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

LUAR KOTA: ,,Suara Merdeka” (dengan materai) 
»Suara Merdeka”/,,Minggu Ini” Rp. 14,— 4 Rp. 3-— 

Harga Advertensi ,/Suara Merdeka” Rp. 0,95 per mm.-kolom. 
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HARGA LENGGANAN: : 

Rp. 13,— 

Rp. 16 —- 

Rp. 14,— 

Rp. 17, — 
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om 

ETJERAN : ,,Suara Merdeka” Rp.0,75. ,,/Minggu In? Rp. 1,— 
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5 P “5. i: ari Ca Et Sa ia “ 

| jang seperti sudah dikabarkan te | 
“tah memberikan keterangan ter- 

1 tufis 

" madjukan dengan mengingat, bhw 

   

  

n 

Dejangan, kabupaten Magelan jangan, angan Penne ank 
ada seorang iua - bernama $ 

  

      
    

        

    

   

ag Mnnnra MANA 13 
ali, jang terachir fa masih me-f 
miliki 3 Or Dengan ic : 
ri jang pe apa, : ' 
ng Fund 4 i N gara, Lie Fiok Thay jang telah 

a.spak 3g aan astro aj 
jo seba anak jang tertua, 

| bat perbuatan2 Pan ini, pada 
tgl 14 Aprit 1954 dengan sabit 
telak mem bh ajahnja, jaitu 

  

Sudibjo « ketu, dan Djak 
sa Rachmat sebagai penuniut 
umum Pengadilan Negeri Mage 
lang tel. 26-11 jang lalu telah 
mengadakan pemeriksaan — ter-- 
achir atas diri Sastrodimuljo. del 
ngan didjatuhi hukuman pendja 
ra 6 tahun, dipotong selam, da 
lam tahanan sesuar dengan per- 
mintaan Djaksa. Dalam pemerik 
saan, terdakwa memungkiri tudu 
har, bahwa perbuatan terhadap 

“ajahnia itu didjalankan dengan 
sengadja atau dipikir lebih dulu. 
Alasan nuhan karena ia 

| Diterlantarkan | 
— PERTJAJA atau tidak, didesa 

Sa 

  

Perkar dengan Hakim Mr.|. 
d5 

      

  

Perkara Lie Hok 

keterangan jang diperoleh 

meriksaan perkara ini. 

10 415 jo 263 jo 365 KUHP, ja- 
litu ,,sebagai pegawai negeri me- 
lakukan penggelapan uang Rp. 
3,791.20827, memalsukan kwi- 
tansi2 penerimaan uang dan seba 
gai pegawai negeri bertindak se- 
bagai pemborong dalam djaba- 
tannja”." : 
, Uang sebesar Rp. 3.791.208,27 
jang menurut tuduhan  dikorrup:   bersama 3 saudaranja lagi hidup 

terlantar, akib:t perbuatan2 ajah 
nja jang kerap kali kawin | itu. 

AgresiInggr-Perantjis 
Israel Di MWesirBahaja- 
kanPerdamaian Dunia 

| Tendapat Dewan Perdamaian Dunia — 
Njotaken Keinginan 
Sovjet Ditarik Mundur Dari Hongaria 
'TINDAKAN2 PASUKAN Inggris/Perantjis/Isracl di 

Mesir teleh membahajakan perdamaian scluruh dunia, menim 
.buikan bentjana serta ereadihan 
Gemikian pendapat konperensi dari Dewan Perdamaian Dunia 

| dan waki2 Komiie2 Perdamaian Nasional mengenai situasi | 
Internasional dewasa ini. 

Dalam konperensinja jang di-J! 
adakan di Helsinki tg. 18 Nop. 
1. Dewan Perdemaian Dunia te 
lah menjctudjut beberapa — reso- 

  

   
MENURUT keterangan2 jang 

Gipercich rtawan Antara”, 

men, Njonja Saliwati Daud 
(PKI), akan memperotes” Ketua 
Seksi Pertahanan, Sjarif Usman, 

kepada pers dalam kedudu 
kannja selaku Ketua Seksi tsb. 
dan iang al menjatakan rasa 

tidak puasnja terhadap keterang- 
an Pemoriniah mengenai. masa- 
jah2 Angkatan Darat. 

Protes tsb. kabarnja akan di 

keterangan Sjarif Usman itu da 
pat menimbulkan kesan, seolah- 
olah .keterangannja kepada pers 
ita sudah merupakan pendirian 
dari seksi itu. Selain itu, seorang 
anggauta Seksi Pertahanan jang 
lain, jaitu E. Mohd. Mansjur| 
(PNI), djuga mengeluarkan kete 
rangan tertulis jang pada ' pokok 

nja menjesalkan utjapan2 Sjarif 
Usman jang oleh Mansjur di- 
anggap bersifat tidak memper- 
baiki keadaan. 5 

Seperti halnja dengan anggauta 

    

     

seksi Pertahanan jang lain lagi, 
jaitu K.H. Muslich (NU), jang 
sudah menjatakan, dapat meneri 
ma dan mengerti keterangan pe 
merintah mengenai soal2 Angka 
tan Darat serta pertjaja, bahwa 

“Pemerintah dapat mengatasi ke- 
sulitan2 disekitar A.D. itu, maka 
E. Moh. Mansjur dalam ketera 
ngannja itupun menjatakan, bhw. 
sangatlah tidak adil kalau kesala 
han dalam masalah Angkatan Da 
rat ini dilemparkan kepada Pe- 
merintah dan pimpinan Angkatan 
Darat se-mata2. (Antara). 

Afrika Sela 

nja Sena 

  

      

      

  

eat : diri dari Letkol A. Husen, Ma- oper 

Ikan beberapa: bulan belakangan, jor Suib, Major A. Umar, Kapten| Achirnja mengenai aspek? so- Si ,,Pamong Perusahaan batik 
Iini, maka komnperensi sekali lagi Nonna nan In Pem Ali dil,|sial dan ekonomi dituntut Pa aa ajaa AA Up an Maan 

Pn 3. ak n sampai kini telah memulai tugas |kannja sistim desentralisasi jang Jogja, ia 

aa Ma 3 penghapusan mereka untuk menjiapkan re-unie (dalam kenjataannja mengakibat-|Kerto, Batang, Tasikmalaja,  Ku- 
8 politi okZ-an, .pertutj . n :ke II, disamping usaha2 jang me|kan birokrasi jang tidak. sehat dus, Purbolinggo, Wonogiri, Kla 

" Idjata, penghentian pertjobaan2i ngenai penjusunan sedjarah per-'dan mendjadi pokok pangkal kojten, Pekalongan, Djombang, Mo- 

Isendjata2 atom dan hidrogin serta djuangan Sumatera Tengah, men rupsi, penghambat pembangunan ajokerto, Gresik, Madura, Pono-/| 

, dirikan meseum perdjuangan, ve- daerah sehingga menghilanrkan (rogo dan lain2 tempat. Mereka 1e 

   

Laari ni SE Mena an anta 
Salawati Daud untuk 

Akan Protes #ikuh dunia tak menghendaki. pe- 
rang: hanja kekuatan 
Imum dapat mentjegah  bahijaliy 
dan mendatangkan 
segala sengketa setjara damai. 

setjara damai, semua orang selu- 

njambut 
djata PBB 
pertama bagi perdamaian. 
perdamaian akan tetap dalam ke 
adaan bahaja | 
Ingrgis/Perntjis/Israel ditempatkan 
di Mesir. 

segera dan tanpa sjarat dan.se- 

atan! 

'a Iperkemban 

oleh Lie Hok Thay itu, adalah 
vang2 jang diterima  Pertjetakan 
Negara dari ,,Panitia Pemilihan 

Supoja Pasukon 

bagi rakjat jang hidup damai, 

seluruh 
minggu 

usi diantaranja: bahwa 
dalam Leberapa 23 kertenurut tudut id: j 

ikangan ini telah berada. da- Da - S Pan aa 
2 g' asa rupsi itu t 

am keadaan bahaja, umum te-f., “ati an # 2 20 Ra un pidatenl P" upa uang kontan p. mengetahui bahwa 

egarawan2 tidaklah tjukup 
ian harus dibutuhkan tindakan? 

memetjahkan sengketa? 

pendapat 

penjelasaian 

Perdamaian 
antjam. 

Seterusnja konperensi tadi me 
resolusi gentjatan sen- 

sebagai kemenangan 
Tapi 

tetap ter- 

selama pasukan? 

Karenanja pasukan2 
tsb. harus ditarik mundur dengan 

landjutnja “ mendjamin kemerde- 
kaan serta kedaulatan dan  ke- 
utuhan wilajah Mesir. 

Tragedie Hongaria aki- 
bat perang-dingin. 

Sekalipun terdapat perbedaan 
aham mengenai masalah Honga 

ria, namun konperensi tadi dgn. 
suara bulat mengakui, bhw sebab 
utama jang telah menimbulkan 
tragedi Hongaria disatu pihak 
adalah perang dingin jg disertai 
rasa benfji serta tjuriga sampai 
berlarut2 - serta politik blok2an, 
dan dipihak lain, karena kesala- 
han2 dari pembesar2 Hongaria jl. 
dam propaganda asing jang meng 
gunakan kesalahan? tadi. 

. Dengan suara bulat konperensi 
tsb. telah pula menjatakan duka 

Perkara De Guelju 

angan masjarakat, hari Rabu pagi 
serahkan oleh pihak Kedjaksaan Djakarta, 
ngadilan Negeri dikota ini untuk diadili. 

terang »Antara” dari Djaksa R.R.M. Ha' 
rahap jang akan bertindak sebagai penuntut-umum dalam pe 

Lie Hok Thay akan dituntut di 
muka pengadilan atas dasar tudu 
han melanggar pasal2 372 Jo 52 

Irangan dan sebagainja. Siapa Ha 

(menurut keterangan pihak Ke- 

Thay Rani Diserahkan 
Kepada Pengadilan — Terpisah Dari 

| PERKARA WAKIL Direktur Djenderal Pertjetakan Ne | 
menarik perhatian besar kala 

kemaren dengan resmi di 

Demikian menurut 

Indonesia”, untuk keperluan bia- 
|ja dan ongkos - tetak-mentjetak 
kartu2 pemilihan umum - untuk 
DPR dan Konstituante jl, serta 
Siaja2 untuk mengirimkan kartu2 
itu keseluruh daerah di Indone- 
sia, 3 ! 

Pemeriksaan perkara Lie Hok 
Thay dimuka pengadilan ini, 
ikan dilakukan setjara tersendiri, 
terpisah dari perkara Direktur 

Djenderal Pertjetakan Negara, 
Pit de Ouelju, jang seperti dike- 
tahui diuga sedjak beberapa wak 
tu-jang Jalu ditahan atas dasar 
tuduhan . melakukan kedjahatan2 
ang sama. - 
Menurut keterangan2  selan- 

jutnja jang diperoleh ,,Antara”, 
Jlalam pemeriksaan perkara Lie! 
Hok Thay itu kelak, terdapat na- 
mu 21 orang jang akan dimadju 
san sebagai saksi, antaranja sak- 
si2 terpenting. ialah De Ouelju 
sendiri, bekas Menteri Penerang- 
an Sjamsuddin St. Makmur, pe- 
djabat2 PPI, Kementerian Pene- 

kimnja jang akan diserahi tugas 
mengadili perkara itu, masih 
1Kan ditentukan kemudian, demi- 
kian djuga tanggal pasti peme- 
iksaan perkara itu dimuka peng 
adilan. 

Barang2 jang di-sita. 
Barang? jang disita pihak ber-4 

wadjib dari Lie Hok Thay, jang 

    

240.090.—, sebuah rumah didja- 
tan Tiikurai, Bogor, 8 buah mo 
bil, alat rumah-tangga serba lux, 
dan sebagainja. Sampai saat ini, 

Yaksaan, belum ada orang atau 
perngatjara (2) “jang  menjatakan 
Tina akan bertindak sebagai 
“mbela (2) terdakwa. Lie Hok 
Thay ditahan sedjak bulan Agus- 
fus 1956 dan sampai sekarang 
masih. tetap dalm tahanan  se- 
mentara dirumah pendjara Tjipi- 
nang. 

Perkara De Oueliu.| 

kepada pihak Pe : 

“oleh pitak Kedjnksnah. “ Fpendjadjahan “Skatakanaja, bah 

   
    

  

            

    
—- — PASUKAN POLISI P.B.B. 

Mobil2 Pasukan Polisi P.B.B. kelihatan sedang melintasi garis 
| pertaharan paling depan dari pasukan2 Inggris di Port Said, 

UBa Swe : 3 Peng- 
halang' Bagai Per- 
. We 4 g & £ 

s. damaian Dunia 
Persekutuan Militer — Perdjadjohan Dan 

Tidak Ada Keseimbangan Ekonomi 
PM BIRMA, U Ba Swe, hari Selasa katakan, bahwa per 

sekutuan2 militer, kolonialisme dan tak adanja kesetimbangan 
2konomi diantara negeri2 merupakan tiga penghalang tetap 
terhadap perdamaian dunia. Pada suatu waktu keadaan di Ti 
mur Tengah dan Eropa Timur adalah sangat menggelisahkan, 
tapi berkat usaha2 negeri2 serta orang2 jang tiinta damai te 
lah dapat ditjegah makin burzknja keadaan dunia. 

st Dan ang banjak ben dilas 

Pasukan Polisi p. Pa GE normal, 'kata U 
B B Ditengah Pa Ba Swe dalam pidatonja dimuka 

sukan Mesir' Dan 
Inggris- Perantjis 

rapat umum. 
Mengensi persekutuan militer 

dikatakannja,” bahwa sjak wa- 
sangka dan saling mentjurigai 
mendjadi dasar dari semua perse 
kutuan militer, jg selandjutnja 

DJENDERAL Burns, k Da mengakibatkan perlombaan per 

Ian PBB di Mesir, telah memu- 
taskan untuk mencmpatkan pa- 
sukan2 PBB didaerah antara 
pasukan2 Inggris-Perantiis dar 
Mesir. disebelah Selatan Pori 
Said, demikian diumumkan har' 

sendjataan dan tambah memper 
tegang keadaan internasional. D: 

Selasa di Kairo, Keputusan 'te 
Kbenyamban 5 

samping itu “persekutuan tadi 
.membuat negara2 besar menga 
dakan tekanim terhadap negeri? 
ketjil, kata U Ba Swe. Perdama 

dalam komperensi 
pers oleh seorang opsir penghu 
bung dari djenderal Burrs. 

(Antara) 

  

an tak mungkin ada selama di 
nia masih terbagi dalam blok2: 
an dan negeri2 mengadakan :pei 
lombaan sendjata satu sama Jain 

nja. 
Maka it, kata U Ba Swe 

Lpakt serta persekutuan2 militer 
harus dilenjapkan dan diambil 
tindakan2 jg bermanfaat kearat 
perlutjutan sendjata. - Mengenai 

  

an, bahwa perkara tersebut sam 
pai saat ini masih ,dikerdjakan” 

wa pendiadjaha, lambat-laun me 
lenjap, tapi sebagian besar dae 
rah didunia masih langsung ber 
ada dibawah kekuassan pendja- 

ra, kesedung Kedjaksaan Agunp:| djahan.. Disamping iwu. katania 
terhadap dirinja menurut kete-| seterusnja, ada "pendjadjahan 
rangan, Kedjaksaan Agung me- tak langsung dengan menggun”- 

nganggap masih perlu melaku- kan kaki?-tangannja”. Negara2 

Sementara itu diketahui, behwz 
selama 2 hari berturut2 ini De 
Oueljo diketahui dibawa dari tem 
pat tahanannja dirumah pendia-     2 Mengenai perkara P. De Guel 

ju Antara” mendapat keterang- 
kan pemeriks2an2 landiutan. besar memperluas daerah2 pe 

(Antara). ngaruhnja dengan menggunakar 

“militer dan ekonomi. Dan  sel2 
ma pendjadjahan masih ada, se 

kakitangannja melalui tindakan?) 

TantatPerbaikan'DIm 
'Pimpinan Angkatan 
#Darat:Dan Negara j 
feberapa Putusan Re-Unie Ke I Ex Divisi 

Banteng Sumatera Tengah 
SETELAH MENGADAKAN beberapa kali sidang dikota 

Padang, re-unie ke-I ex-Divisi Banteng telah diachiri Saptu 
petang jarg lalu dengan suatu resepsi penutup. Sejain dari 
pengandjang re-unie jang berdjumlah 612 orarg, ikut hadir 

tjara langsung maupun tak lang 
sung, perdamaisn dunia akan ter 
halang, kata Swe. 

Mengehai tak adanja kesetim- 
bangan ekonomi diantara nege- 
ri2 U Ba Swe katakan. bahwa 
hal tsb. telah menjebabkan ada 
nja usaha2 jo keras dn perdjos 
nga, untuk mengatasinja. Kare 
nanja susunan jg sekarang “ ada 
nja negeri2 jg madju dan belum 
madju (under-developed) tidak di 
inginkan. Selama ada negeri2 jg 
belum madju, negeri2 tadi akan 
merupakan sasaran untuk dieks- 

|pakt2 militer merupakan kom- 

Kolc nel 

  

   

  

x . 

Abd. Gani Bitjara 
kan Soal Irian 
Dengan Casey 
MENTERI Luar Negeri Rus- 

land Abdulgani pada hari Selasa 
telah “ membitjarakan - masalah 
Irian "Barat dengan menteri luar 
regeri Australia, Richard G. Ca 
sey, demikian dikabarkan oleh 
United Press dari PBB, Dalam 
pembifjaraan itu mereka djuga 
mempersoalkan masalah2 interna 
sional pada umumnia, akan te- 
tapi mereka dalam pada itu ti- 
dak mau memberikan sesuatu ko 
menter mengenai detail2 daripada 
pembifjaraan mereka ig. bersifat 
pribadi itu. F 

United Press dalam komentar- 
nja menjatakan, bahwa Australia 
sebagai negara tetangga menaruh 
perhatian besar kepada perseng- 
ketaan territorial antara Indone- 
sia dan Nederland itu. Menurut 
rentjana, Ruslan Abdulgani djuga 
mengadakan pembitjaraan serupa 
itu dengan wakil tetap Amerika 
Serikat di PBB, Henry Cabot 
Lodce Jr., pada hari Rebo. Se- 
landjutnja ia djuga ' berharap 
akan menemui para menteri luar 
negeri lainnja dan djika mungkin 
djuga sekretaris djenderal PBB. 
Dag Hammarskjoeld.  'Demikianj 
berita UP. (Antara). 

SA “3 Pa SA Pa Ya 

Liga Awami 
: . NyUAga 

Mulai Mreteli 
Kawish”Rizvi Keluar 
Karena .Tak Setudjui 
Politik Suhrawardhy 
SEORANG anggota terkemu- 

ka dalam Liga Awami hari Se- 
Ren jbl. telah keluar dari partai 
'sb., karena terdjadi selisih fa- 
ham dengan P.M. Suhrawardy. 
Dalam pernjataannja dimuka 
amum Rizvi menerangkan, bah- 
wa ia menjokong politik Juar 
negeri jang merdeka, dan bahwa 

untuk menghantjurkan plotan 
Asia perdioangan nasional di 

dan Afrika. 

gota2 terkemuka Liga - Awami 
dalam sidang daruratnja menja 
takan kegelisahan jang sangat 
thd. tjara Suhrawardy mengada- 

sahaCoup 
Pimpin 
Z Lubis 

K S.4.D. Dan Djakea TentaraAgung 
Diperiatahkan Untuk Terus Mela- 
kukan Tindakan-Tiadakan — DPR 

Akan Diberi Keterangan Pada 
Awal Balan Desember 

SIDANG DEWAN MENTERI pada hari Rebo siang 
kemarin jang berlangsung dari“djam 10.39 sampai dengan 
djam 14.30 mengambil kesimpulan bahwa memang ada usaha 
sCOoup @etat” jang dipimpin cleh Kolonel Zulkifli Lubis. Si 
dang Dewan Menteri tersebut djuga dihadliri oleh KSAD Djen 
deral Major A.H. Nasution. Menteri Penerangan mengatakan, 
bahwa afjara satu2nja dalam sidang tsb. jalah soal Angkatan 
Darat. Keterangan kepada DPR akan diberikan pada awat4. 
bulan Desember nanti sebelum reces. 

Pengumuman lengkap jang di” 
Ikeluarkan - Pemerintah sesudah 
sidang tadi sbb.: Dewan Menteri 
dalam sidangnja pada hari Reb6' 

|tgl. 28 Nopember 1956 membitja 
Irakan lagi setjara mendalam ke- 
adaan dalam Angkatan Darat, 
Dewan Menteri menarik kesim- 
pulan bahwa telah terdjadi ren 
tetan permufakatan2, persiapan? 
dan perbuatan2 pelaksanaan utk. 

mengadakan coup d'etat jang di- 

oimpin oleh Kolonel Zulkifli Lu- 
Sis. Tindakan KSAD dan Djaksa 
Tentara Agung jang sampai seka 

rang dilakukan selalu dengan pe 
ngetahuan dan persetudjuan Pe- 

merintah.. Pemerintah memerin- 
tahkan kepada KSAD dan Djak- 

sa Tentara Agung untuk melan- 

djutkan tin -kan2 menurut hu- 
kum pidana tentara dan hukum 

disiplin tentara. Pemerintah akan 
segera. memberikan keterangan 

kepada DPR tentang kedjadian2 

tsb. diatas. (Antara). 

  

Commonwealth 
Hampir Sadja 

| Bubar 
COMMONWEALTH hampir 

sadja bubar sebagai akibat tin- 
dakan Inggris-Perantjis di Mesir, 
Hemikian hari Selasa dikatakan" 
oleh Pearson, menferi Inar neceri 
Kanada, dalam parlemen di Gtta 
wa. Menurut Pearson, ketera- 
ngannja ifu tidaklah dibesar-he- 
sarkan. Inggris dan Perantjis se- 
sungguhnja berlaku — hid'aksena 
dengan menjetudjui penghentian 
tembak-menembak di Mesir, ka- 

  

PEMBERIAN GELAR DOKTOR HONORIS CAUSA 
KEPADA RS, H. MOH, HATTA 

Hari Selasa bertempat di Sitihinggil Pagelaran oleh Universitas 
Negeri GAMA Jogja telah dilangsungkan upatjara pemberian gelar 
Doktor Honoris Causa dalam Ilru Hukum Repada Drs. H. Moh. 
Hatta, Upatjara ini dihadliri pula oleh P.J.M. Presiden, Menteri 
Pengadjaran Sarino, Menteri Kchakiman Prof, Muljatno, Djend. 
Maj. Simatupang, serta para perbesar lainnja. Djam 10.00 tepat 
Prof. Dr. Sardjito Presiden Universitas GAMA dengan disaksikan 
oleh para Proffesor dan docent dari 3 Universitas Negeri jaitu 
Universitas Indonesia, Erlangga dan GAMA sendiri membatjakan “ 
putusan pengangkatan Drs. H. Moh. Hatta djadi Doktor Honoris : 
Causa dalam Ilmu Hukum. Gambar nampak: Prof, Dr. Sardjito 
ketika membatjakan pengangkataznja. (NAPPHO). “ 

Keberesan Keuang: 
.an Di Pusat, Maw 

pun 

    
  

   
    
   “Di Daerah 

Adalah Tanggung Ijawab Pemerintah — 
Tidak Benar Pemerir toh Henja Bertindak 

»Safety First” 
DIAWABAN MENTERI Dalam Negeri atas pemanda 

ngan umum babak ke-II RUU perimbangan keuangan jang 
Giberikan kepada sidang parleren pleno terbuka hari Selasa, 
disertai pula dengan nota perubahan atas RUU itu. Pekok 
daripada nota perubahan itu ial”h penegasan pengertian bahwa 
sumber daerah a.l. ialah dari | asil perusahaan daerah. « 
Dan bahwa ketentuan peniera Ish tergantung pada hukum2 eko 

han padjak peralihan, padjakiromi jang tidak dapat diikat be . 
upah, padjak meterai, padjak ke itu sadja oleh sesuatu undang2. 
kajaan, padjak perseroan dan se| pemerintah tidik setudju dgn. 
bagian dari “penerimaan bea- Tn 
musuk, bca-keluar “dan #jukai pendapat. seolah2 pusat  bertin- 

akan diatur dengan Peraturan Petak ,safety firS?? dengan meng- 
merintah ig masih akan dikeluarjambil bagian2 sumber . keyang- 

kan sebagai pelaksanaan un-'an bagi diri sendiri, sedang sisa- 
dang2 perimbangan keuangan'nja baru untuk daerah, karena 
: Na ARE i 2 5 . 
itu dengan mengingat faktor2 jg hygaimana  sadjapun. pemerintah 
mempengaruhi keadaan keuangani 

, 

   

daerah, a.l.: luas daerah, djum- | tap bertanggung aiawgh. tenan 
lah penduduk, potensi perekono' Yap keberesan dipusat, mgupun 

mian, tingkat ketjerdasan rakjat,| keberesan didaerah. ( 
tingkat kemahalan. pandjang dja| Menurut pemerintah,  dalyn & 

penjusunan penitia pertimbangan 
tentang perimbangan keuangan 
itu, akan diutamakan” tenaga? 

dari pusat, karena mergka sewak 
tu2 harus berkumpul dan beker- 
djaintensip. Disampae itu “di 
daerah prepinsi pun akan dibet 

tuk panitia serupa itu tingkat pro 
pinsi. Panitia dipusat sewaktu? 
dapat memanggil atau berhubung 

lan2 jg diurus oleh daerah, pan 
djangnja saluran pengairan jg di 
urus oleh daerah dan apakah 
daerah itu seluruhnja atau seba 
gi?n terdiri atas pulau2. Keten 
tuan berjakunja undansg2 ditetap 
kan tel. 1 Djanuari 1957. 

  

Pemerintah menegaskan, -bah- 

wa dengan adanja suatu undang2 

perimbangan keuangan tidak ber 

crti bahwa kesulitan untuk me-|an dengan ahli2 dari daerah utk. 
ngembnalikan — otonomi daerah kepentingan pekerdjaan panitia 
akan dipetjahkan sekaligus.  Tin-|r       rena kalau tidak Commonwealth 

tentulah petjah dan bubar. Demi- $'7ot merincenkan kesukaran, se 

kian Pearson. (Antara) | 

dekan pemerintah hakekatnja ber € bahwa sedjak 
0 peme intah pusat telah mem 

berikan pindjaman2 “kepada dae 
rah utk. memperluas atau mem 

  

bab tertjapainja pemetjahan ada 

  

"Di Lahore, Senen kabarnja ang) 

Corps Veteran Indon. 
Hasil Jang'Dihsrapkan Dari-Kongres 
Veteran - Dilihst Deri Sudut Psycho- 
logis Soal Veteran Bisa Mempenga- 

ruhi Djiwa Angkstan Perong 
KONGRES VETERAN akan merupakan tempat bermusjawarah 

para veteran. Masil jang diharapkan ialah terbentuknja satu corps 
veteran Indonesia, paling sedikit terbentuknja badan kerdjasama 
seluruh organisasi veteran. Bentuk badan bara jang resmi dan kom 
peten ini akan memudahkan usaha kearah penjelesaian masalah ve 
teran, baik dari pemerintah, maupun dari pihak veteran sendiri. 
Demikian keterangan Maj. (AD) Suharjo kepada pers, sebagai Kep. 

bernur dan undangan lainnja. 
Re-unie ex-Divisi Banteng telah 

berlangsung dengan pembukaan 

pawai obor di kota Padang jang   tjita terhadap penumpahan darah 
jang tragis di bulan Oktober“dan 
Nopember dan selandjutnja me- 
Injampaikan rasa simpati kepada 
rakjat Hongaria jang mengalami 
pertjobaan2. Diandjurkan supaja 
gerakan2 perdamaian nasional 
Imemberikan bantuan materiil dan 
moril sebesar mungkin kepada 
mereka. 

Tarik mundur pasukan2 
Sovjet dgn persetudjuan 
pem. Hongaria dan Uni 
Sovjet, 

Kemudian konperensi tadi me- 
njatakan-  keinginan2nja supaja: 

|1. pasukan2 Uni Sovjet dengan 
|Ipersetudjuan — antara 
dan Uni Sovjet ditarik .mundur: 
2. memberikan kedaulatan sepe- 

“Inuhnja kepada Hongaria. 
Dinjatakan pula, bhw gerakan 

perdamaian dunia tetap taat pada 
1 Iorinsip2 tertjantum dalam Piagam 
1PBB, 2 
Ijampur-tangan mengenai kedaula 
tan 

'Ibangsa. Mengingat hidupnja kem 

terutama prinsip2 tanpa- 

serta kemerdekaan semua 

bali perang-dingin serta adanja 
“jang menggelisah 

pelarangan pemakaian sendjata2 
atom tetap mendjadi tudjuan po 

di kok dari gerakan perdamaian.   bujang ke negeri 
oleh 
   
    

   

     

      

   

  

   
   

  

   

    

   
   

  

telah didaratkan 1 
d. Dikutipnja berita k. 

   

jelaskan 
“Madfetis aris da: ranffis masih kedapa 

“Umum PBB hari Selasa keren Sa ti 1 
| Juar negeri Mesir, Fawzi, telah! 
— mendjelaskan lagi pendirian Me-. 

5 Pertama-tama ia meminta 
lis. memperhatikan berita? | 

g mengatakan bahwa tank2| ag “di 

lerika dan berita2 jg 
oleh ,,Daily Herald”, | 
a La jang terbit 

' Selandjutnja Fawzi! 
1 $ bahwa Mesir 

an Suez dibersih- | 
sukan2 Israel/Ing 

Antara-Tass). 

tan di wilajah Mesir. Tetapi Me 

sir dengan bantuan PBB segera 

akan melaksanakan pekerdjaan 

ita setelah pasukan2 itu mening 

galkan Mesir. 
Fawzi 

Iiagi, bahwa pasukan2 polisi PBB 

Iberdiam di Mesir hanja selama 

disetudjui oleh pemerintah Mesir. 
Pasukan2 itu 

  

dan Israel.   
  

Hongaria 

Sekseli L 

kemudian menjatakan 

berdiam di Mesir 

'hanja bertalian dengan diserang 
Inja Mesir oleh Inggris, Perantjis 

' Pasukan PBB itu di Mesir bu 

jIkanlah pasukan pendudukan, bu 

dilandjutkan ke Bukittinggi dgn 

appel kehormatan dimakam pahia 

wan pada hari Rabu 21 Nov. '56 

jang lalu. 
, Beberapa putusan. 

| Diantara keputusan? penting 

Ijang telah diambil dalam rapat2 

're-unie tersebut, ialah kesediaan 

para anggota membulatkan tekad 

untuk meneruskan perdjuangan : 

sampai keaghir zaman untuk men | 

tjiptakan masjarakat jang adil, 

laman dan makmur serta bebas 
| dari kehinaan. Seluruh pengikut | 
're-unie ex-Divisi Banteng Suma- 
itera Tengah menjadari rasa tang | 
gung djawab jang ichlas untuk | 
turut menjelesaikan revolusi na-j 
sional Indonesia. Suatu pernjataan 
'jang dikeluarkan dan minta per- 
“hatian Pemerintah guna perbaik- 
an masjarakat dan negara telah 
ditanda tangani oleh seluruh pe- 
ngikut, $ 

Sementara. itu telah dibontit | 
pula suatu dewan jang diberi na, 
ma Dewan - Divisi Banteng jang 
akan berusaha memperdjuangkan 
putusan2 jang diambil, dengan tia 
ra mejakinkan instansi2 jang her 
.sangkutan dan selandjutnja da- 
'lam waktu jang mendesak akan 
Imengambil inisiatief sendiri. Usa- 
ha2 pembangunan langsung akan 
segera dilaksanakan sesuai dgn 
kesanggupan jang ada. Sebanjak 
17 orang anggota Dewan jang 2   dipilih waktu itu antara lain ter- 

  

teran, invalide, djanda jatim pia- 
tu, makam pahlawan, soal panuji, ! 
lentjana dan embleem. 

Pernjataan?. 

kan menggantikan pasukan2 
menjerbu Mesir, bukan 

lan, demikian ditegaskan 

njatakan keputusan PBB 

sir dan mengachiri  adanja pa-' 
sukan2 penjerbu di Mesir. 

Sebelum itu Dr. Fawzi menge 
mukakan kekedjaman2 pasukan2 
penjerbu di Mesir. Dikatakannja, 
bahwa penduduk sipil, termasuk 

  
  

Menteri Negara Dahlan Ibrahim, Panglima TT. I Kol. Simbo 
ion, Pangiima TT. II Letkol Bariian, Kol. Sadikin jang me 
wakil KSAD, Residen Mr. Abu Bakar 

ira Republik Indonesia. 

satu korps dalam Angkatan Darat. 

agi Pendirian Mesir 

membersihkan Terusan Suez, bukasihan. 
kan untuk menjelesaikan persoaluntuk keperluan lainnja dan per 

oleh Isediaan air di Port Said dirusak. 
Fawzi. Pasukan PBB itu bukan| Demikian Fawzi jang seterusnja 
untuk membatasi kedaulatan Me- | menjatakan 
sir. Tetapi sebaliknja untuk meJitu 

guna (sadja, tetapi" harus diselidiki dgn 
mengachiri agressi terhadap Me-! seksama. 

plcitir oleh negeri2 jg madju, ka 
ta Swe, ig kemudian menjatakan 

Djaar mewakili Gu bila negara2 besar dapat mengu 

dia dan menggunakan sebagiar 
dari uang tadi guna memperkem 
bongkan neperi2 ig belum ma 
diu, maka istilah "belum madju” 
akan lenjap dari muka dunia. 

(Antara) 

' Pokok2 perdjuangan re-unie jg 
didjelaskan dalam pernjataan tsb, 

ialah penjelesaian persoalan da- 

lam taraf negara dengan menun 
tat disegerakannja perbaikan2 jg 
progressief dan radikal di segala 
lapangan, terutama didalam pim 
pinan Angkatan Darat dan dida- 
lam pimpinan Negara dengan dja 
minan?nja demi keutuhan Nega 

  

SYRIA TEMBAK ISRAEL? 
Orang? Syria hari Selasa telah 

mencembaki sebuah mobil Israel 
di sebelah Timur danau Kuler, 
demikian diumumkan oleh djura 
bifjara militer Israel di Tel Aviv. 

s 

Tentang penjelesaian dalam ta- 
taf daerah dituntut, agar segera 
dilakukan pengisian pedjabat2 
penting dajam pemerintahan di- 
daerah propinsi Sumatera Tengah 
dengan tenaga2 jang mampu, dju 
djur, memiliki daja tjipta dan 
konsekwen- revolusigner, jang se 
dapat?nja berasal dari daerah itu 
sendiri. 5 5 
Menurut segera diselenggarakan 

nja pemberian otonomi jang luas 
kepada daerah Sumatera - Tengah 
sesuai dengan perkemhangan2 jg 

ada, 
lajani Kebutuhan 

Divisi Banteng untuk Su- 
matera “Tengah. 

Mengenai pertahanan daerah di 
tuntut supaja didirikan satu Ko- 
mando Pertahanan Daerah dalam 
arti territoriaal, operatief dan ad- 
ministraticf “jang sesuai dengan 
pembagian. administratief dalam 
negara Republik Indonesia dewa 
sa ini: dan jang merupakan Ko- 

(GBI) calam kedudukannya 

mando Utama dalam Angkatan 
Darat. Menuntut ditetapkan- : 
nja ex Divisi " Banteng Su- buh GKBSI. 
matera Tengah sebagaikesatuan : 7 : iura 
panglaksana Proklamasi mendjadi! 'Perpetjahan itu telah terdjadi 

di Solo dengan berdirinja kopera 

   

itu akan membentuk sebuah gabu 
ngan koperasi batik tersendiri di 
luar keanggotaan GKLI dan se 
landjutnja akan dimintakan hak 
sebagaimana hak jang 
oleh GKBI. Demikian @&.l. 
kan dalam ,,laporan umum  ten- 

Itang pendjualan  cambrics dari 
GKBI” jang dibuat oleh Muchari 

ihisiatief dan kegiatan2 daerah. 
Demikan antara lain putusan2 

re-unie ex-Divisi Banteng Suma- 
tera Tengah. . 

dinjata 

jg. orang perempuan dan anak2, te | Hadisardjono ketua koperasi 

untukllah disembelih tanpa mengenal|"Pembatik'”” Ponorogo, jang di- 
1 sampaikan kepada instansi2, par- 

Rumah2 sakit dipakai tai2 dan organisasi, koperasi? pri 
mair dilapangan pembatikan dan 
sebagainja untuk diketahui dan 
mendapat perhatian jang berwa- 
ajib. 
Dinjatakan dalam lanoran itu, 

bahwa perhatian jang sepenuhnja 
diharapkan dari jang berwadjib 

latas isi laporan tersebut, karena 
para pengusaha batik dikatakan 
pada umumnja dalam keadaan ha 
haja. Dimintanja agar kedudukan 
GKBI sebagai impartir. dan distri 
butir tunggal ditindjau kembali 
oleh pemerintah, djustru karena 
kedudukan GKBI dewasa ini ti- 

lagi dengan adanja 

bahwa tuduhan2nja 
djanganlah dibiarkan begitu 

Menurut Fawzi, sebelum dilaku 
kan agressi jg gila itu, “Terusan 
Suez diurus  setjara ' sempurna 
oleh Mesir. Lebih dari 3000 ka 
pal telah lalai “Terusan, terse- 
but. Demik 
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ak Barat,       

rangi pengeluaran2 militernja sa 

tunggal untuk melajaai kebutuhan seluruh pengusaha2 batik 
“baik jang tergabuag didalamnja maupun jang tidak tergabung, wa tiap2 anggota TNI adalah tja- 
maka kisi telah terdjadi perpetjahan2 jang hebat didalam tu 

dimiliki , 

  

kan usaha2 mengenai pemilihan 
wakil2 ke konvensi Liga Awami   Pakistan Barat guna mendjamin, 
agar sebagian besar wakil2 da-' 
lam. konvensi tadi terdiri dari 
pengikut2 Suhrawardy. Konven- 
si tsb. akan mengadakan perte- 
muannja Gi Lahore tg. 14 Desem- 
ber jad. Sementara itu anggota2 
Liga Awami di Lahore menuduh, 
bahwa PM Suhrawardy berusa- 
ha hendak melenjapkan mereka 
iang menentang politiknja, agar 
Crang2 jang akan hsnja meng- 
ckor politiknja, menruasai orga- 
nisasi tsb. (Antara). 

  
G.K.B.L Djadi Petjah 
Rasa Tidak Puas Dalam Tjsra GXBI Me 

Seluruh Pengusaha? 
Batik -— Gobungan Batik Boru Akan 

Didirikan Diluar G.K.B.1.2 
BERYUBUNG DENGAN rasa tidak puas akan beleid 

jang didjalankan ole Gabungan Koperasi Batik Indonesia teran sudah membajangkan masa 
sebagai hnsortir dan disiributir 

, 

pertimbangan dari Kementerian 
Perekonomian, bahwa azas impor 
tunggal dan distribusi tunggal me 
hngenai bahan2 batik perlu diper 
tahankan untuk dapat mendjamin 
ketenangan dalam pasar barang? 
tersebut, lagi pula mengingat ke 
adaan struktuur industri batik da 
lam negeri dewasa ini. 

Seperti diketahui, dengan  pe- 
ngumuman Kementerian k'erekono 
'mian no, P/151 ttg. 5 Oktober '55!| 
Biro Devisen Perdagangan (BDP) 
ditetapkan, bahwa mulai Septem 
'ber 1955 impor dan distribusi ine 
ngenai greys dan cambrics. di 
rahkan kepada GKBI. 
demikian maka GKBI diberi 
dudukan sebagai importir-tunggal 
gan  distributir-tunggal untuk ba 
han batik tersebut sehingga dgn 
demikian mendjadi bertanggung- 
djawab atas persediaan greys dan 
tambries pada koperasi2 batik 
dan “para pengusaha batik lain- 
nja. 
Dalam laporan tsb. dikemuka- 

kan beberapa tindakan dan per- 
aturan dari GKBI jang merupa- 
kan beleid jang dipandang meru 
gikan kepentingan para pengusa 
ha. batik, sebagai bukti2 jang me 
nundjukkan bahwa GKBI ternja 
ta tidak mampu diserahi tugas 
oleh pemerintah sebagai importir 
dan distributir-tunggal untuk me 
lajani kebutuhan seluruh pengu- 

  

  saha2 batik, baik jang tergabung 

Tiap negara harus memperhati 
kan masalah veteran ini, dengan 
memasukkan dalam rentjana pem 
bangunannja sesudah perang. Di 
Indonesia masalah ini penting, ka 
rena memiliki sifat tersendiri. 
Para veteran Kita berasal dari per 
djuangan kemerdekaan, tidak da 
ri perang dunia ke-1 atau ke-ll. 
Sebagai tenaga sukarela, veteran 
kita sadar akan perdjuangan ke- 
merdekaan, dapat dipandang se- 
bagai inti djiwa revolusioner 
1945, jang sebenarnja harus dipu- 
puk dan dibiribing. Dalam 5 ta 
hun jang achir ini pandangan ki 
ta terhadap para veteran tersebut 
mulai kabur. Demikian Suharjo. 

Mempengaruhi djiwa A.P, 
Dilihat dari sudut militer psy- 

Chologis masalah ini djuga dapat 
mempengaruhi mereka jang” ma- 
sih duduk dalam A.P. Djika pa 
ra veteran itu tidak mendapat 
tempat dan status semestinja da 
lam masjarakat kita, jang seakan 
akan mereka itu hanja dianggap 
sebagai tenaga jang lebih (tidak 
dibutuhkan), dapat dimengerti se 
landjutnja, bahwa orang mendja- 
di ragu2 akan masuk dinas mili 
ter. Sebaliknja jang kini masih 
terikat dalam lingkungan kemili 

depannja jang suram, djika nan 
tinja mereka telah meninggalkan 
dinas kemiliteran. Disadari, bah- 

lon veteran. Demikian ditegaskan 
Major (AD)”Suharjo. 
Anggota2 AP, maupun para ve 

teran menaruh penuh harapan ter 
hadap RUU Veteran jang sedang 
dibahas oleh pemerintah seka- 
rang, karena perdjuangan masalah 
veteran. ini djuga untuk generasi 
ja.d. RUU ini sangat penting er 
tinja untuk meningkat pada UU 

monis 

Kongres didaerah2, 

iteran dalam setiap 

jorang 

nisasi 

si-organisasi 

  Bela Umum dil. ketentuan kearah 

Kemudian diharapkan, 
stansi pemerintah 
ngurus keperluan2 para veteran 
itu, didalamnja duduk tenaga2 
dari veteran sendiri, untuk men 

r agar 
jang akan me- 

SETELAH mengadakan pem- 
bitjaraan2 dengan KSAD Nasu- 
tion pada hari Rebo kemarin 
Panglima Tentara dan Terirtori 
um 1 ,,Bukit Barisan”  kolonel 
Simbolon pulang kembali ke-pos- 
nja di Medan. Djurubitjara Ang 
katan Darat pada hari Rebo 
siang kemarin itu menerangkan 
al, bahwa pembitjaraan2 jg. di- 
lakukan oleh KSAD dan Kolonel   imaupun jang tidak tergabung di 

(Antara). dalam GK.B.I, 

    

Simbolon tentang pelaksanaan 
timbang terima Komando TT I 

pengerahan tenaga untuk perang. ' 
Ea 

Bag. Penerangan Panitia Kongres Veteran Seluruh Indonesia jang 
akan dilangsungkan mulai tanggal 22 sampai 36 Desember j.a.d. 

har- 
dan 

dapatkan kerdja-sama jang 
dari jang mengurus 

jang diurus. 
Utusan kongres, 

Berdasarkan laporan2 jang sam 
pai ke pusat, ketjuali untuk dae- 
rah2 Sulawesi dan Nusa 'Tengga- 
ra, kini telah terbentuk Pamitia2 

termasuk Iri- 
Masing2 organisasi ve 

daerah jang 
beranggotakan lebih dari 206 

diperkenankan mengirim- 
kan satu erang utusan. Bagi orga 

jg beranggotakan 200 atau 
kurang dapat digabungkan keang 
gotaannja dengan organisasi vete 
ran lainnja dalam perutusan ting 
kat propinsi. 
Menurut keputusan Panitia Kon 

gres, Ikatan Tjatjad Veteran In 
donesia (ITVI) diberi dispensasi, 
tiap2 tjabang diperkenankan me- 
ngirimkan seorang utusan, karena 
djumlah keanggotaan ITVI hanja 
sedikit dan persoalan jang dihada 

an Barat. 

pi chusus membutuhkan pembaha 
san tersendiri. 
Demikian pula kepada organisa 

1 si peladjar veteran di 
berikan dispensasi, pengiriman 
utusan didasarkan djumlah anggo 
ta tiap2 organisasi, jaitu tiap 
250 orang anggota diwakili oleh 
seorang, mengingat peladjar 
biasanja hanja terdapat dalam ko 
ta-kota. 
Untuk biaja kongres tersebut 

panitia telah mengadjukan ang- 
garan biaja kepada pemerintah 
sebanjak “Rp. 1,5 djuta, sedang- 
kon kongres diharapkan akan di 
kundjungi oleh 1.200 sampai 1.500 
orang. Selain utusan? dari organi 
sasis2 veteran dacrah2, djuga be- 
kas komandan2 kesatuan lama 
akan diundang, baik jang masih 
dalam kemiliteran maupun diluar 
hja. 
Selama hari2 mendjelang Kon 

gres Veteran ini diharapkan sa- 
na dari Pa organisasi ve- 
erah maupun AP, Demikian Maj. 
(AD) Suharjo dari Penerangan FN 
nitia Kongres Veteran Seluruh 
Indonesia. (Antara). 

telah ditjapai kata sepakat untuk 
dilaksanakan dalam waktu jang 
dekat ini. 'Pengoperan Komando 
TT I tersebut tidak djadi dilaksa 
nakan kepada Kolonel Z. Lubis 
jang seperti direntjanakan semula 
berhubung ' dengan tersangkutnja 
Z. Lubis dalam ,,perkara”. Peng 
ganti Kolonel Lubis jang akan 
memangku djabatan Panglima T'T 
I akan diumumkan pada waktu- 
ja. Demikian Penerangan Ang- 
katan Darat, Sementara itu me 

mbangun perusahaan daerah den 
bunga 396, dan pengembaliamber- 
angsur dim. 20 tahun. Ditahun 
1956 pusat menjediakan Rp. 150 
djuta utk. fonds pindjaman ita. 
Disamping itu daerah dapat mes 
mindjam atas bunga 514 05 sam 
pai 670 dalam djangka antara 10 
sampai 20 tahun dari Bank 'Ta- 

ditundjuk pemerintah. : 

rintah memperhatikan soal 
perluan devisen bagi daerah, ses 

sumber keuangan kepada daerah 
tingkat HIT masih memerlukan pe 
njelidikan jang mendalam, Kini 
sebelum pembentukan daerah Ui 
Itu, ' pemberian beaja 

ban anggaran 'keuangan pusat, 
Achirnja mengenai perminta- 

an perhatian kepada daerah ke- pulauan ' Mentawai, pemerintah 
tah menerangkan, bahwa mes mang untuk daerah? kepulauan pada umumnja persedisan mo- tor-boot 'bagi keperluan peme- rintahan masih kurang, maka pem pangunan motor-boot2 Kkefjil itu exan diusahakan dalam tempo 3 tahun ini. (Antara), 

Biaja Untuk 
Kongg Veteran 
P. M. ali San upi 
Memberi Bata 

HARI REBO kemarin djam 
10.09 dilangsungkan pertemuan 
Entara P.M, Ali Sastroamidjojo 
dan delegasi Panitija Konggeres 
Veteran seluruh Indonesia terdiri 
atas Let. Kol. R. Pirngadie, Sho 
:ch Iskandar, Soepardi, Geno Soe 
santo, Majoor Soeharjo dan Ha jan Basri. Demikian keteraigan 
Majoor Soeharjo djurubitjara Pa 
sitija Konggres Veteran setaruh 
Indonesia kepada pers, Dalam 
pertemuan tsb, didjelaskan oleh 
Panitija tentang persiapan? Kong 
gres dan dibitjarakan beberapa 

  

  persoalan jang diharapkan ban. 
tuan dari Pemerintah, 

Pengoperan Komando T.T. I Akan 
Dilakukan Dalam Waktu Singkat 

ngenai penjelundupan2 didaerah 
Sumatera Utara jang terkenal 
dengan sebutan peristiwa Teluk 
Nibung”,  djurubitjara  Penera- 
ngan Angkatan Darat menerang 
kan, bahwa terhadap peristiwa 
itu pihak Kedjaksaan Agung me 
mutuskan tidak akan melakukan 
sesuatu penuntutan setelah Ke. 
djaksaan Agung memeriksa buku 
buku (keuangan) jg. diperlukan, 

(Antara), 

bungan Pos atau dari bank? jang 

  

Pun diterangkan, bahwa perne- 
key 5 

dang mengenai pemberian bagian | 

, kepada 
desa dilekukan langsung tai Ti . 
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| koh sev1 
(ENGLAND) 

  

    
GOODYEAR 

La HARGA ISTIMEWA -!!! 
  

We 

ukuran 600 X 16 
650 X 16 

ERA . 750 X 20 
DUNLOP (ENGLAND) 750 X 20 
BAN SPEDA "VREDESTEIN” 

(HOLLAND) 28 Kiki 

  N.V. Toko , HA 0. Bodjong 49 -— Telf. 579, Semarang. 

    

    

      

MALAYA IMPORT CO. — €.V. SABAR — P.D. SAPI-HE — 
“ NN. BORNEO SUMATRA HANDEL MAATSCHAPPIJ. 
The Dunlop Rubber Co. (Indonesia) Ltd., Tanah Abang Bukit no. 3, 
Djakarta, offers all assistance and techincal aid free of charge 
to National Importers to enable them to import Dunlop products 
direct from'Dunlop factories throughout the world. 

ANVA 

STANDARD- VACUUM 

a) Perawat 
b) Medis Analis 

Sjarat2 Penerimaan: 

1. a) dan b) Wmur tidak lebih dari 35 tahun. 
2. a) Tamatan S.M.P, atau sederadjat, serta mempunjai 

idjazah Perawat-A dan Keterangan Merawat Orang 
Bersalin dan Kanak2. 

b) Tamatan S.M.LP. atau sederidjat, serta mempunjai 
idjazah is Analis. 

a 

b) Telah mempunjai pengalaman kerdja beberapa tahun 
j pada laboratorium Rumah Sakit. 

4. a) dan b) Lantjar berbahasa Indonesia dan tjukup pa- 
: ham bahasa Inggeris. 

Para pelamar diminta supaja mengadjukan lamaran tertulis, 
dengan keterangan lengka 
pengalaman kerdja, sudah 

. ai umur, pendidikan, Pp mx 

kawin atau belum, dsb, kepada: 

K1. STANDARB- VACUUM PETROLEUM MAATSCHAPPLI 
Recruiting and Employment Office 

ioyee Relations Department 
ur Gerong, Pelemhang   

a) Telah mempunjai pengalaman kerdja beberapa tahun $ 
sebagai Perawat dalam kebidanan dan chirurgie. 

  

  

: 4 pe NN : Baru Terima: 
BUKU AGENDA N.B. Sistim Lembaran 1957 
Sebagai gantinja Succes-agenda 
Omslag Plasiic, mekaniek vernikkeld buatan Germany. 

Chusus diterbitkan untuk keperluan Indonesia. 
Untuk pertama kali ditjetak dalam bahasa Indonesia. 
1jotjok sekali untuk hadiah pada HARI NATAL (Kerstmis) 
HARI TAHUN BARU dengan mengirimkan Buku Agenda N.Bt 
Satu-satunja hadiah jang meresep dihati. 

Ha Rp. 55,— per buah. 
Luar Kota tambah ongkos kirim Rp. 2,50. 

Ing 00oc.oumeonua 

LA) 
JUN TV Lee 

, 1 | serena pi 
Ji | SEMARANG 
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Obat Anti Penyarit Kurir 
G3 1 Geuas Mas 

Sangat Mardjur untuk 

'. menjembuhkan Segala 
perjakit kulit dll. | 

am Perbotol 4 

| Bisa beli di tokoz dtanterotempat 
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Pe 
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(Hampir Terdjadi Kerojoka 

     
    
    

2g 

  

lah ULO DH ga 
Selama $ Han 

kan Legi Antara 
belanda Indo Dengan Pemuda. 

SELAMA KIRA2 1 djam Selasa siang jbl. jakni antara djam 
11,30 sampai 12,30 tampak alat2 negara jang terdiri dari anggautar 
obbrig dan Polisi Negara melukukan pendjagaan kuat didepan 

gedung sekolah ULO dan didjalan? sekitarnja di Djl. Mugas Sema 
rang. Sementara anggauta Mobbrig dalam melakukan pendjagaan 
itu nampak ada jang dengan bajenet terhunus sehingga mermbul- 

  

     

  

Fl 
  

   

   

itu, Dalam pada itu nampak pula 

Suara2 jang tersiar — diluaran 
9 Ipada ketika itu menjatakan bhw 
beberapa saat sebelum ada pen 
djagaan dari alat2 negara itu ham 
pir sadja terdjadi perkelahian ke 
rojokan antara peladjar2 sekolah 
tersebut dengan pemuda2. Seperti 
'diketahui, peladjar? dari sekolah 
ULO itu terdiri dari golongan In- 
do Belanda. Untungnja sebelum 
kerojokan terdjadi, pihak alat2 
negara telah datang tepat pada 
saatnja sehingga peristiwa Kero- 
jokan dapat ditjegah.  Demi- 

Pada saat itu peladjar2 Jekolah 
ULO tsb. jg hendak pulang keru | 
mahnja masing2 tampak didjeput 
bersama2 dengan. truck dan ken- |   

Iwannja sendiri   

daraan lain2nja. Setelah peladjar2 
ULO seluruhnja $ 
pendjagaan kemudian ditiadakan. | 

Keterangan pihak 
berwadjib. s 3g 

Menurut keterangan pihak Ke- 
polisian seksi II atas pertanjaan | 
kita dikatakan, bahwa hampir ter 
djadinja peristiwa kerojokan itu 
karena terdapat salah paham diar 
tara peladjar2 sekolah ULO tadi. | 
Pendjagaan jang dilakukan pada | 
sekolah itu dimaksud untuk .men 
tjegah hal2 jang tidak diinginkan | 
sebagai akibat dari adanja salah 
paham itu jang sudah dapat di 
selesaikan dengan baik. 
Adapun mengenai salah Paham 

itu dapat dikemukakan sbb. : Pa 
da hari Senen jbl, seorang .Inde 
Belanda peladjar sekolah ULO 
tsb. memberi tahu kepada kawan 
nja seorang pemuda peladjar se- 
kolah SMEA dengan mengatakar 
bahwa ada sementara pemuda2 go 
longan Indo dari tempat lain jg 
akan mengerojok seorang peladjar 
sekolah SMEA. Karena pemberian 
tahu itu mungkin. dianggap ku- 
rang djelas, pada hari Selasa pagi 
dua orang peladjar SMEA mene-| 

jang 1 

SImui lagi seorang peladjar dari se, 
kolah ULO tadi. Selasa pagi itu 
peladjar dari ULO ini sedang ber 
angkat kesekolah bersama dengan 
adiknja. Ditengah djalan ia ber- 
temu dengan dua peladjar dari 
SMEA jang berkendaraan jeep. 
Dengan maksud untuk diadjak 

berunding dilain tempat, seorang 
peladjar dari ULO itu kemudian 
diadjak naik jeep, sedang adiknja 
nja peladjar ULO itu ditinggal- 
kan. Adiknja jang ditinggalkan 
ini jang belum mengerti, bahwa 
kakaknja sudah kenal baik dengan 
dua peladjar dari SMEA itu, me 
rasa tjuriga dan kuwatir. Ia pu 
lang memberi tahu kepada ajah 
nja dan kemudian disekolah ULO 
ia memberi tahu kepada kawan2 
kakaknja, bahwa kakaknja diam- 
bil oleh 2 orang: pemuda naik 
jeep: Kawan2nja sekolah ini kemu 
dian djuga merasa kuwatir kalauf 
seorang peladjar ULO jang diba 
wa naik jeep itu dikerojok. De- 
mikianlah mereka lalu 'memberi- 
tahukan kepada pihak Kepolisian, 
tapi achirnja ternjata bahwa pe- 
muda Indo jang dibawa naik jeep 
itu kembali dengan selamat dan 
tidak diapa2kan sebab memang 
hanja diadjak rundingan oleh ka 

Kini oleh pihak jang berwadjib 
kesalahan paham itu sudah bis: 
diselesaikan, dan kekuatiran ke- 
dua pemuda SMEA akan dikero- 
jok oleh golongan Indo dari lain 
tempat djuga bisa diselesaikan 
pula, karena sementara golongan 
Indo dari lain tempat itu djuga 
telah dipanggil oleh pihak jang 
berwadjib untuk didengar ketera 
ngan-keterangannja. 

Pap   

HARGA EMAS. 
Chusus utk. “Suara Merdeka” 

SEMARANG, 28 Nop. 1956: 

24 karat: djual 
beli... 

22 karat: djual .. 
beli 

TOKO 
     

    

MingguanTjermin 
No. 322 

1 Desember 1956 

:JANG DITJERMINKAN: 
Mr. Wilopo. 
Ketua Dewan Konstituante,   

| 

MENTERI PARTIKELIR: 
Dengan tulisannja jg enak di- 
batja “ melaporkan tentang : 
Tidak puas. 

MENUNGGU KOPI DINGIN : 
- Mang Tjukil memberikan tju- 
kilan jang djenaka tentang: 
Inflasi pria, Hantu dipendjara ) 

. Sukamulja, Korupsi jang tidak 
berbahaja dan Singa buas lagi 
mengintai kita. 

ASTROLOGIE : 
Astrologer Wong Kam Fu jg 
terkenal itu meramalkan nasib 
peruntungan pembatja dalam 
seminggu, 

TAMASIJA : 
| Pembatja akan dibawa melan- 
tjong ke Kota Berlian Hitam. 

TJERITA? PENDEK : 

| 

1, Teman dan iparku, 
2. Tamu di kantor Pemerintah 
3. Menghadapi keruntuhan. 
4. Pengchianat. 
Semuanja adalah tjerita2 pen- 
dek jg akan memberikan sau- 
dara kepuasan, 

FILM: | 
Aneka rampai Djakarta wood. 
Lady Godiva of Coventry dan 
The Rose Tattoo. 

SURAT DARI LONDON: 
Membawa pembatja menero- 
pong keadaan di London, 

Dan artikel2 lainnja ig segar se- 
: perti: Tjerita Sam Kok, Tjerita 

1001 malam Tiongkok, Santapan 
it Rochani, Teka-teki silang berha- 

diah, Mesem ketawa, Pengalaman 
pembatja dan Halaman bergam- 
bar dari parade bintang2 film 
luar dan dalamnegeri jg meng- 
giurkan dsb.-nja, 

Disamping itu disadjikan SAJEM | 
BARA BESAR BERHADIAH 
Rp. 750.— 
Safu2-nja mingguan nasional ber- 
halaman 48 dan ig paling padat 
isinja. , 
Bisa didapat pada agen2 distri- 
busi seluruh Indonesia. 
Etjeran per nomor untuk Djawa 
Rp. 3,50, 
Untuk luar Djawa Rp, 4— 

TATA USAHA : 
MINGGUAN TJERMIN 
Pasarbesar 76, Surabaja. 

AGEN? DI SEMARANG : 
KENG BOOKSTORE, 
Djl. Mataram 133, dan 
TOKO BUKU TAWANG, 

kan kesan adanja kegentingan jang sangat dalam gedung sekolah 

kian suara2 jang tersiar diluaran. | 

sudah pulang 1957 

pemuda? bersama rakjat berkeru- 
mun bergerombolan?2 dibatas? tempat pendjagaan. 

JAWA TENGAH MENGADA- 
He PEMILIHAN SERENTAK. 

Menjambung berita tentang kon 
perensi PPD (Panitya Pemilihan. 
Daerah) Propinsi Djawa Tengah 
jang dilangsungkan di Semarang 
tg. 26 Nop. jl, lebih djauh da 
pat dikabarkan, bahwa konperen 
si tersebut telah mengambil kepu 
tusan untuk mengadakan Pemili 
han didaerah Propinsi Djawa Te 
Ingah setjara serentak. Dan untuk 
Iselandjutnja ditentukan, bahwa 
pada tgl. 17 Djuli 1957 semua 
IDPRD2 dari Propinsi sampai pa 
da daerah?nja telah dilantik. Kon 
perensi djuga telah mengambil pu 
tusan tentang bertempat tinggal 
pokok 6 bulan dari setiap Pemi- 
lih terhitung sampai pada 1 Apri! 

.. Sementara. itu mengenai 
djumlah TPS ditiap2 Desa konpe 
rensi menjerahkan kepada masing 
masing PPD. 

Kominike Bersa- 
ma Kambodja- 
Berpegeng Pd! Panch 
Sila: Tionghoa Di 
Kambodjs | 

   

ra
k 

iserukan 
Djangan Berpolitik 
PERDANA MENTERI Chou 

&n Lai dari RRT dan perdana 
nenieri San Yun dari Kambodja 
tari Selasa telah menanda ta- 
igani sebuah pernjataan bersama 
ang menegaskan persetudjuan 
2RT dan Kambodja mengenai 5 

prinsip hidup berdampingan se- 
ijara damai. £ 
Dikatakan dalam  pernjataan 
sama itu bahwa politik luar 

eseri kedua. negeri tersebut jig 

das.rkan prinsip Pancha Sila 
kan membantu tidak sadja ke 
akmuran rakjat mereka, tetapi 

juga membantu mempertahankan 
erdamaian di Asia dan dunia. 

alam pernjataan itu Chou En 
ai “selandjutnja menerangkan 

LA" orang Tionghoa jang ting 
.I di Kambodja harus taat dgn 

ndang2 dan adat Kambodja dan 

Jak melakukan 'kegiatan2 “poli 
k. 

Chou mengandjurkan mereka 
apaja ikut serta daiam usaha me 

ijukan kemakmuran rakjat 
unbodja. Kedua perdana 'mente 
Lidi merasa sangat puas dgn 

netiuan besar dalam hubungan 
halalan antara kedua nege 
in memutuskan bahwa hu 

t: hart. merupakan tjon 
a bugi kerdjasama dan penger 

in ernasional. 
Somikian pernjataan bersama 
1. (Antara). 

Bukan Antara ' 
KKO Dan Mobrig 
fembak Menembak 
Di Tandjung Priok: 
DJAWATAN Penerangan Staf 

Angkatan Laut dalam keterangan 
aja mengenai perisiiwa tembak- 
menembak di Tandjang Periuk 
saruZ ini menjatakan antara lain, 

   

in 

:Ibahwa pangkal kedjadian itu ada 
lah perseksihan antara beberapa 
anugota ALRI jang tinggal 
usrama Yanajung Perjuk dengan 
beberapa anggota Mobiele Bri- 
gade. 

Diterangkan, bahwa beberapa 
diantara anggota2 ALRI ini ber 
pakaian lapanga, (hidjau). Mere 

ika tidak bersendjaia dan bukan 
dari Korps Komando (KKO) AL 
KI. Pada waktu terdjadinja peris 
tiwa tsb. tidak sorangpun dari 
anggota KKO jang ikut serta. 

Menurut hasil penjel:dikan Di 
tnas Polisi KKO ALRI/KDMD. 
datangnja tembakan dari dalam 
setasiun kereta-api Tandjung Pe 
riuk, jang menurut seorang ang 
gota Polisi. Militer jang ketika 
itu berad, disitu. dilepaskan oleh 
seorang anggota Mob-Brig. Ke 
terangan ini diperkuat djuga oleh 
seorang pendjual rokok  d'seta- 
siun Tandjung Periuk. (Ant.) 

Fe 

  
| SIARAN RADIO R. I. 

SEMARANG, 20 Nop. 1956: 
| Djam 06.25” Sech Albar. 06.20 
Pengadjian. 06.45 Suara Bing Sla 
met. 07,10 Rajuan Doris Day. 
07,30 Aneka warna pagi. 13,15 San 
tiswaran. 14,10 Njanjian Nien dan 
Tuty. 1430 Lagu2 Aneka. 17,00 
Peladjaran Beksan. 18,15 Dari dan 
untuk Angg. A.P. 19,30 Ruang 
Wanita. 20,30 Laporan Da 
ke-16. 21,00 Podjek Studio. 

"Petilan Wajang Orang. 22,15 Pe 
tilan Wejang Orang (landjutan). 
23,00 Penutup. 

SURAKARTA, 30 Nop. 1956: 
Djam 06.15 Pengadjian. 

ra. 07,30 Indonesia gembira. 07,45 
Rumba dan Conga. 

modra. 14,10 O.K. Rajuan Muda. 
17,00 Dunia: kanak2. 

datang. 
ni Karawitan. 19,30 Irama Malu 
ku. 20,30 Motjopat Peladjar. 21,20 
Sweet music. 21,30 Hidangan Nu 
santara. 225 Rajuan malam. 
23,00. Penutup. F 

JOGJAKARTA, 3890 Nop. 1956: 
Djam 06.10 Pembatjaan Al @ur' 

an. 06.35 Orkes Wood Herman. 
06.45 Lagu2 Tango. 07,20 Rdjuan 
The Mariniers dll. 07,30 Hiasan 
pagi. 13,10 Ruangan Wanita. 14,10 
Hiburan Siang. 17,00 Penghantar 
minum teh. 17,40 Dolanan Kanak2. 
18,15 Menikmati suara Patti Page. 
18,30 O.K. Peni. 19,40 Bunga Ram 
pai Deli. 20,15 Pudjaan kepada 
Bintang. 20,30 Atraksi Achir Bu- 
lan. 21,15 Obrolan Pak Patrol. 
21,30 Ujon2 Monosuko.: 22,15 Ujon2 
Monosuxo (landjutan). 24.00 Penu 
tup. 
DJAKARTA, 30 Nop. 1956: 

Djam 06.10 Pengadjian. 07,30 
Orkes Suara Angkasa. 12,39 Game 
lan Djawa. 13,30 Orkes Kr. Pus 
pa Kemala. 
bur Hati. 17,30. Pilihan 
ngar. 18,89 Orkes Bandar Dja 

ta. 19,30 Orkes ' Gumarang. 20,30 
Laporan Olympiade ke-16 21,15 O. 
M. Irama Agung. 29,15 Sekar Ga 
ih Pantiawarna. 23.00 Penutup. 
TJIREBON, 30 Nop. "1956: 
Djam 06.10 Pangadjian. 06.35 

Irama lama. 07,10 Orkes Empat 
Sekawan. 07,40 Irama Pulau De 
wata. 12,03 Irama Padang Pasir. 
13,10 Hidangan ROS. 13,40 Barat 
gembira. 14,10 Suara Ratna dan 
Nien. 17,00 Kesenian SR. 17,30 
jaran A. P. 18,15 Publikasi dan 
asjarakat. 18,30 O.H. Gembira. 

1920 Gelanggang Peladjar. 20,15 
Lagu2 Lubuksikaping. 20,30 Trim 
Tapanuli. 21,15 Reportage. 21,30 
Orkes Kr. 
ni Djawa P.B,I, 23,00 Penutup, 

  

     

  

  
  

 Idioio:    

06.30 
Rajuan pagi. 07,20 Malaya gembi 

12,03 Siang 
gembira. 13,40 Kiriman Orkes Sa 

17,40 Varia 
Djawa Tengah. 17,50 Sendja men 

18,15 Kridoraga. 18,30 Se 

14,30 Orkes Penghi- 
Pende- 

jakar 

Sangkuriang, 22,15 Se 
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IKol. Zulkifli Lubis | 
| Perwira ,Mysterleus' 

Sudut Watak Pribadi Dan 
Kepertjajaonnja 

K JANG Pari mystericus dalam Angkatan Da 

| .Beberspa 

   
   

kolonel ZSaikifii Lubis, 
2KO Ukuran buat seora 

Gn Lubis 
Ijah jarig Ienggambarkan keteg 
Lran, Viemang waktu mudanja 

  

   

  

Tetapi perang dunia kedua dan 
revolusi 17 Agustus 1945, mem 
buka djalan miijam2 buat manu 
sia2 Indonesia, Dan Zulkifli Lu 
bis kemudian baru mentj'um ba 
dju tentars pada mas. pendudu 

si berkobar. & Ka 
Lubis adalah seoring pendiam 

terkemuka pada masa revolusi 

dinas rahasia jang tjakap. Walau 
pun kalau orng kenal terus b: 
sa melemparkan tuduhan  kepa 
danja .,dia sombong”, tetapi ka 
lau sudah dikenal agak Im. ke 

"liru prasangka jang dem'kian. Se 
bagai sahabat dia adalah orang 
jang tidak pernh menondjolkan 
dirinia. : 
Tatkala dia memegang djaba- 

tan sebagai Kepala Staf I inte 

'igence) pada Markas Besar Ang 

"atan Darat, maka dia benar2 
lisegani orang dan rekan2 se- 
yngkatannja. Lubis tidak lekas 
nempertjajai orang, seperti djuga 
ulit untuk menebak apa jang se 
ilang terpikir dalam diri Lubis. 
Zulkifli Lubis mendapat didi 

:an pada AMS Jogja dan mem 
sero'eh idjazahnja pada STM 
jaman Djepang. Seperti  djuga 
kebanjakan pemuda2 lainnja, di 

Ijaman Djepang djiwa mudanja 
»in berkobar2 dengan penuh se 

Perawakannja tidaklah besar 

jang berasal dari Tapanuli ita mempunjai wa 

ran Lubis guna mendjadi seorang tentera. 

kan Djepang serta tatkala revolu | 

dan pandai sekali menjimpan ra ' 
hasia. Dia mempunjai bakat jg. : 
subur untuk mendjadi anggota di ' 
nas rzihasia. Namanja mendjadi | 

karena dia dikenal sebagai opsir | 

ng perwira baggi. Tetapi kol. 

uhan bathin dan kedalaman pi 
tidak ada terlintas dalam piki 

biengadakan feeling. 

“Setelah rapat dibuka lagi ma 
ka tertjapailah suatu perumusan 
jang diestudjui oleh rapat jakni 
tentang pembentukan sebuah Pa 
nitia jang bertugas menerima ba 
han2 untuk kemudian menjimpu! 
kan dan menjusunnja dalam sua 
tu rantjangan peraturan tatta-ter 

Itib..Rantjangan ini lalu disam- 
paikan kepada sidang pleno Kon 
stituante untuk disahkan. Paniti» 
tsb. terdiri dari atas kurang lebih 
72 orang anggaut, dan 6 orang 

lagi, jakni ketua beserta S5 wa 
'kil ketua. Panitia itu disusu, me 
“nurut peraturan berimbang jakni 
tiap fraksi jang mempuniai 1 
sampai 10 anggauta diwakili oleh 
1 orang dalim Panitia: fraksi jg 

| 5 mempun'ai 1! sampai 20 anggau 
Oa Dana ta diwakili oleh 2 orang: dan 

—KER Z Lubis — fraksi jang mempunjai lebih dari 
. 100 anggaut, mempunjai 4 orang 

tah sekarang, kolonel Lubis tidak wakil dalam Paniti, tsb. Kedudu 
pertjaja bisa dilakukan dengan kan ketua dan 5 wakil-ketua' dr 
djalan ,,demokratis parlementer”.y1?m Paniti, itu ialah karena dja 
Untuk itu dia pertjaja, bahwa batannja. . 
,dengan udjung bajonetlah” bisa Atas usul ketua, maka sidang 
dihasilkan suatu — Pemerintahan (Ke I Konstituante ini dihentikan 
baru jang betul2 bersih dari (Kurang lebih 154 bulan dan akan 
,anasir2 ketidak-djudjuran dan dilandjutkan lagi pada tgl. ' 14 
korup.” Djalannja menurut kolo- Djanuari 1957 jang akan datang. 
nel Lubis, adalah dengan kekua- Djauhkan diri dari peris- 
tor nian tiwa2 sehari-hari jang in- 

  

  

Sidang Konst'tuante Per ' 
Ineati :'Dilandjatkan Be- 
sok 14 Ujunuari 1957 

Kata Ketua Wilopo: Dlm Konstliuante Se- 
mestinja Tidak Ada Pihak Jang Menjokong 

Pemerintah Atau Pihak Oposisi 
DALAM RAPAT Senen malam jl. sidang Konstituante telah 

menjaksikan penjerahan pimpinan dari ketua-sementara H. Rid- 

wan kepada ketua jang dipilih jaitu Mr. Wilopo, Sesudah meng- 
utjapkan pidato penjambutan selaku ketua, 
meneruskan rapat tentang pembitjaraan bagaimana sidang Konsti- 
tuante harus membahas rantjangan peraturan tata-tertib dan atjara2 
selandjutnja. Tidak kurang dari 12 anggauta berbitjara dan ke- 
mudian rapat di-schors untuk memberi kesempatan kepada fraksi2 

maka “Mr. Wilopo 

didjadikan pedoman 
rumah-tangga negara, 
kehidupan “masjarakat jang  se- 
djahtera-sentausa dan ' membentuk 
suatu bangsa jang berkebudajaan 
tinggi. 
Menurut Mr... Wilopo. dalam 

parlemen atau DPR-Daerah bia 
sanja ada 2 pihak, jaitu jang me 
njokong dan jang beropposisi ke 
pada pemerintah. Dalam konsti 
tuante jang serba chusus kedudu 
kannja itu, pihak-pihak demikian 
semestinja tidak ada. Kit, mene 
mukan perumusan sebaik - baik 
nja tentang susunan negara, 'Su- 
sunan masjarakat, dan tjara mem 
bentuk bangsa..  Diharapkannja 
supaja para anggauta sadar akan 
pentingnja saling-mengerti — un- 
tuk memudahkan permusjawara- 
tan, mendiauhkan diri dari penga 
ruh peristiwa-peristiwa dan ke 
djadian-kedjadian politik sehari 
hari jang serba insidentil jane ti 
dak mempuniai sangkut paut de 
ngan pembikinan undang-undang 
dasar. 

Konstitusi modern meliputi 
lapangan kehidupan jang 
luas, 

mengatur 

kata, bahwa menurut adjaran 
lama jang dimaksud dgn undang2 
dasar itu hanja suatu rangkaian   Untuk itu kolonel Lubis mem- sidentil. 

punjai konsepsi sendiri dan bah- Ketua Konstituante Mr. Wilo-   
mangat. Kepadanja oleh Dje | 

yang diberi kepertjajaan . dalam ' 
Tjuoo Seinen Kurensho dengan ' 
jabatan sebagai Tjuu Taitjo. 

Kemudian kareng kesungguhan 
dan keradjinannja, maka oleh 
Djepang dia dikirim ke Tange- 
rang untuk mengikuti pendidik 
an chusus dari seorang kapten 
Kenpetai di. Tanggerang. Disini 
lah di, Gapat menundjukkan ba 
katnja dalam ilmu gerakan raha 
sia, hingga ia mendapat keper- 
tjajaan uik dikirim ke Saigon se 
lama beberapa bulan. Dan sekem 
balinja dari san, lalu ditempat- 
kan pada Diawatan Rahasia Dje 
pang, jang terkenal dengan nama 
Kipas Hitam”. 

Setelah Proklamasi Kemerde- 
kaan menggabungkan diri pada 
BKR jang kemudian mendjelma 
mendjadi TKR, TRI dan achir 
nia TNI. Selama itu dia berke- 
tjimpung dlam bahagian raha 
sia” dan ket'ka RI berpusat Ji 
Jogia ia ditempatkan di Bagiar 
V. (Se kolone). Waktu ini umur 
nja kira2 38 tahun. 

Iwa mengangkat namanja. 
Nama kolonel Zulkifli Lubis 

wuai menempati halaman2 'su- 
'at2 kabar tatkala muntjul :,Pe 

stiwa- 17 Oktobr 1952”-.Na- 

  

»mpck2 opsir2 tinggi jang me 
nan'a disedjalankan dengan “ ket 

kan untuk memimpin pemerinta- K San r 
han jang di-inginkannja' itu dia f4 menerima pimpinan itu menge 
telah menentukan orang2-nja, di | mukakan betapa beratnja peker- 
antaranja untuk djabatan2 Presi-| Sjaan menjusun suatu konstitusi 
den, Perdana Menteri, ' Menteri !2n9 meminta pemusatan pikiran 
Pertahanan dan KSAP-nja (Ke- kita sekalian. Diharapkannja :su- 

pala Staf Angkatan Perang). “Paja para anggauta  menjadari 
Portdalu balita mini benar2 arti dan kedudukan kon- 

Dalam keluarga sendiri kolonel, “tituante sebagai badan pembuat 

Lubis adalah ajah jang baik. Iste' pokok2 pikiran tertentu untuk 
rinja adalah keturunan radja?) 
Keprabonan Tjirebon. Kolonel itu' dokter. Dan tidaklah mengheran 
disamping ketaatannja kepada! kan, kalau isterinja sakit, maka 
agama Islam, djuga orang jang kadang2 dipanggilkan dukun. 
masih pertjaja kepada mistik. Kej Inilah sedikit tentang kolonel 
vertjajaannja ada pada seorang) Zulkifli Lubis, tjita2-nja din wa- 
dukun disamping pada  seorang'taknja sebagai manusia. 

Blok Islam Dim Konstit- 
tuante Adakan Ikrar 
Bersama Utk Bersatu 

Djihad Akbar Tanpa Berdorah Ialah Spj. 
Kaum Muslimin Indonesia Bisa .Menulis- 
ken Riwejat Dan Sedjarah Baru 'Jg' Lebih 

Segar Dan Benar: Kata Natsir 
SENEN SORE JL. telah diadakan pertemuan antara para 

anpggauta fraksi2 Islam dalam Konstituante jakni Masjumi, NU, 

  
  

  tentang golongan ,,pro 17 Okto 

er”. Dan inilah sebenarnja jang 
nembuat renfjana golongan “17 
Dktober tersbut lumpuh sebe- 
um lahir. , 

Sesudah itu namanja makin 
mendjadi populer dikalangan 
umum: Lebih mendjadi populer 
lagi ke'ika Menteri Pertahanan 
dalam kabinet Ali pertama, Mr. 
Iwa Kusumasumantri ' mengans 
katnja bersama2 kolonel  Sapari 
dan kolonel  Abimenju untuk 
mendjadi Assisten2 KSAD Bam 
vang Sugeng. Dan dua 'orang 
lainnja itu ternjata sampai seks 
rang tetap setia berdimpinga, de 
ngan kolonel Zulkifli Lubis. 

Peristiwa 21 Djuni. 
Namanja lebih terkenal Iagi 

tatkala timbul peristiwa ,,21 Dju 
1955.” Jaitu dengan pimpi- 

nan dan dipelopori oleh kolonel 
Lubis (waktu itu sebagai wakil 
€SAD). meka diboikotlah pelan 
'ikan kolone! Bambang Utojo jg 
sada waktu itu diangkat mendja 
4 KSAD menggantikan ' Bam 
sang Sugeng. Ekses daripadanja 
“lah timbulnia desintegrasi dim 
calangan angkatan Darat dan 
kedudukan kabinet Ali Sastroami 

ni 

Djatuhnja kabinet Ali pada 
waktu itu oleh tindakan jang di 
pelopori kolonel Lubis membuka 
lembaran baru dari sedjarah hi- 
dup kolonel jang mysterieus itu. 
Dalam bulan Februari 1956 keti- 
ka kabinet Burhanuddin Harahap, 
adalah Lubis pula jang mengirim 
koerier kepada Imam Dil. Karto 
Suwirjo atas persetudjuan Mente. 
ri Pertahanan a.i, Burhanuddin 

PSH, Perti untuk mempererat uchuwwah Islamijah. Pada er“ 
temuan jang berlangsung dalam ramah makan ,,Naga Mas” “ita 
pemimpin2 dari tiap partai tersebut mengeluarkan suatu ikrar 
jang bermaksud menggalang persatuan dikalangan kaum Muslimin 
dalam menghadapi persoalan2 jang akan datang. : : 

Moh. Natsir (Masjumi) berka sekarang telah meningkat kepa 
ta, bahwa puluhan djut. Musli-/da taraf jg lebih tinggi dari ma 
min Indonesia menantikan hasil ss jang sudah2, dan ia jakin bah 
Pe Sa ia Ta diihad akbar j.ing sebenarnja 
mereka pilih untu udul 2 5 Tan 5 
Konsiituante supaja memperdjo 2 dalah Pane. mna, 5 Pn 
angkan tjita2 umat Islam Indone'sama antara partai2 Islam adala 
sia, jaitu tjita2 hidup aa San Na Pa 
jang telah bersemi dalam  dadajwa kalau Masjumi dan sud 

umat Islam djauh sebelum ada'sedia mendjadi imam umat Islam 
nja tjita2 revolusi 1945. Setelah' maka Perti sedia untuk mendja 

Me ag Lan Pn ii makmum (pengikut) malah se 
gas itu, maka Natsir menjata-!5:. PAN ea ae : 

kan, bahwa kita menghadapi saat "13 menjingsingkan lengan badju 
lebih penting dari pada Pakistan, n'a utk meninggikan kalimat Al 
diustru oleh karena suasana di Ish. Demikian K.H. Umar Bakri. 
Indonesia lain gambarannja dan (An'ara). 
meminta persatuan dan kesatu-'! 
an umat Islam. 

Islam, jane diharapkan akan' 
didjadikan sumber dan dasar ke 
negaradan serta masih diperdjo-! 
angkan itu, adalah suatu agama ' 
jang dapat mendjawab dan dan TJILATJAP 

an Bi DOT (3 : 
Hi - DAK 97 SA 3 NA ANN | 

DA ara an Ka Ai DT KA LAB 

kehidupan manusi., 

po dalam kata sambutannja wak-' 
ketentuan2 pokok tentang orga- 
nisasi negara, Tapi menurut pe- | 
ngertian baru sedjak abad ke-20 
ini undang2 dasar itu berisi pula 
perumusan pokok2 pikiran ten- 
tang susunan kehidupan masjara- 
kat, tentang tjara mengatur ke- 
makmuran, tentang tjara menga 
tur untuk mempertinggi kebuda- 
jaan. Pendeknja tentang segala 
hal jang bertalian dengan kese- 
djahteraan masjarakat dalam arti 
seluas-luasnja. 

Didjelaskan -cterusnja, bahwa 

undang? dasar jang akan dibuat 

itu selain memberikan suatu kon 
struksi tentang bangunan nega 

ra kita tapi djuga memberi pedo 
man hidup kepada bangsa kita 
sebagai kesatuan dan kepada war 

ranegaranja sebagai perseorangan. 

Basil pekerdjaan Konstituante ihi 
bukan sadja akan diminta per- 
tanggungan djaw b oleh genera 

i sekarang tapi djuga oleh bebe 
rapa generasi kemudian. 

Masih sedjumlah anggauta 
belum turut serta. - 

Mr. Wilopo berpendapat, bah 
wa suasana persaudaraan dalam 
rapat2 jang lalu merupakan sua- 
tu tanda masih hidupnja sifat2 
asli demokrasi Indonesia. Kenja- 
taan ini harus mendapat penilai- 
an ' setingginja, apalagi dalam 
masa peralihan sekarang, dimana 
kita sering mentjari2 djalan utk 
melangkah dan sering silau meli- 
hat bentuk2 kehidupan jg berasal 
dari bangsa atau negara lain.   

Kenang tananka 

metjahkan masal:h2 dunia 
dengan tjara 

iang lebih ba'k, kata Natsir, wa 
laupun sebagian dari dunia ini 
masih ragu2 dan siak terhadap 
Isl:m karena mungki, masih ku 
tang pengertiannja seperti bunji 
pepatah ,.tak dikenal tak disa- 
tang”. Moh. Natsir selandjutnia 
menekankan akan perlunja per 
satuan umat Islam untuk menu 
diu kepada 'diihad akbar tanpa 
berdar?h, supaja kaum Musl'min 
Indonesia bisa menuliskan riwa- 
Jat dan sedjarah baru jang lebih 
segar dan benar. 

Kalau konstitusi menu-   Harahap. Pada waktu itu Lubis 
sudah “ditempatkan dibawah KS. 
A.D. djenderal major Abdul Ha! 
ris Nasution. Orang mulai me-| 
naroh sjak wasangka terhadap' 
kolonel Z. Lubis, sjak tentang tjita2-nja dan sjak tentang latar! 
belakang usahanja. 

Menghendaki Negara ' 
Islam. | 

Kepada kawan2nja jg. akrab, ' 
kolonel Lubis pernah mengata- 
kan, bahwa ,,sesuai dengan besar 
nja djumlah rakjaj Indonesia jang ' 
beragama Islam, maka sebaiknja- 
lah di Indonesia ini didirikan ne 
gara Islam jang berbentuk fede- 
rasi. Federasi mendjamin ke- 
stabilan, lihatlah tjontoh2nja “di 
Amerika Serikat dan Soviet 
Unie”. Demikian a.l. kata Lubis. 

Tentang Pantja Sila dia berka- 
ta kl. seperti demikian: ,,Dasar 
filsafah Negara ini tidak bisa 
tahan lebih lama.” Dalam pada 
itu kolonel Lubis pernah menga- 

:takan kepada kawan2-nja, bahwa 
' Sila Ketuhanan perlu ditempatkan 

aling tinggi. Bagi saja “ adjaran 
Ketuhanan itu mempunjai funksi 
moraal dan funksi mengatur se- 
gala lapangan jang. luas, baik 
ekonomi, kemasjarakatan maupun 
peperangan pula,” kata Lubis. 

Untuk menggantikan Pemerin- 

Polisi Priangan 
Tak Dikonsinjir 
PIHAK KEPOLISIAN Pria 

ngan mengabarkan, bahwa per- 
mintaan tjuti para anggota polisi 
di Priangan sekarang tidak diper 
kenankan, bahkan permintaan jg 
telah diluluskanpun dibatalkan, 
Sebabnja karena hangatnja sua- 
sana berhubung dengan heboh 
Angkatan Darat, Pihak polisi ter 
sebut membantah berita2 seolah 
olah para anggota polisi dikon- 
Sinjir, 
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(ut res. publica. 
Zainul Arifin (WU) mengemu 

kakan, bahwa tanpa suatu propa 
ganda kini telah terbentuk ,,blok 
Islam” dan gedung Konstituante 
sendiri telah mendjadi pendorong 
jang amat kuat sehingga fraksi2 
Islam dalam Konstituante itu me 
ngetahui tempatnja. Diandjurkan 
nja supaja fraksi2 Islam bukan 
sadja bersatu dalam tudjuan tapi 
Sei dalam langkah dan perbua 
an, 
Berhubung dengan pidato Pre 

siden Sukarno pada upatjara pe 
lan'ikan Konstituante jang me 
ngandjurkan supaja  konstituasi 
memenuhi res publica, Zainul 
Arifin menjatakan, bahwa utja- 
pan Presiden itu telah membuat 
kaum muslimin lebih awas dan 
memibuniai tugas berat. Melihat 
diamlah kaum Muslimin jang me 
liputi 8596 dari seluruh pendu- 
Guk Indonesia maka kalau betul? 
konstitusi jang akan disusun itu 
mentjerminkan keinginan tjita2 
relkjatnia, maka tidak mungkin 
lah disini berdiri suatu shegara 
a'cohol”, djuga bukan negara 
Panjjasila, melainkan negara jg 
memenuhi res publica jaitu me 
nurut keherdak raikjat terbanjak, 
rakjat Muslimin. 

Potensi umat Islam Indo: 
nesia dalam potensi na- 
-sional, 

W. A. Rachman (PSI) me- 
nambahkan, bahwa dari potensi 
nasional jang 10075 itu, ada 855 
potensi umat Islam. Ini harus 
mendjadi perhatian sebab tanpa 
memperhitungkan kekuatan itu, 
maka sukar segala sesuatu dapat 
dilakukan. Pembitjara ini mene- 
gaskan bahwa hukum jg harus 
berlaku di Indonesia ialah hukum 
Islam, kalau tidak maka sukar 
untuk dipertanggung ' djawabkan 
kepada Tuhan. 

Kjai H. Umar 6 Bakri (Perti) 
| menjatakan bahw   

ai $ 

  

HUKUMAN NUSAKAMBANGAN 
MELARIKAN DIRI. 

Baru2 ini dari kependjaraan 
Nusakambangan diketahui 4 
orang hukuman melarikan diri. 
Mereka adalah Kamin bin Saleh 

umur 26 tahun jang sedang men 
djalani hukuman 7. tahun atas 
keputusan pengadilan Negeri Ku 
hningan, Badjasumitadiredja, umur 
25 tahun hukuman 7 tahun, kepu 
tusan pengadilan Sukabumi, Eman 
bin Sarkawi, umur 28 tahun hu 
kuman 7 tahun, keputusan penga 
dilan Purwakarta dan Kutjit bin 
Sian umur 35 tahun hukuman 6 
tahun, keputusan pengadilan Dja 
karta. Pelarian2 tersebut dewasa 
ini belum dapat ditangkap kem 
bali. , 
GEROMBOLAN MENGGANAS. 
Dari. daerah 'Tjilatjap barat di 

dapat kabar, bahwa baru2 ini 
gerumbul Sidamukti desa Kawu 
nganten telah dimasuki segerom 
bolan terdiri dari 15 orang jang 
sebagian bersendjata api. 
Mereka datangnja dari djurusan 

Selatan dan dengan bebasnja me 
lakikan penggarongan pada bebe 
rapa rumah penduduk, sehingga 
menimbulkan kerugian tidak sedi 
kit. 
Sebelum melarikan diri mereka 

membakar habis 46 buah ru- 
mah. 
Selandjutnja diperoleh kabar, 

bahwa grumbul Pulosari desa 
Djambusari ketjamatan Djerukle- 
gi pada hari Selasa jl. djuga pa 
da malam hari, telah didatangi 
segerombolan jang kekuatannja 
tak diketahui dan mereka selain 
menggedor beberapa rumah dju- 
ga melakukan rondjengan (pemo 
tongan padi dimalam hari) disa 
wah2. 

| Berapa besar kerugian akibat 
peristiwa itu belum diketahui de 
ngan . pasti. 

KLATEN 
i AKAN PERINGATI HARI 
| ULANG TAHUNNJA, 

Pada nanti tgl..4 Desember jad. 
SOESI tjab. Klaten akan peri- 
ngati hari ulang tahunnja jang 
ke X. Peringatan tsb. berlang- 
sung di gedung. bioskocp Roxy 
Klaten. Dalam peringatan nanti 
akan dimnta kepala daerah dan 
ketua DPRDP kab. Klaten un- 
tuk menjambut. 

REMBANG 
KONPERENSI DINAS INS- 

PEKSI S.R. 
Dalam bulan Nopember 

ini oleh Kepala Inspeksi SR di 
1956 f niajaan 

Diumumkannja pula, bhw djum 

lah anggauta masih akan bertam 

bah jakni dengan mereka jang 
Lum disumpah/berdjandji dan 
dengan anggauta2 jang “ masih 

harus diangkat o'eh pemerintah 
jaitu para wakil golongan ketjil 

dan par» wakil dari Irian-Barat. 
D:mikian antara lain pidato Mr. 
Wilovo waktu menerima palu ke 

tua Konstituante. Dapat dikabar 
ken, bahwa rapat malam itu ber 
langsung sampai kira2 pukul 
24.00, dihadiri oleh 349 anggau 
ta dan publik jang tjukup besar 
“ealohnta- (Antara). 

Ha 

  

PURWOKERTO 
PABERIK KERAMIK TERBE- 
SAR DI INDONESIA KINI 
SEDANG GIAT DISELESAI 

KAN DI KALIBAGOR. 

Dewasa ini tengah diselesaikan 
pembuatan paberik keramik di- 
Kalibagor daerah Banjumas dan 
diharap dalam pertengahan tahun 
depan telah dapat diresmikan 
pembukaannja. 
Menurut perkiraan, hingga se- 

lesainja kelak paberik ini akan 
menelan 
Rp. 10,— djuta dan akan merupa 
kan paberik keramik terbesar di 
seluruh Indonesia. 

Mesin2nja keseluruhannja  dida- 
tangkan dari Djerman dan akan 
pergunakan sebuah . tunnel-oven 
jang mempunjai ukuran pandjang 
60 meter, Mengenai bahan2nja 
(tanah liat) nanti akan dipergu 
nakan dari Trenggalek dan: ke- 
mungkinan vesar djuga dari Ka 
limantan. atau Sumatera. 
...Matjam barang apa dan bera- 
pa besar produksi paberik kera 
mik ini setiap bulannja, belum 
diperoleh keterangan pasti. Jang 
terang didaerah Bandjarnegara 
dulu telah dikenal adanja perusa 
haan keramik (jang sudah digla 
zuur ini Red.Ant.) tetapi didu- 
ga karena terdesak oleh barang2 
luar negeri mendjadi mundur dan 
achirnja mati, dan belakangan 
berobah .mendjadi ,,industri gen- 
ting”. ia 

  

, 

TJIREBON 
PERKARA MENGANIAJA.   j 

Pada hari Senen 'jbl. .Pengadi 
jlan Negeri di Tjirebon telah, men 
djatuhkan .hukuman  voorwaarde- 
lijk . masing2: selama 20 dan 15 
hari pendjara dalam masa pertjo 
baan 6 bulan, pada terdakwa Lay 
Tin Man pemilik toko Victoria Tji 
rebon dan keponakannja jg ber- 
ngma Lay Miauw Hoa. Kedua 
terdakwa ini dipersalahkan pada 
tgl. 21 Desember tahun jl. 'mela 
kukan penganiajaan terhadap “Ye 
orang anak tetangganja An 
IBoen Tjan. 

Dalam hubungan dengan peris 

  

tiwa pengayiajaan itu, 
kabarkan bahwa Lay Tin 
dahulu setelah melakukan 

dapat di 
Man 

penga 
menerangkan pada jang 

iberwadjib, 4 bahwa penganiajaan 
Rembang telah dilangsungkan konjitu dilakukan sebab anak jang dia 
perensi dinas keliling diwilajah 
Penilik2 SR. Rembaag, Kragan, 
Pamotan, dan Sulang, dimana ha 
dlir seluruh guru2 dalam wila- 
jah2 tsb. Atjara jang terpenting 
antara lain jalah soal ilmu pen 
didikan, hubungan guru dengan 
muridanja dan arti guru dalam 
masjarakat. 

Perlu ditambahkan bahwa be- 
sok tgl. 1 Desember 1956 Kabu 
paten Rembang akan dapat tam 
bahan guru2 SR Julusan SGA Se 

perdjoanganmarang sebanjak 6 orang, 

niaja itu melantjarkan 
jang kurang sedap didengar ter 
hadapnja pada tgl. 17 Des. 1955. 
Tetapi pihak keluarga anak tsb, 
menjatakan bahwa pada tgl. 17 
Desember itu anak tadi masih 
bersekolah di Tegal, dan baru 
pada tgl. 18 Des. pulang ke Tji 
rebon. 
Perbedaan tanggal tsb. kabar- 

nja akan didjadikan perkaras lagi 
oleh pihak keluarga anak tsb. 
karena Lay Tin Man diariggap 
melakukan tuduhan palsu, 

edjekan2. 

  

menjusun | 

Lebih djauh Mr. Wilopo ber- 

biaja antara 8 sampai: 

    

'G.A.S. ADAKAN PERLOMBAAN 
ATLETIEK. 

Mega eh G.A. 
Pada tg. 25 Nop. jl, ole GA 

Ea san Atletiek Semarang) 

Ma PP perlombaan atle- 
jang 

s. 
dilangsungkan 
tiek di stadion Semarang, 
kesudahannja | sbb. : 
Bagian Puteri : 

| Lari 100 meter: djuara 1. Pu- 

    

      
    

  

djiastuti (Sparta) 14,1 detik: 
| Widaningrum (SMA/B) Bg ge 

tik, 3. R. van Bs (C.A.F) 15, G- 
Estafette 4 X 1 NN 5 

SMA/B 60,9 ga KN 63, 
detik, 3. Sparta 63,5 detik. 

Lontjat djauh: Aa 3 Is au 

djiastuti (Sparta) 4, 1m. : 5 
daningrum (B) 389 Mm. 8. 

S. Jackson / 18,79 meter, 

Lontjat Djuara: 1 Pu 
meter, 2 

ti 

| ajiastuti Sparta 1,30 : 
Bana Kusujah (SMP/IIT) 1,20 ma: 
3. Etty (Sparta) 1,15 meter. 

Lempar lembing : Djuara: 

Sudiati (SMA/C) 27,03 meter: 5. 

C. Eillinger (C.A.F.) 18,57 meter, 

3. Sri Katon (Sparta) 18,81 meter 

(? Red.) “Sr es 

Lempar peluru: Djuara: Rn a 

Tjoa (Sparta) 8,64 meter: 2. C. 

linger (CAP) 7,- meter, Bea 

de Jong (C.A.F.) 5,09 meter. 

at 

2. 

Lempar tjakram:  Djuara: 4. 

Nurnains (SMA/A) 22,21 meter, 2 
vi Tjoa (Sparta) 19,43 meter, 
Marry (Sparta) 17,58 meter. 
Bagian Putera : | 
Lari 100 m.: Djuara: 
(Sparta) 12,1 detik: - 
(Pagas) 12,2 detik: 
(Pagas) 12,3 detik. 

Lari 409 m. : Djuara: 1. Suman 

trus (Pagas) 56,3 detik: 2. Djae 
far Z, Ibrahim (Sparta) 6,1- detik: 
3. Sukarno (SMA/B) 62,9 at. 

Lari 1500 meter: Djuara: 1. 5. 
A. Dinra (Sparta) 5 menit 34 de 
tik, 2. Ruwijo (SMA/B) 5 menit 
86 detik: 3. Wismono (Sparta) 5 
menit 44 detik, 

Lari 5.000 m. : Djuara: 1. Tua 
maley (Pagas) 20 menit 1,8 detik: 
2. A. Effendi (Pagas) 20 menit 
30,2 detik: 3. Le Sing Tjong 21 
menit 57,2 detik. $ 

Lari 4 X 100 m.:  Djuara: 1. 
SMA/B 48,7 detik: 2. SMA/B 49,- 
detik: 3. Pagas 50,2 detik. 
Lontjat djauh: Djuara: 1. H. 

:Mansjur (Pagas) 6,12 meter: 2. 
:Sugianto (Sparta) 5,90 meter, 3. 
Dirk Tatipata (I.M.) 5,81 meter. 

Lontjat tinggi: Djuara: 1 Su- 
gianto (Sparta) 1,75 m.: 2.: Suudi 
(SMA/C) 1.65 m.: 3. Kunpamudji 
(Pagas) 1.65 m. 
Lentjat djangkit: Djuara: Ta 

Dirk Tatipata (I.M.) 12,— meter: 
2. H. Mansjur. (Pagas) 11,90 me- 
ter, 3. Kunpamudji (Pagas) 11,82 
meter. 
"Lempar peluru: Djuara: 1. J. 

lUtomo (Pagas) 10,82 meter: 2. Su 
gianto (Sparta) 10,02 meter: 3. 
Lie Thay Mien — 8,93 meter. 

1. Sunjota 
2, Suparno 

3. Abubakar 

  

Lempar Lembing: Djuara: It, 
Dirk: Tatipata (IM) 43,30 m.: 2. 
Kunpamudji (Pagas) 40 m.: 3. J. 
Utomo (Pagas) 38.22 m. 
Lempar tjakram: Djuara: 1. 

H. Mansjur Pagas. 28.45 meter: 
2. Sugianto (Sparta) 27,17 meter: 3. 
J. Utomo Pagas 25,82 meter. 

PARA PEMENANG DJAWA 
RALLY. 

Para pengikut Diawa 
Saptu siang telah tiba di Ban- 
dung dan pada hari Minggunja 
terus ke Tasikmalaja dan hari itu 
pula kembali lagi ke Bandung. 
Minggu malam di hotel Homann 

Bandung telah dilangsungkan pe 
njerahan piala kepada para peme 
nang oleh Ketua Ikatan Motor 
Indonesia Hidajat dan njonja.. Pa 
ra pemenang piala ialah pertama 
S. Gondokusumo dengan menggu- 
nakan mobil Dodge start no. 47, 
kedua Lo Khing Gie dengan mo- 
bil Fiat 1100 start no. 85, ketiga 
ialah Sie Dima Hwat. dengan Ply 
mouth start no. 51 dan ke-empat 
Nj. Iu, Tian Gengan Fiat 1100 
start no. 46. 

Raly 

  

HASIL2 OLYMPIADE 
(Landjutan pagina 3) 

Djuara kedua Sheppard. dari 
Amerika Serikat dengan djumlah 
angkatan 44215 dengan perintji- 
an 140 menekan, 137145 Kg me- 
narik dan 165 Kg penolakan. 

Djuara ketiga Devon dari Pe- 
rantjis dengan djumlah angkatan 
425 Kg dengan perintjian 130 Kg 
menekan, 1274 menarik dan 
16714 penolakan. 

Angkat besi kelas berat. 
Djuara pertama Paul Ander- 

son dari Amerika Serikat dengan 
djumlah angkatan 500 Kg dgn 
perintjian 16715 Kg menekan, 
16515 Kg menarik dan 187 Kg 
penolakan. Paul Anderson dapat 
memperbaiki record ' Olympiade 
lama sebesar 460 Kg. Djuga mem 
perbaiki record Olympiade pe- 
nolakan seberat 17714 Kg. 

Djuara kedua Umberto Silbetti 
dari Argentinia dengan djumlah 
angkatan 500 Kg dan perintjian- 
nja 175 Kg menekan, 145 mena- 
rik dan 180 Kg penolakan. Ia 
dapat memperbaiki record urituk 
penolakan Olympiade lama. ' 

| Djumlah angkatan Paul Ander 
son dan Silvetti adalah sama 500 
Kg, tetapi kedjuaraan ditetapkak 
oleh Juri kepada Paul Anderson. 
karena ia mempunjai berat badan 
lebih ringan dari pada Umberto Silvetti. : K 

Djuara ketiga Alberto Pigajanc 
dari Italia dengan djumlah ang- 
katan 45214 Kg dan perintjiannja 
150 Kg menekan, 130 Kg mena. 
rik dan 17215 Kg penolakan. 

Dengan demikian selesailah tu 
sas pengangkat2 besi untuk Olym 
piade ke-16, ialah untuk kelas 
Bantam, Bulu, ringan, pertenga- 
han, ringan berat, setengah berat 
dan berat: ' 

4 Pantja Lomba Modern, 
Untuk regu dan perseorangan 

Riding, anggar dan menembak. 
juara regu pertama Amerika 

Serikat ' dengan djumlah  bidji 
1588. Djuara kedua regu Rusia 
dengan  djumlah bidji 723114. 
Djuara ketiga regu Finlandia de- ngan djumlah bidji 704014. 

Perseorangan, djuara pertama 
Korkonen dari Finlandia djumlah bidji 2728: djuara kedua Mano- nen dari Finlandia djumlah bidji 
2672145:  djuara ketiga ' Menerit 

  

dari Hongaria djumlah bidji 2669. 
: Basket-bali, 

Regu Rusia melawan Brazilia Hn dan sampai istirahat 

Regu Philipina melawan Uru- guay 42—39, permainan nampak seimbang. 33 
F5 Berdaj aj $ 

4 dengan pengemudi : "1 
Djuara pertama ditjapai oleh 

regu Italia dalam waktu 7 mnt tara dtk. ea kedua | 
oleh regu Swedia dalam walk 
1 mnt 22,4 dtk. Djuarg ae 
ditjapai oleh regu Finlandia dlm 
waktu 7 mnt 30,9 dik, 

Record Olympiade lama oleh 
regu Tjekoslowakia dalam wak 
1 mnt 334 dtk. Tn 

Berdajung 2 tanpa penge- 
mudi, TN 

Djuara pertama regu Amerika 
Serikat dalam waktu 7 mnt 554 
dtk. Djuara kedua Rusia dalam 

tiga Austria dalam waktu 8 mnt 
11,8 dtk, :   waktu 8 mnt 20,7 dtk, 

     

ditjapas 

waktu 8 mnt 3,9 dtk. Djuara kes 

  

    

  

Record Olympiade Iaina adas 
lah ditangan regu Amerika dalam   
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ra Indonesia dan ummat Islam. 

“kan kalimat2 rudiuk 
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bahwa rapat tsb. diadakan , 

   
«Dari, Tjita2 Ki   
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Menerima Gelar Dr. Kehormatan. |hari Kemis telah dibuka Olyn 
DALAM PII ah menerima gelar Dokter Kehormatan dalam Ilmu Hukum Se- setelah melakukan 

lasa siang dari Gadjah Mada di Jogja, Wakil Presiden Moh. Hatta katakan, | Mean, bahwa d-mokrasi d i24 hdup bangsa tadonesia adalah demokrasi jang meliputi semua laranzan - irasi dalam h pangan ng Shot dan sosial. Menurut | , Jang kini dawmmussan calm bemuk Pantjasila kita, masih belum diprak- Rn 1 praktek masih djaua berbeda, 5 La cc 
lebih Jogiakaria jang mendjadi tempat 

patjara itu penuh sesak dan b.h 
can banjak jang harus berdiri. 

“. Pidato Hatta. 
Dengan pandjang lebar Hatta 

     

    

     
    

“ang mendjadi tjita2 hidup bang: 1 1g berkuasa adalah par-f 
tai2 jg tidak beri nggung dja:. 
wab dan untuk kepentingan par    

  

1 u telah dilaksanakan 
meng en 1 aktek. Hatta katakan, 
nang Saat Nan si lermokrasi kita meliputi 

5 ha 2 
atakan, bahwa» imbulaja 

chi poli-ik, keran senalasi Td 
dibendung. Revolusi tidak perlu 
lama2 dan harus -dibendung, ka 
rena kalau terus berdjalan lama 
revolusi akan dimasuki  anasi:- 

     

    

  

   

   

    apangan hidup. Dikatakan, bah 
wa dalam kehidupan politik kita 

il mempergunakan sistim musjawa- 

ekonomian rakjat Indonesia hen- 
dak melaksanakan sistim kopera- 
si dan gotong rojong, sedang di    

    
eta Tn 2 “ urkan lapangan sosial kita hendak men- 

Prof. Dr. Sardjito sebagai Pre|dieimin perkembangan pribadi siden Universitas Gadjah Mada dari tiap putera Indonesia. Di 
katakan, bahwa pemberian gelzr (katakan, bahwa semua hal diatas 
kehormatan tsb. a | berdasar (berangsur-angsur telah mendjadi 
kan djasa2 Bung Hatia dalm 
perdjoangan rakiat Indonesia. 

. Upatjara tsb. d'hadiri oleh Pre 
siden Sukarno. Perdan, Menteri 
Ali, Menteri Kehakiman, Pene 
Tangga: NN As 5 Sa 
jaan Umum, Presiden? Univer 

sitis  Indontia dan Airlanoga, 

tjita2 pergerakan kita. 

Menurut Hatta Republik Indo 
nesia dibangun tidak sadja ber- 
asarkan tjita2 politik diatas, ta 

pi djuga dalam hubungan moril 
keagamaan. Pemerintah tidak sa 

pembesar2 lainnja, — diantaranja dja menghormati kebebasan ber 
Gubernur? Djawa Tengah dan agama, tapi djuga hormat-meng 

Timur, ribuan mahasiswa dan hormati diantara agama2 itu de 
undangan lainnja.  Sitihinggil "ngan mentjantumkan soal Ketu 

Hain sn Ihenan. Dengan demikian negara 
ge 2 dn aga kita me. punjai 2 pondamen ig 

Panglima Sudir- 

  

    

  

  

  

kuat, jaitu pondamen politik dan 
| pondamen moral. 

man Tetap Taati Ditandaskan oleh Hatta, bah 
PSK BA MEA ae YA dengan adanja sila Ketuha- 
: TKSA P “ap nan. itu dan dengan adanja pe- 

Ser PN ln aj Aan ngakuan, bahwa Ketuhanan “ itu 
- mbojan,,Aman-Amin memberikan dasar moral jang ku 

na ”2 Utk Pu:|« kepada dasar politik negara 
TA en “ug Yita, maka urutan2 Pantjasila itu 
lihkan , Keamanan dirobah dengan menempatkan si 
»SAJA TETAP TAAT dan tunj /a Ketuhanan diatas sendiri, ti 

Cuk kepada KSAD dan Panglima | ak lagi mendjadi nomomr 5. 
Tertinggi serta pemerintah R Dengan diberinja negara kita 

| Demikian pondamen jang kuat itu, maka 
kita tidak akan menjimpang Uari 
tudjuan kita, jaitu untuk mewu- 
djudkan keb hagiaan, kesedjahte 
raan, perdamaian dan kemerde 
kaan. Dikatakan, bahwa hal itu 
'bukannja tugas jang ringan. Se 
tiap, ada penjelewengan tentu | 
akan dihalangi oleh desakan ga 
ib untuk kembali kedjalan jang 
benar. Hatta Katakan, bahwa de 
mokrasi kita jang meliputi se 
mua lapangan hidup memang 
masih mengalami kekurangan2, 
tapi kita tjukup mempunjai mo- 
dal dan demokrasi itu terus hi 
lup dan berkembang. 

Pertentangan praktek dan 
idealisme. 

Sampai mana idealisme kita 
telah dipraktekkan? Menurut Hat 
'a.. Pantjasila masih belum - di- 
jaksanakan dalam praktek. Golo- 
ngan2 dan partai2 masih hanja 
mementingkan golongannja sen- 
diri dan melupakan sistim musja 
warat serta mementingkan kepen 
tingan individualisme. Partai2 js. | 
sebenarnja hanja alat untuk me 
njalurkan pendapat, dalam ke- 
njataannja kini mendjadi tudjuan 
dan negara jang didjadikan alat 
partai 
Dikatakan, bahwa kenjataan ig 

kit, lihat sekarang bertentangan 
dengan idealisme atau tjita-tjita 
bangsa kita. 

atta katakan. bahwa dengan 
mengemukakan hal itu bukan di 
maksud untuk memupuk pesi- 
misme,. karen, ia pertiaja akan 

Ketrangan ini diberikan oleh 
Kolonel Sudirman dalam mengu 
pas tugas jang diberikan kepada 

ja untuk turut berusaha dalam 
pemulihan keamanan didaerah 
ini, jang diperintahkan kepada- 
nja oleh pemerintah dan jang di 
anggapnja sebagai suatu - tugas 

jang berat. Menurut Kolonel Su 
dirman perintah ini adalah pang 
gilan sutji sebagai seorang pute 

Dalam hubungan ini dikatakan 
nja, bahwa i, akan makmun dan 
akan melihat, mengharapkan 
bantuan dari segenap lapisan ma 
sjarakat. . 

Ditegaskannja. brhwa tidak pu 
lihnja keamanan didaerah ini 
meskipun sudah 5 tahun, tidak 
lah dapat diartikan, bhw. tenta 
Maa Ti ad kuat. atau 
sebaliknja, ainkan jang. po- 
kok ialah bahwa perbuatan geril 
ja harus kita lihat dari sudut un 
tung dan ruginja. : 
Karena itu Sudirman dalam pi 

da'o keland'utannia mengguna- 
terhadap 

gerilia. Dan dikatakannja, bahwa 
gerombolan jg ada dihutan seka 
reng tidak ubahnja seperti suami 
isteri jg belum ditalak tiga dan 
masih bisa rudjuk. Djadi soalnja 

   

  

: ja Revolu: 
aj— Partai2 Mendjadi Te 

Memadjukan Orang2 Kelas 2 1“ e 
Djadi Menteri. . KU. Ps abah Wicatiikad Ole 

ha telah membentangkan demokrasi. 

| kita dan sampai mana tjita2 | 
dalam 
bahwa 
segala 

'Irat dan otonomi. Dalam hal per-|: 

    

  

   
   

ja Tetaj 

  

    

Krn Ini 

      

ikan pembukaan: saat atlit Australia Ron Clarke menjalaka n obor di stadion dan 
n atas barisan? peserta Olympiade ditengah2 stadion. 

   
                

   
— OLYMPIADE KE XVI — 

dengan bertempat di Melbourne Cricket ground pada pagi 
“ke-16 oleh Duke of Edinburgh, Tampak dalam gambar? ini 

jh dalam sebuah mobil dengan kap terbuka mengelilingi stadion 

ama   

    vupsi. Hal ini disebabkan karena | revolusi kita tidak dibendung. Dj 

urut Hafta, jang belum selesai 
bukannja revolusinja, tapi pelak 
sanaan dari tjita2 kita. Revolusi 
tu tidak perlu lama2 dan harus 
segera dibendung untuk mengada 
kan konsolidasi. Kalau revolusi 
serdialan lama dan Is @ 
pemberontakan2, kai 
tu akan kemasukan anasir2 jang 
aa menghantjurkan semua jang 
ada. ' , 

   
   Tusukan 'Jg: 

... rembes Ke 
“a
k 

Setel.h revolusi, jang tjukup 
sebentar sadja dibendung, : maka 
kita harus mendidik demokrasi. 
Demokrasi itu tidak mungkin ber 
kembang kalau tidak ada lati- 
han2. Dengan tiadanja latihan? . 3 O asen 1 

itu tidak akan ada tanggung dja ma eang Meta Genap: Sea P 

wab atas kemerdekaan itu. Dgn| Dari angka2 “dan kedjadian2 
fiadanja tanggung djawab itu, |itu dapat ditarik kesimpulan, be- 
maka akan timbul anarchi poli (tapa berbahajanja kini orang ber- 
tik dan hilangnja kewibawaan pe ada ditempst2 umum jang agak 
merintah. Pemerintah jang harus (ramai, dimana suatu kedjadian 
bertanggung djawab tidak lagi jang ketjil sadja dapat menimbul- 
berkawibawaan, dan  sebaliknja kan salah faham dan mengakibat 

Pengrojokan Umum Samp 
be Mat” Merupakan Bahaja Akuut 

g Mengantjam'Ra:sjat:Surabaia 

ai 

Sudah 9 Orang' Mati Dan 11 Luka Dikerojok—Soal 
Berakibat Luas — Tusukan Sudah Me- 

Malang Dan Lain? Tempat? 
- 

SURABAJA PADA SAAT INI teranfjam oleh suatu bahaja akuut, sebagai akibat dari kabar2 
tentang tusukan, jaita bahaja pengerojokan oleh umum didjalan2. Pengerojokan itu sudah menje- 
babkan 9 orang meninggal, 11 luka2, diantaranja 7 luka2 berat, sedjak 
jang pertama jaitu pada tgl. 23 Nop. Jang telah mendjadi korban itu er 
sangka (ditercakkan oleh seseorang ditempat ramai) telah melakukan penusukan, dan mereka ini 
sampai kini terdiri dari orang laki2: ada jang penghidupannja sehari2 sebagai peladjar, pengemis, 

terdjadinja pembunuhan 
adalah orang2 jang ter- 

olisi, pegawai Djawatan Pelajaran dan sebagainja, 

ta pertolongan ke RSUP, dise- orang pendjual periuk bernama 
habkan karena merasa kena tusu T. telah dikerojok orang banjak 

kan djarum. 70 Orang itu terdi hingga mati, karena disangka me 
ri Cari wanita, prija, pemuda-pe lakukan penisukan pada 'seorang 

mudi dan anak2 ketjil. Ditubuh anak ketjil ketika anak itu menje 
mereka sukar diketemukan luka2 |(rahkan uang periuk jang dibeli 
bekas tusukan, pahkan kebanja|nja dari T. Djuga teman T. ber 

PET Ya PAN 0 TA 

| 

        

  

Peraturan KS: 
AD" Thd ' Pers 1 

. . , 

|. Ditjabut 
t 5 

BERDASARKAN Ke 
jang diambil 1 
Umum Angkat 
karta, maka LE 
ngenai ptrs jan 

     

    

   

    

   

  

    

   

   
      

     
    
    

    

    

   

    

  

     

  

    

TA 

sebutan pera 2 GG : 
001/9/56”, & 
dak berlaku lagi. 
nurut . keterangan mah A 13 ai 
A.D, hari Selasa siang. FN Ke akan Atuna « 

1 4 |- BERTAI @ “ke-16 di 

sil. meng-    

    

   

   

   

    

   

  

   
    

    

  

    
   

    

   

    

   

Dalam pada itu 

  

ber. "Antara'' mer 2 Maa lan, bahwa pentiz "Syaktu 'istiraha 

(Peraturan “KSAD T dua kesebelasan . 
Jitu, didasarkan atas pc 2 

Australia. Sekali 

d: kan tinggi, 

| dingan itu 

oleh Mac 

Pertandingan ini 

an karena ,,suasana jan 
kan seperti jang “dir 
peraturan tersebut, ki 
telah mereda”. Per 
mengenai soal2 pei 
mana diketahui, 
tgl. 14 September 1956, 
diketahui telah mer 

  

naa
!     

  

Amerika Serikat de- 
si2 tjukup luas dik Te up 48 1. rakat dan Parlemen 2 lemparan “33 1 Bi pihak pers sendiri — sa Ian Kort dari Amerike nja tidak menjetudjui lemparan 
aturan tersebut. 

Djurubitjara A.D. 
an-pertanjaan r i 
Iwa setjara resmi 
dapat laporan apakah & 
jang dianggap telah nx 
pelanggaran terhadap 
PKM 001/9/56 se 
itu. Tetapi dinjat: 
ka selama peraturan ter 
laku ada pelanggaran2. 
di, maka penuniutan t 
langgar?nja tetap akan 
kan, (Antara). 

    

  

Iympiade jang: lama 

ari AMmeri-     
lempa- 

  

ontjatan 

dua White 

t djiauh lon- 

1 ketiga Va- 

liauh: lontjatan 

  
Gi 

  

aa 

| BONN SETUDJU Mr, 
DUTA-BESAR R.I. L 

DJERMAN BAR 

disamai 
ja. sen 

    

        

   

tnp
a Dari djurubitjara 

Luar Negeri didapat 
Ibahwa pemerintah D 
rat telah memberikan 
annja atas “peng 2, 
Zain selaku Dut 
Republik Feder 

      

jeran 1 321 2 

Kg penola      

  

partai2 jang tidak bertanggung kan. bentjana, maut. 
'iawehblah jang berkuasa. Pada 

Ihakekatnja kini pemerintah ha- 
n'a merupakan alat dari partai2, 
dan untuk meripertaharkan ke 
kuasaannja itu partai2 menempat 
kan orang?nia dari kelas 2 atau 

SB untuk duduk dalam pemerin- 
tahan atau djadi Menteri2. 

Mengenai pembangunan jang 
ang dikerdjakan antara lain 

Hatta katakan, bahwa rentjana? 

pembangunan2 itu belum meng 
hasilkan. Rentjana2 jang ada di 
itas kertas belum bisa dikerdja 

ken, dan kita akan mengalami 
kehantjuran modal, seperti dja 
ian2 dan lain2. Perkembangan 
stonomi tidak berdjalan seperti | 
smestinja dan imbangan keua- 

  
1 Ca cet 
  

1gan antara pusat dan daerah 
wetjet. 

Kemudian Hatta - mengupas 

Ikan tida dikeemukan sama se 
Keterangan Kepala RSUP kali Tidak ada gedjala-gedjala 

Tidak bedanja dengan laporan 'adanja ratjun, bengkak 
jang ditulis oleh Antara” seki- ketika, Jurapuh seketika dan !a 
tar massa angstpsychose jg kinijin2 gedjala jg membahajakan. Jg 

nama M jg ikut dikerojok ra Seperti diketa 
dapat luka2 berat dan dirawat 

se- (dirumah-sakit. (Antara). 

|tjita2 mereka 
.mudian makin tumbuh dan lahir 

- tjita-tjitakan Indonesia 

mentjengkeram masjarakat Sura- 
baja itu, djuga dokter pemimpin 
RSUP Moh. Soewandhie dalam 
laporannja kepada masjarakat Su 
rabaja menjatakan, bahwa sam- 
pai kini tidak'ada sesuatu kedja- 
dian jang membahajakan djiwa 
orang2 jang telah menjatakan 
merasa kena tusuk. 
Sedjak 9 Nopember sampai tgl 

27 Nopember 70 orang telah min 

“| 
    Tapi dilain pihak adanja keme 
laratan. itu telah menumbuhkan 

itu.. Tjita2 itu ke 

lah pergerakan Indonesia jg men 
merdeka 

dengan soalnija, jaitu Kebangsaan, 
Perikemanusiaan, Kerakjatan dan 

meninggal dunia karena tusukan 

tidak ada. Jang ada ja ah gedia 
la ketakitan/keragu?2an. Pengo- 
batan jang dilakukan oleh RS 

UP tjukup dengan jodium tinc 

:yur dan kalau dipandang perlu, 
obat suntikan anti-tetanus, djadi 
bukan obat suntikan anti ratjun. 

Tindakan pentjegahan oleh 
jang berwadjib. 

Tindakan pentjegahan jang di 
lakukan oleh jang berwadjib, ber 
hubung dengan histerie massaal 
itu bukan lagi diletakkan pada 
pentjegahan pentjublesan itu, te- 
tapi terutama terhadap kemung- 
kinan terdjadinja seseorang dike- 
rojok, karena kesalahannja(pun) 
belum terbukti, Kini pihak polisi 

cas   

  

  

   selama ini mendjabat Kuasa 
ha Indonesia di Bonn. 

Peristiwa Honggaria Tak Ha. 
snjaj (Merupakan Soal Bagi . 
Golongan Buruh Sadja 

Fapi Djuga Hagi Gerakan Golongan Pi 
sif Seluruh Dunia: Kata Kadar 

P.M. HONGARIA, Janos Kadar, dalam keter 
pada wartawan harian Perantjis L 'Humanite 
bahwa apa jang telah terdjadi di Hongaria bu 
Kan soal bagi gerakan buruh, tapi djuga bagi ge 
progresif seluruh dunia. Apa jang harus dipertahank 
sosialisme, tapi djuga perdaraaian dunia, kata K 

Setelah mengemukakan, bahwa kurangan?2 tsb. 

  

  

    

   

    

  

   
   

  

  

  

  

Ogrese|' 

  

  

keadilan sosial. Lahirnja pergera- 
kan? itu adalah sebagai reaksi da 
ri penderitaan pahit ifu, demikian 
Hatta. Selandjutnja dikatakan hah 
wa apa jang ditjita?kan pada wak 
tu itu adalah suatu negara nasio 
nal jang tak bisa dipisah?kan, jg memberi tempat bagi hubungan 
baik antara orang dan orang, an 
tara buruh dan madjikan dan 
antara bangsa dan bangsa. 

RUU pemerintah daerah dan oto 
somi jang telah diadjukan oleh 
Menteri Dalam Negeri kepada 
Parlemen. Dikatakan, bahwa apa 
'ang tertjantum dalam RUU itu 

tidak sesuai dengan tjita2 kita. 
Menteri tidak menitik beratkan 
kepada otonomi Kabupaten tapi 
kepada Propinsi dengan dibantu Dikatakan, bahwa negara naSgio oleh komisaris2 pusat. Hal itu 2 "3 tidak meania anti kolonial, anita Pa aer istin: YaP1 djuga menghendaki kebebas: apa Demigatkan Ka. kepada Tea an bagi umat manusia. olonial. Seharusnja kita menitik : san 2 $ , han Mengenai kedaulatan rakjat, 
peratkan kepada otonomi Kabu Hatta katakan, bahwa kedaulatan 
paten karena dgn demikian kita & la Indonesia adalah bersifat ko 
nendekati demokrasi seperti di lektivisme dan kita menolak de- 

kehendaki rakjat. 6 mokrasi 4 la Barat, jang berdasar 
kan Ke nan La dat mpe apan 
Kemudian atta membentangkan 

Dean tjita2 kemer- dengan yeninana lebar keburukan 
ekaan. revolusi Perantjis, jang kemudian 

8 menj . (2 di- hanja mementingkan persamaan 
sn an Tni Pn Telan politik, gan sama sekali tidak ada 

Pa : demokrasi dalam lapangan ekone 
membentengkar, dengan pandjang mi. Hal itu tidak sesuai dengan 
lebar tumbuhnja tjita2 kemerde tjita2 Indonesia, karena kita meng 
kaan bangsa Indonesia. Dalam hendaki demokrasi Gisegala lapa 
hal mengupas hal tsb. i, kata- ngan bidup. '”” 
kan, bahwa struktur hidup bang , Tjita2 sosial jang ada — pada 
sa Indonesia adalah berdasarkan bangsa Indonesia dikatakan ber- Aa a - pangkal kepada 3 adjaran, jaitu kolektivisme, jang dikatakan ber adjaran sosialisme barat (perike- 
tentengan dengan sifat individua manusiaan), adjaran Islam (kekua lisme dari Barat terutama pen- saan Ilahi) dan 3 pergaulan hidup 
djadjah Belanda. Bung Hatta me Indonesia jang berdasarkan kolek 
ngemukakan pula, bhw. pereko 
nomian rakjat adalah bersifat go 
tong-rojong. Dalam pada itu se 
telah kap'talisme Belanda meniz 
rang Indonesia didjadikan dae- 

tivisme. Hatta kemudian menjata 

rah produksi dan sesuai dengan   tevas jalah bukan soal kuat atau h bukan sc .atau| timbulnja regenerasi. Ia perijaja 
lemah, akan tetapi mentjari dja In teta akan- muntjulnja tenaga2 jang 
lan damai. Achirnja kolonel Su| bertanggung djawab. Dikatakan, | 

inja dgol bshwa kini kita telah merdeka, | dirmen menutup 
menegang tapi tanggung djawab atas kemer 

Eat Idekaan itu belum ada. 
dambi1 Tatna an Revolusi harus diben- 
2g Menang 3.2 dung. 
boian: Aman! Amin! dan Imam!.| Selandjutnia Hatta katakan, 

koresponden ,,Mar| bahwa kini timbul pemborosan2, 
F 0 Janarehi dan sendirinja djuga ko- 

na 2 » 

ra ssK AD Tetap 
Code-Perwira 

DALAM PE pimpinan harian Korps Perwira 
»SSKAD” jang disampaikan kepada pers hari Selasa diterangkan, 
bahwa rapat itsimewa pimpinan pusat organisasi tsb., jang diada- 
kan dua hari dua malam sesudah Lustrum SSKAD (tgl. 21/11 jl), 

AN 
     

      

       

      
Setia 

       

   

     

  

telah mentjapai ,, umusan jang akan disampaikan kepada 
jang berwadjib dalam waktu singkat”. Dikatakan, bahwa ,,dalam 
rumusan itu tegas olkan — keselamatan pangan Dn 
chususnja dan Negara pada umumnja hingga mendjadi kewadjiban 
tiap2 anggota korps untuk mendjaga keutuhan dan kesatuan Ang- 
katan Darat « — ia gas”. 
»Dan jang amat penting pula : £ 

ialah bahwa tiap anggota korps tinggal diam, pun tidak bersikap 
akin setia kepada e Perwira netral, tetapi menentukan sikap 
serta akan mematuhi sumpah bebas tetapi aktip, dan menguta 

koprs jang telah lama diikrarkan, Makan keselamatan AD chusus 
Bpr 2 Aan Mei daripada kepentingan perse- 
Jahat dalan Kena Blak Ata peoiiyan”. Dikata 

   
   

   

      

     
pun djuga tidak akan saling tem kannja, bahwa Korps “ Perwira 
bak-menembak”. Demikian pengu |: SKA mempunjai bagian da: 

    

n menghasilka, Piagam Jogia, 
dan Untuk maksud diatas menga 
idakan rapat2 bulan Oktober jl. 

lustrum 

inuman itu. Ditegaskan, bahwa' 
pit istimewa jang di.dakan s 
dih lustrum itu adalah sama Ad 
radjatnja dgn rapat pleno pimpi 
nan "pusat bulan Uu ( 

    

  

an kemudian sesudah 
SSKAD itu. 

  

         

kan, bahwa demokrasi asli Indone 
sia jang bersifat gotong-rojong 
mempunjai kekuatan tahan lama 
dan walaupun lama mengalami 
tindasan dari sistim  feodalisme, 
tapi tanda2 adanja demokrasi itu 

politik Beland., jang mendjalan Jidesa2 terus bisa berdjalan. 
kan politik export-ekonomi: Demikian pidato Hatta jang Sesuai dengan politik Belanda berlangsung selama 1 djam. 

itu, jang mengarahkan usaha2-nja 
kepada perkebunan2 besar, maka" 
produksi Indonesia tidak diperun- 
tukkan untuk kepentingan dalam 
negeri, melainkan untuk memuas 
kan kepentingan? diluar negeri. 

Selandjutnja dikatakan, bahwa 
Belanda telah mendjalankan poli- 
tie-staat dan dalam ' kehidupan 
politik, ekonomi dan sosial tidak 
ada demokrasi. 

Sistim politik jang didjalankan 
ialah dengan mendirikan organi- persoalan kerdjasama PNI - NU 
sasi reaksioner, jaitu "Inlands |tuante 
Bestuur,” jang berpusat kepada 

Ada DjamdjiPNI Utk So- 
kong N.U Spj. Dapat Ke- 
tuaschap Konstituante? 

Djawaban Achsien Kpd Mazaguasarkoro 
MENDJAWAB KETERANGAN Mangunsarkoro mengenai 

jang lalu, H. A.A. Achsien ketua fraksi NU dalam DPR, 
kembali memberi pendjelasan tertulis kepada pers antara lain 

telah memperbanjak patrolinja — 
terutama ditempat ramai —, agar 
dengan demikian baik orang jang 
akan melakukan penusukan mau 
De Jang akan melakukan penge- 

rojokan terhadap orang jg disang pengaruhi hubungan antar, Par ka melakukan penusukan tjepat| (ai dan Aa eriutah serta massa 
dapat ditjegah. Terhadap orang2| rakjat. 2. Walaupu, kekurangan jang melakukan pengerojokan,| kekurangan tadi telah diketahui 
kini oleh pihak polisi telah diam-| dengan tepat, tapi tjavi2 iang 
bil tindakan2 hukum. Ketjuali| digunakan untuk mengkritik ke 
itu bersama2 dengan Djawatan 
Penerangan akan diadakan pene- 
rangan umum, 

Merembes dilain2 daerah? 
Lebih djauh menurut berita 

dari Malang, psychose penusukan 
itu kini telah merembes diuga di 
kota Malang. Sampai sekarang 
telah ada lebih kurang 4 orang 
merasa terkena tusukan itu, jang 
3 orang dalam pasar, sedang jg 
seorang ketika antri kartjis bios- 
koop. 

Untuk mentjegah meluasnja ke | 
djadian itu, pihak polisi Malang 
telah melakukan beberapa tinda- 
kan. 
Tiap2 kendaraan jang akan ke 

luar/masuk kota Malang digele 
lah. Kepada chalajak ramai di 
serukan djangan bertindak sen 
diri2, tetapi hendaklah menjerah 

kan pemberesan masalah itu ke 
pada pihak berwadjib. 

Djuga didaerah Tandes (diluar 
kota Surabaja) dikabarkan pada 
hari Ahad telah terdjadi se- 

kar 3 alasan jang telah menim 
bulkan peristiwa di Hongaria ja 
lah: 1. kechilafan2 jang terda- 
pat pada pimpinan Partai. Keku 
rangan2 tadi telah sangat mem 

  

Agama Bebas Di 
RRT, Kata Yara 
Pendeta Australia 
Sebaliknja Menurut Ta- 

lib Lubis Di Sovjet Uni 
Agama Tidik Bebas 
USKUP BESAR dari Perth, 

Australia, jang baru sadja kem- 
bali menindjau RRT, hari Selasa 
mengatakan di Hongkong, bahwa 
ia perfjaja agama Kristen bisa 
yneluas di Tiongkok. Uskup be- 
Sar itu, Molino, tiba di Hong- 
kong bersama-sama uskup dari 
Tasmania. Mereka adalah ang- 
gota2 delegasi geredja Australia. 
Menurut uskup besar tadi, peme 
rintah RRT bersikap netral ter- 
hadap agama. Setiap orang bebas 
untuk menganut agama jang di 
sukainja, selama ja tidak menen- 
jang pemerintah. 

Agama tidak bebas di Uni 
Sovjet. Kata Talib Lubis. 

Dalam pada itu Mohamad Ar- 
shad Talib Lubis dari Sumatera 
Utara hari: Selasa menerangkan 

  
vjet tiada kebebasan agama. Di 
katakan, hanja 25 orang Islam 
setiap tahunnja -naik hadji ke 
Mekka walaupun penduduk Islam 
dari Uni Sovjet sebelum revolusi 
berdjumlah 15 djuta. Menurut 
Talib Lubis. jang baru kembali 
dari kundjungan di Uni Sovjet, 
orang2 Islam jang  didjumpainja 

untuk pemilihan ketua konsti- 

akan selalu diusahakan supaja baik. Misalnj Ta 
tiap orang mengerti tentang kel tuk membitj 1 
dudukan jang sebenarnja menge|taidi diluar Pa ! 
nai masalah Hongaria, kata-|tadi harus dib : 

di Singapura bahwa di Uni So-,i 

    
    

   

    

   

       

Partai. Dengar 
pa masalah jang 
kan di dalam p 
tjarakan oleh 
untuk diselesai 
kontra revol 
oleh golonga 
tentu, mem 

baik dan men 
dari seluruh ! 
laksanakan ni 

    

        hnuntut 

dDemerint 
   

  

   

     men Di 

lail1 Des 
en Senen malam jl. 

nui Wakil Pre-w 
i mengenai per- 

er 1956, memutus: 

kepada delegasi 

  

   

  

   

          

   

    

   

    

   
   

    

1 mengada- 

12 fraksi di 

kepada Pani 

“kemudian 
me- 

      

lemonstrasi2. bebe 

akan Kepada pemi 

nat diketemukan 
d.sembunjikan. 

  

Senjata 

  

   

      

    

Menge Fang kepada Kata Kadar seterusnj: Bu 
2 : 

sematjam itu terus : dalam pemerintahan ana Pembunuhan? terus 2 
Ka 

      
il Presiden Hat 

tanjaan Antara”, ke 

Azudji Kartawinata 

, bahwa ,.kepa    

    

   

    

   
menghukum 

Nagy serta menghantj 
putih. 

   

       

Pemerintah Nagy tak 
Nguasai keadaan dan N . Giri makin Ia 1 

  

   

    

Menurut 
can menga 

ih mendapat 
gasi, dan 

mn itu di 

Ke kanan. 
Dan disaat 

kami 

  

itulah 
memutuskan 

19 -£ 

  

   

  

damsian dan untu 

  
Bupati dan diatasnja ada Euro- 
pees Bestuur. Dalam mendjalan- 
kan politik kepegawaian, bukan 
memilih jang tjakap, tapi  me- 
ngambil orang2 jang bisa beker- 
dja untuk kepentingan Belanda. 

Dikatakan, bahwa dalam pe- 
nindasan jang demikian itu Indo- 
nesia mengalami kerusakan jang 
hebat sekali. Selandjutnja ia me- 
ngupas azas2 liberalisme jang di- 
anut oleh Belanda. Dengan azas 
azas itu kapitalisme Belanda te- 
lah mengadakan perampokan di 
Indonesia dengan  mendjalankan 
open deur politiek”, persaingan 
perniagaan dan lain2. Djuga pe- 
merintah kolonial telah mengada- 
kan sistim padjak, undang2 pe- 
ngadilan dan lain2, jang semua- 
nja telah merusak kehidupan te- 
naga manusia Indonesia. 

Dikatakan, bahwa kemelaratan 
jang ditimbulkan itu telah meng- 
habiskan semangat bangsa Indo-   Oktober, Red) dan dipim Pe San Pi 

pimpinan harian jang merupakan |, er oleh klu simpinan hari badan pekerdja dari pimpinan pul," Let. Kol. Inf. Slamet Ali Ju 
sat Sh F : - Inus dan sekretaris Let. Kol. Ini. 

Roesman. (Antara)   fengenai rapat di Djakarta t.| 
: ji atakan, 

  

    
  

tuk mengatasi bahaja2 j 
antjam keutuhan : 
A5, chusunfa dar 
up Te Pada Waktu 

2 : 

     
  

" acbir2 Te DALAM djawakannja atas la- 
1 Rapat ini menghasilkan “po-- | poran sementara Madjelis Ren- 

         
   
   

  

     

  

    

    

   

k persoalan2 jai diputuskan ah Belanda tentang anggaran 

In 2 Na tni 3 ndja Kementerian Luar Ne- 

usaha-usaha guna Gn algeri, Menteri Luar Negeri Luns 
matkan AD baik bagi djangku| menerangkan bahwa — Nederland   
peni maupun  djangk gan tidak bersedia menerima begitu 

in -betul men Sadja "proses2 palsu” di Indone- 
sia dan akan melandjutkan aksi 

iplomatik jang luas, dgn. mem- 
erikan penerangan- tentang ke- 

njataan2 agar pendirian Belanda 
ebih dipahami. Maksud dari aksi 
aksi itu ialah, supaja pemerintah 

  

   sehingga bi 
djadi pelindung rakjat 
wal Negara Republik, 
3 sesudah 

       

   

    
     

   

  

   

  

    

   

      : 1nwa dala 
tetan peristiwa menghadapi rente 

jang membahajakan — keutuhan | 
dan 3 u : 

s Perwira   
Sa    

    

A. D.  chususnja, (Indonesia insjaf bahwa djuga me 

s SSKAD" tidak Inurut anggapan negara2 Jain 

nesia. Tjita2 kolonial itu sama 

sebagai berikut: Memang ta? ada perdjandjian jang mengikat 

ae NU dar PNI — apalagi tertuliy — tjuma sadja pada hari 

telah berkata, bahwa beliau akan mengusahakan, supaja ketua- 

cshap konstituante nanti bisa terpegang oleh NU. Ini untuk saja 

disana adalah berumur diatas 50 

Rebo tanggal 28-3-1956, dihadapan saja Sdr. S. Mangunsarkoro tahun. Orang Islam muda jang 

sudah saja anggap sebagai satu djandji. 

Mengenai sokongan suara NU 

ketua Parlemen diterangkan sbb: 

Kedjadian tersebut ialah pada ha 
ri Rabu tanggal 28-3-1956, seper 
zmpat djam sebelumnja diada- 
kan pungutan suara untuk ketua 
Parlemen. Waktu itu PNI Ta 

engumpulkan 87 suara dan Ma 
teng rape Sebelumnja NU 

djuga mau mentjalonkan sdr. Z. 
Arifin dan saja sendiri sudah me 
ngumpulkan 60 suara, jaif. 41 
dari NU sendiri dan jang 19 dari 
anggauta2 luar NU. Disaat ter- . 
achir, sesudah saja bitjara2 dgn 
sdr. S. Mangunsarkoro, maka 

s?ia tarik kembali pentjalonan YZ.   sekali tidak memberi tempat bagi 
tjita2 Indonesia merdeka. 

tindakan Indonesia terhadap Ne- 
derland adalah dibawah norma2 
internasional serta tidak sesuai 
dengan iktikad. 

Selandjutnja Luns menjatakan, 
pemerintah! Belanda pada waktu 
ini tidak menganggap perlu utk 
mengambil inisiatip guna mem- 
|perbaiki hubungan antara kedua 
negeri. Pemerintah Belanda ber- 
pendapat, bahwa perbaikan2 jang 
luas dalam hubungan itu baru 
mungkin, djika orang2 jang ber- 
tanggung-djawab di Indonesia ber| 

Arifin, suara NU tetap 41 kom 
pak jang 19 suara lagi petjah. 

| Nederland Tak Mau Ambil Inisiatip 
vr Utk Perbaiki Hubungan Dgn Indon. 

sikap mereka. Ditegaskan oleh 
Luns, bahwa sikap Belanda me- 
ngenai kedaulatan atas Irian Ba- 

Irat tetap kukuh dan Nederland 
tetap menganggap dirinja seba- 
gai satu2-nja pihak jang bertang- 
gung-djawab atas usaha2 mema- 
djukan daerah tsb. Luns menga- 
takan lebih djauh, bahwa hubu- 
ngan antara Nederland dan Aus 
tralia adalah sangat erat dan 

soal Irian Barat serta 
urusan pemerintahan   sedia untuk menindjau kembali 

  

itu, (Antara) ' 

“2
 

  
tentunja saja tidak “bisa mengusai 
lagi. nja 

1 Ea ig . Sesudah diadakan pemungutan tentang suatu revolusi 
kepada tjalon Mr. Sartono untuk suara, maka hasilnja adalah Sar Tengah. 

tono mendapat 134 suara: 

woto mendapat 83 suara dan Ti dari Asia Tengah ke negara? te 
Gak sah 17. suara. t 

Saja bertanja: Apakah sdr. Sar oleh seorang Tartar, Said Shamil, 
tono bisa terpilih, seandainja sua j 
ranja tersebut dikurangi 41 dan ki, menantikan kesempatan guna 
suara Prawoto ditambah dengan berusaha membebaskan Asia Te- 

ngah daripada kaum 
bahwa demikian Talib Lubis jang sete 

PNI menjokong sdr, Z. Arifin .. rusnja mengatakan, sudah terdja 
soko di 

ngan ini adalah overbodig, sebab ngah dalam beberapa tahun jang 
tjalon untuk wk. Ketua I hanja lampau, terutama oleh kaum tani 
sdr. Z. Arifin, dan diterima setja jang kebanjakan beragama Islam. 

Tetapi setiap reyolusi itu dihan- 
Waktu itu saja tahu pasti, bah tjurkan oleh pasukan? Sovjet. De 

wa Masjumi tidak akan mentja mikian Talib Lubis jang berada 

41 suara ?. 
Walaupun saja akui, 

bagai wk. Ketua I, tetapi 

ra aklamasi oleh sidang. 

lonkan untuk wk. Ketua I, se- 
bab Masjumi a priori tidak mau kembali ke Indonesia (Antara). 
tjalonnja diadu dengan tjalon N. 
U. Sekarang terserah kepada pen 
dapat umum, dan saja tetap mera 
sa sjukur, sebab dengan kedjadi 
an tersebut front Islam mendjadi 
kompak, semoga kerdja sama jg 
baik antara partai2 Islam itu, ti- 
dak terbatas dalam gedung kon- 
stituante sadja tetapi djuga di 
masjarakat umum, di kabinet dan | 
Parlemen, tidak untuk sekarnag : 
sadja, tetapi untuk seterusnja. De 
mikian antara lain pendjelasan | 
H.A.A. Achsien. (Antara). | 

Austria malam Minggu mengu 
mumkan bahwa ia tak lagi sang 
gup mengurus kaum pengungsi 
dari Hongaria dan mengadjukan | tami, menteri pembangunan Liba- 
permintaan kepada PBB supaja 
segera memberikan pertolongan. 

Permintaan — itu dikemukakan 
loleh menteri dalam negeri Aus- 

ramah-tamah, baik dilapangan pa tria, Oskar Holmer, jang "menga 
litik internasional maupun dalam takan sedjak tanggal 30 Oktober 

dalam sebanjak 73.000 orang sudah me 
diwilajahlintasi perbatasan memasuki wila 

jah Austria, 

kekedjaman2 serta 
pemerintah rakjat 
ran, kata Kadar. 

  

   
      

  

   

kan, kata Kadar. Tapi set 
kaum kontra-revolusi me 

Revolusi di kan taktik2 lain dan mer Talib Lubis dalam keterangan 
Asia Tengah. 

  

      
    

  

    

      

   

berbagai2 sembojan, 
kin" mempengaruhi s 
penduduk, termasuk 
dja, kata Kadar. Diant: 
reka menuntut kembalinja 
untuk memimpin pemerint: 

  

angga. Revolusi itu dipimpin 

ang kini diduga berada di Tur- 

komunis,    
berbagai revolusi di Asia Te 

  

     | aan r asing, mengatakan, bahwa ia le- T 
bih suka pada Suatu pemerintahan « jang dipimpin agleh Nasy. 1 
Demikian kata Kadar        

  

kepada - : 

   

dan 

djuga “baru 

  

  

        

   
   
   

  

cmen Ke 
teng. Diu 

   
   

didjumpainja hanja. sangat. sedi Iberapa ajam sadja gerakan? tidak 
kit, tra-revolusi itu dapat dihan kete at me 

  

ranga 
dgn Wakil Pre 

siden Hatta itu. 

  

  
Cry 

! 

sela 
ba- 

: 

5 mengadakan per rakjat akan segera me » dikamar ketua'sarn mana sembojan2 itu ar OC sedang ketua S: ka mereka mengetat uhan anggauta Panitia 1 warat 
tou 

(Turisme Na musawaratan ke 
sa 

'aktis selama 

  

SuezDgn InggrisAtas Daerah JgLuas 
PRESIDEN NASSER masih 

tetap bersedia merundingkan pe- 

njelesaian masalah Terusan Suez 
atas dasar2 jang luas dari usul 
India, jang dikemukakan lama se 
belum agressi Inggris-Perantjis di 
lantjarkan terhadap Mesiry demi- 
kian dikatakan oleh Emile Bus- 

tail2-nja dapat dibitjarakan dgn 
negara2 pemakai utama Terusan |n 

Menurut menteri Bustami, usul | 
Mesir itu menjatakan bahwa ba- |! 

non di London hari Senin. Men- 
teri Libanon tsb., jg kini sedang 
dalam kundjungan singkatnja 'ke 
London, baru? ini telah meneri- 
ma pesan pribadi dari' presiden 
Mesir, Djamal Abdul Nasser, jg 
menjatakan bahwa presiden Nas 
ser bersedia berunding pertama? 
dengan Inggris, setelah mana de- 

perluas keanggautaannja — hingga 
meliputi semua negara, terketjua- | 

li Israel, jang berkepentingan de- |     
     

Suez. p 

   

ngan pelajaran bebas itu. Seterus 
sidang2 

badan 

ja dikatakan, bahwa 
ertemuan “antara kedua 

  

rgani 

an 

  

    

  

    

  

    

   
   

jang 
badan huletim sebagai 

inggi, (Antara) 

Si itu untuk membitjara 
semua masalah jang mengan 

  

| 
| 

    

           

  

   
   

    

  

   
   

    

1 4 : kan pemboikotan?2 seri itu menjebut-njebut djuga anZ seria 1 5 3 
: ae di Kn an-pemogokan. Djalan perundingan. 

e Dikatakannya. beribu, hesrihal Kontre-reyolusi, mentioh Te Pa an ra- ri i i iri hakan tj (delegasi. jang limana ke ribu rakjat telah melarikan diri Ka berita, bekeraa 5 $ Pa 5 an La tara 
tahui terdi 
ot 1 

  

an menunggu diruangan rapet Pa 
nitia tersebut. 

  

dari pukul 22,00 sampai 23. 
bib. Dalam “ pada 
pun mengada 

    

US A.S. 
srtanlan Amerika 

Selasa membentakan 
Indonesia telah membeli 
Cras surplus Amerika ig. 

ga 25.982.000 dollar, jang 
menurut persetudjuan 

a kedua negeri itu. 

  

    

     

  

di Singapura dalam perdjalanan Stin. (Antara). 'Humanite, Andre 1 2 2 Kn tou bab masih, mori 

f Isi. : Ne 

H & & | , Nasser Sedia Berunding Mengenai| -—— 
ANN | BORONG BERAS 

  

ant 

     

dan penguasa Terusan Suez akan (timbul akan “diadakan setjara| ' .SIYMBANGAN YINLAXDIA 
bertanggung djawab terhadap pe (teratur: “Tugas kedua badan itu BAGI PASUKAN POLISI 
njelenggaraan terusan itu. Selan- (sertama akan merundingkan sua ! PBB. Lin 
djutnja, badan kekuasaan ' Mesir|tu Konvensi baru mengenai beri | Pen MAN gai Ma Me Au 
itu akan melaksanakan semua ke- lan kewadjibange bere heah bian Tmitat dilanda di 
wadjiban jang mendjamin lalu Is terusan itu. Ke- |Ttelsinki hari Senin ditangsiZ an 
lintas pelajaran bebas di terusan | mu n- mengangkat Need er N -. 
tsb,, tetapi akan bekerdja sama rbitrasi guna me oleh: Kemeriterian merta andi ha 
dengan Perhimpunan — Pemakai2 'bedaan2 bersama2 ri Minggu 5 
Terusai Suez jang sebaiknja di de imah . Internasional 

akan begtia-! - 
ter 
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senang tak hendak ke-mana?     
   

     
3 Seperti ikan pulang kelubuk, 

AAS :3 sendiri melebihi tempat lain. Sekali Njonja 
SA “memakai Delfia, nistjaja tidak menghendaki 
. jang lain, karena minjak goreng ini men- 

djamin kelezatan segala hidangan, 
| Delfia dapat dipakai ber-kali" 

dan tahan berpekan-pekan, 

Tanggung basal! 

  

Djaminan rasa asli semua masakan! 

   

    

  

   

    

IULAI HARI INI 

0 Karena! Tatup Buku | 
| Semua Barang2 TEXTIEL dan KRAMERIJEN 

0000 Harus Keluar Pintu 

  

Na : Gunakanlah Kesempatan Bagas Ini | 1 

|. HARGA BANTING 
t BETUL? BELUM PERNAH KEDJADIAN DALAM 10 TAHUN INI. . 

$ TT Rp. 16,50 p.mtr. 8 Klambu kotak? Rp. 3,90 pantr. | Moire taftzij 
| Kain blafjo RRT. » &50 ,, | Taftzij kembang 2 1GSO” » 

t | Kain putih halus ». 575» | Triple three Tinnen » Ie 
Kain bulizak halus » 50, |Kain panas dubbel breed KN 
Printed Popline R.R.T. » 6— imitasi gabardine dubbel breed,, 21,— ,, 
Mambo Print 1 ».. LIS » |Wemeo linen 2: 20)7— | 
Mambo Priat halus » 1l— , |Singlet Airtex 3 10,— p.st. H8 
Taftzij polos » 15,50 ,,  |Saputangan pyramid 

: Bemberg ziide kembang 1 “1650 » untuk lelaki ,, 13— 
lagi. Lubuk Chiffon Bemberg halus » 1650 », | Kemedja Jackson 

Ka anticrease linen ,, 35— Nylon kembang 

Textiel Halus. 

bang. 

— Tropical Wol tjap Kambing 

unfuk lelaki dan perempuan. 

  

  

  

Rendy stock 

    

Tjermin Hidup 
Saudara 
  

TDK. : : 2 s: “ Apu AN Ng j 

Ba RT. 125 AN Chrome de Luxe | | 
Fa Mesh ada. persediaan terbatas i 

2 pada ' 

SASMOCO” 
Bodjong 72/74, SEMARANG 

“ Wilpan 1666) 

  

  

  

  

  

    na & 2 ag (17 th.) Mintalah daftar buku 
3 Gesc $ F3 a Will. Holden. Elsa Parker | "emerbit ISLAMIJAH 

. "ESCAPE FROM 
— FORT BRAVO" 

(MGM: Color) 
INI MALAM PENGMABSAN: 

Dil. SUTOMG P.329 Telp. 714 
Medan 

DJAKARTA pada: 
Biro Buku TIMUR DJAJA 

  : 
DI 

      

"GRI S” 4457215 (7 &) DIANGAN BINGUNG 11! 

Preninath DARD-E-DIL 
Filan India Tekst Indon. » Achli Gunting Rambut 

  

"INDRA" 4.306.450, (17 h)i 
INI MALAM PENGHABISAN :| - PROXY” 50174510490 
Rehana , ' 

. Premnath "SAGAI" ! 
—. Film India Tekst Indon. 
INI MALAM PENGHABISAN :' 
ROYAL" Satu na " : 

Rd. Ismail - “Dhalia RUN Nk 
E. Hanoum. D, Effendi — 

"PERISTIWA DANAU TOBA? 

    

     

   
    

      

    

  

Tarief tetap biasa!   
     

    
    

     

      

nama 

  

aa 

  

PDJAGALAN” 574: (aoi wan 
Chen Yen . Chen Tina Ka In . "WIE TA TE CHI TAN”! Him RRT, (Tekst Indon.) | 

Batjalah: 3. 
ln 
“' Peri Hidup 

ena run Fa Mohammad S.4A.W KE DIURUSAN DJAM UTK. PESAN TEMPAT. 22 Ae jaan KETJANTIKAN ...... . DJAM UTK. PESAN TEMPAT: meli BNN Naa ia 
sux” - “Grand” 8 11—I2— “cich ZAINAL ARIFIEN ABBAS Disamping ga lain untuk 

hee PORN RU Keedoo— Hojia 1038 “makapi 1 ae .. Rp.112,50 | memperindah diri Nionja 
5 Voc India « Mogok “Aeoe bea IKA IEASFG 1 PI an ta Bp Mn @tikaknitah 

: : £ 2 la DAA ME GILA YEN an an Rp. 75,— . an 
"GRAND 557. 9S (17 #h) (Diilid H & HI (disatekan) : nana BRP 150,— Djamu Sorga 

: 3 5 . amal Arifien Abbas — ae na 2 5 8 
EXTRA: SABAN SORE dj. 3.00 PERKEMBANGAN FIKIRAN TERHADAP | Diamu ini membawa kebahagiaan, 

: (Widesereenj AA Gea CNN Krakakanananaana: Rp. 42,50 Iiarena ketjantikan badan Njonja 
Stew, Granger - Jean Siramons | Tasbi Ash Shiddigy — 1g | Iselala tinggal muda, seger, dan 
”"FOOTSTE?2S IN THE FOG” AL-AHKAM (HUKUM2 Figih Islam) 33 menarik, berkat tjampuran bahan2 

- (Color by Technicolor) Ea M2 ES NN NISN Na Rp3 2 |oilihan jang terkandung didalam- 
SEN Ke Den" ANK UNO A AG Ini Ieab Sa nee Tana wan Pp. 28,— | aia, 
EXTRA: SABAN SORE aa Ben IN ME Saga rta NA pen Rn Oa Nae —1 doos Rp. 17,50 

(VistaVision) AL-ISLAM (Penuntun Batin) aa R3 
Paul Douglas - John Derek: Gilid KA Pa SE aa na NN UN an Rp ta 

, Pena Manna - C. Romero aa Tek Ff bi ia ii Nb ane na AP PA Ta aa kn 2 PABRIK DJAMU.TJAP PORTRET 
"THE LEATHER SAINT” S4 RIO) SLAM 5 Lo ana eng pan ana B3, 3 dya 

5 : aan sea (KELENGKAPAN DASAR2 FIOIH ISLAM... Rp. 22,50 : MN 13:| INI MALAM PENGHABISAN | pin pesan farah" BALA 
Tiap2 pesanan tambah 1076 ongkos kirim, sekurangnja Rp. 1,50 | 

”"OR10O RP 54 To Oo (17 th) Senea Raya 85 Dil. Srikandi 14 tak 
(CinemaScope) '"Felp. 3197 Gmbr. (Kebon Sereh) 

Marilyn Monroe - Tom Ewell | sk PA MA AL AT aa "THE SEVEN. YEAR ITCH” An 3 
(Color by De Luxse) Tan au Ia SS Ia. OA ag Tg Wa “aga KA TU aa Oi 3 “Up 2 “ig an f 

SAUDARA TA? SEMPAT DIWAKTU PAGI dan SIANG HARI? 

3 TA Ah Ae 
Di djl. M.LEL. Thamrin (Kembangpacs-baru) 37 Semarang, 

selalu siap melajani Saudara2 tiap djam 16.00 — 22.00 
SEKSAMA — GAJA — SOPAN 

SEKALI MENTJOBA, TETAP DJADI LENGGANAN 

"Tan 2 ML TA Ta. “aa. 0 aa Aa 0 aa. LD RA Ta Ra “Aa 0 AL “Ra, 
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Kamerjas, Housecoat, Pettycoats, dan tjelana dalam. 

Woi-Wol. Korting 10 sampai 20 pCt. 
Gabardine Wol — Tennis Wol  — Fancy mating Wol — Tricot Wol — Super Lux Wol 

  

: Korting 20 pCt. . 

RADJA SUTRA 

BOMBA 
EO JONG 395 — 

orting 10 sampai 20 pCt. '” $ 
| Kanistof English Embroidery — Terang Bulan — Rentjong Atjch — Bludru matjan ketawa — German linen — France Chiffon Bemberg — Colibri Zijde — Medeka Zijde — For- $& 
mosa Zijde — Stoffel linen — Lystaf linen — Fancy Tootal linen — Nylon Tule kem- #& 

Kemedja-Kemedja, Korting. 10 sampai 40 pCt. 
Arrow Shiris — Truyal Shirts — Smart Shirts — Jackson Shirts — 
— Jackson Fancy Shirts — Jackson Tootal Shirts. 

Jas Hudjan. Korting 20 pCt. 

Jackson Mambo Shirts #8 

'STORES! 
TELF. 1557 SEMARANG - 

    

  

  

  

STAF ANGKATAN DARAT 
DIREKTORAT ADJUDAN DJENDERAL 
  

PENGUMUMAN 
Nomer: Peng- 22/11/1956 

I. Markas Besar Angkatan Darat memberi kesempatan kepada para Pemudi Warga Negara 

1. 
HI. 

VI. 

Indonesia untuk dididik  mendjadi : 3 " . 5 : , DJURU KESEBATAN 
Banjaknja tjalon2 jang akan diterima : 225 orang. " 
Para pelamar harus memenuhi sjarat-sjarat : 

PK 
P
E
R
 

P
a
 

8. 

3 

-Serendah2nja beridjazah Sekolah Rakjat 6 tahun. 
Umur antara 17 — 20 tahun dan belum pernah kawin. 
Berkelakuan baik (keterangan Pamong Pradja atau Polisi). 
Berbadan sehat (keterangan dokter). 
Tinggi badan serendah ?nja 1.50 m. 
Bagi Pelamar jang bekerdja pada suatu Instantie diharuskan 
dari Kepala Kantor jang bersangkutan. Y - Bersedia mengadakan Ikatan Dinas terhitung mulai ta nsgal lulus udjian penghabisan, 
untuk selama jang dipergunakan untuk beladjar atas bi aia Negara, ditambah dengan se- 
kurang-kurangnja 3 tahun. . 3 : 3 Pelamar jang masih mendjadi tanggungan orang tua $ wali harus ada idzin tertulis dari 
Grang tua / wali, untuk masuk dalam Angkatan Perang. 
Sanggup ditempatkan diseluruh Indonesia (surat per njataan). 

minta idzin / keterangan 

  

Lamanja Pendidikan Djurvu Kesehatan ialah 1 tahun dan setelah lulus udjian penghabisan 
akan diangkat mendjadi pegawai negeri Golongan R2:1 P. G.P.N. 
Tiara melamar : F 
Surat permohonan harus ditulis sendiri (tidak di-tik) dan disampaikan kepada : 5 
1. Kepala Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat, Djalan Dr. Abdul Rachman Saleh  Dja- 

2 

An 

2 
D
U
 

Selama dididik para pela mar diharuskan tinggal diasrama dengan mendapat makan, 

karta: untuk daerah Djakarta Raya. 
Kepala Djawatan Kesehatan Terr. I. 
Djalan Serdang 4 Medan: untuk daerah Sumatra Uta ra. 

epala Djawatan Kesehatan Terr. HH. 
Benteng Palembang, untuk daerah Sumatera Selatan. , 
Kepala Djawatan Kesehatan Terr. III: 
Djalan Ambon 5 Bandung: untuk daerah Djawa-Barat. 

. Kepala Djawatan Kesehatan Terr. IV. 
Djalan Karang Asem 8 Semarang: untuk dasrah Djawa -Tengah. 
Kepala Djawatan Kese hatan Terr. V. 
Rampal Malang: untuk daerah Djawa-Timur. 

. Kepala Djawatan Kesehatan Terr. VI. 
Djalan Djawa 9 Bandjarmasin: untuk daerah Kaliman tan. 
Kepala Djawatan Kesehatan Terr. VII. Sa 
Djalan Sjahrir untuk daerah Indonesia Timur dan Nusa' Tenggara. 
Dengan disertai Iampi ran-lampiran : 
1. Riwajat hidup rangkap.3. An aga : 
2. Salinan idjazah dan daftar angka2 raport terachir jaag disjahkan oleh kepala Sekolah 

atau Instantie Peng adjaran setempat rangkap 3. ( 
3, Keterangan2 seperti termaksud dalam “ad. III masing2 rangkap 3. 
4. Pasfoto 3 buah. ur 

lengkapan, alat2 peladjaran dengan tjuma2 dan mendapat uang saku menurut surat keputusan 
K.S.A.D - No. 136/KSAD /Kpts/1951. 

VH. Surat2 permohonan jang tidak memenuhi sjarat2 tsb. diatas tidak akan diperhatikan. 

VIII. Pendaftaran ditutup pada tanggal 31 Desember 1956 setempel post. 
IX. Surat-menjurat mengenai Pengumuman ini tidak diadakan. 

Bandung, 21 - Nopember - 1956. 

WAKIL ADJUDAN DJENDERAL ANGKATAN DARA: 
R.S. GONDODIPGERO 

MAJ. NRP.: 15433. 

  

. 2. ? 

pelandjuk 2 rat 
dan tuan akan memperoleh djumlah 

kilometer jang dibentuk pada ban tuan. 

OK GV- 614 

Turu ah 
   
    

  

    

   

  

NAN una 
SS SEMARANG 

  

Tiabang : 

Djl. Sitompul 27 tanaka 
PADANG SIDEMPUAN — |Yapat beli di: 

e Pedamaran 90 -— Semarang 
Telp. 300 

lan AGEN-AGEN diseluruh 

  
MEDAN'S BOOKS HOUSE 

MUDAAAAAAAAH!!! 

Batjalah : 

»9uara 

Istemewa alat2 serba bersih !   
KU IR AU NEK BREAK KK 

CEREKKAKKNKRK KN ERKEI - 

Merdeka" 

  

   PRN cr: 
in COLOR/ 

tapi 

   

Pn 2 Naa SA 
"ROXY” BESOK MALAM PREMIERE 5.007.900 9.09 (17th) 

E3 ' LT Rx 4 
. 13 Tang K 

ak AND TE SINGING VUCE GF 

IMARO LANJA 
Film hiburan dengan tjerita jang sangat berisi dan berfaedah untuk 
disaksikan tidak tjuma untuk melampiaskan kekosongan........ 
tapi djuga dapat dikenjam sebagai tjontoh dan gambaran kehidu- 
pan seorang pangeran jang haus akan kehidupan biasa.......... ! 
Pertjintaannja dimulai dengan penuh gelora 
segala nafsu kemanusiaannja............ 

tjuma menggigit djari mengenang riwajatnja jang tidak lagi ber- 

Sent tertjurah 
achirnja si-gadis 

  

  
  

  

Periksa ban tuan dengan 
teratur dan pergunakan 
pengukur tekanan ban.    

  

  

  

    P3 2 Tukar tempat ban 

At tuan setiap 5000 km. 

  

              

   

      

   

  

  

) 

Film h 
terbaru 
pandjang tjeritanja 

ROYAL “pESOK MATAM PREMI 
MARLIA HAERDI — SOFIA 
(YOSE     

  

  

Bantulah PMI ) 
pe 

MALAM PREMIERE BESAR 5-7. 9.- (7 th)      
2 

(SORE djam 30 
           

    

  

PAUL DOUGLAS 

JODY LAWRANCE 
me-starag 

'Emest Truex 
Richard. Sannon | 

      

   

  

      
   

    
  

   , 

    Siapakah 'petiru 
   

    

   
dari seorang pendeta jang karena 

an dari orang2 jang terserang penjakit 
bertempur guna mentjapai maksud- 

       

  

?G RIS” 

dan tari2an jang menggiurkan hati ! 

5.007.009.00 A7 tin) 
Widescreen) 

FGRAND” INI MALAM D.M, B, 

Extra: SABAN SORE djam 3.00 
  

  

cd When he Came to her room at night... 

was Ito kins orto klll..9    

    

    

  

      

  

: PSA JAN 
: . GRANGER - SIMMONS 
y | 

A 1 AA COLOR BV TECHNICOLOR 
  

Kisah dramatis tentang seorang suami jang mentjoba membunuh 
Wterinja. ..... (3 l Sa U 

  

"GRI INI MALAM PREMIERE 445 700 DTG A7 
MM suka aa “ilm India baru 

PREMNATH BA RD“E DL” "akat Iridonesiu 

nja.... 

  Drama jang berlinang air-mata,......... Kesedihan jang mem- 
DAWO MAFALA ni Ba  Vh aah ! Dihiasi oleh lagu2 jang meraju suka | 

   

Kisah dua pemuda jang berdarah seni.......... atas kedatangan- 
nja ke-kota Greenwich untuk mentijari kemashurannja sebagai pe- 
nulis dan pelukis. .........u. 2 
huruh- kota ! 

Moh, Mochtar - Mien Sondakh - S. Waldy - Suhaimi dlJ 
Kisah jang mengharukan 

Roy Rogers 

ALE ae Panas Na dan si-pemuda dengan tenang meninggalkan ke- 

nangan jang tak akan terlupa selama hidupnja.............. ! 

3 Perbaiki segera garis-arah 
KR BESOK PREMIERE BESAR “O RION” jang salah dari roda?, h: 

Bae 5x Ta Oo VistaVision — (17th) 35370 
Ed Paramount presents       

  

   

JERRY 

| 
    . GORGEOUS 

“GIRLS! A 

GLORIOUS 

    

  

      

  

   
   

  

    

  

   
     NEW 

SONG 
HITSI 

VISTAYISION 
SHIRLEY MeclANE 
DOROTHY MAIONE 

-EDDIE MAYEHOFF 
—- EVA GABOR " ANITA EKRERG 

GEORGE "FOGHORN WINSIOW 

   
   

    

     ai game ea 

telah menggemparkan gadis? se- 

iburan jang penuh humor dan lutju dengan lagu2nja jang 
dan tarian2nja jang meraju-raju memadjang adegan2 se- 

Ta ! KE OS TO Aam Ola SIN EI ate. 

ERE 5.007.009.090 (17 th) 

LANTUA — A. THYS MUSIM MELATI” 
1 tentang seorang Ibu membela anak- 
jang mana ada niatan djelek dari papa-tirinja! 

    

# Perlambat ketjepat- 

an pada tikungan. 

& Djangan muat kens 
$ HILARIOUS deraan tuan berlebihan. 

Musical & z : Treati & Djangan pergunakan 
rem tuan berlebihan. 

Hindari halangan? di 

        

   

    

   

  

   

     

   

  

   

      

   
   

  

   

    

    

     

  

      

  

   
   

    

  

    
    

        
       

    

   

     

  

    

HEY 
ROY/ 

THIS MP WILL Val suit YouRSELr, Mg, 
7 PROVETUAT MY ' ROGERS, But DON'T 
YOUR FATHER IS WRONG ||, SAY 1 PIONT WARN 

| ABOUT THE BOUNDARY /1 Ou TO STAV ore 
AL LINE BETWEEN OUR 

  

    
   

No.6 

  

(1 Foung ls cavusE          

     
   

    

  

ABANDONED IN TBAT DRY 
WASH NEAR TH SOUTH 
BOUNDARY, KOY/- fo 
Iris Gor NO man) See 
BRAND! -/    

  

   
    
    
     

      

  

THIS. HORSE BELONGS YO TWO - 
SHADOW, AN INDIAN FRIEND OF 
MINE/ SOMETHING MUST HAVE 
saat JAPPENED TO HIM/ 

   

       
    

   

  

        

   

          

    

    

— Peta ini akan membuktikan 
bahwa ajah nona adalah keliru 
tentang penentuan perbatasan an 
tara daerah peternakan kita! 

  

Rogers, tetapi djangan mer 
ngatakan nanti bahwa seja 
tidak memperingatkan tuan 
untuk djangan mengusik-usik 
milik kamil 

5
 

    

Hey, 
— Saja menemukan kuda ini 
ditinggalkan didaerah kering 
didekat perbatasan sebelah se 
latan sana, Roy! Dan kudy sini 
tidak ada tanda2aja kepunjaan 
siapa! 

       
     

      

   — Kuda ini kepunjaan Two- 
Shadow,. seorang teman saja 
bangsa Indian! Tentu ada apa 
apa jang terdjadi atas difinja!


