
    

          

    
   

putusan hakim diperiksa dengan 
i deli reka tetdPata bahwa hakim 
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    | — AKIBAT KURANG BENSIN — 
Di Paris pada achir? ini terdapat hal-hal jang lutju seperti tampak 
pada gambar ini. Karena kurangnja diswribusi bensin, maka banjak 

Luns Menuaduh Indonesia 
Melanggar Hak-Hak: 

Kemanusiaan 
DALAM KELANDJUTAN perdebatan di madjelis ren- 

dah Belanda mengenai anggaran belandja kementerian' luar 
negeri Belanda, anggauta Katholik De. Graaf mengandjurkan 
supaja diselidiki kemungkinan untuk mengadakan konperensi 
jang akan dapat membitjarakan hubungan antara 
dan negara2 lama. Selain itu, ia mengemukakan bahwa tahun 
ini soal hubungan antara Indonesia dan Nederland djauh ku 
rang menarik perhatikan, sangat boleh djadi sebagai akibat 
manja ketegangan disekitar agressi Inggris-Perantjis dan peris. 
wa ia 

R3, 5 | 
Pidato2 jang diutjapkan oleh 18 

orang anggauta pada umumnja Dewan2 Revolu ig anggaula Pada umum : 
busi akibat perselisihan faum sfoner ' Hongaria 

Dibubarkan 

  

antara Amerika, Inggris dan Pe-| 
rantjis, Nato mengalami kerugi- 
an besar. Kebanjakan pembitja . 2 
ra berpendapat “bahwa politik PEMERINTAH . Buruh ' dam 

Tani Revolusioner Hongaria me- 
nerima resolusi untuk ' membu- 
barkan semua ,,Dewan2 Revolu- 

luar “negeri Belanda telah 
ganggu karenanja. 
Rabu sore, menteri luar negeri 

Luns menerangkan sebelum per 
debatan dilandjutkan, bahwa Ne- 
derland telah mengusulkan kepa- 

“da Indonesia supaja  menjerah- 
n masalah proces2 orang2 Be 

a di ndonesia kepada mah- 
kamah internasional. Menurut 
Luns, pemerintah Belanda sam- 
pai belum lama berselang ini 

mengharapkan bahwa hakim In 
donesia akan berdiri diatas mo- 

tif2 politik. akan tetapi setelah 

ter- 

ngalaman2, adanja Dewan2 se- 

djalankan funksinja pekerdja 
organisasi2 pemerintahan 
ekonomi sangat dirugikan. 
lnsi tsb. memerintahkan 
dukkannja kembali perseoran 
terkemuka jang dikeluarkan 
posnja setiara tidak sja 
»Dewan2 Revolusioner”.: 
Tusi ditandatangani 
PM Hongaria Ferenc Muennich 

- (Antara) 

Dagang Karet 

tidak bersikap seperti j--2 “diha . 
rapkan itu. 

Oleh karena itu, pemerintah 
Belsnda memutuskan untuk me- 
madjukan nota baru kepada pe- 
merintah Indonesia, dimana dinja 
takan bahwa Indonesia telah me 
langgar kewadjiban2 jang  dite- 
tapkan oleh hukum atau negara 
mengenai pengadilan warganega 
ra. Pemerintah Belanda  meng- 
anggap proces di Indonesia seba 
gai pelanggaran hak2 kemanusia 
an. 

Luns menjatakan, bahwa Indo- 
nesia tidak mengakui kekuasaan 

top Motor 
: Ke Uluan 

Djambi kepada Antara” keadaan   
Akibat selandjutnja djuga akan 

dirasai oleh buruh rumah asap, hukum mahkamah internasional. puruh di pelabuhan Djambi dan 
Meskipun demikian, pemerintah buruh angkutan bermotor,  djika 

1 i karet tidak diekspor melalui pela 
Belanda telah minta kepada .pe- buhan Djambi.. Keadaan sematjam 

merintah Indonesia supaja Meng ini timbul karena dibukanja dae 
akui kekuasaan hukum mahka- rah barter peniti Kemangi 
mahi i 3 Oleh Dewan Moneter/Kementerian 
Sena dalam perkara Perekonomian, demikian pihak 

Tae an setudju dengan pe- perusahaan Pengangkutan Sungai. 
njerahan perkara itu kepada mah! Stock karet. 
kamah tsb. (Antara) | Berhubung -motor2 dan kapal2 

£ : kintjir sebahagian besar tak mu- 
dik lagi ke Uluan Djambi, keada 
an bahan2 kebutuhan sehar-hari 
rakjat berangsur berkurang, dan 
jang lebih lagi menderita pihak 
rakjat jang tinggalnja dipinggir 
kali Batang Hari jang djauh dari 
perhubungan darat. 

  

Pengangguran & 
"Kelebihan Peni 

ank AN 
asa Terpe g 

Dihadapi Sena Sp 
Kolombo ta 

PEMIMPIN delegasi D ng | 
pada sidang Pata Kas . 
Rentjana Kolombo di 
ton, T. Takasaki, I 
hari Rebo bahwa Panitia tsb. kini 
telah mempeladjari untuk menjim 
pulkan kalau pelbagai kemadju- 
an2 jang njata dalam tahun jl. 
didaerah Rentjana Kolombo te-| 
Jah dilakukan dalam planing dan | 
pelaksanaan pembangunan eko- 
nomi, 

katanja selandjutnja, 

perusahaan Karet Djambi, bahwa 

      
Tetapi, 

ada 3 masalah jang.sama jang di 
hadapi oleh. negara2 dalam Ren- 
tjana Kolombo. Ketiga masalah 
tsb. adalah 1. kelebihan pendu- 
duk dan pengangguran: 2, berusa 
ha atas bantuan sendiri dan sa-| 
ling menggantungkan diri satu sa 
ma Jainnja: dan 3. kebutuhan 
untuk menarik penanaman mo-l 
dal partikelir asing. 

Masalah jg pertama tadi mung 
kin jg paling penting dan djawa 
ban ig paling memuaskan dari| 
masalah tsb. mungkin dapat di 
peroleh dalam memperkembang- ondol medali emas serta 

5 Ka, Na Ka baik Da | memetjahkan rekord lama lem- 
ra ota maupun desa. Dikata| par. tiakr: ita ig dipegan 
kannja, bahwa Djepang telah mel Na Mn “isi laksanakan rentjana2 seperti tsb! Rusia dal Olvmpiade  Hel- itu dan dengan demikian dapat| nyi 1059 denar “Jemparan 
memberikan  sumbangannja jg| Sinki 1952 dengan an efektif bagi kerdja Rentjana Kol 3242 meter. Di Melbourne lombo dengan mengambil peng-|. Nina hanja mentjapai lempa- 

Inah Olga Fikotova dari Tje- 
| koslowakia, iang dengan lem- 
 paran tjakramnja sediauh 53,69 
meter di Melbourne berhasil   

   
Dil, Merak (Purwodinstan Utara) 112 
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— Ekspedisi 2087 Smg, 

  

Jnesota). 

negara2 baru , 

    

   ATA 

Mr. Tambunan berada di Ame 
rika sedjak pertengahan bulan 
Oktober hingga tgl. 16 Nop. jl. 
untuk menerima gelar doktor ke 
hormatan dalam ilmu hukum dari 
St. Olaf University di Northfield 
(Minesota) dan Temple Univer 
sity di Chattanooga (Tennessee). 
Disamping itu ia diminta untuk 
mengadakan pidato2 di ,,Refor- 
mation Festivals” jang diadakan 
al. di Mineapolis, Chicago, De- 
corah (lvwa) dan Siouxfalls (Mi 

Banjak perhatian terha- 
dap berbagai soal di In    pa 

| Selain pidato2 di Reformation      
    

   

    
   

    
   
    

   
     

    

   

   

      
   
   

   

    

    

   
   
   

    
   

   

  

   
   

sioner” jang didirikan sedjak 23 
Oktober jl. Dalam resolusi itu dil 
njatakan, bahwa berdasarkan pe-|s 

    

Menurut keterangan Perusahaan | 

i 

  alaman2 dalam lapangan itu. ran 52,02 meter dan menduduki 
Anta: | tempat jang ketiga.     

stivals itu ia diminta pula utk 
engadakan  tjeramah didepan 
longan ,,big business” menge- 
soal Indonesia dan soal Asia 
1mnja. Pada festival2 tersebut 
a.l, diminta untuk memberikan 

'aian tentang dasar negara Indo 
Pantjasila, kedudukan ge- 

2 di Indonesia, Universitas2 
donesia, Perguruan Tinggi 

heologi, ' soal mengapa orang 
isten di Indonesia turut dalam 
tik, dan kewadjiban dari pe- 
r2 Perguruan Tinggi di In- 

esia. 

Mengenai pidato2 dan perta- 
an2 jang diadjukan oleh para 
undjung dalam Reformation 

Festivals tersebut, Mr. Tambu- 
nan mendapat kesan, bahwa me 

t “mempunjai perhatian besar 

| Ada,,Kentering" Dlm Pen| 
dirian A.S. Mengenai Pe 

| ngakuan Terhadap RRI? 
| Penamaan TN Sulit: 
serdjoangan Kemerde 
Fihak: Di Lain Fibak Terikat Oleh Seku 

2 tunja Dalem NATO - 
WAKIL KETUA umum I Parkindo dan ketua fraksi 

| partai tersebut dalam parlemen Mr. Tambunan, jang sesudah 
mengundjungi Amerika Serikat untuk sebulan lamanja kini ada 
di Eropa, menjatakan kepada ,,Antara” Amsterdam, menurut 
pendapatnja kini tampak ada ,,kentering” dalam pendirian 
Amerika Serikat mengenai soal pengakuan terhadap RRT. 

| Sebagai tjontoh Mr. Tambunan mengemukakan kenjataan, bah 
wa dalam pemilihan Presiden baru2 ini misalnja soal RRT 
tidak lagi mendjadi ,,issue” dalam kampanje pemilihan. 

mereka berita2 jang tersiar be 
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Simpati Tbd| 
ekaan Asia Disatu 

ae
 

  

   
    

    

Regu Olympiade Indonesia berbaris dihadapan Duke of Edinburgh 
pada waktu diadakan pawai para atlit pada waktu pembukaan 

' Olympiade ke-16 di Melbourne, 
  

dalam politik? Djawaban jang 
selalu diberikan oleh Mr. Tambu 
nan dalam soal ini ialah, bahwa 
sesudah Perang dunia jbl. ini ter 
dapat peralihan kekuatan (machts 
verschuiving) dari Barat ke Ti- 
mur, sehingga warga-negara di 
negeri2 Asia seperti Indonesia jg 
beragama Keristen tidak dapat: 
|tinggal pasif dan hanja mendjadi 
penindjau sadja dalam usaha2 
pembangunan negara dan bangsa 
nja. 

Djuga soal kebebasan beraga- 
ma di Indonesia selalu ditanja- 
kan oleh mereka. Dalam hubu- 
ngan ini djuga ditanjakan oleh 

Keterangan 

Pemeriksaan Perkara 

tahanan, pada hari Kemis pagi 

tersebut. 

  

Pesawat RAF Di 
lajani5Baik Di : 
Kemajoran 

DARI sumber jang kompeten 
didapat keterangan, bahwa pesa- 
wat udara RAF jang singgah di 
Kemajoran dalam perdjalanannja 
ke Singapura telah mendapat 
jajanan setjukupnja dan telah da- 
pat berangkat meninggalkan lJapa 
ngan terbang Kemajoran pada 
tgl. 5 Desember diam 16.00. 
Keterangan ini diberikan oleh 
sumber tsb. berhubung dengan 
berita jang disiarkan oleh UP 
dari Singapura pada tgl. 5 De- 

berapa waktu jang lalu. menge- 
nai adanja gerombolan2 di Su 
wesi Selatan jang memaksa ses 
golongan orang Keristen masuk 
agama Islam. Pertanjaan ini oleh 
Mr. Tambunan didjawab, bahwa 
kedjadian di Sulawesi Selatan 
itu adalah tindakan orang2 jang 
tidak bertanggung djawab jang 
hendak merubah dasar2 Repu- 
blik Indonesia dengan tjara ke- 
kerasan. : : 

Kedudukan Amerika sulit. 
Dalam pertemuan dgn pemim- 

pin2 agama dan pemimpin2 lain 
nja dalam Reformation Festivals 

|itu, Mr. Tambunan mendapat ke 
|tegasan, bahwa Amerika Serikat 

  

  

  
adap berbagai soal di Indo- 

diantaranja - soal agama. 
orang2 terkemuka pengun- 

Reformation  Festivals 
jang dinegerinja tidak 

ai chusus seperti Partai 
Indonesia, maka salah 

ai an 8 : «per 

eka ialah, mengapa 
orang Keristen di.Indonesia turut 

Djambi Mati 

& 

Perusahaen2 Pengangkutan Sungai Menje 
Dan Kepal2 Sintjir Jg Mudik 

Djambi 
MENURUT KETERANGAN Perusahaan Pengangkutan Sungai 

ekonomi mereka dewasa ini ter 
desak sekali, karena muatan karet dari Uluan Djambi hampir tak 
ada lagi, berhubung mengalirnja kedaerah barter Indragiri. Motor? 
dan kapal2 kintjir jang tetap menghubungi Djan 
sementara waktu distop, sebab tak dapat menutupi beajanja. Dengan 
adanja kedjadian ini, maka tidak kurang dari 270 orang buruh 

Pengangkutan Sungai akan menganggur. 

Uluan Djambi untuk 

karet Djambi jang diangkut ke 
daerah barter dalam bulan 'Nopem 
ber jang lalu, ditaksir tak kurang 
dari 3.000 ton. Pengangkutan me 
rupakan konvooi dari 3G a 40 oto 
sehari. Stock karet dikota Djam- 
bi hanja tinggal Ik. 3.000 ton sa 
Gjas dan setelah diekspor kesemua 
aja dibulan Desember ini, perse 
diaan karet akan kosong. 

Pendapat anggota DPR 
Menurut keterangan Chalik Su- 

leiman, anggota Dewan -Perwaki- 
ian Rakjat Kabupaten Batang Ha 
ri merangkap Direktur Jajasan 
Karet Rakjat Djambi kepada ,,An 
tara”, bahwa harus diketjewakan 
Pemerintah Pusat dalam membu- 
at peraturan itu tidak menindjau 
terlebih dahulu produksi kapasitet 
dari daerah barter Indragiri dan 
Pakan Baru guna menetapkan alo 
kasinja, sebagaimana djuga diila- 
kukan didaerah Ka. Tunggal dan 
Muara Sabak. 
Djika Pemerintah Pusat tidak 

menaruh perhatian terhadap Djam 
bi, dan membiarkan keadaannja 
begitu sadja maka seluruh pcreko 
nomian Djambi akan ambruk, dan 
akan berakibat timbulnja pengang 
guran2 jang besar, disamping itu 
hasil retribusi untuk - pembangun 
an dan devisen djuga akan sangat 
berkurang. "Dari pihak Pemerin- 
tah Daerah Djambi dan DPRnja 
sangat mengharapkan agar Peme 
rintah Pusat menghapuskan sis- 
tim barter jang berlaku di Indra 
giri dan Pakan Baru, atau Djam 
bi dari daerah devisen dipulihkan 
mendjadi daerah barter jang lebih 
menguntungkan untuk sosial eko 
nomi petani2 karet" daerah Djam 
bi. Demikian Chalik Suleiman. 

Tak Mungkin Pe 

  

rang Irak - Syria 
IZZULDIN MULLAH, wakil 

ketua parlemen Irak, mengata- 
kan hari Reho di Hongkong bah 
wa perang antara Irak dan Syria 
adalah tidak mungkin, karena 
»kami semua adalah negara? 
bersaudara.” ,,Selain dari pada 
itu kami semua adalah dari ras 
jang sama dan Irak mendjalan- 
kan politiknja untuk membantu 
negara2 tetangganja,”  katanja 
menambahkan. Dikabarkan, bah 
wa Mullah kini tengah dalam 
perdjalanannja ke Taiwan untuk 
mengadakan kundjungan resmi- 
nja atas undangan” pemerintah 
Kuomintang. (Antara) 

Penarikan Mundur Pasukan Inggr 
Perantjis Dimulai Hari Rebo Jl: 

kabarkan bahwa perintah2, dgn. 
segera telah dikeluarkan bagi ke- 
|satuan2 tentara Sekutu untuk ber 
siap2 bagi penarikan kembali itu. 

Dikabarkan kemudian bahwa 

'tank2 dan kendaraan2 berat lain 
nja mulai digerakkan untuk di- 
angkut keatas empat buah kapal 
pendarat tank dipelabuhan Port 

Said, Sedang kapal2 pengangkut 
tank lain2nja kini tengah dalam 

perdjalanannja menudju ke Port 

Said, 

PENARIKAN KEMBALI pa- 
sukan2 tentara Inggris-Perantjis 
telah dimulai pada hari Rebo jl. 
dengan diangkutnja pulang kira? 
2.000 orang serdadu Inggris dgn 
kapal ' pengangkut tentara ,,Dila 
wara”.  Rentjana2 terachir me- 
ngenai penarikan kembali pasu- 
kan2 tentara asing tsb. telah di 
perundingkan hari itu oleh Djen 
ra Major Burns dan komandan 
entara Sekutu Inggris-Perantjis, 

NA 

Sementara itu dikabarkan pula 
bahwa komandan tentara Inggris 
kini merasa kuatir akan terdjadi 
nja demonstrasi2 rakjat Mesir di 
Port Said. Dikabarkan penduduk 
Port Said memperlihatkan sikap- 
nja jang angkuh dan menurut la- 

poran2 djawatan rahasia Inggris 

sada gelombang baru jg. berupa 
antjaman2 ditudjukan kepada me 
teka jang tidak menundjukkan 
sikap anti-Inggris,” (Antara), 

j 

g 

  

Dalam pada itu, demikian Mr. 
Tambunan dalam pertemuan tsb, 
dapat pula" dimengerti . sulitnja 
kedudukan USA, ig disatu pihak 
mempunjat simpati terhadap F3 
djuangan kemerdekaan bangsa 
di Asia, tetapi dilzin pihak teri 
kat kepada persekutuan Nato. 

Selama di Eropa Mr. Tambu- 
nan bersama isterinja antara 
lain mengundjungi pusat Rheini- 
sche Missiongesellschaft (jg me 
ngirimkan pendeta2 zending ke 
Tapanuli Utara), Djenewa dan 
Paris dan akan kembali ke Indo 
nesia lewat Amsterdam dan Ro- 
ma pada tgl. 10/12 jad. Bebera 
pa hari ig lalu di Amsterdam 
Mr. Tambunan mengadakan tje 
ramah didepan pemuda2 pela- 
diar Indonesia ie tergabune da- 
lam Perki (Perhimpunan Keris- 

bersympati terhadap perdjuangan sember jang lalu mengenai se- 
kemerdekaan Indonesia dan ne- buah pesawat terbang RAF jang 
geri2 Asia lainnja. menurut berita'itu, tidak dilajani 
Dalam pertemuan dengan para| di Kemajoran. : 

pengusaha? Amerika Serikat Mr. Si 
Tambunan a.l. memberikan pen- 0 mai . 
djelasan djuga, mengapa dilihat Krn Tak Setudjui 
dari sudut USA Indonesia tam- 2 San 
paknja lebih dekat pada blok| Susunan Kali 
Timur daripada blok Barat. Inil bi 2 . ar 
adalah disebabkan, karena blok ti: matinja 3 
Timur baik dalam utjapan2 mauf $ , . K5 

pin, dalam. sikap resmi (dnlan| Sebab Indowesta Setem 
PBB) selalu menjokong tjita 3 Blanko Atss Resolusi 
djuangan melepaskan diri ari 
kolonialisme, sedangkan negara2 Pp 8.8. Mengenai 
Barat sebaliknja -selalu mengha- Hongaria 
Jang-halanginja dan USA  misal- : 
nja bersikap netral seperti dalam ! Dr. TN H3 Aa ng 
sikapnja mengenai soal Irian Ba an Tatan Tani Tea sa 

ing, Indonesia memberi suara blang- 
ko atas resolusi terachir PBB 
mengenai Hongaria. karena Indo 
nesia tidak menjetudjui susunan 
kalimatnja. Tetapi ia menambah, 
bahwa karena resolusi itu telah 
“diterima baik maka ia mengha- 
yapkan pemerintah Hongaria 
akan memberikan bantuan sepe- 
puhnja kepada permintaan PBB 

PBB diboishkan masuk ke Hon- 
garia. 

Dr. Abu Hanifah memberi so 
kongannja kepada niat sekretaris 
dienderal itu untuk mengundjungi 
Budapest. Diterangkannja, bahwa 
delegasi Indonesia sangat menje 
salkan penolakan pemerintah 
Hongaria untuk mengizinkan ke- 
datangan penindjau2 PBB di   : z i ikian menurut ten Indonesia) mengenai keada| Hongaria. Demi 1 

an politik di Indonesia. Demiki berita UP dari New Ycrs. , 
an "Antara” Amsterd3m. so. (Antara 
  

'HargaKopralndonesia 
Naik4Di Pasar. Duni 
Norwegia Dan Amerika Selstan Pesoran 

Baru Bagi Kopra Indonesia 
PADA WAKTU2 achir ini harga kopra Indonesia dipasar 

dunia memperlihatkan tanda2 menaik djika dibandingkan dgn. 
harganja pada buian2 jang lalus Harganja pada waktu ini 
tertjatat NF. 73 per kwintal, atau berarti NF 10 lebih tinggi 
daripada harganja beberapa bulan jang lampau. Hal ini dise- 
babkan karena di Eropa mulai musim dingin, ditambah pula 
dengan timbulnja ketegangan di Timur Tengah. Paberik2 di 
negara2 tersebut jang mengolah kopra, memperlipat-gandakan 

diwaktu musim dingin jang seperti biasa banjak memerlukan 
zat lemak. : Pn Oa 

Dengan DE panA 5 Ay fonne Kopndn Amerika Selatan 
pakai oleh paberik2 Sn kini masih dalam. perundingan, 
permintaan2 kopra dari negaraZ terutama mengenai ketetapan har 
Eropa dan Djepang kepada Jaja panja. Oleh fihak Amerika L 
sin Kopr, meningkat dan meli tan diadjukan harga 158 US doi- 
puti djumlah 30.000 ton. Djum iar 5 Kan dan Pa ha 

ini di i - jan imintanja u x ht 
in A3 nan Ba aa bernlmoah 24.000 ton. Sedangkan 
ring bulan . Desem er/ Be fihak Indonesia menghendaki har 
jad. Disamping itu telah selesai &a sebesar 170 US dollar atas ds 
pula direalisir ekspor kopra ke sar fob, dan sebagai perijobaan 
RRT untuk setengah tahun ke- akan dikirimkan  pertama2 6000 
dua 1956 jg meliputi djumlah ton. 
26.000 ton. Harga kopra is di 
ekspor ke RRT itu adal'h £ 62 

soal pendjualan 

Supnly kopra ke Singapura. 
Atas pertanjaan PPIKK an 

. 3 ss rangkan, bahwa memang supply 
per ton fob. Ekspor kopra ke kopra Indonesia ke Singapura ti- 
RRT untuk setengah tahun per gak teratur, sebagai akibat dari 
tama tahun 1957 kini masih da pada ketentuan pemerintah pada 
lam perundingan antara pemerin waktu Senen ga adan kn 

-Ind i i rangan mengangku opra aleh 
PN Ba aan Men kapai2 jang tidak Ken di In- 

: 2 2 £ donesia. Dengan demikian maka 
tumnja belum diperoleh ketera pengiriman kopra. ke. Singapura. 
ngan jg pasti, tetapi diduga akan jang biasa mempergunakan kapal? 
meliputi djiumlah ig-tidak ber dari Singapura sendiri, terhenti 
djauhan dengan  djumlah kopra dan akibatnja, Nenen Papan 
: i | ieks ke.tidak lagi normal seperti sebelum 

Ela Tn Oa 9 dikeluarkan ketentuan tadi. Dgn 
iditjabutnja ketentuan tersebut pa 

Demikian keterangan ig dida- da bulan September jang lali, ma 
pat dari pihak Panitya Persia ka ekspor kopra ke Singapura di 
pan Induk Koperasi Opta harapkan akan berdjalan sepert: 
(PPIKK). : Ibiasa lagi. 

Mengenai ekspor kopra ke Singa 
Pasaran -kopra jang baru. Ipura didjelaskan, bahwa pada 

Lebih landjut kalangan terse-(prinsipnja ekspor kopra ke Singa 
but menerangkan, bahwa disam-|Ipura itu tidak diidzinkan kalau 
ping negara2 tudjuan jang biasa| kopranja berasal dari sebelah ti- 

menerima kopra dari Indonesia,| mur garis lintang 116 deradjat, 
maka terdapat negara2 jang sela| Hal ini disebabkan karena kopra 
ma.ini belum pernah membeli ko 
pra dari Indonesia jang kini me 
ngadjukan penawaran, seperti 
Norwegia dan Amerika Selatan. 
Dengan Norwegia kontrak pempbe 
liannja telah ditandatangani, ja 
itu meliputi 2000 ton untuk le- 
vering bulan Desember/Djanuari. 
Harganja adalah NF. 7114 per ton 

dari daerah tersebut dapat didjual 
ke negara2 lainnja dengan harga 
jang lebih. baik, ialah dengan 10 
a 2075 lebih tinggi daripada djika 
didjual ke Singapura, Kopra jang 
diekspor ke Singapura pada umum 
nja merupakan kopra dari daerah 
Sumatera dan chususnja dari dae 
rah2 barter jang kini mendjadi da       
  

cif, sedang pembajarannja akanferah counter-import dan konsinja 
dilakukan setjara effektif pound|si, demikian Panitia Persiapan In 
sterling, duk Koperasi Kopra, (Antara), 

Lamkege Kebudajenr Indonesia 
«Kan Betaviaaseh Genootichep 

& “——. K unstan em Watansckeppan       
  Vo kaka 

Saksi2 Djak 
sa Harahap Dan Liu K. K. 
Dikonfrontesikan Dlm Sideng Landjutan 

Mr. Lim Wan Too 
PEMERIKSAAN PERKARA terdakwa Hakim Mr. Lim 

Wan Too jang dituduh menerirha uang suap Rp. 300.000,— 
untuk usaha mengeluarkan saudagar besar Liu Ka Khie dari 

kemarin dilandjutkan oleh Pe- 
ngadilan Negeri Djakarta dengan melakukan konfrontasi an 
tara saksi2 Djaksa R.R.M. Harahap dengan saksi Tjung Njuk 
Fong dalam hubungan keterangan2 jang diberikan kedua saksi 

Keterangan2 itu jakni jang di 
berikan oleh kedua saksi tadi di 
muka Pengadilan dan ketera- 
ngan2 jg. diberikan saksi Tjung 
Njuk Fong dalam proses verbal 
jg oleh Hakim dianggap disana- 
sini ,,kurang tjatjok” atau ber- 
lainan. Konfrontasi tsb. pokoknja 
berkisar pada pemeriksaan? jang 
dilakukan oleh Djaksa Harahap 
atas diri Tjung Njuk Fong bebe 
rapa waktu j.l. disekitar: pembe- 
rian uang Rp. 300.000,— kepada 
Mr. Lim Wan Too. Seperti di 
ketahui, pemeriksaan Pengadilan 
Negeri mengenai perkara ini di 
lakukan oleh Hakim Mr. Sar- 
djono dan Penuntut Umum Djak 
sa Moch. Djunaedi,”dan terdakwa 
dibela oleh Mr. Suprapto dan 
Mr. Sumarto. (Antara). 

SOELEIMAN MENERIMA BIN- 
TANG DJASA DJERMAN. 

Pada hari Rabu dutabesar re- 
publik federal Djerman (Barat), 
di Indonesia Dr. Helmut Allardt, 
mengadakan diamuan makan 
siang untuk menghormat bekas se 
kretaris pertama - kedutaan-besar 

diberi bintang djasa 
the Order of Merit” 
Barat. e 

Officer “of 
Djerman 

nomi Salit   

“produksinja, dengan maksud untuk persediaan para konsumen p 

Sela 

TAHUN KE VII No. 244 
P 

Indonesia di Bonn, Soeleiman, ig | 

sinja Terhadap 
Pers Inggris Meragukan Kebidjaksanan 2 

  

  

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

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

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

ETJERAN : ,Suara Merdeka” Rp. 0,75. 

     
    

      

5 Rp, 135—— 
— Rp. 16,— 

— Rp. 1, 

pun “Rp, 17 y-— 

»Minggu Ini” Rp. lw 
  

  

bahwa ia tersangkut d: 

herwadjib. 
Diaksa Agung Suprapt6 menge 

nai persoalan Sjamsuddin Sutan 
Makmur ini atas pertanjaan?2 me- 

nerangkan Kemis siang kepada 

Antara”, bahwa setelah. mene- 

rima perkara tsb. dari pihak TT, 
IN, pada hari Kemis Kedjaksa- 
an Agung telah mulai melakukan 

pemeriksaan? “atas diri Sjamsud- 
din Sutan Makmur, sekitar hal- 
hal jang menjebabkan  penaha- 
nannja itu. Tuduhan? apa jang 

Cilantjarkan atas diri bekas Men- 
teri. Penerangan .itu,  Djaksa 

Agung atas pertanjaan menjata- 

Sekitar Pembe 
rontakan Di Cuba 
PADA HARI Selasa diberita 

kan, bahwa pasukan? revolusio- 
ner telah masuk kepulauan Kuba 
dari pantai Selatan, dimana me- 
reka mendarat pada permulaan 
minggu ini, Pasukan2 dan ang- 
katan laut kini sedang dalam per 
djalanan untuk melawan mereka 
didasrah pegunungan Sierra Maes 
tra jang sukar, rantai pegunung- 
an jang tertinggi di Kuba, akan 
tetapi hingga kini belum ada bc 
rita tentang tembak menembak. 

Berita2 dari Santiago de Cuba 

    

katakan, bahwa kehidupan disa- 
na telih kembali seperti biasa. 
Kebanjakan kota2 dalam kegia 
tan normal. walaupun dibebera- 
pa tempat ada terdjadi insiden2. 
Departemen immigrasi katzkan, 
bahwa ada 12 crang Venezuela 
telah diusir kembali. ke Vene- 
zuela, setelah mereka  ditawan 
atas tuduhan mem-suki Kuba se 
tjara tidak sah dan memimpin 
pasukan? pemberontak. Menurut 
Jorge Garci., Monstes. “perdana 

'a- pembercetak 
republik Do- 

     
     minika. (Anta 

Inggris Dim Keadasn Eko :: 
Akibat Agre: 

Mesir 

Pemerintahnja 
SEMUA HARIAN2 di Inggris hfri Rebo dengan suara 

bulat berpendapat, bahwa Inggris kini berada dalam kedudu 
kan ekonomi jang bahaja. Sem entara itu hampir semua harian- 

supaja sekretaris-djenderal PBB! harian tadi mengetjam putusan pemerintah Inggris jang minta 
Hammarskjocld dan penindjau2 | kepada Amerika Serekat dan Kanada untuk tidak membajiar 

| bunga mengenai hutang2 Inggris setelah perang ng 
| seharusnja dilakukan tg. 31 Desember jad ini, karena kesuka 

dunia, 

  

ta
ni
a 

rm2 ekonomi sebagai akibat agresinja terhadap Mesir. 
Kritikan2 tadi diberikan cleh 

harian2 terkemuka Inggris dianta 
iranja: The Times, Daily Tele- 
Igraph dan Daily Express (pro- 
"pemerintah konservatif), News 
Chronicle (liberal), Manchester 
Guardian (liberal independent) 
ldan Daily Herald (partai buruh). 
IHlarian2 terkemuka tadi jang se 
itelah mengakui, bahwa kesukaran 
kesukaran ekonomi tadi adalah 
akibat aksi Inggris-Perantjis ter- 
.hadap Mesir, menjatakan keragu 
jang jang sangat terhadap pim 
pinan pemerintah Inggris jang se 
karang ini. 

| Harian Manchester Guardian 
' dalam komentarnja mengenai tin- 
djauan ekonomi jang diberikan 
hari Selasa oleh menteri keuang 

lan MacMillan, menegaskan hah- 
:wa ia telah mengatakan pnemerin 
.tah Inggris tak akan ingkar utk 
melakukan sesuatu - jang perlu, 
Tapi selama beberapa minggu be 
lakangan ini orang meragukan, 
apakah pemerintah tadi mampu 
untuk memberikan pimpinan jang 
sangat penting itu, tulis harian li 
beral tadi. 

! Harian buruh "The Daily He- 
Irala” sementara itu mengandjur- 
ikan supaja pemerintah memper- 
ibaharui politik serta mengganti 
pemimpin2-nja, sedang Daily Mir 
ror (sajap kiri) menjarankan, bila 
artai Konservatif tak dapat me 

njetudjui pemimpin? baru itu, ma 
ka Partai Buruh harus memben- 
tuk pemerintah lainnja. 
Harian Daily Worker (Komu- 

his) mengatakan, bahwa Jangkar 
pertama, sebelum diadakan tinda 
kan2 jang sungguh2, jalah meng 
'ganti pemerintah jang sekarang 
ini biar. sadja mereka pergi 
ke Jamaica kalau mau — tapi he 
rus bubar. Seperti diketahui se- 
djak beberapa waktu jl. PM Ing 
gris, Anthony Eden, beristirahs 
di Jamaika dan Buttler sebaga 
pendjabatnja. 4 

Petualangan jg harus 
bajar dengan mabal. 

Kemudian harian Mancheste 
Guardian katakan, statement Mat 
Millan hari Selasa itu menurut is- 
tilah ekonomi mendjelaskan, bah 
wa petualangan Suez Inggris it 
harus dibajar dengan mahal. Se 
kalipun pengorbanan harga-diri 
dalam usaha (pemerintah 

dc: 

AA 

WAKTU 'TIBA dilapangan 
terbang Polonia Medan dalam 
perdjalanannja menudju Djakarta 
baru2 ini, Semaun mengatakan, 
bahwa jang menarik hatinja utk 
kembali ke Tanah Air, ialah ka 
rena dia telah begitu lama diluar 
negeri, jaitu sedjak tahun 1923, 
apalagi badan telah tua. 

Mengenai pembuangannja  ke- 
luar negeri oleh pemerintah Hin 
dia Belanda dahulu, dikatakan, 
bahwa pembuangannja itu pada 
tahun 1923 jang lalu, bukanlah 
karena dia seorang komunis, tapi 
karena dia berdjuang untuk ke- 
|pentingan nasional. ,,Djadi”, kata 
Semaun lagi, saja dibuang ka-   rena perdjuangan nasional”, Ke 
mudian 

Tetapi Karena Berd 

     
   

untuk tak membajar bunga hu- 
tang jang seharusnjz dilakukan 

its. 31 Desember ji ini ker 
Amerika sama sekali tak - 
bila dibandingkan dengan kerusak 
an besar jang diderita oleh selu 
ruh sistim sterling' Inggris. Tu- 
gas segera bagi menteri keuang 
an Inggris jalah untuk mentjegah 
“serangan terhadap sterling supaja 
djangan sampai mendjadi umum. 
Dan penting sekali kini bagi 

Inggris untuk tetap djangan me 
ngadakan devaluasi, jang akan dg 
tjepat dapat menghantjurkan dae 
rah sterling, tulis Manchester 
Guardian. 

| Seperti diketahui untuk memper 
siapkan agressinja terhadap Me- 

iSir telah dibutuhkan 300 djuta dol 
lar oleh Inggris. Menurut state- 
ment MicMillan hari Selasa 'tja 
dangan dollar Inggris selama No 
pember ini telah merosot dengan 
$ 2179.000.000— kemrosotan terbe- 
sar sedjak th. 1952. Sedang bunga 
jang harus dibajar oleh Inggris 
kepada AS tg. 31 Des. ini ada 
$ 170.380.000. Untuk mengatasi kesu 
karan2 ekonominja Inggris akan 
minta kepada IMF supaja seba- 
gaian dari kontribusinja dikemba 
likan dan kalau perlu Inggris dju 
ga akan mendjual saham?nja $ 
AS, jang semuanja berdjumlah an 
tara 750 — 1.000 djuta dollar. 

  

Diserahkan 
Tuduhan Jg Selana Ini Dilantjarka 
Dirinja “Ialah | Korupsi Sampai Sedjumlah 

: Rp. 1.000-000. Lebih 
Kalau Terdapat Bukt'2 Tentarg Kesalahannja Perkara Sjam 
suddin Akon Diserahkan Kpd Mahkamah Agung Utk Diadili 

" BEKAS MENTERI Penerangan dalam kabinet B-I 1 
mur, jang ditahan oleh pihak TT. III sediak tanggal 14 Agustus jang lalu, pada hari. Rebo 
telah dihawa dari Bandung ke Djakarta dan diserahkan oleh pihak TT. III kepada Djaksa 
Agung Suprapto. Penahanan atas diri Sjamsuddin Sutan Makmur itu, dilakukan atas tuduhan 

1 si jang dilakukan oleh Lie Hok Thay dan De am perbuatan2 kz r 
4da dalam tahanan sementara pihak Oneiju, yang seperti diketahui, djuga dewasa ini ber: 

g dung, Sjamsjuddin St. 

Hi 

  

  

kan belum dapat memberikan Le 
terangan, “karena- sesuatu -tudu- 

han konkreet terfadap Giri sesz- 
orang, baru dapat ditentukan se- 
telah orang itu. selesai diperiksa 
atau didengar keterargan2nja 

oleh pihak Kedjaksaan. 
Djaksa Agung Suprapto selan 

djutnja. mengatakan, bahwa djika 

setelah pemeriksaan2 atas diri- 
aja itu selesai dilakukan ternjata 
terdapat bukti2 dan alasan2 tju- 
kup tentang kesalahan2 atau per 
Suatan2 jang dilakukannja jang 
bersifat melanggar hukum, maka 
sesuai dengan kedudukannja se 

Yagai seorang bekas Menteri, per 

kara Sjamsuddin Sutan Makmur 

oleh Kedjaksaan Agung akan di- 
serahkan kepada pihak  Mahka- 
mah Agung untuk diadili. Seba- 

seimana diketahui, hal-hal jang 
menjebabkannja dilakukannja pe- 

nahanan atas diri Sjamsuddin Su 

tan Makmur oleh pihak TT. III 
itu, terdjadi ' sewaktu ia masih 
mendjabat Menteri Penerangan 

dalam kabinet B-H jang lalu: 

Menjangkut soal uang an 
tara Rp, 500.000,— 
Rp. 1.000,000,— iebih. 

Dalam hubungan soal diatas 
dari lain sumber ,,Antara” men- 
dapat kabar, bahwa tuduhan2 jg 
selama ini dilantjarkan atas diri 
Sjamsuddin Sutan Makmur, ber- 
kisar pada soal penerimaan uang 
berasal dari perbuatan2 korupsi 

Lie Hok Thay dan De @uelju. 
meliputi djumlah antara Rp. 500. 

099,— sampai lebih dari Rp.1. 
009.990,—, - iakai uang berasal 
dari PPI dalam hubungan biaja2 
untuk segala perongkosan tjetak- 
menfjetak kartu2 pemilihan-umum 
DPR dan Konstituante jang baru 
lalu. 

Sjamsuddin Si. Makmur, 
n perkara Lie Hok 
De Oueliu dimuka 

lan kelak, termasuk salah 
Si jang akan  dide- 

angan2nja, sebaliknja 

Lie Hok Thay dan De 
akan dihadapkan se 
penting, djika  per- 

asuddin St. Makmur itu 
akan dimuka Pengadilan 

Mahkamah Agung. Dalam rang 

ka usaha pemeriksian2  penda- 
huh iang dilakukan TT. GI 

atas dirinja selama ia berada da 
lam.tahanan TT. HI di (Ban- 

Makmur 
pernah dikonfrontir dgn. Lie Hok 
Thay dan De Ouelju dikota Dja- 

karta. Ia sedjak hari Rebo dipir 

Gahkan tempat tahanannia dari 

Bandung ke Djakarta. (Ant.). 

Perkumpulan 
Australia-Indon. 
Dari Australia dikabarkan, bhw 

di Victoria telah berdiri Perkum 
pulan Australia — Indonesia, jg 
diketuai oleh Dr. A.M. Clark 
dari Universitas Melbourne jang 
djuga mendjabat Ketua Perkum- 
pulan mahaguru2 dan anggota2 
staf Universitas tersebut, 

Sebagai wakil ketua telah di 

Pa 

dim. 

   
    

      

  Ouelu kelak 

  

   

  

    

  pilih Prof. A.J.. Francis, dekan 
Fakultas Tehnik dan sebagai Se 
kretaris. dipilih Mr. H. Don, guru 
bahasa Inggris pada Universitas 
Melbourne tersebut. 'Tudjuan per 
kumpulan tersebut ialah 
memperluas dan memperkembang 

ibungan2 jang baik antara rak 
jat2 Indonesia dan Australia. Per 
kumpulan itu kini berusaha untuk 
memperluaskan sajapnja ke-lainZ   kota. 

  geng Pang pg ga 

M 

Tp 

Rabu kapal tangki Nerweg 
dengan membawa 15.000 ton   

gal dinegeri Belanda, tahun 1931 
di Sovjet Rusia dan pada'tahun 
1943-1945 tinggal di Irak dan 
Iran untuk pulang ke Indonesia. 
Tapi maksudnja itu kandas ber 

hubung dengan keadaan ketika 
itu. 

Mendjawab pertanjaan, partai 
manakah jang akan dimasukinja 
djika dia telah berdiam di Indo 
nesia, Semaun tegaskan, melihat 
keadaan badannja telah begitu 
tua, Semaun tidak akan mema- 
suki partai manapun. ,,Lebih baik 
hon-party”, kata Semaun. ,,/Ta- 
pi”, demikian Semaun pula, ,ivi 

bukanlah berarti bhw saja akan   

injakTimur Tengah Per 
tama Utk Inggris Sedjak 
Ditutupnja Terusan Suez 

  Semaun mentjeriterakan tinggal' diam sadja, Saja akan tu 

   

  

Ka ag ag 

JR STAYROS BAVARCGIS, pemilik kapal Junani, telah 
memerintahkan 35 dari 44 kapal tangkinja untuk memba 
wa muinjak kepelabukan2 Inggr dan Eropa Barat. Pada hari 

Vinga, tiba dipelabuhan Bristoi 
minjak. Kapal ini merupakan 

  

kapal tangki jang pertama jang datang di Bristol dengan mem 
bawa minjak dari Timur Tengah sedjak tutupnia terusan Suez. 
Pengangkutan itu dijakukan melalui Tandjung Harapan. (Ant). 

Semaun Dulu Dibuang BukanKrn Ia Kominis 
joang Untuk Kepentingon Nasioncl 

bahwa selama dua tahun dia tingrut berdjuang dan berusaha me 

nurut kemampuan jang ada pada 
saja untuk kepentingan nusa dah 
bangsa”. Kemudian Semaun meng 

ingatkan kembali, bahwa pem- 
buangannja dulu keluar neger 
adalah untuk kepentingan tanak 
air dan bangsa. 

Tentang keberhentian 
Presiden Hatta, Semaun katakan 
saja tidak dapat memberikan 
pendapat, karena keadaan dalam 
negeri sebenarnja tidak saja ke- 

tahui dengan pasti. Untuk ini 
saja memerlukan waktu “ guna | 

mempeladjari keadaan,” Keimus! 
dian Semaun menambahkan, bhw 
dia kenal pribadi Hatta, sebagai 
seorang pemimpin jg. tegas dan| 
dihormati, 

Kpd Dj 

jang lalu, Sjamsuddin Sutan Mak- 

2 

Sjamsuddin St. Mak 

“4 

   

  

  

PETJAHKAN REKORD 
ZATOPEK 

Prestasi iang menggemparkan 
jang ditjapai oleh pelari djarak 
djauh Rusia Vladimir Kuts da- 
lam lomba 10.099 meter ini, jg 
ditjapainja dalam tempo 28 me- 
nit 45,6 detik, selain telah 

menghasilkan medali emas hagi 
nja, pun telah menimbangkan 
rekord lama jang dipegang oleh 
djago Tjekoslowakia Emil Za- 
topek dalam tahun 1952 di 

Helsinki dengan waktu 29 me- 
nit 17.00 detik. «-“ 

  

    
   

   
   

      

   
   

   

  

   

    

        

   

        

     

   

    

   

Hammarskjoeld 
Tak» Diperboleh 
ikan Kundjungt” “ 
Honggaria Pada » 
Tg 16 Desember 
MENTERI luar negeri Honga 

ria, Imre Horvath, didalam pida 
tonja didepan sidang umum PBB 
pada hari Rabu tidak menjing- 
gung-njinggung situasi dinegeri- 
aja, maupun pengumuman radio 
jang mengatakan, bahwa rentjana 
sekretaris  djenderal PBB, Dag 
Hammarskjoeld, untuk mengun- 
djungi Hongaria pada tanggal 16 
Desember ,,tidak dapat disetu- 
dju?”. 

Seperti diketahui menurut Reu 
ter dari New York pada hari Se 
lasa, pada hari itu Hongaria 
mengundang Dag Hammarskjoeld, 
sekretaris djendral PBB, untuk 
mengundjungi negeri tersebut. Se 
landjutnja kantor berita United 
Press. di New York ' memberita- 
kan, bahwa Hammarskjoeld telah 
menjatakan kepada Imre Hor-' 
vath, bahwa- ia akan metgundju' 
ngi Hongaria dari tgl. 16 sampai 1 
tgl. 18 Desember, sedang sifat £ 
kundjungannja itu adalah fact 
iinding. 

Radio Budapes. 
Berita UP dari Budapes jang 

mengutip siaran radio kota terse 
but mengatakan, bhw. sekretaris 
djendral PBB, Dag Hammars- 
kjoeld, tidak diperbolehkan me- 
agundjungi Hongaria pada tgl.      16 Desember, (Antara),   

untuk) 

kan persahabatan, pengertian dani 

Chou En Lai 
Gemar Film 
PERDANA MENTERI Chou 

Em Lai pada hari Rebo katakan 
di Madras, bahwa India dan 
RRT mempunjai ,,sikap jg sama 
sekali identick dalam menentang 
tolonialisme, mengamankan ke- 
nerdekaan nasional, menentang 
tegiatan2 jang merusak kerdja 
jama internasional, menentang 
berang dan membela perdamai- 
an.” Perdana menteri Chou me- 
ngatakan ini dalam pidatonja di 
depan rapat umum di Madras. 
Dia katakan: ,,Negeri2 kita ten- 
tunja tidak dapat dan tidak mom 
punjai pandangan2 jang sama ten 
tang semua masalah2 internasio- 
nal.” 

Dikatakannja, bhw dia menje- 
tudjui pernjataan perdana menteri 
Jawaharlal Nehru baru2 ini, bhw 
ada kemungkinan mempunjai per 
bedaan pendapat jang tidak me- 
nimbulkan permusuhan. ,,Saja 
pertjaja, bahwa kedua negeri kita 
masing2 akan bekerdja untuk per 
damaian dunia dan  kerdjasama 
internasional", kata Chou. Wali 
kota Madras ' memudji perdana 
menteri Chou Ea Lai dan menja 
takan persahabatan India kepada 
RRT. Achirnja walikota itu kata 
kan: ,,Suruhlah dunia mengetahui 
dan mengerti, bahwa Asia ber- 
diri tegak pada kakinja dan ber 
gerak madju  menudju kearah 
realisasi tudjuan daripada tjita- 

  

  

  

  
Wakil | :&i melihat pembuatan film pada 

salah satu studio jang terkenal 
Idi India. Pada waktu mudanja 
Chou adalah pemain amatir seba 
gai pelaku wanita dan dia setja 
ra Chusus minta agar didalam 
rentjana kundjungannja dimasak 
kan kundjungan ke suatu studio 
film, Didalam studio itu Chou 
kelihatan lebih ang “daripada 
ditempat? Jain jang telah dikun- 

ra dengan pemain? laki2 dan wa 
nita dan mereka itu mengerumuni 
Chou waktu dipotret. 

tjitanja 
Chou gemar akan film, 

Pada hari Rabu pagi Chou per 

  

djunginja selama ini. Dia berbitja 

(Antara),  



    

   
ALAMAT JANG TEPAT 
“UNTUK MELIHAT TJANDI2 

Borobudur, Prambanan 
dan . Tn 

“Tarian? Djawa: 

L GARUDA 
aakraara 0 TE 

BO. PA ap IA 

. 

' HOTE 
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Iktimewa untuk Wanita Jang sudah 
berswami, menjegarkan badan, 

membikin tiahaja muka bersinar te- 
| rang, badan djadi singsat, langsing, 
menambah ketjantikan dan kebe- 

runtungan dalam rumah tangga.    

      SEMARAN 

Kranggan Barat 128 

  

G 

  

JOGJAKARTA 

Malioboro 35 
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— DISEKITAR 
GARIS CHATTULISTIWA 

Tiada setempatpun dipermukaan 'bumi ini 

dapat menjaingi keadaan alam jang indah 

dan kaja-raja didaerah sekitar chattulistiwa. 

Namun inilah daerah satu'nja, dimana alam 

. tak mengenal belas kasihan. Iklim daerah pa- 

nas ini menghendaki sjarat' berat jang harus 
dipenuhi oleh badan kita. Rasa sedjuk danse- 

gar sesudah memakai Bedak Talk Vinolia jang 
harum mewangi dan halus laksana sutera ada- 

lah suatu kenikmatan. Lagi pula bedak talk 
inilah satu'nja jang mengandung Actamer, 

bahan baru untuk memberantas kuman? jang 
ada pada kulit. Oleh karena itu Bedak Talk 

Vinolia adalah bahanjang tepat untuk melin- 
dungi kulit dari segala serangan penjakit. 

( VINOLIA 
&) Bedak dengan Actamer 

( 
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HADIAH Rp. 12.000.— 
SUDAH TERBIT! TJETAKAN KE-DELAPAN ! 

»KITAB PELADJARAN ADMINISTRASI" 
: — “Oleh: Ch. SUPRAPTO : 

Sdr. ingin BEKERDJA- DIKANTOR ? 

“NAIK PANGKAT ? 
DJADI SEKRETARIS ? 
DJADI KASSIER ? : 

»...&. DJADI PEGAWAI ADMINISTRASI ? 
PELADJARILAH BUKU INI! - 
BUKU ADMINISTRASI PERTAMA DALAM BAHASA 

INDONESIA! | : 
BUKU JANG TELAH LAMA DITUNGGU-TUNGGU ! 

Buku ini sangat penting bagi tjalon': Sekretaris, Djuru-Tulis, 
Pegawai” Administrasi, Pegawai bag. Keuangan, Pembukuan, Ex- 
pedisi, Kepala Gudang, Koresponden. Bagi Kantor”/Djawatan' 
Pemerintah, Perusahaan?', Kantor? Dagang, Organisasi”, Koperasi”. 
Eagi orang” jang ingin bekerdja di Kantor dan terutama bagi me- 
reka jang ingin memperdalam seluk-beluknja ,,Administrasi”. 
Diantaranja isinja: Perusahaan Perseorangan — Perseroan Firma 
— Perseroan Komanditer (C.V.) — Perseroan Terbatas (N. V.) 
— Koperasi — Jajasan dsb. — Tjontoh Akte Notaris — Kantor 
dan faedahnja — Kantor dan bahagian'nja — Pembagian peker- 
djaan (dari pekerdjaan seorang Djuru Tulis sampai ke-pekerdjaan 
#Direktur/Kepala) — Buku? Administrasi — Buku Kas — Buku Beli 
— Buku Djual —. Bon Kontan — Tjontoh Kwitansi & Chegue — 
Buku Poswesel — Peraturan” Pos & taripnja — Buku Penagihan & 
Buku Hutang — Buku Gudang — Mengatur Pengiriman (Expeditie) 
— Membuat Factur — Surat Angkutan (vrachtbrief) — Konosemen 
(connossement) — Tjara menjelenggarakan surat-menjurat — 
Yjontoh Kartupos — Surat Undangan — Surat Lamaran — Surat 
Permohonan izin — Surat Dagarg — Surat Pesanan” — “Buku 
Surat Masuk & Surat Keluar “-— Memorandum — Sirkulir — 
Formulir — Surat Pengantar — Mengatur  Archief — “Urusan 
Pegawai (Personele Zakeny — Buku Pegawai — Buku Hutang 
Pegawai — Buku (daftar) Absen — Undang? Kerdja — Peraturan 
Padjak (Padjak Peralihan & Padjak Upah, dengan taripnja) — 
Pemilihan (Controle) — Mengatur Reklame — Merk dan faedah- 
nja — Tjontoh surat pendaftaran merk — Menghitung harga po- 
kok — Menggunakan Bea Meterai — Administrasi dari “Toko 
atau Perusahaan jang mempunjai tjabang — Statistiek — Tjontoh 
statistik perdagangan — Kependekan Kata? Asing (Afkortingen) 
d.LI lagi. Kepada setiap pemesan, disediakan sajembara 4hadiah?”) 
sebesar Rp. 12.000, Setiap pembeli akan diberi ALMANAK 
DINDING tahun 1957 dengan gratis. Buku tersebut dapat di- 
pesan mulai sekarang. Harga Rp. 15,— per buku. Ongkos 
kirim tambah Rp. 1,50. DITJETAK “SANGAT TERBATAS. 
PESANLAH SEGERA KEPADA : 
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Penerbitnja : 
PUSTAKA »PELADJAR” 

: Kotak Pos 2280 — Djakarta. 

N.B. Dalam poswesel pesanan harap ditulis: ,,Menurut Adp. 
Suara Merdeka 6 Desember 1956. . 

0... MAMA SA ML LA ML AL 

|Idan mesin? ada Rp. 
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54 djuta ( 54 di    Dengan biaja Rps 
tjap telah didirik: 

bertingkat dua jang 

Dibangun Dgn Biaja 
Th. 1957 Membuat!     

  

nigdjau di Kares.. 

h 17 ha., dimana € 

benang sudah didirikan 40 Dua, 
300 buah mesin pemintalan dan 

rang hanja Rp. 54 djuta. 

SIARAN RADIO R. Lu 

SKMARANG, :8 yes. Ibub: 

Djam 06.25 Genderan dan 1 jlem 

pungan. 07,20 Genderan dan Tjlem 

pungan (landjutan). 12,00 Lana 

kampai Siang. 12,45 Benny Goo 

man & Sextet. 15,15 Musik na 

tang. 13,30 Krontjong Merdu. 14,1 

Lagu2 Tak bersjair. 11,00 Kama 

“Kanak2.. 17180. Dunia, anak2. Agar 

Irama Sendja. 18,30 Obrolan Pa 

Patrol: 18,45 Irama. Sengja (an- 

ajutah). 19,30 Mendjerang Marun 

20,30 Laporan Olympiade ke-16. 

Bea ajaa "ana UJON£ Ma 

lam. 22,15 Ujon2z Malam (Jandju- 

. 23.00 Penutup. 2 . 

SA RAKARTA, 8 yes. 19061... 

Djam 06.10 Lagu? IndOkesia Po 

puler. 06.30 Irama Waltz: 06-45 

Lagu? dari Amerika Latin. 01,20 

(Tembang2 Sunda. O1,dU  Senatax 

Hautan Teduh. 12,03 .Klenengan 

Gadon. 13,40 Kienengan Guuon 

(Jlandjutan). 14,10 O. K. Fuspa 

Ragam. 11,00 Bu Nies dengan ka 

nak2nja. 17,50 Seni . Karawitan. 

18,15 Dari dan V 

19,30 Permainan Piano. 19,45 Kon 

tak dengan pendengar. 20,30 -La- 

  
2 Hawaii. 21,20 Gema Malam. 

2215 Senandung Hidup. 23,00. Pe 

nutu 
JUN JAKARTA, 8 Des. 1956: 

Djam 06.10 Orkes. Promenade 

Bosion. U6.59 hagu-agu | ka- 

nak2. 07,20 Sekitar ..Sungar Gang 

ga. 07,30 Suara Tino Rossi. 07,45 

Lagu2 Extra. 12,00 Gaden Siang. 

13,19 Ramlee, Julia Gan - Asiah. 

13,45 Musik Salon. 14,10 Untuk 

Melepas Lelah. 17,00 Suara Bung, 
Kutilang. 17,40 Hidangan Petang. 

18,15 Dari dan untuk Pendengar. 
19,40 Krontjong Nonstop. 20,15 
Sapta. Nada. 20,30 Laporan Beri 
ta Olympiade ke-16. 21,15 Wajang 
Kulit semalam suntuk. 22,10 Wa 
jang Kulit Wandjutan). 05.30 iXe- 
nutup. 3 
DJAKARTA, 8 Des. 1956: 5 
Djam- 06.10 Rajuan pagi.. 07,30 

Orkes Kr. Asli. 12,00 Lembaran 
Wanita. - 13,10 Kesenian Kaliman- j 

“tan. 14,10 Njanjian Herman dil. 
17,00 Musik penghantar minum 

'teh. 17,30 Orkes. Gumarang. 18,50 
O. H. Rame Dendang. 1Y,s0 iLiox 
ngan Corps pn 20,30 Laporan 
Olympiade ke-16. 
Colok” Semalam suntuk. 22,15. Wa 
jang Golek (landjutan). 06.00 Pe 

-nutup... 3. 3 
TJIREBON, 8 Des. 1956: 
Djam 06.10 Kwartet-Irama. 06.35: 

Orkes Gumarang. , 07,10 Samba 
gembira. 017,40 Alafh Minangkabau 

:12,00 Orkes Melati. 12,30. Jimmy 
Boyd dll. 13,10 Lagu2 Melaju. 
14,10 Puspa Ragam Siang. 17,00 
Gamelan Djawa. 17,30 Siaran Ai: 

'P, 18,18 Irama Wals. 18,35 Trio 
Pandi Pemuda. 19,30 Orkes Har- 
monium. 20,15 Lagu2 Padangsidem 
puan. 20,30 Pilihan Pendengar. 
21,15 Kontak dengan pendengar: 
21,30 Pantun . Karangsembung. 
22,15 Pantun Karangsembung (lan 
djutan). 24.00 Penutup. ? 
SEMARANG, 9 Des. 1556: , 
Djam 07,25 Disco Varia. 08,10 

Imbauan Pagi. 08,30 Dari Pulau 
Harapan. 09,00 Suara Bersama. 
09,30 Hindustani. 
Periang. Suksma, 10,15 Orkes Pus 
pa. 10,30 Minggon  Djangkap. 
12,30 Pekan Datang. 12,50 'Iziga 
na. 13,15 Krontjong Siang. 14,10 
Orkes Studio Djakarta, 17,00 Ru- 
ang Peladjar. “ 17,30 Peladjaran 
Njanji. 18,15 Lambaian Njiur Ma 
luku. 18,30 Sebuah. Kissah. 18,45 
Lambaian Njiur Maluku (landju- 
tan). 19,30 Njanjian Sutji. 20,10 
Sapta Nada. 20,30 Laporan Olym 
piade ke-16. 21,00 Seni Budaja. 
21,15 Wajang Orang oleh Keluar 
ga Karawitan Studio Surakarta. 
2215 Wajang Orang (landjutan). 
24.00 Penutup. : 
SURAKARTA, 9 Des. 1956: 
Djam 07,20 Taman Indrija. 07,45: 

Missa Sutji. 09,00 Rempah2 Akad 
pagi. 09,15 Rajuan pagi. 10,00 La 
gu2 Waltz abadi. 10.15 Radio. To: 
nil Wajang Madyo. 13,10 Mimbar 
Kristen. 13,20 - Musik- Ruangan. 
13,40 Marti Wartja. 14.15 Lagu2 
Maluku. 17,00. Gelanggang Kepan-' 
duan. 17,40 Varia Djawa Tengah. 
17,50 Ruangan pemuda pemudi. 
18,15 Mimbar Kesehatan. 18,30 
Njanjian Sutji. 19,30 Irama :Ha- 
waii. 20,05 Jang Djauh diangkasa. 
20,15 Lagu2 Tionghoa. 20,45 Budi, 
Pekerti. 21,15 Gending2 Klenengan ' 
dan Beksan.- 22,15 Gending2 Kle-. 
nengan dan Beksan  (landjutan). 
23,30 Penutup. j 
JOGJAKARTA, 9 Des. 1956: 
Djam 07,20 Aneka warna Pa 

muran. 07,30 Hidangan pagi. 08,15 
Rajuan Minangkabau. 08,45 Serba 
serbi Minggu pagi. 09,00 Kebakti 
an pagi. 10,00. Orkes Victor: Sil- 
vester. 10,15 Didi: dan. Nien mera 
ju. 19,30 Ketoprak Krido Mardi. 
13,10 Barat Populer. 13,45 Aneka 
Minggu Siang. 14.10 Aneka Ming 
gu Siang (Uandjutan). 17,00 Taman 
Wanita, 17,40 Hidangan Petang. 
18,15 Eric Wild Orchestra. 
Njanjian Katholiek. 19,40 Rajuan 
Malam, 20,10 Cello Recital. 20,30 
Laporan berita Olympiade ' ke-16. 
21,10 Djawaban Surat2.. 21,30 Im 
bauan Kusuma Remadja. 22,10 
Sandiwara Radio. 23,00 Penutup. 
DJAKARTA, 9 Des. 1956: 
Djam 07,30 Orkes Puspa Ken-' 

tjana. 08,30. Radio. Variaties..10,00. 
Seni Djawa Studio Djakarta. 11,00 
Mimbar Katholik. 11,30 .Konsert 
Barat. 12,30 Orkes Studio. Djakar 
ta. 14,10 Orkes Kr. Pemuda Se 
hati. 17,00 Taman Putra, 17,30 
Musik Bambu Sangihe. 18,30 Mim 
bar. Protestan. 19,30 Konsert ma- 
lam. -20,30 Laporan Olympiade ke 
16. 21,00 Dillettansia. 22,15 Orkes 

r. M. Sagi. 23,00 Penutup, 
TJIREBON, 9, Des. 1956: 
Djam 07,10 Vocalia Na 07,30 

Gendang Pentjak, 08,30 bauan 
pagi. 09,00 Siaran A.P. 10,00 Ke- 
baktian Minggu pagi. 11,00 Pro 
sa Minggu. 11,15 Dari Pulau De 
wata. 11,30 Krontjong Gembira. 
12,00 Musik Siang. 12,30 Hawaiian 

| Pemuda Maluku. -13,10 Gamelan 
| Kraton Kesepuhan. 14,10 Gamelan 
Kraton Kesepuhan (landjutan). 
17,00 Taman Kentjana. 17,30 Siar 
an A.P. 18,15 Gending2 . Djawa, 
18,35 Suara SMA. 19,20 Lagu2 
dari Sumafera Utara. 19.30 Ruang 
an Roma Katholik, 20,05 Ketjapi 
Bajangkara. 20,30 Laporan Olym 

  
piade ke-16, 2215 O. HH. Dendang donesia jang antara lain terdapat soal dangkal tadi mendapat perha 
Teruna, 23,00 Penutup, mn la 

        
tersebut menundjukkan aa 

Pemintalan 

aunean Membutuhkan Tenaga2 Jang 
Sa edal "Kata Soeriadibrata 

p 

& lakukan padat adalah N.V. Pemintalan Kapas Tjilatjap jan 
i a » kan 1 Ps r Ta ta #3 " 

yibenta: Yana aa asian diperkonakan untuk perumah 

58 djuta, tetapi: 

untuk Wanita. 

21,15 Wajang 

Hi 

'Tengah. 
vi Pa AN ena aa 

09,45 Hidangan | 

18,30 JR 

  

     

    

    

   Rp. 54 Djuta 

    

1, 29-19-1953, Luas 

“Ludg ik 80 X 125 m dengan 
.000 Hata Biaja pembangunan 

pengeluaran uang, sampai seka- . 

Menurut planning, paberik ke- 

dua akan didirikan dengan biaja 

Ik. Rp. 30 djuta Titik berat untuk 
membangun “pemintalan tsb. ada- 

lah disebabkan, karena Indonesia 

masih banjak tergantung dari pa- 

da- benang jang. waata.gkus ci 
luar negeri jang kadang2 harganja 

tidak tjotjok sehingga menjebah- 

kan terumbang-ambingnja pervs?- 

haan2 tenun dalam negeri. Selain 

dari pada itu keadaan Giaaiam 

negeri kita pun diketahui benar2 

oleh ,,The Big Five". .Kalau Kapas 
merupakan seizoen product atau 
tergantung dari pada hasil2 pa- 
nen, maka harga kapas jang me- 
rupakan. bahan. pokok untuk pe- 
mintalan pun mudah sekali diper- 
mainkan disebabkan kapital rak- 
sasa darj luar negeri. 

Kalau Kabinet sering ber- 
ganti. . : 5 

Menurut Seeriadibrata perganti- 
an Kabinet seringkali menjebab- 
kam keadaan pemintalan, tidak tan 
tjar, karena peraturan? T.P: m— 
tuk mengimport barang? dari luar 
negeri sering: mengalami peruba- 
han-perubahan sehingga setjara ti 
(dak langsung pun mengenai  ren- 
tjana jang sudah disiapkan . oleh 

.pemintalan di Tjilatjap. Dalam pa 

Scotchlight-Print Dan ,,Rock And 

Idjing pertama, Rp. 40 utk andjing 

# memang rupa2. Ada jang seba- 

Banjak Pemabok Di Djakarta—BisaBeli Ikan 

Hidup—Ramalan Dari Borobudur— Djawatan 
Kebudajaan Akan Dibojong Ke Naa sn 

Roll” . Dil 

“'DI DJAKARTA ADA 165 buah rumah makan jang dju 
ga mempunja iazan untuk djual etjeran minuman keras. Satu 

sumber keuangan Kotapradja. Golongan toko'jang punja idzin 
Gjuat minuman keras botolan tidak kurang dari 410 buah. Pan 

lah ,mabuk angkat sekertaresse” . .... 
: |” rima, banjaklah jang" diminta di 

SEKARANG ANDJING. Djum -udjudkan buku2 :jang dipesan. 
lah andjing di Djakarta jang ,.ter Bung Hatt.. hidupnja sangat se- 

“daftar” ada 10.000. Padahal pa- derhana, tidak mempunjai kese 
Rp. 20 utk 'an- nangan ketjuali nonton bal dan 

kadangkala film Indonesia. 
Makannja mengingat kesehatan, 

selalu terdjaga, dieet. Didalam 

djaknja mahal 

kedua dsb.-nja. 1ugas  angjing 

|gai anak mas didukung kemana2. 
| Ada jang sebagai djago balapan. 

S4 buah: Jp lebih senang dgn 

1 pega- Ya) bi 

Ingisi pemutaran tiap malam itu 

( Boleh kalau ,,bleng”. Ini djuga 

'Ada jang sebagai teman djalan2 

pagi-sore. Jang paling enak tugas 

nja, supaja DenggOneTang terus 

kalau ada rekemng-loper ...... 

aa BUNG BIOSKOP di Dja 

karta jg tiap malam kasih uang 

adjak pada Walikota sebanjak 

Rp: 50.000,— djumlahnja ada 

Gedung di Djakarta 
Nai 

SA Malaya, Ame- ini ialah India, 
ika. Tn : 

“Sebab produksi film Indonesia 

sama. sekali tak dapat penuh me 

Apalagi kini siang-sore djuga ada 
bioskop muin. Begitulah untuk. 
sementara Indonesia merupakan 
pasaran enak bagi negara2 asing, 
dalam segala sektor | perdaga- 
ngannja. Sudah mending kalau 
korek-api sudah siop impornja.. 
DIANTARA BAHAN penting 

ig pegang rol pentirg dalam ke 
hidupin bangsa 1 
adalah "garam”. Sajur tanpa ga 
ram,: bisa .bikin modal-madul 
konde. “Garam terlalu banjak, bi 
sa bikin mata melotot dan seha 
ri tidak bitjara dengan ibunja. 
Garam dan katjang-idjo adalah 
sendjata penting. bagi Bu Sastro 
kalu mau usir "ular, setan dan 
epidemi dari rumahnja. 
Sakit gigi kumurnja air garam 
Apa lagi sakit: kantong. . Kalau 
ada satu gerbong garam pasti ru 
kun rumah tangga $ 

Itulah sebabnja bikin garam 
partikelir dilarang. 

garam tjair jang terlalu besar gu 
nanja bagi pendjual tjetot dll. 
jang ada hanja Solo). 
Dan. sekali saudara ' merasakan   da itu dituturkan tentang  keada- 

-an didalam paberik pemintalan itu 
jang kini mempunjai 30.000 spin- 
-ders. Kalau sebuah paberik lagi 
dapat didirikan, maka djumlah 
spinders akan  mendjadi 60.600 
buah, tetapi pegawai staf tidak 
bertambah, melainkan tenaga: ka- 
sar jang bertambah. Kwaliteit be 
nang jang kini ditjapai oleh pe- 
Tan iaA Tjilatjap jalah antara 
|kwaliteit jang dikeluarkan oleh pe 
rusahaan2 pemintalan . di Hong- 
kong dan Djepang. - Pembikinan 
benang kebanjakan adalah dari 
20-S.. Untuk .mentjapai  kwaliteit 

-benang seperti jang dikeluarkan 
Djepang, hal itu tergantung 
soal waktu sadja. Hn 

» “Harga benang 20 S. 
Menurut tjatatan harga benang 

per baal 20 S berat 180 kg. sbb.: 

Ega 

September Ip. 6.400,— 
Oktober 11 6:400,-— 
Nopember ar 4350, — 
Desember 33550. 

"1 T56.. 

Maart Rp. 3000,— 
Djuni »  2300,— 
September. » ”2600,— 
Nopember » Z1UU,— 

Angka2 tersebut menundjukkan 
terumbang-ambingkan pemintalan 

4Tjilatjap untuk dapat mengikuti 
pasar dunia. Menurut kalkulasi 1 

kan seharga Rp. 3400,— dan har- 
ga benang jang tertjatat dalam 
bulan Nopember dan berubah itu 
disebabkan al. situasi .dii Timur 

Mengenai peraturan? da- 
Soeriadibrata 

berpendapat, bahwa umumnja per 
Jaturan jang dikeluarkan itu ada 
merugikan. perusahaan2 nasional. 

Produksi benang. 
| Dalam . bulan  Pebruari/Maret 
1957 diduga produksi benang akan 
mentjapai.3000 ton setahun dengan 
tenaga sepenuhnja (vol. capaciteit). 
Dilihat dari sudut ekonomi, pabe- 
rik pemintalan itu belum mengun 
tungkan, karena masih, didalam 
fase pembangunan. kebutuhan be 
hang djaring jang dibutuhkan ne- 
lajan2 menarik perhatian Soeriadi 
brata, hingga untuk mentjukupi 

import benang djaring, maka pa- 
da bulan Maret/April 1957, pemin- 

Italan Tjilatjap akan membuat 'be- 
nang djaring jang setiap tahun- 
nja dibutuhkan Ik. 1.200 ton. Be- 
nang djaring tadi sangat dibutuh- 
kan di, Kalimantan, Sulawesi dll. 
'tempat lagi jang berhubungan de- 
ngan "perikanan. 

Tenaga? buruh, 
Djumlah tenaga buruh jang ki- 

ni bekerdja di. pemintalan Tjila- 
tjap.Ik. 900 orang. Mereka beker. 
dja dalam 3 gelombang,  jaitu 
siang. dan malam hari, sedangkan 
Gjumlah pegawai ada 60 orang jg 
semiuanja . itu . terdiri dari warga 
negara. aseli. Pengambilan tenaga? 
buruh tadi dititik .beratkan. kepa- 
da.anak2 jang.lulus dari S.R. di- 
desa2 sekitar Tjilatjap jang tidak 
dapat. melandjutkan sekolahannja' 
dan berdiam. didesa masing2 ser- 
ta berkelakuan baik2. Usianja 17 
sampai 19 th. Buruh bekerdja da- 
lam waktu 716 djam sehari. Jang 
setengah djam dapat diartikan un 
tuk berganti. pakaian dll. sehingga 
pekerdjaan chusus mengenai pe- 
mintalan dapat dilakukan tepat 7 
djam. Minimum upah bagi tjalon 
Lucah selama. 3 bulan ada Rp. 
5,75 tiap hari, sedangkan bagi bu 
Iruh tetap dari Rp. 7,— sampai 

Pp. 8,— terhitung djaminan?2 ma- 
kan jang. hanja dihitung 20 sen. 
Disamping .tiap hari. bekerdja, bu 
ruh diberi kesempatan pula untuk 
memperkembangkan -kesenian agn 
adanja ,,Panggung Gembira" di- 
sebuah gedung jang siang harinja 
ruangan. itu. dipergunakan untuk 
tempat makan. i 

9 : ena” buruh. 
engan mengem an, bahwa 

aandil dari N.V. Petakan Tji- 
latjap antara Jain jalah Bank In- 
dustri Negara, Soeriadibrata me- 
uturkan pula tentang gadjih pa- 
ca pegawai jang berlainan dengan 

djih. PGP, terutama mengenai 
keahlian atau €husus tehnisi, hing 
ga mereka dapat hidup agak long 
ar. Mengenai tuntutan? buruh jig 
selama ini belum terdjadi di pe- 
mintalan Tjilatjap,  Soeriadibrata 
berpendapat, bahwa dalam meng- 
hadapi pembangunan negara, ia 
tidak mengharapkan buruh menga 
@jukan ,tuntutannja, karena demi- 
kian tadi akan menjulitkan keada- 
an sebab pembangunan membutuh 
kam tenaga2 jang effectief, agar 
tidak terbelakang dalam mentja- 
pai kemadjuan,. demikian Soeria- 
dibrata, 

Tanaman kapas di Indo- 
.nesia, 

Mengenai tanaman kapas di In- 

  
di .Bondowose dikatakan, . bahwa 

  

baal benang 20 S jang dikerdja-. 

kebutuhan tadi atau mengurangi: 

I,tietot” Sela, seumur hidup akan 

selalu rindu!! 

“. SEKIRANJA Saudara2 dapat 
melantjong ke pasar2 Djakarta. 
disana sdr.2 akan bisa nonton 
orang djual ikan hidup. Disini 
paling -menjenangkan: — Memang 
agak betjek. Tone air penuh 
ikan senang2 berenang berdesak 
desak. Kalau-ads putri mau be 
li boleh pilih. boleh tangkap 
sendiri. Rame nih. Apa lagi ka 
lau pembelinja pakai kain. Disi 
tu letakniat! san 

I- Kadang2: ikan 
kain basah. 

Diangan tjemburu 
ma tangkap.ikan sadia! 
DIDUNIA INI segala apa ti- 

tak tertangkap. 
“(mendengarkan siaran pandangan 

bahasa Djawa Bung Hatta dise- 
but "wong lugu”, dludjur, seperti 
djalar? raja jg kentjang tidak ada 
belok2-nja. Sa 

Kini beliau bukan Wakil Pre- 
siden lagi, tetapi kiranja tetap 
sebagai wakil rakjat Indonesia, 
dimanapun beliau berada ' dan 

sar seperti Hatta tak mungkin 
hidup bertompang dagu menjak- 
sikan Negaranja jg diperintah 
partai2” ini. Sudah tentu kita se- 
mua rela melepaskan Bung Hatta 
untuk. sementara waktu bila hen 
dak melantjong “keluar negeri, 
pesiar dng keluarganja. Berpuluh 
puluh tahun beliau tidak menga- 
so. Malah kalau saja kuasa, saja 
minta supaja Negara membiajai 
perdialanan Bung Hatta dan Ibu 
pesiar keluar negeri dan mem- 
biajai semua biaja rumahnja . jg 
baru termasuk alat2 rumahtang- 

Indonesia Ini fganja. Mobil Wakil Presiden jg 
kini dipakaipun, baiklah kiranja 
pabila diserahkan terus untuk 
keperluannja. 

Saja 'pertjaja bahwa tidak ada 
seorangpun jg akan mengiri. 
KESEBELASAN Indonesia pa 

da waktu berhadapan dng kese- 
belasan Sovjet Unie jg pertama 
kalinja dapat mendjundjung rak- 
jat dan Negara Republik Indo- 
nesia sampai dipuntjak kedjajaan 
olahraga. Pudjian datang dari se- 
gala pendjuru, orang tersedu2 
karena gembira dan bersukaria 
dng: keluarga “dan handaitaulan.. 
Saja tjatat kemenangan ada dua. 
Pertama tidak mengalah dng 
Russia terlalu besar dan kedua 
terutamanja nampak -sekali ' rasa 
kebangsaan dan kebanggaan bang 
sa” Kemenangan kedua ini jang! 
amat indah. Rasa Kebangsaan. 
Semoga ini terus demikian djuga 
disemua lapangan, terutama dlm 
lapang pembangunan. . 

Sebaliknja ketika Indonesia ter 
paksa menjerah dng 4—0 dalam 
pertandingan ulangan, tidak sedi- 
kit kawan jg tersedu2 sedih. Me- 
nangis seperti kehilangan berlian 
segunung.. Malah tidak sanggup 

mata RRI seterusnja. Tak sampai 
hati mendengarkan kekalahan se 

bilamanapun djua. Nasionalis be- 

nebus barang2 jang 

  

"Gubernur 
| Dja-Bar Ke: 
na Tipu 

| DALAM SIDANGNJA hari 
Rebo Pengadilan Negeri Bandung 
mendjatuhkan hukuman 3 bular? 
-pendjara kepada seorang pegawai 
“Kantor Sosial Kabupaten Ban- 
dung bernama Sabar Pr. jang di 
ipersalahkan telah menipu Guber- 
'nur Djawa Barat. Tapi hukuman 
lita masih belum didjalankan ka- 
:rena. “hakim masih memberikan 
kesempatan kepada terdakwa su 
'paja dalam tempo 14 hari sudah 

'fas sekat kalau di Djakarta banjak pemabuk. Tetapi jang Pa . mengadjukan permintaan ampun 
ling berbabaja ialah djika orang ,,mabuk Kuasa”. Sektor ,,ma 
buk kuasa” ini matjam2 sifatnja. Dan jang paling mode ada - 'merdakwa 

kepada Presiden. 
mengakui terus-te- 

rang telah menipu Gubernur. Ini 
dilakukannja sambil memberi han 
tuan untuk meringankan beban 
penderita akibat gangguan gerom 
bolan bersendjata. Terdakwa tih 
mendjandjikan akan memberikan 
laporan2 kepada Gubernur menge 
nai keadaan gerombolan dengan 
tidak meminta biaja, asal terdak 
wa diberi surat untuk dapat. mem 
beli barang2 jang sudah tidak di 
perlukan lagi oleh CIAD. 
Gubernur memberikan surat itu, 

djuga CIAD bersedia melever ba 
rang2 jang dikehendaki terdakwa 
seharga Rp. 00 
Untuk menebus barang2 itu ter 

dakwa mengadjak beberapa orang 
Indonesia dan Tionghoa ikut an 
dil, sedangkan keuntungan dari 
pendjualan barang2 itu nanti se 
bagian akan “disumbangkan | kepa 
da para korban gerombolan. Dgn 
djalan demikian terdakwa berha- 
sil mengumpulkan Rp.. 70.000. Ta 
pi uang itu tidak digunakan utk 
menebus barang melainkan untuk 
berdjudi dan bersenang2. 

Achirnja terdakwa meminta to- 
long kepada Gubernur supaja di 
beri uang Rp. 70.000,— guna me 

telah disedia 
kan oleh CIAD itu. Gubernur me 
mindjam uang dari Bank Negara |! 
dan terdakwa membajarkannja ke 
pada CIAD dengan hargse sem 
dah2nja. Terdakwa mendjual ba- 
rang2 itu dengan harga Rp. 100. 

  
bernur tidak dibajarnja sedang 
bantuan jang didjandjikannja dju 
ga. tidak dipenuhinja, 
Gubernur terpaksa menjampaikan 
perkara itu kepada polisi. Setelah 
ditangkap polisi, orang2 pemegang 
andil tadi telah membajarnja hu- 
tang terdakwa kepada Guhernur 
Demikian duduk perkara terdak- 
wa jang diuraikan didepan penga 
dilan tadi. 

KSAD Bantah 
Adanja Golongan 

Maj. Isman 
BERHUBUNG dengan perta- 

njaan2 jang diadjukan oleh ang- 
auta Parlemen Sutomo kepada 
emerintah mengenai soal2 Ang 

katan Darat, KSAD Djenderal 
Major. A. H. Nasution atas per- 
tanjaan pers menerangkan, bahwa 
pernjataan Sutomo jang menge- 
nai adanja golongan2 perwira di 
MBAD jang bertentangan dan 
adanja golongan jang disebutnja 
»golongan Major. Isman?”, adalah 
sama sekali tidak benar. ! 

Selandjutnja ' KSAD menerang 
kan bahwa di MBAD tidak: ada 
,.golongan” perwira. seperti apa 
jang dinjatakan oleh Sutomo. Se 
perti diketahui dalam perfanja- 
an Sutomo punt 4, disebut ada- 
nja pertentangan antar, bebera 
pa golongan perwira dalam meng 
hadapi keadaan sekarang“ini. An 
tara lain dikatakan adanja golo 

  
  sudah berdjoang mati-matian dan 

gagah perwira pada jg pertama 
itu.   dak kekal. Setiap orang harus be 

ladjar supaja tidak terikat oleh 
benda atau apapun djua,- agar su 
paja dengan demikian bila kehila 
ngan tidak mendjadi sedih seka 

Ii dan putus asa. Golongan tua 
bahkan “inilah jang diutamakan 
»ichlas”, (eklasan) sebab. wong 
tua ini jang ditjari selalu .,angle 

.sing laku”, enaknja laku pada 
saat terachir meninggalka, sega 
la apa jang didunia. ini untuk 
kembali. menghadap Ilahi. Sudah 
tentu watak rela segalanja ini ti 

»dak mudah. -apalagi sikapnja jg 
mengir, bahwa. duniawi itu ada- 
lah radja diradja dari segala ra- 

'dja. Meskipun demikian,  me- 
mang ada kalanja, orang berse- 
dih amat. Seperti pada 1 Desem 
her 1956 il. 

Sedih sebab terpaks., melepas 
kan Dwitunggal,. sebab . Bung 
Hatta dengan keras memperta 
hankan niatnja - mengundurkan 
diri dari kedudukannja sebagai 
Wakil Presiden. Kita selalu meng 
hormati kekerasan hati Bung 
Hatta ini. Sebenarnja - segenap 

'Frakjat“belum rel, melepaskan 
Wakil Presidennja. tetapi kepu 
tusan jang pernah diambil oleh 

latta-tentu selamanja tak 

  

Bung F : 
mungkin ditarik jagi. Di, 

ti 2 5 

SAJA PERNAH jakap2 
dengan Bu Hatts sendiri. Itu wak 
tu, bebe : 
dah saja ketahui bahwa keputu- 
san itu tak mungkin dibatalkan. 
Dan Bu Hatta sudah bersiap2 
mengumpulkan alat2 jang disa- 
jang Bung Hatta. Artinja mem 
beli baru, untuk ditempatkan di 
rumah baru nanti. Bu Hatta 
ingin supaja. kesehatannja Bung 
Hatta segera pulih kembali. ingin 
supaja suaminja senang  hidup- 
nja, ingin supaja suiminja mera 
sa senang dirumahnja. Padahal 
sebenar2nja Bung Hatta djuga ti 
dak 'kaja sam, sekali. Kalau ada 
jang mengabarkan, bahwa Buns 
Hatta mempunjai ini atau itu: 

Kelau dikata — kaja.  benatlah 
Bnng Hatts kaja sekali dengan 

s bulan jang lalu, su Kk 

Inipun saja pandang sebagai 
kemenangan. Selama orang masih 
menangis mendengar: kekalahan 
bangsanja, selama itu, kekalahan 
pasti akan dapat ditebus kembali. 
Memang “bertanding itu, kalau 

tidak-kalah tentu menang. Lagi 
pula disana bukan hanja keme- 
nangan jang terutama, tetapi dju 
ga sepakterdjang, sportiviteit, si- 
kap dll mutu batini lagi. Dan ini 
rasanja kita menang. 
Dan djika jang memandang 

tukang .djudi”", maka pertandi- 
ngan .kedua itu masih dianggap 
menang. Sebab di Djakarta rata? 
Indonesia. dipoor 5 sampai 6. Kini 
di Djakarta telah dibentuk Pani 
tia Penjambutan dan. marilah 
Rombongan Olympiade kita itu 
kita sambut semeriah-riahnja, se- 
hebat-hebatnja. Kita telah men- 
tjapai kemenangan. 
Nama Indonesia semarak di 

dunia karena Sepakbolanja. 
Dengan kesedihan dua ma- 

tjam, berhentinja Bung Hatta 
dan kekalahan Kesebelasan Indo 
nesia itu, Desember dimulai. 
Kesedihan? lain2 masih ada. 

Bandjir di Sumatra, retak di Pe 
merintahan, retak di Angkatan 
Darat, retak persatuan. Malah 
banjak rimah-tangga djuga turut 

turut, retak. 
t Ada “diramalkan seorang ahli 

djum, anak: ketjil, rumahnja di 
kaki Borobudur. Ramalan ini su 
dah agak lama, kira2 setengah 
tahun jang lalu, tetapi baru saja 
dengar Sesudah saja kembali dari 
RRT ini. Ramalan itu  menjata- 
an, bahwa dalam bulan Desem 

ber 1956 ini Indonesia akan me- 
ngalami banjak kesukaran, tetapi 
ini jang terachir. Bisa djadi ba- 
njak airmata mengalir. 

esudah kesedihan terachir ini, 
tahun depan, Indonesia sudah mu 
lai merasakan kenikmatannja se bagai Negara dan Rakjat Merda 
san: ne Pa itu benar, 

esedihan beranting- i 
tiada putus?nja. g Na 

lan itu djuga menjatakan 
Ibu Kota seharusnja' pin 

dah. Jang paling tepat adalah di 

bahwa 

ngan Major Isman jang sekarang 
ini telah memperoleh - kesanggu 
pan dari pelbagai golongan jang 
sedang berkuasa untuk ditjalon 
kan sebagai KSAD/Wakil K.S. 
A.D. (Antara) t 

MU'TAMAR I.P.N.U. KE II DI 
PEKALONGAN, 

Ikatan Peladjar Nahdlatul Ula- 
ma' (I.P.N.U.) menetapkan akan 
melangsungkan Mu'tamarnja jang 
kedua pada hari2 liburan kwartal 
ke-2 tahun peladjaran 1956/1957, 
dan bertempat di Pekalongan. Un 
tuk itu telah terbentuk Panitia 
Pusat, jang diketuai oleh Sofjan 
Cholil, Ketua II P.P.I.P.N.U., dan 
Panitia Setempat, jang diketuai 
oleh Mohamad Alatas. Demikian 
berita dari Perwakilan P.P.L.P. 
N.U, di Djakarta.   

  

Tak Ada Partai Pemeren- 
tah Jg Hendaki Reshuffle 
Pemereatah”Akan Beri. Tundjangan Hari- 
Raya Kpd Pegawai2 Negeri Sipil Yan Daerah 

“Otonom Serta Anggota A.P 
DEWAN MENTERI dalam sidangnja Rebo malam telah 

membitjarakan beberapa soal rutine dan nota Masjumi kepa 
da kabinet. Mengenai soal rutine antara Jala diputuskan, bah 
wa pemerinfah?akan memberi tundjangan hari raja dalam ta 
hun 1957, jang dibajarkan kepada p 'ai negeri sipil dan 
daerah otonom serta anggota angkatan perang pada hari raja 
masing2. Sehabis sidang Menteri Penerangan Sudibjo  mene- 
rangkan kepada pers, bahwa nota Masjumi telah selesai dibi 
tjarakan, dan mendapat pengertian serta perhatian sepenuhrja 
dari Kabinet. 

  

   
   

        

Atas pertanjaan apakah seba- 
gai kelandjutan dari hal itu ada 

kemungkinan reshuffle, dikatakan 

sama sekali tidak ada. Menteri 

katakan, bahwa dalam  pembitja- 

raan itu sama sekali tidak dising 

gung soal reshuffle dan sampai 

sekarang tidak ada satu partai pe 
merintahpun jg setjara resmi me- 

ngemukakan keinginannja untak 

: Kenaikan Tarip 
Muatan Kapal 
DJAKARTA Vrachten @onfe- 

rentie mengumumkan hari Rebo 
bahwa untuk muatan jang harus 
diturunkan di pelabuhan besar di 
negara? sekitar Lautan Tengah, 

netto toeslag jang berdjumlah 

tuskan untuk memberikan tundia- 
, ngan hari raja dalam tahun 1957, 

000,—. Tapi hutangnja kepada Gu ' 1 ag 

negeri sipil dan daeral 
sehingga Iserta anggota Angkatan Perang 

nja Dewan Menteri telah membi- 
tjarakan surat Ketua Umum Ma- 

mengadakan reshuffle. 

Pengumuman resmi jang disam 

paikan kepada pers lengkapnja «& 
bagai berikut: p 

D-lam sidangnja pada hari Re 
bo tgl. S5 Desember:1956 Dewan 

Menteri telah menjelesaikan bebe 

"ana soal routine. Antara lain 

Kabinet menerima baik Rantja- 

ngan Undan.2 tentang pengawas 

n terhadap pemindahan hak atas 

anah2 perkebunan dan Rantija- 
can Undang2 tentang peraturan 

eraturan dan tindakan2 menge- 

rai tAnah2 perkebunan, jang ci 

'ar”pkan dapat diselesaikan oleh 

D.P.R, “sebelum recesnja dimu- 
ai. 

Selandjutnja Pemerintah memu 

ang dibajarkan kepada pegawai 
otonom 

pada hari rajanja masing2. Achir 

sjumi,. Moh. Natsir, kepada Per- 
dana Menteri tertanggal 11. No- 
pember 1955. Hal-hal jang dike 
mukakan dalam nota tsb., setelah 

1599 jang seperti diketahui telah 
berlaku sedjak beberapa waiktu 
"1. diperhitungkan atas dasar ba- 

sis muatan, tidak dapat mentju- 

kupi guna menutupi ongkos2 pe- 

'ajaran dengan mengitari benua 
Afrika. 
Kareng itu Djakarta Vrachten 

Conferentis terpaksa meninggi 
kan netto toeslas itu deng?n 370 
kini mendjadi2079 diperhitung- 
kan atas dasar basis muatan. ja 
itu untuk barang2 muatan dari 
Indonesia je ditudjukan pada pe 
-buhan2. Napels, Genua. dan 
Marseille. Peraturan ini mulai 
berlaku pada tanggal 8 Desem- 
her jg akan “datang. 

Band jarmasin 

  

KOTABESAR  Bandjarmasin 
dan sekitarnja jang terkena! kaja 
dengan air, selama seminggu ini 
malah lebih kaja lagi, karena pa 
sang besar dan turun hudjan ham 
pir sepandjang hari dan malam. 

Kalau air pasang' besar, apa- 
asi kalau pada malam hari, le 
ih seperdua djalanan2 dalam wi      diberi pendjelasan oleh Menteri? 

dari: Masjumi, dibahas  setjara 
mendalam dah mendapat perhati 

an serta pengertian  sepenuhnja 
dari Kabinct. 

Piring Terbang Di 
Atas Tjililitan ? 
MENURUT faporan Mr. Dr. 

Prajudi, Selasa malam kira-kira 
diam 18.50 dari rumahnja di Dja 
lan Tegalan, Djatinegara, ia telah 
melihat suatu benda-bertjahaja jg 
terbang dari barat-daja kearah 
timar-Jaut, lalu berhenti diudara, 
kira-kira diatas daerah Tjililitan, 
Mula2 ia mengira bahwa benda 
itu adalah pesawat-terbang jang 
hendak mendarat, tetapi melihat 
tjepatnja benda itu terbang, dia 

lari kedalam rumah untuk me- 
ngambil teropongnja, 

Dengan teropong nampak dje- 
las benda tsb. merupakan 'piri- 
ngan bertjahaja seperti tjakram 
diatas arah  Tjililitan, kemudian 
memetjah djadi dua piringan, lalu 
mendjadi satu lagi dan ' terbang 
kebarat sedikit, sesudah itu ber- 
henti lagi. Kemudian benda .itu 
terbang lagi 'ke-timur, memutar2 
selama 5 detik diarah Tjililitan, 
lalu menghilang kebarat-laut. Be- 
berapa detik “kemudian benda 
bertjahaja tsb. kembali berkeliling 
diatas arah 'Tjililitan selama be- 
berapa detik, lalu menghilang ke 
barat-laut. Kedjadian tsb.  ber- 
langsung selama k.I. satu setengah 
menit dan disaksikan oleh ang- 
gota2 keluarga Prajudi serta se- 
orang mahasiswa jang kebetulan 
berada disana. 

  

tion di MBAD Djakarta, atas p 

da pimpinan Angkatan Darat. 

PERTI Tidak Se- 
tadju Kabinet” 

“0. 'Bubar:, 
Djuga Tidak Setudja 
Pengisian  Djabatan 

Wk. Presiden 

-   Djawa Tengah. Saja kira ini aju 
ga salah Satu dari banjak hal jg dipikirkan oleh  Konstituante, Saran2 akan pindahnja Ibu Kota maka kabar itu bohong belaka memang sudah banjak dan sudah lama. Semoga hal” ini 
tjara ernstig dipikirkan. 
memang ',,sebel” sekali. 

djuga se 
Djakarta 

DEWAN Pimpinan Perti dlm 
sidangnja Rebo petang telah me 
mutuskan, bahwa tidak ada un- 
tungnja untuk sering2 membubar- 
kan kabinet “dan memutuskan, 

delegasi KSAD itu, anggot., 
pinan harian Korps SSKAD 
sebut hanja menerangkan, bahwa 

AntaraKorps SSKAD Dgn KS 
AD TertjapaiPengertianSama 
Mengenai Soal? Jg Dihadapi 

SALAH SEORANG anggota pimpinan harian Korps SS 
KAD jang pada hari Rebo siang mengundjurigi KSAD Nasu 

ertanjaan2 menerangkan kepa 
da ,,Antara”, bahwa kundjungan anggota2 pimpinan harian 
Korps SSKAD kepada KSAD itu, adalah dimaksudkan untuk 
memberikan pendjelasan2 tentang rumusan2 jang telah disam 
paikan Korps SSKAD pada tanggal 28 Nopemiber jg lalu kepa 

Apa isi .sebenarnja daripada 
rumusan2. jang' telah disampai- 
kan kepada pimpinan Angkatan 
Darat itu, anggota pengurus ha 
rian Korps SSKAD itu atas per 
tanjaan tidak bersedi, memberi- 
kan pendjelasan, keijuali hanja 
mengatakan, bahwa tudjuan da 
ripada rumusan2 itu  pokoknja 
berkisar pada usaha2 untuk me 
ngadakan perbaikan . dikalangan 
Angkatan "Darat dalam rangka 

| mendjaga keutuhan dan kesela 
matn Angkatan Darat. Mendja- 
wab pertanjaan selandjutnja ten 
tang hasil2 daripada kundjungan 

pim 
ter 

  

'perdalam 

buku2, gemar sekali pada batia 
an. Bung Hatta sering menulis 
'dimadjalah2 luar hegeri. umpa- Djakarta, Sedikitnia 90 pegawai manja dimadjalah2 - Amerika, mesti pindah, belum terhitung ke atas permin'?an nenerbifnia.. se luarganja. . Kalau ini. dilaksana- 

Djawatan Kebudajaan jg pusat- 
nja. di. Jogja akan dibojong ke 

  

ihasil dari pada tanaman kapas itu 
baik, pula jang terdapat di pulau 
Sumbawa. Soeriadibrata lebih se- 
tudju kalau tanaman kapas. tadi | 
diperluas diluar tanah Djawa, se- 
pertinja di Sumbawa, hingga ti- 
dak mendesak hasil tanaman padi. 
Untuk dapat mentjukupi kapas jg 
dikerdjakan oleh pemintalan "Tjiia 

dibutuhkan tanah seluas 
301000 ha. Dengan selesainja kete- 
'rangan2 jang diberikan oleh direk 
tur pemintalan. itu, kemudian rom 
bongan para penindjau diberi pe- 
tundjuk dan keterangan2 sambil 
melihat djalannja pemintalan jang 
esungguhnja dapat berdjalan lan 

    
jar. Dari kapas jang masih bera- 

da didalam baal, pemintalan 
dapat mengerdjakan kapas 

la berupa benang jang ready da 
pat dikirim kepada para pemesan. 

Pelabuhan Tjilatjap. 
Mengenai coaster haven di. Se- 

marang, Soeriadibrata  berpenda- 
pat, bahwa usaha utk membangun 
coaster. haven di Semarang tidak 
akan  membahajakan Pelabuhan 
Tjilatjap sekalipun kini kurang da 
lam. Pendapat demikian tadi dida 
sarkan atas keadaan dipendalaman ' 
dari pada Kares. Banjumas jang | 
imenghasilkan hasil2 bumi. pula 
di Priangan Timur, Kedu dan Jog 
jakarta, Ia tidak pessimistis me- 
ngenai Pelabuhan 'Tjilatjap kalau 

  
tian Pemerintah, 

waktu mendjadi Wakil Presiden Yan, “Smua, artinja Pemerintah 
Honorarinm jane mestinia dite Imarkan ungkoy Motel Sati” “ai 

sah dengan keluarga, ongkos ke 
naikan gadjih dan tundjangannja 
dil. matjam biaja lagi, Padahal 
katanja ada sirkuler dari P. M. 
bahwa kalau tidak perlu orang 
tidak boleh - dipindahkan, orang 
tidak boleh bepergian dinas, Pa 
dahal dari Djawatan ini jang kini 
radjin . bekerdjanja hanja bagiax 
mengurus makam2 tua dan ma- 
kam2 “pahlawan. Ampun. mak. 
SCOTCHLIGHTPRINT, adiknja 

Mambo, adalah tjita jang kini ma 
del baru di Djakarta. Disamping 
tjita pating tjloneh jang dipan- 
dang bagus itu, kini di. Djakarta 
modelnja anak2 bermain2 dengan 
air sabun jang ditiup merupakan 
warna2 kuning, merah, biru, dh. 
jg lekas lenjap diudara, 

Biasanja ,,wong Solo" melihat model2 baru itu sebagai sindiran 
djaman Betul dajuga. Masjar#kat 
nja ,,pating tjloneh”, gemar gan- 
ti baru, dan warna? itu akan ha- 
bis ditiup sedjarah, 
Jang paling tahan udji tentu 

hanja warna sawomateng, hitam, 
merah, kuning. Mungkin ini arti- 
nja akan lebih bersatunja: bangsa? 
A-A dan lenjapnja jang putih. Ka . lau begitu, supaja lekas? sadja. 
Bosan sih. Untuk sementara jang 
laku ,,pating tjloneh” tadi dan 
lagu »Innamorata.” Itu njanjian 
jang kira2 tarinja megal' megol 
dan tjintjing2. Tiap hidung kalau 
bersiul dan bernjanji si Innamo- , 
rata, Apa pemuda-pemudi Djawa- 
Tengah djuga .sudah beladjar itu 
"rock and rol” (rokprol), 

M
a
s
a
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Selandjutnja diterangkan, . bahwa 

bahwa djabatan Wakil Presiden 
ipada saat ini tidak perlu di-isi, 
Demikian diterangkan oleh ketua 
umum. Perti H, Siradjuddin Abbas 
kepada ”Antara”, Menurut kete- 
rangan 'H. Siradjuddin — Abbas, 
dalam sidang Dewan “Pimpinan 
Perti itu telah dibitjarakan per- 
soalan tentang penggantian  dja- 
batan Wakil Presiden dan kedu- 
dukan kabinet sekarang ini. 

Oleh H. Siradjuddin Abbas di 
terangkan, bahwa Perti berpenda 
pat tidak ada untungnja untuk 
sering2 membubarkan kabinet, 
sebab hanja akan melemahkan ne 
gara dan ' merugikan semata2: 
Marilah kita memberikan kesem 
patan kepada kabinet ini untuk 
melantjarkan programnja jang te 

Jat dalam Parlemen, terutama 
jang mengenai plan 5 tahun, De 
mikian H. Siradjuddin — Abbas: 

DP Perti telah memutuskan. bah 
wa djabatan Wakil Presiden pa 
da saat ini tidak. perlu diisi ka 
rena dengan mengisinja sekarang 
ini, akan menimbulkan keruwe 
tan dilapangan politik dan akan|lama di-ikrarkan 
menimbulkan perebutan dikala- 
ngan partai2. Konstituante seka| , 
rang sedang mengadakan sidang 
sidangnja dan adalah baiknja di 
tunggu hasil pekerdjaan Konsti- 
tuante jang akan ' menentukan 
djabatan Wakil Presiden membe 
ri keluasan kepada wakil2 rak- 
jat disitu untuk. turut memper 
soalkannja,   

ra pada umumnja hingga mendja- 
di kewadjiban 6 
Korps untuk 

'dan kesatuan Angkatan 

baru ini, 

setelah kundjungan dan pembe- 
rian Pn tsb., tertjapai 
pengertian jang sama antara 
Korps SSKAD dan' KSAD me 
ngenai persoalan2 jang dihadapi 
sekarang dan sekitar gumusan? 
jang dimaksudkan itu. 

Anggota2' pimpinan harian 
Korps SSKAD jang pada Rebo 
siang mengundjungi KSAD: itu, 
seperti telah dikabarkan, dipim- 
pin oleh Letnan-Kolonel Ali Ju- 
nus dengan anggota2-nja antara 
lain Letnan-Kolonel Sutarno “dan 
Major Subowo. Dapat lebih djauh 
dikabarkan, bahwa rumusan? js 
dimaksudkan 
diumumkan setjara resmi ' melalui 
pers, jang pokoknja dengan tegas 
menondjolka i lah mendapat dukungan suara buk 

itu, pernah pula 

n keselamatan Ang: & 
atan Darat chususnja dan Yega- 

dari tiap2 anggota 
mendjaga keutuhan 

Darat 

idak akan saling tembak-menem-   

turi 
diharapkan 
sil 
nja akan dikumpulkan untuk me 
hambah 
gedung SR. 

hubung 

lajah kotabesar Bandjarmasin te 
rendam air, malahan halaman mu 
ka serta halaman sebelah menje 
belah kantor: kotabesar sendiri 

nang oleh air. Djalanan2 jg 
c beraspal setelah air surut 

u mendjadi betjek sekali. Da- 
pat ditambahkan, bahwa djalan- 
an dalam kotabesar Bandjarma- 
sin hanja Ik. 3046 sadja jang me 
makai aspal. 

    

  

  

PURWODADI 
TJERAMAH TENTANG PENASE 

HAT PERKAWINAN 
Baru2 ini oleh Kantor 

Purwodadi-Grohogan telah 
sungkan tjeramah tentang »Pena 

sehat Perkawinan”. Tjeramah di 
berikan oleh nj. ) munatun dan 
Nona Istinah Sun 1. dari Pene 
yangan Agama Propinsi Djawa 
Tengah. Oleh Nj.. Magmunah an 
ara lain dikemukakan adanja 
persiapan2 penetapan tenaga 
bagai Penasehat2 » Perkawinan 
'pada Pengadilan2 Agama di Ka 
bupaten. Mereka itu semuanja 
telah melalui kursus2 jang dia 
daka oleh Kementerian Agama 
di Djakarta sebagai tjalon anggo 

Gilan Agama. Oleh 
ah Sunarin didjel 

tentang usaha2 Pemerintah ur 
mengurangi pertjeraian. . Dalam 
pada itu ditegaskan pula, se i 

Agama 
Gilang 

  

     2   ser 

  

     

   

  

    
   

na Istin 

  

          

   

ad an peraturan Menteri Agama 
No. 83 th. 1949, maka oleh an 
tor I Hits 
kan terbe 
nita didaerah2. 

PURWOKERTO 
»AL-HIDAJAH” MENDIRIKAN 
GEDUNG MADRASAH DAN 

ASRAMA. 
Pada tgl. 3/12 jl. di Purwokerto 

dilangsungkan upatjara perleta- 
kan batu pertama pada pembangu 
nan sebuah gedung madrasah de 
ngan asramanja setjara modern 

tjukup untuk “menapung 200 
orang jang direntjanakan dengan 
beaja sebesar: Ik. Rp. 1.000.000,— 
Gedung madrasah jang lengkap 
dengan asramanja tsb. didirikan 
dikampung Karangsutji dalam 
kota Purwokerto atas usaha Pe 
santren ,,Al-Hidajah” jang dipim 
pin oleh K.H, Muslich dengan di 
bantu oleh beberapa orang Kjahi 
lainnja di Purwokerto. : 
Menurut rentjana gedung Mgdra 

sah itu antara lain akan dipergu 
nakan untuk membuka Sekolah 
Normal Islam setingkat dengan 
PGA Negeri, selain" memberikan 
peladjaran agama djuga peladja- 
ran2 dan pendidikan umum jang 
nantinja mendjadi bekal hidup 
dalam 'masjarakat. Dan diharap- 
kan, pada masa tahun peladjaran 
jang akan datang telah dapat di 
mulai, 

PURWOREDJO 
KURSUS KILAT BIMBINGAN 

SOSIAL SE-DJAWA 
TENGAH. 

Pada tgl. 5/12 bertempat di ko 
ta Purworedjo, oleh Kantor So- 

isial Inspeksi Djawatengah telah 
dibuka kursus kilat 10 hari Ila- 
manja. Kursus ini ehusus diada 
kan bagi tenaga ,,Bimbingan dan 
Perbaikan Sosial” jalah salah sa 
tu bagian dari Djawatan Sosial 

  
Maksudnja, untuk lebih mem- 

sekitar. pelaksanaan tu 
'gas dalam bimbingan sosial dida 
lam. masjarakat. Kursus jang per 
tama kali ini diikuti oleh 43 orang 
dari masing2 Kantor Sosial dae 
rah di Djawatengah. Selesainja 
ini kabarnja akan dibuka untuk 
angkatan jang lain. 

PEMALANG 
PENDUDUK KETJAMATAN PE 

TARUKAN- GIAT MEMBA- 
NGUN. 

Dikabarkan, bahwa dalam wak 
tu jang achir2 ini penduduk da 
erah Ketjamatan Petarukan (Pe- 
malang) giat dalam usaha go- 
tong-rojong dan membangun. An 
tara “lain penduduk didesa Kla- 
rejan dan Temuireng mulai men 
dirikan gedung SR setjara go- 
tong-rojonk jang untuk sebagian 
beajanja “telah dapat dikumpul- 
kan uang sebesar Rp. 70.000. Di 
samping itu telah didirikan suatu 
asrama untuk orang2 buta, dan 
dalam tingkat jang pertama telah 
dirawat 4 orang jang diberi di- 
dikan, 
Dalam gerakan menanam pohon 

ditepi2 djalan dan saluran 
akan memperoleh ha 
10.000,— jang nanti- Ie, Rp 

keuangan pembangunan 

  

TJIREBON 
PEMERIKSAAN TIENDRIK DE 

: : BRAAL DIUNDUR. 
dimanapun ia bertugas, dan bah- Sidang Pengadilan Negeri Ma- 
Wa anggota Korps akan setia| djalengka jang sedianja pada 
kepada kode perwira serta patuh hari Sein pagi. jbl. akan mela 

: kukan pemeriksaan untuk kelima 
pada sumpah Korps jang telah kadinja terhadap terdakwa Hen 

ialah: ,,dalamlarik De Braal, terpaksa diundur 
keadaan bagaimanapun djuga|kan hingga tgl. 17 Des. jad, ber 

Rd. Dwidjono Sastrodir- 

    

bak,” dio hakim jang mengetuai sidang 
sidang pemeriksaan tsb, berhala 

R ngan karena sakit. Dapat dikabar umusan tsb. adalah, merupa-|kan bahwa dalam sidang landju 
kan hasil daripada rapat istimewaltan — itusnanti ukan diperiksa 3 
jang diadakan Korps SSKAD se NN Mak Pat Me Nan 

3 G Je erdapat jang bernama Baden, 
lama 2 malam berturut-turut baru jang disebut2 terdakwa dalam 

sidang2 terdahulu, 
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Tergenang Air 

Aneka Djateng! 
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“ bu. Tapi sebelum serangan bala 

tan perang Inggris-Perantjis mulai terhadap Mesir, Nasser mengemu 
e perang Tn ) si) ikakan bahwa Mesir tidak menjang j 

. purns pasukan? daratnja di Si- 

  

  
baru merupakan tingkat pertamal denda masing-masing 

0. PRESIDEN 
dalam interview denga 
bahwa serangan Inggri 

Dnja djustrupadass: 

  

    

  

   

  

     

   
   

   

  

Mesir tapi diseluruh Timur Aa — SE I 3 PE gota2 Panitia Pusat Penj: mbutan 
ngah. Mesir terdjebak di Mesir. Dengan mendapat sambutan besar dari rakjat Djakarta, hari Selasa| Semaun telah menemui I.M. Ali 
situasi ja berbah awat2 pembul diam 18.00 tepat Semaun tiba dilapangan terbang Kemajoran| Sastroamidjojo ditempa  kedia- 
waktu Inggris MIG Mesir: ititip: | dengan pesawat GIA dari Bangkok. Diantara para penjambut tam-| mannja. 'Ramah-tamah diantara 
mengobarkan agi : al. pesawat2| pak hadlir Alimin, D. N. Aidid, Mr. Hardi, Chairul Saleh, Adam|kawan2 lama ini telah ' berlang- 
menja MGM 06 sebianepun tan: | Malik, Wakil Walikota Supramoto dan Professor Prijono. Pada sung sapna M Mar Bada, pat 
wartawan an k & Ta ai : . 1 : jono “Nae “. 
bahwa “MEI bahwa kami mempunjai. M1G-17,| gambar tampak Semaun bayu Pras Praha, @ menjatakan, bahwa untt : memu 

sampai pada suatu hari pada wak. 
mengenai maksud2 Inggri 
satu tindakan pertama jang dila 
kukan oleh Mesir setelah Israel 
menjerbu Sinai, adalah memindah 
kan brigade tentara Mesir jang Timbul 

ris—Perantjis-ada 3 MIG-17 Mesi 
Sa sedang terbang. Ka! 
sebuah lapangan terbang di dae- 
Se aka ,Suez oleh Musuh. 

pertempuran diudara, «: 

  

ditempatkan “di Port Said ke lam mana MIG2 Mesir berhasil 
Sinai" ' menembak 'djatuh 3 buah: pesawat 
SBN pemburu pantjargas:  " Mystere” 
Nasser menerangkan bhw pada (buatan - Perantjis) dan. mengusi: 

permulaannja, peperangan di Si- Jain?nja. Dipihak MIG Mesir. sen 
nai itu oleh Mesir dilakukan se- diri 33 295 TON, Sena 
2 pen Oa Kana PER EU TE “ , ak mengatakan dimana- 

tjara defensif, mempertahankan rana sadja Mesir telah. menitip: 

diri. »Bagi kami peperangan be-.kan pesawat? -terbangnja ketjuali 
lum lagi mulai.” Diterangkannja. di Syria. ,:Sesudah pasukan? mu- | 

" 5 Mesir jgjsuh ditarik kembali dari wilajah| bahwa induk pasukan 
dikerahkan ke Sinai itu. menu 
rentjana hendak meluntjurkan-se- 
rangan balasan pada-hari ke-/f: 
atau ke-8 sesudah 'Israel: menjer- 

.IMesir, kami banjak kisah 
hend ak: kami tjeritakan', 
Nasser. 

»Belum berachir 
Inggeris—Perantjis. 

5 ban KN kepentingan2 Inggris- 
- “'Perantjis jang mereka pertaruh- 

san ini dapat dikobarkan, angkalkan dengan mengibarkan agresi 

jang 

hadapi 

menjerang. Na 
Y : € di .. ka ada seseorang pemimpin Ing- 

Pada saat Inggeris-Perntjis MU sgris jang bertanggung djawab js 
lai menjerng, bagian besar dari herani melakukan langkah it» 
tentara Mesir berada ditengah-te Pertaruhan ini meliputi — segal: 
ngah padangpasir Sinai mengha sesuatu — minjaktanah, perdaga 

dapi tentara Israel. Di Kairo sen ngan: ment Tana: mean 
diri hanja Kanan Abatalan Tb oto mean pln Ddk 

tuk pertahanan kota. Sudah dje kata Ingeris-Perantjis mempero 
las, bahwa maksud musuh ialah jeh kemenangan militerpun — 
supaja Mesir mengerahkan pasu ,,tak akan pernah bisa mudah ut! 
kan2?nja ke Sinai, Inggris-Peran memulihkannja”. i 

tjis lalu menjerbu dan mendudu ' Waktu ditanja mengapa Mesir 
aa : Den tidak mengerahkan pasukan2 he 
2 Aa Lb bungan ea na labantuan untuk mengelakkan pen 
emiklan maka gian SS daratan pasukan? Inggris-Peran- 

Mesir itu terdjadi | 

terhadap tentara Israel: .menjerbu kesemenandjung Sinai. 

h tug permulaan penjerbuan Ingge | 

Imandan Inggris supaja menghen- 

    

  

     

    
      
   

   
   

    

               

    

aan 

  

| Berita2 Meng 

DALAM KALANGAN 

at Lubis sekarang ini sudah 

Semaun Temui 
P. M. Ali 

REBO PAGI djam 850 Se- 
maun. dengan. diantar?  ang- 

    

KEMBALI — 

|dahkan perdjalanan puk ng Se- 
  

Perlawanan 
(dadak Port 

Dura H. 

4 Perdagangan di Port Said ber- 

henti sama sekali, sesudah pihak 

Inggris menangkap 3 orang pemi- 
lik toko jang membangkang dan 
tidak mau menuruti perintah ko- 

| 

tikan pemboikotan mereka. thd 
pasukan2 Inggris-Perantjis. Para 
'pemilik toko dan warung semua- 
nya mogok dan sama sekali tidak 
(membuka perusahaan mereka, se 
bagai. protes terhadap tindakan   ri tentara Mesir supaja terpentjil tjis di Port Said, ,Nasser mendja 

dipadang pasir, hingga. m wab: ,,Kami mungkin belum lagi 
hendaknja dapat menghantjurkan berachir menghadapi Inggris & 
mereka, dan baru kemudian me Perantjis, dan saja tidak ingin 
nierbu induk-negeri Mesir yberbjitjara. mengenai... strategi”. 

, : , Nasser menerima Mecklin diru- 
leluasa. Komando Mesir memu rah presiden, sebuah rumah h'n- 
tuskan untuk menarik kembali sa sa jang 'letakn aipi ir 'kota 

ma sekali pasukan2nja dari Sinai Kairo. - Be enan Pena 
melihat perkembangan demikian 

dan delta Nil. 

Ktni gera mk OperasiMiliter Besar'an? 
Lloyd: Sangat Banjak Sendjata 

membom lapangan? terbanz Me|Sovjet Van 1000 Teknikus Soviet Di Mesir 

ra Mesir, Nasser mengatakan: , , 
bahwa karena angkatan. udara|K gta?Scl 
Inggris-Perantjis terus — menerus - 

sir, maka angkatan udara Mesir| MENTERI LUAR negeri 
tix dapat melindungi dgn sem- c bu telah membela serangan I 

takan dalam madjlis rendah 
ai. Dari djumlah tank T-34 “00an “Sovjet jang djatuh K 

si buah, tent a Mesir kehilangan 
39 buah tank buatan Sovjet ini. 
Dari djumlah 300 mobil lapis 
badja, 54 buah djatuh ketangan 
musuh. Delam pertempuran Abu 

Aweigla .di Sinai, timur, Mesirgke 
hi mnoa9 24 meriam, 24 Imeriam| 
sIf-sroneled dan. 21 tatik 4,Sher| 4 
mom? buatan Amerika. 01 “Gi 

Nasser seterusnja mengatakan! g 
bahwa Walaupun pasukan? 1 Iesir FP” 
jang mempertahankan diri di Ab 
Aweigla ini djumlahnja djauh 
lebih ketjil dari tentara Israel ja 
menjerbu, jaitu 2 bataljon mela- 
wan 3 brigade, namun tentara 
Israel 3, hari lamanja menjerang 
Abu Aweigla tanpa'bi “« 
achirnja" baru mendhdukinja $es 
dah tentara Mesir ditarik kem- 

Ls Inggris-Perantjis-Israel 
mpersia 

            

   
   
   

   
   

  

  

| Kesulitan2 
DEWAN PARTAI ,,Persatuan 

Indonesia Raya” (P.LR.), setelah 
| t plenonja di 

arta baru2 ini peppajuni kan 

djabatan Menteri lowongan dja asi “dalam 

    

    

    

    

paja : 
bali. Pertahanan. segera 

: Pet tempo jang sesingkat-singkatnja. 
Mesir menitipkan pesa- Kamaataan Pertahanan itu ada 
wat? terbang di negara?| sh kementerian jang volwaardig, 
Arab lainnja. berat dan penting (vitaal), maka 

Nasser mengatakan seteruspja|dari itu menterinja tak dapat me 
Ye Irangkap djabatan lain. 

  

si Done setanafutnja — jang mengenai 

Asal Tjerai Dulu Mana nan amaton dinjatakan, 
: A PNS “ibahwa untuk mentjegah ekonomi 

Dari Suaminja Bi- jang “sekarang bertambah puruk, 
Yg maka Partai ,,Persatuan Indone 

  

RT 315 ia Raya” mendesak, supaja Pej 

saDiterimaKerdja Ban menstabiliseer keadaan Pan : Sa 2 konomian dan keuangan In 

lau tel MAA pegawai Di | Konesia,” dengan mengadakan 
datang dikantor Pemerintah kota | -ver-all planning”, financiering 
Modi: ,- untuk melamar pes UOtuk pembangunan ekonomi, 

Bana Bag memerangi Na $ memperbanjak kadertraini8g,: 

sakit umum Modjokerto. Kedata) PN ikan keachlian Lang NA 

el terima onil: pembangunan harus 

Oa RAN Kena Napi darkan dari kepentingan parta! 
da 5 , tja 

berapa hari kemudian pelamar! Sau golongan dan semua ren 

itu menerima surat dari e “jang na2 Rrus di'etapkan. dalam un 

'Port Said. 

erta- memusatkan segala ke . : | 
naa, didaerah Ke Hn Sovjet Siapkan 

  

   is - Mesir itu smenundjukkan 1 te Naa operasi2 

tentara pendudukan. Walaupun 
ada larangan -dari pihak “tentara 
pendudukan, penduduk Port Said 
menempel-nempelkan gambar Pre 
siden Nasser ditembok2 diseluruh 

n Mesir Utk 

Inggris Sciwya Lloyd hari Ra 
is terhadap Mesir dan menga 

“Inggris-Perantjis selama agre 

Kata Lloyd, djumlah perleng- 

kapan jang ditemukan oleh pa- 
uKand penjerbu itu ,,djauh le- 
Sia: besar daripada apa jang di- 

Satuhkan . utk "memperlengkapi 

Sa “Mesir”.  Dikatakannja 
sahiwa ,.tiap2 tjabang tentara Me 

ir Sunfi trasi 

kannja bahwa Sovjet telah mengi 

mkn ,sekurang2nja 1.000 tek 

nikus, lebih dari 1.000 kendara- 
an militer, pesawat pemburu dan 
pembom dan lebih dari 1 djuta 
helai selimut”. 

Menurut Lloyd, Inggris dengan 
resmi tlh memperingatkan Isra- 
el supaja negara ini djangan me 
njerang sesuatu negara Arab. Ka 
rena adanja perdjandjian perta- 
hanan Inggris-Jordania mungkin 
akan menjebabkan tentar, Ingge 

'ris melawan Isrpel. Seterusnja 1x 
mengulangi utjapannja bahwa 
tak benarlah Israel telah dihasu 
Inggris supaja menjerang Mesir. 
Dikatakannja bahwa antar, Ing- 
geris dan Israel tak pernah ada: 
kata sepakat sebelum -mengobar 
kan serangan terhadap Mesir. 
: », Pemilihan di Jordani: 

komando bersama, URSS” 
Tapi, kata Lloyd, ,,memang Ic 

nar bahwa - pemerintah Inggris 

menginsjafi bahwa mungkin akan 

timbul. kesulitan2”, dan dikatakan 
nja bahwa sebelum penjerbuan Is 

rael ke Sinai itu semakin hangat 
Dalam pada 

3   
insiden2 perbatasan. 
itu ja mengatakan bahwa anggo- 
ta Fadayin (barisan berani mati) 
melakukan perembesan?2 ke Israel. 
Dikemukakannja pula bahwa 

2 Okt: j.l. (8 hari sebelum Israel 

menjerang Mesir) diadakan pemi   memberitahukan, bahwa lamaran | 9ang2 dan pebagniaa, i 
nja itu dapat Akentank aran| Bilamana jang tersebut diatas, 

nja, dengan sarat bahwa ia “yag Pemerintah sekarang idak mem 

bertjerai dari suaminja. Selandjut perhatikannja, maka Partai ,,Per 

nja pelamar tersebut diminta da| satuan Indonesia" Raya” tidak 

tang disebuah h dikampung | lapat membenark - tindakan Pe 

Djagalan, kota Modjokerto. — |merintah 'jg njata2 melahirkan 

Menerima surat itu, pelamar | eadaan jang bertambah buruk 
tersebut merasa heran dan surat| lan menjedihkan bagi  masjara- 
S. itu diserahkan kepada suami-|kat itu, melainkan  'berkesim- 
nja. Suaminja mendjadi sangat | ulan, perlu adanja usaha untuk 
marah, dan seketika itu djuga| menstabiliseer Pemerintah” dgn 
terus datang kekantor Pemerintah : Da APM ter bak ai 

Ka aa ga Ba 
Cerdik Me baru, sehingga ..the right men 

« orlon the right place” segera bisa 

|#ilaksanakan. Demikian pernjata 
lin D:P. P.ILR. jang ditanda-ta- 
ngani oleh 'M. Sewaka. 

TAN ani 

begitu djauh tidak membawa kor 
ban, karena belati pegawai DKA 
jang sudah disiapkan tidak sam- 
pai. digunakan. JARU arel   
       

   
   

z 

        

  

   

   
     

   

EN 

untuk PBB seksi Wan 1 
oleh organisasi2 wanita Dje 
ta, akan mengadakan pertei 
peringatan pada hari Senen 
di Menteng Raya ta.» 
Pada Hari Ibu tgl. 22-12 nanti, 
Badan Kontak Organisasi Wani- 
ta Bogor akan menjelenggarakan 

uan | mimpin” 'Madjelis 
d.|dan Perindustrian K.V.K: 

  

     terian Keuangan kini 
mempertimbangkan 

al. akan diseral 5 
penundjang korban agressor Ing- 
geris-Perantjis-Israel di Mesir. — 
Walikota Djakarta Raya “Sudi- 
ro jang sedjak tgl. 17 Oktober!| 

1 

  

uangan nara langganan 
itu, — Pimpinan 

  

resmi keluar negeri, hari Selasalmengundang wakil2 
ibl. tiba kembali ditanah air me-| Daerah IPPI dari seluruh Indo 
ya Pe “dan Pa sad : ga 

Panitya Aksi Desentralisasi Jaja-|an antara Pengurus Daerah selu 
san Kopra di Makasar Gta rah Indonesia di Bandung 
komunikenja menjatakan, bahwa|23 s/d 25 Desember 
pengoperan tanggung djawab Ja- 
jasan Kopra ketangan Guberhur, 

  

'gara -telah didjatuhi   
4 

Peang itus — 

jan Ekonomi Indonesia Pusat 
olah mengadjukan kepada Men- 

1jteri Perekonomian Mr. Burha- 

'Inuddin daftar tjalon iama2 pe- 
1 Perdagangan 

(Ka- 
mer van Koophandel). — Kemen 

sedang 
diadakannja 

& suatu peraturan ,,fiscaal bankge- 
pekan sosial Pan Iheim” jang akan memungkinkan 

hkan guna fonds|bank2 menolak permigtaan Dja- 
watan Padjak untuk memberikan 
keterangan2 tentang keadaan ke- 

bank2 

: IPPI Daerah 

jl. mengadakan perdjalanan tidak| Priangan telah memutuskan utk 
Pimpinan 

'nesia untuk menghadliri pertemu | 

tgl. 
jad. — 

Tiga orang anggauta Polisi Ne- 
hukuman 

Rp. 50,— 

lihan umum .di Jordania, jang 

menghasilkan sebuah - parlemen 
jang lebih extrim dan lebih be 
sar-sikap permusuhannja  terha- 
dap Israel”. L 

Dalam pada itu Lloyd tidak me 
ngatakan “bahwa djustru mendje- 
lang pemilihan ini Israel melaku 
kan- serangan besar2an didaerah 
perbatasan Jordania. Seterusnja 
Lloyd mengatakan bahwa tgl 24 

Oktober  terdjadi suatu move ,,jg 

sangat penting bagi Israel”, ja- 
itu: pembentukan komando bersa 
ma Syria-Mesir-Jordania . dibawah 
pimpinan panglima besar Mesir. 
Lloyd sekali lagi menjinggung- 
njinggung faktor URSS dan “dika 
takannja: ,Tampaknja seakan- 
akan Mesir dilindungi oleh veto 
Sovjet dalam Dewan Keamanan 
dan tampaknja Mesir dan kawan2 

dap Pas. Inggr.- Ptjis 
Lebib Effektip Dari Perlawanan Penduduk 

Perantjis Thd. Serdadu? Hitler 
SEORANG PANDU pelajaran bangsa Djerman jang be 

“kerdja di Terusan Suez Rabu mengatakan kepada wartawan 
kataj/United Press Edward Ingram, bahwa kampanje perlawanan 

passif penduduk kota Port Said terhadap pasukan2 Inggris- 
-Perantjis jang menduduki tempat tinggal mereka, adalah lebih 
etfekti daripada apa jang dilakukan oleh rakjat Perantjis wak 
tu tentara Djerman Pitler menduduki Perantfis dalam Perang 

DULLES MASUK BEKERDJA 
f LAGI. 

Foster Dulles. sudah masuk be- 
kerdja kembali dikantornja di ke 
menterian luar negeri, Washing- 
ton, mulai hari Senen. Seperti di 
ketahui, ia telah mendjalani pem 
bedahan kanker dalam utjus dan 
setelah itu beristirahat di Flori- 
da. Sabtu j.a.d. ia sudah terbang 
ke Paris utk menghadtiri sidang 
DEWAN NATO, jang akan di 
mulai tgl. 11 Desember. 

ahwa perlengkapan militer bua |: 

Akan Tarik 'Men- 

Sovje Dikata-fkan krisis kabinet. Menurut Moh, 

maun “ketanah-air kepac 1 perwa 
kilan2 R.I. diluar negeri telah di 
insiruksikan agar memb.ri ban- 
tuannja: Semaun a.l. menjatakan 
kesediaannja memberika: tenaga 
dan pikirannja bagi kep.ntingan 
negara dan tanah-air. 

Siangnja Semaun berangkat ke 
Surabaja dengan GIA untuk me 
nemui ibunja jg tinggal di Gu- 
nung Sangsir, ketjamatan didae- 
rah Pasuruan. Seperii di Djakar 
ta, di Surabaja nanti ' Semaun 
akan disambut .Panitya Penjam- 
butan Setempat Surabaj. jg dike 
tuai Dr. Samsi, Menurut rentja 
nanja, di Surabaja nanti Semaun 
akan temui Gubernur Djawa Ti 
mur, sebelum meneruskan perdja 
lanannja ke Gunun, Sangsir. Da 
pat dikabarkar pula, bahwa sete 
lah beberapa hari di Djawa Ti- 
mur, Semaun akan kembali ke 
Djakarta, kira2 tgl. 12 Desem- 
ber nanti. Mengenai keluarganja 
ig ditinggalkan di Moskow, me 
nurut rentjananja “baru akan me 
njusul ke Indonesia setel”h sega 

Passit Pen- 
Said Terha- 

Wartawan UP ini diberitahu 
oleh sumber2 Mesir supaja mz 
lam Rabu il. diangan keluar da 
ri tempat penginapannja. Sebaga 
mana telah diwartakan, sementa 
ra ini pihak tentara pendudukan 

ubisSuda 
| Djurubitjara 'A.D Tidak Benarkan Atau Menjangkal 

— Lubis Tetap 
wa kolonel Zulkifli Lubis jang oleh pemerintah verah dipersatahkan mengadakan komplotan 
untuk menggulingkan pemerintahan, kini sudah ada dalam tangan jang berwadjib. Djurubi 
tjara angkatan darat ketika ditanja mengenai ditangkapnja kolonel Lubis itu tidak bersedia 

member.kan sesuatu penegasan, selain mengata kan: ,Saja belum mendapat mandat dari pim 
pinan Angkatan Darat untuk ,menerangkan atau mendjawab pertanjaan, apakah Kolonel 

MANA An Tau 

  

.. 

'rtangkap?     3 
enai 'Tertangkapnja Kol. Lubis 

p Kolonel 
2 jang berdekatanaungan pimpinan tentara tersiar kabar2, bah 

tertangkap atau belum”. 

Djurubitjara tersebut djuga ti- ' Mendjawab pertanjaan selan- 
dak 'apat mendjawab-pertanjaan, djutnja diterangkan, bahwa Zul- 
apakah pernjataan seperti dise- kifli Lubis sampai saat ini ma 
aa 2 NA “diartik sih tetap merupakan anggota Ang 
Dut an diatas itu, dapat « lartikan katan Darat dan tetap pula .mem 
bahwa Kolonel Z. Lubis dewasa| punja status sebagai seorang Ko 
ini sudah tertangkap atau seti-|lonel. Dia hanja dischors oleh pi 
Jak-tidaknja sudah diketahui ,dje| hak'berwadjib dari kedudukan 
djaknja”. Ia “hanja menjatakan:|dan pengangkatannja sebagai 
Terserah kep da umum untuk Panglima 'Tentara dan  Territo- 

menarik sesuatu kesimpulan sen 
'rium I Aki Bagan” jang ta 

diri tentang bal diatas”, Menge- dinja tela tetapkan disediakan 

nai persoalan ' jang menjangkut 
baginja guna menggantikan kedu 

liri Kolonel Z. Lubis itu sendiri, 
dukan Kolonel Simbolon. Demi 
kian djurubitjara A.D. 

djurubitjara Angkatan Darat mel  Pertanjaan sampai dimann ke 
nerangkan, bahwa ,,masalah Ko benaran berita2 jang “disiarkan 

lonel Z. Lubis dihadapi dengan| Sleh pihak surat kabar, jang me 
setjara bulat oleh seluruh anggo 
ta Staf Umum Angkatan Darat”. 

   

ngatakan, bahwa Kol. Lubis 
pernah ,,bersembunji” didalam 
rumah salah seorang anggots Ke 
dutaan asing di Djakarta. dan 
apakah bagi Kol Lubis oleh pim 
pinan AD diberikan/ ditentukan 
suatu batas waktu utk melapor- 
kan diri, oleh djurubitjara AD ha 

inja didjawab dengan kafa wait 
and “see”, Ditambahkan, bahwa 

“berita jang dilansir pers dan mem 
punjai hubungan dengan persoa 
lan Kol. Lubis, mendapat perha 
tian sepenuhnja dari pimpinan 
AD dan dimana perlu dilakukan 
penjelidikan2. 

Terhadap orang jg ,,sem- 
bunjikan” Lubis akan di- 
ambil tindakan2? 

Djurubitiara A.D. dalam kete- 
rangan selandjutnja sebagai dja- 
waban atas pertaniaan2 jg diadju 
kan, menjatakan, bahwa  diika 
Kolonel Lubis misalnia ,,tertang- 
kap” didalam rumah salah se- 
orang, maka terhadap diri orane 
jang mendjadi pemilik rumah itu 

KN 

PBB Terima Baik 
Resolusi Amerika 
Dkk Ttg Hong- , 

garia 
MADJELIS Umum PBB dalam 

pemungutan suara hari Saran 
pagi telah menerima baik resolusi 
14 negeri, ijaitu jang dipelopori 
oleh Amerika Serikat, jang minta 
supaja Honggaria dan URSS se- 
lambat2-nja pada tgl. 7 Desember 
ja.d, melaksanakan semua reso- 
lusi PBB tentang Honggaria, de- 
mikian UP, Hasilnja pemungutan 
suara tsb. ialah 54 negeri setudju, 
10 menolak dan 14 abstain, Indo 

  

  1 Ja sesuatunja beres bagi Semaun 
bukan sadja telah menggangguldt Djakarta ini aa 
siaran2 Radio Kairo dan radio “ 
Mesir lain2njia, .melainkan dju- 
ga merampas segala pesawat ra 
dio jang mereka temukan diru- 
mah2 penduduk. Pernah - pul: 
tentar, pendudukan melarang 'ke 
datangan kiriman bahan maka- 
nan dan djururawat?2 Mesir dar! 
Kairo. (Antara) 

DUTABESAR2 Pakistan, 

Menteri luar negeri A.S. John 
tr” karena ,,achir2 ini telah 
kenegara2 sekutu Barat tsb. 

Ke-empat dutabesar menjata- 
kan bahwa ,,adanja pertjobaan2 
infiltrasi” ini ,,mengantjam  ke- 
amanan dan keutuhan” 4 negara 
anggota Pakt Baghdad. Sebagai- 
mana diketahui, Kemis seminggu 
ji. kem. Tuar negeri A.S. menjata 
can bahwa A.S. menjokong ne- 
gara2- Pakt Baghdad di “Timur 
Tengah, dan akan. merasa ',,sa- 
ngat kuatir” kalau terdjadi pelang 
zaran terhadap 'kedaulatan dan 
kemerdekaan : nasional -“negara2 
tsb. Ke-empat dutabesar tak.hen 

Idak memberi- keterangan lebih 
'andjut mengenai ,,pertjobaan in- 
filtrasi” tsb. 

  

Masjumi Tidak 

teri”-nja 
KETUA UMUM  Masjumi 

Moh. Natsir menerangkan bahwa 
ia tidak mempun'ai niat untuk 
menarik kembali Menteri2 Masju 
mi dari kabinet atau menimbul- 

Pembesar2 ALS. menerangkan 
bahwa pemerintah Amerika Seri 
kat bermaksud minta uang ke- 
pada Kongzgres tahun depan, utk 
riemborikan bentuan militer, Tag! 
kepada anggota? Pakt Baghdad 
di Timur Tengah, jakni Turki, 
Pakistan, Irag dan Iran. Bahwa 

  
Natsir, krisis kabinet pada saat 
ini tidak akan menguntungkan 
negara. Keterangannja itu diberi- 
kan berhubung tersiar berita2 ja 
menjatakan seakan-akan Masjumi 
hendak menarik Wakil P.M. Per 
tama Mr. Moh. Rum dari kabi- 
net. (KP-Ant.) 

Wanita' Honggaria Di Bu- 
dapes 'Demonstrasi-iLagi 
Perlak2 Dan Atjukan Kepal''V reka K epeda 

en ka Serdadu2 Sovjet 

aan Kemis seminggu il. itu ada 
tah suatu peristiwa penting, meng 
ingat bahwa A.S. bukan anggota 
penuh Pakt Baghdad: (Antara). 

    

KAUM WANITA Hongaria di Budapest hari Rabu telah 

nengadakan demonsirasi untuk kedua kalinja, sesudah demon 

rasi untuk memperingati putera2 Hongaria jang gugur dim 

ormberontakan dibubarkan oleh tentara Sovjef Selasa jl. De 

Yk anleh tulis wartawan kantorberita Amerika ,,United Press” 2 

assell Jones dari Budapest hari Rabu. 
1g , terdiri dari kaum wanita tua- 

Tank2 dan mobil2 lapis badja | muda dan berbagai lapisan | so- 
tentara Uni Sovjet berderu-deru|sial. Tapi djumlah mereka hari 

didjalan2 kota Budapest, untuk Rabu itu tidak sebesar Selasa 
menahan barisan demonstran jg jl, waktu 30.000 wanita berkum 

5 pul di Medan Pahlawan, untuk 

Nota BelandaKpd 
Sek-Djen PBB 

meletakkan karangan2 bunga di 
makam pahlawan jang tak di- 
kenal. Selasa jl. serdadu Sovjet 
melepaskan tembakan2 keatas, 

“Ihingga seorang wanita mendapat 
PEMERINTAH Belanda hariljuka kakinja karena  kedjatuhan 

Rebo dengan perantaraan wakil-|peluru. ' 
nja di PBB Karel Schuurman| Hari Rebo, sedjumlah  ketjil 
telah menjampaikan sebuah nota |wanita dalam kelompok2  ketjil 

kepada Sekretaris-Djenderal PBB | meletakkan bunga dikaki patung 
Dag Hammarskjoeld tentang tin-|patriot dan sastrawan  Petoefi, 
dakan2 jang telah diambil oleh|melalui deretan tank2 Soviet. 
pemerintah Indonesia — terhadap 
para tahanan Belanda di Indone- 
sia, Dalam nota itu pemerintah 
Belanda antara lain minta per- 
hatian PBB mengenai apa jang 

  

A.S Akan Perbesar Bantuan 
Militernja Kpd Negara? Pakt 
Bagdad Di Timur Tengah 

Pakt Baghdad, hari Rabu telah 
luar negeri Amerika Serikat John Foester Dulles dan pembe 
sar2 jainnja, dalam mana mereka.al. menjatakan ,,merasa kua 

A.S. telah mengeluarkan perniaj 

sudah selajaknja diambil tindakan 
tindakan sebagaimana  mestinja, 
sesuai dengan dasar2 hukum jang 
ada sekarang. 

Memorandum G.K.S. 
Mengenai memorandum jang 

haru2 ini disampaikan ,,Gabu- 

ngan Kepala Staf” kepada Peme 
rintah, djurubitjara A.D. mene- 
rangkan, bahwa 
G.K.S. itu adalah merupakan 
salah satu usaha dalam rangka 
kebidjaksanaan untuk menjalur- 
kan perasaan2 tidak puas terha- 
dap keadaan sekarang jang ada 
dikalangan anggota2 A.D. chu- 
susnja “dan Angkatan Perang 
umumnja,. untuk mendapatkan 
perbaikan2 jang sewadjarnja dari 
Pemerintah. 
Memorandum jg demikian itu, 

setiara resmi, baru disampaikan 
G.K.S. untuk pertama kalinja ke 

nesia setem blanco, 

Iran, Irag dan Turki, anggota2 
berunding dengan menteri 

terdjadi pertjobaan2 infiltrasi” 

  

Bali Akan Keban 
djiran Turis Lagi 
“UNTUK memenuhi keinginan 

memorandum 

  

  

Rusia-Bulgaria 2-1 
GeorgeBreen (A&.S) PetjahkanRekor Dunia 
Berenang Djerok 1.500 M Geja Bebas — 
. Sukarno Dan Saket 

de Melbourne tgl 5 Desember, 

pertandingan dengan 2 x 15 

ria 1 gol. 5 
Dengan kemenangan: jang” di- 

seroleh kesebelasan Uni Sovjet 

itu, maka kini mendjadi terang, 

sahwa dalam pertandingan finale 
jang akan datang, Uni Sovjet 

  

Kapal Malaya Di 
sergapBadjak Laut 
SATU DARI 2 buah kapal 

pantai ketjil Malaya jg ditangkap 
oleh badjak laut diperairan an 
tara pulau Penang dan Sumatra 
Sengn pagi jbl., telah berhasil 
meloloskan diri dengan  djalar 
memutuskan tali-penarik sewaktu 
kapal2 tersebut ditarik oleh ka- 
pal badjak-iauf ity kearah Indo- 
pesia, demikian dikabarkan oleh 
United Press dari Penang. Per- 
istiwa tsb. telah dilaporkan ke 
pada polisi di Penang oich anak 
buah kapal jang dapat melolos- 
kam diri itu setelah mereka dgn 
selamat dapat memasuki pelabu- 
han Penang dengan muatannja 
jang terdiri dari 12 ton karet. 
Kedua kapal tsb. meninggal- 

kan salah sebuah pelabuhan In 
donesia jg tidak disebut  nama- 
nja pada hari Djum'at jl. menu 
dju ke Penang. Sewaktu mereka 
mendekati pulau Kendi, sebelah 
tenggara Penang, mereka diser- 
gap oleh sebuah barkas jg mem 
bawa 12 orang jg bersendjata- 
kan karabijn dan senapan. Pihak 
badjak laut melepaskan 2 temba 
kan peringatan sebelum 2 kapal 
Malaya. tsb. menjerah, Setelah 
menjerah, pihak badjak laut mey 
nempatkan seorang pendjaga jg 
bersendjata disalah satu kapal 
jg tertangkap itu, lalu menarik 
mereka kembsli kearah perairan 
Indonesia: 

Ditengah dialan anak buah ka 
pal Malaya jg tidak didjaga ber 
hasil memutuskan tali penarik 
nja, segera menghidupkan mo 
tor2nja dan l:ri kedjurusan Pe 
nang, Pihak badjak-laut tidak 
berusaha untuk mengedjarnja se. 
telah melepaskan beberapa tem- 
bakan. Sampai sekar:ng belum 
diterima berita fentanc kapal 
lainnja ig tertangkap itu. Demi: 
kian United Press. 

  

nja menerangkan, bahwa 

  

  para fouris dari Australia, achir 
bulan depan kapal pesiar ,,Oron- 
say” milik Maskapai Pelajaran 
»Orient Line“ dalam perdjalanan 
nja ke London akan singgah di 

pada Pemerintah, tapi setjara 
routine hal itu sudah sering di 

Demikian rintah. djuru-bitjara | 

Demikian keterangan I. Ch. 
Mieog, direktur ,,Nitour” kepada 

pergeseran A. D. 
Tentang ,.pergeseran2” jang -ada 

  

itu sekarang ini ada terdir 

bitjarakan dengan pihak2 Peme- raj 

si . Aa Angkatan Darat. 
Bali Ne Na dengan 2 Masalah Lubis tak ada hulan utama, .menjempurnakan Ang 
membawa “1.2 orang “ touris. bungan dengan pergeseran |katan Darat. 

apa jang dikatakan ,,perge    
kalangan Angkatan Darat 

itu adalah dilakukan 7 
rangka ,,tcur of duty”. dike'-” 
an Angkatan Darat, dengan turi 

, Masalah Kolonel 
Lubi sama sekali tidak ada hu- 
bungannja dengan pergeseran2 
dalam kalangan Angkatan Darat”. 
Demikian dikatakannja. 
  

,,Antara." didalam Angkatan Darat, djurubi ' 
Untuk melajani para touris jg tjara Angkatan Darat selandjut- 

akan . menjaksikan keindahan 
aldrin pulau Dewata ini antara 
perusahaan2 touris jang berke- 
pentingan - dengan Nun 
daerah setempat telah direntja- 
nakan kerdja sama untuk menjs- 
Giakan kendaraan2 guna pengang 
kutan kepedalaman dan tempat2 
penginapan. : : 

Biasanja kapal2 ,,Orient Line” 
dalam pelajarannja Australia — 
Colombo — London tidak sing- 
gah di Indonesia. Bila dalam 
kundjungannja ke Bali jang per 
tama kali'ini ” membawa hasil2 
baik, untuk mengembangkan tou 
risme dunia selandjutnja route pe 
lajarannja akan diubah, mendjadi 
route Australia — Bali — Singa 
pura — Colombo — London pu 
lang balik. Mengingat bertambah 
besarnja perhatian luar negeri 
terhadap tourisme di Indonesia, 
dipandang perlu pengusaha2 tou 
ris maupun pemerintah memper- 
luas pendirian hotel2 ditempat- 
tempat dimana sering mendapat 
kundjungan para toruis. Demiki- 
an I. Ch. Mieog. 

PEMBUNUHAN JANG 

Selandjutnja dikatakan, bahwa 

1lat2 pemerintah Belanda di 
irian Barat telah melakukan 
sengrusakan dan pembasmian ba 

-ang2 .kebudajaan penduduk, se- 
1ingga mengakibatkan kemarahan 

rakjat Irian Barat. Rupa-rupanja 

alat2 Belanda di Irian Barat be 
um puas dgn pengrusakan ba- 
rang2 kebudajaan itu, rakjatnja 

pun akan dimusnakan djika di- 
anggap bertentangan atau mela- 
wan tindakan2 kolonial dari pe- 
merintahan Belanda di Irian Ba- 
rat itu. 

Saudara2 kita itu mengalami 
tekanan2, perbedaan2 perlakuan 
(diskriminasi), penghambatan ke- 
madjuan, tidak terdjaminnja hak- 

hak demokrasi dan selalu berada 
dalam ketakutan. Tidaklah meng 

herankan djika seringkali putra2 
Irian Barat meninggalkan wila- 

Hatoyama Usaha 
kau Persetudjuan 
RRT Dgn rfalwan 
. 

PERDANA MENTERI Dje- 
pang sefjara pribadi telah meng- 
andjurkan  adanja persetudjuan 
antara Tjiang Kai Sjek dan pe- 

in2 RRT, Demikian menu- 
rut berita2 pers Djepang pada 
hari Selasa, Paling sedikit 3 su- 
rat kabar jg. tak berfihak kabar 
nja telah memberitakan "pada hari|jahnja, terpaksa melarikan diri 

Selasa, bahwa perdana menteri| kewilajah Revublik Indonesia, 
dimana rakiatnja su- h menga- Djepang, Ichiro Hatoyama, ,,me- 
lami kemerdekaan penuh. ngumumkan” hal itu waktu di- 

adjukan pertanjaan2 dalam ma- , : 

dilis tinggi seksi luar negeri pada| ” Dari mereka jang melarikan 

hari Senin, | i diri itu, tidak lain didapat kesan   Tampak orang2. perempuan ber- 
teriak2 dan mengatju-atjukan ke- 
pal mereka kepada serdadu2 

disebutnja perkosaan — terhadap 
'hak-hak manusia jang menjebab- 
kan beberapa warga Belanda 

Sovjet. Seperti djuga Selasa j.l. 

melarang kaum pria ikut serta 

mendjadi korban.” Demikian Reu 

demonstrasi — ' chawatir kalau2 
kaum demonstran akan ditembaki 
kalau orang laki-laki ikut2.   nja hendak mengobarkan agressi 

lagi tehadap Israel”. (Antara). 

     
atau pendjara 5 hari oleh Penga- 
dilan Negeri Bandung, karena di 
persalahkan telah lalai dalam me 
lakukan kewadjiban mereka hing 
ga seorang hukuman bisa mela- 
rikan diri. — Kepolisian propinsi 
Sumatra Utara menerangkan, bah 
wa dalam waktu jang terachir ini 
kegiatan penjelundip2 - dipantai2 
Sumatra Timur telah agak ber- 
kurang. — Kini berita sajang 
dari luar negeri. Tjadangan emas 
dan dollar daerah sterling . telah 
merosot 279 djuta dollar selama 
bi. Nopember jbl. — Kemente- 
rian2 luarsnegeri dan pertahanan 
Turki hafi Selasa. membantah 
berita2 radio Moskow jang me- 
ngatakan bahwa dua bataljon 

- tentara Turki telah dikirim ke 
Irak. — Pemerintah Mesir malam 

- Selasa mengatakan, bahwa pena- 
rikan mundur pasukan2 Inggris- 
Perantjis dari Mesir harus dila- 
kukan setjepat2-nja tanpa sjarat. 
— Djepang akan mengusulkan 

supaja konperensi Dewan Mente-   
    

Rabu pagi itu telah ditemukan 

surat2 selebaran didjalan djalan 
'ang- menjerukan supaja - Kamis 
liflakukan demonstrasi besar-be- 
saran,-jakni hari peringatan Ka- 
holik Hongaria, Szent Niklas. 
Disamping itu diserukan supaja 

kaum wanita Budapest Rebo itu 

ter dari New York, (Antara) 

ri Rentjana Kolombo diadakan di 

Tokio tahun j.a.d. dalam sidang 
ke-8 konperensi Rentjana Kolom 
bo jang kini sedang diadakan di 
New Zealand. — Para pemim- 

pin partai Konservatif dalam par 
lemen malam Selasa jbl. jakin 
benar, bahwa pemerintah Eden 
akan memperoleh suara  terba- 
njak bila pemerintah ini meminta 
mosi kepertjajaan mengenai poli- . 
tiknja ,,keluar dari Mesir” jang 

diumumkan hari Senen. — P.M. 
Junani ' Constantine — Karamanlis 
dengan disertai oleh Menteri Luar 
Negerinja,  Evangelos  Averoff 
hari Senen j.l. bertolak ke Bel- 

grado untuk mengadakan pembi- 
tjaraan2 dengan pemimpin2 pe- : k 

morintah Jugoslavin. — 2 otang Para Jningia, meninggalkan kot 
Amerika bekas serdadu jang me kukan serangan besar?n (serang- 
milih hidup di Tiongkok setelah an Sovjet kedua kalinja). Jones 
perang” Korea, hari Rebo jbl. San Tai sega 

terbang kembali kenegerinja dgn Aria barat dan berharap dapat 
na 20 Mgr sa Natal mentjapai Wiena malam — Kamis 

ersama sanak keluarganja, 

lawan regime Kadar. Sementara 
“ita Radio Budapest menjiarkan 
hari Rabu bahwa kaum buruh 
timbang batubara di Pecs (dima 

ha terdapat pula tambang-tam- 
bang uranium) Rabu 'itu tidak 
masuk bekerdja, mes.urut ketsra 
ngan, urtuk merajakan Hari San 
to Pelindung  ereku (Antara). 

Wartawan United Press 
diusir dari Hongaria. 

Wartawan United Press Russell 
Jones telah mendapat perintah 
dari pemerintah: Hongaria supaja 
ia sebelum tengah malam malam 
Kamis meninggalkan Hongaria, 
kalau tidak, ja akan ditangkap. 
Demikian kata Jones melalui tele 
pon sebelum bertolak. 

Jones tetap ada di Budapest se 
bagai satu2nja wartawan Ameri- 
ka Serikat sesudah wartawan2 

  
  litu djuga, (Antara). 

rakjat Hongaria berontak- lagi me 

jang sama, ialah karena sudah 
tidak tahan tekanan2 alat-alat 
pemerintah Belanda disana, dan 

Kementerian luar negeri Dje- 
pang dalam pada itu ' memban- 

Belanda Mabuk Kekua- 
8. 3 18 | ' 'saan' Di'Irian/ Barat ' 
Kem-Pen Ketjam Tindakan Belanda |Jg 

Sewenang - Wenang 

terhadap 7 orang Indonesia itu, ialah salah satu. tjontoh lagi 
dari kekedjaman dan tindakan sewenang2 Belanda dalam tja 
ra melakukan kekuasaannja di Irian Barat. Kita menjatakan 
penjesalan terhadap tindakan pembunuhan itu.dan menjatakan 
protes sekeras2nja terhadap pemerintah kolonial Belanda di 

irian Barat. Demikian antara lain siaran Kementerian Penera 
ngan melalui Radio Republik Indonesia Rebo malam mengenai 

tindakan2 Belanda terhadap penduduk di Irian Barat baru2 ini. 

  

S5 

dilakukan oleh tentara Belanda 

Belanda hendak menu- 
tupi kekedjaman2nja di 
Irian Barat. | 

Semuanja itu menambah kenja 
taan,.. bahwa tidak ada maksud 
dari Belanda untuk memerdeka- 
kan dan memadjukan rakjat Irian 
Barat, malah sebaliknja, Belanda 
lebih memperkeras kekuasaannja 
dan memperkuat pemerintahan 
kolonialnja. Jang kita rasakan 
hanja suatu tindakan sewenang2 
dan tidak adanja keadilan, jang 
berlaku hanja hukum tembak, ter 

hadap rakjat jahg dipandangnja 
menentang pemerintahan kolonial 

dan berdjoang untuk kemerde- 
kaannja. Belanda njatanja hanja 
bisa menuduh, bhw di Indonesia 

tidak ada hukum keadilan, dan 

perlakuan sewenang-wenang alat2 
pemerintah Indonesia terhadap 
tahanan Belanda. 
Pada hal semuanja tuduhan Be 

landa itu tidak benar, tidak lebih 

dari propaganda belaka 1 

mendjatuhkan nama Indonesia 

dan pemerintahnja dimata dunia. 

Jang benar ialah, bahwa Belanda 

hendak menutupi tindakan2 keke 

djaman  alat2 pemerintahnja dan 

tidak adanja hukum keadilan se 

perti jang berlaku sekarang di 

Irian Barat itu. Dan ini dibukti 

kan lagi dengan proces peradilan 

terhadap beberapa orang tahanan 

Indonesia oleh pengadilan Belan 

da di Holandia Irian Barat) wak 
tu jang lalu. Pada waktu itupun   tah, bahwa Hatoyama telah mem 

berikan ernjataan sematjam itu, 
sedang kabinet perdana menteri 
sendiri ,.tidak ' sanggup untuk 

membenarkan berita2 tersebut”, 
sedang kantor dewan menteri 
tidak memberikan komentar ten 
tang hal itu. Para wartawan dari 
surat2 kabar tadi katakan, bahwa 
Hatoyama ,.telah tergelintjir di- 
dahnja dengan menjatakan, “bah 
wa kalangan2 resmi kini berusaha 
untuk menutup-nutupi suatu ke 
njataan, bahwa Djepang sedang 
mengusahakan, agar kedua nese 
ri itu bersatu”. Demikian diberi 
takan oleh Reuter. :Antara). 

selalu. berada dalam ketakutan. 
Keadaan ini diperkuat lagi dgn 
kenjataan2, hahwa Belanda terus 
menerus memperkuat tentaranja 
di Irian Barat, malah achir2 ini 
diperluas lagi dengan memperke- 
ras pendjagaan pantai, dengan 
pemusatan kapal2 perang dibebe- 
rapa daerah» penting, disekitar 
pulau Biak, Batanta dan Weigeo. 
Djuga kapal2 terbang Belanda 
dipusatkan di Biak, Sorong dan 
Fak-Fak. Selandjutnja didapat 
kabar, bahwa perahu2 jg berada 
didaerah2 perbatasan sering di 
tangkapi oleh, pasukan2 patroli 
Belanda. 

  telah diketahui hukuman jang di 

Jakukan setjara sewenang2, dgn 

.tiada memberi kesempatan pembe 
'jaan untuk para tahanan itu, mes 
kipun pemerintah Indonesia telah 
memintanja. 

Pada saat2 masaalah Irian Ba- 
rat dikemukakan lagi diforum PP. 
B.B. sekarang “dan pada waktu/ 
kira2 sebulan lagi akan mening 
kat kepada persoalan penjelesaian 
nja oleh P.B.B., praktek2 kolonial 
'isme itu hendaknja mendjadi ba 
han penjelidikan jang sungguh2. 
Dengan demikian diharapkan PBB 
dapat mengambil keputusan utk 
mengachiri kolonialisme Belanda 
di Irian Barat itu, dan rakjat fri 
an Barat dapat kemerdekaannja 
bersama-sama saudara?2nja dalam 
Republik Indonesia sekarang. 

    

MENTERI KEHAKIMAN Uni 
Afrika Selatan ' mengumumkan 
hari Rabu, bahwa kira-kira 140 
orang penduduk berbagai daerah 
negeri ini dan dari berbagai go- 
longan — bangsa asli, bangsa 
Eropa, peranakan  (,,Kaapse 
Kleurlingen,” ,,Coloured”) — dan 
keturunan India — telah ditang- 
kap, sesudah djaksa agung men- 
dapat bukti2. mengenai adanja 
“komplotan chianat”, melanggar 
Dang penindas Komunisme” 

sb. 

antara mereka akan dikeluarkan 
dakwaan "pengchianatan  nega- 
ra”. Kemungkinan 'ada bahwa 
masih akan dilakukan penangka- 
pan2 seterusnja. 

Penggerebegan2 dilakukan ter- 
hadap anggota2 48 organisasi. Di 
daerah Waitwatersrand:, — dimana 
terletak kota Johannesburg,. telah 
ditangkap 35 orang, diantaranja 
seorang pengatjara, beberapa pen 
djabat serikatburuh dan 2 orang 
djaksa, Diantara mereka jang di 
dakwa melakukan "pengchianatan   ' Terhadap beberapa orang di 

  

Penangkapan Besar'-an Di Afrika Sit. 

negara” terdapat seorang anggo-Serikat2 Buruh, 

ta parlemen di Capetown berna- 
ma L. B. Leewarden. Organisasi2 
jang tersangkut dalam penang- 
kapan2 ini adalah: "African Na- 
tional, Congress”, "South African 
Indian Congress”, gerakan2 pe- 
muda bukan kulitputih, Konggres 
India Transvaal, Konggres2 India 
Natal dan Cape, Legiun Spring- 
bok (sebuah organisasi bekas 
pedjuang bersendjata), Perhimpu- 
nan Afrika Selatan untuk Perda- 
maian dan Persahabatan dengan 
Uni Sovjet, Perhimpunan Saha- 
bat2 “Tiongkok dan Konggres   

'Iberusia 17:tahun — Murray Rose 

(Olympic, dengan tjatatan waktu 

.|Yamanaka (Djepang). 

untuk | 

LYMPIADE 
Ke. XVI 

i Telah Tersisihkan 
UNI SOVJET dalam pertandingan sepak-bola di Olympias 

1 telah berhasil mengalahkan Bul 
garia dengan 2—1. Kedudukan sebelum istirahat hingga me? 
nit ke-80 masih tetap 0—0. Kemudian diperpandjang waktu 

menit lagi, hingga Uni Sovjet 
dalam pertandingan ini berhasil mentjetak 2 gol sedang Bulga 

akan berhadapan dgn Yugoslavia 
utk merebutkan meiali 
Pertandingan tersebut akan di- 
langsungkan pada tanggal 8 De- 
sember jang akan-datang. 
Hampir selama babak ke-2 per 

tandingan tadi, Sovjet bole di- 
katakan main dgn“10 orang, ka- 
sena kanan-belakangija —  Ti- 
:henko bahunja geblesseerd - 
lan kemudian mendjadi ,,penum 
bang” sadja disajap kiri. 
Orang2 Bulgaria: tampak seba 

rai pemain2, bola jang lebih 
baik dari pemain2 Sovjet, dan 
srang mengira..." ahwa achirnja 
Bulgaria ak n memang, waktu 
Kolev mentjetak sebuah gol 5 me 
ait sesudah waktu-extra dimulai. 
Yapi sajang 
taktik jg membuang-buang wak-. 

us, dan waktu permainan masih " 
linggal 8 m ..it.Jagi Bulgaria ke? 
na goal. Centeryoor Sovjet Stol# 
Ov mengedjar bol jang keli- 
hatannja »fidak bisa merugikan”, 

tapi ia. ternjata: dapat membikin 

pertahanan dan pegdjaga gawang 

Bulgaria tidak betdaja, karena 

mereka tidak dalam posisi, goal. 
4 menit kemudian, waktu tinggal 
4 menit, Latushin” mentjetak 
goal utk Sovjet lagi: 21. 

Sukarno dan Saketi te- 
lah tersisihkan. 

Sementara itu dalam laporan 
melalui tjorong radio: Australia 
salah seorang reporter RRI, jang 
mengikuti rombongan Giympic 
Indonesia ke Melbourne, mengata 
kan, antara lain, bahwa wakil? 
Indonesia, Sukarno dan Kapten 
Saketi telah tersisihkan. masing2 
dari nomor pertandingan anggar 
dan perlombaan menembak. Da - 
lam pertandingan anggar dengan 
pedang, jang diadakan hari Rebo, 
Sukarno telah menderita kekala- 
han 5 kali dari kelima pertandi- 
ngannja, sehingga ia tidak ber 
hasil mengikuti pertandingan? se- 
landjutnja. » 2 pe 

Djago menemba Indonesia, 
Kapten Saketi telah tersisihkan 
Gari nomor perlompaan menem- . 
bak ,,silhouet” jang djuga diada 
kan Rebo pagi. 

Murrary Rose menum- 
bangkan rekor Olympic. 

Djago renang Australia j 

  

— jang mendjadi djuara dalam 
romeor 400 meter, dadar? serie 
pertama perlombaan djarak 1.500 
meter telah menumbangkan rekor - 

18 menit 4,1 detik. Rekor lama 
jalah 18 menit 30,3 detik jang di - 
tjiptakan oleh Ford Konno (Ame 
rika Serikat) di Helsinki. Selan- 
djutnja menurut berita UP itu, 

pemenang kedua ialah Tsuyoshi 

George Breen menum- 
bangkan rekor dunia, 

Dalam serie .ketiga,. “George 
Breen (Amerika Strikat) menum ' 
bangkan rekor dunia untuk dja- 
rak 1.500 meter.. Waktunja ialah 
17 menit 52,9 detik. Rekor lama 
17 menit 59,5 detik jang ditjipta- ' 
kan oleh Murray Rose pada awal 
tahun ini. : 

Pemenang dari serie ke- 
dua, : 

Pemenang. dalam serie kedua 
perlombaan itu ialah: Gary Win- 
ram. (Australia) dan Yukiyoshi 
Aoki dari Djepang. 3 

Menembak. 
Lari kidjang 100 M: Djuara I 

Romanenko dari Rusia dengan 
bidji 441 dan perintjiannja 2 
untuk Single shot dan 221 un' 
double shot. Djuara:II Skoltber 
dari Swedia dengan bidji 43 
ialah 223 single shot dan 209 
double shot. Djuara III Sebrienev 
dari Rusia dengan bidji 429 ia- 
lah 213 single shot dan 216 dou- 
ble shot. Djuara olympiade Lar- - 
sen, kini hanja menduduki tem- 

pat ke-8 dengan bidji 390. Dulu 
ia mentjapai 413. Larsen adalah 
dari Swedia. 

Dengan. senapan 50 M dalam 
3 tjara, masing2 "neniarap, ' ber- 
lutut dan berdiri: Djuara perta- 
ma Otganov dari Rusia djumlah 
bidji 1.172” dengan perintjian 396 
meniarap, 392 berlutut dan 384 
berdiri. : 

Djuara II Otohorinev dari Tje 
koslowkia dengan djumlah bidji 
1.172, ialah untuk meniarap 393 
berlutut 395 dan berdiri 384. ' 

Djuara HR. Sundoerg Swedia 

  

  

sing2 meniarap 397, berlut 
396 dan berdiri 374. 1 
Djuara ke I dan II mentjapai 

bidji jang sama, tetapi karena 
djuara I ialah Otganov mempu- 
njai bidji lebih besar untuk me 
niarap, oleh karefanja kedjuara 
an djatuh padanja. 

baik bagi Soviet. 
Hari Rebo tgl. 5 sore adalah 

hari baik bagi Uni Sovjet dalam 
pertandingan - Olympiade  Mel- 
bourne dan berhasil mempergleh 
2 medali-emas, 2 medali-perak, 
dan 1  medali-perunggu dalam 
pertandingan senam-puteri | dan 
memperoleh “2 medali-perak da 
lam pertandingan menembak dan 
suatu kemenangan penting dalam 
pertandingan sepak-bols dengan 
mengalahkan Bulgaria dengan 2 

1, dan kemenangan dalam 
pertandingan  polo-air. — Dalam 
Maa Perta Swe 

ia meradjainja dengan mem 
oleh 2 buah med mp Dane 
mark, Australia “dah — Amerika 
Serikat masing2 1 medali-emas, 

' Lontjat indah, 
Sesudah hari Selasa jl. Hon- 

garia berhasil keluar sebagai djua 
ra Anggar djenis Sabel dengan 
mengalahkan Peraftjis, Uni So- 
vjet dan Polandia, maka Honga- 
ria mendapat medali emas, 

Sementara ita mengenai lontjat 
indah dapat dikabarken, bahwa 
djago lontjat indah Amerika Se. 
rikat Patricia Mc. Cormick jang 
baru sadja berhasil menggondol 
medali emas untuk lontjat indah 
dari papan lontjatan, hari Selasa 
ia /menerima gelar ,,pelontjat Ia 

indah puteri jang terulung sepan   djang masa,” demikian Antara, 

   

                  

   

                              

   

                            

   

      

   

                        

   

  

   

                              

   

          

   

  

   

    

    

  

   

          

   

  

   

  

   

    

        

    

   

  

   

        

    

            

emas, 

Bulgaria memakai 

dalam serie pertama jg mendjadi 

& 

dengan djamla bidji 1167 ma- 

“ 

2 
Ei 
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GOLES BRAINER PILLS. 
(MENJEHATKAN PIKIRAN) 

Segala terbit diusakan oleh 

Otak, Pikiran Kuat, semangat 
bertugas Menguatkan terbitan, 

| dan djuga penjimpan ingatan, 
. Goles Brainer Tablets, dewasa 

Atom ini, istimewa Kedokteran 
jangtersebar diseluruh Duai 

obat ini. n2 

UN 
    

  

   

  

   

   

        

.IGOLES PURIFYER TABLETS |GOLES WHITE-CANDLE TABLETS |. GOLE 
"(OBAT MEMBUNUH KUMAN3) 

Darah mengandung Kotoran seperti 

| semut berdjalan didalam urat. Wa 
diabnja merah dan kupingnja.bengkak 
seluruh badan gatal?, penghidupan 
gumbira, sudah tidak akan sampej 

-padanja. lekaslah memakai Purifyer| 
| Tablets. telah dipudjikan untuk : 

membunuh kuman? didalam. darab 
itu, 

  

(OBAT SAKIT: KENTYING NANAH ) 

« 

? 

» 
. 

   
. Penjakit kentjing (Nana. 

kentjing Panas. kentjing Darah. 

kentjing Pedes. sakit baru maupun 
lama. Goles White Candle Tablets. 
mustadjab tolongi peojakit ter 
sebut, untuk membunuh kuman? 

dan menghapuskan segala penja 
kit kentjing, 

       

   

        

          

   

  

   

    

  

? . 

S.CHETA! TABLETS | GOLES BIRTHROL TABLETS 
“(OBAT KEPUTIHAN). 3 "| (OBAT KEGUMBIRA- DALAM RUMAH) 

. — Didalam kalangan 10 prem : 
. puan adg sembilan jang kena “Bahan Istimewa Jang terpilih, 
penjakit keputian(Wadjah mu mustadjab dam tidak memba 
ka kuning dan lemah-lesu. ti hajakan badan, sudah dapat 
dak tjotjok datang” bulan me surat pudjian untuk lelaki dan 
ogurangi tenaga dan," hilang wanita, tidak seperti jang ter Sg 

ketjantikannja obat ini tolong de 
ngan segera menjembuhkan penj: 

kit baru atau penjakit lama. 

djual di pasar? tu,    
  

  

  

  

    

   ML KTI 
MIN 

      

   
RT AN 

Lae Ba   AN 146 SURABAIA 
    

aa Hg, 
| (SAKIT BAARMOEDER, 
Mena abon aga: bijaraiah $ 

dengan lak ragu" pada: 
NJONJA GOUW sendiri. 

Depok 20 Tip. 791, 

DjaMm UTK. PESAN TEMPA Ts 
Lax” - "Grand? 3 11 2— 

“Rex” . "Orion” 4 ID, — 
- Royak: 10.—11.— 

LA “645-845 | 

(17 th) 
EXTRA:  SABAN SORE 245 menenaa NUN aa pan 
"GRAND” 315-7.15-9,15 
EXTRA: SABAN SORE dj. 3.15 
Ann Biyth - Edmund Purdom 
David Niven - Geo. Sanders 
"THE KINGS THIEP” 

CinemaScope and COLOR 

INI MALAM PENGHABISAN : 
TRERO 5g Tan IS (17 th.) 

Dean Martin - Jerry Lewis 
"ARTISTS” AND MODELS” 

VistaVision - Technicolor 

. INI MALAM PENGHABISAN : 
KUR 1 Ta Po UI th.) 
5 Aon Sheridan - Stev: Cochran 
COME NEXT SPRING 

Color by Trucolor 

"ROYAL" 5795 (sep, umur) 
Hadidjah - Ida Prijatni 

Dengan Hormat, 

"ORION”  Njoo 

t 

c 

BODJONG 1, 
9 malam. 
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sebagai gantinja. 

  

Nda 
(Puteri pertama dari Tuan 

Me ASAP AAN,” 

GAN : 

  

Bersama ini kami mengehabarkan kepada sekalian Famili dan Sobat-Handai taulan, bahwa 
pada hari Sabtu tanggal 8 Desember 1956 kami hendak merajakan hari nikahnja : 

Bien Nio (Elly) 
dan Njonja Njoo Boen Lam) 
mad 

dengan 
Tan Yan Hoo (Dick) 
(Putera kedua dari Tuan dan Njonja Tan Kong Kien) 

Kami mengharap sekalian Famili dan Sobat-Handai taulan suka membuang tempo jang 
berharga untuk menghadiri resepsi jang akan diadakan di HOTEL DU PAVILLON, 

SEMARANG pada hari Sabtu tanggal 8 Desember 1956 djam 7 sampai 

Dengan girang hati kami menantikan kedatangan sekalian Famili dan Sobat-Handai 
taulan, atas kedatangan mana sebelumaja kami menghaturkan banjak terima kasih. 

Hormat kami, 
NJOO BOEN LAM dengan Njonja — TAN KONG KIEN dengan njonja 
N.B. Karena kami tidak mengirim kartu undangan, maka kami harap iklan ini suka dianggap 

PL AKBLLIALAALK BA LLALKIALKLAAL3IALIAIL3KAAKBALKBALKAIL3KAK3KILKAKAILKAILKAAKAKAAKALKALKAKALK AKAL heh 

  

Es Kartini - Anwar - Fatimah 
KEMBALI ke MASJARAKAT” 

INDRA” 430-645. (17th) 

"GRIS” 5.00-7.15-9,30 
Bina Rai - Premnath 

"HAMARA WATAN” 
Film India Tekst Indon. 

5 INI MALAM PENGHABISAN : Pai. TEROR Tae Oa (17 th.) 
isther Williams - FR. Lamas 

”"DANGEROUS WHEN WET” 
(Color by Technicolor) 

"DJAGALAN” 57. (17 th) 
: Chang'Fang - Siao Wen B.. i TAN SAN NGO NIO" 

R —. tiei Ching Yen) Seri H. 
Ba» Bis. Hokkian (Tekst Indon.) . 

    

  

  

Roestamadji 
ACHLI PENJAKIT KULIT 

Dj!. Dr. Sutomo 7 (Kalisari 7) 
Teif. 1028 

Mulai tanggal 7/12-56 
PRAKTIJK LAGI seperti biasa. 

  

Aa ag Sana aa memaamsmesamnNekme 1 INI MALAM PREMIERE ! 
INDRA” 4.30 6.459.60 (17th) 
"GRIS” 500-715-930 

  

  

  

Hi Game Su vyas 
2res0nt3 

SE AI 

M. 5. RAHAT 
TABIB 

SETERAN 169 — SEMARANG 
Specialist untuk WASIR (Am- 
beien), ASTHMA, KEPUTIHAN 
dan Jlainlain Peniakit. Obati 
WASIR dengan gurantie sembuh 
didalam 12 hari sampc runtuh 
akar-zkarnia. : 

ZOINDER OPERATIE 
Djam bitjara: Pagi 9—12 

Sore 5—7 
20 na Ia Tn 0 LL AL 

      

bidju al : 
1 ANDJING HERDER ASLI 

(warna soklat - hitam) umur 
8 bulan) Stamboom Djer- 
man No. 9277865 Karakter 
dan bentuk prima, turunan 
dari Kino von Schifernest 
dengan Castina v/d. Blumen- 
strasse. 

  
Bee sa 

RAot£ SM IYAS JAYANT DESAI- HERMANT KU MAR 
Mhedarkan sieh NW KARAPAN FIM CORP LTD | 

Sebuah film India jang penuh ke- Keterangan: Dr. TJIPTO 21 

tegangan dan dihiasi dgn SAMBA ' (Kr. tanpa ) 

— RHUMBA — MAMBO dgn.) Tilp. 
taridan jang lemah gemulai ! ras 2 aa Tea 

KUNDJUNGILAH 313 
| ASTROLOOG (Ahli Nudjum) OCCULTIST 

Prof. SUOUKAT 
Menerangkan segala ha!2 penghidupan peruntungan, pertjintaan, 
perusahaan, keselamatan dan memberi advies untuk menghindar- 

kan segala kesulitan. Berpengalaman dalam memetjahkan hal jang 
mengakibatkan tidak baik. Mengobati segala rupa penjakit, spe- 
ciaal untuk orang wanita jang ingin punja anak atau jang tidak 
ingin hamil, karena kesehatan. 

CONSULT Rp. 15,—     

Harga Rendah 

  

SATU -SATUNJA VULPEN DENGAN 
GARANSI 

| 

|” Kwaliteit Tinggi 
ng yaegg Pp gagap ng ng ag, 

DITJARI:. 
Seorang Laki? Pemezeng Buku 

KY ag uu au 

a. 

(Boekhouder) 
JANG BERIDJAZAH. 

b. Untuk ditempatkan di Sragen. $ 

c. Jang tidak berpengalaman harap djangan melamar. 

d. Surat2 dialamatkan kepada N.V. UNITRIAS LTD. 
Pasarkliwon SiI1 Solo, atau datang sendiri. 

aa PA 
EM meNA nana Mangan men mn ohm 1 nga 

Sinehe Shang Hay Chan Mun Wien 
KESEHATAN TERGANGGU ? DJANGAN KWATIR ! 
Datenglah dengan segera pada alamat tersebut jang sudah terkenal 
di segala plosck. : 2 5 Pa 
Vapet mensobati/ meniembuhkan segala penjakit juar/dalem, baru! 
tama, tua/ muda maupun anak”, » 
Gunakanlah kesempatan jang masih ada untuk Tuan/Njonjah/ 
'Nonah punja keberuntungan sedjati, djangan terlambat. 
Djuga achli Nudjum (Siang Mia) alamat : 
. Kp. Pekodjan tengah No. 399. (muka Sumur) Semarang. 

(Djalan Pekodjan masuk dari sebelah Toko ,,Japarco”) 
Trima Tamu tiap? hari. : : 

  

”REX” BESOK MALAM PREMIERE 5.007.090 9.00 (17th) 
Extr a : SABAN SORE 3.96 /SAPTU PAGI 11.00 

t $ 

The faith of a fighting parson 
... the fury of'a killer's kiss! 

    

    

  

He shisided an 
Cutiaw fo save 

  

  his soul... while 
his wife fought 
the love in her 
heart for the S 
killer, 

WERBERT | YATES presents 
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f 
# 
| 
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“Maybe | don't Hd 
belong ina — 

preacher's house Setkc 
. Dut neither da you    

    

  

t 

MACDONALD PATRICIA MEDINA - sxup #omeien 
-» STEPHEN WOOTTON - LOUIS JEAN HEYDT - HOWARD WRIGHT 
Store and Setetnolav By BARRY SHIPMAN « Associate Producer SIDNEY PICKER - Drrectad by WILLIAM WITNEYS 

(A REPUBLIC PRODUCTION s 
  

       

   
   
    

    
   

  

   

      

   

   

  

     

   

    

  

   
    

peradaban Ba 
rat jang me- 
mualkan dan 
kesederhanaan | 

    

   
    

E 
(“SOUTH PACIFIC 

| mn TECHNICOLOR | SUPERSCOPE    
   Timur jg men au 

:Gjemukan... . : 

y Tjerita mendebar2kan dari seorang perempuan pemikat dan dua 

orang laki2 jang rakus Sebuah pengalaman hebat.. 

Djam bitjara : Hotel GRAND Tjerita jang berbitjara langsung kedalam lubuk hati kita tentang 
Siang 9 —1 Telf. Smg. 1395 — KAMAR No. 12 (tagaimana besarnja kekuatan kejakinan manusia untuk meng- 
Sore 4—7 Plampitan — SEMARANG. hantjurkan kedjahatan ! 

: Ga 2 aa aa Film jang penuh ketegangan dengan selingan humor ! 

BESOK INI HARI 
PREMIERE PREMIERE ! Na 
BESAR! ”ORION” M:G-M 
Tee 4.45 6.45 8.45 | presents 

5.99 7.00 9.00 (utk. 17 ih) The story Of aa 
(uts. 17 th) Extra: S0 .DiER-or. 
Extra: Saban Sore FORTUNE 
Sahan , diam 2.45 and a stolen love! djam 3. Beny aan amn 
Saptu Pagi "4 ya GR Pane Asa 
djam 11.00 Masa nam : 2 : COLOR 

)SuperScopel | 1 £ 3 : (Kartu-Bebas VIRGINIA MAYO Saban an CiNemaScopE 
(tak berlaku) | DENNIS MORGAN - DAVID FARRAR : agan: “ 9 6 

6Kisah perla- . TE: "| Cinemascope! . sat 
wanan antara PEARL OF (Kartu-Bebas 

(tak berlaku) 
Tjerita penuh 
intrik. tentang 
sebuah Mah- $$ 
kota jang ter- 
tjuri, sebuah 

ANN EDMOND DAMD — GEOREE 
buku jg. me- BLYTH g PURDBOM " NIVEN : SANDERS 
ramalkan G . #a ROGER MOORE » 20 mc. Picture 
taan jg pa mavt dan sebuah pertiin-ling mesra!     BAN UKSW An jang mengubah sebuah pulau jang aman damai djadi 

sebuah neraka jang dihiasi kemesuman2 !!! 
mena 

    

  

    

   

  

   

  

   
   

   

  

     

   
    

    

  

1 antuux sana oo Tierita realistis dari abad Ke-1Y 
PRESENTS 

Oliver tentang takdir jang menimpa se- 

T i t orang anak laki2 sebatang kara, 

Pant puk TUtANg serombongan pendjahat2 

tantss ROBERT NEWTON :..... unakan ja sebagai ta- 
KLEC GUTNWESS« KAY WALK ng Menggunakan ja Sebagai 

FRANCIS L. SULLIVAN 
“with HEMRY STEPHENSOM 

and Introdecing 
JONN HOWARD DAYIES 

AS OLIYER TWIST 
DIRECTED AT DAVID LEAN 
Proogn: ata 

Ba” berasil 
4 Lean and Stsnlay Hayneg 

: A Cinegulta - 1 maw Orang akan datangnja keadilan!!! 
saraeurnaw , 

» DITUNGGU DI "GRIS”: 

Type Peri, SEMARANG” Idzin No. 3498/111/A/171, 

PIN» DErNOAI on aa dan ten- 

tang kemiskinan jang tak pernah 

membunuh kepertjajaan 

5: 

Saksikanlah bagaimana seram dan tegangnja dua orang tahanan 
jang melarikan diri dengan djalan jang penuh maut... 
Jan bagaimana garangnja pertarungan anggar untuk membuktikan 
kebenaran dan kedjahatan!!! 
  

"ROXY” BESOK MALAM PREMIERE 4.45 7.00 9.15 (17 th.) 
Shyama — Ranjan AK, » Film India Tekst Ind, 
J. Walker — Shammi SHAHI MEHMAN (Tamu Agung) 
Riwajat 'jinta kasih jang bergelora zaman Ke-emasan 
Mogul Empire of India. 
Kemegahan, Kebesaran, Kekajaan, Kekuasaan dari Kaisar2! 

dalam 

  

Tanggal 4 sampai 6 December 1956 

CLEO MOORE 

dim,   
  

Over Exposed" 
  

   

IN 

  

s 3 

: A MODERN GOCELSE FORMULE 
RATUNJA SEGALA OBAT KUAT. 

IALAH : $ 
ALLAHOO RADIUM TONIC PIL 

Extra Strong. — Tanggung sem- 
buhkan segala penjakit seperti: Buah 
Pinggang, Djantung, Urat-sjaraf otak 
(Brain), Lemah-badan. Ini pil menam- 
bah darah, sumsum dan manik, baik 
buat orang jang bekerdja dikantor. 
Alasan penjakit, Badan lekas tjapai, 
makan tak hantjur, sering marah2, 
Kepala pusing, Entjok, Linu2, muka 
putjat, Kaki-tangan dingin sering semut- 
semutan, Mata kurang terang, penjakit 
pikiran (senewen), sakit pinggang, djan- 
tung berdebar2. 

Buat itu kita bikin ALLAHOO RADIUM TONIC PIL, Tanggung 
100 pCt. berhasil. 
Harga p€erbotol., 

  

... Rp. 30,— 
ADJAIB” 

Eczeem, kadas, kudis adalah 
penjakit kulit jang berbahaja 
dan dapat merusak seluruh 
badan kita. Pakailah selalu 
»sPowder Adjaib”. Obat ini 
luar biasa mandjurnja. Da- 
lam tempo jang sesingkat2- 
nja segala matjam penjakit 

. Eczeem, Kadas, Kudis jang 
berbahaja dapat disapu bersih 
sampai seakar-akarnja. Sega- 
la matjam Eczeem, Kadas, 
Panu, Kudis dll. jg telah lama 
tidak bisa sembuh dengan 
matjam2 obat jang lain. Insja 

£ Allah dgn. Powder Adjaib 
: akan baik kembali seperti 

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

dn Ratunja segala Semir Rambut Hitam 

- DIAMOND HAIRDYE 
ATA Harga per botol besar Rp. 15,— 

Harga per botol ketjil Rp. 10,— 

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

.a.o.ococ.... . 

:'MOHAMAD: SADIK JOHRIE 
LA KU UT AA Pit) 

  

   
    
  

    

  

DIAMOND HAIRDYE 
Harga per botol besar 

Rp, 15,— 
  

1S TIMEWA 
ATAS SEGALA 
KEISTIMEWAAN 

amujaclinad Ly: 

MOHAMED SADIK DJORRI | 
KEPRABON-KULOM.15/D.SOLO. 

  

SEMIR RAMBUT HITAM 
Harga per pak Rp. 7,56 

SEKALI MU- 
DA AWET 

  

     Pil kuat isti- 
mewa untuk 
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2 | orang laki2 
Bea J jang kurang 

| 2 Ba Hang / tenaga. Ba- 
SA dan lemah. 

Bea 3 Lemah sjah- 
wat  (impo- 

OBAT KRITING Rambut Ta 5 tentie, Sexue- 
Harga 1 botol Rp: 15,— abal a le Zwakte). 

Dari itu kita sedia Obat (Sexual Weaknecc, Lost Man- 
hood, Nerveusness, Build Blood, Bone, Energy). Penjakit JIRIAN 
adalah penjakit jang sangat berbahaja, seperti Api dalam Sekam. 
Penjakit ini timbul karena rusaknja achlak (moreel) diwaktu 
mudanja. 

ALLA ZOR PIL KERAS . 
Harga per doos Rp. 30,— 

Manufactured by : 
WORLD KNOWN PROF. MS. COLLER Singapore 

Sole Agent Moh. Sadik Johri. 
Dil. Teuku Umar 15/D Keprabon kulon Solo. 

Semua Agen2 harga sama. Depot Obat A-A, Gg. Pinggir 9 
Semarang: Toko Obat Singapore dan Toko Obat Shanghai, Pasar 
Djohar Semarang, Universal Stores, Bodjong 6B Semarang, Pooran 
Sporting Coy, Pontjol 40 Semarang, Toko Hien, Bodjong 25 Se- 
marang, Toko Obat Hok An, Djl. Raja 114 Magelang: K.A. Mo- 
hamed Yasin, Djl. Kepatihan 23 Pekalongan, Toko Jiliani, Dj!. 
Nusantara 112 Makasar, Toko Minang, Padangpandjang Sumatera- 
tengah, Salon de Beaute Ladis, Gadjahmada 114 Solo, Toko Ei- 
geco, Slamet Rijadi 73c Solo, Toko Abdulrachman, Slamet Rijadi 
25 Solo: Toko Murni, Slamet Rijadi 54 Solo, Muh. Amin, Tjokro- 
negaran 93 Solo, Toko Suez Badar Alkatiri, Selompretan 129 Solo: 
Muh. Bin Abullah, Rumah-makan Asia India, Karanggetas Tjire 
bon, Rumah-obat Tek An Tong, Petjinan 81 Jogjas Toko-obat 
Eng Njan Ho, Petjinan 75 Jogja: Toko Sinarbaru, Djl. Station 5 
Purwodadi, Toko Murah, Djl. Raja 65 Magetan: B. Piar, Pasar 
Tundjungan Stand 81-82 Surabajas Toko Istimewa, Djl. Modjo- 
pahit 28 Modjokerto R. Slamet Kamaluddin Dji. Solo-Wonogitri 
Soekohardjo. 

MS. RAHAT 
Tabib 

SETERAN 109 — SEMARANG. 

        
Roy Rogers 

  

TELAH MULAI PERAKT 
MANA BIASA. 

EK SEBAGAI: 

   

  

STAF ANGKATAN DARAT 
PIREKTORAT ADJUDAN DJENDERAL 

PENGUMUMAN 
t Markas Besar Angkatan Darat memberi kesempatan kerada para Pemudi Warga Negara Indonesia untuk dididik mendjadi : i 
DJURU KESEHATAN 
Banjaknja tjalon2 jang akan diterima: 225 orang. 
Para pelamar harus memenuhi Sjarat-sjarat : 

Serendah2nja beridjazah Sekolah Rakjat 6 tahun. 
- Umur antara 17 — 20 tahun dan belum pernah kawin. 
Berkelakuan baik (keterangan Pamong Pradja atau Polisi). 
Berbadan sehat (keterangan dokter). 
Tinggi badan serendah2nja 1.50 m. Ca 
Bagi Pelamar jang bekerdja pada suatu Instantie diharuskan minta idzin / keterangan 
dari Kepala' Kantor jang bersangkutan. 5 au 5 Bersedia mengadakan Ikatan Dinas terhitung mulai tanggal lulus udjian penghabisan, 
untuk selama jang dipergunakan untuk beladjar atas biaja Negara, ditambah dengan se- 
kurang-kurangnja 3 tahun. ne 1 , 

8. Pelamar jang masih mendjadi tanggungan orang tua / wali harus ada idzin tertulis da 
orang tua / wdli, untuk masuk dalam Angkatan Perang. 

9. Sanggup ditempatkan diseluruh Indonesia (surat pernjataan). 2 : 
Lamanja Pendidikan Djuru Kesehatan ialah 1 tahun dan -setelah lulus udjian penghabisan 
akan diangkat mendjadi pegawai negeri Golongan B2:1 P.G.P.N. : 
Tjara melamar : 5 $ 
Surat permohonan barus ditulis sendiri (tidak di-tik) dan disampaikan kepada : : 
1. Kepala Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat, Djalan Dr. Abdul Rachman Saleh Dja- 

karta, untuk daerah Djakarta Raya. 1 
Kepala Djawatan Kesehatan Terr. I. 
Djalan Serdang 4 Medan, untuk daerah Sumatra Utara. 
Kepala Djawatan Kesehatan Terr. II. 
Benteng Palembang: untuk daerah Sumatera Selatan. 
Kepala Djawatan Kesehatan Terr. III. 
Djalan Ambon 5 Bandung: untuk daerah Djawa-Barat. 
Kepala Djawatan Kesehatan Terr. IV. 
Djalan Karang” Asem £ Semarang: untuk daerah Djawa-Tengah. 
Kepala Djawatan Kesehatan Terr. V. 
Rampal Malang, untuk daerah Djawa-Timur. 
Kepala Djawatan Kesehatan Terr. VI. 
Djalan Djawa 9 Bandjarmasin, untuk daerah Kalimantan. 
Kepala Djawatan Kesehatan Terr. VII. P 
Djalan Sjahrir untuk daerah Indonesia Timur dan Nusa Tenggara. 
Dengan disertai lampiran-lampiran : 
1. Riwajat hidup rangkap 3. 2 SA 
2. Salinan idjazah dan daftar angka2 raport: terachir jang disjahkan oleh kepala Sekolah 

atau Instantie Pengadjaran setempat rangkap 3. : 
3. Keterangan2 seperti termaksud dalam ad. III masing2 rangkap 3. 
4. Pasfoto 3 buah. : 

Selama dididik para pelamar diharuskan tinggal diasrama dengan mendapat makan, per- 
lengkapan, alat2 peladjaran dengan tjuma2 dan mendapat uang saku menurut surat keputusan 
K.SLA.D. No. 136/KSAD/Kpts/1951. 5 : 2 , 
Surat2 permohonan 'jang tidak memenuhi sjarat2 tsb. diatas tidak akan diperhatikan. 
Pendaftaran ditutup pada tanggal 31 Desember 1956 segi pel post. 
Surat-menjurat. mengenai Pengumuman ini tidak diadakan. 

Bandung, 21 - Nopember - 1956. 

WAKIL ADJUDAN DJENDERAL ANGKATAN DARAT 
R.S. GONDODIPOERO 

MAJ. NRP.: 15433, : 
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STAF ANGKATAN DARAT . 
DIREKTORAT ADJUDAN DJENDERAL 

» Maa aa SAH yen TR Oa 

PENGUMUMAN 
I. Markas Besar Angkatan Darat memberi k tan k a para Pemuda Wa N Indonesia untuk dididik Mendjadi : PE esa Renag : MA 

Anggauta Kavaleri Pasukan Berkuda 
1I. Para pelamar harus memenuhi sjarat-sjarat : 

Dengan sukarela. e 
Berbadan sehat (keterangan Dokter). 
Tinggi badan serendah-rendahnja 160 cm. 
Berkelakuan baik ((keterangan Pamong Pradja/Polisi). Umur antara 18 — 25 tahun. 
Sekurang-kurangnja tamat Sekolah Rakjat 6 tahun (beridjazah). Belum pernah kawin (Surat keterangan Pamong Pradja/ Polisi). Sanggup ditempatkan diseluruh Indonesia (dengan surat pernjataan). Bersedia menanda tangani surat perdjandjian Ikatan Dinas selama jang dipergunakan untuk beladjar atas beaja Negara, ditambah dengan sekurang-kurangnja $ tahun  ter- " nana aa agen selesainja pendidikan. " . Bagi pelamar jang bekerdja pada suat tansi di i idzi i 
Kena. KAMU Pata iba ia Na u Instansi diharuskan minta idzin keterangan dari 

11. Pelamar jang masih mendjadi tanggungan orang tua/wali, dari orang tua/wali, Untuk masuk dalam Angkatan Perang Pn karun Pe aan Jang sudah berpengalaman. : etelah selesai pendidikan akan diangkat” jadi juri Bean pangkal selama iangkat 'mendjadi Pradjurit II dengan kesempatan ke- 
Lamanja pendidikan 1 (satu tahun). 
Tjara melamar : 
Surat permohonan disampaikan kepada: 
1. Djawatan Adjudan Djenderal Terr, I Medan 

(untuk Lea Ga HA Utara). 
2. Djawatan Adjudan Djenderal Terr. 

(untuk daerah Djawa-Barat), Ne 
3, Djawatan Adjudan Djenderal Terr. IV Semarang 

(untuk daerah Djawa-T engah). 
4. 
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A
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harus dengan idzin tertulis 

ni. 

IV. 
V. 

Djawatan Adjudan Djenderal Terr. V Mal 
(untuk daerah Djawa-T imur). Tn 

. Djawatan Adjudan Djenderal Terr. VII Makassar 
(untuk daerah Indonesia Timur dan Nusa Tenggara). 

Dengan disertai : 
1. Riwajat hidup lengkap. 
2. Salinan idjazah.. 
3. Keterangan2 seperti termaksud dalam ad. II. 
4. 3 (tiga) pasfoto. : , 
Pendaftaran ditutup pada tanggal 20 Desember 1956 (stempel pos). 
Surat-menjurat mengenai Fengumilman ini tidak diadakan. 

Bandung, 21-Nopember-1956 

WK. ADJUDAN DJENDERAL ANGKATAN DARAT x 

KE.S. GONDODIPOERO 

MAJ, NRP.: 15433, 

Oa Man t Maa Sa Bana   
  

    

  

     

  

   
Pe BLAST IT, HERE 
(3 COMES ROGERS 

“WITH M4 DAUGHTER! 1 DON'T | 
WANT HIM TO KNOW 1 HAVE TH? 3 
LOST SATELLITE TILL 1 COLLECT 

TH" REWARD FOR FINPIN' iT/ 

  

   

  

      
    

      

  

No. 13 

  
  

datang Rogers 
dengan anak saja! Saja tidak 
menghendaki dia tahu bahwa 
saja mendapatkan satelit jang 
hilang itu sampai saja menerima 
hadiah dari pemerintah, ialah ha 
diah menemukan benda itu! (de 

' mikian fikir Pop Gaines). 

— Tjelaka, itu 

ROY, POP ISN'T GOING Y NO HARM 
TO LIKE YOUR COMING 
HERE TO @VESTION 
KIM ABOUT YOUR 
INDIAN FRIENP/ 

IN ASKING 
HIM IF HE'S 

SEEN TWO: 
SHAPOW, 
TERRY/ 

1 MUST TELL KIM ABOUT THE STRANGE BALL THAT 
FELL FROM SKY, THAT MR. GAINES MADE ME 

: BRING HERE/ 

1 WILL WAIT UNTIL Z CAN TALK TO FRIEND ROY ALOME/      

  

    

  

     

  

             

  

    
   

  

  

saja akan 
tidak merasa senang 'atas 
kedatanganmu kemari un 

— Roy, ajah — Saja akan menanti sampai saja dapat bitjara dengan Roy da 
lam keadaan sendirian! Saja harus  mentieriterakan kepadanja 
tentang bola aneh jang djatuh dari langit. itu, jang menjebabkan 
2 Gaines membawa saja ke mari! (demiktan fikir Two-Sha 
ow). 

tuk menanjakan tentang 
hilangnja temanmu orang 
Indian itu! 
— Tidak apa-apa untuk 
menanjakan kepadanja ka 
lau dia melihat Two-Sha 
dow. Terry! 
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