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, Waktu Ruslan dahulu diperiksa 

mengganti 

“anggap ditariknja 

    

   

2. luar 

LeriK aan atas 

2 3 ac hal2 1 

hay dan De 

uprapto menerangkan Rabu 
negeri nanti, Mente 

    

diri Menteri Lu 
sekali akan dila 

"mengadakan penjelidikau2 seterusnja terhadap dirinja itu. 

  

4 

dalam hubungan peristiwa 

ak sLuar Negeri | 
ikan Terlepas Dari Pemeriksaan 

Lelah Dilakukan Terhadapnja—Overste 
edang Didengar Keterangan2nja 

na Roni siak Jaana keyaa ,Antara”, bah 
8 ri Ruslan i akan : iksa did 

1 Djaksa Agung disekitar hal2 bantu ini Nata nan | 

ng sudah diperiksa beberapa wakt: .. in 2 Nana 
Ouelju, ada lagi hal-hal dan lain-lain keterangan jang tjukup untuk 

2. TAHUN 
Fa, 

   
     

  

    

    

    

      

   
      

    

   

        

ANGGOTA PENGURUS 

   
     

Menara dokumen2 dan foto- ada, tapi sedikit banjak pemerik bahwa sampai hari Rabu pagi ke- Tn . naga Pen 
copy2 jang dikemukakan Moch-|saan tentu akan berkisar djuga pena yo eh cast Manna Ida waktu ini belum tentu dapat tar Lubis dalam sidang Pengadi- 

lan baru? ini, 
prapto atas pertanjaan menerang 
kan, bohwa dalam hal ini kita 
tidak boleh hanja melihat ada- 
nja dokumen2 tsb., tapi djuga ha 
rus mengetahui duduk persoalan 
dan riwajat daripada — masing2 
dokumen itu. Untuk  mengeta- 
hui apakah ada fakta2 baru atau| 
tidak diluar hal2 jang sudah di 
periksa beberapa wektu j.l. itu, 
maka terhadap diri Menteri 
Luar Negeri Ruslan harus lebih 
Gahulu dilakukan pemeriksaan2 
azau kepadanja diminta kete- 
rangan?nja. Demikian Djaksa 
Arung, jang menambahkan, bah- 
wa baru setelah pemeriksaan ter 
hadap diri Ruslan itu dilakukan, 
akan diambil suatu ketentuan 
apakah ada tjukup alasan2 vutk.| 
memeriksanja lebih djauh atau-| 
kah tidak. 

Atas pertanjaan apakah foto- 
copy2 jang dikemukakan Moch| 
tar Lubis didepan Pengadilan ba 
ru2 ini, adalah merupakan hal2 
baru jang belum diketahui se- 

  

oleh ,,Panitia Roem” dan Djak 
sa Agung, Djaksa Agung Suprap 
to terangkan, bahwa sebagian be 
sar daripada fotocopy2 itu ter 
masuk hal2 jang dahulu sudah 
diperiksa, dan jang seperti diketa 
hui, telah menghasilkan diambil 
nja keputusan oleh .,Panitiaf 
Roem” dan 'Djaksa Agung, jang 
pokcknja menjata"an, ,,tidak ada 
alasan untuk menuduh Ruslan te 
lah melakukan pelanggaran-pi- 
dana”, . 

Walaupun demisian, kata Djak 
Sa Agung selandjutnja, Menteri 
Luar Negeri Ruslan  dipandang| 
perlu didengar “keterangan2nja, 
jastru untuk mengetahui — apa- 
ba ada fakta? baru itu ataukah 

: » Gan pemeriksaan? jang 
akan dilakukan terhadap diri Rus 
lan itu adalah lepas daripada pe 
meriksaan2 jang sudah  dilaku- 
kan terhadap dirinja beberapa 
waktu jl. Mendjaweb pertanjaan 
apakah pemeriksaan jang akan dil 
lakukan itu ada hubungannja del 
ngan fotocopy2 jang- dikemuka- 
kan Mochtar Lubis didepan 
pengadilan, Djaksa Agung terang 
kan, bahwa setjara langsung tidak 

  

Pembelian Beras 
Dari Amerika tidak-puasan segolongan | sir. Dalam pertemuan itu oleh 
DEPARTEMEN | Pertanian Pesara/alat | pemerintah | jg Me wakil2 kaum buruh dikemukakan 

/ i 4 : sn marxsixan . Ep z i 
Kaa 5 Tea k telah Kanan tese.ladilsn pemerintah dalam mem- wan man Pe ee ea 
sia telah diberikan berlakukan orang2 (warga nega-|dah diperlunak I eng da $ | diberikan — keleluasaan perkembangan di Mesir sendiri. 
waktu untuk mei j pem- 

belian dan menentukan waktu? 
pengleverannja utk beras (SAC) 
seharga US$ 25,982.000 dari 
Amerika Serikat berdasarkan Pu- 
blic Law 480 A.S. Menurut De- 
partement itu, waktu untuk me- 
ngadakan kontrak guna pembeli- 
an itu telah diper jang dari 
Nopember 1956 hingga Dianuari 
1957, sedang waktu pengleveran- 
pia diperpa dari Desember 

Djaksa Agung Su-| 

2, Apakah pemerintah tidak ses 
pendapat dengan penanja, bahwa 
kehebohan 

tidak-puasan 
Perang terhadap 

dapat dengan penanja, 
klimaks dari semuanja itu tertja 
pai pada waktu P.M. Ali Sastro 
amidjojo menghalang2i penangka 
pan terhadap Menteri Luar Ne 
geri Ruslan Abdulgani oleh pi- 
hak tentara? 
Lubis mengatakan 
Ali melindungi jang bathil? 

Ipendapat dengan penanja, bahwa 
kalau benar ja! 
oleh pemerintah baru2 ini bah 
wa ada usaha mengadakan pere 
butin kekuasaan pemerintah, se 
muanja itu 

ira) jg tersangkut dalam sesuatu 

sa bahwa hukum telah diindiak- 
indjzk dinegara hukum ini? 

(dapat dgn penanja. bahwa pera- 
saan tidak puas itu pasti makin 
meluas pada pihak2 jang bersang 
'kutan, kalau pemerintah tidak se- 

kepada saluran2 hukum jang biasa 
(terutama setelah wartawan Moch 
tar Lubis menjerahkan foto-copy2 

pada soal itu. , 
TR Let. Kol. Prajogo. 
' Mengenai diri bekas Kana 

|CPM se-Indonesia, Let. Kol. Pra 
jogo jang djuga disebut2 namanja 
dalam fotocopy2 jg. diumumkan 
Mochtar Lubis sebagai salah ses 
orang jang tersangkut dalam per! 
istiwa Lie Hok Thay/De Ouelju, 
Djaksa Agung Suprapto mene- 
rangkan, bahwa Lets Kol. Pra- 
jogo kini sedang didengar ketera 
|ngan2nja oleh Kedjaksaan Agung 
dalam hubungan persoalan Lie 
'Hok Thay/De Muelju itu. 

Kesibukan sekitar fotocopy 
) terus tampak. 

Dapat lebih djauh dikabarkan, 

Pertanjaan2 Anggota 

dian2 Dikalangan 

memberikan keteraangan kepada Dewan Perwakilan Rakjat 
mengenai kedjadian2 dikalangan Angkatan Darat, anggota par 
lemen Sutomo dari PRI telah mengadjukan beberapa pertanja | 
an jang dianggapnja mengenai soal2 pokok dan jang antara 
lain berbunji sbb.: e 

1. Falsafah apakah jg dipakai 
oleh pemerintah dalam menilai 
tugas Angkatan Perang (kekua- 
saan bersendjata) dalam hubu- 
ngannja dengan pemerintah? Apa 
kah Angkatan Perang itu alat 

      
   
   

   
     

    

    

    

dilingkungan Angk 
tan Perang baru2 ini dan ja 
masih berlangsung sampai seka-f 
rang adalah sebagai akibat: ke-f" 

orang2 Angkatan 
tjara2. kaum 

politisi: membina negara? Dan 
apakah pemerintah tidak sepen- 

bahwa 

Sehingga Kol.: Z- 
bahw» P:M. 

3. Apakah pemerintah tidak se 

apa jg dinjatakan 

disebabka, oleh ke 
alat2 

perkara, sehingga mereka mera 

“Apakah pemerintah tidak sepen 

Lie gera menjerahkan perkara 
itu Hok Thay-Ruslan Abdulgani   1956 sampai achir Pebruari 57. | 

Israel Sedia Tarik 
Mundur Tentararja 
Dengan?! 

Djaminan Kemerdekaan - Berlajar Di Suez 
Dan Teluk Kaaba Dan Djaminan Sinai 
Tak Akan Djadi Pangkalan Gerilja Mesir 

— PEMBESAR2 ISRAEL menerangkan hari Selasa bahwa 
Israel bersedia menarik kembali pasukan2nja dari Mesir asal 
sadja ada djaminan2 KT Kn itu tidak ada komen 

Israel segera setelah menteri lua eri Inggris, 
Selwyn Lioyd, dalam pernjataan pa hari Bowie meneranbkan 

Israel harus menarik mundur pasukan2nja dari Mesir 

tar resmi Israel 

bahwa ,, 

dan daerah Ghaza jang harus 
PBB.” Mei Anik 

2 Siarat pokok Israel untuk 
menarik pasukan2nja ialah 1) se 
menandjung Sinai harus dibawa 
penilikan jang demikian 

sebagai pangkalan » 
peperangan gerilia atai 
sukan2 Mesir. 2) supaja 
dekaan berlajar diterusa: 
dan diteluk Ka 

    

  

tara itu mengabarkan bhw pang | 
lima2 PBB dan Israel hari Ke| 
mis ini akan melangsungkan 
pat — untuk memperbintjangkan 
setjara garis2 ketjil rentjana pe-| 
narikan mundur pasukan2Z Israel 
dari semenandjung Sinai - dan 

pasukan2 Israel tsb. 
dengan pasukan2 polisi PBB. 

Seorang  djurubitjara kemente 
rian luar negeri Israel hari Sela| 
sa mengataka, bahwa djendral 
Burn dari PBB dan djendral ma 
jcr Moshe Dayan, kepala stif 
tentara Israel, akan melangsung 
kan pertemuannja "disalah suat 

  

   

  

tempat dipadang pasir Sinai ses 
belah Utara”. Selandjutnja oleh, 
djurubitjara tsb. dikatakan bah 

'kepada Hakim dan disiarkannja le 

   

wat surat2 kabar)? 

ua' Sjarat 

mendjadi tanggung djawabnja 
   

  

punjai hubungan dengan penari 
an mundur pasukan2 Inggris 
dan Perantiis dari terusan Suez.   

  

  

“14 ORANG kepala perwakilan 
diplomatik Indonesia ditambah 

Idengan para atase militer, per- 

dagangan dan, pers kini telah 
berkumpul di Djenewa untuk 
pada hari Rebo (kemarin) mem 

bitjarakan keadaan internasional 
|dengan Menteri Luar” Negeri Rus 
lan Abdulgani, jang Selasa pe- 
tang telah tiba dikota tersebut 

dari New York. Menteri Abdul- 
li menerangkan kepada ,,An: 
a', bahwa masalah Hongaria 

ini merupakan suatu 
cang paling aktuil di PBB, di- 

nana Indonesia menjokong reso- 
lusi jang menghendaki dikirimkan 

  

   
   

  

    

    

  wa pemerjitah Israel tidak meng| 
i mundur pasu 

.kan2 Israel itu dari Mesir mem 

nja penindjau2 kenegeri tersebut. 
'Di New York Menlu telah meng 
adakan peinbitjaraan2 dgn Men- 

Major Isman Ditjalon- 
kan Sebagai K.S.A.D.- 

: is Waktl K.S. A, D.:? aja untuk bertemu dengan Han- 

mo Kepada Pemerintah Mengensi Kedja- 

BERHUBUNG DENGAN kesediaan pemerintah untuk 

“@ikalangan sementara kaum poli- 
.tisi sekarang ini telah diketahui 
bahwa di Markas Besar Angkatan 
Darat ada pertentangan antara be 
berapa golongan perwira 
menghadapi keadaan sekarang ini? 
Antara lain dikatakan adanja go- 

negara ataukah alat pemerintah!fiongan Major Isman '#jang seka- 

algupan dari pelbagai kalangan 
“Isedang berkuasa untuk ditjalon- 

'Thd Perusahsan2 In g- 

Ketua KBKI Ahem Erningpradja, 

masalah | 

(Agung dan Kepolisian Djakarta 
Raya sekitar diumumkannja pro- 
ses-verbal polisi berupa fotocopy2 
idari pemeriksaan: polisi terhadap 
Lie Hok Thay dan De @uelju. 

Kesibukan2 itu tampak antara- 
nja dgn terdjadinja lagi pembitja 
raan2 Rabu pagi itu antara Djak- 
sa Agung Suprapto dgn Kepala| 
Polisi Djakarta. Raya Komisaris | 
Besar Djen Mohamad Surjoprano- 
to, jang disertai oleh Kepala Res. 
Krim Diakarta Raya P.K.B. Sa'ud. 
Hari Selasa siang, Djaksa Agung 

Suprapto selama beberapa djam, 
telah mengundjungi gedung Ke- 
djaksaan Pengadilan Negeri Dja- 

mengadakan. pembitjaraan2 dgn 
pimpinan Kedjaksaan setempat, 
djuga disekitar soal fotocopy2 itu. 

  

Idjusteru sebaliknja, mungkin se- 

karta didjalan Gadjah Mada dan! 

memperbaiki keadaan jang serba 
tidak memuaskan dewasa ini, 
bahwa ia berpendapat, bahwa 

  

kali krisis kabinet pada saat ini 

  

Hongaria Undang 
Hammarekjoeld 
Ke Budapest 

Mamaaniloga, Senlan NI 
pada hari Selasa untuk mengun- 
djungi Hongaria. Menteri Juarne 

    
Parlemen Bung To- 

Angkatan Darat 

4, Tahukah pemerintah bahwa 

dalam 

ng ini telah memperoleh Kesang 

kan sebagai KSAD/Wakil KSAD? 
  

Ksi2 Kaum 
BuruhiIndon 

1 

kundjungan sekdjen PBB itu ke 
Hongaria”. 

kan bahwa malam Rebo Hammars 
kjoeld mengumumkan minta kepa 
da Hongaria menerima dia -di Bu 
dapes pada tanggal 16 Desember 
j-a.d. Sementara 'itu ia mengirim- 
kan seorang anggota stafnja jang | 
akan tiba di Budapes mada 
Senen j.a.d. Seterusnja UP membe 
ritakan bahwa Hammarskjoeld te 

geri Hongaria, Imre Horvath, da 
lam sidang Madjlis Umum PBB 

hari Selasa menjatakan telah me 
njampaikan kepada sekdjen PBB, 

Dag Hammarskjoeld, ,,kesediaan 

marskjoeld setiap saat guna me- 
ngatur tanggal dan persiapan2 

Dag Hammarskjoeld menjata- 
kan dalam pada itu bahwa ia 
segera akan. mengadakan hubu- 
ngan dengan Horvath utk mem- 
perbintjangkan tanggal kundju- 
ngannja ke Hongaria. Wakil 
Amerika Serikat, Cabot Lodge, 
selandjutnja menjarankan kepada 
sidang supaja menunda persida- 
ngan selama satu djam guna mem 
berikan kesempatan kepada Hor 
vath dan Hammarskjoeld mentja 
pai kata sefakat tentang waktu 
kundjungan Dag ke Hongaria. 
Selandjutnja sidang ditunda sam 
pai pkl. 02.30 GMT. 

Fact finding sifatrja. 

U.P. dari New-York memberita- 

hari   gris - Perantjis Sudah 
Banjak Diperlunak 
REBO SIANG kemarin wakil2 

Vaksentral KBKI, Sobsi, SBII dan 
Sarbumusi “ mengadakan pembi- 
tjaraan2 dengan PM. Ali Sastro 
amidjojo di Pedjambon. Menurut 

dalam pertemuan itu dibitjarakan 
soal2 aksi kaum buruh Indonesia 

bahwa ia 
-Hongaria dari tanggal 16 hingga 
118 Desember j.a.d. Sifatnja 
kundjungan fact finding. Horvath 
sementara itu menjatakan pula ke 
pada para wartawan bahwa ia te- 
lah menjampaikan hal2 itu ke Ru- 
Gapes setelah ia menjatakan dalam 
sidang bahwa ia siap sedia setiap 
saat berunding dgn Dag Hammars 
kjoeld mengenai tanggal- dan me- 
ngaturnja kundjungan 
Hongaria (Antara). 

kepada Horvath ah menjatakan 
mengundjungi akan 

ialah 

:Dag ke 

(Djamaluddin Malik 
| Dari!N.U. Andjurkanj| 
jReshuffle Kabinet? 

II SuDjuga Diandjurkan” Reshuffle 
—. Dalam Pimpinan Partai2 

Djamaluddin Malik, dalam pertjakapan deng 
timbulnja rasa tidak puas dikalangan masjarakat terhadap ke 
adaan sekarang ini, menjatakan, bahwa sekalipun harus diakui 

| kekurangan2 jang menimbulkan rasa tidak puas itu, ia belum 
| melihat adauja alasan2 untuk membubarkan kabinet sekarang 
ini. fa paling banjak dapat menjetudjui diadakannja reshuffic, 
baik didalam kabinet ataupun didalam pimpinan partai2. 

(orangan, 
suatu platform oleh semua 

apa jang dimaksudkan 
»plstform? ituy tapi dikatakan, 
bahwa ia sudah mempunjai idee, 
dan 
akan dikemukan kepada 
nja. 

   

  

1x 

Merupakan 

    
Besar Nahdlatul Ulama, Hadji 

n pers tentang 

akan mendatangkan bahaja2 ba- 
ru jang mengartjam  keselama- 

tan negara. Dengan menjebut- 

njebut andjuran ' Manguasarkoro 
dari PNI, Djamaluddin Malik 
mengatakan, bahwa ia hanja bisa 
menjetudjui diadakannja reshuf- 
ifle, baik didalam kabinet atau- 
pun didalam pimpinan partai2, 

sebagai langkah untuk mentjari 
perbaikan2 dan guna “ menghi- 
langkan keadaan? tidak memuas- 
kan dewasa ini. 

Menurut Djamaluddin, ia meng 
andjurkan — diadakannja  djuga 
.reshuffle”. didalam pimpinan 
partai2, karena. menurut penda 
patnja, reshuffle kabinet  sadja 

tidak banjak artinja, djika pim- 

pinan partai2 jang sekarang ini 

tidak mengalami. perubahan? bz 
ru. Keterangan Djamaluddin Ma 

lik itu ditambah oleh wakil ke- 
tua PB NU, Mr. Imron Rosjadi. 
jang menjatakan, bahwa dalam 
hubungan ini perlu diinsjafi, bah 
wa. disamping ' memperhatikan 
soal ,,orang2nja” setjara perse- 

perlu djuga ditjarikan 
par 

tai, guna mengatasi keadaan jg. 
serba tidak memuaskan dewasa! 
ini. Ia belum mau menerangkan, 

dengan 

ideenja itu terlebih dulu 
partai 

binet didjatuhkan sadja. 

Alasan golongan kedua ini un- 
tuk mendjatuhkan kabinet ialah 
karena“ merasa tidak puas teru- 
tama terhadap beleid kabinet da- 
lam soal penjelesaian masalah 
Angkatan Darat jang seperti di 
ketahui kabinet telah menjatakan 
berdiri dibelakang putusan KSAD 
A. H., Nasution dalam tindakan2 
jang diambilnja terhadap kolonel 
Lubis baru2 ini. Sepemi kita ke- 
tahui, tindakan KSAD mengenai 
kolonel Lubis jang menurut bukti 
bukti bermaksud untuk mengada- 
kan coup terhadap Pemerintah, 
adalah suatu tindakan jg sangat 
tegas jang pernah  didjalankan 
dalam penjelesaian masalah Ang- 
katan Darat selama ini. : 

Kabarnja, golongan Rum cs. — 
tang pengikutnja terdapat dalam 
kabinet — menjokong sikap ka- 
binet karena mereka menganggap 
lebih tahu seluk beluk persoalan 
dalam Angkatan Darat, sehingga 

sutusan jang diambil oleh kabi- 
net dapat mereka setudjui sepe- 
ayhnja. z ta 

Patut diketahui djuga. bahwa 
dalam penjelesaian masalsh Ang 
katan Darat ini Wakil PM Mr. 
Moh. Rum oleh kabinet telah di- 
tundjuk sebagai wz2kil dalam pe: 
temuan2 informil dengan KS: 
AD. Tetapi dalam pada itu, kc 
dudukan Mr. Moh. Rum dalam 
kabinet ini seakan2  tersingki: 
dan senantias, didesavoueer olek 
pimpinan partainja sendiri, bu: 
kan-sadja dalam menghadapi ke 
so3l Angkatan Darat, -tetapi se 
ring terdiadi didalam menghada 

Ipi persoalan2 jang penting lain 
nja. 

Berapa lama keadaan jang de 
mikian ini akan -berdjalan, tidak 
lih dapat diketahui dengan pas 
ti, . akan tetapi orang meramal 
kan bahwa pada suatu waktu   pimpinan: Masjumi aka, bertin- 

  

Kemaren Inggris Mulai 
TarikiM 
Penarikan 

Es 

rik mundur pasukan2nja dari 

Dimarkas besar. tentara Ing- 
gris sangat sibuk sekali usaha2 
dilakukan untuk mengangkut pi 
sukan2 keluar dari Port Said, Pe 
rintah mengangkut pasukan2 se- 
sudah dikeluarkan. Dalam pada 
itu pasukan2 polisi PBB dari Ko 
lumbia hari Selasa tiba di Port   Said jg terdiri - dari 287 opsir 

  terhadap perusahaan Inggris-Pe- 
rantjis berhubung dengan serbuan 
tentara Inggris-Perantjis ke Me- 

Aksi2 itu selandjutnja baru 
akan dihentikan kalau seluruh 
tentara Inggris-Perantjis ditarik 
sama sekali dari wilajah Mesir. 
Sebagai tjontoh dikatakan bahwa 
kapal2 Inggris-Perantjis jg meng 
angkut minjak dan barang2 daga 
ngan untuk -negara2 Asia-Afrika 
seperti Djepang, India, Sailan, Pa 
kistan, RRT dll. dilepaskan dan 
tidak diboikot lagi. Djuga di- 
perusahaan penerbangan sipil 
pemboikotan kaum buruh diper- 
lunak. Dikatakan bahwa negara2 

A-A jang dahulu umumnja ter- 
gantung dari supply minjak dari 
Timur Tengah mereka ini harus 
dibantu oleh Indonesia. Dalam 

pertemuan tsb. P.M. Ali menjata 
kan bahwa penarikan mundur 
tentara Inggris-Perantjis sudah 
tidak perlu disangsikan lagi. Hal 
itu disebabkan karena tekanan2 
politik dalam negerinja sendiri 
dan tekanan2 ekonomi dari ne- 
gara2 A-A akibat aksi2 kaum bu 
ruh jana memboikot perusahaan2 
Inggris-Perantjis. Demikian kete- 
rangan Ahem Erningpradja. 

: (Antara). 

Kongres . Rakiat Kalimantan 
Tengah, malam Senin jl. bertem 
nat di Gedung Permufakatan Wa 
nita di Bandjarmasin telah dimu 
lai dengan sebuah resepsi, dgn. 
mendapat kundjungan jang 'me- 
riah dari segenap aliran dan go-   

: | Irtan Barat Akan Dibitjarakan Di 
“|P, B. B. Sesudah Reses Hari Natal 

Reuter dari Darusalam 'semen-| 
teri Luar Negeri Uni Sovjet, She 
pilov. : 1 

Mengenai pengiriman alat2 sen 
djata oleh Uni Sovjet dan ne- 
gara2 blok Timur lainnja ke 
Syria, kalangan resmi dan sekre 
taris djenderal PBB sendiri mene 
rangkan, bhw hal itu tidak dapat 
dipastikan kebenarannja. Dalam 
hubungan ini Menlu berpendapat, 
bahwa grang harus berhati-hati 
sekali dalam menghadapi berita2 
sematjam itu Menteri Abdulgani 
selandjutnja menjatakan, bahwa 
erdebatan mengenai masalah 
rian Barat akan diadakan - se- 
sudah reses Hari Natal, sehingga 
waktunja tidak akan djatuh ber 
samaan dengan perdebatan me- 
ngenai masalah Hongaria. Menu     'rut dugaan, pembitjaraan mengenja ke New Yor 

Pembagian Kaliman- 
tan Djadi 35 Propinsi 
', Merupakan Titik Pertemuan Antara 

Kehendck Pemerintah Dan Rakjat 
RESIDEN KOORDINATOR Kalimantan Barat Bambang 

Suparto dalam suatu pertjakapan singkat dengan ,,Antara” 
Senin malam di Surabaja mengatakan, bahwa pembagian Kali 

mantan mendjadi tiga propinsi merupakan titik pertemuan- 
kehendak antara pihak pemerintah dan rakjat Kalimantan. 

Diterangkannja bahwa tudjuan pokok pembagian daerah Kali. 

mantan mendjadi tiga propinsi, adalah untuk meng-intensipkan 

djalannja pembangunan diberbagai lapangan, jang | 

Kalimantan dirasakan sangat ketinggalan dengan lain2 daerah. : 

Tjita2 untuk membagi Kali- 
mantan mendjadi tiga propinsi 
ini, menurut Bambang, memang 

telah lama ada pada rakjat selu- 

ruh Kalimantan, karena rakjat 
Kalimantan “ djuga — mempunjai 
pendapat kuat bahwa salah satu 
djalan keluar untuk - mengatasi 
kesulitan2 serta memadjukan 
pembangunan2 didaersh Kali- 
mantan adalah intensivering pe- 
merintahan, dan  intensivering 
pemerintahan itu dapat  ditjapai 
bila daerah Kalimantan jang sa- 
ngat luas itu dibagi djadi tiga pro 
pinsi. Oleh sebab itu dalam usa- 
ha2 kearah terlaksananja pemba 

gian ini, partai2 serta seluruh rak 
jat Kalimantan memberikan so 
longan sepenuhnja dengan pera 
saan lega. 

Siapa tialon Gubernur2' 
nja belum . diketahui. 

Bambang mengatakan, bahwa 
sampai sekarang dia masih belum! 
tahu siapa2 bakal Gubernur2-nja, ' 

bai masalah Irian Barat ini mung 
kin akan berlangsung pada per- 
tengahan bulan Djanuari. 

Selandjutnja Menteri menerang 
kan pula, bahwa mungkin dalam 
bulan Desember ini djuga pasu- 
kan2 Indonesia jang akan-disum 
bangkan sebagai pasukan2 polisi 
PBB akan bertolak ke Mesir. Di 
katakannja, bahwa negara2 Asia- 
Afrika menjatakan kegembiraan- 
nja atas sumbangan Indonesia 
ini, terutama sekali Mesir. Menu 
rut rentjana, pertemuan diploma 
tik di Djenewa ini akan berlang 
sung paling lama 2 hari. Pada 
malam Rebo telah tiba pula di 
Djenewa sekretaris djenderal Li- 
ga Arab, Mohammad Abdul Kha 
lek Hassouma, dalam perdjalanan 

oleh rakjat 

Djuga belum diketahuinja, apa- 
kah keresidenan “atau kabupaten 
dan lain2 bagiannja akan di- 
petjah2 karena semuania itu ter 
gantung dari perkembangannja 
nanti. 

Pendidikan “dan Pengadjaran 
diutamakan. 

Bitjara soal pembangunan di Ka 
limantan Barat, Residen Bambang 
Suparto menerangkan, bhw jg di 
utamakan ialah lapangan pendidik 
an dan pengadjaran. Hasrat rak- 
jat Kalimantan Barat utk beladjar 
besar -sekali: demikian. djuga. di- 
kalangan suku  Dajak. Malah di- 
kalangan suku Dajak telah ada jg 
mendirikan gedung sekolah sendi- 
ri setjara gotong-rojong. Tetapi 
dalam “pada “itu jang agak terasa 
sulit adalah tenaga guru2d-nja. 

Tak benar suku Dajak ma-? 
sih terlalu liar. 

Tentang kehidupan suku2 Dajak 
didaerah Kalimantan Barat dite- 
rangkan oleh Residen Suparto, 
bahwa pada umumnja suku ini te 
lah normal seperti penduduk lain 
nja. Mereka telah berpakaian ra- 
pi, dan dalam perhubungan perda 
gangan merekapun telah menggu- 
hnakan mata uang seperti biasa. 
Merekapun mempunjai kesenian2 
dan kebudajaan jang baik. Rata2 
mereka telah dapat menggunakan 
bahasa Indonesia dengan baik: 
bahkan lebih baik daripada baha- 
sa Indonesianja orang2 desa jang 
kebanjakan di Djawa. Karena itu 
Residen Suparto membantah tegas 
bila ada- orang mengatakan bah- 
wa suku2 Dajak itu hidupnja ma- 
sih liar dan berkeliaran dipohon2. 
Perkampungan, perumahan dan 
perlengkapan rumah tangga merc- 
ka telah teratur baik. Kalau me- 
reka bertempat tinggal didalam 
hutan, menurut Residen Suparto, 
ialah karena daerah2 mereka me- 
mang masih merupakan hutan dan 
sumber2 penghasilan mereka -di 
hutan2 itu pula. Karenanja, mere 
ka sulit meninggalkan hutan. 

Karet dan kopra sumber 
penghasilan terbesar. 

Penghasilan terbesar didaerah 
Kalimantan Barat adalah karet 
dan kopra: dan bahan2 itu meru 
pakan bahan export. Ketjuali itu 
kini sedang diadakan penjelidikan 
kemungkinannja dibuka pertamba 
ngan mangaan didaerah Kabupa- 
ten Sambas, jang mula? diketemu 
kan Djepang, tetapi belum sampai 
@ieksploitir. Mengingat hesarnja 
kesungguhan dalam melakukan pe 
njelidikan2 itu, Residen  Suparto 
dapat mengira, bahwa pengusaha 

s 

  

| MARKASBESAR TENTARA Inggris malam 
mengumumkan bahwa k.l. 2.000 anggota tentaranja hari Rebc 
kemaren ditarik mundur dari Port Said dan diangkut dengan 
kapai ,,Dilwars” sebagai langkah pertama dalam rangka mena 

andar Pasukan2. 
nja Dari Wilajah!Mesir 

Mundur Akan Makan Wektu 

Selasa 

Mesir. Sementara itu malam 
Selasa tank2 Inggris mulai bergerak meninggalkan Port Said 

€an dimuat dalam kapal pendarat tank. 

maupun serdadu bersama2 dgn. 
60 anggota polisi PBB dari Nor 
wegia, 27. orang dari Denmark. 
Mereka ini datang dengan me- 
numpang kereta api dari Abu 
Sueir didaerah terusan Suez. 

Rewier dari Nicosia member: 
takan bahwa diperintahkan kepa 
da komandan Perantjis di Por: 
Fuad supaja mulai menarik mur 
dur pasukan2 Perantjis dari Me 
sir, demikianlah diumumkan d 
Nikosia hari Selasa. Kata djen- 
dral de la Bourses dari markas- 
besar Inggris/Perantjis di Epis- 
copi, Cyprus Selatan, mendjawab 
pertanjaan2 para wartawan bah 
wa perintah menarik mundur pa 
sukan2 itu dari Mesir sudah di 
sampzikan Selasa pagi. Selandjut 
nja dikatakan oleh djendral Pe- 
rantjis tsb. bahwa diduga pena- 
rikan mundur itu akan makan 
waktu selama 2 sampai 3 pekan. 
Seperti diketahui Port Fuad jg 
terletak diseberangnja Port Said 
diduduki “oleh pasukan? Peran 
tjis sedangkan Port Said oleh pa 
sukan2 Inggris. 5 

Dalam pada itu menurut Reu 
ter dari Port Said kapal2 pens- 
angkut tentara dan kapal penda 
rat tank kepunjaan Inggris se 
dang dalam  perdjalanan menu 
dju Port Said untuk memuat pa 
sukan2 dan tank Inggris dan se 
kutu ip ditarik mundur dari Me 
sir. Seorang djurubitjara Inggris 
/Perantjis hari Selasa 'mengats 
kan di Port Said bahwa tangg”! 
ditariknjia mundur pasikan2 Ing 
gris/Perantjis dari Mesir itu 
akan diputuskan dalam suatu ra 
nat pada hzri Rebo antara pang 
Jima2 Ingeris/Perantjis dan dien 
draol E.L.M.  Burns dari polisi 
PBB. 
Reuter dari Port Said selandjut 

pia memberitakan hahwa 3 diap- 
tara 7 pengusaha tnko jang tidak 
mau mentaati perintah pasukan-na 
sukan Inggris vtk membuka toko 
nia telah ditangkan dan di inter- 
nir, demikianjah dinjatakan oleh 
djuruhitjara tentara Inggris di 
Port Said hari Selasa. Mereka itu 
ialah seorang Mesir dan 2 orarg 
Junani. Jang 4 orang lainnja ti- 
dak dapat diusut karena mereka 
ini menjatakan akan membuka to- 
ko-tokonja (Antara). 

Djumafi.a.d. tiba di Ing- 
gris ggota2 Angkatan 
Lautnja jg ditarik dari Me 

dak tegas terhadap “ wakil-wakil 
nja dalam kabinet, sehingga bu 
kan tidak mungkin kabinet akan 
gontjang sekali kedudukannja 
dan terantjam oleh krisis. Nota 
Masjumi jang dikirimkan kepa 
da kabinet baru-baru ini dimana 
Masjumi merasa tidak puas de 
ngan keadaan sekarang. kiranja 
dapat dianggap sebagai permula 
Lan peringatan, bukan sadja terha 
dap kabinet, melainkan terhadap 
Menteri-Menterinja sendiri ig. 
dalam kabinet. 

Mengenai nota politikk Masju- 
(mi itu diperoleh keterangan, bah- 
wa nota itu dimaksudkan sebagai 

move dan disusun atas buah pi- 
kiran golongan Natsir, Burhanud 
din Harahap tanpa diketahui oleh 
Menteri2 Masiumi, Sekalipun de- 
mikian, nota tsb. kini sedang di: 
peladjari dengan sungguh2 oleh 
partai2 besar jang - mendukung 
Pemerintah, apakah nota itu me- 
mang dengan ichlas memberi pe- 
ringatan kepada Pemerintah ter- 
hadap keadaan ig sulit sekarang 
ini, ataukah merupakan usaha 
semata-mata untuk mendjatuhkan 
kabinet ini. 

Terhadap sesuatu krisis kabi- 
net, dalam kalangan partai2 be 
sar -lainnja seperti PNI dan NU 
ada anggapan bahwa krisis ha 
rus ditjegah. Tetapi dalam kala 
ngan NU ada  perasaan2 jo ku 
rang puas terhadap PNI jg ingin 
mempertahankan kabinet, pera- 
saan jg kurang puas" terhadap 
peristiwa jg baru2 ini terdjadi 
tentang pemilihan ketua Konsti- 
tuante. Djuga dalam NU mulai 
tampak adanja dua aliran: jo ku 
rang merasa puas terhadap PNI 
sekarang ialah golongan  Kjai 
Dahlan dan Achsien cs. Perasa- 
an kurang  puss itu diketahui 
dari pendapat2 dalam NU jg 
menghendaki  penindjiaua- kem- 
bali dasar kerdjasama PNI-NU 
selama ini. a 

Sementara 'itu kalangan2 di 
luar partai2 Pemerintah tampak 
aja masih menunggu sikap Pre- 
siden jg pernah menjatakan, b:h 
wa Presiden mempunjai konsep- 
si untuk menjehatkan sistim ke 
partaian sekarang. Seperti dike 
tahui, Presiden Soekarno telah 
mengumumkan niatnja untuk me 
ngadakan pertemu:n dengan par 
tai2 pada-.pertengahan bula, «De 
sember. ini dalam hubungan de 
ngan andjurannja “untuk mengu- 
burkan -partai2. 

Konsepsi Presiden Soekarno 
itu hingga saat ini belum di 
umumkan, tetapi. dalam suatu 
pertjakapin singkat dengan ko 
responden -”Suara Merdeka” di 
Djakarta ketika Preside, hendak 
menghadiri pembukaan sidang 
Konsti'uante di Bandung tempe 
hari, Presiden Soekarno berkata. 
bahwa belian sedang menunggi 
sikap pairtai2 ig bersangkutar 
terhadap idee pembubaran par 
tai2. Partai2 harus terlebih" dulu 
menjetudjui vrinsip itu. “barulah 
beliau bersedia untuk mengemu- 
kakan perintjian daripada kon 
sepsinja itu. 

Saudi Arabia 
AkanfKirim” Mi 
njak' Lagi Ke Ing 
geris-Peranfjis 
ALI REZA, menteri negara 

Saudi Arabia, hari Selasa menga 
takan atas nama saudaranja Mo- 
hammad Reza, menteri perda- 
gangan Saudi Arabia, bahwa 
Saudi Arabia akan mempertim 
bangan membuka hubungan de- 
ngan Inggris dan Perantjis apabi 
ja pasukan2 Inggris dan Prantjis 
telah meninggalkan wilajah Me- 
sir”. » 

Ditambahkan selandjutnja hal 
ini berarti hubungan dilapangan 
diplomasi dan ekonomi dan ,,ter 
masuk minjak dengan sendiri- 
uja.” Seperti diketahui pengang- 
kutan2 minjak ke Inggris mau 
pun ke Perantjis telah dihentikan 
oleh Saudi Arabia setelah Inggris 
dan. Perantjis menjerang Mesir 
pada tgl: 31 Oktober jl. Kini 
2 pembesar Saudi Arabia itu se- 
dang tinggal di Swiss untuk uru- 
san kesehatannja. (Antara) 

  

ma di Mesir akan tiba di Inggris 
dari Mesir pada hari Djum'at, de- 
mikianlah diumumkan oleh kemen 
terian angkatan laut Inggris di 
London malam Selasa. " Seorang 
djurubitjara kementerian tsb. me 
njatakan bahwa hal ini merupa- 
kan kembalinja  betul2 pasukan2 
penjerbu jang pertama sekalipun 
beberapa anggota pasukan2 tsb te 
lah dipulangkan ke Inggris sebe- 
lumnja. Tapi ia dalam pada itu ti- 
dak mau menerangkan berapa ang 
gota angkatan laut. Inggris itu   Sir. 

. Pasukan2 angkatan laut Inggris 
jang melakukan penierbuan nerta- 

BERTRAND RUSSEL, ahli 
filsafat dan penulis Inggris jang 
terkemuka pada hari Selasa mem 
berikan sokongan sepenuhnja ke 
pada sikap Amerika Serikat ter 
hadap krisis di Timur Tengah 
dan mentjela orang2 dari partai 
konservatif Inggris tertentu me- 
ngenai sikap mereka terhadap 
Amerika Serikat dalam masalah 
tersebut. Dalam suratnja jang di 
umumkan dalam Manchester 
Guardian” Bertrand Russel meng 
gambarkan persekutuan antara 

Amerika Serikat dan Inggris dan 
Nato sebagai suatu kebutuhan 
jang vital. ' 

.Rupa2nja sebagian besar dari 

pendapat dikalangan kaum kon-     
kan how Kehudaja 

.Kon belavinase 

  

.h Genootschap 

van Kunsten er Wetenschenpan 

   
    

1 | itu mengandung ke- 

mung snag pesar. 
     

    
     

  

akan tiba di Inggris pada hari 
Djum'at j.a.d. itu, 

Bertrand Russel Sokong A.S. Dan Tjela 
Inggris Mengenai Krisis Timur Tengah 

an dari serangan terhadap Mesir 
dan kini malahan akan melandjut 
kannja dengan  kampanje anti 
Amerika”, kata surat tadi. 

«Saja pada dewasa ini mempu 
njai kritik terhadap beberapa hal 
terhadap Amerika, lebih2' menge 
nai sikap mereka terhadap RRT' 
dan aksi polisionil mereka terha 
dap kaum komunis Amerika, 
akan tetapi dalam krisis dewasa 
ini saja kira Amerika sama se- 
kali pada posisi jang benar dan 
pemerintah kita sama sekali pada 
posisi jang salah”. 

,Akan tetapi lepas dari benar 
atau salah, adalah djelas bagi se   tiap orang, djanganlah membuta, 

servatif tidak menginsjafi kegila-bahwa persekutuan kita dengan 

DuaAliran DIm.Masjumi 
elaluBertentangan? 

Perpetjahan Dlm Tindakan2.n 
Dichawatirkan Beleid Kabinet Sekarang Tidak Bisa Didjalan- 

kan Dgn Tegas Menurut Beleid politiknja 

'Djuga Dikalangan N.U Terdapat 2 Aliran 
Mengenai Soal Kerdjasama Dengan P.N.I. ! 

DALAM KALANGAN partai2 besar Pemerintah dewasa ini terda 
| dap kenjataan, bahwa dalam partai Masjumi timbul dua aliran jang selalu bertentangan dan 
merupakan perpetjahan dalam tindakan2nja ketuar sehingga dichawatirkan, bahwa beleid. ka 
binet sekarang ini tidak bisa didjalankan dgn iegas menurut beleid 
rumuskan bersama2 pada.waktu kabinet ini terbentuk. Akibat dari adanja pertentangan dim 
Masjumi itu, maka timbul pula dua pendapat mengenai belcid kabinet sekarang dim meng hadapi soal2 jang penting, bahkan sampai kepada menjinggung kedudukan kabinet, Golo 
ngan jang pertama ialah golongan Mr. Rum cs dan golongan kedua 
Natsir dan Sjarif Usman cs jang menurut gelagatnja sekarang ini menghendaki supaja ka 

ja Keluar Hingga 

pat penjesalan terha 

politiknja jang sudah di 

ialah golongan Moh. 

  

Jusuf Bantah 
Berita Penarikan Mun 
dur Mr. Roem Tidak 

Benar 
SALAH  SEORANG - wakil 

Masjumi didalam kabinet, Men- 
teri Keuangan Mr. Jusuf Wibiso 
10, hari Rebo kemarin atas per 
tarjaan2 pers tentang berita2 me 
ngenai kemungkinan2 akan dita- 
riknja Wk. PM. I Mr.  Hoh. 
Roem dari kabinet atau kemung 
kinan2 akan ditifdjaunja kemba 
li kedudukan tsb. karena adanja 
»fakta2 baru” mengenai perkara 
korupsi Lie Hok Thay dalam bu 
bungan dengan diri Menteri Luar 
Negeri Ruslan Abdulgani, menja 
takan, bahwa berita2 itu ,,tidak 
benar”, 

3 

Mr. Jusuf Wibisorto mengata- 
kan, bahwa kalau benar sekarang 
ini ada fakta2 baru “ mengenai 
perkara Lie Hok Thay jang di- 
hubungkan dengan diri “Menteri 
Luar Negeri Ruslan Abdulgani, 
maka fakta2 baru itu bukan lagi 
mendjadi tanggung-djawab Pani- 
tia Roem jang seperti diketahui 
beberapa waktu berselang telah 
mengadakan penjelidikan2 terha- 
dap tuduhan2 terhadap Ruslan, 
seolah2 ia tersangkut dalam ,,per 
-kara Lie Hok Thay”. Menurut 
Jusuf Wibisono, pekerdjaan Pa- 
nitia Roem dalam hubungan dgn 
hal2 tsb. sudah selesai, dan kini 
mendjadi ' kewadjiban instansi2 
hukum jang kompeten untuk me 
njelidiki ' benar-tidaknja timbul 
fakta2 baru karena diumumkan- 
na foto-copy2 proces-verbaal. pe 
meriksaan diri Lie Hok Thay oleh 
polisi. 

Jordania Tetap 
Solider Thd Syria 
SEORANG djurubitjara peme 

rintah Jordania hari Selasa me- 
ngatakan bahwa Jordania akan 
menganggap setiap serangan ter 
kadap Syria maupun terhadap 
setiap negeri Arab .,jang memer- 
dekakan dirinya sendiri” oleh 
fihak mana sadja pun dilanftjar- 
kannja sebagai suatu serangan 
langsung terhadap Jordania sen- 
diri. F 

Ditambahkan oleh diurubitjara 
itu bahwa Jordania akan mela- 
wan setiap serangan dengan 'se- 
mua kekuatan jang dipunjainja. 
Politik Jordania sudah djelas, 
jaitu memihak negeri2 Arab jg 
merdeka, demikian Reuter. 

(Antara) 

Lg 

ka 

La   

Tudju Anggota 
Parlemen Ang 
katan Pemerin 
.tah Disumpab, 
Timbulkan Reaksi, 
(Dan Ketjamar2 

HARI, REBO Sek-djen parle- 
men, Mr. Roesli, atas nama kes 
tua parlemen, Mr. Sartono,  te- 
lah mengambil sumpahnja tudjuh 
orang anggauta parlemen baru 
jang diangkat oleh pemerintah 
untuk menduduki kursi2 djami- 
nan perwakilan golongan ketjif 
jang belum dipenuhi melalui pe- 
milihan umum. Mereka itu ada- 

lah Tan Kiem Liong, Oei Tjing 
Hin, Tan Eng Hong, J.C. Prin- 

cen, E.F. Wens, D. Hage dan 
Drs. Rhemerev, dan dengan de- 

mikian djumlah anggota2 parle- 

men jang menentukan guorum 

adalah 265 orang. 

  

Penjumpahan anggota2 parle- 

men baru itu menimbulkan reak 

si? dikalangan anggota2 parle 

men, karena sebagaimana diketa 

hui, dewasa ini parlemen masih 

harus menjelesaikan pembitjara- 

an usul mosi Siauw Giok Tjhan 
cs jg masih ditentukan waktu 
pembitjaraannja, dan jg pada po 

koknja menuntut diadakannja ko 
reksi terhadap  kebidjaksanran 
pemerintah. dalam mengangkat 
anggota2 tambahan untuk meme 
nuhi kursi2 djaminan -perwaki 
lan golongan ketjil itu. | 

Jang membrikan reaksi terha- 
Jap penjumpahan itu, pertama2 

andalah pengusul mosi. Siauw 
Siok Tihan jg mengatakan, bah 
wa penjumpahan dengan tidak 
cerlebih dulu menunggu penjele 
caian pembitjaraan usul mosinja 
Yu adalah tidak elegant dan &£ 
Gak bidjaksanae 

1 Tap ana 

Import Beras 
Dari Italia 

DARI tgl. 16 September hing 
na 15 Oktober 1956, Indonesia 
telah mengimpor beras dari Italia 
sebanjak 35.000 at., demikian me 
aurut Comtel dari Milaan. Di- 
antara pembeli2 utama dalam 
masa itu ialah, Pakistan 200.000 
Gt, Perantjis 36.875 gt., Australia 
36.225 at., Nederland 36.050 gt., 
Indonesia 35.000 gt., Inggris 31. 
0970 gt, dan Swiss 29.190 gt. 

Angka2 ini diambil dari Statistik 
Dewan Beras Internasional, “ 

Kabinet Syria 
Undurkan Diri? 
KABINET SYRIA jang dipim 

pin oleh Sabri el Assali har? Se- 
Jasa telah mengundurkan diri di 
hawah tekanan segolongan kaum 
militer, demikian Radio Israel 
kari Selasa. Radio Israel jang 
mengutip Radio Bagdad menga- 
takan lebih djauh bahwa segolo- 
ngan kaum militer itu dipimpin 
oleh kolonel Sarraj jang ,,pada 
hakekatnja sudah mengambil ke 
kuasaan dan kewibawgas dari 
pemerintah.” 

Seterusnja Radio Israel “itu 
memberitakan bahwa “Sabri el 
Assali jang telah memimpin ka- 
binet Syria sedjak bulan Djuni 
il, sudah menjampaikan permin 
taan berhenti kepada presiden 
Syria, Shukri el Kouatly. Seperti 
diketahui Syria - merupakan se- 
kutu erat dari Mesir, Saudi Ara 
bia dan Jordania di Timur Te- 
ngah. Bersama2 3' negeri ini Sy- 
ria mempunjai persekutuan mili- 
ter dibawah satu "komando jang 
merupakan imbangan bagi, Pakt 
Bagdad. (Antara). 

    
  

str. $. 
Karenanja djalan jang dapat: 

ditempuh pemerintah ialah usa 
ha djangka pandjang jang ber- 
pokok pada melenjapkan dispa- 
ritet antara rupiah dengan str. $. 

Dalam keterangannja kepada 

pers, Dr. M. Isa mengatakan, bah 
wa bagaimanapun djuga daerah 

kepulauan Riauw jang kini masih 

dikenal sebagai daerah dollar 

harus didjadikan daerah rupiah. 
Sebab djika daerah tsb. terus: 
menerus mendjadi daerah dollar 
dalam negara R.I. sendiri,  ada- 
lah memalukan. Oleh karena itu 
pemerintah harus berusaha dgn 
segala  djalan untuk  merobal 
daerah dollar tsb. mendjadi dae 

rah rupiah. 
Untuk  merupiahkan daerah 

dollar tsb. Dr. M. Isa menjata- 
kan dihadapi kesulitan2, antara 
ain karena  adanja dispariteit, 

dacrah Riauw adalah daerah ke 
pulauan jang banjak sekali, dae- 
tah tsb. terlalu dekat dengan 
daerah dollar di Singapura-Mala- 
ya dan rakjat daerau Kepulauan 

Riauw sudah merasa senang ka- 
ena sedjak zaman Belanda dae-, 

an tsb. memakai uang dollar. | 

Usaha2, 
Ia menjatakan selandjutnja, bhw, 

untuk mengganti daerah dollar     
  

tersebut mendjadi daerah rupiah 

Amerika adalah vital bagi ke- 
hidupan nasional selandjutnja”. 

»Ketjuali Nato, maka tak ada 
jang dapat menghalang-halangi 
serbuan Uni Sovjet di Eropa Ba 
rat, termasuk Inggris. Karena tin 
dakan kita sendiri kini terusan 
Suez tertutup dan kita membuat 
diri kita tergamtung daripada mi 
njak Amerika dan tanpa bantuan 
Amerika, maka industri kita 
akan berantakan”. 

Adalah suatu kenjataan jang 

mengedjutkan, bhw kita bersikap 
atjuh tak atjah,  djika Amerika 
Serikat bertindak salah, akan te 
tapi penuh dengan keheran-he-   ranan, djika Amerika bertindak 
benar”. Demikian  Bertrand” Rus- 
sel, 

  

»Me-rupiahkanRiauw” 
Soal Dispurite't Merupakan Saleh Setu 

Penghalang 
USAHA ,,MERUPIAHKAN” daerah Riauw menurut 

keterangan Ketua Seksi Perekonomian Parlemen Dr. M. Isa 

dapat ditempuh dengan dua djalan. Pertama djalan djangka 

pendek dan kedua djalan djangka pandjang. Djalan djangka 

pendek apabila ditempuh, barjak mengandung resiko, antara 

nja meradjalelanja penjelundu pan dan reaksi dari kalangan 

masjarakat di Riauw sendiri jang sedjak zaman pendjadjahan 
Belanda sudah merasa keenak 

haruslah ditempuh djalan djang 
ka pendek dan djangka pandjang. 

Tetapi dalam menempuh djalan ' 
djangka pendek akan timbul ma " 
tjam2 kesulitan jang sukar diha- 
dapi, jaitu antara lain akan me- 
radjalelanja penjelundupan2. Dan 
jang terpenting dari itu ialah re- 
aksi dari kalangan masjarakat 
sendiri jang sudah sedjak zaman 
Belanda merasa keenakan  dae- 
rahnja sebagai daerah dollar. Re 
aksi ini “tidak bisa dianggap 
enteng. 

Oleh karena itu, Pemerintah 
hanja dapat merupiahkan daerah 
tersebut - dengan djalan djangka 
pandjang. Jang terpenting. dalam 
langkah djangka pandjang ini, 

ialah antara lain dengan meng- 
hilangkan dispariteit seperti di- 
kemukakan diatas, sehingga nilai 

| rupiah dan str. $. akan dapat di 
'tinggikan dan setidak2nja dapat 
disamakan. Seperti diketahui, 
kurs dollar Malaya resminja ada 

ilah 1:3,75, sedang kurs gelap 
kira2. “Prii. 

Menghilangkan disporiteit. 
Djalan-djalan untuk menghilang 

kan ,,dispariteit”” tersebut ialah 
antara lain dgn memperbaiki per 
ekonomian negara kita umumnja 
termasuk usaha memperbaiki ne- 
ratja perdagangan kita. Disam- 
ping itu kita memperkuat pendja 
gaan laut sehingga penjelun@upan 
penjelundupan . bisa dilenjapkan 
atau setidak2nja dikurangi se- 
djauh mungkin. Djuga perlu utk 
menentukari, satu atau dua sadja 
pelabuhan ekspor didaerah Kepu- 
lauaa Riauw misalnja  hanja di 
Tandjung Pinang sadja atau di- 
tambah dgn pelabuhan jang lain. 

  

Sementara itu pendjagaan2 laut 
dan tugas bea tjukai diperkuat 
begitu rupa sehingga penjelun- 
dupan dapat diatasi. 

s Kerugian-Kerugian. 
Ketika ditanja apakah kerugi- 

an-kerugian negara kita djika ke- 
adaan Riauw terus berlangsung se 
bagai daerah str. $., Dr. Isa me- 
njatakan, bahwa djika keadaan itu 
terus berlangsung adalah memalu- 
kan bagi negara kita sendiri di- 
mana didalam daerah kedaulatan 
negara itu masih ada satu daerah 
jang masih dikuasai oleh dollar, 
Lain dari itu akan menjulitkan tin 
dakan2 Pemerintah sendiri dilapa 
ngan keuangan. Karena gampai se 
karang misalnja seluruh pegawai? 
didaerah tersebut digadji dengan 
uang dollar. Selain dari itu djuga 
akan memupuk djembatan untuk 
memperbesar peredaran uang dol 
lar dipasar gelap, dengan segala 
matjam djalan dan achirnja me- 
njatakan, supaja Pemerintah be- 
nar-henar memperhatikan soal ter 
sebut, 

  

an daerahnja mendjadi Te 
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“UTJAPAN TERIMA KASIH 
Pada tgl. 28/29 Nopember 1956 telah berlangsung dengan se- 
lamat perkawinan adik kami: - 

Rr. Wahjuni, Kudus 

  

    

HK (0 dengan 

R. Harijad!, Djakarta 
bertempat di Djl. Radjasa IH/9 Kebajoran Baru. 
Kepada Bapak2/Ibu2/Sdr.2 jang telah memerlukan datang dan 
memberikan sumbangan. moreel, maupun materiecl/cadeau2 dan 
kiriman kawat (Tilgram2) dengan ini kami menghaturkan beribu-     

-ribu banjak terima kasih. 

. Hormat kami, 
Kel. TOELOES SOEBROTO Kebajoran Baru. 
“ SO@EKARWI Kudus. 

2 SRI POERJATI Djepara. 
AA EN AL In na “aa LA LA LA 

AU Siak LILIN LA . 

   
   

(0 TEGAL, 1 December 1956. 
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| 
LUAR KOTA: ,Suara Merdek: 

  

| 
0 

ISelamat Datang | 
I—- —.— Sesudah Pa Kan Maa ana 3 se- 
Ikarang Semaun telah kembali ditengah-tengah kita lagi dengan | 
selamat. Selajaknja kita mengutjap "Selamat datang” kepadanja, 
Ikarena Semaun bukan orang ”sembarangan” dalam sedjarah per: 
'djuangan negara kita ini, tetapi dia adalah orang jang sedikit 

— — — Sedikit merasa sajang, 

menemukan djalan kelandju 
  

djuangan kita selandjutnja. 

«Suara Merdeka”/,,Minggu In?” Rp, 1 
YYarga Advertensi ,,Suara Merdeka” R 1.-kolo 
ETJERAN : ,,Suara Merdeka” Rp. 0,75. Minggu Ini” Rp. L— 

'banjak telah memberikan djasa2-nja sampai 1 
kemerdekaan seperti sekarang ini. : 

belum dapat kita pamerkan buah kemerdekaan jang tjemerlang, 
seperti kiranja jang telah diharap oleh pelopor perdj Mangan ini. 

(Karena ini pula kita sekarang malah mengharap sekali lagi kepada 
Semaun untuk suka melangsungkan dharma baktinja 

— —— Sekali lagi "selamat: datang” 
datangan tokoh lama ini akan membawa. angin baru dalam per- 

? (dengan materai) — Rp. 13,— 
3— — Rp. 16,— 
   
   2 (dengan mat 

Ps 14,— Kk Rp. 3:— 5 5 
Rp. 0,95 per mm.-kolom. 

      
   

    

ikit atau 
mentjapai 

bahwa kepada Semaun sekarang 

kita dapat 

kepada Indo- 
  

nesia, agar selekasnja kita dapat mengatasi impasse jang sekarang | 
ini kita rasakan telah mengantjam ir negai : 
sedikit pengalaman sekian tahun diluar se Sa akan dapat membe- 

#Irikan kepada kita bahan2 untuk me 
n dari suasana berhenti ini, 

pembangunan negara. . Paling 

ygadak: an perbandingan dan 

dan mudah-mudahan ke- 

  

nagn restoran 
butnja jang ber 

ISemaun djuga menjinggung situa 

Semaun . Tiba Kembali 
Untuk Sementrra T'dak Mesuk Salah 

Satu Partai : 
DENGAN MENDAPAT sambutan besar dari rakjat Dja 

. Segala simpang-siur  perdjua- 

kata 

ini 
saja peladjari lebih dulu, 
Semaun. Dalam . pidatonja 

si internasional dewasa ini jang 
dikatakan sangat meruntjing dan 
mengandung bahaja  meletusnja 
perang dunia ketiga, dalam mana 
Indonesia langsung terantjam ke- 
selamatannja. Ia berpendapat, 
bahwa politik bebas dan aktif 
dari Indonesia dalam menghadapi 
keadaan dunia internasional de- 
wasa ini adalah sangat penting. 

ngan didalam negeri ini dan seluk Tomas 
beluk keadaan disini masih perlu 

karta hari Selasa djam 18.00 tepat Semaun tiba dilapangan 
terbang Kemajoran dengan GIA dari Bangkok. Dalam yua 

Hyang Kemajoran, dihadapan para penjam 
jedjal, Semaun dengan kata2 jang mengan 

dung rasa keharuan menjatakan, bahwa ,,hadiah terbesar” 
baginja saat ini dari rakjat Indonesia ialah, bahwa ia telah da 
oat kembali ditanah air. Tetapi saja mi 

$ i me ' kata Semaun, bahwa untuk sementara ini saja belum hendak 
memasuki salah satu partai. " 

ita maaf, demikian 

  

sa Terlibat 
Perkara Penipuan 
ATAS pengaduan “ beberapa 

pemilik toko di Bandung, jang 
merasa dirugikan, maka Polisi 
Negara telah menangkap 2 orang 
laki-laki jakni Tomasoa dan Ku- 
suma, Menurut keterangan, bebe| 
rapa waktu jang lalu kedua orang 
tersebut telah mendatangi 5 buah 
toko di Bandung dan mengambil 
sedjumlah bahan pakaian, alat? 
radio dan banjak barang klontong 
lainnja. Tomasoa menerangkan 
kepada para pemilik toko terse- 
but, bahwa barang2 itu adalah 
untuk keperluan pegawai Kedjak 
saan Agung di Djakarta dan 
'pembajarannja akan dilakukan 
dalam beberapa hari lagi. 

Oleh karena para pemilik toko 
itu pertjaja maka permintaan ter 
sebut diluluskan, tapi setelah 

Ipada bari Kemis 29 Nop. jg lalu 

| 

  

& 

ra : sg 1 PembitjaraanNatsir-Ali Akan Ada Golor ) i J Afoolangan Ig Disusul Pembiijaraan Pe- , Akan Djatuhkan 
PNI Sumatra 

. Selatan 
DEWAN PIMPINAN Daerah 

Partai Nasional Indonesia Suma 
tera Selatan, dalam sidangnja 

telah . membitjarakan perkemba- 
ngan politik di Sumatera Selatan. 
Sehabis sidang dikeluarkan suatu 

mimpin? 
Mengapa Tiada Usaha 
ra2 Jg Salah?: Tanj 

Partainja 
Utk Insjafkan Perwi- 

a Kalangan Masiumi 
MENURUT KETERANGAN seorang tokoh Masjumi 

dari Djakarta jang datang ke Bandung untuk persiapan2 Kon 
gres ke VIII Masjumi (dari tgl. 22-28 Desember jang akan 
datang), mendjelang kongres i tu Masjumi ingin mengadakan 
pembitjaraan2 jang luas dengan partai2 pendukung kabinet se 
karang. Sudah dapat dipastikan bahwa pembitjaraan Natsir 

pernjataan resmi oleh Dewan Pim 
pinan Daerah PNI Sumatera Se 
Jatan, jang mengatakan bahwa 
memang ada golongan jang men 
tjoba untuk merugikan PNI Su- 
matera Selatan dan hendak men 
djatuhkan nama baik partai. 

Diantaranja dengan mengada- 
kan usaha2 untuk ' meng-exitkan 
Winarno Danuatmodjo .dari ke- 
dudukannja selaku Gubernur, Ke- 
pala Daerah Propinsi Sumatra 
Selatan, ” mengadu domba dan 
memetjah-belah pemimpin2 PPNI 
dengan menjiarkan berita2 dida- 
lam surat2 kabar jang merugikan 

partai2. 

Perkelahian Seru 
M 1. Soal!! engenal 081 j 

2 " Batas? Daeraht: 
Rakjat Amarasi' Contra 

Kupang Di Timor 
PEMBANTU ,,Antara” di Ku 

pang: mengabarkan bahwa pada 

partai. Selandjutnja di-konstatir |achir bulan Nopember jbl. telah 
tindakan2 jang merugikan jang|terdjadi perkelahian seru antara 
telah dilakukan oleh seorang ang bagian rakjat Kupang dan Ama- 
gota Dewan Pimpinan “Daerah'rasi didaerah2 perbatasan pulau 
tersebut A. Nawawi Saleh, Ke-| tsb, Perkelahian ini timbul karena 

tua Departemen Penerangan/Pro- pertentangan jang berlarut2 dian. 
paganda DPD PNI Sumatra Se- tara rakiat2 didaerah itu, sebagai 
uatan dan Ketua Umum Dewan akibat dari tidak diakuinja oleh 
Daerah Pemuda Demokrat Indo- rakjat perdjandjian jg dilakukan 
nesia Sumatra Selatan. Dikata- oleh radja2 dizaman dahulu me- 

  

    
dan Mr. Ali pada hari Djum'at jl. akan disusul pula oleh pem 
bitjaraan pada tingkat lebih tinggi jakni antara pimpinan 

Mengenai nota Masjumi jang 
disampaikan kepada - pemrintah 
diterangkannja, bahwa itu dja- 
ngan dianggap sebagai kebiasaan 
seperti jang sudah2 jakni sesua 

i girimkan nota djika 
! Jam — kabinet. 

Dengan notanja itu Masjumi ber 

maksud untuk mengadakan in- 
ventarisasi dari apa jang telah 
diselesaikan oleh kabinet dilam 
waktu 8 bulan ini dan untuk me 
nindjau apa jang belum sempui 
na pelaksanaannja dari program 
kabinet serta untuk dapat mene 
tapkan apa kelemahan2 kabinet 
sekarang ini. 

Selandjutnja ditegaskannja, bah 
wa Masjumi merasa wadjib utk 
mengadakan langkah begitu kare- 
na bagaimanapun djuga sekarang 
tidak bisa disangkal lagi bahwa 
masjarakat belum puas dengan 
keadaan, sehingga njatanja bukan 
sadja terdengar banjak suara, 

  

       

   

        

sampai waktu pembajaran, To xan bahwa Nawawi Saleh tidak | ngenai batas2 daerah swapradja.   

      

N.V. ,INASTEC” 
b erkedudukan di Semarang. 

.. Pada tanggal 22 December 1956, djam 10.00 pagi bertempat 
di kantor Notaris R: M. Soeprapto, djalan Br'andjangan 12, akan 
diadakan rapat umum luar biasa dari para persero "N,V, Inastec”, 

Beras Injeksi Untuk | 
Rakjat:KotafSmg. | 

Dalam Waktu Singkat Akan?Mulai | 
Didjual Melalui 1503 Warung: Jang | 

Smg. 

  

masoa tidak muntjul dan sesudah berusaha untuk mendjaga kekom- 
diselidiki ternjata pihak Kedjak- 
saan Agung tidak pernah pesan 
barang2 dengan memakai peran 
taraan orang2 tsb. achirnja ke 
5 pemilik toko itu mengadukan 
perkaranja kepada Polisi Nega- 
ra. 

pakan PNI dengan Pemuda De- 
mokrat Indonesia, tetapi malahan 
berbuat sebaliknja. 

Achirnja  dinjatakan, bahwa 
A. Nawawi Saleh telah bertindak 
melanggar disiplin dan oleh ka- 

Kerugian dikedua belah pihak 
belum diketahui, tetapi jg terang 
dua orang anggota polisi telah 
mendapat luka berat dan terpak- 
sa dirawat dirumah sakit umum 
Kupang. Kedjadian ini telah men 
dapat perhatian penuh dari pihak 

tapi malahan ada gerakan2 jang 
njata bukan sadja hendak mem- 
Ibubarkan kabinet sekarang, bah- 
Ikan ada jang bersifat membahaja: 
kan prinsip demokrasi parlemen- 
ter negara. 

Menurut tokoh Masjumi itu 
, is i : itu ia dipeti F i radiib di - amanja tidak mau disebut), jg berkedudukan di Semarang, dengan atjara : Dalam pengusutan oleh poli-|rena itu ia dipetjat selaku ang-|jang berwadjib di. Kupang dan| (namanja tidak mau 1 C | 

: MA | Di e k si, mula2 Taketahui bahwa ba- |gota Dewan Daerah PNI Suma-|kini sedang diadakan penjelidi-|kini dirasakan oleh masjarakat 
1. Pembukaan, tetap an | i rang2 jang djadi bahan penipuanltra Selatan, di-schors sebagailkan lebih djauh. (Antara) bukan terutama kekurangan2 dari i 
2. Penindjauan schorsing direktur dan pengangkatan DALAM USAHA untuk menekan harga beras agar bisa didjual itu meliputi harga kl. Rp. 20 rilanggota PNI dan dikeluarkan y pe aann Pa -. Na $ 

direkter "baru, kepada rakjat dengan harga murah, maka mulai bulan Desember. bu, tapi pengusutan lebih lan- sebagai anggota DPRD Peralihan Kawanan Garon rintah ter ihat ari sudut materi, 
. 3, Lainlain ini masjarakat Semarang akan mendapat bagian beras injeksi dari — SEMAUN — djut menundjukkan, bahwa ba-| Sumatra Selatan dari fraksi PN A tapi jang dirasakan itu ialah bah 

DEWAN KOMISARIS. 

  

JUBM, jang harga tiap kg.-nja 

bagian beras dikota Semarang in   dari warung nanti akan ditetapkan 
oleh instansi jang bersangkutan. Untuk melantjarkan djalannja pem 

i,.oleh JUBM telah ditundjuk 15 

Dengan politik bebas-aktif ini 
Indonesia dapat mendjalankan pe 

rang2 itu adalah seharga Rp. 40 
ribu. Dalam pemeriksaan dimu 
ka Polisi 

Seperti diketahui, A.. Nawawi 
Saleh djuga telah mendapat kursi Gunakan Kode" 

bi 

wa dalam waktu 8 bulan ini pe- 
merintah dan partai2 pendukung- 

SS TA LI AS AA S2 SA SL TA LA SL SL ML LL ALAM grosir, jakni untuk Semarang Utara 4 grosir, Selatan 2 grosir, Ba |ranan jang dapat merupakan Tana Pena Sana Dewan Konstituante, karena me- Dim Lakukan nja masih belum bisa menghilang 1 rat 3 grosir, Timur 3 grosir dan Semarang Tengah 3 grosir. unsur2 konstruktif dan positif esatab aU Tab rona Sepapa iba nurut urutan pentjalonan PNI, kan sama sekali kebiasaan2 - ku- 

Kunstkring Semarang. 
»Semarangse Kunstavond” 

Pada hari SAPTU 8 Desember djam 20.15 tepat. 

Sampai hari Rebo pagi tadi pi, 
hak Kantor JUBM masih sibuk 
memanggili grosir2 jang telah di 
tundjuk tadi. Menurut keterangan 
pihak tsb. djatah beras jang akan 
dibagikan pada tiap grosir itu 
rata2 antara 25—30 ton,tiap ming 

akan memperhatikan protes2 me- 
ngenai djenis dan kwaliteit beras 
injeksi, tidak menerima perminia- 
an untuk menukar suatu partij 
beras dengan alasan bahwa partij 
tersebut tidak. disukai oleh masja 
-akat/pembeli, para grosir harus 

untuk membangunkan dunia jang 
rukun bersatu, damai dan sedjah 
tera, demikian Semaun. 

Mengenai dirinja ia menjata- 
kan, walaupun uniuk sementara 
tidak memasuki salah satu par-   tahui, Tomasoa adalah salah se 

orang saksi penting dalam per 
kara Jungschlaeger. 

Nawawi Saleh harus mengganti- 
kan Depati: Anwar Merandjat jo 
meninggal dunia. 

  
  

Aksinja 
MENURUT . BERITA dari Ta 

ngerang, pada malam Minggu jbl./ 
4 rumah orang Tionghoa dalam 
desa Kedawung-barat, katjama- 

rang baik dari partai2 tersebut, 
umpamanja dalam politik kepe- 
gawaian, dalam politik pemba- 
ngunan perekonomian, jang harus 
dibersihkan dari kepentingan par- 
tai itu. 

  

: zunja. Beras j dibagi Imel kan sisa beras injeksi jg . tan Sepatan (kabupaten Tange- i 2 Bertempat di Kan itu jalah Beras Burma kwali Iiidak terajual kepada Polisi Pola! (Bi. in akan serta membantu per anita Nan Nan bi nm pa are Ti aa teit putih, dan harga penajualan Jromi. Demikian all. ketentuan2' Gjuangan Indonesi untuk kemer a anak endjahat Je. bersendjata menginsjafkan perwira2 jg 
: dari JUBM “kepada grosir. diteJintuk para grosir. : dekaan dan keselamatannja, ke AN Nan Fa salah. i 

  

  

tapkan Rp. 2.50 tiap kg. 

Pendjualan bebas. 
  “makmuran rakjat dan perdamai- 

|an dunia. Semaun menegaskan.   Lee Enfield. Barang2 jang diram 
pok dari ke 4 rumah tsb. . me- 

Selandjutnja diuraikannja, bah- 
wa keadaan itu achir2 ini disusul 

ke : £ P : Dalam mendjual beras injeksi : | bahwa keadaan di Indonesia ti- liputi- harga Rp. 20.472,—. Sek 5 

B Tan anne  Golala untok Anggauta. su kepala, yacbp siak. pup Korupsi Karena dak dapat dipisah2kan dari ke Sebelum kawanan perampok, Te Men : Pesan tempat pada tanggal 6 dan 7 Desember pada Secretariaat pradja telah menentukan warung : : adaan dalam dun'a  internasio- jang terdiri atas 40 orang ' itu Tn . an an k na 1. f 

. di gedung Factorij, mulai djam 8.30 sampai djam 10.30. Ma an aa ame ino Asmara nal. tidak dapat usaha untuk ke menggarong, mula2 mereka me- ea an S8 Sana f 
F Djuga diberi kesempatan untuk mendjadi Anggauta. Sjarat2 “beein Warunga Mo jaka makmurar rakjat Indonesia di lepaskan tembakan dulu 3 kali. dihut 2 BA 2 “Tekali ! 

i . harus ' Bintr petata mena Naa SEBAGAIMANA — pernah dika- pisahkan dari usah. kemakmuran Sehabis mendjalankan ,,aksinja' Si s1 Maa usaha2 politis dan jang mempunjai stamvergun- 3 3 rakjat seluruh dunia. Demikian kemudian mereka melarikan “diri | Oak Untepas s p 

    

Opat Anti Pengarit Kurir 
3 . 

  

barkan dalam "Suara Merdeka” 

  

dan psychologis (disamping usa- ning. Tiap grosir melajani 10 wi: 2 pokek2 pidato Semaun, jang di 1 5 

1 i ' - Ibeberapa waktu jl. . bahwa se- 2. : sana On kearah barat sambil melepaskan Peta 
Nana Bea an tang “klerk — pada Nederlandse ga beberapa kali menjatakan te tembakan 15 kali. Pada waktulha kekerasan operasionil) untuk 
sebanjak 1590 warung jang memp: 
njai sjarat2 tadi. 
Untuk membeli. beras itu ma- 

|Yandelsbank Semarang — bernama 
Remy Joma berusia 23 tahun, ka 
ena sedang mabuk asmara' 

r'm. kasihnia kepada rakiat dan 
Presiden Sukarno jang telah me 
ngus"hakan kembalinja ketanah 

melakukan perampokan itu “me- 
reka menggunakan perkataan 
"kode” untuk menandakan 

menarik para pengganggu keama 
nan itu kedalam masjarakat biasa, 
tapi mengapa terhadap para per-   £ sjarakat tidak perlu mengguna |lan djatuh tjinta pada seorang ga aj, : 3 x per-| 1 : 5 : B Grias Mas kan kartu penduduk ataupun su- |dis, telah melakukan Lg kenalan jakni "botol", sedangkan Pa 30 jang aan penata 

Au : , rat laimnja. Mereka boleh mem juang bank tsb. Tea 2. ini f | Para penjambut. djawaban atas perkataan terse- hu aan Ha Casa ng Mada F beli pada warung2 jang telah di- 59,16. Perkara penggelapan | 3 Diantara para penjambut di Ke Per alah Biak Dela kan jang disipliner, tidak diada- 
: tapkan. Untuk mentjegah agar bejoleh sidang Pengadilan Negeri S€e majoraa a.l. tampak hadir Alimin Hn Ml 4 “Ikan pula usaha untuk menginsjal : San at Wapdjur untak ras itu tidak mengalir keluar ko- jarang baru? ini dibawah Pakan serta beberapa kawan2 lamanja, berita jang diterima di Bandung. kan mega Ter Tapa beta g 5 ta, tempat2 jang: diliwati kenda jin. Hakim Sukamto telah diputus Ajgit Sekretaris Djenderal Cc (Antara) :$n.per / 

      

menjembubkar Segala 
perjakit kulit dll. 

Perbotol 

FEfiaa belt dt tokordtanterotempat 

Batjalah ! 

        
  

raan-kendaraan bermotor ataupun 
kereta-api dll. akan diawasi oleh 
alat2 Negara. Menurut keterang- 
an selandjutnja, stock beras in- 
jeksi untuk rakjat Semarang. ini 
dapat dikatakan mentjukupi, ka- 
rena didalam bulan2 jang akan 
datang ini akan tiba sedjumlah 
beras import lagi. 

Ketentuan untuk grosir. 
Bagi para grosir jang ditetap- 

.kan oleh JUBM tadi terdapat ke 
'tentuan2 antaranja: para grosir 

  

kan dengan mendjatuhkan hukum 
in selama 2 tahun potong tah»n 
in pada terdakwa Remy Joma tsb. 
Menurut pengakuannja, terdak-' 

wa bertindak jang demikian itu 
disebabkan ia djatuh tjinta kepa 
la seorang gadis, jang mul 2 ia 
ditolak lamarannja oleh keluarga: 
gadis tsb disebabkan gadjinja ke 
tjil Agar supaja dapat - diterima 
lamarannja kepada keluarga gadis 
tsb. ia mentjeritakan, bahwa ia 
menarik uang undian sebesar Rp 
50.000.— Dan tanpa hanjak bitjara 

PKI, Chairul Saleh, Adam Malik, 
Wakil Walikota  Supranoto, Mr. 
TTardi dan banjak kaum terkemu 
ka lainnja. Unstiara neniambntan 
pertama dilakukan dengan penga 
Iingan bunga ,,merah-pntih” pada 
Semaun diwak ia kelvar dari 
pesawat. terb: . kemudian: Prof. 
Dr. Prijono selaku Ketua Panitia 
Penjambutan menjampaikan kata 
kata selamat datang dan terima 
kasih atas tibanja kembali Sean 
ditanah “air, hal jang telah lama 

  

Di Segara Anakan ada 6000 orang penduduk jang hidup didalam 
rumah jang dibangun diatas tiang2 kaju tantjang. Gambar diatas 
adalah dukuh Mutean jang menggambarkan bentuk rumah2 
sedangkan gambar dibawahnja adalah "sawah air” jang dimiliki 
oleh beberapa penduduk untuk dapat mentjari ikan. 

tsb., 

(Photo : "Suara Merdeka”)   
— x 0 5S 

Radio. 
bp — Sg, » 

"SIARAN RADIO R. IL. 

SEMARANG, 7 Des. 1956: 
Djam -06.20 Lagu2 Mesir. 

Pengadjian. 06.45 Rajuan Effendie 
06.30 

lahan2 mereka? 
| Ditegaskannja, bhw dengan ti- 
dak mengurangi kesalahan me- 

reka ini sebagai pelanggar 'hu- 
kum. militer, hati nurani para 
perwira tsb., jang mendjadi peng 
gerak tindakan salah itu, terdo- 
rere oleh keinginan utk mem: 
perbaiki masjarakat dan negara: 

hal ini diakui sendiri oleh KSAD 

  

   

Sea benar2 Pen ana ke lamaran serta perkawinan RJ. dg dinanti-nantikan. dll. 07,10 Kwartet Teruna. 07,45 dan didjelaskannja pula dalam entngan masjarakat di - Pa er KaWInAn. MJ: 084 - 5 : » nan , se 3 

Bisunkan Sia dan Pekan Sat “& Icadis tsb. terdjadi, jang dirgja  Dihalaman dan djalan Inar seta 5 500 Ha Hutan Disero- ae Ne Na ae Pa satu . pengumuman beberapa 
maksudnja guna mendapatkan JE kan setjara besar2an sehingga Siun terbang Kemajoran telah se a , ak Ceme Siang. 1700 Hidansan Waktu j.l. Diterangkannja, cha- 

' menghabiskan beaja Rp. 25.000,— Yjak djam 15.00 berkerumun rak- : ab, ksan. ajak ramai mengerti bahwa hal 
tung semata2 dan jang melanggar 

  

Suara Merdeka   
kan uang sebesar Rp. 67.000,—. 
Disamping itu telah membeli se 
pedamotor, alat2  pemotret, pesa- 
wat, radio, mesin djahit dll.nja 
alat2 rumah tangga serta barang2 
perhiasan seharga ribuan rupiah. 
Ternjata -belakangan diketahui, 

jat jang djuga ingin serta me- 

itu. Waktu Semaun keluar gedung 
setasiun hendak menudju ke tem 
pat penginapannja, rakiat setiars 
spontan minta ia berpidato. Setia 
ra singkat Semaun menjampaikan 
pidatonja, . jang pada .pokoknia 

  
Lebih — Segara? A 

Mendjadi 

  

: 

Djawatan Kehutanan Virugikan Rp. 1,5 Gjuta 
Dskan Dikuatirkan 
Dangkal | 

DENGAN 3 BUAH moterboot milik Djawatan Kehutanan Tjila- 

Perguruan Karawitan dan Beksan. 

ran Olympiade ke-16. 21,15 Hidang 
an Periang Suksma. 21,45 Tjipta- 
an. Iskandar, 22,15 Hiburan Ma- 
lam. 23,00 Penutup. 
SURAKARTA, 7 Des. 1956: 
Djam 06.15 Pengadjian. 

Irama dari Sumatera. 07,20 Raju 
06.30 

ethiek keso 3 UB idak dan untuk bersuka-ria dan beper F erta € £ 8 2 2 2 Pe na La : SN Aug JUBM tidal gian ditempat2 romantis selama Ba Pe ea Janin ot: 5 4 CcCureui an Sa Sa na ta yu Dar Tn Masju 
- b ihambur- naman elah di : : . 18,30 Lagu2 : as. , tepada jas setengah bulan telah dihambur Pn akn D0 aa BE # 19,30 Ruang Wanita. 20,30 Lapo- Wi kepada partnersnja dalam ka 

binet koslisi sekarang ini. Be- 

lum tagi soal ini dibitjarakan se 

tjara mendalam, kini timbul lagi 

persoa'an jang mengandung ke- 

mungkinan2 sebagai akibat ber- alan : : 1 
Pan na $ $ bahwa uang itu adalah uang jang La en 1 akan | jap, rombongan dari Djapen Prop. Djateng, Djapen Tjilatjap, Ke- an Hanafi, 07.30 Langgam Kron hentinja Wakil Presiden - Moh. Oaveroiak. On NA Dan Irta aa banana bumen, Kepala Djawatan Kehutanan Purwokerto dan rombongan jong Gembira. 07,45 Melando. Hatta. Demikian“ keterangan to- 

E. 
arang2 tsb. telah dibeslah. dan perdamaian dunia, Seperti gi para wartawan dari Solo, Jogja dan Semarang telah mendjeladjah 1203 Lagu2 Malaya. 13,15 Orkes koh Masiumi mengenzi  persoa- 

  

Penggelapan sedjumlah uang tsb ketahni, Semann telah 383 tahun 
di Segara Anakan jang terletak di 
untuk menudju ke daerah Tjibeure 

sebelah Barat dari Kab. Tjilatjap 
um, jang terdapat 3.500 ha. hutan 

sesando Timor. 13,30... Njanjian 
Dien Jacobus dll. 14,10 O. K. Ira lan jg dihadapinja pada waktu : 

“di li ktu an meni Ikon sia n 2 ke 5 i 1 : FE Sa Tia Djuli ean Ah Ka Ta ga Me- Idiserobot rakjat. Kini persoalan tsb. mentjapai taraf penjelesaian. ma Muda. 17,00 Dunia anak2. mendjelang Kongres Masjumi ke £ 1956 sekian djalan merobah pem telah berusia 56 tahun Ta Tn Daerah tsb. dapat ditjapai dalam waktu 3'2 djam atau perdjalanan 17,40, Varia Djawa Tengah. 17,50 VIII (Ant.). 
: bukuan journaal dari salah se- tampak muda dan segar (Wafbra) (pnp Pergi memakan waktu 7 djam. Djarak antara Tjilatjap dan Ruangan pemuda pemudi. 18,15 
3 orang langganan bank tsb, an : @' 1Ejibeureum Lk. 35 km. Kridoraga. 18,30 Rajuan Petang. 

    

   
   
      

     

   

      

      
    
    

   

  

      

   
      

    

     

       

      

    
   
   

    

     

    

  

   

    

     
   
    

     

   

  

     
“ rang tg. 

memalsu tanda tangan Kepala ba 
gian dari NHB. Terdakwa diper- 
salahkan melanggar pasal 378 dan 
263 KUHP, dan oleh Djaksa Mr. 
Daan Sulaiman dalam reguisitoir- 
nja terdakwa “dimintakan hukrm- 
an 2 tahun 8 bulan dipotong ta- 
hanan, tetapi Hakim Sukamto ke 
mudian memutuskan hukuman 2 
tahun potong tahanan. 

PEDAGANG INTER INSULER 
TERGABUNG DLM  "1IPAP” 
Dalam rapatnja jang dilangsung 

kan di Hotel Du Pavillon Sema- 
t 3 Des. jang dihadliri 

oleh Ik. 50 orang jang terdiri pa - ngan pernjataan bersama 5 Par |saju bakar jang setiap tahun aa mendjadi perhatiannj 3 sember j.a.d. akan dilangsungkan Pa Tan Me Up at La ty jang duduk dalam P.P.D. Par|vat menghasilkan 20.000 m3. kaju baaya Teb : Menginta Meng lan Ba An perebutan kedjuaraan tennis Besu berhasil membentuk suatu organi 9 Jang .menanda tangani Per- bakar, sedangkan tingi dapat binatang? jang terdapat di air 'DJAKARTA, 7 Des. 1956: ki 106 Jang San iku «oleh 
sasi jang diberi nama "LP.A.P." S Comite Pen Itu 1. N.O., Sek jmenghasilkan 2000 ton untuk ba laut. Kebanjakan rumah pendu-  Djam 0610 Pengadjian. 06.40 Penggemar2 pemain tennis dari j "KAS 
(Ikatan Pedagang Antar Pulau), 
jang pengurusnja terdiri 9 orang 
antaranja sebagai Ketua, wakil ke 
tua I dan II masing2 telah dipilih 
A. “Tas Ambarmukti, 'Djokosubio 

-no, dan M. Silitonga. 
Tidak lama lagi aken disnani : “enrint 2 Mengenjampingkan tjalon2 Uta |dapat pada hutan isb. jang dapat 7 : dengan kalahkan Geotf Prish ( f dengan pembentukan2 Komisariat ma tanpa pabikam, y3 Tidak Ia |dipergunakan untuk Naa tawan. e EN dpat Prana” Tn 21,00 seris) dengan score 7-5 an Pn 1 Pn aan Aa ap La zim sidang pleno menolak schor|korek api. Hasil2 hutan itu setiap Segera Anakan  mendjadi Ma Sa 3 ar Orkes 9 g4. Sinsise patok daku 8 

hn Oena Jang “1 ditentukan SC sing sidang pleno untuk 'pemili |tahunnja Ik. Rp. 2,5 djuta dun MAA MEKA yi 3 TJIREBON, 7 Tes Ta 1 Ikan Angela Buxton jang berhasil | 
Gasr Na an sa kai Aa han2 dan ini bertentangan dengan dapat menghasilkan pula bahan: y Begitu memasuki Segara Anak- iam 0610 p mal 06.35, #Wingkan Shilcock 6-2, 6-2. | : NI ati, Pekalongan, | Tegal, Inetundjuk Menteri Dalam Negeri Chemis, seperti kooltir, azijnzuu Jan dapat dilihat pula, bagaimana dn b Sa aa 6.35,” Dalam perdjalanan menudju ke H3 jilatjap dan Djepara. IPAP" Ino. 1 tentang pembentukan ba. dan menteal-alcohol. cakjat jang hidup disekitar Sega 5 an Oroy dan Dick “Hayines. | Australia wpertb) baruan aj 1 tsb. berpusat di Semarang. dan ta Anakan tadi memiliki ,,sawah” 0710 Rajuan Herijati dll. 07,40: aa pemain # 
berkantor di. Taman Srigunting 
nomor 5 dengan telpon Smg. 300 

  

  

|4neka Djateng| 

PURWOREDJO 

i PELANTIKAN P.P.D.. PURWO- 
1 KEDJO DITUNDA. 

Pelantikan anggauta2 P.P.D. 
Purworedjo jang sedianja diada- 
kan pada tgl. 1 Desember oleh 
D.P.R.D./P Purworedjo Turki, 
terpaksa ditunda, berhubung de 

| 

Masjumi, Par 
ty Buruh dan P.R.I. 

1. Tjara Pengangkatan P.P.D. 
oleh D.P.R.D./P. Purworedjo da 
lam sidangnja tgl. 21 Nopember 
jl, tidak mengindahkan sgran da 
ri wakil Bupati Purworedjo. 

erah bab C ajat no. 3. 
3. Tidak ada saling pengertian 

dan2 penjelenggara pemilihan da | 

Sebelum rombongan tsb. dapat 

meninggalkan Pelabuhan 'Tjilatjap 
terlebih dahulu- oleh Kepaia Wae 
rah. Hutan Purwokerto Sudjarwo 
telah didjelaskan mengenai kea- 
Gaan hutan di Tjilatjap sebeiah 
Barat sampai 'Tjibeureum. Dise 
pandjang pantai “Tjilatjap sebelah 
Barat terdapat hutan Pajau jang 
suasnja 23.000 ha. dalam mana 
tumbuh pula beberapa djenis kaju 
jang bermanfaat bagi perkemwa 
agan ekonomi negara kita seperti 
pohon tantjang, bakau, api, njerih 
gan tingi. Kaju bakau maupun 
cantjang dapat dibuat areng dan 

han menjamak kulit jang banjak 
diperdagangkan ke Tjirebon, Ma 
liang dll. tempat lagi. Pohon tan 
tjang jang masih muda pun da 
pat dipergunakan untuk usuk2 
rumah, karena bentuknja jang" 
lempeng2. Kaju djabon pun ter   

Pelabuhan Tjilatjap. 
Dalam perdjalanan menudju ke 

keluarga Tionghoa. Djika ada pen 
duduk jang meninggal dunia, 1ua 
ka pemakaman djenazahnja - dila- 
kukan di pulau Nusa Kambangan, 
sedangkan perkawinan “dilakukan 

jdi. Tjilatjap. Djalan2 jang 'diaiur 
dengan, kaju2 tantjang kelihatan 
|baik sekali, hingga kanak2 dapat 
memain seperti didaratan. Tetapi 
pada umumnja penduduk didukuh 
Muteau itu atau. dilain2 dukuh di 
sekitar Segara Anakan banjak 
jang dihinggapi penjakit mata, 
disebabkan kekurangan vitamin 
C. Pada waktu air surut disekitar 
dukuh tsb. terdapat tanah lapang, 
jang luas sekali jang banjak pula 

duk dibangun dari gedek, atap, 
zink atau genteng. Penduduk di 
dukuh jang berada ditengah? laut 
itu pun kelihatan gemar memeli- 
hara burung perkutut jang menu 
rut keterangan, pemeliharaan tadi 
hanja dilakukan oleh orang2 har- 

jang berupa air dengan disana- 
sini diberi tanda2 atau tempat2 

19,30 Sadjak dengan pembahasnja. 
20,30 Irama Seriosa. 21,20 Langen 
drijan. 22,15 Langendrijan (landju 
tan). 23,30 Penutup. 
JOGJAKARTA, 7 Des. 1956: 
Djam 06.10 Pembatjaan Al @ur' 

an. 06.30 Dari Padang Pasir. 06.45 
Pagi meriah. 07,20 O. H. Putri 
Maluku. 07,30 Soran pagi. 13,10 
Ruangan Wanita. 14,10. O. K. Se 
tia Hati. 17,00 Taman Nasjiatul 
Aisjiah. 17,45 Piano Petang. 18,00 
Dunia Olahraga. 18,15 Sendja di 
Roma. 18,30 Peladiaran Njanfi. 
19,40 Seni Suara Djawa. 20.15 Su 
ara Teresa. 20,30 Laporan Olym 
piade Ke-16. 21,30 Hidangan Ma- 

Gamelan Degung. 07,30 Irama 
Agung. 13,30 Karawitan Studio 
Semarang. 14,10 Langgam Singapu 
ra. 11,00 Orkes Kie Bintang Hati. 
17,30 Pilihan Pendengar. 18,30 
Kaum Muda dan Musik. 19,30 
19,30 Orkes Studio Djakarta. 20,30 

Angklung Den Paser. 12,02 Irama ! 9 : Padang Pasir. 1310 Njanjian? pi: telah melakukan pertandingan ex- 

  

DUNIA OLAHRAGA SINGKAT, 
BULUTANGKIS. Pata tgl. ii 

s/d 16 Desember 1956 di Djakarta 
akan dilangsungkan pertandingan 
bulutangkis untuk merebut kedjua . 
raan Djakarta Raya jang diikuti ' 
oleh beberapa  djago bulutangkis 
dari Bandung, Tjirebon, Solo. 
TENNIS. Pada tgi. 23 s/d 2 De 

Besuki, Lumadjang, Probolinggo, 
Pasuruan dan Bali. 1 

Alfred Huber pemain Davis Cup 
Australia berhasil menangkan ke 
djuaraan single putera dari tour 
nament - tennis internasional di 
Inggeris diatas gelanggang keras 

|Davis Cup India Naresh Kumar 

id: € , 5 a Na : hibisi di Singapura. Djuara ke TI “ dan 1699. Menurut keterangan Inarty9 dal $ Barat dari Pelabuhan '“yuatjay |jang dapat dipergunakan untuk Guan-biduan Krontjong. 1340 Hadari Sin i : Nahi Ba DA £ # CINA PUN aj 2 pembentukan "'IPAP” tsb. ada hu Meieharemi "1 Kebebasan Tian dapat disaksikan keadaan Pelabi Imendapatkan ikan. Tetapi sewak Waiian Pemuda Maluku. 14,10 Ga Bean Aa Pa Ta 2 
KE Nagan ba SAAT 1 bungannja dengan akan bekerdja- Ising2 Party dalam menentukan han Tjilatjap jang disana-sini mz |tu sampai didekat dukuh Madjing melan Djawa. 17,00 Sandiwara bertanding melawan Krishn aa ta An dan 4 — ta : Spa nja suatu badan jang bernama Iislon P.P.D. sih terdapat pula sisa kapal2 jang |xlah, Kab. Tjiamis atau dukuh Anak2. 17,30 Pilihan Pendengar. | berachir 64, Tp Gounte "nge Si laa Era : : 2djelis Perniagaan dan Perusa |) “kelima Party jang menandata- tenggelam, akibat dari pada box, Jdari Tjitandui di perbatasan an 18,15 Irama Tenang, 18,30 O. H. ra Kumar/Ong  Chew IE Ta BAN JANG PALING LIAT JANG PERNAH DITAWARKAN haan dari Dewan Ekonomi.” Ingani “Pernjataan Bersama imi bardement Diepang kepada kapal. jiara Djawa Barat dan Djawa Te Manasuka, 10,20 Gelanggang Peta (jane nite GA B5 “apain Dhea . : memutuskan “untuk mengusulkan belanda. Untuk pengangkatan ke Jagah, air laut Segara Anakan 2G One Sidney Thompson. Ig Setelah mainkan pertandingan £ 28 DENGAN HARGA BIASA! Sepada ' Bupati Kepala Daerah Dal-kapal tadi kini masih ditung:|tampak agak kemerahZan sebagai yr, ia Aa AN ISO OFKES Finale. sendinone Manla Cena 1 Sana 2 Purworedjo, supaja Pelantikan 4 penjdleantannja dna maneh pakti pen au sup jang ka an Penta Pembatjaan Bu- jutan kedjuaraan Interibaka TG mak Pa Pa ..» j - 1 3 | (penjumpahan) anggeuta2 Lai soal pampasan jang dirunding |dibawanja oleh sungai Tjitandui, Raga : lawan r 2 8 KR Pengusahaan. Truck? dan bis? sekarang jang berat dan tjepat larinja TJIREBON Ke bepatan Burworeajo at kan antara Pemerintah kita da: (Tjibeureum ke Segara Anakan. 14 s/d Na Ban Et. Bat 

  

memerlukan sta 

  

d? baru dari prestasi Ban. Tuan akan memperoleh: dan mendesak kepada DPRD. Pemerintah Dai Nippon. Pulai Menurut keterangan disekitar Se 
  

tidak mendapat gangguan njamuk. : 
kemudian dalam perdjalanan pu- 

  

eh. en Bean 5 RESEARCH KETEMPAT?2 KERA Ip. untuk se era meningja" Nusa Kambangan jang terkenal Jgara Anakan. terdapat Lk. 6000 lang kedua i ia nja pada Traction Hi-Miler jang serba baru itu. MAT. : 2 mengenai Behetanat” Abean Tenar, La orang4 hukuman aa Jang Bee Maya Binatang2 jang seringkali meng (Siagdah di Sinwudna Kanan : Kan ah Ara , zhe : : ta P.D. mendjalani hukumannja pun tam |Pedjagan dan meliputi uah de i j reka ' i f : bag Dan 1 setiap ! sifat jang: baru aan an 1. Fa Pa Reg lang t Mn Nan Nan 2 pak dengan tegas, karena djarak (sa, “itu Madftrisklak! Udjunga- rn Dane Kelak (rama ta Menara TA Aa Ya Bebera seniree unta nas bil nia - benan riple lempere mem- ten Tjirebon pada tgl. op. pantai Tjilatjap dan Nusa kamve.lang..dan,. Penikel..jang, masing? perbuatannja menjerobot” tanah 3 ne uk setiap kilometernja 2 an Peta, ” jl. telah selehsai tugasnja menga | REMBANG ngan tidak begitu jauh, bahkar | mempunjai grumbul Klatjes (Dja hutan itu membahajakan negara | MAMA MA AMA berikan beng . jang paling kuat untuk kilometer extra, Bina HT Dekan 1gsenali, Keseropara Maja ada beberapa bagian dari kedua |bar), Mutean, Tan un Ka- Kalau dihitung, bahwa untuk se- HARGA KMAS 3 “Sitaa e Dena But pie 2 ba “Ia srtelahs mat di 22 buah tempat tersebu INJECTIE BERAS 50 TON pantai tadi jang hanja terj.su. |anganjar, Bugel dan Mvaradua. tiap 1 ha. hutan jang digunduli Ubusus tk. “Suara Merdeka - telapak ang 15 berkali kali: bentuk telapak exklusip jang be La dalam 11 ketjamatan. Research ge TIAP2 BULAN. LK. 450 m. Di tempat2 jang dja IDesa2 tadi merupakan ,,paaldor- Djawatan Kehutatian dapa rugi 5 NN 
tjelah itu memberi can traksi untuk hentian jang tjepat, aus jang lam- 

bat dan rata. Komponnja jang baru dan tidak melahirkan panas waktu 
berdjalan adalah lebih liat dari pada jang pernah dipakai sebelumnis- 
dan bentuk telapak jang RATA itu membuat djumlah karet jang mak: 

   

. i 1 : 5 pat keramat jang oleh penduduk Inja sebanjak 50 ton untuk daerah (hukuman untuk meninggalkan pu Keterangan penduduk. itu masih berlangsung terus den Kimas no.1... MEN DAS Rp. 48,— simum jang berhubungan dengan djalan. 1 us di selalu diziarahi. Pa Pa keterangan Na Panah - Hn Dalam keterangannja kpd rom- rakjat jang berkepentingan tidak Ken ana Bao ip. 41,25 5 k ae Yi Pe Na : : Lijes 3 m uan. nh jang kita peroleh injectie beras |£ raapat vioedbossehen |bongan penindjau tadi beberapa mengerti, apakah tanah? jang di Tn , es. 1956: Dalam segala hal ban jang hebat ini “ga suatu emagj| GANGGUAN GEROMBOLAN. ini berlaku mulai bulan Nopem jang kadang2 sangat berlukar, Se Danau Petenuka meljatakan, dapat dari Mataku denidtan itu Emas no.1 anta Rp. 46,— Lihat ban TRACTION HI-MILER jang serba-baru itu sekarang |! ber 1956 s/d bulan April 1957. belum memasuki Segara Anakan, Ibhw mereka sudah 3 th. lamanja dapat dipergunakan untuk beetjo Kmas no. 2... Rp. 45,50 : Pan en 5 KL. . 80 anggauta gerombolan terlebih dahulu dapat dilihat desa (berdiam ditempat tsb. Mereka tjok tanam. Karena tudjuan pokok Eras no. 3 ........ "has Rp. 45,— dengan separghnja bersendjata Mutean jang rumah2nja dibangun (berasal dari daerah Penisihan. dari pada kedjahatan itu diletak( LONDON, 4 Des, 1956: lengkap baru2 ini telah menje- diatas kaju tantjang dengan dil5005 dari penduduk itu terdiri da kan untuk mendapat tanah2 jang|. Marga emas Luar Negeri me- - F rang pos tentara Bn. 602 di ke bon menerangkan, bahwa baru? Isekitarnja terdapat air laut. Sum ri orang? jang datang dari Pa- dapat dipergunakan untuk sumber Nurut perhitungan uang dollar 2 2 tjamatan, Bangodua, distrik Dja ini sebuah patroli polisi jang ber|ber pentjaharian dari pada rak sundan. Mereka pada umumnja penghidupan. Banjak pula hutang Amerika. £ | tibarang (kabupaten Indramaju). tugas kedesa Kroja, ketjamatan |jat Mutean adalah mentjari ikan menjatakin miskin. Dengan kerile jang sudah digunduli tidak dapat |(Ymas Eropa 34.934 : 2 | Pos tentara 'itu masih berhasil Kepetakan (distrik | Ardjowina- |jang kemudian dibuat trasi. ikan tan mereka berhasil menggunduli dipergunakan untuk ditanami padi ' Emas Macao 37.61 2 : ang 1 mempertahankan diri, tapi kam ngun, kabupaten Tjirebon) telah Jasin jang diperdagangkan di Tjila hutan? jang ada ditempat tsb. utk umpamanja, karena air jang dida | Emas Hongkong 31.89 LN : Mn SN : : AA j pung dekat pos itu mendjadi sa berdjumpa dengan gerombolan |tjap dengan mengunakan perahu? kemudian tanahnja didjadikan sa pat didalam tanah masih mengan | Wmas Zurich 35.00 $3 . DISELURUH DUNIA, LEBIH BANJAK MUATAN DIANGKUT DENGAN BAN GOODYEAR DARI PADA LAIN MEREK saran penggarongan dan pemba- bersendjata, sehingga terdjadi |ketjil jang pandjangnja lk. 5 M. wah atau ladang jang ditanami dung garam. Srobotan hutan itu Kmas Bangkok 41.57 | , Bap Don karan gerombolan. Menurut berita tembak-menembak. Sehabis meng IDesa tsb. ditjapai dengan motor polowidjo jang kelihatannja da- mulai berlangsung dalam th. 1953 Emas Bombay 55.40 | 

, Kantor? Tiabang, Pedagang” dan Distributir? 

  

diseluruh Indonesia 

  

lombang kedua akan diadakan la 
gi dalam bulan ini mengingat ba 
njaknja tempat2 keramat jang ma 
sih belum dikundjungi. Dapat 
ditambahkan didaerah Kab. Tjire 
bon terdapat Ik. 150 buah tem-/| 

Berhubung dengan meningkat- 
nja harga beras di Rembang de 
wasa ini, oleh jang bersangkutan 
telah diperoleh hasil injectie be 
ras dari JUBM pada tiap bulan 

    
dari Indramaju djumlah rumah 
jang dibakar ada Ik. 16 buah dan 
kerugian seluruhnja ditaksir Rp. 
21.060, —, 

Berita radio-gram dari Tjire- 
  

garong dan membakar beberapa 
rumah, gerombolan itu melarikan 
diri kedjurusan desa Lemahtam 
ba. Berapa kerugian akibat gerom 

raknja tidak djauh itu terdapat 
082 pendjagaan dari Ljawatan 
ependjaraan. Selainnja pos2 tadi 

terdapat pula pendjagaan2 dgn 
perahu2, ditempat jang diduga da 
pat dipergunakan oleh orang2 

pen” atau rumah2 jang dibangun 
dengan kaju tantjang diatas air. 
Dengan memasuki sungai Kalima 
ti rombongan tsb. lalu sampai di 
tempat hutan jang digunduli rak 
jat, jaitu Petimuan.   

boot dari Tjilatjap Lk. 1 1/4 djam 
dan mengalami akibat dari pa- 
sang dan surutnja air laut. Pen 
duduknja 1.k. 500 orang dan di   bolan masih belum. diketahui,   dukuh tsb, kabarnja terdapat 4 

pat tumbuh dengan suburnja. Ben s/d th. 
tuk rumahnja seperti gubuk2 jang 
terdapat didalam kota Semarang. 
Penduduk kelihatan sehat2 
pada waktu malam hari katanja 

  

Lk. Rp. 450,—, maka dengan djum SEMARANG, 5 Des, 1956: 
lah serobotan tanah seksas 5.500. 24 karat: djual . 
ha. ! 
Rp. 1,5 djuta lebih. | 

Djwt. Kehutanan dirugikan | 

Dalam pada itu dapat ditambah ' beli .... Dp 
kan pula, bahwa srobotan hutan DJAKARTA, 4 Des. 1956: 

1956 dan penjelesaiannja 
kini ada ditangan Panitia Pemba 
ngunan Wilajah Hutan Pertanian 

dan jang diketuai Residen “Banjumas 
Joedodibroto, 

  

   
beli . 

22 karat: djuat . 
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da, situasi sekarang dan harapan? untu Pa pena NI 
cm 

  

  | pang mendja 

diri 

| urus daerahnja sendiri, 

    

   

    
    

parta'. suku2 

  

dsb.): (3) perlu seg ji: (1) mengandjurkan ser setudjuan, keutuha ta menuntut supaja diseluruh ma an “(efficienev). 

Inda Merupakan Satu" Bagai: 
Berdiri Dan Mengurus Sendiri | 

Ki 2 dneg Tori Dilobaru Widi 
"ah 

'berhasil frus diiringi kebidjaksanaan agar nja, chus | jang|gerakan demikian tak. menjim- sa Sunda dan 1 gerakan jang hen nesia lainnja: hkan diri: (5) menu merusak keamanan, terah, djumlah rak Jam daerah 
gkat kebudajaannja dan y, 
lamnja, Sunda merupa , dari Indonesia Kan BM Tantan an ngak » Nan 25 : $ Kk £ 2 . 7. Tn Na. 8 2 naa 3 $ - 2 

an dapat Me TN untok Ben apa Tao iv| RRT Harus Diteri na Dim PB B'Dan 'Taiwan 
Desakan supaja daerah |'erut ma Supaja keamanan dapat may | Harus fDiwakili ujuga “Dalam PBE FT ai 

2| Putusan dalam pernjataa | tsb. 

al# Fsiarakat, baik dikalangan peme- 
ch vptah,. maupun dikalangan par- 

Dan Tokoh? Sunda 
Djiwa (Pu- 

uda Sunda 
alan |» 
  

  

   1 serta putusan mengenai 
yasa jad. Dalam konperensi itu 
Kusumasumantri, Residen Pria 
Konperensi memilih Presidium 

    

kurang dari20 orang memberikan pemandangan2 umum. | 

   
   

  

  

bulkan buruknja perekonomi 
dan sosial harus segera dihilang 

» 

  

   
pegang oleh jang 

a 

ja antara suku bang- Ba 

1 chususnja dal Max : 
Sunda, jang menim- kam, 

Gipulihkan kembali, pada dasar 
nja tugas menjelesaikan keama-| 
nan didaerah Sunda harus di-| -. PJ 

hakekatnja| sa dalam 
'mempunjai hak dan kewadjiban 
serta jang mentjintai rakjat dan 

    
   Benjak Tabour Joki 
| Eden Akan Djatuh 

Pebruari Pemilihan Umum? 
AK PEMIMPIN Partai Labour hari Selasa j1. jakin 
wa krisis di Timur Tengah itu akan mengakibatkan 

nja pemerintah Labour di Inggeris dengan Aneurin Bevan 
renteri luar negeri. Mereka meramalkan kemungkinan 

bulan Pebruari 1957 diadakan pemilihan umum. Berhubung den ni Bevan berpendapat bahwa partai Labour perlu sekali 
-.mengei n hal2 jang lebih konkrit dari pada mengemukakan 
kesalahan2 pemeri tah dalam politik Timur Tengahnja kalau | Labour mau memerintah Inggris lagi. Tetapi kaum politisi dalam 
pada 

          

    

   

  

   

  

  

    

itu berpendapat, bah anja kesehatannja dapat memaksa 
ndurkan diri. (Reuter). 

    

      

   
Steel dn 

nda "2 saike Chawatir- 
    

8 

        

    

n Perang Besar 

0. Pendapat Bardaranaike 
RDANA MENTERI Ceylon, Bandaranaike, 1 sri Sela 

pertjakapan dengan 
bahwa Ceyion tetap berpendirian, RRT harus: Giterim 1 dalam 

    

  

    

     

kaga Sitansi Syria Bisa |: 

$ 1 ii bant 

    
   

  

   

     

    

      

    

  

    
   

  

   

100.000 Orang Mende 
ritaKrn Bandjir Besar 
Di! Sumatera Timur se Djwa'Hilang 

ngan Rumah 
MENURUT TJATATAN 

“Utara akibat bandjir jang m Ap 
ag diketahui lebih kurang 100.000 orang telah menderita, 

mana berupa kehilangan/ Keru k it 

@jawatan tsb. menjerukan kepada masjarak? 
esar bantuan terhadap korban bandjir tsb. 

perti diketahui 

    

   
    

    

  

Dan Harta Miliknja 

melapetaka 
jang terdjadi baru2 ini 
era Timur adalah meru 
djir jang terbesar se-| | M 5 

tahun belakangan ini. Le 8.1 
djauh mengenai bandjir ini, Akan : en) erang 

dapat diwartakan bahwa menu- 
rat sepandjang keterangan2 jang 
telah dapat dikumpulkan telah 

a kira2 24 orang jang hilang.|:' 
uan2 terhadap'kor| Wa 

ban bandjir dapat diberitakan, kalasan terhadap pasukan2 Israel 
pers menerangkan di London | bahwa sampai sekarang bantuan2 idi Sinai. “Hal tersebut dikatakan 

(ho terus mengalir. Masjarakat ion $: 

  

Muatan Karet 1"Djuta 
Dollar Straits” Lenjap : 

Inia diadakan zelfkoreksi 

  

antara suku? bangsa di Indore| satuan bangsa Indonesia 

sia datengnja dari hasrat” hst' | : 
murni dengan tiada paksaan, ha persatuan diantara suku2 bangsa 

Kenek       

  

KEKE KEKE EER 

Kursi Wakil Presiden 
BERHUBUNG DENGAN adanja berita jang menjata kan, bahwa NU menginginkan kedudukan kursi Wakil Pres Gen, Sea ketua PB N.U. K.H. Dahlan, menjatakan 

      kepada pers wa berita itu sama sekali tidak benar. Dika takan, bahwa persoalan kursi Wk. Presiden tsb. sama sekali 
belum pernah dibitjarakan dalam pengurus besar N.U. Dinga 
K.H. Wahab membantah keterangan, jang menjatakan, bah 

pa partai jang akan menjokong NU, guna me wa ada beberap: 
pgisi lowongan kursi Wk. Presiden. 

      

Belum Ada Hongeroe- 
deemDidaerah Djember 
0. Selatan 
Memang Benar Kehidupen Rakjat 

: . Disana Sulit Sekali : 
DOKTER KARESIDENAN Besuki, Dokter Koesnadi, 

atas pertanjaan ,,Antara” menerangkan bahwa tidaklah benar 
berita jang menjataksa bahwa didaerah Djenggawah dan Am 
bulu (Djember Selatan), jang baru2 ini ditindjau oleh serombo 
ngan anggota2 DPRDP Propinsi Djawa Timur, terdapat pen 
duduk jang menderita hongeroedeem (busung kelaparan). Di 
akui oleh Dr. Koesnadi, bahwa keadaan dan tingkat hidup rak 
jat didaerah2 Ketjamatan Djenggawah dan Ambulu dewasa 
ini adalah menjedihkan. : 

Kapal PELNI ,La 
Abadjau” Teng- 

elam 

   

    

Penghasilan sebagian besar rak 

sedangkan mereka sangat 

lajak. Tetapi walaupun demikian, 
" Ikaa Dr. Koesnadi, didaerah2 it 

aOngeroedee.n. 

cdselum keadaan jang menjedih- 
an itu mendjadi lebih buruk Ia- 

22/Anak 'Buahnja 
 Hila : 

2. 

2 i : F B3 3, fihak2 djawatan serta instan- i KAPAL “Labadjau” (500 ton) | i setempat jang kompeten sudah 
epunjaan perusahaan pelajaran) senoadaka njelidikan2. Dari PELNI tgl. 25 November ig lalu | san Ag rom bil Senj”lidikan. ini telah diambil 

esimpulan, bahwa didaerah Ke- 
jam .an Djenggawah dan Ambu 

telah tenggelam dekat pulau Na- 
tuna, waktu sedang berlajar dari 
Pontianak menudju ke Singapura. 

es. 3 Chususnja dan -Djembar Se- 
hilang: lain2-nja, diantaranja kap- at 1 pada umumnja sampai de- 

yasa ini belum ada orang jang tennja, tertolong. Muatan karet 52 tom Tenan 5 Malaya | "en terita hongeroedeem. Jang Loe Kera TM Kanan ada hanjalah " sulitnja penghi- waktu hudjan angin hebat. Demi| 'Upan bagi sebagian besar rak- kianlah sk Nana per-| at berhubung dgn sukar didapat wali PELNI di - Singapura cannja sumber2. kerdja jang tju 
hari Selasa, setelah menerima ka- kup. g : i 
wat dari Djakarta. (Antara) 

lah karena sebagian rakjat di 
Ribuan Wanita daerah itu' tidak mempunjai ru 

na en $ imah sendiri, tanah sendiri jang Honggaria: “Peri- dapat dikerdjakan. Sebab pada We LI. si umumnja, kata Dr. Koesnadi, rak ingati, Pahlawan! fat didaerah2 itu bukanlah pen- “Pp ea - s5 “ Gan, tetapi adalah pendu , be r 1 |duk jang biasa dinamakan pendu em. 2 9 AM (uk stumpangsari”. Demikian enale : 1 - en antara lain Dr. Koesnadi. 
Lukok Sana Sov ne “ Seperti telah. dikabarkan, Patih 

Serdadu » ovjet “ JLaptip atas nama Bupati Djem- 
SEORANG WANITA onga- ber baru2 ini telah mengatakan 

ria ditembak kakinja oleh ser-|falam suatu pertemuan dengan 
dadu Sovjet, sesudah beribu-ribu | tOmbongan anggota2  DPRDP 
wanita Hongaria menghadliri upa | Diawa Timur jang menindjau die 
tiara untuk memperingati mereka| tah Djenggawah, bahwa pada jang telah gugur dalam pembe-| bulan Oktober 1956 tertjatat 119 

  

Kesulitan ' mendapatkan sum- 
ber2 kerdja jang tjukup ini, -ada   

  

sa hanja 
hati (dapat berwudiud dengan djalan 

Vengingini | 

San2 tsb. Susunan Badan Pekerdja 

at djauh tidak seimbang dengan : 

kebutuhan hidup mereka sehari2, 
sulit £ 

sempero'eh mata pentjaharian jg 

belum ada apa jang dinamakan 

Menurut Dr. Koesnadi, djauh $ 

ronfakan. Upafjara perletakan 
bunga dilakukan dimakam pahla 
wan jang tak dikenal, di Medan| 
Pahlawan, Budapest. Sambil me-| 
njanjikan lagu2 patriot kaum wa 

nita berkumpul dilapangan tsb. 

keluarga (432 djiwa) didaera 
Djenggawah jg positip terserang 
hongeroedeem. (Antara). 

    

Hampir 2 djam lamanja mere ampir 1 inja merc Abd. Gani: 
ka berkumpul disana, Pernak PBB | Telah Tjegah 
berabeng, an wa ae 2 
rah-putih-hidjau, warna2 - bendela 5 ta ra, nasional di Hongaria. Terde Te ukai 1 AT 
ngar 4 kali tembakan dari serda' f 'a 
du2 pg jang Jonas dping| -g Timur enga 
gir lapangan, setelah terdjadif | , g 
desak-mendesak dan. dorong-men|, MENTERI LUAR Negeri Rus 
dorong, dan seorang wanita terdja|lan Abdulgani menjatakan, bhw. 
tuh dengan luka peluru di kaki/ PBB telah ,,mentjegah memburuk 
nja. Ribuan wanit, pulang. . . jnja sama sekali krisis Timur Te 

EA (Antara)jngah”. Akan tetapi, demikian ia 
—. Itambahkan, ,,keadaan disana me 

tupakan satu hal jang harus. di 
hadapi setjara hati2 sekali”. Men 
teri Rusian menjatakan hal itu 
kepada wartawan2: di New. York 

Isebelum ia berangkat dengan pe 
sawat terbang menudju Paris da 

Radio Moskow jang dapat di- 
tangkap di London menjatakan, 
bahwa menurut kantor berita res 
mi Uni Sovjet, Ten berita2 
asing jang mengatakan, bahwa) Uni Sovjet akan mendjual minjak | 

  
  

. kepada Inggris dan Perantjis, adallam perdjalanannja ke Djenewa 
  

it SERA 2 Ta 

'Toposisi, tertawa terbahak-bahak). 

tai, golongan2, suku2 bangsa dsb. |daerahnja jang tidak aman itu, untuk meneniuka! 
putera Sunda sendiri dgn dalam PBB. Band 
melupakan sjarat2 keahliin York, dimana ia mi 

ialah 
(tidak 
ajas (S) mendesak sekuat2nja ke 
sada pemerintah supaja melaksa 
Jakan permintaan suku bangsa 

Sunda chususnja, termasuk djiwa 
permintaan Kongres Pemuda Sun 
la ke-I, demikianpun tuntutan? 
1ku2 bangsa Indonesia. lainnja 

ra.is dan bidjaksana, agar da- 
'at melaksanakan ketenteraman 

solitis, ekonomis dan sosial: 
(5) mendesak sekuatnja supaja 
onstituante dan pemerintah be- 
srta parlemen memperhatikan 
untutan2 dari, semua suku bang 
3, Chususnja dari suku bangsa 
sunda berhubung den sakan di- 
usunnja konstitusi baru ialah su 

| oaja memberi keleluasaan jang 
ujata terutama untuk suku Sun- 
a “gar dapat  mesgatur dan 
Menvurys dzerahnia sendiri, po- 

kekn'a supaja kekuasaan peme- 
ah pusat ditaati sertf dibata- 

am undang2 dasar jang ba 
it (7) mendesak kepada pe 

merintah dan parlemen supaja 
dalam mendjalankan politik luar 
negeri. mengingatkan pula akan 
keadaan delam negeri kita umum 
nia serta. disesuhikan atas siasat 
kensntingan pertahanan agar :ne- 

“Sara R.I. djangan 'mendjadi Ile- 
.msh tapi bahkan " sadjadi kuat 
dan kukuh. : 

Badan Pekerdja terbentuk. 
Konperensi jang dimulai pukul 

10.00 baru berachir kira? pukul 
6.45... Pada achir konperensi itu 
Gibentuk sebuah Badan Pekerdja, 
jang tetap dan bertugas untuk 
membela dan melaksanakan putu 

  

      

ini terdiri atas ketua 1. Sutisna 
Sendjaja (Bandung), Ketua II 
uwarsa (Bandung), ketua III 

- Iwa Kusumasumantri: seker 
is djenderal I S. Suradiredja 

. ke-II Hasan Nata Permana 
@ ua2nja dari Bandung): benda 
i njonja Halimah dan njonja 

3 para. anggauta jalah 
i Permana : Bogor) dan 

isna Hamidjaja (Djakar 

  

     

    

    

      

      

"Sadja..... - 

  

InggerisITak Mau Ba- baik Ia 
jar Ganti KerugianKpd ng antara kedia 

Adjukaa Tuntutan2 
MENTERI MUDA luar negeri 

kalan Inggeris di Ceylon. 3 ana Tan Serikat. Tapi djuga se- li leh elbagai 3 KN £ merika Se - - pat monopolie ole p 
Tak -Punja.Ke .. Inggris mulai beli ,,perse- r Pp D DA asociatie sutat2 kabar dalam soal pangkalan? Ingseris di Ceylon, kussaan diaan darurat minjaktanah dari KRU an nemotreton. Film2 ternjata tidak Bandarainaike menerangkan bah- Ta Amerika, diaan dollar Ing- , Ak L k baniak. diedarkan. - Tentang hal Na Me ana nan RA SEK-DJEN PKI. D.N, Aidit, gris sudah sangat banjak ber- M AG an A8. ini KENT HUGHES ketua Com s . kepada. Ceylon, : 3 an meh nn i i , : Nan er : iata- 

xi bagi hubungan persaha eny abg. “0. be. Bag sebai . Da Pa 'sanakan”iB en du-' mite Olympiade Na ta , 2 e negeri itu, Ga) 19 seolah -olai nggris s 7 A NM can penjesa annja. Bioskop- E Mo BA i “15 |Pikatakan, ia tidak menghendaki| Dr, Hatta tidak mempunjai ke-i.) m kengumumkan bahwa tjadale 5 2 : : 2 Alstralia, Mesir Malahan “Akan Inggeris dalam kedudukan tidak kuasaan selama mendiabat Wakil lan. menga ris selama bulan an Aswan $ baik di Amerika - : : snak setelah menjerahkan pang- : ia ngan dollar gg osot dengan memboikot pemutaran karena Sena Mena PN ie en aan AG BARU November JL: ini mengaak Terik ial MINGGUAN Mesir "Rosa all pengambilan tiap harinja diba- sedapat-dapatnia “pangkalan itv|saan Hatta “djusi emikian be- 000: — ' Te saran Ba tu 2 : san harus diserahkan naas Ceyton La : $ 2791 Yussuf” Senin jl. mengabarkan| asi henja 3 menit sadja, diser Inggris, Arthur D. Dodds Parker, 'ekas mungkin. Selandjutnja. Ban mengatakan Selasa bahwa Inggris 
tidak merasa dirinja bertanggung 
djawab untuk membajar peng. | 
ganti kerugian kepada Mesir, ber |-ira9 sebulan ini. talian dengan agresi Inggris-Pe- 
ranfjis-Israel terhadap negara tsb. 
dalam mana telah terdjadi banjak 
kehantjuran. Kalau sudah tiba 
Jane Nae kata MnOs, penieribtah 

   

Sebagaimana diketahui, pihak 
Mesir telah menjatakan bahwal 
Inggris-Perantjis harus membajar 
pengganti kerugian kepada Me- 
sir, sebagai agressor kepada kor- 
ban agressi. Sek 

/ Dalam pidato menteri luar ne- 
“geri Inggris Lloyds dimuka ma- 

Pign tiara dan “djalan jang demo 

    

   

  

Rabu menudju Karachi. 

| Menurut Bandaraike, ' .pema- 
|kaian kekerasan oleh negara be 
sar terhadap negarg ketjil untuk 
melaksanakan kehendaknja ada- 

sesalkan, batk hal ini terdjadi d. 
Mesir, 'di Hongari,,. atau dinega 
ya ketjil lainnju. Dikarakannja. 
(bahwa ia sangat kuatir dengan 
kedjadian-kedijadian di S. ria. da 

PBB. Dikatakan, bahwa rakjat Taiwan harus mempu jai hak 

    

“Medan tlh menjumbangl dengan wartawan mingguan ,,Ti sg tunai Rp. 15.000 be- se) 5 5 

  

  

Benjak!Jang Kehile! Yugoslavia 

djawatan sosial Sumatera 
enimpa Sumatera Timur beberapa 

  

kerusakan rumah tang 

ngalahkan kes. India dengan 
stand 0—0, dan dalam babak . 

  

Nasser Tak Duga 
Ingger! ris Perantjis 

ini mungkin untuk menjimpan 

an Sean lawan pemenang dari 
PRESID: samal Abdel Nas | Kes. Bulgaria. 

ser dari Ea hari Selasa menga " 
takan bahwa serangan Inggris-Pe 

| terhadap Mesir adalah di 
juar dugaannja karena waktu itu 
sedang merentjanakan serangan 

Sementara itu dalam menindjau 
penjelenggaraan Olympiade ini 
reportes RRI mendapat kesan 
bahwa umumnja  pertandingan2 
diselenggarakan setjara  teratur| 
sekali. Hanja ada beberapa: hal 
jang kurang menjenangkan dan 
menimbulkan kritik2, . baik dari 

     

oleh Nasser dalam pertjakapan 

Negeri dida 

“hari depannja dan djuga harus diwakili 
maike jang tiba di London dari New! 

diri sidang Madjelis Umum PBB, hari 

Pertemuan Men-lai memberi bantian berupa be- 

Lu Dgn Perwaki 
lah suatu tindaka, jang harus di lan? Indon esia Di 

Eropah 
DARI KEMENTERIAN Luar 

pat keterangan, bhw. 

    
rikut dua goni beras. Sumba- 

ngan ini telah diserahkan oleh 
konsul India kepada pemerintah 
di Medan. Pemerintah sendiri ki 

ras 04 liter berikut uang Rp. 2.- 
untuk tiap2 djiwa. 

djurubitjara - militer Seorang ira “ 

Dan 5 Anakku? 

cesedih-sedihan Selasa pagi j.l. 
- 1g seorang bernama Sjarifud 

Oa : djadi baik dan dalam sta- Ba eminta pertolongan | Mmengjadi bai am dalam : 
5 " dung S3 an Pn 2 5 orang |tement-nja Comite Olympiade 

SATUAN POLISI PBB 1 nja jang telah meninggaikan | menjatakan, bahwa keadaan sin- 
KESINAI | Jaimah halamannja sedjak ku-|tel-baan di Melbourne adalah 

rang lebih sebulan jang latu. 3 

para peserta, officials: dan war- 
tawan2. Menurut pendapats me- 
reka, sintelbaan adalah kurang 
memenuhi sjarat. karena kurang 
keras. Sebab itulah maka record 
record baru pada hari2 pertama 
tidak dapat ditjiptakan. Setelah 
berangsur2 diperbaiki, maka ke- 
adaan tempat2 berolah-raga ini 

Kem ana Isteri 

  

ber- DENGAN MUKA saju 

-epada Polisi Negara Ban- 

lebih baik dari pada jang diper- 
fuddin menerangkan ke- gunakan di London tahun 1948. 

2 Et - 8 «| Atas pertaniaan tentang perun- Mau Menangnja dingan Inggeris-Ceylon ea 

berpendapat, situasi ini bisa melhari Sabtu tanggal 8 Dese letuskan peperangan besar djiku jang akan datune” Menteri Tan pasukan-pasukan Inggeris, Peran Negeri Ruslan Ahbdulgani akan tis dan Israel tidak dengan tie- mengadakan pertemuan dengan pat ditarik dari wilajah Mesir. Kepala2 Perwakilan R.I. di bra Selandjutria diterangkan oleh »ah, bertempat di Djenewa : perdana menteri Ceylon tadi bah |" Pertemuan tersebut diadakan wa selama krisis Terusan Suez utk mendapatkan bahan laporan ia telah menuntut dan memper IS. Ba ' 
oleh djaminan dari Inggeris bah dari seluruh perwakilan di Ero- wa pangkalan-pangkalap Inggeris 

  
pertemuan tersebut akan dibuat 
sesingkat mungkin, jaitu sehari 
atau 2 hari, karena Kepala2 Per 3 
wakilan tersebut tidak dapat me 
ninggalkan posnja terlalu lama. 

Politik Cevlon. 
Mengenai politik ' pemerintah- 

nja, Bandaranaike menerangkan 
bahwa politik itu tidak menjertai 
blok2 dan mempertahankan sjarat 
tertentu dari sikap netral. Atas 
pertanjaan lainnja tentang  per- 
djandjian2 pertahanan — kolektif. 
seperti NATO, Pakt Bagdad dan 
SEATO, Bandaranaike menerang 
kan bahwa, ia lebih menjukai 
prinsip hidup berdampingan se- 
tjara damai dari pada pakt2 
militer, 5 

Di bagian Isirnia Bandaranai 
ke meniatakan tentang penting- 
nja kenjataan bahwa lapis:nz smb3i asi jang se ain Kn Na El | Be Ng bagi dollar yang. 
"ne tindakan pemerintahnja dij 
Merir tu- Kami mengadakan per | 
Sedean 2ntara rakjat Inggerisy 
dan tindakzn jang salah dari pe 
tmerintahnja, demikian Bendara- 
taike iang selandjutnin mengata- 
ran bahwa hubungan Ceylon bu 
anlah dengan sustu pemerintah 
“tapi dengon rakjat Inggris. 

AS — Kalau Perlu ,   
ngat ke   

bersedia 

pada parlemen hari Selasa. 
—m — 

Aidit BantahPen- 
dapat Bhw Hatta Rundingan tentang pang- 

sar, sehingga dalam praktek sela 
ma ini kita bukannja mempunjai 
seorang Presiden dan seorang 
Wakil Presiden, tetapi mempunjai 
dua Presiden. 1 

Jeitu Presiden pertama dan Pre jad. 
siden kedua jang mendjalankan| Ini 
politik sendiri, mempunjai kabi-| wa 

net dan sekretariat sendiri, mem 
punjai rentjana2 perdjalanan sen 
Jiri serta mempergunakan kekua 
saam tersendiri pula, misalnja da 

Siap2Tarik'Kem- 
am beroposisi terang2an terha- 

k 8 
2 

bali Pasukannja tan 'kabinet Ali-Afifin jang lalu, 
INGGRIS-PERANTJIS Selasal maupun ksbinst Ali-Roem-Idham 

mempersiapkan kapal2 mereka dil sekarang serta dalam menjokong 
pelabuhan Port Said untuk me-lign teguhnja kabinet B.H. jang 
narik kembali pasukan? merekal 'alu. D. N. Aidit menotak mem 
dari sana, sesuai dengan perintah! sersoalkan” kemungkiran2  di- 

'aranaike mengemukakan harap- 
1. hahwa perundingan tentang Dangkalan itu di London akan 
lanat diselesaikan dalam waktu 

(Antara). 

  

Inggr. - Perantjis 
Seri 

m 

Inte   djelis rendah Senin j.l., dalam 
mana ia mengumumkan bahwa 
pemerintah? Inggris-Perantjis te- 

:lah memerintahkan supaja pasu- 
kan2 mereka ,lekas dan tanpa: 
bersjarat” meninggalkan  wilajah 
Mesir, seterusnja Lloyds menga- 
takan bahwa apa jang telah di 
perbuat Inggris-Perantjis terhadap 
Mesir (agressi), adalah: ,,meng- 
hentikan peperangan setempat.” 
(Para “anggota Partai Buruh, 

Seterusnja Lloyd mengatakan 
bahwa karena perbuatan Inggris 
Perantjislah mifika “perang Israel- 
Mesir” tidak sampai mendjalar. 

Lagi? ,,penetrasi Sovjet” 
Lloyd seterusnja mengatakan 

bahwa sekarang sudah terbukti 
sampai kemana meluasnja sudah 
,penetrasi Sovjet”. ,,Berkah djasa 
Inggeris—Perantjis maka PBB 
telah bertindak, jaitu menempat- 
kan pasukan2 Polisi PBB. Ingge- 
ris telah membangkitkan perhati 
an dunia terhadap keadaan jang 
amat berbahaja. Sudah barang 
tentu ada beban2 “berat: jang ha- 
rus. dipikul, berapa. biaja2: tapi 
ini akan lebih besar lagi andai 
kata Inggris tidak bertindak ter 
hadap Mesir. ,,Sekarang terserah 
kepada PBB dan anggota2nja utk. 
mempergunakan kesempatan baik   

pemerintah kedua negara ini utk) tjsdikannia Dr. Hatta sebagai menarik kembali pasukan2 mere-| Perdana Menteri, karena keada- ka »dengan tepat dan tanpa ber-! » sekarsno tidak memberikan sjarat”. Tapi komando mereka alasan untuk ,,mempersoalkan” memperingatkan bahwa penarikan hal itu (Antara). 5 kembali ini baru akan - dimulai Sa TURN sesudah 

baran 

: an persediaan dollar — akibat 
hadap Mesir. (,akibat krisis Terusan 

iandjutkan permohonan I 
gres, kata menteri keuangan Inggris 

Kabinet Inggris melakukan lang 
kah jang berat ini dalam suatu ri 
usaha untuk menghemat persedia » 

F dollarnja jang semakin berku-l dikan sumber2 uranium 1 Muang 

- supaja. mampu beli| Thai. Menurut. rentjana dia .akan 
rang: 0. 00. (& bensin) 

paling 

besar 

ng persediaan dollar, 

M2cM 
Seteru 

rang 

idjinkan 
gian” dari 
luruhnja 

Kalau perlu, kata menteri ke 
"angan Ingeris, pemerintah ma- 
lahan akan bersedia mendjual ber 
berana diantara obligasi2 $ A.S. 
'ane dimi'ikinja. Nilainja antara 

sir mengumumkan malam Se 
ng bahwa  barisan-pendahulu 

bermotor dari kira-kira 100 ser- 

Terusan "ed 

  

« kara Mie 5 her ka antara di Ceylon tidak: akan dipakai un Nai Busi "aka Ke ei Tn dan tuk gerakan militer di Mesir. Hang Bra ni mengairi Senilai Mia 2 i 
8 2 dunia. Menurut keterangan itu, menandjung Sinai. 

hukan bahwa mulai Senin tgl. mana mereka pergi be- 
2 nber tidak akan karta. Ke 
lagi pasukan2 Israel diwilajah 
Mesir sebelah 

(Antara). Suez.” 2 

Inggeris Mulai (Kempis' ea mendapat an 

Tidak Mampu Bajar Bungc 

Obligasi2-nja 
PEMERINTAH INGGRIS telah meng: 

an kepada Amerika Serikat supaja Inggris dip 

adala 
) 

nasional (IMF) 

via telah melintasi 
z di Ismailiah lalu 

ngpasir Sinai, tak 
sesudah djam 20.00 GMT. 

Serdadu2 ini merupakan bagi- 
an dari Polisi PBB jg atas perin- Ao istei 

ikni: e : tah: komandannja, djend. Burns, Pa “beserta 5 orang anaknja itu pah dan sebaliknja Menteri Luar am SO ntara | pasukang (telan meninggalkan, rumahnja, di ball dimana terdjadi perkelahian 
pasukan2 Israel dise- ' Bukitkemuning. ma 1 

r itu, Israel memberi- tjektjok Bin darah ka Dis 

ta 
ada lum 

timur . Terusan sebulan 

: tangnja Kpd dung, 2. lalu kembali lagi ke 

Mau Djual dalam Keadaan terlantar isterinja 

adjukan perminta : 
erbolehkan tidak dari ketjamatan Kasemen, kabupa 

ja dari Amerika ten Serang. 

1 1 . an - S Inggris sekarang sal 

Serikat dalam Perang Dunia II, karena agresi Inggris - PANITIA TENAGA ATOOM DJE 

Seez”). Pemerintah 2 

is itu kepada Kong SU 

Harolid MacMiillan ke 

dari 

| besar sedjak tahun 1952. 
vi mengumumkan bah 

bunga jan sebetulnja harus 
dibajar Nag Pa kepada A. 

S. pada tgl. 31 Desember 1956 
'd. ini djumlahnja $ 70.380.000. 

: Ha pertama kalinja bah- 
s tidak akan pet 

tahunan atas pindjaman se 

bunga ANA 90,000 dari, Amerika 
kat dalam tahun 1946. Dja- 

memperketiil arti yo 
ata 

mene- nia MacMilla 
snja Pi akan ahwa Inggeris 
Th Dana Moneter 

supaja di 
an menarik kembali (seba 

kontribusinjae jang se 
berdjumlah '$ 1.300. 

Kemudian dari gelanggang adu 
tindju, banjak terdapat protes2 
dari peserta maupun penonton 
terhadap keputusan2 wasit. Akan 
tetapi sampai saat ini tidak se- 
orang wasitpun jang menarik 
kembali keputusannja. Selandjut- 
nja jang mengetjewakan adalah, 
peristiwa digelanggang  basket- 

Si 1 MEKan £ 
| polisi, bahwa isterinja itu 

Sid nji Raijah atau Enting 

atau Agustin, berumur 27 tahun. 

Kelima anaknja ialah bernama 

Tati (@ tahun), - Tuti (7 tahun), 
Teti 5 tahun), para (3 tahun) 

Jan! n). 
Pak Sania Sanata, kira? 

Men Aggal 1 Nopember isteri-   
hebat antara regu Philipina dan 
Honggaria. Tetapi wasit dapat 
menguasai keadaan dengan me- 
ngeluarkan banjak pemain2 dari 
gelanggang. 

Pada balap sepeda, terdjadi ke 
tjelakaan hebat pada tgl. 3 De- 
sember. Untuk nomor Tandem 
(ialah sepeda jg dikendarai' 2 
orang) terdjadi ketjelakaan jang 
menjebabkan masing2 pembalap 
dari Rusia dan Djerman 5 orang 
banjaknja, masuk rumah sakit. 

ke- 

atan) karena isterinja ber- 

tera Selat gan iparnja, sewaktu 

Sjarifuddin 

sa tahuinja dengan pasti. 

ain sendiri telah hampir 

Jar ““Jamanja mentjari anak- 
i 3 itu ke kota2 Palembang, 

eterini  uredja, Djakarta dan 

B dung. Perdjalanan tsb. telah 
AAA ongkos beribu-ribu ru- 

bahwa iste 

rinja itu pernah Ng Bara 
Ada pula kabar bahwa 

i ' x ml ar : an dibawa orang ke| Pada perlombaan anggar, . 
Sa Tp 5 B3 tua Juri dari Polandia terpaksa 
Sjarituddin masih mempunjai PO meletakkan djabatannja — karena tret isterinja. Isterinja itu berasal putusannja pada pertandingan an 

tara djago2 Honggaria dan Mexi- 
co di-desavoueer oleh para ang- 
gauta komisi tehnik. Tetapi sete- 
lah diadakan 'penindjauan kem- 
bali, maka - keputusan ketua 
komisi Juri tsb. diterima. Yetap 
ternjata ketua Juri tsb. tetap 
menolak diangkatnja kembali se- 
bagai ketua Juri dan meninggal 
kan lapangan. 
Djuga mengenai pembuatan dan 

peredaran Film, mendjadi soal jg 
b-ngat pula. Sebagaimana diketa 
hui, untuk soal tsb. telah dida- 

(Antara).- 

  

4 AKAN SELIDIKI 
YANG R2 URANIUM DI 

— MUANG THAI. 3 
xiti tenaga atoom jepang 

Png Aurat katakan di To 
kio, ' a mereka akan mengi- 

rim, Genjiro Sato, ketua korpora 
si bahan bakar atoom seksi per- 
luasan, utk mengadakan penjeli- 

h dari Tokio dalam per- 

Pada bilan Desember ini. 

  

bahwa perusahaan2 partikelir be 

sar jang tertentu diluar negeri, 
diantaranja kongsi2 raksasa Djer 

man ”Krupp” dan "Demag”, te- 

lah menjusun rentjana2 baru utk 

melaksanakan projek bendungan 

tinggi Aswan (“Sadd ul Ali”) di 

sungai Nil, tanpa tjampur tangan 
pemerintah mereka. Menurut ren 
(jana jang ditawarkan oleh kong- 
si-kongsi tsb., segala uang jang 

akan ditanam dalam projek tsb. 

dan segala perusahaan jg akan 

melaksanakannja, sifatnja parti- 

kelir, bukan perusahaan atau mo- 

dal pemerintah. (Antara) 

Nehru Sangat Heran Ing- 
geris MasihKutik Rentja- 
naDullesttgTerusanSuez 

tai djuga pembajaran jang 'sa- 

4gat tinggi. : 
Djuga kartjis2 banjak jang di 

tjetuikan, sehingga pada pertan- 
dingan atletiek hari2 terachir 
mendjumpai kesulitan untuk ma 
"uk dalam Main-stadium. Banjak 

lisntara. mereka jang telah pu- 
nja karjis, tetapi sukar masuk. 
Lain kabar, bahwa seorang pela 

“ gawsng Jamaica telah berhat- 
sil mengikat tali pertunangan de- 
igan seorang atleet Australia se 

telah berkenalan 3 minggu lama 
nia. 
  

tertjapai - persetudjuan 
mengenai perintjian2 antara ko- 
mandan Inggris-Perantjis di satu 
pihak dar komandan polisi PBB 
dipihak lainnja, 

Larang Pertjo- 
baan Bom H! 
LK. 170 UTUSAN dari  ber- 

$ 750.000:000 dan  $ 1.000:000. 
000. Seterusnia menteri keuangan 

Ingoris menerangkan bahwa ke- 
Imerosotan dalam persediaan dol 
lar Inggris ini »terutama di tim 
lnikan oleh keadaan internasio-   pm IN NEHRU Selasa menjambut dengan gembira 

- Sak pasukan2 Inggris-Perantjis dari Port Said. 
Peng katakannja bahwa ia merasa sangat heran bahwa men 

Tan negeri Inggris Lloyd masih djuga menjebut2 usul2 18 
teri kaar 1 Dulles”) sebagai penjelesaian bagi masalah 

Berita Reuter dari al Ka'ab me 3 2 ra : | Terusan 2 pers ngatakan bahwa komandan Ing-|bagai2 daerah di Djepang hari an ini sifatnja tidak boleh per Ba aa sudah ditolak sebelum Inggris-Perantjis-Israel me gris di Port Said, djend. Stock-|Senen telah mengadjukan petisi | NAN / (Antara). nja agresi mereka. ' : : Sa well, | Selasa mengatakan bahwa |kepada parlemen serta P,M, Ha | manen : ngopal he masalah Honguria.dari penderitaan jang diderita penarikan kembali pasukan? pe-Itoyama, menuntut pelaksanaan Pen hargsan M ematakan enjesalannjarakjat Hongaria sekarang ini ada njerbu | dari wilajah Mesir ' itufpelarangan pertjobaan bom Atom! - «aa Sa Nehru mM merintah Wotoarial mejjah akibat perbuatan2 Inggris-Pe- 
»akan selesai” dalam ,,beberapal dan Hidrogin, demikian berita2 Me ip at bajaa Pundjun an penindjau-pe-|rantjis djuga. Menurut pandangan: minggu j.a.d. ini”. jang dimuat dalam pers di Tokio| “8... Map, nean u dari PBB. Nehru menge| Nehru, tjampur tangan Pa di Dalam pada itu Djenderal Para utusan tadi adalah dari 43| Atas Tindakan .Legas 2 2G '.n bahwa soalnja bukan| Hongaria itu sebagian age an Burns, komandan polisi PBB, te 
lah mengadjukan permintaan pa 
da Israel supaja mengirimkan wa 
kilnja menemui ia guna merun- 
dingkan penarikan pasukan? 
Israel dari Sinai, demikian hari 
Selasa diberitakan oleh kalangan 
Israel jang lajak ' dipertjajaj di 

organisasi setempat dan 15 orga-| ' 
nisasi nasional Djepang dan me-| 
reka adalah delegasi djuga jang! D.   
dari Dewan Djepang Untuk Me- nan 

  

lah tidak benar. “0 hari Senin jl. 
4 aa ka 2 

   
      Surabaja tuan sebesar Rp. 100.000,— dan 

hukuman oleh Inspeksi Sosial djuga telah 
ijara 1 ( an atas.diri jdiberikan bantuan Rp. 345.000,—. 

Achmad Mardelan bekas anggau Ie Abu Hagar, utusan buruh Agra 
ta polisi jang dituduh,telah me- 'ria Mesir. jang selama hampir 2 
lakukan penembakan . “Giri bulan berada di Indonesia seba- 
orang nama Karjo hingga menje gai tamu DPP Sarbupri, pada tgl. 
babkan matinja. — Seluruh pem 1 Desember telah Kembali ke Me 
bitjara2 dalam resepsi pembuka sir dengan menumpang pesawat 
an Kongres Wanita Demokrat se- KIM. — Jajasan Perwakilan In- 
Sulawesi Selatan pada Minggu “dustri Nederiand di Indonesia me 
malam jl. menekankan penting- njatakan ketjemasan tentang per- 
nia pen'jurahan perhatian atas kembangan neratja pembajaran 
nasib aim wanita Indonesia Indonesia dalam tahun ini karena 
ummunnja dan Sulawesi Selatan Indonesia nampaknja makin ba- 
chususnja. — Baru2 ini Gubernur njak dikuasai oleh kredit2 luar 
Sulawesi" telah menjediakan uang negeri, sedangkan keadaan dida- 
sedjumlah Rp. 5.000,— guna dibe lam negeri tetap” tidak memung- 
riken kepada | pemenang2 dalam kinkan perbaikan jang berarti da 
perlombaan desa, terbaik jang be lam ekspornja. — Perkara ketju 
berapa waktu j.l. diadakan 'di rangan dalam djual-beli tanah mi 
Minahasa. — Selama bandjir di lik Ik. 5000 orang didaerah Djati 
daerah Sumatera Timur, Pemerin luhur Purwakarta oleh Pemerin 
tah Pusat telah memberikan ban tah, jang sedianja akan mulai di 

   

    

ini, kata Lloyd. (Antara). 
sma ag 

periksa hari Senin j.l. oleh Penga 
dilan Negeri Purwukarta, diundur 
kan hingga tgl. 17 Desember jad, 
— Njonja Homer $. Cumming Jr. 
isteri dutabesar Amerika di Indo 
nesia setjara pribadi telah me- 

Amerika di Djakarta untuk me- 
njumbangkan darahnja di PMI 
pada tgl. 11 Desember j.a.d. jak 
.ni jang. oleh Amerika dinamakan 
"Ameritan Day”. — Oleh Wakil 
Ketua PWI Pusat A. Azis bertem 
pat di, Surabaja baru? ini telah 
dilantik « Panitya Reserach PWI. 
Panitya itu dibentuk oleh PWI 
Pusat dalam rangka usaha mem- Ii 
perdjoangkan nasib sosial warta 
wan Indonesia jang mendjadi ang 
gauta PWI. Panitya itu diketuai 
oleh Sugijono dari Jogja. — Kini 
berita sajang dari luar negeri. Ra 
dio Kairo mewartakan, bahwa 60   

  

orang mahaguru dan guru seko- 
lah menengah Irag telah menjam 
paikan sebuah petisi pada Radja 
Faisal jang berisi beberapa tun- 
tutan mengenai kebebasan 

3 para mahasiswa jang ditangkap. 
ngandjurkan kepada semua: orang |— Dulles mengatakan pada hari 

Minggu j.l. dalam konperensi pers 
sesudah berbitjara. dengan Risen 

pada hari Senen berkata, bhw ia 

jakin Amerika Serikat akan mem 

nik 
telah merentjanakan untuk mem- 
buat kebun petani jang akan me 
rupakan salah satu 
terbesar di 

5 Dar g an k makan e1 Negara Re- 2g 4 : 2 i segel Ng 2 Darusalam. Permintaan Borns itu ma PAR Pen nan  erata " Sape Mhnpaikan berlangsung, walaupun - Na Sir. maa India ai Ellen baik dgn kerdja sama antara Ang | disampaikan kepada pemerintah : punta kasih dan pengharga | coria telah terdjadi pertumpah-| ngutu Ba Kate enpetatini | katan? Darat. Atm, Pedia Dera Israel, tetapi tidak diketahui se- Pata tindakan? tegas jang tlh |, darah. |. Irena waktu itu belum menge 4iran dan Bea Tjukai . mantara ini dimana pertemuan M t berita TASS dari Da diambil oleh pimpinan 1. “tk hru menuduh bahwa banjak Ifakta2nja. (Antara). . itu akan diadakan na i : tematahkan usaha? — komplotan) Ne : aa bae aaamm | MaScUS hari Selasa, gerakan jang Persona jata Z. Lubis-es. TRIP| . 

teri Nuri Al Said dari Irak jang 
“pro imperialis” itu, kini bertam 

aki DEARANBT en. AR diterima oleh radja Faisal dan jg 
menuntut sapaja perdana menteri 
tersebut mengundurkan diri, an 

bagi 

toh- | menjeberang dengan Port Said di 
RRT 

beri bantuan keuangan dan 
kepada negerinja. — 

mulai menarik kembali pasukan2   dari jang 
dunia. Demikian dibe Spg 

ritakan oleh Radio Peking, di Nicosia, (Antara) 

menghadliri sidang nasional ke-2 kepala Sta 

larang Sendjata2 Atom dan Hidro Tn ut 

setiaan 

hand dk njamb bah kuat. Diberitakannja tentang umpiban 

@Ajelasi 

kan Kembali Pa- sewu" 
sukan2 Perantjis ajar oleh komplotan Z. Lubis cs 

rantjis di Port Fu'ad (seberang| Indonesia, 

nsl. dan Oleh karena itu kekura 

Fhd Kol. Lubis 
, Nas am negeri Hongalbahwa Inggris-Perantjis . menje- 

ALAM SURATNJA ng RN dan Pa nelahaA memberjrang Mesir. 30 Oktober tank2 
dipasang, kengAn Mah un Kam Hpa Arin, Inah Sovjet sudah ditarik kembali dari 

Pusat 

menentang politik perdana men- “embira menjaksikan ke 
» na merasa. KMI kepada tjita2 Pro. 

si 17 Agustus 1945 dan me 
Kanan Ni s.kap dan tindakan 

APRI dalam 
membendjirnja surat kawat jan han Angkatan Perang, 

Deh an Aa disampaikan setelah 
i dengan seksama pen- 

mengikuti tindakan2 pimpin- 
: idalam melawan. kom- 

plotan bersendjata jang bertudju 

Perentah Penari. & 7: 

. dan 
UG 

(GKS) Dewan Pimpi 
Persatuan 

atas nama segenap Ta 
: ” jang dimasa lJam- 

gin, jang mengadakan pertemuan 19 ' Pidalana kesatuan TNI telah 

Pemuda 

menegas- 

Mudah2an Pena jang 
set kepada mithos "Pro- 

Ba Agustus 1945” dibawah 
tepi timur Terusan Suez), supajal pimpinan GKS akan 

- Inang Be lebih dekat pada perdju 
45 : i : at pada umumnja. De Perantjis dari wilajah Mesir, De midan Pa dinjatakan oleh Dewan 

mikianlah diumumkan hari Selasalpimpinan Pusat Persatuan Pemu 
da TRIP, 

bertambah 

negara (sKentjana Suez, ,,padahal usul2 itu sudah mati sema 

karena Sovjet gempar lah soal menjingguno kedaulatan 

( HO OLMpIADE 
Ke. XVI. 

- India 4-1 
Krojokan Seru Antara Regu Filipina- - 
Hongaria —Atlit Jamaica Ketjuali Gordol 
. Medali Djuga Gondol Atlit: Wanita 

— Australia 

DALAM PERTANDINGAN sepakbola semifinale 'dige- 
langgang Olympiade tgl. 4 Desember kes. Yugoslavia telah me 

angka 4—1. Waktu istirahat & 
kedua kes. India leading dulu 

dengan angka 1—0. Goal terachir utk kes, Jugoslavia tertje « 
tak karena back India Rachman bunuh diri. Dalam pertandi 
ngan ini kes. Yugoslavia bermain dengan setengah tenaga dan 

tenaga guna pertandingan ba 
bak finale jang akan dilangsungkan tgl. 8 Desember, jaitu me 

pertandingan antara Kes. Rusia dan 

Renang-beranting 4 X 200 
meter putera, 

Djuara I Regu Australia dalam 
waktu 8 mnt 23,6 dtk. Djuara II 
Regu Amerika Serikat dlm waktu 
8 mnt 31,5 dtk. Djuara II-Regu 
Rusia dalam waktu 8 mnt 34,7 
dtk. 1 

Regu Australia jang terdiri dari 
Rose, Henricks, David dan...... 5 
berhasil memetjahkan record Du- 
nia dan Olympiade, masing2 atas 
nama Regu Rusia dalam waktu 
8 mnt 24,5 dtk dan atas nama 
Regu Amerika Serikat dlm waktu 
8 mnt 31,1 dtk. : 

100M gaja kupu2 puteri. 
Nomor ini baru pertama kali- 

nja diselenggarakan dan di-ikuti 
oleh 12 orang peserta dan dibagi 
dalam 2 serie. Jang mentjatat & 
waktu paling tjepat ialah, pere- 
nang Marsh dari "Amerika Serikat 
dalam serie pertama. mentjatat 
waktu 1 mrift 11,2 dtk. Ia dapat 
memetjah record Dunia atas 
nama perenang belanda Koolbits 
jang mentjatat waktu 1 mnt 11,9 
dtk. 

Lomb, balap sepeda. 
Jang fkut sert, dalam perlom 

baan Tandem “ini ada 10 Pasa 
ngan dan jang masuk 4 finale 
ada 8 pasangan. Masing? dari 
New  Sealand,  Tjekosiowakia, 
Afrika Selatan. Australia, Peran : 

itjis. Inggris, Italia dan Amerika 
Serikat. 

Berkedjaran 4.000 M. 
Dalam perlombaan ini ikut ser 

ta 16 regu, diantaranja 8 regu 
termasuk jang paling tjepat da 
lam 4 finale. Ialah Tn 
gu2 Inggeris, Rusia. Afrika Sela 
tan, Belgia, Perantjis. New Sea 
land, Itali dan Tjekoslowakia. 
Adapun hatsil2 dalam perlom 

baan 4 finale inifialah Inggris 
Gapat mengalahka, Rusi, dan 
Waktu jang dijapai oleh Inggris 
adalah 4 menit 48.8 detik Afrika 
Slatan melawan Belgia, dirie- 
nangkan oleh Afrika Selatan da 
lam waktu 4 mnt 47.8 dik. Pe- 
rantjis mengaalahkan New Sea- 
land d:lam waktu 4 menit 44 de 
tik. Sedang Italia dapat menga- 
lahkan Tjekoslowakia dan Wak 
tuna naa 

Dengan demikian dalam Seme 
Finale akan berhadapan masing 
masing, Inggeris lawan Italia. 
Afrika Selatan lawan Peranjis. 

Sprint 1000 M. 
Dalam nomor ini diikuti oleh 

19 pesert. dibagi dalam 6 serie. 
Hatsilnja belum diketahui. 

$ Anggar djenis sabel. 
Dari 9 regu peserta, jg masuk 

Galam semi finale ialah, regu2 
Perantjis, Amerika Serikat, Italia, 
Rusia, Polandia dan Hongaria. 

Adapun hasil2nja dari Semi 
finale ini: 

Regu Perantjis lawan Rusia 
2—7, Regu Amerika Serikat — 
Polandia 6—10: Regu Hongaria 
—. Amerika Serikat 9—1: Regu 
Rusia — Italia 9—7, Regu Italia 
—. Perantjis 6—8. , 

Dengan demikian jang masuk 
dalam babak finale jalah masing? 
regu Hongaria, Perantjis, Rusia 
Gan Polandia. Pada tgl. 5 Desem 
ber dilakukan perlombaan anggar 
djenis sabel perseorangan, dalam 
mana ikut serta mengambil ba-- 
gian wakil kita Indonesia sdr. Su 
karno. 

Penjeluadupan 
Atjeh!'1imur- Ma. 
laya Meradjalela 
PENJELUNDUPAN2 dari | 

Atjieh Timur ke Malaya hingga ' 
saat ini masih meradjalela dgn. 
mendapat perlindengans dari ge- 
rembolan DI/TII di Atjeh Timur 
buat kepentingan perbekalan dan ' 
alat2 pertahanan gerombolan di 
Atjeh. Demikian menurut ,,Was 
pada”. 

Menurut keterangan jang diper 
oleh harian itu lebih djauh, penje 
jundupan2 itu hanja terbatas dari 
Kuala Langsa sampai di Lho' Seu 
mawe, sedang dibawah jaitu ke 
Pangkalan Berandan sampai ke 
sekitar Langkat Hilir sudah boleh 
dikatakan hapus seluruhnja. 
Umumnja  penjelundupan di 

Atjeh Timur dilakukan lewat su 
ngai2 besa- seperti sungai2 de- 
kat Rantau Pandjang, Bajeun, 
Kwala Langsa dan Sungai Iju 
dan beberapa sungai K#fil lain 
nja, jang membawa bahan selun 
dupkan ke Malaya. Tapi menu- 
rut keterangan tersebut, penje- 

lundupan dari Sungai Iju dapat 
dimusnakan oleh 'alat2 negara.   & “nama emerintah Honga 

PA Pada jang meleka| Budapest, t v 
"3g, Seterusnja ia" mengatakan.| berbalik fikiran sesudah Israel 
Ge aa “ia jakin proses demokrafmenjerang dan  Inggris-Perantjis 
tisasi di Eropa Timur akan terus|sodorkan ultimatum kepada Me- 

tapi kemudian Sovjet Kini buat melumpuhkan penje- 
lundupan2 jang dilakukan gerom 

telah dilakukan pendjagaan jang     
  

  

RRT Tidak Diterima Djad 
na GKAP menteri,bahwa India dan Tiongkok dihu- 

La Bear bungkan satu sama lainnja tak RT, Chou En Lai, 
hari Se Ma bay katakan, | hanja oleh Himalaja dan Brahma 

   
nti pemerintah dan daj,. T terus tak diberi fem-|putra sadja, tapi djuga oleh per- 

pisah Negara Mebublik ang Plan Yg sah dalam PBB, maka|sahabatan jang” datangnja dari 
senen kekurangan? dida- Sy jang akan  menderitalhati sanubari djutaan rakjat ke- 

oleh musuh2 negara adah PBB sendiri. Dalam djamu-| dua negara tsb, Djadi, kedua ne- 
untuk tudjuan seperti jang dike-|! a oleh|geri tadi di-ikat mendjadi satu 

an makan jang disediakan 
Persahabatan India-|oleh gunung2, sungai2 dan hati. 

  

P pertjaja. bahwa mpu hower, bahwa kemungkinan? bag Pan aa Kian aan waspa Ka tai katakan, bahwa re- 

perdamaian di Timur Tengah sekt |. KOMANDO pasukan2 Inggris Ban akan mengambil.,tindakan . “8 telah dikemukakan oleh| Selandjutnja ditekankan perlu- rang »tjukup baik”. — Menteri) Perantjis di Cyprus hari Selasa tindakan jang lebih effektif utk na jg genai — keanggotaan|nja untuk lebih mempererat lagi Luar Negeri Marokko,  Balafrey | telah memerintahkan komando Pe mempertahankan Negara Republik | India men hubungan kebudajaan dan eko: PBB mendapat soko- 
Sd Tn separoh penduduk 
dunia, Dan pendirian jg djudjur 
das 1 itu sewaktu2 tentu 

mendjadi kenjataan. 
Bak Anak mendapat sam 

butan hangat, ketika mengatakan, 

nomi antara kedua negara tsb. 
dan mengatakan, bahwa pekerdja 
an untuk mempererat persahaba- 
tan dari satu djuta rakjat dari 
Tiongkok dan India tak hanja 
merupakan pekerdjaan jg besar     

  

Chou: PBB Akan Rugi' Sendiri Bila 
i Angg. PBB 
dan sutji bagi India dan Tiong- 
kok, tapi ia akan mempengaruh 
jg kian meluas ke seluruh dunia. 

. Dalam pidato sebelumnja di 
resepsi jang disediakan oleh Per- 
himpunan Kotapradja Bombay 
untuk menghormatinja, Chou ka- 
takan, bila kaum  pendjadjah 
masih terus dengan sewenang2 
menjerang bangsa2 Asia dan 
Afrika, maka adalah perlu sekali 
bagi Tiongkok dan India untuk 
mendjundjung tinggi pandji-pandji 
S-prinsip (pantjasila) dan menga 
dakan segala usaha utl- membela 
perdamaian bersama2 dgn semua 
bangsa2. Asia dan Afrika dan 
pula kekuatan2 tjinta-damai lain- 
nja, (Antara)   

  

bolan tersebut dari Atjeh Timur, 6 

    

    

  

     

    
    

   

   
   

  

   

    

    

    

    

   

   

  

   

   
     

    

  

    

    

   
   

Tg



   

      
   
   

   
    

   

  

   

     

        

   

  

"K2 SABUN WANGI /7, 
bea 

1 

BEDAK WANGI 
COLIBRITA 

MINJAK RAMBUT 
& 

COLIBRITA 
KELONJO : "5 POMADE 
COLIBRITA “ COLIBRITA 
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Hn aa sm Ne Pesan mama | 

DJAM UTK. PESAN TEMPAT: | p 
"Lux” - “Grand” 3 11—12— | 
“Rex” . “Orion” 3 I—l2d—| 
Gris - Indra « Royak 10—1l— | 

TINGGAL INI DAN BESOK | 
MALAM PENGHABISAN: | B 

"REK" 5 Fo Oa M7 th) 
EXTRA: INI SORE djam 3.00 
INI MALAM PENGHABISAN:| 
"ORION” 500-7.00-9.00 | 

    # permanent wave # make-up “ karangan2 bunga " 

  

  

MENERIMA REPARASI DAN SERVICE. 
| DIPIMPIN OLEH TECHNISCH -LEIDER 

dia TOKO ,CANADA" 

  

  

(VistaVision) — |. JANG TELAH MENDAPAT NAMA DI SEMARANG. 
DJALAN PANGLIMA SUDIRMAN 173 

Dean Martin - Jerry Lewis |” — TANGGUNG MEMUASKAN. 
Mara La | 

”ARTISTS AND MODELS"| Djl. BODJONG No. 59, 59A, 61, 63 
F Ta 

.. Potu.b3 Tedmipo 4 1 D0 TILP. 2800 DIOHAR DIKERDJAKAN OLEH AHLI BERIDJAZAH. : an 

INI MALAM PENGHABISAN :| SARA AAA Memuat Pa ea MaRA KALA ALA LA pendanaan | 
AN ? Pr Ke 1 

  "GRAND” 5x 7 9 (17 th)| a 
3. Fredric March - J. Bennett TELAH LULUS SEBAGAI 

"TRADE WINDS” | : TT ro . 4 
Ka er wal AHLI- AHLI Ketjantikan 
Sg BERIDJAZAH 

3 . (Color by Trucolor) - 
Be 00 (Widescreen) (GEDIPLOMEERDE SCHOONEEIDSSPECIALISTEN) 

' "ROXY” 5e 7x Oo (17 th) pada udjian tanggal 390 Nopember 1956 di Semarang: 
Esth. Williams . F. Lamas Ta 

  

  

'DANSEROUS WHEN WEST'| ” LOEI LIES NIO LIEM KIONG NIO 
: F M.G.M's Color | Nj. DINAR WURJANTO SOEGIARTI KARSONO 

Sate Mia | YAYUK SUSANYO W. ANITA DENGAH 
INI MALAM PENGHABISAN:| — NANY OEI GIOK NIO Nj. TAN SIAUW HONG - 
INDRA” 430-7.-9.30 (17 th) ONG 

  

MASIH MENERIMA MURID. Kursus baru dimulai bulan De- 

Ashok Kumar - N. Jaywant (sember 1956. Keterangan dan pendaftaran pada 

  

  

  

  

Film India 1 2 

Tekat Ini” TAL-PARP SALON KETJANTIKAN 
Ps | "ROYAL" 572. (seg. um.) (6. 

pe Hadidjah - Ida Prijatni »G ame 5 i & 

KS « KEMBALI KE MASJARAKAT' Dji. Slamet Ryadi 119 
Pa INI MALAM PENGHABISAN:!| 2 NE PA BAK LN 
t "GRIS” 430-7.-9,30 (17 th.) 

K. Kauskal ,, as NO SMOEKING 
Shekhar AAS (Obat Hentikan Isap Rokok) 

  

Be TE aah LIKDOREN CUBE (MATA IKAN) 
g Kilm Kidia Tekst Indop., | xpabila Tuan/Njonja/Nona dapat penjakit Likdoren Cure 
B3 ? "DJAGALAN” 5.7.9. (17 th) (Mata Ikan) sehingga tidak bisa berdjalan dan sakit sekali 
5. Ohaba A5 Sets” MT ban apabila memakai sepatu, pakailah obat Likdoren Cure 

  

100945 bisa lantas sembuh dan keluar dari akar2-nja Harga Rp. 25,—           
   

  

| 
| 

| 

k $ "TAN SA NGO NIO” IL CHANBEL (EXCEEM SALE) | 

P3. (Lei Ching Yen) Salf untuk hilangkan segala Exceem, gatal2, Ring Worm, | 

B0 Film TK bhs Hokkian (Amoy) | Surah, Panggung 1046 sembuh. Harga Rp. 25,— x 

P « Pakai Tekst Indonesia. Untuk hilangkan bau keringat ketiak dan kaki. Harga Rp. 25,— | j 
ALAMA HAIR OIL : Basa 5 

' Adalah satu minjak rambut jang baik sekali buat hilangkan . z 4 2 

a 2 2 PE aa Ma ! segala ketombean dan gatal2 dikepala serta Ha mar 1 CKRER KIE EN BENER RR EKLI SNN 

SP nja rambut, agar rambut bisa pandjang dan bagus. Harga Rp. — t , Kata Ea 

2g mn 3 NOCTO (OBAT HITAM RAMBUT) j r - : 1 : 

sa . Pakainja gampang dan “ekonomis, dalam tempo kira-kira Pusaka Tunggal dar P E MELIHARAAN KULIT 

Dp i dj “ag 1 - S5 menit rambut bisa mendjadi hitam dan mengkilap dan EN n . 

K0 SMOKANG Hara 0 2— | Mp A4 Foerster-Wie Pari » |. RUMAH TEMBOK (NO SMOKING 3 PA, “Ie ig NI 
Pi ol Obat istimewa sekali utk hentikan ISAP ROKOK. Harga Rp. 10,— Tia 1 4 

dengan bijgebouw beserta ta- WITHOUT COMPETATION. : Ne 3 Sah Kalkun « 
nah pekarangannja di djalan| WAADJUN KASTURI AMBER : AE He an #3 - Bedak dan Zilf 

Andong 10 SALATIGA. Special Madjun untuk laki jang tidak ada tenaga (IMPO- 53 3 AE : 

    

    

Dipudjikan oleh dokter? jang kenamaan, 
antaranja : 
Dr. R, 'Djundjunan Setiakusuma (Kepala 

'Djawatan Kesehatan Rakjat Kabu- 
paten Bandung/April 1950). 

. Dr. R. S, Purwodihardjo (Kepala Djawa- 
tan Kesehatan Rakjat Daerah Ba- 

5 njumas/ Juli — 1948). : 
— Dr. R. Suprapto (Kepala Rumah-Sakit- 

“Umum di Parwokerto/juli — 1950) 
Dr, R, Soedarsono (Kepala Rumah-Sakit- 

Umum di Pasuruan/Maret - 1953), 
Ir T, Canter Vischer (Maha-guru T.H.S. 

di Bandung/Maret — 1949), 
Dr. Endot M, Achja, Djakarta/Aug. — 

Berunding dengan sdr SOE- YAN) atau orang umur sudah landjut atawa tidak ada 
BARDJO ek Napsu Birahi. : . Harga Rp. 100,— 

pemilik, alamat | sjAaBAT (KENTJING MANIS) 
Gremet utara X/5 - Solo.|Obat istimewa untuk sembuhkan penjakit Kentjing Manis 

: Harga Rp. 50,— 
CBAT DARAH TINGGI 

en tete tx ia ne ne tuo |Obaf istimewa untuk menjembuhkan penjakit darah tinggi 
(Hoge bloeddruk) Harga Rp. 50— 

INDUSTRIE KATJAMATA NERVES TONICUM (EXTRACT) 
s Special obat urat sjaraf, tidak bisa tidur, takut-takut, piki- 

1 g 3 sIran tidak tenteram, ngelamun, malas, mimpi jang bukan2, 
sering pusing, lekas marah, gampang lupa, pikiran kurang 

F terang dil. 2 Hi Harga Rp. 25,— 

. - : PUSAT PENDJUAL : 

san WORLD FAMOUS TABIB FACHRUDIN 

ig san . PN 14 Sawah Besar Djakarta — Phone 38014 G 
Djalan Slamet Rijadi 164 - Solo | sisa papat BELI 5 Ji 

5 # # 4 Ba Toko EUROPA Bodjong emarang. 

Dibuka tiap hari kerdja: | roko UNIVERSAL Bodjong 6B Semarang. 

  

  
  

    | 1950 
Dari: 8.69 — 13.00 Toko Obat SINGAPORE Pasar Djohar 1-2 Semarang. : 

17.09 — 29.09 .. #Toko Obat A. A. Gg. Pinggir No. 9 Semarang. Dr. R. Subiakto, Chirurg, . Purwokerto/ 

| Toko Obat SHANGHAI Pasar Djohar 42 Semarang. Jali — 1949, 
Md Sa MN naek Toko Obat ENG TAY HO Patjinan No. 58 Djokjakarta. Dr. Lie Pok Ki 5 

Toko Obat ENG NJAN HO Patjinan No. 75 Djokjakarta. e Pok King, Bogor/Juni - 1952. 
AA Soko Obat TEK AN TONG Patjinan No. 81 Djokjakarta. &. N.D.R. Schaafsma (Kepala Labo- 

  

ZINDABAD HOUSE No. 77 N Solo. . isa dap : ratory of Technical Hygiene, Ban- 
2 H I 1: A N G La PAKISTAN Songojudan Solo.» s7 ai : aan te Se pasa ea — 1943). : - 

» 5 4 HAMD eprabon Wetan olo. s KA? “7 SG . La £ R . F 

Bh Pada tol. 4 DESEMBER 1956| Toko Obat ENG DJIN HO Pekodjan 85 Semarang. YAN GORKOM — BAYOSTA Bui R agan (wd, nana br 
3 djala 1 Hiangidi Wes. Nana Sona TEA NA TN Pata Berani n GUNTZEL & SCHUMACHER Diabarta kog». 1960), 

Gjapa t | roko Obat ENG TAY HO Pekodjan 101 Semarang. 
1 DOMPET PLASTIEK war- | Toko Obat NGO HOK TONG Gg. Pinggir 1 Semarang. kekanan 

AAL B antulah : 

na  Hidjau terisi Rijbe- 
wis, Nomerbewijs Scooter) 

  

  

  

  

            
  

    

   

  

    
  

  

- aa Apakah Njonja menderita agus aa - 
Bu atas nama GAN LIOE 1 Ta bu 5 ap kesukaran ? CURSUS INGGERIS » Ge : BJE. 8 5 2 £ KB DJURUSAN 4 
6. cimukan” sukal) Diangan lekas putus asa, Didiual Murah - Boa Ia agan ebeg ea Oasja Mardi Lestari 8 buka en naa w 1 I 

PM GADJAH MADA 176 Nj. GOUW-DJAMU 60 Djl. BERGOTA PAP 3 isamping usaha2 lain untuk .IVM. BM, 2 5 | 

3 :  Tilpon 1684 TAP LAMPU (Dekat Pasar) SEMARANG : sabit Ikang gi memperindah diri Njonja -— -. an ORION” hISOK Pangkat An 

5 | dengan diberi Hadiah. Depok 20. Telf. 791 | MENERIMA MURID untuk Pembelian party besar dapat .memakailah 3. 
: Pe Ma aa oa | Ms Januari 1957. Sati Pun » e INI MALAM PREMIERE! Fb es ng pda Pn an ai Ba naa Sta 

Udjian ti 4 & Na - , a 3 : Saban Sore 2.45 (CimemaScope) Extra: Saban Sore 3.15 
: 2 2 Mn 4 bulan (Idjazah dari Tani Pa an : Djamu Sorga ROXY” 5.007.00 9.00 (17 th.) (Kartu-Bebas untuk ini film tidak berlaku) 

  

  Kauman 192 Semarang Djamu ini membawa kebahagiaan Djinak2 merpati si Esther Wil- 

Health Is Beauty AKAN DATANG DI ”REX: Sela tnya mada seven Tua iams berlagak angkuh........ 
  CiNeEmaScoPE Pi COLOR! 

M-G-M3s thrilling true story of a soldier- 
of-fortune who courted a high-born beauty! , 

NA Da 

     
    

  

   
   

selalu tinggal muda, seger, dar 
menarik, berkat tjampusan bahan: | tapi achirnja kena djuga ia dalam ng 
pilihan jang terkandung didalam | 
ajah : tjengkeraman asmara seorang Esther WILLIAMS 

1 dos Rp. 17,50 pendjual champagne Pefantjis.. LAMAS 3 £ ARSON 

1, NO SMOKING (hentikan isap rokok) 5 
Adalah suatu OBAT pendapatan jang paling baru. j 
Kalau Tuan2 dan Njonja2 sudah bosan dan tidak mau isap 
rokok (sigaret) lagi karena mengganggu kesehatan, disebab- 

HERBERT 1 YATES presonts      
   

        

       

     

  

    
  

  

   

    

  

    

  

  

    

     
  
  

     
           

     

   
    

    

     
    

     
   

    

   

  

kan oleh nicotine, tangan mendjadi kuning dll. Gunakanlah 40 TEE PR ea Ta en Bt MN SNI MO NN On Pp ee MEN UU OR Ne iang didjumpainj ke- eh 

Jbat Istimewa NO SMOKING. Nanti Tuan? dan Njonja2 Haa Tn . Se ng GREENWOOD Peang K 3 aa 4 

tidak akan suka lagi isap rokok. Tanggung 100 Yo Be PABRIK DJAMU TJAP PORTRET. tika ia tersesat ditengah lautan ! Deni UN : 5 

Ear 1 Watak NA ie AU eta P- 10,— Nan ANN BLYTH . E MUN PURDOM 2 
Tambah ongkos kirim Ke 2 | Penuh dengan water-ballet, songs, DARCEL D D UNI 5 

2. AL RADIUM TONIC P : omantik jang meresap hati ! oLeno 
(Obat Kuat untuk Jelaki) harga per botol........ Rp. 30,— aa 2 - - Am Gem DAV D NIVEN : GEORGE SANDERS 

3. POWDER ADJAIB (untuk exzeem, kudis MACDONALD GAREY - patricin MEDINA — mesaa Be TI H0 MOM Pi” 
Ki Na, aa 2 Sa Ni Ma Rp. 25,— beli dis PF. : Tanggal 4 sampai 6 December 1956 - 

- DIAMO! AIRDYE (untuk ra. putih men- lm j : Dapat beli. aa 1 Hai Kn 
AT djaai itali 10095 tungynse dak lusitur: Ea jang penuh ketegangan dengan humor dan menarik ! cedamaran Y0 — Semarang CLEO MOORE Sebuah episode romantik jang di-ilhamkan dari tjerita sebenar- 

Harga botol besar.... Rp. 15,— botol ketjil .... Rp. 10,— . | | Telp, 900 dim. Pe an TAN agen Appa aa gagah berani dan telah 
5. PRESIDENT HAIRDYE (untuk rambut putih men- AE " : 3 , ai Ne Men ran 

djadi hitam) 10096 Maan tidak cara )SUPERSCOPEK ae Pe NAN diseluruh | Oo E d' , Tjerita penuh intrik tentang sebuah Mahkota jang tertjuri, se- 

# Harga per pak besar.... Rp.7,50 pak ketfjil...... Rp. 5—. San aa : VIRGINIA MAVO - DENNIS MORGAN - DAVID FARRAR | MEI ane aa Ala " ver Apu € an ena meramalkan maut dan sebuah pertjintaan jang 
6. HASEENA HAIR OIL (Obat kriting rambut) ATA. : » : SOLO Si , , "3 

ae pi C TERAS Ka Ga Take jun Pat , | DEAR ai. bei rere: 1€ ane 0 M0 MLS M2 ML 0 IeL0 TA 0 LA AL AO AI Film M.G.M, jang paling tegang dalam CinemaScope. indah ! 1 
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Pa 5 Aan an aa BA IN NON : ki PT THOUGHT I KEARD AN . 
lemah) per botol ............. menuanenanananan Rp. 30— Ten Banana LA asap YOUR MAN-MADE 18 UNPERSTANDS WHY MR. 4 | ovtsipE--1 WoNDER IF Dar PA je Ane olah         
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25 Solo: Toko Murni, Slamet Rijadi 54 Soto: Muh. Amin, Tjokro- Imempertahankan Kemerdekaan Bangsa ”17 Aug. 194571 
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ba              Negara Solo, Toko $ iri, Selompretan 129 Solo, $, -. ag Tag | : Pn : 6 j 5 SE 
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aa : -. — ow).     

 


