar atau grandmaster. Bagi 
kita masih ada harapan dan tidak beralasan untuk berketjil hati. 
Dibawah ini partai ke II. 

2 Republik Indonesia, mau 
ah Mau hati kita terpikat sedjen 

   

      

   

F Kg8—h7 11. h2—h4 a7—a5 (Hitam 
PUTIH: Averbach — HITAM: - mentjoba mengadakan serangan 
bagan (Konings-Indisch) penang tapi tidak berhasil 

db—d4, K385f6 2 cd—c4, h4—h5, g6—g5 13. Kgl—h3, 
2g 

.Ko- 
sis 3. Kbi—e3. Mf3—g7. 4. 
e4, d7—d€ (Inilah pendjagaan 

nings-Indiseh jang Pem z 
tagalung) 5. Mcl—85 ( Dekan 3 
ajarang Gimainkan. winni | 

Ng 14. i2—f3, Kd. 15. 
42 (Kedudukan putih disa- 

jap Radja sudah kokoh dan tidak 
mendjadikan halangan utk kemu- 

le- dian rokade pendek), Mc8—d7 16. 
-0—0. Bf8—g8 17. b2—b3, Pd8—e7 

  

  
    

  

- njerbu diladjur 'b) b7—b6 
Me2—di, Ke8s—g7 (Hitam 

19. 
d5! (Dengan hitam 
tak mempunjai daja Gipetak2 te- 
ngah) Kb8—4d7 9. g2—g4 (De 
maksud g4—g5 untuk Bean sa 
jap Radja) Kf6—e8 0. Pd1—42, 

Pi MKDI (Basi toni ara hithin Ted “3 Tan ( osisioni 

“Sudah tentu djangan 
Ke5—a4? sebab putih 
.mendjawab 23. Mdi 
(Kat: -.Md7Xa4. 24. 

, ? b4—b5! dan menteri 
$ hitam t 

& Jah). 

  

       

  

   

  

   

    

    

  

   

  

    

      

   
    

    

   

  

   

  

    

Selandjutnja ke- 

1#- soal tehnis' belaka: 23, 
. Di 

! al, Pe7—4d8, 25. 
| Pd2 2, Mf6-e7, 26: 
“BalXa8, Bb8Xa8, 27. 
-Bfl—al, Pd8—b8, 281 

29. 
Pb2—a!, Pa8Xa2, 30: 
Kc3Xa2, Ke8—f6, 31. 
Ka2—c3, Rh7—47, 32 
'Me2—di, Rg7—f8, 33: 
“Mdl—a4, Md7Xa4. 
Aa ad7, 35, 

e at— d7—b8, 36. 
f6, 38. Ke3-b5, Kb8—ab, 39. 

276—b8, 41. Re2—d2 (Perhati- 

    

  

Rgl—fi, Rf8—e8, 37. Kas | Pe an 40. Kb5—a7, K 
an siasat putih Radja Putih akan turut menjerbu d 4 ag Begitulah nasib hitam kalau kendanmnja terbang) Me 2. Rd2—c3, Kb8—ab. 43. Rc3—b3.R Rd7.—48. 44. Rb3-—a4, Rd8— 

tak Akan tetapi, “itulah 
ak tan Te pradjurit ' 

kepada masa jang lampau, jang Aasit 

22, 18. Bal—bi (Bersiap untuk me- : 
gasi 

tiada tekad jang kuat, 
jajalan, Ina selain menunggu) 20. dan k 

erdjepit dan kadpahaj 

“kalahan hitam tinggal f 

pradjurit TNI. 

  

uberi nama kehorm 
aj Yna Maan 

ngga saja dapat kata, 
wa Tentara Nasional- 
dalam perdjuangan dan Kan kini be 
puran senantiasa Tenang pelin ' 
dung rakjat. Ka ang 11 
ka didalam saat2 

a TNI Man hr 
perang gerilja, Per aan 
memperlindunginja. Dengan rakjat 
Daya mendes is tetapi 

uga dengan rakjat sam 
Png apip ana Aas 
lan hidupmu dan tjara memaham 
kan tugasmu dimasa2 jang 
datang. Kesempatan melatih aji 
wa ksatria sudah ditemui: po-f 

  

koknja sekarang inilah melatih dif 
ri terus-menerus mendjadi ksatria 
jang sedjati. 

Perwira teladan pradjurit. 
Masjarakat kita sekarang pe- 

nuh dengan ketimpangan dan ke 
G@jahilan. Disinilah pula masanja 
dan tempatnja-. bagi TNI merin 
tis djalan kembali kedjalan jang 
lurus, dengan memberikan tjon- 
toh jang patut -diturut. Djalan 
ksatria bagi pradjurit dan per 
wira. Perwira, jang lebih dari 
anak-buahnja dalam pengetahuan 
dan kesadaran, hendaklah :mendja 
di pemimpin jang sebenarZnja, 
mendjaga disiplin dan keutuhan, 
memperkuat kejakinan dan persa 
tuan, Kebesaran pemimpin . terle 
tak pada Kesanggupannja membe 
ri tjontoh jang patut  diturut. 

TNI bukanlah suatu tentara jg 
diperlengkapi dengan alat2 jang 
lengkap, sebagaimana mestinja 
dengan tiap2 Angkatan Perang ne 
an jang merdeka dah berdaulat. 
Sedjak berdirinja ia menderita 
serba kurang. Kurang sendjata, 
kurang pakaian dan kurang pera 
watan. Djuga sekarang .pun .men 
derita serba kurang, asrama pun, 
sebagai sjarat jang pertama, 
djauh dari memuaskan. Tapi, pan 
danglah semuanja ini sebagai hal 
jang sementara. Perubahan ke- 

  

   

nh 
5 ditempatkan dalam 

: Naa untuk maksud2 
   

  

   

dan 
Na Jaa jang kini 

“Ina statut pembentukan 

  

  

  

Hammarikjoold, sek 

. Menurut perkiraan, Sudjarwo 
Kl ampatak eni hn resmi 

ditempatkan djuga dalam Sa 

Pa sia Ateiba dalam PBB 
minggu jang lalu telah membi 
tjarakan soal Irian Barat itu dan! 
setelah itu seorang” djurubitjara| 

djui untuk mengadjukan permin 
Itaan supaja soal Irian Barat itu 

agenda semen 
a Madjelis Umum. (Antara-Reu 

1).        

  

    

  

55 Amandemen) 
va. Dim SidangAtom|   . DALAM komgeaa 81 nega- 

ra tentang penggunaan tenaga 
damai, ig. 

i Masak 
di New York, Pn 

Rebo tampak bertam 
$ Igiatan untuk megnundang Pa - 

perensi djuga RRT, Maan 
pengawasan atas -tam- 

2 n nuclear dan memperbesar 
Isuara negara2 ketiil dalam ba- 

Dgtrnaeoaat -arusan tenaga 
ada dalam ren- 

4s negara telah mengadjukan 
15 amandemen terhadap  rentja 

badan 
'nternasional tsb. jang telah di- 
susun “oleh komisi 12 negara. 
Djumlah amandemen itu masih 
»kan bertambah. 

Menurut Reuter India pada ha 
ri Rebo mengulangi protesnja 
erhadap pengawasan2 dalam ba 
tan internasional tsb. jang dapat 
merupakan tjampur tangan  da- 
'am kemadjuan ekonomi nega- 

32 anggota. Bersama dengan 

Mesir, Ceylon dan Indonesia, In 

''a mengadjukan — amandemen2 

terhadap rentjana statut dgn. 

maksud mengurangi tindakan? 
mengawasan jang hendak — diberi 
kan kepada badan internasional 
itu. Delegasi India jang dipim 
sin oleh Dr. Hemi J. Bhaba me 

njarankan hendaknja inspeksi 
langsung terhadap paberik2 oleh 

badan itu hanja mengenai pa 
berik2 jang dapat membuat sen 
|djata nuclear dan djuga hanja   djurusan kebaikan mesti datang | 

harus datang. Tak ada bang dan 
sa dan negara jang dapat menji Miliki paberik itu. 
a-njiakan keadaan dan perawatan 

'atas permintaan negara jang me 
(Antara-UP). 

UTUSAN TETAP ain di 
| IPBB, Sudjarwo, malam Djum'at | 

2 Imenemui 
Ya, PBB. 

   

»|/Idonesia 
  

    

Pun Dari Ke 
$. 

0. 
Aa Sp 

  

    

pesta dari berbagai sexolah 

n NG 

mengira bahwa mereka ditinggal 

muda2 bersatu. Dikatakannja 
ja Ta ana AN    

wah penindasan 

pendjuan 
Nana ecu 

nesia dan b 
mengalami masa perbudakan. Ke 
mudian kapit lisme Barat 
bah mendjadi imperialisme dar 
dunia ditimpa oleh kolonialisme. 
Rakjat Mesir, negeri2 Arab, In 
.dia, Vietnam, Muang Thai, 
donesia, Pilipina dan Tiongkok 
ditindas oleh kolonialisme dan 
(menderita kemiskinan dan keseng 
saraan. 

Bangun dan berdjuang ur 
tuk kemerdekaan. 

Tetapi tak lama kemudian me 
reka “bangu, dan berdjuang un 
tuk kemerdekaan, 
lebih djauh. Sedjak achir abad 
ke-19 perdjuangan untuk keme: 
dekan nasional dan melawan im 
perialisme dilakukan terus-mene- 
rus. Presiden Sukano mendapat 
sambutan hangat ketika beliau 
menjebut Sun Yat-sen dan Mac 
Tse-tung sebagai ' pemimpin-pe 
mimpin pedjuangan Tiongkok. 

Selandjutnja oleh pemimpin 
Indonesia itu ditegaskan bahwo 
demokrasi di Indonesia adalah 
berlainan dengan demokrasi Ba 
rat. Demokrasi di Indonesia ada 
lah suatu demokrasi  berdju- 
ang”. jang aka, menudju kepa 
da keadilan sosial. dan masjara 
kat baru. jang makmur, dimana 
semua orang merasa bahagia. 

Dikatakan oleh Presiden Su- 
karno bahwa hal jang terpenting 
adalah kemerdekaan, kemerdeka 
an jang sedjati dan kuat. 
Tepuk tangan gemuruh dan te 

riakan ,.merdeka” menjambut 
utjapan Presiden Sukarno jang 
mengatakan bahwa ketika di Ame 
rika:Serikat beliau pernah berka 
ta bahwa Indonesia selamenja ti 
dak akan mendjual sebagian ke 
tiil pun dari kedaulatannja. Hs 
dirin ketawa ketika beliau ms 
ngatakan bahwa riwajat hidupniz 
adalah sama dengan riwaiat uni:   versitas Thinghua: universitas ter 

  

Angkatan Perang-nja. Kepada 
perwira, bintara dan pradjurit ku 
akta kerelaan sementara, selagi 
Nan berusaha mentjari perbaik j 

Harapan Wakil Presiden. 
pitebagai penutup .amanatku pa- 

Ulang Tahun Ang 
Kata Perang Republik Indonesia 
jang kesebelas tahun ini, aku 
akan menjampaikan satu harapan. 
Kuharap, supaja TNI dimasa jg' 
akan datang semangkin kompak 
susunannja, se kuat per- 
satuan semangatnja semang 
kin baik organisasi dan pimpin- 
annja, agar supaja tugas jg akan 
dikerdjakann ja sebagai pembela 

sok 

  

mu. Tetapi bek 

epala jang naa Darah 
patriot jang Eneng dalam tu- 
buhmu akan mendjadi 

dan: 
Dalam suka dan duka, hendak 

lah satu sadja kebulatan tekad jg 
mendjadi 

»Aku tetap putera bangsa jang 
bersatu-padu, 

» Takkan berpisah-pisah dalam 
ja maupun sengsara”. 

(Antara). 

jang lurus 

    

W. 
Na penduduk dukuh 

tan Bantur LN Selatan ber 

  

kesemuanja Bantul, Baji empat 
itu dilahirkan . setjara berturut2 
dari djam 13.00 dengan 
16.00 masing2 Oh Mm am   47. 45. Ra4—b5!, Ka6—b8. 46. Kd3— -b2, Kb7—48. Kd8—b7. 48. Ka7—e6, Bea 49. Me3Xb6!! PN Pn ngan. Djika 49. c7Xb6. 50. R88—c7. 51. K — 6Xb8 Rc7 b8. 52. Kb6—d74 dan men aa Ka "50. d5Xcb, Kb7-.a8. Aa Mb6—e3, Kd83—eb. SK Teng Mf8.-—e7, 53. Kc3—d5, Me7— 

    

d8. 3. nga A6Xe5. 33 ix) & aa 5 

1 pa da tm 1 no, 0, IL .Ber tam menjerah kalah. 
elana a82 ca 
- cita 2 Ham, hi 2 

ea ee Ar at : aa Ra nata goo 
# ea aanod: ti 

Pa Na Pa Bima hanja date” se- ma2 dari para penebak jang bata 
tidak dapat kami muatkan, 3 
nilai mereka jang” tul telah ka 
mi tambah 2 dala 

orang pemain Hariandja, an 
og pemain Mammouth dinjata- 

w.o.      

mi. Hadiah2: Dalam ninggu je 
hadiah2 kami sampaikan kepada 
Surojo Abidin Smg.: J. ea ' Bo- 
lo, Hadisunarto Kudus 'dan Arit 
Djepara. 

Kali ini kami tidak menjaaji- 
kan problim, karena sesuatu ke 
adaan technik ji. $    

Kebiban DJ AMBI menerang- 

  

        

  

dep kami akan Tie Mona ikan di Bukit bah oleh gu depan tinggi. wa 
djikan  problim Tas sebagaimana -pemerintah : 
biasanja. Tn Ae ant kota Tambe 
BERITA: Lepai #jatur ike adam itu kepada tem- 

dalam. rangka Nan 1 Aoa gagak djar: tepi 
(Persatuan Manan ma 2 "Batanghari, Sebelumnja ko 
1956 jang Hanana Dekat agak ta u pernah mengalami bahaja 
beberapa waktu j bangjir, dan sangat dichawatirkan |dan 
telah tertjatat apes Pa bs jar er- enimbuikan bahaja besar, 
das lawan Pahlawan 3—4 bia, “ita “dibiarkan. — Tengah 
Pahlawan. Pertjaka ali pat mentjukupkan bahan 
TCS 4—3 untuk Pertja Hara- na 
pan ,,A” — Schaakmat 1—6: untuk y bukaan tanah untuk tanaman 
Schaakmat. Harapan Bt Aa Gan bahan makanan, akan merupakan 
djah TCS 64 untuk Harapan bahan surplus. — Hari Minggu di 
,B”. Langentjatur Pertjaka Batu telah dibuka sebuah Seko- 
14—514 untuk Mae, Schaak- lah Menengah Pertanian. Pembu 

  

mat — Balaikota ,,B” 314-814, hg ka Bi disaksikan oleh Residen 
laikota ,,A"” — Tjerdas ng untu A. Kartowinoto, Waliko- 
Tjerdas (Balaikota — dinjatakan ta aan "Bupati Malang dan semen 
w.o.). Siasat — Mammouth mbesar2 lainnja. Sekolah    

" 2 Pelan Bip untuk Siasat. Pertjak: 'itu berdiri diatas tanah 

  

         

sat telah disetudjui' 

anan sendiri, dan penambahan 

ini, Wahjoe, Socajan dan Meera 
Ke-emmpat baji itu menurut 'ke- 
Ne egaa baru 7 “dalam kan 
dungan ibunja. - Mn 
waktu dilahirkan: antara 12 kg: 
dan 2 kg. 

Waktu berita ini ditulis “13 
dan anak jang dilahirkan atas per 
tolongan seorang dukun dalam 
keadaan selamat. Dapat “ditam- 
na bahwa keluarga jang ba 
hagia itu termasuk golongan pen 
duduk jg tidak. 1iampu.» Berhu-h: 
bung dengan itu oleh Pembantu 
Sosial setempat diberikan soko- 
ngan padanja sebesar Rp. 5 

|atau “permintaan2 chusus 

peta Bea Nat” 

i F1 gps lalu 

Lets Kolonel Soeprajogi de 
ngan demikian mengharapkan 
djuga supaja setiap pedjabat bisa 
bekerdja menurut keharusan dan 
objektiviteitnja sebagai alat nega 

tekanan | 
Ga 

partainja, sehingga perbuatan2 jg 
Pee onag hak dan kewadjiban 
sebagai pedjabat negara dapat 
dijegah. Pedjabat negara bertang 
gungdjawab kepada negara dan 
bukan kepada partai... 

Panglima TT/IL menjampai- 

Ta-dan terlepas: dari 

'kan-harapannja itu kepada Per 
dana Menteri, ketik. 
mukakan persoalan? j 
langsung “atau “tidak 

ia menge 
21 setjara 

angsung 
mempengaruhi tindakan2 pengem 
Dalan Mean n di Djawa Ba- 

Data pada itu Panglima TT/ 
III telah meminta perhatian Per 
dana Menteri utk mengambil tin 
dakan2 kearah perbaikan ' guna 
mengembalikan kewibawaan pe 
merintah pusat chususnja dan 
para pemimpin didaerah umum- 

ana 
Tentang para pedjabat didae- 

rah2, terutama daerah2 'jang' ter- 
ganggu keamanannja, Letnan Ko 
lonel Soeprajogi meminta  kepa- 
da pemerintah pusat itu supaja 
lebih mengutamakan penempatan 
'funksionaris2 menurut  ketjakap- 
an jang memenuhi sjarat2 untuk 
sesuatu djabatan jang akan didu 
dukinja. 
“Perdana Menteri ' menjanggupi 

utk membawa saran2 itu kepada 
kabinet dan akan meminta perha 
tian dari para Menteri jang ber-   Demikian ,,Harian Umum”. ' 

Lea “ 

jana terisak rombongan 20 ma- 
hasiswa dari berbagai2 negara jg 
telah Ta utk ikut serta dalam 
suatu ,,interne program” (rentja- 
na persiapan utk mendjadi pega- 
wai dalam PBB). Rentjana terse- 
but memungkinkan mereka untuk 
Pa aa pada Sekretariat 

sebagian dari waktu mereka 
ergunakan utk menerima dan 

dbnyan antar tamu2 jang berkun- 
djung In keNudn PBB. Pada 
umumnja penjerobotan tanah di 
daerah Deli-Serdang sekarang ini 
hanja berlangsung setjara ketjil2 
an sadja lagi, meskipun penjero- 
botan itu masih terus ada. Pihak 

ind 

rim kawat" kepada Ketua Menteri 
Singapura berhubung dengan tin 
'dakan2 tegas jang telah diambil 

  

  
  

Harapan 5. 52 untuk Peran Jarik Dn 8 ha, dimana - para 
kap. Portjaka — an 43 H3 . Ia ga palet aa Tn banana Ta Nenen Pera 
Pertjaka. Hara Ne jua 3 utk mempraktekkan peladja- s 
wan Ii Intake “ednaa adjaran 2 didapat diseko (ngan dari 1 Bokretara, Pa di Dja- 
kota ,,/B” lawan Perilakap “8 an rsebut ..— . Bernardus S. |karta.” — . Ta Fea 
untuk Pertjakap, (Dapat dit: i Indonesia kini ber- FAK Firdaus Lgi 
kan, bahwa Gadjah ' TOS fork. untuk mempela (buah telegram : 
bertanding lawan I Harapesi bekerdja Perserikatan |wan Mentor: nda 
hanja datang seorang pema -satu tahun. Mul- Hok . menjampa 

    

PBR 

berwadjib tetap bertindak sesuai ' 
dengan bunji  undang2 darurat 
No. 8 tahun 1954, — Front Anti 
Komunis Indonesia telah mengi- 

Bana 

berkata: ,,Front Anti Komunis di 
Indonesia menjampaikan persetu- 
djuan sebesar?nja atas tindakan 
Isaudara jang tidak ragu2 membas 
imi orang2 front komunis di Singa 
Ipura. Tindakan2 itu akan mem- 
perkuat perdjuangan Front Anti 
'Komunis di Asia Tenggara dan 
demokrasi di dunia” — ,,Public 
Ledger”, sebuah harian perda- 
gangan jang terbit di London, ha 
ri, Rabu meramalkan bhw pro- 
vinsi Delta didaerah Barat Ni- 
geria (Afrika Barat). dapat meru 
pena tantangan kelak, terhadap 
unggulan Malaya didunia seba- 

gai penghasil karet. — Di Mos- 
kow ketika hari Selasa telah dibu 
ka suatu pameran tentang baha-   tjara2 mempertahankan diri terha 

| gap hudjan 'radioaktif. Disitu di 
pertundjukkan bagian? dari bom 
nuclear dan peluru2  terkendali- 
kan, termasuk tjara2 pembuatan- 
nja, — Harian London ,,Times" 
Rabu pagi memberikan komentar 
terhadap bagian dari  utjapan2 

lonel Soeprajogi 
Menteri itu berlangsung selama 

»Dagang Sapi” Di Pa- 
sat Djangan' Terlalu | 
Berpihak! Pada Partzsi? 
Tetapif Hendaknja' Perempatan Tenaga Pida- 
sarkan Kepada Ketjakapan— Letkol. 

Menghadap PM Ali Sastroamidjojo 

PANGLIMA TT/IH Letkol Soeprajogi telah menghadap 
kepada Perdana Menteri Mr. Ali Sastroamidjojo dan meminta 

Iperhatian Perdana Menferi supaja ,,dagang sap?” (koe-handel) 
'di pusat dapat disalurkan kearah penempatan para pedjabat jg. 

u tjakap untuk sesuatu furksi dan djangan terlampau memberat 
kan kepada pembagian kursi antara partaiZ tanpa memperhati 

5 kaa kemampuan dan ketjakapan dari js. berkepentingan. 

prajogi 

Pembitjarasn antara Letnan Ko 
dan Perdana 

1/2 djam. 
Dapat dikabarkan, bahwa se 

ri, Panglima TT/HI itu 

untuk menjampaikan 

Djawa Barat ini. 
Letnan Kol. 

kan inspeksi2 kedaerah2 operasi, 
mengadakan perundingan2 

jatas telah didiskusikannja pula 

suatu appel-bataljon2. 

Antara" dari 

TT/IL 

LANI HUKUMANNJA. 
.. Bekas 

laut Djerman-Hitler. Karl Dae- 

selesai mendjalani 

Nazi. Mei 1945.   

  

ja-bahaja peperangan atom serta. 

menteri luar negeri AS Dulles da 
. Ia konperensi pers Selasa il. 
dalam mana Dulles mengatakan 
bhw AS tidak bisa 1007p berdiri 

dipilih sebagai 
.. menggantikan Hitler. 

Suez, karena masalah ini 

Harian tadi mengatakan 
utjapan Dulles ini 

utjapan Dulles ini: 

ma sekali salah”. 
kok hari Rabu telah menggerebe 
kantor 5 suratkabar Tionghoa da 
menangkap 8 orang jang didakw 
melakukan kegiatan2 
nis. Menurut keterangan 

ganda Komunis d 
hoa Muang Thai. — Perhimpuna: 

ini menjampaikan 
kepada kedutaan2 besar Amerik 

(Serikat, Inggris 

dipakai oleh 
tawan2 jang berkumpul 

pada hari Minggu j.L., 

kas laksamana-besar Kari Doenit:   (ajalani hukumannja, 

PRESIDEN SUKARNO menerima sambutan dahsjat dari 
20.000 peladjar di Peking, ketika beliau menjatakan dalam pidato- 

s pagi, bahwa persahabatan antara Tiongkok dan Indo- 
sedjati dan kekal. Kepala Negara Indonesia itu ber- 

bitjara dari balkon ruangan senam universitas Thinghua terhadap 

. Presiden Sukarno menerangkan 
bahwa: pemuda2 dan pemudi-pe- 
uk Tiongkok tidak boleh me 

a bahwa mereka kini diting 
an sendirian. Djuga pemuda 

| pemuda Indonesia tidak boleh 

kan sendirian. Ia berseru supaja 
menerangkan bahwa telah disetufp 

djuangan bangsa 
Asia dan ka adalah sebagian Kan nit 
dari perdjuangan dunia inclawan Da. Ma 
kolonialisme.  Penderitaan2 jang) Sehabis parah, Bung Kar- 
dialami oleh: bangsa2 itu diba-|10 minta epada hadirin mengi- 

pemerintahan 
|aSing ada persamaannja satu sa 
ma lain, demikian pula sedjarah 

mereka melawan pe 
dah revolusi  per-f 

niagaan di Eropa, bangsa Indo- 
gsa2 Asia lainnja 

bero 

In- 

kata Sukarno 

belum pergi ke Perdana Menie 
telah 

menghadap terlebih dulu kepada 
KSAD Djendral-Major Nasution 

laporan2 

Idan saran2nja mengenai keadaan 
dan soal2 jang berpengaruh ke 

pada tindakan2 pengamanan di 

Soeprajogi pergi 
menghadap itu setelah mengada 

dgn 
para komandan bawahannja dan 
para pedjabat sipil. Soal2 tsb. di 

dengan para komandan itu dlm 

Demikian berita jang diperoleh 
Perwira Pers 

DONITZ SELESAI MENDJA- 

komandan angkatan 

nitz, malam Senen dibebaskan 
dari pendjara Spandau, pendjara 
untuk pendjahat2 perang, karena 

hukumannja 
selama 10 tahun. Doenitz baru2 
ini dalam pendjara telah meraja 
kan ulang tahunnja jg ke-65. Da- 
lam minggu2 terachir kekuasaan 

Doenitz telah 
orang jg akan 

   

    
   

dipihak Inggris dan Perantjis da 
lam menghadapi masalah Terusan 

ada 
sangkut-pautnja dgn kolonialisme. | berdjuang tidak 

gambaran jang sama sekali sa- ! 
— Polisi Bang Indonesia memberikan sumbangan 

pro-Komu- djarah. Hal ini dimaklumi 
polisi, 

8 orang tadi ditugaskan oleh ka- ruh dunia jang tjinta damai. Pre 
untuk muat propu 

Sea nun: alam pers Intan dan petundjuk jang maha besar 

Pers Asing di Berlin Barat Rabu 
protes keras 

dan Perantjis 

mengenai ,,tjara2 jang buas' jang 
polisi terhadap war 

didepan 

rumah pendjara Spandau, Berlin, 

dibebaskan kembali sesudah men djadjahan -kolonialisme, 

  

Pres: Demokrasi In-' 'ALRI Te- 
'Adalah De- 

smokrasi'Berdjoang 
Indonesia Tak Akan Mendjual Sebagian | 

merdekaannja 

tinggi di Peking. 

sebut didirikun pada tahun 1901 
dan beliau dilahirkan dalam ta- 
hun - jang sama, — Universitas 
Thinghua didirikan oleh orang 
asing. la menerima pendidikan 
asing. Sekarang universitas itu 
berdjuang melawan  imperialis- 
me, Dan beliau pun berdjuang 
melawan imperialisme. 

I 

“, 
$ 

Pekik merdeka selama be 

kuti dia »sebagai wakil pemuda 
Indonesia” utk berpekik ,,merde- 
ka” lima kali. Adjakan itu disam 
but dgn teriakan ,,merdeka” jang 
gemuruh selama beberapa menit, 

Presiden Sukarno datang di 
tuniversitas Thinghua dgn diser- 
Itai wakil PM Chen-yi. Sebelum 
Presiden Sukarno berpidato, pre' 
siden universitas tsb. Chiang 
'Nan-hiang dalam kata sambutan 
nja memudji kepala negara Indo- 
nesia atas sumbangannja jg amat 
'berharga - kepada  perdjuangan 
'rakjat Indonesia utk kemakmu- 
ran, kebahagiaan, dan perdamai- 
an di Asia dan dunia, serta me- 
lawan kolonialisme. 

Setelah berpidato, Presiden Su 
karno menerima beberapa sumba 
ngan, a.l. suatu model projek 
pengairan dan buku2, dari presi- 
den universitas. Demikian menu- 
rut Hsinhua. : 

ada kerdjasama utk 
perdamaian du- 

ma, 

Seterusnja pada hari Kemis so 
re Presiden Sukarno mengutjap- 
kan pidato dimuka sidang istime 
wa Komite Tetap Kongres Na- 
sional Rakjat dan Komite Nasic 
nal  Madjelis Permusjawaratan 
Politik Rakjat Tiongkok di Pe- 
king. Beliau menjatakan, bahwa 
Indonesia tidak ikut salah satu 
blok, tetapi djuga tidak berdiri 
netral. ,,Kita mempunjai pendiri- 
an kita sendiri”, kata pemimpin 
Indonesia itu. 

Seribu pemuka politik Tiong- 
kok bertepuk tangan dgn hangat 
ketika Presiden Sukarno masuk 
ruangan Huai Jen Tang jang pe- 

  

  

  

| cap | 'Ber- 
| disiplin | 

Pidato KSAL Sub. 
jakto 

. LAKSAMANA-MUDA Suhijak 
to, Kepala Staf Angkatan Laut, 
menjatakan dalam pidato radio 
pada Kemis malam untuk mem 
peringati hari Angkatan Perang 

ke-li, bahwa Angkatan Laut In- 
donesia kini sedang mengalami 
kekurangan2 hebat dalam hal 
material. Salah satu akibat dari 
pada hal itu jalah, bhw rentjana 
Hamaunal tidak dapat diseicngga 
rakan dengan sempurna karena 
kekurangan tempat, alat pendidi- 
kan dan sebagainja. 

  
Selandjutnja KSAL menjatakan 

penghargaannja kepada Angkatan |! 
Laut jang hingga saat ini tetap 
dapat mempertahankan disiplin 
dan persatuan. Ia djuga memu- 
dji beberapa anggota ALRI jang, 
menundjukkan budi jang tinggi 
dengan menolak suapan2 sung- 
guhpun gadji mereka kurang dan 

1 

Nama 

marang. Nama tersebut tertjip   
nomor 27. Rumah tsb. dahul 

Berdirinja A.L.R.I. sama dgn. 
lain2 angkatan. Jakni sebagai tje 

tusan semangat pemuda2 untuk 

mempertahankan — kemerdekaan 
tanah airnja. Diantaranja dapat 
ditjatat, bahwa pada tanggal 10 
September 1945 dibentuklah B. 

K.R. Laut di Djakarta dengan 
M. Pardi sebagai pemimpin di 
bantu oleh Surjadi Handojoputro 
dan Martadinata. Pendirian B.K.   lugas mereka .berat, . (Antara) 

£ £ miku 

— LANGKAH SER 

alatannja, setapak demi setapak 
kesempurnaan. Langkah seragam 
tudjuan jang selalu se-iring dan 

»Dilautan Ki   nuh sesak dgn orang. Sidang ga 
bungan tersebut diketuai oleh ' 
Liu Shao-chi dan “dihadiri pula 
oleh PM. Chou, En-lai dan njonja 
Soong Ching-ling. 

Presiden Sukarno menjatakan, 
bahwa Indonesia harus membela 
kemerdekaannja apabila terdjadii 
kegsduhan2 internasional. Beliau 
menegaskan perlu adanja kerdja 
sama dalam usaha mempertahan 
kan perdamaian dunia. Politik 
Indonesia jang berdasarkan Pan 
tja Sila si adjutan kepada penen 
tuan nasib sendiri dan kemerde 
kaan. Indonesia tidak akan ting 
gal diam dan membiarkan pepe 

“Tangan petjah, tetapi akan berusa 
“ha sekuat2nja: u ntuk membela 
perdamaian. 

Sambutan hangat diberikan 
oleh hadirin ketika Presiden Su 
karno mengatakan. bahwa beliu 
bukanlah pentjipta gerakan ke- 
merdekaa, nasional. Gerakan 'tu 
adalah hasil dari faktor2 obiek 
tif jang ditimbulkan oleh impe 
rialisme. Gerakan kebangsaan itu 
hanjal:h suatu pernjataan perla 
wanan menentang penindasan, 
kata Presiden Sukarno. 

Bangsa2 Asia-Afrika. 
Kemudian beliau membentang- 

kan sedjarah mulai achir abad 
ke-19 hingga awal abad ke-20. 
Sedjarah itu penuh dengan penin 
dasan, penghinaan dan ketiadaan 
Saat bagi bangsa Asia" 
dan Afrika. Sudah sewadjarnja 
bangsa2 itu pada suattf hari akan 
bangun dan berdiri untuk ber- 

  
| 

  
1 

djuang melawan ' imperialisme. 
»Kita menghendaki kebebasan, 
kemerdekaan dan penghidupan 
normai serta kesedjahteraan 
sial bagi ummat manusia”, 
mikian Sukarno selandjutnja. 

Dalam pidato jang diutjapkan 
selama dua djam itu dan jang 
berulang2 diselingi oleh tepuk ta 
ngan, Bung Karno membentang- 
kan hubungan jang terdapat an- 
tara revolusi2 di Tiongkok dan 
Indonesia serta negeri2 Asia lain 
nja. Beliau djuga menjebut penga 
ruh teori revolusioner Dr. Sun 
Yat-sen kepada dia dimasa muda 
Inja.. Ditegaskannja lebih djauh 
bhw tiap bangsa mempunjai ta- 
biatnja sendiri dan tabiat itu ha- 
rus dipertahankan. 

Sambutan hangat diberikan ke 
tika beliau mendjelaskan per- 
djuangan kemerdekaan — bangsa 
Indonesia. Peladjaran jang diteri 
ma oleh bangsa Indonesia dari 
perdjuangan itu jalah bahwa me 
reka harus bertindak bersama un 
tuk mentjapai kemerdekaan na 
sional dan bahwa sungguh sia2 
utk meminta2 kemerdekaan itu 
dari kaum imperialis. 
Tepuk tangan jang paling riuh 

terdjadi, ketika Presiden Sukar- 
Ino menerangkan, bahwa Indone- 
sia utk selamanja tidak akan 
mendjual sebagian pun dari ke- 
merdekaannja. ' Ditambahkannja, 
bhw perdjuangan Tiongkok utk 
Taiwan adalah perdjuangan In- 

'Idonesia pula dan perdjuangan 
Indonesia utk Irian Barat adalah 
perdjuangan Tiongkok djuga. 

Ta sambutan Lin Shao- 

Sebelum Presiden Sukarno ber 
pidato, Ketua Liu Shao Chi me 
njatakan dalam kata sambutannja 
bahwa Presiden Sukarno adalah 
pahlawan bangsa jang bertahun? 

mengenal lelah 

SO- 

de- 

      
bahwa juntuk kemerdekaan dan kebebas 

merupakan 'an Indonesia. Beliau adalah achli 
»gambaran tadi mengatakan bhw 

merupakan rang, demikian Liu Shao-Chi. 
politik jang ulung dimasa seka- 

Dikatakan selandjutnja, bahwa 

g jang sukar dinilai kepada Konpe 
1 rensi Asia—Afrika jang diadakan 
u untuk pertama kalinja didalam se 

oleh 
rakjat Tiongkok dan rakjat selu 

siden Sukarno memberikan ilham 

n bagi berlangsungnja 
tersebut, 
Tiongkok dan Indonesia mem- 

punjai pengalaman jang sama di 
dalam sedjarah. Kini adalah sa 
ma djuga keadaan dan tjita2 ke 
dua negeri itu. Kepentingan2 jg 
pokok adalah identik selarahnge, 
Sedjarah membuktikan, sedjak da 
hulu rakjat kedua negeri senanti 

konperensi 

& 

waktu be- asa saling menundjang dan saling 
z bersimpati, Sebagai akibat pen- 

kedua ne 
(geri tinggal terbelakang dilapang 

. 

  

'ta benda penduduk dan memba- 

Ekor Korupsi Di Djwt. 
Transmigrasi | 
Seorang' Pegawai KP 

kut Makan 
HARI KEMIS Polisi Negara di Bandung telah menangkap 

seorang pegawai Kantor Pusat Perbendaharaan Negara Bandung, 
bernama S. jang dituduh telah menerima uang suap dari Klerk 
kepala Djawatan Transmigrasi D 
memadjukan permintaan kepada 
haraan Bandung supaja S. itu di 

Andjing Setia 
Menolong Djiwa 
KAMPUNG Babakan - Tjilo- 

longokan, termasuk  desa/ketja- 
matan Balu-burlimbangan (kabu 
paten Garut) baru2 ini telah di- 
serobot gerombolan bersendjata, 
jang bina sadja menggarong har 

kar rumah2, Pada waktu itu su 
dah ada 5 rumah jang menjala2 
sedang dimakan api. Seorang 
penduduk bernama  Djamhani 
(30 th.) telah menggeletak tak 
berdaja karena ditekam oleh se- 
orang anggauta gerombolan jang 
membawa golok. 

Pada saat golok itu akan digu 
nakan oleh sang anggauta ge 
rombolan untuk  menjembelih 
Djamhani, maka tiba2 pantat 

anggauta Geitathorsn itu digigit 

andjing. Sang gerombolan mem 

balik hendak membatjok andjing. 

Djamhani terlepas sehingga bisa 

melarikan diri dengan selamat. 
Andjing itu menjelamatkan:- diri. 

Dapat ditambahkan, bahwa an 
ljing jang setia adalah kepunjaan 

Djamhani, jang sangat disajangi. 
(Antara). 

PEM. REDAKSI ”TROMPET 
ISLAM” DIHUKUM DENDA 

Rp. 100.— 
Hakim Pengadilan Negeri Ban- 

djarmasin mendjatuhkan — huku- 
man denda Rp.e 100,— kepada ter 
dakwa pemimpin Redaksi. ,,Te- 
rompet Islam” dan Tata Usaha 
harian tsb. jang dipersalahkan te 
lah mengadakan kampanje pemi 
lihan anggota DPR pada waktu ! 

tidak diperbolehkan lagi. 
Kampanje jang dimaksudkan 

itu, termuat dalam harian ,,Te- 

rompet Islam”, jang dibagi?kan 
sebagai nomor perkenalan pada 
waktu malam “pemilihan umum. 

  

  
  

an ekonomi dan kebudajaan, ma- 
ka itu kita harus mengadakan 
kerdjasama jang sama deradjat 
dan bersahabat.:. Dan ini mengha 
silkan pengaruh jang bermanfaat 
setjara langsung bagi kesedjahte 
raan kedua rakjat. Demikian Liu 
Shao-Chi.. Ia selandjutnja menjata 
kan kejakinannja, bahwa kundju 
ngan Presiden Sukarno ke Tiong 
kok dan pidatonja itu, akan mem 
berikan dorongan jang baru utk 
memperkembangkan lebih landjut 
persahabatan dan saling pengerti 
an diantara kedua negara. Demi 
kian Hsinhua. (Antara). 

KETUA MENTERI Singapu- 
ra Lim Yew Hock menandaskan 
dimuka sidang DPR Singapura 
hari Kamis, bahwa pemerintah- 
nja berniat untuk berdjoang ha- 
bis2an melawan ahasir2 subver- 
sif. 

Dikatakannja bhw rakjat di 
Singapura tidak sadar bahwa ke 
adaan damai dan tenang di Singa 
pura dalam bulan2' “belakangan 
ini sesungguhnja adalah ,,ketena- 
ngan jang mengandung bahaja” , 

Dituduhnja bahwa kaum Ko- 
munis telah mengubah taktik me 
reka dan sekarang berusaha me 
nguasai massa melalui  serikat2 
buruh, perhimpunan2  peladjar,   
  

sipurnaan 

  
Meskipun menghadapi pelbagai kesulitan, terutama mengenai per- 

ET. 

R.-Laut itu merupakan penjem 
organisasi2 angkatan 

AGAM A.L.R.I, — 

A.L.R.I, makin menudju kearah 
A.L.R.I, ini melambangkan arah 
sehaluan. Tetap berpedoman: 

ita Djaja”. 

  

  

S3 

P Bandung Tersang- 
Uang Suap 

jawa Barat M.E.T. Polisi telah 
Kepala Kantor Pusat Perbenda- 
schors karena ditahan. 

Seperti pernah- dikabarkan, M. 
dari Djawatan Transmigra 

si itu telah ditangkap oleh Poli 
s1 karena dituduh telah melaku 

kan ketjurangan2 dengan mem- 
buat daftar uang lembur palsu. 

Supaja M.E.T, mendapat pe 
lajanan jang tjepat jakni supaja 
mandat?nja segera dikeluarkan 
oleh Kantor Pusat Perbenhadara 
an, maka M.E.T. memberikan 
540 dari tiap pengambila, kepa 
da S di Kantor Pusat Perbenda 
haraan itu. 

Menrut keterangan S tidak 
mau mempertjspat mengeluar 

kan mandat itu kalau tidak ada 
upahnja jang 576 itu. 

Seperti diketahui, kini Djawa 
tan Transmigrasi sudah ada 6 
orang jang ditahan karena pem- 
bikinan surat2 djalan palsu dan 
daftar uang lembur palsu. Per 
buatan2 ini ternjata menjangkut 

pegawai dari Kantor Pusat Per- 
bendaharaan. -(Antara) 

  

4 Faktor Jang 
”#Tolong Mesir 
Hingga Na Menga- 
tasi Blokade Ekonomi 

MENTERI keuangan Mesir, 
Dr. Abdul Munim al Kaissuny, 
mengatakan dalam pernjataan jg 
disiarkan hari Rabu, bahwa Me 
sir telah berhasil menggagalkan 
tindakan2 blokade ekonomi jg 
dilakukan oleh negara2 Barat 
tertentu terhadap Mesir sesu- 
dah Mesir  menasionalisasikan 
Suez Canal Company. 

Kaissuny mengaifkan - sesu- 
dah menjampaikan laporan ' me 
ngenai keadaan keuangan Mesir 
kepada presiden Nasser, bahwa 
ada 4 faktor jang menolong Me 
sir. untuk mengalahkan pertjoba 
an2 negara2 Barat tadi untuk 
mentjekik perdagangan luar ne 

1Rep. 

ALRI Lahir- 
njaDi Semarang: 

Mettiorlangkan Pertumbuhan ALRI 
Selama 11 Tahun 

— Oleh: Agus Sujudi — 
KALAU KALI INi saja menjebui2 Semarang sebagai 

kota jang melahirkan sesuatu, djangan dianggap menepuk 
dada menondjolkan sesuatu »kemenangan”, Melainkan setjara 
kebetulan sekali, bahwa peristiwa ini terdjadi dikota Sema- 
rang. Demikianlah, bahwa nama A.L.R.I. jang sekarang ini 
bukan hanja dikenal oleh bangsa Indonesia malahan semua 
bangsa didunia ini mengenalnja, adalah tertjipta dikota Se- 

ta disuatu rumah jang terletak 
di Djalan Mangkunegaran (sekarang namanja Djalan Judistira) 

u didiami oleh saudara Moh. 
Nazir, sekarang kolonel A.L.R.I. di Surabaja. 

laut jang berdiri disana-sini, jang 
.masing2 dengan sebutan jang ber 
(beda-beda. 

Di Semarang para pemuda pe 

lajaran jang pada mulanja dalam 
»Djawa Unko Kaisja” beruasha 
pula untuk mengimbangi irama 
deburan ombak samodera dalam 
membela kemerdekaan  Negara- 
nja. 

Pertempuran2 bagaikan 
pupuk. 

Pertempuran jang berkobar di 
Surabaja pada 10 November 
1945 kemudian sambung bersam 
bung kelain2 tempat,  tjukup 
mendapat sambutan rakjat. 
dangkan jang mengenai Angka: 
tan Laut itu sendiri, dalam bu 
lan Desember 1945 mengalami 
perbaikan2. ,,Badan K an 
Rakjat Laut” mendjadi Tentara 
Keamanan Rakijat F aut. r.F f 
Laut jang berasal dari Sura 
bermarkas di Lawang sedai 
jang berasal dari Djakart: 
Semarang bergabung - m 
satu dan #markasnja di Jos 
ta, 

   

  

   
   

Penjempurnaan organisasi ang 
katan laut itu terus dilakukan di 
samping pertempuran? jg. ber 
langsung disana-sini. 

Perkembangan TKR Laut di 
DjawasTengah dan Barat tiada 
mempunjai hubungan dengan per 
kembangan TKR Laut Dj 
Timur. Masing2 berkembang 
diri sehingga T.K.R. Laut 
bermarkas di Jogjakarta diimu 
kan sebagai Markas  Tertir 
Tentara Keamanan Rakjat LI. 
Djuga jang di Lawang .mengu: 
mumkan sebagai Markas Terting 
gi dari TKR Laut. Keadjan ma 
na tjukup memberikan. banjak 
kesukaran2 jang  merjjulitkan 
usaha2. 

Demikianlah, — dalam 

Djuli 1946 Menteri Pertahanan 

Indonesia dilangsungkan 

konperensi di Malang, jang di 
hadliri djuga oleh Presiden dan 

Wakil Presiden R.I. 'Konperensi 
tsb. memutuskan bahwa- Lawang 

mendjadi Kementerian  Pertahas 
yan Bagian Angkatan Laut dan 

ilang di Jogjakarta mendjadi Mar 
kas Tertinggi Angkatan Laut. 

Pertumbuhan dan perkembang 
an selandjutnja berdjalan ' terus: 

Dua dipisi jang dibentuk kemudi 

an bermarkas di Lawang dan S9 

lo merupakan perkembangan ke 
tuatan jang madju, 

Di Malang dibentuk divisi IV 

ALRI Kalimantan jang bertugas 

mengirimkan expedisinja ke Sum 
da Ketjil dan Sulawesi. Sedang 
kan pangkalan Tegal mempunjai 
tugas menembus blokkade Bes 
landa, jang mendatangkan alat? 
sendjata dari luar dan mengirim 
kan bahan2 devisen. 

    

   

    

bulan 

   

Dewan Angk. “ap 
Dimuka tadi sudah saja kete: 

ngahkan, bahwa “perselisihan? 
ogja dan Lawang sudah bisa di 

atasi. Tetapi, mengatasi soal jg 
demikian itu tidak bisa sekaligus 
sempurna. Kesulitan2 masih ada, 
malahan banjak djuga jang tim- 
bul baru. 

Untuk mengatasi dan menghin: 
dari kesulitan2 itu, maka dalam 
bulan Djuli 1947 dibentuklah 
Putjuk Pimpinan Angkatan Laut, 
dengan seorang Putjuk Pimpinan 
dan 6 orang anggauta. Kesemua 
nja terdiri dari pimpinan Pangli- 
ma Angkatan Laut. 

Dalam bulan Maret 1948 oleh 
Kementerian Pertahanan dibentuk 
Komisi Rasionalisasi — Angkatan 
Laut jang disingkat K.R.A.L. jang 
bertugas membangun dan menju-. 
sun Angkatan Laut. Usaha2 de- 
mikian ini banjak ' menimbulkan 
kesukaran2, namun achirnja da- 
pat djuga diatasi, 

ngan dibentuknja KRAL:, 
Putjuk Pimpinan Angk. Laut di 
bubarkan dan didalam “bulan 
April 1948 divisi Tentara Laut 
digabungkan dalam TNI, sedang 
kan KRAL menerima pertanggu- 
ngan djawab atas corps armada 
dan bagian2 jang tergolong pada 
corps armada itu. 

Kurang dikenal, 
Sampai sekarang, kemadjuan2 

Angkatan Laut sudah sedemikian 
pesatnja. Namun demikian, ia ma 
sih kurang dikenal oleh masjara 
kat. Kurang dikenalnja itu, ada- 
lah suatu hal jang harus kita sa 
jangkan. Djustru karenanja, seka 
rang kita mulai perkenalkan. Ka 
rena Negara kita jang memiliki 
lautan2 luas,  betapapun djuga 
modern-nja  alat2 perhubungan,   geri Mesir, jakni: 

1. Persetudjuan2 bilateral. de P 
ngan negara2 lain, jg menentu 
kan bahwa Mesir. melakukan 
pembajaran bukan dengan ster- 
ling dan dollar AS. 

2. Tjadangan emas Mesir ada 
lah tjukup untuk beberapa tahun. 

3. Semendjak krisis Suez mu 
lai, Mesir telah memperoleh alat 
pembajaran luar negeri jp bukan 
dollar AS dan bukan -sterling. 

4. Mesir telah memindjam 
uang sebanjak $ 15.000.000 dari 

Lim Yew Hock: 
nangan Jang Mengandun 

partai2 politik 
massa lainnja. 

Lim mengatakan bhw tindak- 
an2 anti-Komunis jang dilakukan 
nja itu terlepas sama sekali dari 
kementerian djadjahan Inggris. 

Dalam sidang tadi sebelum 
Lim berbitjara terdengar — tudu- 
han2 dari pihak Ba Partai 
Aksi Rakjat (PAP), jang mena- 
makan Lim seorang ,,boneka ko- 
lonial 

Lim mengatakan dgn tegas da 
lam pidatonja, bhw dia bukan 
boneka kolonial tapi saja 
mengutjapkan terimakasih kepa- 
da Tuhan bahwa saja bukan pu- 
la boneka komunis”, 

dan organisasi2 

P3   

soal mengarungi lautan tidak da 
pat diabaikan. 

AAN ARA EM 

Dana Moneter 
(IMF). 

Seperti diketahui. Inggris dan 
Perantjis membekukan - valuta 
Mesir jg disimpan dikedua negeri 
tadi setelah pemerintah — Mesir 
menasionalisasikan SOC pada 
tgl. 26 Djuli jl. Kemudian me 
njusul Amerika Serikat, tapi da 
lam djangka jg lebih ketjit, 

(Antara). 

Internasional 

»Singapura Kete- 
Bahaja" g wanhaj 

Lim mengusulkan Supaja  mosi 
jang diadjukan oleh Leo jang 
mengutuk pemerintah itu diaman 
demen, dan supaja parlemen. mau 
menjambut dgn gembira ,tindak- 
an keras pemerintah terhadap 
anasir2 subversif di Singapura”. 

Mosi Lee berseru supajii 'parle 
men menjatakan ,,kegelisahan jg 

  

sangat” mengenai masalah ! pes 
nangkapan 6 orang Tiongihoa jg 
didakwa melakukan tindakan? 
subversif dan pc mau nar an 3 bu- 
ah organisasi jang ditjap ntront 
komunis”. 

Sidang dilandjutkan Kamis pe- 
tang (UP). 
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Kepada. segenap bana Instansi ja Dari intah dan badan? partikulir 
serta chalajak ramai, denga ja umunkan bahwa Long ke- 
putusan Kepala Pe Pelajaran Pusat di Djakarta tgl. 8 

. UP, 1/13/3 ialah: 

tgl. 

  

      

   

  

TUMUMAN 
Agustus 1956 

     

      

  

   

  

   

A. Mulai tgl. 1 Oktober 1956 Sdr, R. K. W, Soediono, 
atas per nan sendiri dibebaskan dengan hormat 
dara tannja sebagai Peminipin Umum Sekolah 

B.  Selandjutnja |tgl. 1 Oktober 1956 Sdr. R. K, W. 
Soediono « pegang pimpinan sebagai Kepala 

Rumah Tangga Djawatan Pelajaran 

ersebut A. dan B. diatas tegaslah kiranja bahwa Sdr. 
R.K.W. Soediono mulai tgl. tersebut telah bebas sama sekali me- 
ngurus S. P.S. seluruhnj: se MEN A 

    
   

Diminta dengan horm. bersangkutan maklam adanja. 
Dinas Gedi Tangga Daerah Djawa Tengah 

| Kepala Kantor 
NE 

   

(Lebih Gepar dari Suara 
X 
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- RAMBUT PUTIH mendjadi HITAM.” 

  

Black Hair Dream Oil 
Tiap POTRET BINTANG EMPAT. - 
Kalau tidak hitam uwang dikembalikan. 2 
Sudah mendapat ratusan surat pudjian. P 
Buktikan sendiri. Tidak perlu tjampur air d.Ll. 
Mudah dipakai. & tt 
Harga Rp.25,—, Tambah ongkos kirim 1576 

Bisa dapat beli di rumah2 Obat diseluruh Indonesia. 
Agen2: bisa lihat teks dari Amirosol & Amiro Pomade. PERSEDIAAN TERBATAS. PUSAT PENDJUWALAN : ( 

AMIRODIN “ 
- Depan Kusumojudan 95 A — Solo. / 
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EXTRA: BESOK PAGI 

Djuga dapat beli 
  

.REX” 3570. (7 hi KELAMBU PENGANTEN BERKEMBANG 

Te 722771 
N KA 'DJAD -: 

. 
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» ROYAL" 3.15-5.15-7.15-9.15 Obat tepat untuk 
THE FIRST GREAT ROCK N ROLL Moyp PE h 2 

SN 2 : Bila anak 
Njonja pi- 
lek, gosok- 
lah Vicks 

VapoRub 
didada 
dan leher- 
nja sebe- 

: lum tidur, 
Salep mandjur ini 
menjembuhkan pilek ” 

lekas. Vicks VapoRub 
adalah obat tepat un- 
tuk pilek dada, hi- 
dung, kerongkongan 
sakit dan batuk 

Vas 
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saaruaraa 
KRB Neboi   
  

     

   

  

INI MALAM PREMIERE ! 

(Sedikit hari "ROYAL”) 

Paman Kao, 

3» 

INI MALAM PENGHABISAN. |” "GRAND” 5-7-9.- (13 th.) 3 Diana Cilento-George Baker 

“INDRA” 4.30 7.009.30 (17th) |. 

  

TERIMA LAGI MODEL BARU 
“Bisa lihat di ETALAGE kami. 
  

Kundjungilah 
ASTROLOOG (AHLI NUDJUM) OCCULTIST 

PROF. SHOUKAT : 

Menerangkan segala hal2 penghidupan, peruntungan, pertjintaan, 
perusahaan, keselamatan dan memberi advies untuk menghindar- 

mengakibatkan tidak baik. Mengobati segala rupa penjakit, spe- 
ciaal untuk orang wanita jang ingin punja anak atau jang tidak 
ingin hamil, karena kesehatan. 

Consult Rp.15—. 
Djam bitjara: HOTEL GRAND 
SIANG 9 —1 Telf. Smg. 1395 - Kamar No. 12 

SORE 4—7 Plampitan — SEMARANG. 
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kan segala kesulitan. Berpengalaman dalam memetjahkan hal jang k 
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    Radja Obat Kesehatan! Badan 

Ye anos 
Yiranol extra strong tanggung sembuhkan: Segala matjam pe- 
njakit seperti: Buah pinggang, Djantung berdebar2, sakit urat2 
selurubaja, obat (brains). Ini pil menambah darah dan Semangat 
bekerdja. Baik untuk orang jang bekerdja berat2, bekerdja di- 

  

  » FHE WOMAN FOR JOE” 
Vista Vision (Feckmioolo pa E 
»INDRA" 430-7-9.30 (17 
D. Kumar 'D 2. ai Not: “DRAG. 
Film India Tekst Indon. - 
TINGGAL SEDIKIT MALAM, 
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   Bean S0, (17th) . F Sg TA | 

ay Milland-Mary Murphy | DILIP KUMAR — NIMMI, 
» A MAN ALONE ” S.USHA KIRON  LALITA PAWAR- 

2. Sea bp Trocobw Naa Pn INI MALAM PENGHABISAN:| 4 Ke 23 TAN : #fApakah memang bulan akan Ie-j 
»DJAGALAN” 5.7.9. (17 th) lbih indah djika tidak ada bintik? | 
Sik Hwi — Auyang Safi hitamnja............ 222? 

»SU NU THU” Sebuah fiim India terbesar! 
  
  

INI MALAM 

       

   

8, THE BATTLE CRY OF THE FLAT-TOPS! PREMIERE ! , peta senin» 

1G ana KA "1 
5.09 -7.00 -9.00 | 

(entuk 13 th) 

Extra: 

Besok Pagi 11.. 

Tisrita drama jg 
berkobar-kobar 
tentang Armada 
Amerika Serikat 
jang sedang meng &M 
adakan pertempu 
ran dan perlawa- 
nan iga Diepang 2 
jang dahsjat di Gea atasi 
Samudera Pasifik! 1 5 
Dari udjung ke-udjung penuh dengan ketegangan jang dahsjat ! 
  

Ma Ayana 1 ma im   
"DIAGALAN” ESOK MALAM PREMIERE 5-7-9- (17th) 
Han Tem Tem Wang Kuil dan Kut Ing 
Sebuah film Tiongkok tjeritaan kuno jang mengharukan ! don taka Man aa 
"GRAND” BESOK PREMIERE BESAR »|, UX? S157.59.15  BERBARENG (17th) 5.00 7.00 9.00 

Ex.: Besok Pagi "Lux” IL» & Sore 3.00/Besok Sore ”Grand” 3.15 
    
  

    

   We won't spail your... 
.enjoyment by telling 

2. you why. You must : 
20. M-6-MS thriller filmed 

in Paris in COLOR 
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NE BANTER-STEVE FORREST 
SIMONE RENANT » MAURICE TEYNAG - axeVIGIOR FRANCEN - 

PENA AG tapi dalam kerlingan 
    

mbunuh jang djadi intaian sendjata 

| penjakit: badan lekas tjape, makanan tidak hantjur, sering ma- 
| vab2, kepala pusing, muka putjat, kaki tangan dingin, sering se 

| tidur dalam tidur sering takut2, sakit pinggang, kurang makan 

| Djuga ada sedia lain2 obat jang mandjur. Radium viranol Tonic 

— Unpersai Stores, budiong 05, bumerang, loko Obat Eipx “Tas 

81, togja, Toko Obat Thay An Tjon, Petjinan 66, Jogja: Toka 
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kaotor dan jang suka sport dan badan lemah. Mati angin. Alasan 

semutan, Mata kurang terang, penjakit pikiran (zenuw) tidak bisa 

dan semangat bekerdja ta” ada, untuk itu kita bikin: PIL- VI- 
RANOL jang tanggung 10096 berhasil. Harga 1 botol Rp. 20.— 

Pills, menambah darah......... “.. Rp. 30.—. Pil Gembira....., 
Bean Rp. 15—. Minjak Tangkur ............ .. Rp. 10,— 
Pil Viramin untuk penjakit keputihan .............. Rp. 25,—. 
Yah Wanita seetak Wanita Dag RA ON Rp. 30,— 
Salep Tjantik, menghilangkan hitaman dimuka, panu, kukul, dje- 
Beat Non K3 oa Rp320 Mo £ Setan Lau Rp. 10,—. 
Blossani face Cream, menghilangkan noda2 hitam ........... 
Rp. 15,—. Sultana Figure Cream, membikin bagus badan...... 

- Rp. 30,—. Pujer bikin hitam rambut, tanggung tidak luntur 
De rAna Pingin Rp: 10,— dan 5 gram Wii... Rp 20— 
No Hair Powder, menghilangkan rambut .......... Rp. 20,— 
Munjauk pandjangkan rambut, tahan rontok .......... Rp. 10,— 
Nina -telinpa, kurang mendengar ...... 0... Rp. 10,— 
Saip wasir (ambeien) . ...i.... Rp. 9,—. Salp Eczeem untu: 
kuslis. gatar luka2 . La. Kp. 10,—. Pil Diabetes (sakit gula 

Rp 30, —- Pi Baijok Linn 2. 0 0 Rp3 25,— 
(bal dikyam sesudab terima uang tambah ongk. kirim 154. 

— TABIB MAWN Tambiang 40 Tilp. 4941 — Bandung 
Obai-ohat bisa didapat heh disemus Toko-toko Obat TIONGHOA 
pseluran Io mess 

Sau YenI 

Hoo, Pekodjan 161, Sernarang, Toko Obat Ngo Hok Tong, Gan, 
Pinggir 1, Semarang, Toko Obat Shanghai, Pasar Djohar 42, 
Semarang: Toko Happy, Aloon-aloon 1S, Kudus: Toko Baldjun. 
Dil. Kepatihan No. 105, Pekalongan, Zindabad House, Nonongan 
No. 77, Solo, Toko Sele. Djl Sosrowidjajan No. $ Jogjakarta. 
Loke Juntor, Djl. Maliobero 83, logjakarta, Toko Obat Eng 
Tay Hoo, Petjinan 58. jogia. Toko Obat Tek An Tong, Petjinan 

Obat Eng Njan Ho. Petiinan 73, Jogja: Toko Obat Hok An, 
Djl. Raja 114, Magelang Toko Obat Berlin, Djl. Pasuketan 77. 
Tjirebon, Toko Obat Eng Ho Tong, Dil. Pasuketan 91, Tjirebon: 
Toko Obat Thian Tek Tong, “Djl. Karanggetas 217, Wjirebon: 
Toko Obat Yay Tjoen Hoo, Dj! Keplekan Kidul 218, Pekalongan: 
Toko Obat Thian Ho Tong, Djl. Pasuketan 60, Tjirebon Toko 
Obat ,,Eng Djien Hoo,” Pekodjan 85, Semarang, Toko Obat Thian: 
Seng Ho, Dji. Raja 117, Magelang. 

Tag 2 ML ML IS LA AL SN ML TU SA SR AL 

Djl. WIDJAJAKUSUMA 92 

(Berdiri sedjak th. 1949) 

I. BAHASA INGGERIS: Utk. udjian2 Pitman dan Cambridge. 
Permulaan sampai tingkat Advanced Pitman/Lower Certificate 
Camberdge Va an Rp. 29,— sampai Rp. 60,— p. bin. 

II. BAHASA BELANDA : Permulaan/Landjutan ,, 15,— ,, ,, 
II. ILMU PASTI/ALAM: 9 257 — 9 35 

IV. MEMEGANG BUKU A: Rombongan baru (untuk udjian 
Bond Okt. 1957) dimulai 9 Oktober 1956 Rp. 40,— p. bin. 

Pendaftaran : antara dj. 7.30 — 10.00 dan 16.00 — 19.00 
  

  

"REK INI MALAM DM.B. "ROYAL 
1.00 5.007.909.00 — BERBARENG (17th) 3.15 5.15 7.159.15 
  

  

EXTRA: BE SOK PAGI djam 11.00 di “RE xx” 
  

  

  
3.15 5.15 7.15 9.15 “ash mb 

| Tiga tokoh bintang terkenal kuat dalam sebuah tjerita jang isti- 
mewa dahsjat-nja ! : 

Baal hah ma Hekknaekaa dp AGNES HE sb Da nm sake Da Des. no nan me Tam Sapa bi Ga 

Film jang menggemparkan pemuda-pemudi seluruh dunia ! 
  

        

Ini Mlm. D.M.B, OLEAM ,  KANERT #oo "DO RIO NN” gs) : k 3.00 5.00 7.00 9.00 H , FORD BORGNINE STE 
(untuk 17 th) 

GER 

Ini mlm: pengh. LYI : : 3) 
ag Tip OMA. , Y 

Orntetu 

    dengan ketegangan, padat dengan 
Indjang tjerita Jilat 1! 
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| TFhtoughout the years : 

.. Ondonesias first choice. 

       

&R
 

1 » 

P.T. GAJA MOTOR 
  

     

  

NANGA 
Oa Na 

in KOWE 5 $ Ny Na 0 REA ma 

In Ten 
“ TI $ 1 SR Na 

2 PESAN ata 

      
    

   

  

.     

     

   
DD — 

Penang para 

  

Authorized Dealer: 

  

z DJALAN SULAWESI, TANDJUNG PRIOK - PHONE: 21i/era € 276 » DJAKARTA 

Authorized Service Organizations (A:S.O.): 
    N.V. DAMAI - BANDUNG N.V. PERDANA MOTOR - DJAKART 

N.V. TUNDJUNGAN MOTOR  - SURABAJA N.V. ASMOCO » SEMARANG | 
N.V. IMOCO - DJOKJA N.V. NATIOMOCO - SEMARANG | 

N.V. TUMAPEL MOTOR - MALANG | 

N.V. PERBENGKELAN SIAGIAN - MEDAN 

N.V. TAMPUBOLON » PADANG 

       

   

   

                

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 

     
2 ae 3 2 ea . | SA War 

  

na ea ea aU bO 

gina 

Gigi mendjadi lebih putih 
: ce / 

dalam S4 tu UnGJU 

Deprimanakah tjaranja? Itu tidak sukar, kalau 
mulai sekarang djuga memakai Pepsodenr 
untuk menggosok gigi. Karena hanjalah 

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

   

  

dalam waktu 7 hari! 
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ENTERO-VIOFORM 
Obat jang kami andjurkan untuk 

» Amoebe Dysenterje 
» Medjan @) 
e Buang? SA 

Djika Dokter tidak 

memberikan peratur: 

an lain 3 kali sehari (215) 
L- 2 table No Tiap? tablet memakai merk Cibe 

— 2 yi DEMANN La aa Hye mna nyi 

    

    

  

No: 40   Type Pertj. ,SEMARANG” Idzin No. 3498/111/A/171 

Roy Rogers 

Pendaftaran Udjtan 
Sekarang telah tiba, karena itu sediakanlah pas foto. Pas foto kami hitung hanja Rp. 0,50. Tarif jang semurah itu hanja terdapat pd: 

PHOTO PERS SIGUNTANG 
Bodjong 99 A Semarang. 

WELL pipe IN NE 
: THESE RUINS 

AND WAIT FOR CACTUS TO PASS PA WiTH Tuat LEAD STEERI 
YOU SURE 
YOU CAN SEE 
OKAY WITHOUT 
YOUR CLASSE5, 
Boss?    

ARA 

— Kita akan bersembunji didu- 
lam reruntuhan ini dan menanti- 
kan Cactus lalu dengam lembu 
pembimbingnja itul 
— Apakah engkau tahu pasti 
bahwa engkau dapat melihat de 
ngan, terang. dengan tidak mema 
kai katjamata, pak? 

  

   

5 

f : 
Pepsodengjberbusasbanjak4 4 ?. ' Ng S5 Djuga bagian" gigirjang: cersembunf) / TAN « Tn bi $ dibersihkan oleh busa Pepsodenrjang f / Pepsodent dengan Irium mendjadikan gigi istimewa putih. mengandung irium, / 

: NAN RL LL LL LE EL. ag Aa. Tn 0. 2 IX EX An MT Pa Kal Sp MUAT f # k 
0202/4v1-56 

am ng 

Hari Minggu... 
i 

  

E
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Besok tg. 7 Oktober £ 
hari Minggu j.a.d. 

BUKA SETENGAH HARI.       Aan nang 

TES. | Taopa Komentar ...., 
SAKIT BAARMOEDER, 

Maandstoornissen,  bitjaralah Toko 29 H I E N 1 dengan tak ragu? pada: 
| NJONJA GOUW sendiri, BODJONG 25 | Depok 29 Tilp. 791. SEMARANG | 

    Larangan 
Ma Ra Oa, Ad “Tia, 0 “Uu 0 2 

GOOD ENOUGH 10 HITA N MP wisnu 1 KNEW WHAT You wae Y - Tg FOUR-LEGGED TARGET! N 8 | up To, ROYI WuY ARE You HAVING Tn JUST THAT WILL STALL KOGERS' | S5| THE BROKEN LENSES FROM CATTLE PRIVE SO MY Ah mmf CREW CAN REACH apa BOULPER CANYON 
FIRST! 

  

    

— Tiukup baik untuk me Sementar, itu oo. nembak lembu itu! Lem ——- Saja harap saja akan tahu apa jang sedang en j bu itu akan memimpin Roy! Mengapa engkau periksakan belaka Pie Gg aa 1 penggiringan ternak jang McLean itu, Roy? ana akan dilakukan oleh Ro- —— Sekedar mehifeljdiN..hrasangk a, Dale! gers itu sehingga pekerdja Ke ws « 
pekerdja saja dapat sam- 
pai “di Boulder - Canyon 
lebih dulu! 

  

  
  


