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“lam “bulan ini djuga Menteri Da 

Bagdad, jaitu Pakistan, Turki, 

| dapat ikut 

| mentara ini, 

  

          

    
   

    

   
    

   

      

   

| meminta pendjelasan, 

sama2 angkatan peraang 
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apakah | 

   

     

      

   

  

    

    
   
      

  

partai2 
2 

rintah 
pemerintah jg 

ngkap isi kawat jp 
2 Bali tgl. 6 Dese 
Pap oleh 
RI Musa Saehe itu 

   

  

  
  

Naa NERar Aa aa suasana sudah tidak mengizin-| ngatan sumpa | £ 
» MENKHII Ne bee gr |kan kabinet sekarang berdir te bai ba PARUaa (pengn 
V.K, Menon Sar Sana 1 dil rus. Suara dan sikap snggota2| Karena ditakut-takuti leh k 
muka sidang “umum PBB padaj partai2 pemerintah antaranja|bar/ sematjam it - 3 
na Kemis menerangkz Keba Nahdatul Ulama - menginginkan ajal Para ai Ea ara 

bagian dari Indonesia,” seperti Soewirjo insin peltemoan penu| mengganti pemerintahan sekarang 
kalnja dengan Djawa. Oleh ka-I Karno Bung Hatta das pena dengan pemerintah jg diperlukan rena itu, menuurt Menon, satu2-, golongan? lainnja dan sebagai- oleh keadaan sekarang. Karena 
mia tjara utk njelesaikan masa | nja membuktikan semuania ita” Hita lalu ditjoba2 untuk memper- | di 
lah Irian Barat jalah menjempur| Nampaknia jg mendjadi peng baiki keadaan setjara tambal-su- 
nakan kemerdekaan Indonesia. | halang bagi partai2 besar untukllam dan dibiarkan keadaan de- 

Demikian menurut berita Reu| ganti kabinet adalah kabar? igkelwasa ini. Itulah sebabnja kami 
ter dari New York. lihatannja dilantjarkan oleh pilmengirimkan kawat ini, oleh ka 
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Pembagian Kaliman- 

tan Mendjadi TigaPro- 
pinsi 1 Djanuari ? 

Fropinsi Kalimantan 
bentuk Dalam Dj   

Tengah Akan Ter 
angka Tiga Tahun 

- SEK-DJEN KEMENTERIAN Dalam Negeri, Mr. Sumarman jang 
datang di Bandjarmasin tanggal 5/12 sore untuk menghadiri konpe- 
rensi para Residen dan semua djawatan tingkat propinsi, atas perta- 
njaan ,,Antara” mengenai pembagian Kalimantan mendjadi 3 prepin- 
si dan tuntutan rakjat Kalimantan Tengah agar dalam waktu jang 
singkat daerah Kalimantan Tengah didjadikan propinsi tersendiri me 
nerangkan, meskipun Undang-Undang pembagian Kalimantan sudah 
diterima oleh Parlemen, tapi masih 

Dalam Negeri. » ig: 
Ditambahkan oleh Mr. Sumar- 

“man, didalam Undang-Undang itu 
sendiri dinjatakan bahwa pelaksa 
naan Undang2 itu diserahkan ke- 
pada Menteri Dalam Negeri sen- 

“diri: : : 
P Diundangkan mulai 1 Dja- nan N 

Menteri Dalam Negeri bermak- 
sud. untuk mengundangkan  Un- 
dang2 nembagian Kalimantan men 
djadi 3 propinsi itu tanggal 1 Dja 
nuari 1957 jang akan datang. Ke 
datangan Mr. Soemarman ke Ka- 
limantan untuk menghadiri konpe 
rensi jang diadakan oleh. Guber-: 
nur. dgn para Residen ada hubu- 
ngannja djuga dgn soal pelaksa- ' 
naan pemerintahan propinsi2 di 
Kalimantan. 3 

Akan dilengkapi dengan Gu- 
|. bernur masi x Plene 
Atas pertanjaan apakah Kemen 

terian Dalam Negeri sudah mene-j 
tapkan Gubernur untuk tiap? dae 
rah propinsi di Kalimantan, dite-! 
rangkan masih belum ada antjer2 
Gari Kementeriannja kedjurusan 
itu. Menurut Mr. Sumarman, da- 

lam Negeri akan bisa memadjukan 
tjalon2 Gubernur kepada Kabinet. 
Dengan Gemikian, besar harapan 
bahwa bersamaan dengan - diun- 
Gangkannja - Undang2 Pembagian 
3 Propinsi bagi Kalimantan, se- 
tiap daerah propinsi itu akan di- 
perlengkapi dengan Gubernurnja 
masing2. Djika pada tanggal 1 Dja 
nuari belum djoga diangkat Gu- 
berrnr pada setiap daerah propin 
Si Itu, maka akan diarskat acting 
Gubernur, demikian Mr. Sumar- 
man. Pa 3 

sPentingnja Komisaris Ne- 
gara. $ 

Membitjarakan Rantjana  Un-| dang? Pokok Marak Pekan Mr. Sursarman menerangkan beta- 
pa pentingnja Komisaris Daerah. 
Karena Tenan De Propinsi di- 

11      

   

  

  
KONSENTRASI Organisasi 

Peladjar/Mahasiswa Sulawesi Se 
luruh Indonesia ig berkedudukan 
di Djakarta, telah memutuskan 
untuk mengambil inisiatif guna 
mengadakan peringatan hari 11 
Desember 1956, jaitu hari ke- 
kedjaman Westerling dan peng- 
ikut2nja jang telah mengadakan 
pembunuhan ngeri di Si 
Selatan. sebagai tekanan ter 
perlawanan rakiat untuk kemerde 
kaan pada tahun 1946. Untuk 
peringatan tersebut telah diben- 
tuk panitia, jang diketuai oleh 
Makkateru Sjamsuddin. Peringa- 
tan akan diadakan pada tanggal 
11 Desember malam di Gedung 
Pemuda dalam keadaan jang se- 
derhana serta undangan jang ter, 

AS Ikut Pakt Bz 
dad Atau Tidak 

    

rikan Ketegasan |, 
| MENTERI LUAR negeri Ame 

sika Serikat, Jotm Foster Dlles, 
telah berdjandji kepada dutabe- 

sar2 4 negara isla:    
an 2 aU ta Pak 

Igaimanakah pentingnja 

Ilawesi| guna sekali 
2 pl embentukan daerah propinsi Ka- 

IKaliman 

3 Dulles Belam Bian Bel 

belum diundangkan oleh Menteri 

adakan atas pilihan rakjat, begitu 
djuga Kepala Daerah nanti akan 
diangkat berdasar pilihan rakjat. 
Dengan demikian pada setiap dae 
rah penting adanja Komisaris Dae 
rah, antara lain sebagai wakil da- 
ri Pemerintah Pusat. Apaiagi nan 
ti djika timbul pertikatan diantara 
DPRD Propinsi dgn Kepala Dae) 
rah jang sama? dipilih oleh rak- 
jat, siapakah nanti jang menjele-J, 
saikannja djika tidak ada Komisa-/ 
ris Daerah, demikian Sek.- : 
Mr. Sumarman. 

Persoalan Kalimantan Te- 
ngah. 

Mengenai tuntutan rakjat Kali- 
mantan Tengah agar daerah tsb. 
dapat didjadikan 1 propinsi ter- 
sendiri dalam waktu jang sing- 
kat, Sek-Djen Kementerian Da- 
lam Negeri Mr. Soemarman mene 
rangkan, sebab?nja daerah Kali- 
mantan Tengah tidak segera didia 
dikan propinsi,. adalah karena be- 
berapa pertimbangan dan penda- 
pat 
Menurut Mr. Sumarman, sesua- 

tu daerah otonom jang akan di- 
bentuk, tentulah memberi keja- 
kinan bahwa. daerah itu dapat ber 
Giri sendiri, baik ditindjau dari 
segi politis, ekonomi, financieel 
dan sosial. 
Ditindjau dari segi politis, me- 

mang ada alasan Kalimantan Te- 
ngah dapat didjadikan 1 propinsi 
dgn lekas. Tapi ekonomis masih 
lemah, karena pendapatan “dan 
penghasilan daerah itu sedikit se- 
kali. Hal ini mudah dimengerti ka 
rena sumber2 ekonomi didaerah 
itu belum bisa mendjamin daerah 
itu sendiri. Selain dari itu daerah 
Kalimantan Tengah masih kekura 
ngan tenaga. 
Untuk penjempurnaan propinsi 

Kalimantan Tengah jang selam- 
bat-lambatnja akan terbentuk da- 
lam djangka waktu 3 tahun, me- 
nurut Mr. Sumarman pada tang- 

| Bila Kabinet 

ntahan 
Ijutoja Presiden 

jang mena ah 
Nat | 2 akan mengambil over pimpinan pe 

nerintahan. Pemerintahan akan disusun mirip Lea Na Ni 
rintahan diktatur tidak resmi, dan dengan ini akan dilak 

kan tjita2 presiden menghadapi partai2 seperti jang diutjapkan 
. atonja pada peringatan sumpah pe sig 

ini menurut PRI telah hak jg mau pertahankan kursi. 
an partai2 untuk meng  Kabar2 gelap tsb menjatakan, | 1 : 

jg sekarang de bahwa bila kabinet sekarang 'ini|berontak” itu jalah mempertahan 
2 jaga pe diperlukan djatuh. presiden Soekarno bersa » 3 oleh keadaan sekarang. 

. dikirim bil over 

ada 
SDD: 

' Presiden Soekarno. pulau Bali. 
| Pikiran sehat pasti berpendapat, 

   

   

   | Djatuh 

Den A. 

benar kabar2 jang tersiar, bhw. 
djatuh, presiden Soekarno ber 

ma2 angkatan perang akan am- 

laksanakan ijita2 presiden meng 
Nagari partai2. seperti ig diutjap 
am 

Tema kami tidak pertjaja, bahwa 
Bung Karno bersama2 angkatan 
perang  mempunjai tjita2 seperti 
jang dibisik2kan tersebut, andai 
kata kabinet sekarang ini djatuh. 

Kami tidak rela nama Bung 
Karno dan angkatan perang di- 
djadikan momok atau alat me- 
nakut-nakuti oleh pihak jang mau 
mempertahankan kursinja. 
Kami harap dgn hormat, Bung 

Karno berkenan segera memberi 
pendjelasan. 

Satu2nja djalan guna mengatasi 
keadaan sekarang ini adalah 
mengganti sekali gus pimpinan 
pemerintahan dgn 'tokoh2 politik 
iang dapat menimbulkan kepertja 
jaan “dan respek dari segenap 
bangsa Indonesia terutama alat? 
negara, demikian bunji kawat 
PR.I. kepada presiden -Sukarno 
itu selengkapnja jang dikirimkan 
ke Bali, ditempat mana presiden 

karang sedang beristirahat. 

Nederland Tidak 
       

ai Pas lengan 8 

    

  

    

Akan Bentuk Peme- || 

DEWAN HARIAN Partai Rakjat Indonesia (PRD, telah (mengirimkan kawat kepada presiden Soekarno di tg untuk | 

pemerintahan. Katanja, | 
mber dan presiden selandjutnja akan susun 
sekretaris pemerintahan jg mirip dengan 

. diktatur. tidak resmi dan akan dil 

AkanNormalLzgi| 
dalam pidato dimalam peri-| 

'kan propinsi tersendiri. 
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Dalam   

konservatif abstain. 8 
Pendirian konservatif jg mem 

  

“Mesir Segera 

KEADAAN DI MESIR pada 
achir bulan ini akan normal lagi. 
Kario jang digelapkan sedjak 
Israel melakukan serangan terha 
dap Mesir tanggal 29 Oktober, 
segera djuga akan mendapatkan 
penerangan listrik lagi.  Pengu- 
muman resmi memberitakan bah 
wa kongsi2 listrik dan gas sudah 
iperintahkan supaja bersiap-siap 

antuk menijabut penggelapan 
kota. Menteri perdagangan Me- 
sir, Abu Nasseir, menerangkan 
bahwa perekonomian Mesir tidak 
terpukul oleh ,,agressi kurang 
adjar kaum imperialis”. 5 

(Antara). 

Djuga Gerombo 
lan Ikut Tuntut 
Terbentukja Pro 
pinsi Kalimantan 

Tengah 
EMBANG, kepala gerombolan 

Embang jang .kini sedang berada 
dipedalaman Sampit dalam se- | 
buah surat jang dikirimkannja 
kepada pemerintah pusat daa 
tembusannja dikirimkan kepada 
redaksi2 surat kabar di Bandjar- | 
masin, antara Jain menerangkan, | 
bahwa masuknja Embang dan 
anak buahnja kedalam hutan, bu 
kaniah untuk memberontak atau 
menyhianafi pemerintah RI tapi 
untuk menuntut dengan memper 
gunakan sendjata agar daerah Ka 
ilnantan Idagah dapat didjadi   n Langsung 

sia Di P.B.B. ' 

anggaran belandja Kementerian 
Luar Negeri pada tgl. 6-12, Men 
teri Luns menerangkan dalam 
ujawabannja, bahwa pemerintah 
Belanda fidak berniat untuk me- 
lakukan serangan Jangsung ter- 
hadap Indonesia dalam 3 ng | 
umum PBB, karena hal itu tidak! 
akan membawa hasil apa-apa. - 

Dalam pembitjaraan tentang 
masalah Irian Barat di Sidang 
Umum PBB, pemerintah Belanda 
akan memberikan semua ketera-' 
ngan mengenai hubungan Indo-' 
resia - Nederland. ' Selandjutnja 
Luns menjatakan, bahwa peme- 
rintah Belanda tidak dapat mem 
pertimbangkan pengakuan 'RMS' 
dan remiliterisasi orang2 suku 
Ambon.     gal 1 Djanuari 1957 jang akan da 

|tang sudah terbentuk Panitia Per- 
siapan Pembentukan Propinsi Ka 
bekatan Tengah. Sedangkan da- 
lam undang2 pembentukan propin 
si Kalimantan Selatan, daerah Ka 

“ Himantan Tengah didjadikan 1 ke 
Iresidenan. 

Harapan Pemerintah. 
“Atas pertanjaan tentang gang- 
guan keamanan didaerah Kaliman 
tan Tengah, Mr. Sumarman mene 
rangkan, djanganlah rakjat kita 
mengambil djalan2 jang tidak. se 
wadjarnja. Pemerintah sudah me 
mahami dan dapat merasakan ba- 

tuntutan 
itu. Pemerintah mengharapkan, su 
paja rakjat jang berdiam di Kali- 
mantan Tengah insjaf bahwa ter 
'peliharanja keamanan didaerah itu 

1 | Sangat memudahkan dan ber 
untuk melekaskan 

limantan Tengah. 
. Mendjawab pertanjaan apakah 
Pemerintah akan menunda pem- 
bentukan propinsi Kalimantan Te 
ngah djika daerah tsb. masih ter 
anggu keamanannja, Sek-Djen 

|Mr. Sumarman menerangkan, Pe- 
imerintah akan melaksanakan apa 
sadja jang sudah mendjadi pendi 
riannja. Djadi tidak -ingin me- 
Nangka pautkan dgn gangguan 
keamanan. Lain halnja djika ka- 
rena gangguan keamanan propinsi 
3 ni tidak dapat terbentuk, 
demiki#t keterangan Sek-Djen Ke 

-|menter-an Dalam Negeri, Mr. Su- 
jmarman kepada ,,Antara”". 

(Kuala Kapuas, bakal Ibuko- 
|. ta Propinsi Kalimantan Te- 

| Bakal ibukota propinsi Kaliman 
tan Tengah, Kuala Kapuas menu- 
rut rentjana pemerintah setempat 
akan diperluas begitu rupa, hing- 
ga sesuai dgn sjarat2 ibvkota pro- 
Ipinsi nanti. Selain itu akan diba- 
ngun pula perkampungan ' pela- 
|djar. Sementara itu akan direntja   

  

Irak dan Iran. untuk mempel 
| Gjari usul2 agar diadakan 
tian penghubungan -antara 

Seperti dikabarkan dutabesar2 ter 
sebut telah berkonperensi dengan 
Dulles. Wakil2 negara "pak Bag: na cmungkinan2 AS. djadi anggau 
ageng Tar gta Kota Saga 

Seperti diketahui 
diri, anggauta Pak Bagdad djuga, 
'setjara resmi telah mengumumkan 
harapannja agar Amerika Serikat 

ini. Menurut suratkabar2 Was- 
'hington, Dulles dalam keterangan 
nja pada dutabesar2 4 negara 
Pak Bagdad menerangkan bahwa 

| dia tidak dapat mengatakan se- : ) 
|| suatu tentangg kemungkinan ikut-| kepada pers hari Djum'at kemarin 

nja A.S. dalam Pak Bagdad se- 

uAe 

Ta" 
BAGDAD — NATO — SEATO.! 

Inggris sen. 

an membuat djalanan besar an 
ita 

sementara. Tindakan terhadap 

kifli Lubis”. 

  

2 

Gerstenmier: 
Persoalan Duduknia 
RRT Dim PBB Ha 
rus Diselesaikan Se 

lekasnja 
KETUA PARLEMEN (Bundes 

.tag) Dierman Barat, I, Gersten- 
mier, dalam keterangannja pada 
pers pada hari Selasa mengenai 
kedudukan RRT dalam PBB, me 
njatakan bahwa persoalan itu ha 
rus diselesaikan tjepat?. Ditambah 
kan selandjutnja bahwa Djerman 
Barat dapat mengadakan perun- 
dingan2 tentang hubungan dagang: 

ini dinjatakan clehnja seterusnja, 
bahwa dia tidak dapat melihat 
mengapa persoalan-persoalan 10 

se 5 | 
Terhadap Indone batan/ pekerdjaan sebagai Asisten 

: 2 Wedana Mentaja Tengah dan ke 
mudian langsung memimpin sua 

. 2 & kan jang dinamai ,,Gerak- KETIKA Madjelis Rendah Be- |“ Lerakan jai Ta 
janda mengadakan debat tentang an Mandau Telabang Pantjasila 

Major DjuhroDikenakan 
Tahanan Sementara? 
Dituduh Terlibat Dalam ,,Peristiwa Z. 

Lubis” Den Delam Gerskan2 Akan 
Serbu Djakarta 

BEKAS KOMANDAN KMKB Djakarta Major Djuhro 
menurut keterangan2 jang diperoleh ,,Antara”, sedjak beberapa 
hari telah diperiksa oleh pihak TT III di Bandung, bahkan 
kabarnja terhadap dirinja telah dikenakan tindakan penahanan 

djang keterangan2 selandjutnja jang didapat ,,Antara” dilaku 
kan karena ia dituduh terlibat dalam ,,peristiwa Kolonel Zul- 

dengan RRT. Berhubung dengan| 

»Saja telah meninggaikan dja- 

sektor C Brigade C Terr. HI Kali 
mantan jang mendjadi tulang 
punggung dalang menuntut status 
propinsi - bagi Kalimantan  Te- 
ngah”, demikian antara lain isi 
bunji surat Embang itu. 

Dalam suratnja itu ditegaskan 
pula oleh Embang, bahwa peme 
rintah RI sekarang dikendalikan 
oleh pemimpin2 jang dikatakan- 
nja hanja mementingkan diri sen 
diri. Dengan demikian dibentuk- 

nja gerakan bersendjata ini, ada- 
lah sebagai protes terhadap gedja 
la2 jang tidak diinginkan itu, bc 
gitu djuga. terhadap gedjala2 janc 
menghalang2i terbentuknja  pro- 
pinsi Kalimantan Tengah. 

diri Major Djubro itu sepan 

Major Djuhro dituduh pula 
terlibat disekitar gerakan2 pasu 
kan2 Angkatan Darat disekitar 
tgl. 16 — 18 Nopember il. di 
daerah Djakarta Raya jp menu- 
rut tuduhan akan digunakan gu 
na "menjerbu” kekota Djakarta. 
Lebih djauh didapat keterangan. 
bahwa pihak CPM di Bandung 
dewasa ini sedang sibuk melaku 
kan pemeriksaan2- pendahuluan 
atas diri sedjumlah  perwira2 
Angkatan Darat Izinnja dalam 
lingkungan TT HI jg djuga ditu 
duh tersangkut dalam apa ig di 
uu "peristiwa Kolonel Z. Lu 
S4 

Pemeriksaan2 terhadap diri 
anggauta2 Angkatan ' Darat itu 
dilakukan dibawah pimpinan 
langsung dari Komanda, CPM 
seluruh Indonesi. Overste Rusli 
Kepala CPM 'Diawa Barat dgn. 
diketahui sepenuhnia oleh Pang 
ma TT II dan KSAD Nasu-   dapat diselesaikan tidak dapat di 

rundingkan untuk merobah kea   ra Kuala Kapuas dgn Bandjar- 

an V 

BERLAINAN - dgn. pendapat 
Ketua Umum Masjumi Moh. Nat 
sir dalam keterangannja beberapa 
hari jl. jang menjatakan bahwa 

dalam Pak Bagdad/|,,krisis Kabinet. waktu ini tidak 
“akan menguntungkan negara dan 
tidak ada maksud Masjumi mena 
rik P.M. Rum dari Kabinet”, ang 
gauta Parlemen fraksi Masjumi 
Isa Anshari dalam keterangannja 

menjatakan pendapat pribadinja, 

bhw Kabinet sekarang ini ,,tidak   

daan internasional. (Anfara). 

Isa Aeshari: Kabinet Sekarangfini 
'nTidak Perlu Lagi Dipertahankan" 

perlu lagi dipertahankan”. Ia 
mengakui dalam Masjumi sendiri | 
belum ada spendirian satu  me- 
ngenai kedudukan Kabinet seka-| 
rang ini meskipun semua meng- 
insjafi tentang sulitnja keadaan. 

la mengatakan bahwa program 
Kabinet sekarang tidak ada jang 
didjalankan dan Pemerintah tidak 
sanggup mengatasi kesulitan2 jg. 
ada dewasa ini. Ia menjebut, ten 
tang soal Angkatan Perang tam 
bah katjau, tentang politik luar 

tion. Selesai tingkat pemeriksaan 

Tory Kalahkan Mosi 
ak-Pertjaja Labour “1 

berontak“ & Tinggalkan Eden 

PEMERINTAH PERDANA menteri Anthony Eden (To 
ry) malam Djum'at jl. telah mengalahkan mosi tidak pertjaja 
partai oposisi. Dalam mosi pemerintah jang meminta suara 

jaja ternjata bahwa 15 orang kovseryatif telah meninggal 
Be pemerintah Eden. Mereka ini abstain. Mosi tidak pertjaja 
partai oposisi tadi telah dikalahkan dengan 327 lawan 260 sua 

ra, sedangkan mosi pemerintah jang meminta suara pertiaja 
| telah diterima baik dengan 312 lawan 260 suara. 15 orang 

kar merintah konservatif,  te-| 5 
PSR Ne R 2 TAN « Ipemerintah “Inggris menolak dgn 

Izaman dahulu pemimpin2 agama 

  

N 

  

  Mosinja 

tapi tidak pertjaja 
pinan Eden. 
Sebelum itu dalam perdebatan 

dengan pim- 

sengit pernjataan oposisi bahwa 
intervensi Inggris di- Mesir telah 
mengandjurkan Uni Soviet menin 
das pemberontakan di Hongaria. 

“ Noel Baker (Labour) menjata- 
kan bhw Uni Sovjet menghadapi | 
revolusi, tetapi bahaja ini lenjap 
setelah pemerintah Inggris meng- 
adjukan ultimatumnja jang im- 
moral. dan kotor kepada Mesir. 

Atas pernjataan Noel Baker 
itu, ' sedjumlah “anggota konser- 
vatif telah memprotes dan menun 

'tut supaja Noel Baker menarik 
kembali tuduhamnja itu." 

Menteri keuangan Ingrgis, Ha 
'rold  MacMillan, - menerangkan 
bahwa pemerintahnja tidak mem 
benarkan pernjataan jg mengata 
kan bahwa kedjadian2 di Timur 

| Tengah mempunjai sangkut-paut 
dengan kedjadian2 di Eropa Ti 
mur. Dikatakan, bahwa 24 djam 
sebelum Ingrgis-Perantjis meng- 
adjukan ultimatum kepada Mesir. 
menteri luar negeri Sovjet She 
pilov ' telah menjatakan bahwa 
pasukan2 Sovjet tidak akan di- 

rupakan 

  tarik dari Hongaria sebelum kaum 
pemberontak menjerah. (Antara). 

Rentjana 

  

soupLubisMe-| 
nangkap Anggota? Ka- 
binet& SingkirkanKSAD 

'U utan Peri-uwe-Peristiwa Sekitar Usaha Pembe- 
rontakan Bersendjata Pada Tanggal 16 Nopember 

1956 — Beberapa Keterangan PENAD. 
PENERANGAN ANGKATAN Darat hari Djum'at kemaren mengumumkan rentetan 

| daripada tindakan2 untuk merebut kekuasaan dengan kekerasan sendjata jang direntjanakan 
Koionel Zuikifli Lubis cs. dari mulai gagalnja renijana penjerbuan ke Djakarta dengan meng 
gunakan sepasukan RPKAD, sampai ditangka prja komandan RPKAD, Major Djaelani. Ter 
ujata, dalam usaha coup-nja itu telah direntjanakan puta oleh Zulkitli Lubis untuk menang 
kap anggota2 kabinet dan KSAD, Djenderai Major A.H. Nasution. Lengkapnja pengumu 
man PENAD itu seperti berikut : 
I. Pengumuman Penad tgl. 21 

Nopember 1956 telah dising- 
ung2 mengenai suasana genting | : , 
HE : F IKSAD telah direntjanaka, szba- di lou Kota pada tgl. 16 No- 
pember 1956 berhubung dengan 
usaha2 jg melanggar hukum ten 
tara. Setelah diadakan pemeriksa 
an terhadap para perwir,, jg ms 

tokoh2 utama dalam 
peristiwa itu jp menghasilkan pe 
ngakuan2 dengan disertai persak 
sian2 jg tjukup, maka ternjata, 
bahwa peristiwa itu adalah ren- 
zetan daripada "pelaksanaan usa 
h.. menggulingkan pemerintah 
serta penjingkiran dan penangka 
pan terhadap “pimpinan Angka 
tan Darat (c.g. KSAD) dengan| 
kekerasan sendjata ig dipimpin 
oleh Kolonel Zulkifli Lubis”. 
Tindskan ilu akan mereka laksa 
nakan pada tgl. 16 Nopember 
1956 djam 03.30 tetapi telah ga 
gal dan direntjanakan melaksana 
kan pada malam harinja, tetap: 
djuga telah gagal. 

TI. 1. SEKITAR ' GERAKAN 
R.P.K.A.D. KE IBU KOTA DJA 
KARTA. 

a. Pada tanggal 16 Nopember 
1956 lebih kurang diam 03.00 be 
rangkat sepasukan RPKAD me- 
liwati Padalarang, — Purwakarta, 
Tjikampek menudiu ke Djakarta. 
Sebelum djam 09-00 pasukan samf 
pai di Krandji. Sepasukan RPK 
AD ini dimaksud untuk diper- 
gunakan sebagai tjadangan taktis 
dalam gerakan? di Ihu Kota dlm 
hubungan rentjana Kolonel Zul- 
kifli Lubis jang akan melaksana 
kan gerakan2nja pada djam 03.30. 
Untuk gerakan2 ini telah dise 

diakan pasukan dalm kota jg 
menurut Kolonel Zulkifli Lubis 
kekuatannia tjukup. Geraka,, ini 
bertudjuan mengadakan penang 
kapan dan penjingkiran daripada 
pimpinan Angkatan Darat (KS 

  

Djuga Asia Harus 
Mengerti Barat 
Andjuran Chester 

Bowles 
CHESTER BOWLES, bekas 

duta besar AS. untuk India, ber 
bitjara dalam djamuan di New 
York jang diadakan oleh 13 duta 
besar Asia untuk Amerika Seri- 
kat, malam Djunyat telah menje 
rukan bangsa Asia dan Amerika 
supaj2 berusaha menfiari : dasar 
baru bagi pengertian dan kerdja 
sama. Diamuan itu diadakan un 
tak menghormati Dewan Nasio 
nal Masalah2 Asia. 

Dalam pidatonja itu  Bowles 
selandjutnja mengatakan, sedang- 
kan orang Asia menjatakan ke- 
pada orang Barat bhw ia harus 
mengerti pikiran dan perasaan 
Asia, bangsa Asia harus berusaha 
djuga untuk mengerti Barat. Di 
katakan, “bahwa Barat bingung 
dengan pendirian Asia.  Sedjak 

Asia jang besar telah mengadjar 
kan bahwa maksud tudjuan tak 
Capat membenarkan tjara2 djahat. 
Namun para pemimpin Asia Mer 
deka tampaknja sering menjetu- 
djui tjara2 djahat jang dikutuknja 
itu, demikian Bowles. 

Djamuan tadi. diselenggarakan 
oleh para duta besar Indonesia, 
India, Korea Selatan, Muang 
That, Kambodja, Ceylon, Viet- 

SudahDiketahuiSiapa Jg 
Botjorkan Proces-Ver- 
baal L.H.T.- 

Sumbernja Bukan Dikalangan Kepolisian 
Djakerta 

DJAKSA AGUNG Suprapto Djun'at pagi kemaren sela 
ma beberapa djam telah mengadakan pembitjaraan2 dengan 
Ketua Wakkamah Agung Mr. Wirjono Prodjodikoro, digedung 
Niehkamah Agung Djl. Lapangan Banteng, Djakarta. Menurut 
keterangan2 jang diperoleh wartawan ,,Aniara”, pembitjaraan2 
antara Djaksa Agurg dengan Ketua Mahkamah Agung itu 
mempunjai hubungan erat dengan soal2 kangat jang terdjadi 
pada waktu achir2 ini jang sebagian kini berada dalam tingkat 
pemeriksaan instansi penuntut-umum. 

  nam Selatan, Laos, Pakistan. F' 
lipina, Birma, Djepang dan Kuo 
mintang. (Antara). 

Malaya Tangkapi 
Simpatisan2 Ko- 

minis 
174 ORANG penduduk didesa2 

»dimana: mereka boleh tinggal” 
hari Kemis il. telah ditangkap 
oleh jang berwadjib di Malaya, 
demikianlah menurut berita2 dari 
Singapura. Mereka itu ditangkap 
oleh fihak polisi Malaya karena 
mereka termasuk ,,daftar hitam” 
sebagai ,,simpatisan2 komunis”, 
Semendjak berlakunja ,,undang2 
darurat” penangkapan ini meru- 
pakan penangkapan jang terbesar 
djumlahnja,   “diserahkan kepada Djaksa Tenta 

ra Agung. (Antar»). 
r 

negeri jang telah menjimpang 180 
deradjat, tentang Presiden jang 
dalam keadaan sulit seperti seka! 
rang ini masih merasa perlu meng 

ambil istirahat 10 hari. Tentang 
,fakta baru” jang dikemukakan 
Mochtar Lubis mengenai Ruslan 
Abdulgani, ia menjebut bahwa 
kalau fakta2 itu benar seluruh 
anggauta Kabinet, menurut Isa 
Anshari, harus bertanggung dja- 

'CPM itu semua persoalan akan! 

Idjadi ,.simpatisan komunis Mala 

Penangkapan itu dilaksanakan 
Deh 2.600 anggoia polisi dan 
tentara diwilajah jang luasnja Ie 
bih dari 410 mil persegi di Kulai, 
Johore, Mala:a. Hal ini dilaku- 

kan pada heri Kemis jang. lalu 
pukul 2 malam. Menurut berita2 
harian2 itu maka melalui  un- 
dang2 derurst” tsb. pemerintah 
Malaja dapat menahan orang se- 

lama 2 tahun. Dan apabila terda- 
pat bukti bahwa mereka itu men 

ya” maka orang2 jang ditahan itu 

|dapat diseret kemuka pengadilan, 
Panangkapan sangat rahasia ini 

diduga direntjanakan“ oleh suatu 

panitya operasi jang dipimpin 
oleh Tengku Abdul Rahman, men 
teri Kepala Malaya, tapi sebenar 
nja diperintahkan oleh pembesar2 

Ouelju serta telah pula mempu- 

De Ouelju 

(Antaranja soal2 Angkatan Da 
rat. "heboh2” disekitar perkara 
Lie Hok Thay dan De Ouelju 
Gan segala sesuatu jg berhubu- 
ngan dengan itu, dan sebagainja. 
Sebagaimana diketahui, perkara 
Lie Hok Thay seijara resmi te- 
lah diserahkan oleh pihak Ke- 
djaksaan kepada Pengadilan Ne 
geri Djakarta. 

Sementara itu diketahui, bhw 
Kepala Reserse Kriminil Kepol! 
sian Djakarta Raya, Pembantu 
Komisaris Besar Sa'ud bersama 
Wk, Kepala Res. Krim. Komis: 
ris Kusdarjo, Djum'at siang me: 
ngundjungi Djaksa Agung Su- 
prapto  dikamar-kerdja  Djaksa' 
Agung, : 

Pada kundjungannja kepada 
Djaksa Agung itu, PKB Sa'ud 
tampak membawa satu bunde! 
barkas-perkara jg menurut duga 
an besar sekali adalah proses- 
verbal2 polisi terhadap Lie Hok 
Thay dan De Ouelju jg seperi 
diketahui, ternjata telah "botjor” 
Gan jg menjebabkan polisi dan 
Kedjaksian Agung dalam hari? 
terachir ini tampak sibuk sekali 
melakukan pengusutan guna me 
ngetahui dimana dan siapa js 
menjebabkan “botjornja” proses- 
verbal2 itu. Djuga kundjungan 
Kepala Res. Krim. Djakart- Re 
ya kepada Djaksa Agung. Djum 
at Siang 'itu besar sekali ke- 
mungkinannja berkisar pada usa 
ha2 pengusutan jg sedeng dilakv 
kan terhadap persoalan itu. 

Sudah diketahui sumber 
kebotjoran? 

Keterangan2 selandjutnja jang 
diperoleh ,,Antara” menjatakan, 
bahwa setelah terus-menerus dila 
kukan penjelidikan seksama da- 
lam rangka-persoalan diatas kin! 
pihak berwadiib telah dapa! 
mengetahui sumber kebotjoran 
daripada proses-verbal2 polisi ter 
hadap diri Lie Hok Thay dan De 

njai petundjuk2 kuat tentang 
Grang (2) jang dituduh telah me 
ajebabkan ,,botjornja” proses-ver 
bal? itu. 

Dari pihak mina dan siapa 
orang(2)nja ig tersangkut dalam 
peristiwa itu, belum diketahui 
tapi menurut keterangan2 jg di 
dapat "Antara”, sumber pembo 

AD) dan anggota2 pemerintah 
(kabinet). 

Pentjulikan dan. penawanan 

gai berikut: Pada djam 03.30 
akan datang sepasukan tentara 
membawa surat untuk KSAD 
dan akan diusahakan supaja pa- 
sukan2 pengawal dikediaman 
KSAD tidak mengadakan perla- 
wanan. Dengan demikisn mere 
ka akan membawa KSAD dan 
menawannja. 

b. Karena kurang koordinasi 
dan keinsjafan “dari pelaksana2 
tercentu. maka gerakan gagal. 
Dalam hubungan ini pasukan 
RPKAD jg berada diluar kota 
diberitahu oleh kurier dari. Dja- 
karta pada djam 69.00. 

Untuk mendjaga tafsiran ma 
|tjam2. maka Komandan Pasukan 
RPKAD ini memberitahukan ke 
pada Mob-Brig di Pulau Gadung, 
bahwa - pasukan ini adalah da 
lam latihan dan sedang beristira- 
hat di Krandji. Setelih makan 
mereka akan kembali kepangka- 
lan, di Batudjadjar. 

Djam 13.30 datang lagi pssu- 
ruh dari Kolonel Zulkifli Lubis 
jg mengatakan, bahwa malamnja 
nanti akan diadakan gerakan Ia 
gi. Tetapi mengingat, bahwa 
oleh karena Komandan telah 
memberi perintah kepada pasu 
kannja untuk kembali ke Basis 
pada hari itu djuga, maka kurier 
tsb. diminta agar menjampzikan 
kepada "Kolonel Zulkifli Lubis 
bahwa RPKAD tidak bersedia tu 
rut dalam gerakan pada malam 

hari itu. Gerzkan tidak dapat di 
forsir  selandjutnja dan diusul 
kan oleh Komandan RPKAD 
agar diadakan planning jg terten 
tu dan .diminta pertanggungan 
djawab ig penuh serta sdania ke 
sungguhan hati daripada pelaksa 
na2. lainnja. 

c. Dengan demikian maka ge 
rakan2 itu telah gag2l sama se 
kali. 

2. SEKITAR ' PENAHANAN 
KOMANDAN R.P.K.A.D. 

a. Pada tanggal 19 Nopember 
1956 “oleh KSAD telah dikeluar 
kan surat perintah pembebasan 
tugas sementara dan surat perir 
tah penahanan terhadap Major 
Djaelani, Komandan RPKAD, ber 
dasarkan kedjadian tersebut, 

b. Pada tanggal 19 Nopember 
1956 lebih kurang diam 11.00 
sampai dengan 13.30 Kolonel Zul 
kifli Lubis telah datang dipang- 
kalan RPKAD di Batudjadjar. dan 
mengadakan pembitjaraan dgn. 
Komandan dimana didapat kata 
sepakat untuk meneruskan ren- 
tjana gerakan ,.coup”. 

c. Pada tanggal 20 November 
1956 diam 17.00 sampai dengan 
2200 Komandan tersebut telah 
mengadakan pertemuan dgn. se- 
mua perwira RPKAD dan didie 
laskan maksudnja sesuai dan apa 
jang dibitjarakan dga. Kolonel 
Zulkifli Lubis, dan bahwa dalam 
waktu jang singkat akan dilaksa 
nakan coup itu. Diandjurkan oleh 
aja supaja jang tidak setudju ting 
gallah sadia ,,passief dan djangan 
berchianat”. 

d. Tanggal 21 Nopember 1956 
sedjumlah bintara RPKAD telah 
menentukan sikap 'untuk tetap 
mempertahankan sumpah pradju- 
rit dan mereka ini berpendapat, 
bahwa mereka tidak rela, diika 
djiwanja harus dikorbankan utk. 
kepentingan perseorangan. Dgn. 
"pontaan mereka mengadakan re- 
aksi terhadap usaha2 perwira? 
atasannja — untuk menghindarkan 
'erulangnja gerakan pemberonta- 

ran Boikot" 

ditepati, 

ngab Djadi Baik 
Keterangan Shepilov 
MENTERI LUAR negeri Uni 

Soviet, Dimitri Shepiloy, malam 
Djum'at menjatakan di Moskow 
bahwa Uni Sovjet akan menjam   fioran . proses-verbal itu bukan 

dikalangan kepolisian Djakarta 
Raya. Seperti ,diketahui, proses- 
verbal2 Lie Hok Thay dan De 
Ouelia selama ini ada ditangan 
instansi2 kepolsian.  Kedjiaksaan 
dan Pengadilsn Negeri Djakarta. 
Diuga belum didapat sesuatu ke 
terangan, avakah akan diambil 
sesuatu | tindakan ' thd. orsne(2) 
iv dituduh telah meniebabkan 
"botiornia” proses-verbal2 polisi 
tu sebelum perkaranja disidang 

but gembira penarikan pasukan2 
Inggeris dan Peranfjis dari Me- 
sir tanpa bersjarat. 

Berbitjara dim suatu djamuan, 
Shepilov mengatakan, bahwa me 
mang ' pertarna-tama wilaiah Me 
sir harus bebas, setelah itu masa 
lah2 lainja barulah bisa diselesai 
kan. Tentang situasi Timur Te- 
agah dikatakannja, telah terlihat 
tanda2 situasi itu telah djadi baik 
an, tetapi kami belum tenang ka 
tena masih ada sinjal2   kan dimuka sidang pengadilan 

terhnka. (Antara). : 

sALGEMENE  DAGBLAD" 
(den Haag) dalam tulisannja jg 
dikutip 'Tass mengabarkan bhw. 
di Djerman Barat terdapat 3 pe 
musatan utk melepaskan Balon2 
jang diterbangkan untuk menje- 
barkan surat selebaran2 provo- 
katif di daerah Demokrasi Rak- 
jat, jaitu di Reichenhalle, disuatu 
tempat dekat Passau dan satu 
lagi didekat Hohenwart. Jang ter     wab ,atas ketjerobohan Panitya 

Rum itu", Tg gamat ahatsmnyi 

L.Kom Bata 
£ van Kun 

Ts om mna eat 

-#kolonial. Inggris. (Antara). 
empuge Kelud Man Indonesia 

senonterhap 
ansehosoon” 

Mt enaantamamaapa napa enek ina 

   

   

besar diantaranja jalah jang ter 

Dim 4 Bulan Sadja 2 
Yokatiet Dihamburkan Di Negara2 Eropa Timur 

Demikian Shepilov. 
Kr 

dapat di Hohenwart. 

Djuli dan diperlengkapi 
alat2 jang  ter-modern. 

Rakjat termaksud ditulis 

reaksioner pelarian, 

  

  

kan (coup) tersebut.  Perwira2 
tersebut ditahan dan dilutjuti pa 
da djam 06.50. Komandan sendiri 
tidak ,terkena pelutjutan ini, ka 
rena telah berangkat ke Bandung 
pada djam 06.30  mengundjungi 
lustrum SKAD jg dihadliri olek 
Panglima Tertinggi dan pembe- 
Sar-pembesar lainnja. 

e. Pada tanggal 21 Nopember 
1956 lebih kurang djam 07.55 adi 
lapangan terbang Husin Sastra- 
negara KSAD mendapat laporan 
dari Panglima T.T. III dan Ko- 
mandan KMKB Bandung tentang 
peristiaya di Batudjadjar tersebut. 
KSAD segera memberi instruksi 
kepada Panglima T.T, HI c.g. Ko 
mandan KMKB sbb.: 

Supaja diadakan w8aha djangan 
Sampai ada pertumpahan darah. 

Supaja mempertjepat pelaksa- 
naan surat perintah penahanan 
terhadap Major Djaelani untuk 
menghindarkan tindakan2 sendiri 
dari anak buah kepada atasannja. 

Pada sorenja djam 15.00 Major 
Djaelani telah melaporkan diri ke 
pada Komandan KMKB Bandung 
dan kepadanja selandjutnja  di- 
sampaikan surat perintah pena- 
hanan dirumah. Mengingat situasi 
anak-buah RPKAD, pelaksanaan 
penahanan rumah ditundjuk dlm. 
complex SSKAD. 

Untuk mendjernihkan suasana, 
Kolonel. Sadikin diperintahkan 
oleh KSAD agar memberikan 
pendjelasan dan pemeriksaan ke 
pada RPKAD dan telah dilaku- 
kan pada tanggal 23 Nopember 
1956. 

Tanggal 29 Nopember 1956 
oleh Wakil KSAD Kolonel Ga 
tot Subroto telah dilantik Koman 
dan RPKAD baru, jaitu Major 
Kaharudin, jang ditugasi pula me 
lakukan tindakan2 koreksi dalam. 

HI. Demikian rentetan peristi- 
wa disekitar kegentingan di Ibu 
Kota pada tgl. 16 Nopember 1956. 

Pada sidang kabinet tanggal 
28 Nopember 1956 KSAD telah 
menjampaikan dokumen2, ketera- 
ngan2 dibawah sumpah djabatan 
dan proses-perbal2. Setelah meng 
adakan penindjauan jang men- 
dalam kabinet telah mengeluar- 
kan pengumuman jang berisi ten 
tang adanja usaha menggulingkan 
pimpinan A.D. dan pemerintah, 
jang dipimpin oleh Kolonel Zul- 
kifli Lubis dgn tjara kekerasan. 
Dalam . minggu “ini -djuga. .me- 

ngenai peristiwa tersebut telah di 
serahkan “ oleh KSAD kepada 
Djaksa Agung Tentara. 

Demikian Penerangan Angka- 
tan Darat. 

Sovjet Tak Mau 
Bajar Polisi P3B 

UNI SOVJET pada Rebo ma- 
jam dengan tegas menolak untuk 
memikul pembiajaan pasukan2 
polisi darurat PBB di Mesir dan 
meminta supaja agressor Inggris, 
Perantjis dan Israel memikuinja 
sepenuhnia. Georgi Zarubin, du- 
fabesar URSS untuk A.S., telah 
menjatakan pendirian pemerintah 
nja didalam panitia anggaran be- 
fandja madielis umum PBB. 

Diterangkannja bahwa Uni So 
“jet tidak akan mengindahkan 
sesuatn resolusi madjelis umum 
ang meminta supaja biaja pa- 
sukan2 PBB di Mesir itu dipikul   

bahaja. 

NATA 

50.000. 

Pusat ini 
mulai bekerdja pada achir bulan 

dengan 
Stafnja 

ada 100 orang, dan sebagian be 
sar terdiri dari orang2 Djerman. 
Teks2 dari surat selebaran2 jang 
disebarkan di negara2 Demokrasi 

oleh 
orang2 T'jeko, Polandia serta Ho 
ngaria, jg. merupakan redaktur2 

bersama oleh negara2 anggauta 
,dan sesuatu rekomendasi jg se- 
Gemikian dari sekretaris djende- 
yal PBB Dag Hammarskjoeld. 

Komandan Inggris Akui 
Kalah Dim ,,Pertempu- 

Di Port Said 
Dengan Uang Banjak Inggris Mgu Pan- 
tjiag Supgja Toko2 Vi Port Seid Mau Buka 

KOMANDAN-KOMANDAN Inggris di Port Said Kamis 
jl. mengakui bahwa mereka ,,kalah dalam pertempuran jang 
penghabisan kalinja” di Port Said — jaitu ,,pertempuran boi- 
kot.” Demikianlah tulis wartawan United Press Edward Ingram. 
Pemuka2 Mesir di Port Said telah memerintahkan supaja se 
gala toko, warung dan tukang2 djualan melakukan boikot 
10070, setelah polisi militer Inggris menangkap 3 pemilik toko 
jang membangkang perintah Inggris supaja mereka mau mem 
buka toko dan melajani serdadu2 Inggris-Perantjis, Boikot 

Situasi Timur Te Uartawan UP tulis bahwa se- 
djiak pisukan2  Inpgris-Perantjis 
mendarat di Port Said. toko2 pa 
da tutup. walaupu, ada jg dgn. 
dialan "pintu belakang” mau ber 
djualan. Komando Inggris men- 
djalankan akal. Mereka memba- 
jar serdadu2' mereka dengar 
uang Mesir banjak2, dalam usz 
hs untuk mendobrak boikot. Mu 
la2 ada djuga pedagang2 ig mar 
djual barang kepada mereka 
dan pembesar2 Inggris mengirz 
|bahwa mereka achirnia ”me- 
inang” diuga. Tapi setelah mere 
ika melakukan venangkapan2 dan 
|an'jaman2, akibatnja bukanlah 
'bahwa teko2 pada buka semua 
Inia, melainkan sebaliknia sama 
| sekali. 

| : 
| nsan orang2 Mesir, YAntara). 

Jang mentjetaknja 

Deutsche Zeitung, 
djuta lembar telah ditjetak. Mu 
lai 29 April sampai achir Agus 
tus 1956 telah dilepaskan 400.000 

buah Balon dengan 250.000.000 
lembar surat selebaran. Station 
Hohenwart dalam sedjamnja da- 

pat melepaskan 1000 Balon. 
Achirnja ditulis oleh suratkabar 
tersebut bahwa djika seandainja 

    

  

Penghantjuran 
Setasiun Minjak 
Di Syria Akan 
Diperbaiki ?     

berita Inggris Reuter di Baghdad, 
,»Sumber2 diplomasi Syria” di 
ibukota Irag mengatakan Rebo 
Ll. bahwa pemerintah Syria tidak 
lama lagi akan berunding dengan 
kongsi minjak Inggris ,,Irag Pe- 
troleum Company”, mengenai 

buah setasiun pemompa minjak 
jang dihantjurkan dalam perbua- 
tan sabot, setelah Inggris-Peran- 
fjis mengobarkan 'agressi terha- 
dap Mesir. 6 2 

Seperti diketahui, kongsi tadi: 
menghasilkan  minjaktanah di 
Kirkuk dan tempat2 lainnja di 
Irag, jang kemudian disalurkan 
melalui pipa2 minjak 'ke 
Tengah: 
dan Libanon. Pemegang 
lain2-nja ketjuali Inggris 
Belanda dan Perantjis. 

Tiga Menteri 

Dipanggil Pre 
siden Di Bali 
MENTERI Perekonomian Mr. 

Burhanuddin membenarkan, 1 
wa ia dan dua orang Menteri. 
lainnja jaitu Menteri 
Jusuf Wibisono dan Menteri 
PU. & T. Ir. Pangeran Moh. 
Noer hari Saptu ini akan ke Bali 
utas panggilan Presiden dan akan 
tinggal di Bali selama 2 hari. 
Atas pertanjaan ,,Antara” 2 
maksud panggilan, itu, Mr. Bur- 
sanuddin mengatakan bahwa 
panggilan itu tidak ada hubu- 
.gannja  derigan soal 
kabinet maupun mengenai soat2 

saham 
ialah 

iinan partai. Dari sumber lain 
uidapat keterangan, bahwa pang 
vilan itu langsung hubungannya 
dengan soal2 pembangunan  ka- 
rena Presiden ingin 
dengan mereka mengenai pemba 
£gunan pulau Bali a.l. perekono- 

wilannja, djalan2-nja, objek2 tou 
yisme dsb. (Antara) 

Siapa Gantikan 

  

8 mapan? '» 
“Tjekoslovakia Atau 

Pilipina ? 
1 

Uni Sovjet Marily V. Kuznetsev 
dalam sebuah konperensi pers 
hari Kemis di New York telah 
mengumumkan tentang sokongan 
Soyjet kepada pentjalonan Tjeko 
slowakia sebagai anggauta baru 

kan pula bahwa delegasi Soviet 
tidak dapat menjetudjui peluasan, 
kcanggautaan Dewan Keamanan 
PBB keftjuali kalau suatu negara 

kursi dalam Dewan 
dalam tahun ini. 5 : 
Sebagaimana telah “diketahui, pe 

milihan anggauta D.K. hari Djum « 
'at kemaren adalah untuk mengisi 

durkan dari keanggautaan 
(tetapi pengunduran itu baru ber- 
laku mulai tangga! 31 Desember 
ini). Sebagaimana pula telah dike 
tahui, tahun jl. antara Jigosla- 
via - dan Filipina dikenakan 
,gentlemen's agreement”, 

hanja utk masa setahun, 
Filipina akan dipilih untuk masa 
tahun jang kedua. 

Serano: Sovjet punja mak 
sud? lain. 

Berkenaan dgn pernjataan wakil 
Sovjet tsb. maka wakil Filipina da 
lam PBB, Felix Berto Serano, ma 

njokong pentjalonan Tjekoslowa- 

hadap pentjalonan Filipina. Dinja 
takan olehnja bahwa ia tak akan 

pat sokongan A.S. akan mengalah: 
kan Tjekoslowakia 
ngutan suara pertama hari Djum 
at. Tetapi sementara itu ia mera. 
sa optimistis akan hasilnja. Demi: 
kian Serano dalam 
persnja malam Djum'at. 

nurut Sovjet. s 1 ' 
Dalam pada itu wakil Sovjet 

Kuznetsov telah menjatakan “bah- 
wa dipilihnja Filipina untuk"men, 
duduki kursi dalam D.K. akan me 
langgar ,,gentlemen's agreement 
jg ditjapai 10 tahun j.L, dim ma- 
na dinjatakan bahwa satu kursi 
dari Dewan Keamanan akan sela- 
lu diberikan kepada salah satu ne 
gara Eropa Timur (atau blok 
Sovjet)”. Menurut Kuznetsoy, so- 
kongan kepada pentjalonan Tjeko 
slowakia itu dinjatakan dalam se- 
buah surat bersama dari Uni Sov 
jet dan negara2 demokrasi Rakjat 

Siapa Harus Ben 
al Pasukan Polisi 

P B B.? 
| Vesir Tuntut Inggeris. 
Perantjls - Israel Mem- 

besjainja 

dan Israel membajar sepenuhnja: 
biaja pasukan darurat (Polisi) 
PBB di Mesir dan seterusnja 
memberikan ganti kerugian ke- 
pada negara2 jang ekonominia 
terpukul oleh diblokirnja Terus- 
an Suez. 

Berbitj ra dalam panitia bug- 
gt Madielis Umum PBB, delega 

Mesir menuduh ketiga negara 

.di melakukan agresi dan  me-   
Sementara itu komando 

1 Inggris memerintahkan serdadu2c.gkos 

| nita sup'ia diangan berurusan de 

di Sinai adalah perampokan. Se 
perti Giketahui, panitia budget 
tadi kini 

soal siapa jang harus membajar 
pasukan polisi PBB itu, 

sebanjak 10 djuta dollar. 
s (Antara). 

000 Selebaran Pre 

jalah Neue dihitung menurut fakta2 bahwa ". 
dan ratusan | setiap Balon disertai dengan 400 

sampai 800 lembar selebaran, 
dan bahwasanja balon2 tersebut 
dilepaskan dari djam 20.00 sam 
pai djam 02.00, dalam Semala 
sadja telah ada Lk. 3.500.000 lem 
bar surat selebaran jg dihambur 
kan diwilajah Polandia — Tjeko 
Slowakia atau Hongaria, jafig ke 
semuanja itu tergantung dari dju 
rusani angin, (Antara), 

  

MENURUT wartawan kantor . 

di 

masalah pembetulan kembali 3. 

Laut . 
melalui wilajah Syria 

Keuangan 

apa 

reshuffle - 

1.mng ada hubungannja dgn pim- . 

berbitjara : 

Kursi? Jugoslavla | 
Dim Dewan Kea 

WAKIL MENTERI luarnegeri 

dari Dewan Keamanan. Ia njata- 

Eropa Timur dapat menduduki . 
Keamanan 

     

    

     
     

   

    

     

         

kursi jang tadinja diduduki oleh 2 
Jugoslavia jang baru2 ini mengun 

DK 

bahwa . 
Jugoslavia akan duduk dim D.K. 

sedang.   

lam Djum'at menuduh Sovjet mem 
punjai ,,maksud2 lain dibalik” me 

kia untuk kursi dalam D.K. ter: & 

meramalkan Filipina jang menda Y 

dalam pemu- 

konperensi - 

Gentlemen's Agreement” me 

lainnja kepada sekertaris djendral 

MESIR HARI Kamis telah me 
nuntut supaja Inggeris, Perantjis 

ngatakan bhw 'penjerbuan Israel” 

sedang merundingkan . 

5
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      "UTJAPAN TERIMA KASIH. 1 Pada tgl. 1 Desember 1956 bertempat di Djl. Dr. Wahidin No. 94 Semg. telahs berlangsung hari perkawinan kami: — - 5 MARGARETHA MARIA A LA-EOCOUE JEMCE SARIPAH, 
: : . 2 engan Si Naa 1 ». REMIGIUS WAHJONO ». 

   

    

   

       

  

epada Bapak?, 
mendatangi dan memberikan sumbangan baik moreel maupun 
materieel/cadeau2swaktu perkawinan kami, kami utjapkan banjak 
terima kasih. Saka Ha ga 

       

— Tiandi, 5-12-56. nh 
|... Kami sekeluarga.    

    

   
   

   
  TUNANGAN - 

maa aa on ba | 
  

  

ARSI SUK! MAN 
RATAS. 

  

.
 

  

ATMAKE 
  

  

K RIDANTO 

| MADIUN. AG Ha 
| —— 9 DECEMBER 1956...” - 
SOLO TER En 

  

  TT sg - 2 
# 

  

3 ia - Da . Mean Na naas Ki Ht 

Penerbit |: N. V. ,Suara Merdeka” 
((Renjelenggara : Hetami 
Alamat 2 .. Dil. Merak (Purwodinatan Utara) Ita 

2 ie “Semarang a KS aa $ 

FYilpon “ « Redaksi 1228 Semarang: 
/Ybu2/Sdr.2 dan kawan2 jang telah sudi untuk Ik 

|,,Suara Merdeka”/,,Minggu Ini” Rp. 137— 4 Rp. 3:— — Rp. 16— 
NEUAR KOTA: dvare Merekah Udengan materah 5 Ron 1 

  

       
   
   

H0. Administra Ekspedisi 2087 Smg. 
: "NT MARGA EENGG AA 1 

DLM. KOTA: ,Suara Merdeka” (dengan materai) — Rp. 13,— 
Rp. 16,— 

»Suara Merdeka”/,, Minggu Ini” Rp. 14— 4 Rp. 3:— — Rp. 17,— 
arga Advertensi ,,Suara Merdeka” Rp. 0,95 per mm.-kolom. 

    
“Komposisi Pasti Harus Diteliti Agar 

komposisi, walaupun sangat sederhana dan kadang? stand-nja (stel- 
ling, keadaan) hampir sering kita djumpai dalam praktek, tapi semua 

TJATUR 
NDONESIA Komposisi 

& Praktek 

Djalannja Biss Sempurna 
KOMPOSISI AYJIPTAAN) memang lain daripada praktek, Tiap 

ga 

  

Dg 
Ak 
DALAM KONPERENSI s 

) Semaun Punja Kon- 
sepsi Ekonomi.Baru 

Isukan Ekonomi Kominis - Bukan Kepitalis- 
Bukan Imperialis — Konsepsinja 

an Diadjukan Kepada Pemerentah 
ingkat dengan p€rs di Surabaja 

| — RESHURELE, 

  JETJERAN : ,,Suara Merdeka” Rp. 0,75. — Minggu Ini” Rp.4,—| 

  

  

|Bagaimana Sekarang Indon al 

  

  

— — — Kita sudah tidak dapat mengungkiri atau » 
'adanja suara2 tidak puas terhadap keadaan negara 

nge aki lagi 2 tere 
    

dan sebagainja” 

tjara Gjalannja (variant) mesti sempurna. Itulah komposisi, sudah di 
| teliti betul2) sudah di-analisa sedalam?nja. Kalau kita mendjumpai 

“| suatu stand dalam praktek (pertandingan), pertama kali mesti timbul 
| keragu?an dalam hati kita. ,,/Menangkah putih ? Remis barangkali ? 

. Kita masih ragu? karena menghadapi pertandingan 
praktek kita sangat terikat dengan soal waktu. Disinilah letak 
daan antara komposisi dan praktek, 

perbe 
t 

Disamping ini kami sa- 

Kemis malam Semaun menerangkan untuk pembangunan eko 
nomi di Indonesia ia menjiapkan sebuah konsepsi ekonomi jg 
kelak akan diadjukan kepada Pemerintah. Konsepsi itu jang 
oleh Semaun dikatakan dipikirkan sedjak berachirnja perang 
dunia ke UU itu bukanlah ekonomi. komunis, bukan ekonomi 
kapitalis dan bukan ekonomi imperialis. Bagaimanangaris besar 
konsepsinja itu Semaun tidak dapat menerangkan sekarang: ha 
nja diterangkannja bahwa konsepsinja itu bagi ahli ekonomi 

Jatau pers sendiri, Dan sasaran: 
lalu banjak. Jang berasal dari perseorangan, partai2, kumpulan2 

dari pada segala rasa tidak puas 
itu adalah Kabinet sekarang ini. Anehnja, bahwa dari partai2 jang 
mestinja mendukung kabinet itu sendiripun tidak hemat2 mengeluar 
kan keritik dan ketjaman, hingga mendjadikan keadaan serba lebih : 
membingungkan. SPP AR Anie TEN 1 Ia sak 

— — — Memang kalau dikenangkan kembali, maka belum banjak 
pekerdjaan jang telah dapat diselesaikan oleh Kabinet ini, Lain be- 

  

  Bea aa Ta 
2 Ta LL LS SL LL AL 

an Datang     
PI D | 

DIUTJAPKAN PADA PENERIMAAN GELAR DOK- 
TOR HONORIS CAUSA DARI UNIVERSITAS GA-. 

DJAH MADA PADA 27 NOPEMBER 1956 

Meabaiimud Hatta 
— Kami telah diberi idzin oleh Bung Hatta untuk menerbitkan pfdato 

itu djadi buku dengan bentuk jang sederhana, agar harganja bisa 
ditekan serendah-rendahnja, supaja analisa ilmijah jang gampang 
dimengerti ini, tentang keadain Tanah Air dimasa jang lampau, 
sekarang dan dimasa jang akan datang bisa tersiar seluas-luasnja. 
Harganja dapat kami tetapkan Rp.2,50 sebuah. " : 
Dan bila pesan 100 ex. atau lebih dapat rabat jang baik sekali ! 
Sedia ditiap-tiap Toko Buku atau dapat dipesan langsung kepada 
PENERBIT : el 

. DJAMBATAN 
NUSANTARA 15, DJAKARTA. 

  

- Ongkos kirim 1096 dari harga factuur,” sekurang-kurangnja Rp. 1,50 

- - Sa LA 
2 

se f 

TS LT LL LL LA 

KESEHATAN. TERGANG 
TN 
MIN MAU HIT AAN 

. 

BATUK: KERING, ANGIN 
DAN PILEK. 

SESEK. NAPAS, 
PERUT MULES, 

PERUT KEMBUNG DLL. 

BATUK sar. PANDU, 
Ran 

     SAKIT KEPALA, 
SAKIT TULANG, 
SAKIT ENTJOK , 
BADAN SAKIT 

URAT2 DLL. 

TS 

UT 
T.O, BAN AN HOO- DL. P SELATAN 24 €- Rpg. 

BISA DAPAT BELI DIMANA TOKO? DAN WARUNGI, 

Di SEMARANG : pada Toko2 Obat F 
ENG DIIN HOO Pekodjan, ENG TAY HO Pekodjan dan 

Gg. Warung, HUAI AN TONG Gg. Warung, THAY AN 

Mataram. TSIE AN HOO Gaplekan Kidul Pekalongan. Toko 

HONGKONG Batans. PO SEN TONG Tegal. 
An 2 2 LL LL Li La LX si 

MEA LAM AE AE LL 

Anak Tuan kurang madju sekolah umum. : 
Kami sanggup membimbing anak Tuan kearah keahlian, agar 
dapat berdaja upaja dengan kepertiajaan diri sendiri dengan 
djalan mendjzdi AHLI DJAHIT jang sempurna, teratur dan 

beridjazah, sehingga hidupnja makmur dan terdjamin. 

Alamat: Sekolah Kleermaker 
KELENGAN TENGAH No. 686 — SEMARANG. 

Didirikan tahun 1940 dan terkenal dimana-mana. 
Uang beladjar Rp. 30,— sebulan. 3 
Lama, beladjar menurut ketjakapannja. Alat dan bahan beladjar 
ditanggung sekolahan. a : 
INTERNAAT, IN DE KOST, disediakan. 
Ka Sa an et dani 

" — 

Dengan ini saja menghaturkan banjak terima kasih atas Ba 
an tuan "MP , 'A “ SETERAN 1 ngan tuan Tabib M. Ss, KAHAT SEMARANG. 

“Jang telah mengobati penjakit saja WASIR (Aambeien), dan kini 
sudah sembuh diobati dalam tempo 14 HARI dan ZONDER OPE- 
RATIE. Dan saja berbangga hati jang mana tuan Tabib telah ga- 

  

| rantie bahwa penjakit wasir itu tidak akan datang (timbul) kembali. 
R. SUADI 

. Dil. Siliwangi (Bulu) No. 86, Semarang. 

a" DIDJUAL: 
DARI PERSEDIAAN: 

Mesin Tjettk HANDPRES 
3 BERMATJAM RAGAM. | : 

Harga bertingkat-tingkat.. Ada pula jang ketjil mungil. 
:UKURAN KARTUPOS harga “Rp. 1.250,— 

2 JANG BESAR harga Rp. 2.000,— keatas. 
Alamat: KANTOR MAHABHARATA KAWEDAR 
Tiny Kihar me nneseseeakalan 76 5 Ol O. 

j 1 

r. P.J. Bonamis, M.D. 
£ INTERNIST 
SPECIALIST PARU? & DJANTUNG 

KEMBALI DARI EROPA 

“ BUKA PRAKTEK LAGI 
HOTEL DU PAVILLON Kr. 40-41, SEMARANG 3 

: (Ke kanan) 
HARI KERDJA: 4—6 Sore. 

  

  

  

: DJAM BITJARA SABAN 
2 » 21-30 2g - 2 sd Y « 

| fjana lima tahun sudah berkali-kali dibitjarakan, tetapi kapan hen- | " 
da kabar | 

nar dengan harapan jang dikemukakan semula, bahwa Kabinet jang 

ang akan banjak | 
dapat berbuat untuk pembangunan. Njatanja tidak demikian. Kami 
maklum, bahwa dalam 8 bulan Kabinet ini berkuasa tidak dapat | |    segera menghindarkan diri dari sleur lama dengan segala kesulitan? 
jang bergandengan dengan itu, tetapi kelemahan dari kabinet ini 
sekarang bukanlah kami tekankan kepada hasil gemilang jang be- 
lum dapat ditjapai, tetapi kepada belum djuga mampunja untuk 
membuka perspectieven bagi masa depan jang lebih djelas. Ren-   
lakan dibentuk sesudah pemilihan umum akan mendjadi suatu ka- | $ 
binet jang kuat jang berani bertindak tegas dan janc & 

  

djikan suatu "eindspel- 
komposisi” dari. se- 
orang ahli pemain pion 

| (pionnen “ kunstenaar) 
- jang kenamaan jakni 

igoriev. 
Perhatikan — stand-nja. 
Begitu sederhana, se- 
olah2 pembatja sering 
mengalami didalam per 
tandingan sehari2. Na 
mun demikian, ini bu- 
kan fragmen (tjukilan) 
dari praktek, tapi be- 
nar-benar 
posisi. Lihat gambar: 

Putih: Rd2, pion a4, 
b2. Hitam: Rf8, pion 
a5, f4. 

  

suatu kom-f 

  

Tenggelamnja 
Labadju"'. 

Kementerian Perbubu 
ngan Instruksikan” Pe- 

njelidikan 

KEMENTERIAN Perhubu- 
ngan telah mengeluarkan instruk- 
si jang ditudjukan kepada Dja- 
watan Pelajaran untuk menjeli-   

      

  

  

dak mulai dikerdjakan setjara sungguh2, belum djuga ad 1. b2—b4!, Rf8—e7 (kalau ab4X, inan achir)  Tereesereseria . Red—e3, 
beritanja. Dan selandjutnja dalam hampir segala lapangan, gam- ' 44 a51), 2. h4—p5, (Djangan 8. b6€—b7, f3—f2, 9. b7—h8, P, 

: d lag NA Maa” Sega lah tahun) 2 1f2--f1 B2 Pb8—e5 #, Re3—a42 baran masa depan masih serba samar, serupa dengan sepuluh tahun ba5X, sebah Re7—47!) 2. ......... "(ika 1Res?, Pb3 &) Ti. Pebx 
jang lampau. Bagaimana dgn penanaman modal luar negeri, bagai- Re7—a6, 3. Ra2—e2, Rd6—e6, 4 '55 4, Ra?—a1 (Djika 11. 1 
mana dgn penjelesaian mengenai usaha2 asing jang sekarang meng Re2-f3, Rce—e5, 5. Rf3—e4!, IRe3, 12. Pe5 4, Ra2. 13. Pf4 &. 

Na ea an Pn Mp ba , Reb—e4, 6. b5—b6, i4—f3, 7 Rg4 (Djika Il... Re? 19 Pes 4) gantung statusnja dsb itu. : esa Pa Oa , (Zet radja ini '12, Pab—d5 —, Rdl—el 13. Pd5— — — — Menghadapi keadaan seperti sekarang ini tidak menghe- perlu sekali, agar putih nanti. tu e4-# “dan putih menang, sebab rankan, kalau dari berbagai pihak terdengar suara: Bagaimana kar menukar putri dalam permai 18.............. , Rdi, 14, Pbl -. 
sekarang? Reshuffle Kabinet? Pembubaran? Atau bagaimana? 
— — — Memang banjak tindakan jang dapat dilakukan terhadap PROBLIM No. 40 ,IMPIAN” 
(Kabinet sekarang ini. Mulai “jang paling lunak dengan hanja 
ireshuffle disana sini sadja sampai dengan jang paling keras mem- . 
bubarkan Kabinet ini dan merubahnja systeem pemerintahannja 
.sama sekali,. Sebab suara demikianpun sudah ada. Jaitu ingin 
imengadakan sadja sematjam junta militer guna sekali gus menjapu . 
jang dianggapnja bobrok dan menggantinja dengan jang baru sama 
sekali, « $ 
— — — Tetapi, hendaknja kita ingat, bahwa kita sudah tjukup 
mempunjai pengalaman, kalau reshuffle atau pembubaran Kabinet 
bukan merupakan obat jang mudjarab bagi sifat immobile dan in- : 
dolent dari pada keadaan seperti sekarang ini. Penjakitnja rupanja ' 
lebih mendalam lagi. ' 3 
— — — Tetapi, bagaimana djugapun penjakit dan obatnja ini 
harus diketemukan, kalau kita tidak mau tenggelam akibat ,,tidak 
tahu djalan” kita sendiri, Tuduhan terhadap pemimpin jang seka: | 
rang ini umumnja terletak pada tidak djudjur mereka dan tidak | 
adanja semangat pengorbanan. Padahal “inilah sifat mutlak jang | 

(Oleh : Satmoko, Kudus). 

Putih: Re1, Bh1, Mhs, 
Mp8, Kd3, Kg7, pion 
c2, h2, g3, (9 buah) 

Hitam: R24, Ba2, Mc6, 
Me7, pion c4, d4, d5, 
f6, (8 buah). 

Putih djalan dulu, hi- 
tam mat dalam 3 (tiga) 
zet. Djawaban betul di 
beri nilai 2. 

Surat2 djawaban di- 
tunggu selambat2nja 10 
hari setelah problim ini 

/Iilaporan resmi 

harus dimiliki setiap pemimpin. Djudjur keluar kedalam dan sedia ' 
“| berkorban untuk tjita2nja. Karena! itu langkah pertama jang segera 

dimuat dan  dialamat- 

diki sebab2 tenggelamnja sebuah 
kepal PELNI ,,Labadjau,” demi 
cjian Sekdjen Kementerian Per- 
hubungan Ir. Abdoelmoetalip 
menerangkan kepada. ,, Antara.” 
Seperti diketahui. pada tgl. 25 
Nopember jg lalu kapal PELNI 
»Labadiau” telah tenggelam de- 
kat pulau Natuna, waktu sedang 
berlajar dari Pontianak menudju 
ke Singapura. 

Mengenai kerugian jang dideri 
ita oleh PELNI dan sebab2 jang 
sesungguhnja sehingga  mengaki 
batkan tenggelamnja “kapal tsb., 

Sekdjen belum dapat menerang- 

dan politik besar bukanlah barang baru. 

Tapi bagi orang-orang awam 
i (orang2: kebanjakan) baik di In- 
donesia maupun diluar negeri bi- 
sa dirasakan baru. Pembangunan 

i 
| ? 
ian perkembangan ekonomi me- 
(nurut Semaun tidak dapat Api 
sahkan “dgn pembangunan selu- 
ruh dunia ' istimewa mengingat 
Situasi dunia sekarang jang da- 
lam keadaan ' sangat genting. 
Oleh sebab itu segala usaha-usa 
ha dalam lapangan itu tidak da- 
pat dilepaskan dari pada usaha2 

melaksanakan usaha2 kearah per 

damaian dunia dikatakan Sema- 
un bhw kita sekarang telah ba- 
njak mempunjai kesempatan dan 
kemungkinan — karena perhubu- 
ngan kita dengan luar negeri te- 
lah leluasa' setjara ' terang, ber- 
beda dgn waktu2 sebelum merde 
ka dimana perhubungan kita de- 

tjara sembunji2. 

Atas pertanjaan bagaimana pen 
dapatnja ten.ang situasi politik 
di. Indonesia, Semaun - mendja- 
wab ,,saja mint, maaf saja be- 
lum dapat mengemukaka, penda 
pat apa2 sebab selam, ini saja 
akan mempelidjari dahulu dan 
kelak bila telah saja peladjari be   kan dengan pasti sebelum pihak 

Djawatan Pelajaran memberikan 

dari 

Tar 

lidikannja. Sementara itu 
Presiden Direktur PELNI 
Ateng, ,,Antara” lebih  landjut 

memperoleh keterangan, bahwa 

berhubung deng tenggelam- 

nja kapal ,,Labadjau” itu keru- 
gian jang diderita oleh PELNI 
dan jang ditutup dengan asu- 

atas hasil penje-' 

nar2 barulah saja dapat menarik 
kesimpulan”. Ketika ditanja apa 

ikah jang menarik perhatian-nja 
setelah melihat keadaan Indone 
sia. sekarang Semaun mengatakan 
gembira dan senang melih.:t pem 
bangunan jg. terwudjud di Indo 
nesia setelah menijapai kemerde 
kaannja. 

Jang paling menjolok kata Se 
' Mmaun sekarang rumah-rumah rak 

jat. telah memakai atap genting 

kearah perdamaian dunia. Untuk 

ngan 'negeri2 lain dilakukan se- 

  

- 

Banjak suara2 jang mengan- 
d'urkan supaja kabinet di Reshuf 
fe, 

Tapi baniak djuga suara2 lain 

nia jang malahan menjuruh su- 

paja kabinet..... shuffle off sa- 

dia: alias disuruh bubar! y 

“Tapi: Sir-pong tidak termasuk 

jang mudjikan bubar ini, looo!! 
KEBALIKANNJA. 

Menurut ,,Antara” di Bandung 

ada seorang guru jang baru de- 

mikian sial penghidupannja, hing 

ga terpaksa djadi ,,kuli” diseta- 

siun dan pasar. 
Ini pak guru memang baru be- 

Iner-hener sial, Sebab kebiasaan. 

nja di tanah air tanah tumpah 

darah Sir-pong ini djusiru keba- 

likannja. Orang2 jang tidak pe- 

tius bisa madju dan mumbul se- 

Ikinggi-tingginja. Hingga kalau 

bung Hatta bener, sampai orang2 

kelasan HN dan HI sekalipun bisa 

diadi menteri... 

LOGIKA — AKSIOMA.2 

Putera-Puteri pak Semaun di- 

beri nama Logika dan Aksioma. 

Ini memang up to date diwak- 

tu diaman mudania pak Semaun, 

Menandakan bahwa diwaktu itu, 
bangsa Indonesia sudah .mengin- 

diak taraf haru dalam berfikir 

dan bertindak setiara rasionil. 

Sedialan dgn kebiasaan bang- 

sa kita utk memberi nama anak2- 

nia sesuai dengan pertandaan za- 

mannja, maka. Sir-pong menung- 

gu-nunggu kapan ada putera-pu- 
teri kita jang akan diberi nama: 

| Siti Hidrogin: Dioko Suez: In- 
dang Inamorata: Roro Rock 'n 
Roll dan Bambang Nuclear (ba- 
ta noe-kli-jecerr). 

  
Sir-pong. 

»teuters Main 
Ijurang Dengan 

Berita 
Satu Bagian'Dari Inter 

view Ogn 'Ruslan 
Dihilangkan 

MANAGER REUTER untuk 
Asia Tenggara, Graham Jenkins, 
telah mengakui, bahwa suatu 
bagian dari kalimat dalam kete- 

  

sedang dahulu ketika ditinggal vgan Menteri Luar Negeri. Rus kan . kepada 
Harian ”Suara 

Redaksi 
Mer-   'ransi dinegeri 

sebesar Nf. 1,1 djuta. 
Belanda adalah 

Kerugian 
kan rumah-rumah rakjat di Indo 

memakai 
dapat kita lakukan adalah menemukan pemimpin? sedemikian ini 
dan memberikan kepada mereka' kekuasaan untuk melaksanakan 

tjita-tjita, ! 5 
— — — Ini jang segera dan pertama harus kita tempuh. Kalau 
tidak, maka dichawatirkan sekali, kalau memuntjaknja keruwetan 
ini nanti akan melahirkan sendiri kekuatan? dan orde baru jang 
tidak dapat diduga-duga sebelumnja. 3 

Delegasi SBPU 
lemui DPD Prop 

£ .-.. 

Membitjarakan Soal 
Tuntutan2 SBPU 

— Dja-Teng 
DIPEROLEH ber:ta, bahwa pa 

da tgi. 1 dan 5 Des. j.., suatu 
delegasi dari SBPU (Serikat Bu- 

.ruh Pekerdjaan Umum) Pjawa 
Tengah telah menemui DPDP 
Propinsi Djawa Tengah. Kedata 
ngan raereka itu untuk. memiiia Tio Pok Gie/Lie Gay Tjiok (Sala 

pendjelasan dan keieniuan  G-i. tien) Pertandingan kedjuaraan 
pihak DPDP Propinsi Djawa Te-. Tngonesia akan diadakan tahun 
ngah tentang tuntutan SBPV Dja. depan di Bandung. 
wa Tengah jang mengenai pembe 
rian pakaian keraja. Karena pi 
hak Buruh menganggap, bahwa 
pemberian? jang sudah dilakukan: 
tidak memuaskan. s 
Menurut keterangan pihak DP 

DP Propinsi vjawa Tengan Jang 
diberikan kepada "Antara", bah 
wa dari tuntutan 688 orang jang 
dimintakan pakaian kerdja. tsb. 
Giantaranja 148 orang jang teiah 
@ikabulkan, sedang sisanja dalam 
sidangnja DPDP Propinsi Djawa 
Tengah tg. 5 Des. j.l- teiah «ip. 
tuskan tsb. tih pula disampaikan. 
Kepada pihak delegasi. $ 
Mengenai tuntutan “pengangkat 

an Pekerdja mendjadi - Pegawai 
organik, jang. kini masih ada si 
sa 1.173 orang, pihak DPDP tlh 

' mengambil putusan akan disele- 

  

DJUARA BRIDGR 2JAWA- 
TENGAH, 

Baru2 ini di Semarang telah diJ. 
adakan pertandingan @uplikate- 
biidge untuk merebut kedjuaraan 
bridge Djawa Tengah. Pertandi- 
ngan tersebut . diselenggarakan 
oleh Bridgebond. Djawa Tengah 

': dengan memakai systeem Hauwel. 
Banjaknja pengikut ada 64 pasa 
ngan (paar) dari beberapa tempat, 
ajuga dari Djakarta, Bandung. " 
Setelah bertanding sampai djauh 
malam, maka jang keluar sebagai 
djuara no. I.pasangan Johnny An 
war/Tutuarima (Semg), no. 2“ dr. 
Andu/Kindangan (Semg.): no. 3. 

    
PENGURUS IKAVIKSI. 

Sususnan pengurus Ikatan Vete 
ran Kemerdekaan (TKAVEKSI) 
rayon IV Semg. jang disjahkan 
tgl. 24 Nop. 1956 terdiri sbb.: 
Pimpinan sdr. Andjar Siwrirai, 
wk. pemimpin sdr. Bagus Sukar 
di, Sekretaris I, II: sdr.2 Sudojo, 
P.. Sudijatno, dengan dibantu be 
berapa orang. 5 

  

PANITYA DAERAH PEKAN PE-! 
MUDA PROPINSI. DJATENG. | 
Untuk. menghadapi Pekan Yemu | 

da Prop. Djateng kini di Semg. 
terbentuk Panitia Daerah Pekan ' 
Pemuda Propinsi Djateng jang di 
ketuai sdr. Suatmadji (IPPI), se- 
jdangkan sub2 seksi sepakbola sdr. 

saikan pada permulaan tahun '57. (Chaeron (PI), renang sdr. Eday 
' Selandjutnja “jang bersangkutan Subardjo (HMI), volleybal sdr. 

| dengan “penilaian masa kerdja/iW. Sunarto (PPTS), ping -pong 
|DPDP Propinsi Djawa Tengah mesir. A. Wahab (IPNU), balapan 
' makai saran dari Menteri Dalam Isepeda sdr. Sudarsam (Pemuda 
Negeri dan Menteri Pekerdjaan ((Rakjat) dan perlombaan perahi: 

Umum/Tenaga, jang menentukan, sdr. Herman Kasbijono (IKSPRI). 
bahwa untuk menilai masa ker (Kepada organisasi2 pemuda/pela- 
itu harus disertai bukti2 jang sjah jdjar dan perkumpulan? lainnja jg 
jang dikuatkan oleh Pamongpra- jhendak mengikuti perlombaan? | 
dja. Sementara itu pihak DPDP'|tsb. dapat berhubungan dengan | 
Propinsi. pun mendjelaskan kepa jsaudara2 jang duduk dalam pani- 
da Antara, bahwa dari djumlah'|tia. Pendaftaran dapat dilakukan 
1.200 pegawai jang dituntutkan tgl. 1 s/d 20 Desember 1956. 
untuk memperoleh kenaikan ting- 2 
kat, diantaranja 913 orang jang te 
lah dinaikkan. tingkatannja. E 

HASIL PERTJOBAAN TANAM || 
KAPOK DITANAH DATAR. 
Menurut Lembaga Urusan Ka- 

pok Djawa Tengah, selesainja pa 
nen kapok tahun ini daerah Peka: 
longan dan Tegal bisa diharapkan 
menghasilkan kapok  glondong se, 
dikitnja 4, djuta buah. Kapok inij| 
adalah hasil pertjobaan jang per 
tama kali disitu dimana kapok -di 
anam di tanah-datar, disepan- 
djang djalan Ik. 15 km di 8 desa) 
dari kedua daerah tersebut. Per | 
tjobaan ini 'dilakukan oleh Djawa 
tan Pertanian setempat sedjak 
tahun 1952, dan ternjata hasilnja 
memuaskan. Dikabarkan lebih 
djauh, sebagai akibat berhasilnja 
pertjobaan itu dewasa ini di desa 
desa tsb. terdapat 300-M2. tem 
pat persemian bibit kapok jang 
sudah siap untuk ditanam ditem 
pat2 datar lainnja. Menurut tja 
tatan sebelum ini daerah karesi- 
denan Pekalongan setiap tahun ra 
ta-rata menghasilkan 4 sampai 500 
ton kapok jang umumnja ditanam 
ditanah2 pegunungan. 

i 

' PEMERINTAH PROPINSI ME- | 
NGUATKAN PERMINTAAN KRE. 
DIT UTK KOTA PEKALONGAN. 
Dalam sidangnja baru2 ini DP 

DP Propinsi Djawa Tengah telah: 
mengambil keputusan untuk me-: 
nguatkan permintaan kredit Peme: 
rintah Kota Besar Pekalongan is 
besarnja Rp. 4.000.000,— jang dia 
djukan kepada Pemerintah pusat. | 
Menurut keterangan uang sebesar 
itu akan digunakan untuk penje: 
lenggaraaan air minum didaerah 
Kota Besar Pekalongan. 

SEKITAR KONGRES VETERAN 
| SELURUH . INDONESIA. 
' Dalam minggu kedua bulan De 
sember ini ditiap kabupaten dan 

Yaman Ternak di Baturaden pada 

Kini ditempat tsb. dipelihara 9 
ekor kuda, 368 ekor sapi, 36 ekor 
babi,.628 ekor ajam dan 88 ekor 
lomba dari pelbagai matjam ras, 
liantara mana terdapat domba2 
jang menghasilkan wol. Induk Ta 
nan Ternak itu menghasilkan pu 
ja bibit2 chewan jang didjual di 
selbagai daerah di Indonesia. Se 
'ainnja menghasilkan bibit2 che- 
van, pun menghasilkan 400 L. su 
su tiap hari jang didjual di Pur' 
wokerto, Banjumas, dan Tjilatjap | 
kepada rumah2 sakit. Disamping 
itu tiap hari menghasilkan 25: 
buah telor. Babi jang pernah di 
djualnja kepada penduduk Indone 
sia dan Tionghoa di Solo harga-' 
nja sbb.: Utk. babi berumur 5 
bulan Rp. .500,— se-ekor:. umur! 
5—7 bin... Rp. 950,—:. umur 7—9| 
bin. Rp. 900,— dan diatas umur 

119 bin. sampai Rp. 1200, sedang: 
kan harga seekor sapi djantan 
Rp. 7500,— dan betina Rp. 5000,— 
Rumput sebagai an makanan! 
chewan2 itu jang dikatakan dida 

  

diberi tanda: "Tjatur” 

ha. Satar Solo — Suparno 

(Induk TamauTernak Batu 
(raden Berkembang Baik 
“1129 Ekor Pelbagat Matjam Chewan 

| Dapat Dipelihara 
WARTAWAN TUAN jang pernah mengikuti peresmian Induk 

siden Hatta jang terletak disebelah Utara dari Purwokerto atau 
Gipegunungan Slamet jang tingginja 600 m. dari permukaan ar laut, 
pada achir bulan Nopember jbl. dengan Djapen Prop. Djateng dan 
Jjapen Purwokerto telah mengadakan penindjauan ditempat tsb. 
Dalam menindjau tempat tadi pertama-tama didapat kesimpulan, 
bahwa Induk Taman Ternak jang usianja baru 3 th. itu dapat 
hidup dengan djalan menutup biaja2 jang dikeluarkan dengan hasil? 
pemeliharaan pelbagai chewan jang antara lain didatangkan dari 
1egeri2 Belanda, Denmark dan Australia. 

deka” Semarang dgn.   

  

  

problim no. 38 "SE 
c5X Pdl—di4, 

Sa t1— 

Djawaban 
IA-SEKATA". 1. 
da4. “2. Bf6—f7, Rcb—c5. 
Ge Jnat, Rc6—d7. 
2. dd—g4 -, 3. Bf6—-fs 
5 mat. Mereka jang betul djawab 
annja nilainja kami tambah dgn 
2 nilai. Hadiah: dalam minggu ini 
hadiah2 kami. sampaikan per pos: 
pada. Tan Tjoen Swan Kudus, 
Sunardhi Solo, Hari Sudarne Sa- 
latiga dan H. Mahadi Somzrang. 

Berita: Pertandingan untuk me 
rebut kedjuaraan Pertjasi jang 
kini dilangsungkan di Magelang, 
menurut keputusan 'rapat, dilaku- 
kan dengan sistim Diceeded. Ha- 
sil pertandingan babak pertama 
sbb: G. Tobing Djakarta — A. 
Bachtiar Bandjarmasin 0—1. 2. 
Kusna Bandung — A. Kadir Se 
marang. 1—0. 3. K. M. Saleh Pa 
lembanz: — Liem Tinng Sae Sura 

prastowo Jogja 4-14. 9. A. Bas 

wedan Surabaja — . Sis Basuki 
Jogja (ditunda). 10. M.O. Sinaga 
Djakarta — Ang Tjing Sing Pe 
kalongan (ditunda). M.  Rispan 
Djakarta — Cholis Semg. 0—1. 12. 
Ratmoko Jogja — Kadarso Kebu 
men 1—0. 13. The Gak Soen Ban 
djarmasin — H. Maksum Malang 
0-3, 14. EP. Tampubolon Pema 
tang Siantar —  L. Tampubolon 
Djakarta 0—1. 15. Suparno Tegal 
— Suwardi Purworedjo 1—0. 16. 
M, Saleh Magelang —- A. Satar 
Solo O—1. Sampai tjatatan ini d 
tulis pertandingan 
(dilangsungkan. 

muatan mendjadi tanggungan pa- 

ra pengirim sendiri. 

| Sampai hari Kemis dari 28 
orang anak buah kapal ,,Laba- 

djau”, baru dapat tertolong 22 
orang dan dalam keadaan masih 
hidup, sedang 6 orang lainnja be 

'Tum diketahui nasibnja. Hari Re 
bo telah sampai diibukota Kep. 
Kamar Mesin dari 

'but jang kini, sedang - menjusun 
laporan sebab2 tenggelamnja ka 

pal itu. Kapal tsb. beradu diba- 
1 

masih terus wah komando mualim I bangsa! 
Djerman, Riittger. (Antara). 

    baja —14. 4. Husin Semg. — 
A. Busaeri Magelang o—'». Liem : 
Hong Gie Djakarta — A. Kahar 
Besuki 1—0. 6. Munir Saleh Su 
rabaja — Injo Kiat Hong Palem 
bang 1—0. . 7..Suprastowo . Jogja 

Thio Oei Siang Pekalongan 
01. 8. Wi: Pohan Tandjungka 
rang — V.EP. Tobing Djakarta 
0. 9. Ang Tiien Sion Pekaln- 

ngan — A. Baswedan Surabaja 14 
—X, 10. Sis Basuki Jogja — Tan 
Kiem Tiong Solo 1—9. 11. The 
Gak Soen Bandjarmasin — Mis- 
pan Djakarta:1—0. 12. H. Mak- 
sum Malang — Ratmoko Jogja 
1—. 13. Kadarso Kebumen 
Cholis Semarang 0—1. 14. M. Sa 
leh Magelang — E. P. Tampubo- 
lon Pematang Siantar Ww—4. 15 

Tegal 
p—I4, 16. 1A. Suwardi Purwore 
djo — L. Tampubolon Djakarta 
0—. 

Babak kedua: Arovach Bach- 
tiar Bandiarmasin — Liem Tiong 
Soe, Surabaja 1—0. 2. A. Kadir 
Semarang — K.M. Snleh Palem- 
bang 1—0. 3. G. Tohing Djakar 
ra Kusna  Pandung 0—1. 4. 
A. Busaeri Magelang — Injo Kiat 
Hong: Palembang 0—1. 5. Aha. 
Kahar Besuki — Munir Saleh sal 
rabaja 1—0. 6. Husein Semarang 
— Tiem Fong Gie Diakarta 0—1. 

17. Thio Oei Siang Pekalongan — .wa, 
W. Pohan Tandivnskarang 0. 4. ! 
2 MA. Wotiin Makasar — Su- 

tgl. 22 Djuli 1953 oleh Wakil Pre 

“ 

memetiebonsascnsstaainan 
KEPUTUSAN? KONPERENSI 

GPPBSI. | 
Pada tgl. 1 Desember Gabungan : 

Persatuan Pemilik Betja Seluruh 
Indonesia jang berpusat di Sema 
rang (GPPBSI) telah mengadakan 
konperensi” istimewa di Pekalo- 

  
keputusan sbb: menggalang keku 
atan persatuan, melantjarkan usa 
ha. sosial ekonomi dan  pendidi- 
kan kepada pengendara? betja, 
mengadakan hubungan dengan Pe 
merintah untuk melaksanakan 
usaha2 GPPBSI guna kepentingan 
masjarakat. $ 
RAPAT ANGGAUTA UMUM 

Pep an | 
Bertempat di GRIS pada tgl. 9 

Desember j.a.d.. djam 19,00 akan - 
diadakan rapat anggauta umum 
PPPDS jang akan membitjarakan 
laporan umum, masalah resolnsi 
kenaikan tarip persewaan pasar? 
dan reorganisas! 

Jajatuhi hukuman Rp. 

ngan jang menelorkan beberapa 'ka: 

51 DJENAZAH PAHLAWAN 
AKAN DIKEBUMIKAN 

KEMBALI. 
Setelah diselidiki sekian lama 

kini telah dapat dipastikan bah 
wa tidak lama lagi di Nusakam 
bangan akan berlangsung peng- 
gaiian djenazah pahlawan jang gu 
gur pada permulaan revolusi di 
pulau tsb. Selandjutnja menurut 
rentjana, djenazah itu akan dike 
bumikan kembali ditaman pahla 
wan Tjilatjap. 
Menurut  ketefangan, djumlah 

djenazah jang baru diketahui 
dan akan dipindahkan itu adalah 
51 buah jang gugur sebagai aki 
bat pemboman Belanda pada wak 
tu clash pertama tahun 1947. Me 
reka itu adalah sebagian anak 
buah kesatuan jang waktu itu 
bertugas melajani sendjata Artile- 
ri jang ditempatkan di. Tjimiring, 
Karangbolang dan Babakan dipu 
lau Nusakambangan. 

DJUANA 
MADJELIS KELUAL5. TAMAN 

SISWA. TERBENTUK. 
Dengan melalui rapat untuk 

kedua. kalinja jang diadakan baru 
baru ini disekolahan Taman Sis 

Ikatan Keluarga Taman Sis 
wa Djuana berhasil membentuk 
anggauta Madjelis Keluarga Ta- 
man Siswa jang baru dengan ui 
pilih jang duduk sebagai pengu 
rusnja “sebagai berikut: 
Ketua I,II dan-III: Moch. Sa 

leh, Oentoeng dan Ngarso: Penu 
lis I dan II: Soedadi dan Soeto 
jo: Bendahara I dan II: Soeroso 
dan Nj. Roespah dan beberapa pe 
ngurus bagian lain2nja. 
Dalam "rangka 'usahanja ditji- 

ta2kan akan membangun sebuah 
gedung jang dapat dipergunakan 

sebagai gedung sekolah, asrama2 
jbagi para peladjar “dan rumah 
|Kepala Sekolahnja. Untuk mem 
bangun gedung2 tadi ditaksirkan 
akan menelan beaja I.k. sebesar 

| Rp. 200,000,— 

KARENA RINGAN TANGAN, 
Sidangnja Pengadilan Negeri 
Blora pada Rebo jl. telah men 

100,— ter 
hadap K. Sekretaris D.P.R.D./ 
D.P.D. Kabupaten Blora, karena 
dipersalahkan  menganiaja salah 
satu daripada pegawainja. Da- 
lam hubungan dengan peristiwa 
perganiajaan itu dapat ditambah 

n, bahwa para pegawai telah, 
mengadjukan resolusi, jang me- 
njatakan, bahwa mereka tidak me 
njukai K. sebagai pegawai di Oto 
noom Kabupaten Blora. 

  

PURWODADI 
PERNJATAAN IPRIN. 

Ikatan Pamong Rakjat Nasio 
nal Indonesia (IPRIN) Tjb. Pur 
wodadi Grobogan dalam konperen 
sinja baru2 ini al. mengeluarkan 

ngan konperensi tsb. Bupati Andi 
Patoppoi memerintahkan pada 
pendjabat2 Pamong Pradja di Ku 
wu jang katanja untuk menjam 
but kedatangannja rombongan 
Gubernur Djawa Tengah, tetapi 
jang datang ternjata rombongan 
dari Rotary. Club dari Semarang 
sebagai tamunja Bupati. 
Adapun pernjataan IPRIN itu 

sbb: 1. Tindakan sdr. Andi Patop 
poi dalam hal tsb. tidak dapat 
diartikan lain daripada sengadja 
atau tidak sengadja mengakibat- 
kan kurang terdjaminnja kewiba 
waan pendjabat2 Pemerintah (PP) 
dan merugikan kepertjajaan dari 
rakjat jang harus didapat oleh 
setiap pendjabat Pemerintah (PP). 
2. Sangat  menjesalkan tindakan 
sdr. Andi Patopoi Bupati Gerobo- 
gan pada waktu itu jg tidak bi- 
djaksana. 3. Pernjataan ini tidak 
dikandung maksud menilai Rotary 
Club jang ada, dengan kundju- 
ngannja pada waktu 'itu. 4. Diha 
rapkan tidak akan terulang lagi 
peristiwa dan tindakan sebagai- 
mana tsb. diatas. Demikian per 
njataan IPRIN Tjb. Purwodadi 
Grobogan. 

TEGAL 
DIHUKUM KARENA K:EMAKAI 

UANG PERDATA. 
Karena  dipersalahkan memakai 

uang perdata sebanjak Rp. 16.000. 
untuk keperluan prive, pengadilan 
negeri. Tegal dibawah pimpinan 
hakim Srihuno beberapa hari jg 
lalu telah mendjatuhkan hukuman 
pendjara 6 bulan voorwaardelijk ! 
1 tahun atas diri terdakwa Sp. 
bekas grifir pada pengadilan ter 
sebut. Keputusan hakim 'ini al. 
didasarkan atas pertimbangan, 
'bahwa umur terdakwa dewasa ini 
telah landjut dan jang terutama 
ialah karena kesehatannja kini 
sangat terganggu. Dapat diwar- 
takan, bahwa terdakwa sedjak 
tahun 1953 telah. dischors dari 
djabatannja oleh fihak atasannja. 

| MAGELANG 
PASAR MALAM DI MAGELANG. 
Bertempat diruang kantor kepo 

lisian Kedu, malam Minggu jl. 
telah dilangsungkan upatjara pem 
bukaan pasar malam pembangu- 
nan, jang antara lain dihadiri oleh 

  

kapal terse-/ 

nesia sebagian besar 
atap alang-alang. Ketjuali itu jg 
dianggapnja perobahan menjolok 
ialah pergaulan antara bangsa In 
donesi, dngan Beland., sekarang 
telah terlihat tidak ada perbeda 
an, sedang dahulu Indonesia oleh 
Belanda .ditempatkan ditingkat 
bawah. 
Tentang keadaan dirinja Se- 

maun mengharap dapat segera 
menjumbangkan tenaganja untuk 
pembangunan “guna kebahagiaan 
rakjat dan perdamaian dunia 
hingga tjita2 kebahagiaan rakjat 
merata segera tertjapai. Semaun 
tiba di Surabaja hari Kamis 
djam 18.00 dengan GIA dari Dja 
karta. Dilapangan Perak disam- 
but oleh Panitya Semaun serta 

Iberatus2 rakjat. Diantaranja ikut 

ngan bunga. oleh kemenakan pe- 
rempuan Semaun dan detik itu 
djuga 2 orang anak Semaun Lo 
gika dan Aksioma jang ditinggal 
kan ajahnja sedjak ketjil segera pernjataan penjesalan atas tinda ji 3 F 

kan Bupati Purwodadi Andi Pa |menjerbu memeluk ajahnja dgn 
topoi dalam bl. September jl. Da|menangis tersedu2 jang mengha- 
lam 'bulan itu, menurut ketera- “ 

rukan hingga djuga diantara jg 
hadir banjak jang mengeluarkan 
air mata. 

Semaun memeluk anaknja be- 
berapa saat tapi tampak tetap te 
nang dan dapat menguasai pera- 
saannja. Setelah  mengutjapkan 
pidato singkat dilapangan  ter- 
bang Semaun menudju ke kedia- 
man Gubernur diterima oleh Gu- 
bernur 14 djam, Semaun menu- 
dju ke rumah nj. Puger, saudara 
mudanja di Surabaia dan malam 
itu djuga meneruskan perdjala- 
nan'ke Gunung Gangsir (Bangil) 
kediaman Ibunja. Dilapangan ter 
bang ketua panitya Dr. Sambi 
dan Walikota Surabaja mengu- 
tjapkan kata sambutan menjata- 
kan kegembiraan hati atas kem- 
balinja pemimpin . pedjuang ke- 
merdekaan Semaun ke tanah air 
Indonesia jang merdeka ini. 

Semaun ketika meninggalkan 
Indonesia karena dieksternir oleh 
pemerintah Belanda tahun 1926 
meninggalkan seorang isteri dan 
dua anak: laki2 dan perempuan 
jang laki2 diberi nama Logika 
dan perempuan Aksioma. Logi- 
ka ditinggalkan ketika masih 
3 bulan sehingga ia sama sekali 
tidak mengetahui rupa ajahnja. 
5 bulan kemudian setelah pergi 
dari Indonesia istrinja menikah 
lagi karena ada pesan dari Se- 
maun. kemungkinan untuk kem- 
bali ke Indonesia kketjil sekali. 

  

lan Abduigani jang diberikannja 
dilapangan terbang Singapura 
baru2 ini telah dihilangkan da- 
jam transmisi Reuter London, 
akan tetapi dalam pada itu ia 
menjangkal telah dengan senga- 
dja memutar balikkan kenjataan 
dengan maksud2 jang tertentu. 

Dalam statementnja jg dike- 
luarkan hari Rebo di, Singapura, 
didjelaskannja, bahwa menuruti 
tjatatan pembantunja, jg kemudi 
an dikawatkan ke London, Men 
teri Ruslan Abdulgani aras per- 
tanjaan mengenai pemboikotan 
jg dilakukan oleh serikat2 bu 
ruh Indonesia terhadap - kapai2 

, minjak untuk Singapura, “mendja 
| wab, bahwa  ”pemerintahnja 
akan menjokong serikat2 buruh 

'itu untuk kepentingan Mesir se 
lama kepentingan nasional nege 

orinja tidak dirugikan” akan te- 
menjambut Walikota  Surabaja,| tapi dalam transmisi bagian kali 
keluarga Semaun dan  banjak, Mat ig berbunji “selama kepenti 
teman2 seperdjuangan  Semaun.! Agan nasional negerinja tidak di 
Ketika semaun turun dari pesa (rugikan”  ternjata dihilangkan. 
si : 5 “| Menurut Jenkins, wartawan 
wat terbang disampaikan kara- | "Straits Times” jg” menginter- 

view Menteri Ruslan Abdulgani 
jitu katanja djuga bekerdja seba 
Tai pembantu tetap Reuter. 

  

SIARAN RADIO R. 1. 
| SEMARANG, 19 Des. 1956: 

Djam 06.25 Trio Tas. 06.45 
Gembira. 07.10 Anekawarna lagu2 
Indonesia. 13,15 O. H. Rame Den 
dang. 15,45 Orkes Marek Weber. 
14,10 Orkes Radio J Karta. 
17,00 Klenengan sore. Hida 

     
ngan Corps Musik. 1 Ruang 
CPRAD. 18,45 Hidangan Cerps 
Musik ' (landjutan). 19,30. Ruang 
Minggu Ini. 20,30 Irama Hawaii. 
21,00. Siaran Penerangan 21,15 
Dari dan untuk Pendengar. 
Dari dan untuk Pendengar 

    
  

    

       
    

djutan). 23.00 Penutup. 

SURAKARTA, 10 Des. 1956: 
Djam, 06.10 Pagi Meraju. 

Sekuntum Melati. i 
Sunda. 07,30 Hidangan Bi 
met dan Ratna. 07.45 Iran tum 
ba. 13,15 Klenengan dari Kratori. 
14.10 Klenengan dari Kraton (ar 
djutan). 17,00 Dunia an 
Varia Djawa Tengah. 0 Raju- 
an Sendja. 18,15 Manusia dengan 
hak2 azasinja. 18,30 Seni Karawi 
tan. 19,30 Ruang Reportage. 20,30 
Imbauan Malam. 20,45 Sandiwara 
Radio tjekak. 21,20 Aneka warna. 
21,30 Irama Maluku. 22,15 O. K. 
Tjandrawasih. 23,00 Penutup. 

JOGJAKARTA, 10 Des:.1956: 
Djam 06.10 Hidangan Trio. Los 

    

Panchos. 06.35 Disco Naga. 07,20 
Suara Julia. 07,20 Musik pagi. 
13,15 Gadon Siang. 14,10 Gadon 
Siang (landjutan). 17,00 Dongeng- 
an. untuk kanak2. 17,40 Lagu? Se 
riosa. 18,00 Ruangan Djapen. 
18,15 Dari Lagu? Pulau Harapan 
18,30 Dendang Malaya. 19,40 Lagu 
lagu Tapian Na Uli. 20.15 Suara 
Sopraan dan tenor. 20,30 Hidang   Setelah Logika dan Aksioma da- 

lam asuhan ajahnja jang baru 
nama-namanja lalu diganti jaitu 
Logika diganti dengan Sudibjo 
(2) (Antara). Tjatatan redaksi: | 
menurut pengetahuan redaksi na ' 
ma Logika diganti dgn Lukito. 

IKATAN PELADJAR N. U. 
Ikatan Peladjar N.U. Tjabang 

Semarang telah membentuk pengu KLATEN Pn en an, Wah no. rus baru periode 1956/1957 dalam 
PEMUDA MOHAMMADISAH. — Sian Kon en aa Pemuda Mohammadijah Tib. jisi kota Pasmina do nia shb.: Ketua I dan IT: “M. Klaten telah menjusun pengurus 

karu jang terdiri dari Ketua dan 
Wakil Ketua: Surjoko dan Mar 
dikun. ” Penulis: Wartojo dan 
Tam. Effendy S. Keuangan: Zai' 
ni Dachlan dan Mashuri dan be 
berapa. pembantu bagian? olahra 
ga, kesenian, pendidikan rochani, 
sosial dll. 

Kapten Sudjo 
no komandan KMK dan lain2nja. 

Pasar malam tsb. diselenggara 
kan oleh Jajasan Peladjar progre 
sief Jogja diketuai oleh Mantara 
Ws. . Biaja pembangunan telah 
menghabiskan uang Rp. 111,000.— | 
dan lamanja pasar malam 20 hari. ' 
Pengguntingan pita dilakukan 

oleh njonja Sukardji. 

Alijudin dan Muhardono. Penulis 
I dan II: A. Wahab dan Laily 
Mansur. Bendahara: M. Ichlas 
dan Zakarija. Penerangan: Chairil 
Adnan dan M...Tohar. Pendidikan 
Abdul Hadi. Sosial M.' Chamim. 
Olahraga: Sukardi dan Husni 
Rosjid. Kader: M. Imron dan A. 
Makmun, dan beberapa. pemhan- 
tu. Alamat di Dil. Denok 45 Smg. 

  

      
  

            

an malam. 21,00 Untuk Kesedjah 
teraan 'Kel. Kita. 21,30 Dagelan 
Mataram. 22,15 Dagelan Mataram 
(landjutan). 23,30 Penutup. 

DJAKARTA, 10 Des. 1956: 
Djam 06.30 Orkes Pantja Ria, 

07,30 Empat Sekawan. 13,10 Ram 
pak Sekar Setia Putra. 13,30 Or- 
kes Melati. 14,10 Radio Orkes Su 
rakarta. 17,00 Gamelan Bali. 17,30 
Orkes Progressip. 18,380. 01 “EL 
Suara Istana. 19,30 Ilmu dan Seni. 
20,40 Sekuntum Melati. 21,15 Ma- 
lam Manasuka. 22,15 Malam Ma 
nasuka (Jandjutan). 23.00 Penutup. 

TJIREBON, 10 Des. 1956: 
Djam 06.10 Biduanita Kita, 06.30 Seruling Madunde dll. 07,10 Lagu? Mars. 07,30 Bingkisan dari Studio kita. 13,10 Grkes Dupa Nirmala. 13,40 Harbie Layne. 14,10. Lagu? Tjiptaan Abdulgani dll. 17,60 “Pe ladjaran Njanji: 17.20 Siaran A. 'P. 18,15 Ruang Penerangan. 18,35 Permainan Gifar. 19,20 Gong Bum bung Srikandi. 19,30 Orkes Pawaji 
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antara semua, ialah Ing 
gara nomor tiga diantara 
banjak memerlukan bi 

  

tahun jang lalu. “Sep: 

njak,ini adalah untuk 
tan, seperlima akan dip 
Ka Bea Len 

untuk kapal-kapal 
han bakar. Dan Laan 
dustri akan minjak” kian lam: 
kian bertambah. Tiap ton dari 
min,ak ini harus diangkut dari 
negeri lain ke nat Kk Ta 
kapa!2 tanki se 
dari djumlah m 
kan dari Teluk.P 

  

  

    

  

   

    
    

        

       kilometer djauhnja, den 
lalui Terusan Suege Soe 0 

Berbeda dengan Amerika dan 
Russia, 
ialah dia sangat banjak memerlu 
kan minjak, tapi tanahnja sendiri 
tidak mengeluarkan minjak itu. 

— Djika Terusan Suez garis hi- 
dup bagi minjak Inggris, maka 
armada. tankinja adalah  kapal2 
penolong dalam bahaja. Makin 
banjak minjak diangkut, makin 
banjak kapal tanki diperlukan: 

dan semendjak masa perang, ma 
kin banjak kapal tanki dibikin, 
lebih besar -dan lebih tjepat djay 
lannja. 

         
jang masing2 dapat mengangkut 
minjak 130.009. ton lebih. Bulan 
jang lalu dari. sebuah paberik 
kapal Djepang telah di urkan 
sebuah kapal tanki r: Ame ' 
rika, jang | niverse 
Leader,” jang pandja: s5t 
kaki, dan besarnja « | dari | 
£5.000 tan.» PAN 

Dan seorang pemilik kapal Ju. 
nani, Niarchos, ' telah menjuruh : 
bikin sebuah kapal tanki jg-be- |: 
ratnja 100.000: ton. 

Kapal-kapal supertanki diper- 
gunakan untuk mengangkut mi- 
njak kasar keneegeri-negeri jg me 
merlukannja utk disaring. Sebelum 
Perang, ““kebanjakan penjaringan 
dilakukan didekat.tambang minjak 
itu sendiri, tapi sekarang orang 

  

mulai menjasing itu Sinogi-oe- | 
geri jang” memerlukannja. 

Inggris, misalnja, sebelum pe- 
rang mengimport minjak:jg seba- 
gian besarnja telah disaring. Kini 
dia telah mengimport minjak ka- 
sar, dan kemudian disaring oleh 

      

     

  

       

   

  

    

   

Kan can British Petroleum telah ' membi- 
ara kin bandar baru di Milford Ha- 

"| tari 60.060 

tjelakanja tanah Came di 

    

| tata Iran dan 

   

    
   

   

  

1, ( lanan di India- Selatan hari Ke- 
achir, erik  wadja dan stasiun tenaga | , minjak diesel dan ben- |mis mengadakan kundjungan pa- 
sin uni pengan njak untuk didjadikan plastik, obat-obatan, dan beribu-ribu |da sisa2 kuil jang sudah berumur 

matjam barang Ia an dunia akan minjak dua kali lipat daripada biasa selama |2000 tahun didekat Madras. Di- 
sepuluh tahun j 750 djuta-ton tiap tahung dan diduga akan dua kali lipat Jaadapi beberapa, pertanjaan2 jg 
pula dala n datang, dan dem/kianlah akan bertambah terus-menerus. |iempat ini P.M. Tiongkok meng 

    

   
     

    
   
   
   

  

    

engan melalui Terusan Suez 
lebih pendek djalannja. 

pi buat sementara pemakai 
“Supertanki itu akan terbatas. 

lam kelak, dia masih belum dapat 
dilalui oleh kapal tanki dari 40. 
000 ton jang bermuatan penuh: 

Ikan begitu “pula. pelabuhan-pela- 
Suhan ditanah Inggeris dan Ero- 
pa Barat masih “sedikit jang da 
Ipat dimasukinja. . Ketjuali “ bila 

  

  en, maka dapatlah.sebuah tanki 

belum itu belum ada penjaring- 
Eropa jang dapat meneri- 

ma langsung minjak dari super- 

: Di Eropa dewasa ini hanja ada 
empat dok kerire untuk “ melaja 
ini tanki jang lebih dari 70:000 
ton, dan sedikit paberik kapal 

Iagi, demikianlah djeritan dada semen 

ijdjung Pengharapan ke. Amerika rendjadi 14 knot. Demikianlah 
dengan Supertanki daripada meng 

utnja deigan tauki-tanki ke 

Biarpun Terusan Suez - diperda-| 

(Hari 60.000 mengalirkan minjak | 
“Iminjaknja langsung  kedarat. Se 

s 

  

   

   

   

  

    

   
   

|/TetapDibebae| 
kan DgoTjaral 
D 

   

I-- Chou 
P.M, TIONGKOK Chou En 

Lai jang kini mengadakan perdja Pa 

ak perang ber. 

   

      

diadjukkan oleh wartawan2, 
1 Mengenai Timur Tengah PM 

“dengan bertam tjepatnja tanki mengatakan, bahwa Tiongko 
'tu, bertambah 2096 minjak jang |mendukuag sikap jang diambil 

| dapat “diserahkannja kepelabuhan'|oleh negara Asia-Afrika dan me 
jang ditudju. Dan makin “efisien Jnjetudjui pula dgn segera dan 

| pemuatan dan” pemunggahannja, |tanpa siarat penarikan tentara 
bertambah 709o minjak jang di-linggeris, Perantjis dan Israel da- 
ingkutnja ketudjuannja, xi wilajah Mesir, Sa 
Meskipun banjak tanki — jang! “ Mengenai sikap Amerika Se- 

Hasi: toni Kurang ptonrik-pai| Ai Kembali pasukan Demjbu nb 5 Te Rgneal 'kan kembi pasuka: njeroli 
verik kapal sangat ' banjak pe- (& dari wilaah Mesir PMT: Cerdjaan, mcka hampir tidak satu ngkok itu mengatakan, bahwa 
1m jang dapat menjelesaikan Pe: sikap Amerika Serikat jang He 
sanan sebelum 1IS6I. Pada s@'at mikian itu djitu, tetapi ditambah 
ni ada 693 tanki jang dibikin kannja, bahwa sebenarnja Amel 
dengan ketjepatan produksi'4 dju rika Serikat ingin menggantikan 
ta.ton setahun, d.r kapal-kapal Kedudukan Inggeris di Timur Te 

  

  

    

  

IDamai: Kata - 

| ahun dsb. 

  

Aa 

Sebagai misal dapat diambil 
-ebagai sasaran: menaikkan pen 
lapatan per Cupita (pe.idapatan 
-ata2 setiap penduduk) dengan 

90 dalam waktu satu taun atau 
nenampung sebanjak 50.000 
rang penganggur dala satu 

Biasanja dalam rent na-pem- 
jangunan ditentukan sa 1  sasa- 

an utama (primary tarsot) dan 
lari situ ditentukan sas:ran2 jg. 
ain. Sebagai sasaran utama da- 
sat diambil tingkat pendapatan,   tu akan  punja “ kesanggupan Ea Pa 2 Neta 

Si BEN 5 Disamping itu Amerika Serikat: 
(gagang, jans 569e .tambah- kan melandjutkan sokongannja 

Tapi supaja dapat mentjukupi 
kebutuhan akan minjak sepenuh 

|aja, maka pembikinan tanki dari 
tahun 1970 keatas harus didua- 

| gandakan. Dan Inggris kini 

“mana 

garan2 hak2 kedaulatan Mesir. | 
Mengenai pasukan2 darurat PBB, 
Chou mengatakan, bahwa tugas : 
dari pada pesukan2 tsb. adalah ' 
mengawasi penarikan 
pasukan? Inggeris. Perantjis dan t 
Israel dari wilajah Mesir dan j 

membikin tanki sebanjak 639.000 
ton. Separo dari tenaga paberik- 
paberik-kapal di Inggris dikerah 
kan untuk membuat tanki. Dan   jang sanggup membikin tanki rak 

sasa. 

3   

    

tjepat 

lebih tjepat djalannja 
maskapai2 penjaringan disekitar) Kapat-kapai tanki jg lebih be- 
pantai Inggris. . Ta 

Bertambah besar - supertanki 
Ha menguntungkan bagi pe- 

n.liknja, karena diperbanding- 
kan dengan besarnja jang  ditam 
bah, tambahan wadja, kelasi dan: 
konsumnsi b han bakarnja dapat): 
dikatakan k rang. ,,|' iverse Lea 
der” misalnja, dua kali dari tanki 

ra. tapi drpat mengangkut mi- 
njak 2 kali dari je dapat diang 
ku oleh tanki 32.000 ton, dan| 
ongkos pengangkutannja kurang 
dari dia kat Te 1 

scbesar:32.000 ton ongkos -bikin famti 

untuk membawa minjak Timur: 
Sekarang terbukti lebih murah k 

mesti dibikin untuk dapat memce- 
Jauhi kebutuhan dunia akan mi- 
njak. Sebab mungkin pada tahun 
1970 dan selandjutnja gabungan 
Terusan Suez dan -pipa-pipa mi- 

k di Timur Tengah tidak akan 

a -amelajani aliran  minjak 
jang melimpah-limpah dari Te- 

Tanki ketjil-ketji 

.minjak sari- 
ngan keratusan bandar. diseluruh 
dunia. Makin tjepat djalan kapal 
itu dan makin banjak. gilirannja 
mengangkut, makin 

Tiepatnja tanki jai g sebelum 

     
    

    

kesanggupan paberik-paberik ka- 
pal itu telah sampai dipuntjak 

Terusan Suez dengan kerdjasama 
pdercan Pemerintah Mesir. 

    
  

konsumsi, investasi, 

terhadap 'rentjana Inggeris dan patan kerdja. Sasaran jang mana 
Perantjis jang menghendaki inter jang diambil oleh sesuatu negara 

nasionalisasi Terusan Suez jang bergantung pada keadaan ekono 

hal itu merupakan pelang ni, sosial dan politik negara jg. 

nia atau tingginja titik 

mundur tung djuga pada bermatjam2 fak 

membenu us'ha membersihkan han ekonomi dinegara itu. 

atau 'kesem- 

bersangkutan. Dan berapa djauh 
sasaran 

ang mungkin ditjapai bergan- 

ekonomi, sosial dan politik 
mempengaruhi  pertumbu- 

0r2 

ang 

— Oleh: Drs, Econ, Suhadi — 

Renfjana pembangunan 
5 tahun. N 

Sebagaimana diketahui oleh 
umum, Indonesia kini telah mem 
punjai Rentjana 5 tahun. Naskah 
rentjana ini selengkapnja pada 
saat ini belum tersedia , bagi 
umum karena masih harus dibi 
ijarakan dan disahkan oleh parle 
men. Akan tetapi dari apa jang 
dapat kita dengar maka dapat 
kita katakan bahwa rentjana 5 
tahun. ini bukanlah ,,rentjana 
pembangunan “ekonomi” dalam 
arti jang sebenarnja. Lebih tepat 
rentjana ini dinamakan ,.rentja- 
na penanaman modal pemerin- 
tah”. : 

Dalam rentjana ini ditentukan 
djumlah penanaman jang akan di 
lakukan oleh Pemerintah dalam 
waktu 5 tahun itu sebesar Rp. 
12,59 miljard jang akan dibagi2 
untuk pengeluaran dalam sektor 
pertanian, pembangunan masjara 
kat dan pemulihan sebesar 1376: 

  

NE NNU cah 

Li 

Rentjana 5 Tahun Lebih Tepat 
(Dinamakan Rentjana Penana- 
“Iman : Modal-Pemerintah ? 

Menentukan Sasaren Dalam Rentjana Pemba- 
. ngunan Ekonomi m

a
 

/ 
TIAP2 RENTJANA pembangunan ekonomi mempunjai tudjuan2 jang tertentu. Tudjuan- 

tudjuan itu dapat dirumuskan dalam rumus2 jang bersifat umum dan tidak | mer 
ukuran waktu atau dalam rumus jang lebih bersifat chusus. Tudjuan2 umum misalnja dapat 
berupa : merubah ekonomi kolonial mendjadi ekoncmi nasional, mentjapai keseimbangan 

'antara sektor agraria dan sektor industri, mentjapai pembagian pendapat jang lebih merata 

“diantara penduduk, memenuhi kebutuhan akan beras ,,dalam waktu jang sesingkat-singkat 
nja” dsb.. Bagi rentjana pembangunan ekonomi tudjuan2 umum seperti ini tidak tjukup. Di 

: Spmping penentuan tucjuan2 umum perlu penentuan sasaran (target). Sasaran harus tertentu, 
dalam arti kwantitatif dan mempunjai dimensi waktu. 1 

mempunjai 

ting atau social accounting). Da 
|lam tata buku sosial dikumpul 
'kan dan disusun semua data de 
(mikian rup, sehingga memberi 
|gambaran jg dielas tertang ke- 
'adaan “dari struktur perekonomi 
an masjarakat seluruhnja. Seper 

Iti dalam tata buku suatu perusa 
Ihaan, neratja tahunan dan daf 

tar laba rugi memberi gambaran 
keadaan perusahaan itu, maka 

Idjuga dalam tata 'buku sosial ne 
ratja nasional (national balance 
sheet) dan daftar2 pendapatan/ 
pengeluaran sektor2 produksi. 
konsumsi pemerintah (social ac 
caunts) memberi gambaran inte 
gral tentang perekonomian selu- 
ruhnja dan menggambarkan hu 
bungan antara sektor jo satu de 
nga jang Jain. 
Berdasarkan statistik pendapa- 

tan nasional dan rekening2 so- 
sial itu barulah dapat' ditentukan 
sasaran2 jg ingin ditjapsi dalam 
rentjana pembangunan, sesuai de 
ngan tudjuan umum dari rentia   pengairan, multipurpose project 

an tenaga sebesar 25763 pe- 
ngangkutan dan perhubungan,   

Bagi negara?-kurang-madju (un 
Pasukan2 internasional terse- derdeveloped) biasanja — tudjuan 

but harus benar? ingat akan ke- pembangunan ekonomi ialah me 
daulatan dan keutuhan wilajah asikkan kemakmuran rakjatnja.' 

14 Mesir. Er Ing e sa 3 Ng 1 aa 
: Tati 5 si | HJntuk ini ditentukan sebagai sa 

Dinjatakannja dalam interpiu .aran ntama kenaikan tingkat 
San Se pemerintahnja' Kensumsi per capita. Akan tetapi 

tu Sd engan sekuat: tenaga akan Pari entuk kenaikan konsumsi diper- 
5 ai-| 

  

3 buat untuk membebaskan 
'ukan kenaikan pendapatan atau 

termasuk djalan2 sebesar 25763 
industri, pertambangan 257o dan 
untuk pendidikan, kesedjakteraan 
sosial dil. sebesar 12/Jo. : 

Rentjana ini hanja meliputi 
sektor pemerintah, dan tidak me 
Hputi sektor - partikelir.  Djadi 
tidak berbentuk suatu  rentjana 
jang lengkap dimana ditentukan 
djumlah penanaman modal, ting 
kat konsumsi, tingkat tabungan, 

na tsb. jg telah ditentukar sebe 
lumnja. 

Akan tetapi djustru bagi nega- 

-a2-kurang-madju jang sangat me 

nerlskan rentiana pembangunan 

tu angka2 statistik tsb. sumum- 

ja belum lengkap. Hal ini selain 

'isebabkan karena administrasi 

nemerintah jang kurang sempur- 
1a djuga disebabkan karena per- 
»konomian sendiri jang belum 
berkembang. Dalam  ekonomi- 

-urang-madju maka suatu bagi 

KE 

  

  

  

uasana distadion2 telah mend 

ning pool, demikian laporan 
anggang Olympiade itu. Pada 

ijung ditaksir ada 80.000 oran 

le, jalah antara kes. Rusi,. dgn. 

kukan pada hari Sapiu tgl. 8 De 
sember. Kes. Rusia dipandiing 
Orang, sebagai kesebelasan jang 
terkuat. Kes. Rusia telah bertan 
ding melawan kes. Djerman pa 
da tgl. 24 Nopember jang lalu 
dengan angka 2—1, kemudian 
(melawan kes. Indonesia jang ter 
kuat di Asia hingga memakan 
waktu 210 menit atau 314 djam. 
dengan memeras segala kekuatan 
nja. Dalam pertindingan  mela- 
wan Bulgaria hari Rebo jbl. Ru 
sia bermain selam, 120 menit 
Gan dengan susah pajah menga 
lahkars lawannja dengan angka 

Adapun kes, Jugoslavia telah 
bertanding 3 kali, jakni pada 
tgl. 28 Nopember melawan kes. 
Amerika Serikat dengan angka 
9—1, dan pada tgl. 4 Desember 
melawan kes. India dengan ang 
ka 4—1. Pertandingan2 i'u dar! 
pihak Jugoslavis boleh dikatakan 
tidak bersungguh2, karena Jugo 
slavi.. menjimpan tenaga. 

Hasil2 tambahan. 
Renang 1.500 m. gaja bebas 

sutera (babak semi-finale) hasil- 
nja adalah sbb.: 1. Amerika Se- 
vikat dengan waktu 17 menit 52.9 
Tetik, 2. Australia dengan. waktu 
18 menit 4,1 detik, 3. Djepang 

ses. Rusia dan Bulgaria tgl. 5. Desember jl. d 

Kes. Jugoslavia dan akan dila 

   
   

                  

$ wan dgn tjara damai. Pertanjaan 
' tentang bagaimana pikiran PM , 

: mengenai pernjataan Krishna Me 
:jnon di New York jang menjata- 
"Ikan, bahwa semua orang Ameri- 

2 'Ika jang masih ditahan di Tiong: 
t kok akan dibebaskan setjepatnja, 

Chou mengatakan bahwa Menon 
selalu optimistis dan Menon ada' 
lah sahabat Tiongkok dan telahj 

'kkerdja sama: 
“untuk kepentingan 

, 

perdamaian, | » 

Diadi disamping tingkat 

i sebagai sasaran utama 

“ane harus ditjapai dalam. waktu 

dengan Tiongkok! 'sh besarnja harus sesusi, 

tingkat pendapatan dan sebagai- 
nja dari seluruh masjarakat jang 
akan ditjapai dalam waktu 5 ta- 
hun itu. 

ehasilan. Dsn untuk menaik 

an hasil produksi diperlukan in- 
getasi atau penanaman modal. 

konsum : 

palu 

itentukan tingkat pendapatan, 

snanaman modal, tabungan dsb. 

  

Tata buku sosial. 
Untuk menjysun suatu rentjana 

jang lengkap diperlukan angka2 
tatistik jang lengkap pula. Ha- 
rus tersedia produksi dari ma- 

ing ditentukan. Masing2 djum-|sing2 sektor perekonomian. seper 

meru- 
atom catu keseluruhan dan tak ustri, perhubungan dan sebagai 

Hi pertanian, pertambangan, in- 

dena za 1 eni ik 

mn jang besar dari hasil masjara Pn 
"at tidak diperdagangkan  mela-|nit 27,4 detik. Sedang rekor lama 
'ui pasaran. Hasil petani jang dilatas nama Australia den. waktu 
nakannja sendiri,  pembuatan|!7 menit 59,5 detik dan rekor 
Ijalan2, irigasi dan rumah2 setja| Nympiade jang laln atas nama 

“1 gotong rojong  mempergunas | Amerika 2G : 
"an tenaga anak keluarga  sen- war 13 In 1,3 detik. 
'iri dalam perusahaan dsb. se- Ser ai Ni Eat 
nyanja ini adalah unsur2 penda N t 8 1 d 
'apatan nasional jang tidak di- ota elahaa 
nerdagangkan melalui pasar dan 

Serikat dengan tiatatan 

              

— SUPER . TANKER — 
Kapal tangki minjak jang terbesar didunia, jakni kapal ,,Universe Internasional A.S. (LC.LA.) dalam 
Leader” jang berukuran 84.730 ton dilunt 

ala 

    

ra). | 

kat seluruhnja, baik sektor peme- 

Sisa Pusat 'ntah maupun sektor partikulir. 

Sustu rentianas besar?an jang 

uclear,, Asia D mengingini penanaman modal jg. 

jurkan di air dari gala- 'aporannja hari Raso 

emikian Chou "En Lai. (Anta-|boleh bertentangan satu sama 
'7in dan harus meliputi masjara- 

terlalu banjak misalnia dapat ter 
Sentur pada kesukaran menda- 
saftkan tabungannja sebagai sum 

ber model jang terutama. Dan 
tudiuan meriikkan konsumsi da 

Manila 
ADMINISTRASI Kerdjasama 

enjat.a- 
Asia jg 

nja. Selain itu harus pula tersedia 
angka2 tentang pendapatan selu- 
tuh masjarakat dibagi2 menurut 
golongan seperti gadji dan upah 
buruh pendapatan pengusaha2 
perseorangan dil, Djuga harus di 
ketahui beberapa bagian dari pen 
dapatan penduduk mengalir ke 
pemerintah dalam bentuk padjak 
dan berapa pengeluaran2 peme- 
rintah. Angka2 impor dan ekspor 
beserta“bea keluar masuknja pun 
harus diketahui. 23 

kar untuk mendapatkan angka2 

tatistiknja. Satu2nja “perkiraan 

'entang besarnja pendapatan na- 
'onal Indonesia setelah - perang 
lunig ke dua ialah jang dilaku- 
-an oleh Dr. Neumark untuk ta- 
sun 1951 dan 1952 dan jang te- 
ah diu umkan dalam  madjal- 
'ah ,,Ekonomi dan Keuangan In- 

lonesia” bulan Djuni 1954. Per- 

"iraan inipun ' kurang lengkap 

Tak. Tahu ' Malu 
Komenter:R.?. Suroso 
Atas Nota Felanda 
BERHUBUNG dengan nota 

wakil Belanda PBB Karel 

Tundjukkan Bld. : 

OLYMPIADE 
Ke. XVI 

Amerika P'lingBarjak 
Gondol Medali 

  

Emas 

  

v 

Mendjelang -Berachirnja Olympiade Suasana 
“ Di Stadion2 Mulai Sepi 
MENDIELANG BERACHIRNJA Olympiade ke XVI 

jadi sepi bila dibanding dengan 
pada waktu2 masih ada pertandingan2 atletik, ketjuali di swim 

reporter RRI jang berada dige 
pertandingan sepakbola antara 

imlah pengun 
c, sedang pada waktu hari2 per 

tama mentjapai djumlah penonton 100.000 sampai 120.000 
orang. Ini disebabkan belum populernja permainan sepakbola 
dikalangan masjarakat Australia. y 
Perebutan kedjuaraan sepakbo 

la telah sampai pada babak fina 
Hockey. 

Pertandingan  hockey setelah 
mentjapai babak finale hasilnja 
adalah sbb.: India — Pakistan 
1—0. Djerman — Inggris 3—1. 
Dengan demikian medali emas 
telah dapat digondol oleh India, 
dimana sebelum istirahat stand 
0—0. Pada pertandingan babak 
kedua dengan susah pajah India 
dapat. menjisihkan lawannja dgn 
mentjetak 1 goal, sehingga pa- 
kisten menduduki djuara nomor 
2. Sedangkan djuara ketiga dan 
keempat masing2 dipegang Djer- 
man dan Inggeris. 

Lukman Saketi no. 30. 
Dalam pertandingan — menem- 

bak djenis Silhouette, wakil In- 
donesia Kapten Lukman Saketi 
mendapatkan bidji 522. Dengan 
hasil itu ia menduduki nomor 30 
diantara 35 orang peserta. 
Adapun kedudukan negara2 pe- 

serta Olympiade berdasarkan me 
dali2 jang telah diterima .sampai 
hari Rebo jbl. adalah sbb.: 

Emas Perak Pe- 
runggu 

No./Nama 
Negara . 

1. A. Serikat 81 22 Ta 
2. Sovjet Rusia 23 25 24 
3. Australia 2 6 13 
4. Swedia 8 2 3 
5. Hongaria 6 8 6 
6. Inggris 6 6 10 
7. Italia & 6 Tt 
8. Djermfh 5 12 5 
9. Rumania 5 3 2 

10. Perantjis 2 3 6 
11. Djepang 2 3 — 
12. Iran 2 2 1 
13. Kanada 2 E 3 
14. Turki Debat 1 

5. Selandia Baru 2 — — 
16. Polandia 3 3 3 
17. Tjekoslowakia 1 2 1 

3. Denmark 1 2 1 
19. Finlandia 1 1 10 

Irlandia 1 e 3 
22. Bulgaria - 1 — 
23. Norwegia £ — 2s 
24. Brazilia 1 — 3 

Adapun negara? peserta lainnja 
tidak pernah mendapat medali 
emas, tetapi hanja saju atau dua 
medali perak atau perunggu sa 
dja. 

Sekarang Dje-   di 
Schuurman kepada Sekdjen P33 

berisi tuduhan warganegara Be- 
landa jang di Indonesia menda-! 
di korban pelanggaran hai 

  

'Anenrja i'Tuntutan2! ngan milik perusahaan Amerika national 
(Djepang)- Kapal tersebut pembuatannja sudah diselesaikan dalam 
bulan Oktober jl. dan akan ditempatkan dalam dinas pelajaran an- 

Amerika dibawah bendera Liberia. Biaja pembuatan 
nja berdjumlah lebih dari $ 10 duta, F 

000 Lebih besar dan lebih 

3 

Bulk Carriers di Kure. kan bahwa pusat nucle 
akan didirikan di Mania ,selu- 
ruhaja merupakan suatu - usaha 
jang dapat dilaksanakan”, tetapi 

dikan Ka isb. Je ya 

nja, karena mereka diperkenan- Ma2 akan terdiri dari ahli2 teh: 
kan mempergunakan bada ha pik Barat, karena negara2 di Ti 
nja 1.400.000 ion setahun: mur Djauh masih sekurangan 

Hingga achir 1960 galangan- akan tenaga2 ahli untuk itu. 
galangan kapal Inggris dapat me — : 
njiapkan tanki 170 buah, tapi Pembantu sexertaris negara 
ini belum tjukup. Dalam pesan- A:S.. Walier Robertson jg kini 
annja untuk 23 tanki jg dii-ku tengah mengadiri sidang2 Ken 
kan bulan Oktober ji. B.P. Tan- tjana Kolamvo di New zealind 
ker Co telah mesan enam tanki, dalam pada itu menerangkan 
Gi Italia, sedang tanki-tanki js| bahwa Amerika serikat bersedia 
dibikin di Inggris diduga tidak! memberikan bantuan sebesar ki- 
bakal selesai sebelum 1958-59. jra2 $ 20.000.000 untuk projek 
Maskapai-maskapai Ininjak tsb. Menurut “laporan sebuah 

Inggris tidak sanggup mengang| group dari Brookhaven National 
kut ke tanah Inggris semua mi! Laboraiory A.S., jg dikeluarkan 
njak jg diperlukannjz. Hania se Oleh LC.A., dikatakan bahwa 
paro dari minjak iiu ig diane Pendirian pusat nuclear tsb. ha 
kut oleh tanki-tanki maskapai.| Yus dilaksanakan setingkat demi 
Ig separo lagi diangkut oleh| Setingkat dan tak dapat dilaksa 
"tanki-tanki jg ditjarier. Dan 907| nakan sekali gus. Dikatakan da 
dari kapal-kapal ditjarter ini sda lam laporan tsb. bahwa kira2 

  

    Tengah dengan mengitari - Tan- perang II I-not, sekarang telah 
: 

  

    
      

     
   

Kalau Mema 
sa Bikin /Ran 
leng' Jg Sudi 

    APA SADJA SEKARANG oran 
h. Seor ruru dangsa jang berumur 30 tahun, 
      

    
   

  

       
     

  

malahan rumah. 
belum kawin, 
sebuah rumah ke 
City, Amerika 
dari timah kaleng. 

yang 

dan dadu. 

ng Pintar Bi- 

IDari Ka- 
h Di Buang 

dibikin orang dari kaleng, 

namanja, sedang membikin 
uknja sendiri dipinggir kota Salt Lake 

'Dinding-dinding rumah ita dibikinnja 
membikin sebuah rumah 

dibuang orang, berasal dari, 
s9, seorang pembikin perkakas 

Stagg mengangkut beberapa kajang biasa, ia dapat menghemat 

leng dari pembuangan sampah Yi 
kota itu, sewaktu dilihatnja di 
sana ada. setumpukan kaleng-ka- 
leng minjak motor jang .telah di 
buang orang. Kaleng-kaleng in 
masih dapat saja ambil 1 
nja, kata Stagg dalam hatinja. .. 

M0 Garasi auto. 
Setelah dua bulan bekerdja, di 

buatnja sebuah mesin jang didja 

uang sedikitnja seribu dollar. 

Sebuah rumah jang berkamar 

tidur satu akan menelan ongkos 
dua 'ribu dollari : Lt 
“»Dinding-dinding dari timah ka 

leng ini sangat. kuat, disebabkan 

kan oleh tjara jang dipergunakan 
buat - menjambung-njambungkan- 

nja”, kata Greenig. ,,Saja per- 

Itjaja, bhw rumah ini akan lebih 
lankan tenaga listrik, jang dapat awet daripada rumah jg dibikin 
menjambung-njambungkan kaleng- 
kaleng itu, serta me 
nja, satu diatas jg lair 
mula-mula dibikin oleh . 

dari kaleng itu ialah sebuz 
rasi untuk dua buah auto. 
ini menimbulkan keinginan Gree 

   
      

  

   
    

  nig "ntuk. membikin sebuah ru ban 

  

mah sendiri dari kaleng- bikin rumahnja dari kaleng”. 22 Pu -tanki h Gan mengangkut minjak sebanjak 
kosong gi Du tok ak " (UP). Bra pada tanki-tanki Jebih mungkin kenegerinja. Demikian 

Mulanja  Greenig mendirikan| Tn pa | tulis ,Reynolds News”. 
2 d ik Ik mn 1 al $ | ma 2 k —— MPASI appa 12 Hemat Minat wa P 3 

     
   membisrkanebabefaka spa 

wong untuk pintu dan djendela- z 

“untuk memperkuat! djendela. Dan untuk 
kaleng-kaleng - itu “dip 
pembuluh. wadja jang    

  

kaleng-kaleng tersebut. Pembuluh| 
wadja . disambungkannja ketong- 
gak-tonggak beton jang didirikan 

      

  

djadjarkan-| 
On Jang | 

     

  

Idari batu." 

. Tapi Greenig dan Stagg sangsi 

'apakah mereka akan memulai sa 
tu perusahaan bangunan jg mem 
bikin rumah dari kaleng. Kata 
Greenig. ,,Pada waktu ini belum 

banjak orang jang mau menjuruh 
  

lah kepunjaan asing, kebanjakan | 3Kan membutuhkan waktu 5 ta 

'am waktu iang singkat 
depar bertentangan dengan usaha 
melal 

pada permulaannja pusat penjeli|fiukupnia karena 
pendapatan dipergunakan 

konsumsi den tidak tiukup tersisa ' sgatu 'sistim jg lazim disebut 
untuk ditanam 6 
produktip: 

misalnja| Pendek kata untuk menjusun 
suatu rentjana pembangunan J2 
lengkap diperlukan angka2 sta- 
tistik “dari segala segi perekono 
mian dalam " masiarakat. Dan 
Mn ini harus tersusun dalam 

  

an penanaman modal se 
pertambahan 

untuk : 
  

. dalam usaha2 "tata buku nasional” atau "tata 
5 “' buku sosial” (National accoun- 

Indonesia Sokong Segala Tin- 
dakan Jg Madjukan Perda: 
maian & Keselamatan Dunia 

DUTA BESAR Indonesia untuk Pilipina Mr. Nazir Sutar 
Pamuntjak menerangkan hari Kemis di Manila bahwa Peme 
rintah Indonesia akan menjokong segala tindakan jang mema 
Cjukan perdamaian dan keselamatan duria baik di Timur Te- 
ngah maupun di Eropa. Demikian berita dari AFP dari Mani! 
fa hari Kemis. : 

km dikalangan para ahli Lanjak 

  

: 
nenimbulkan pertanjaan2. Ht br Na an Naa 

Kucket koproaih. Pa Maan He P. Jen | 

Untuk menjempurnakan statis- an n Aa Pa 
tik di Indonesia diperlukan waktu 5 : 5 
jang lama. Dan pembangunan eko ae Peeeea ja 
nomi tidak bisa menunggu sam-f diri 9 
pai 'bahan2 -statistiek tersedia Bean na Kek ta 

lengkap. Itulah sebabnja negara2 Ijah Bukaan jang berpuluh2j 
Pe tnaara dan Indo kali terhadap Jungschlager dan' 
nesia chususnja dalam renfjana| Schmidt orang dapat -kesa» bah 
sembangunannja menitik beratkan| wa hakim kita ber-indak amat 
serhatiannja pada beberapa sek-fhati2 sekali. Selandjutnia ia mem 
tor atau tjabang industri jang di-|peringatkan Belinda akan perbua 
anggap strategis. Strategis dalam|tan2 dimas, jl. menangkapi sewe 
arti mempunjai pengaruh jang sa|uang2 orang2 Indonesia dan ke 
ngat besar pada sektor lainnja.| Mudian dibuangnja ke Boven Di 
Metode ini dalam teknisnja dise- Ba en 

NE aka 2 baru2 ini oleh tentara kolonial 
Belanda. (Antara 

project approach) berlawanan dg ) 

metode ,,setjara-rentjana (pro- 
gramming approach) jang lazim   

Keterangan ini diberikan Nazir Barang2 RRT Se 
setibanja kembali dari Djakarta) “ “ 

smakin Laris. sesudah mengadakan konsultasi 

Pawai Perdamal- 
an A.S Di Hari 

dipakai dinegara madju jang me- 

liputi semua segi dari perekono- 

mian masjarakat. 
Dalam rentjana 5 tahun Indone kepunjaan  Norwesi we. hun lamanja reak.or nuclear jg 

i Ia sn aan akan dirikan itu akan sudah da 
pat bekerdja. Sementars itu di 
katakan pula bahwa research pd 
pusat nuclear itu akan  ditudju 
kan untuk memperbesar kemadju 
an2 negara2 Asia dalam lapa 
nga, pertanian, pengobatan din 

dia, 
Sukar tjari pegawai. 

Kesukaran lain jang akan di 
hadapi dimasa depan ialah men- 
tjari opsir2 dan anak kapal utk 
:rmada tanki jang bertambah 
besar. Sekarang sadja sudan tw 
rasa sukar mendapat opsir-opsir 
muda buat tanki, terytama pe- 
gawai-perawai buat Mes. wc 
buah tanki modern dapat me- 
muat dan memunggah kira-kira 
2.000 gallon satu djam, dan utk 
mengosongkan kapalinja diperlu- 
kan waktu 24 djam. Opsir-opsir 
tanki dan banjak kelasi ig pen- 
ting biasanja membuat kontrak 
dengan sebuah maskapai, dan 
bekerdja setjara intensif terus- 
menerus- selama satu tahun. Ke- 
mudian mereka berhak menda- 
pat tjuti 75 hari, dan diantara 
selama 15 hari mereka menerima 
bajaran istimewa. 

industrialisasi. (Antara). 

  

A.UL,R.L MEMBELI PESAWAT 
PESAWAT BARU. 

AJLRI, telah membeli 4 huah 
pesawat2 Helikopter baru- dari 
type .Bell 47G-2” dari pabrik 
»Bell Aircraft Corporation” di 
Amerika Serikat. Menurut kon- 
traknja, pesawat2 Helikopter ter 
sebut berangsur-angsur akan di 
kirim ke Indonesia dalam bulan 
Djanuari dan Pebruari 1957. 

  

Bagi pelaut-pelaut itu jg sudah Sekarang orang sedang berdaja 
berisieri. hidup berlajar itu me, upaja untuk menggantikan keku 
mang berat, meskipun beberapa|rangan pegawai itu dgn bantuan 
maskapai membolehkan nachoda |technik modern — jaitu instrumen 
dan kepala masinis membawa pelajaran jang automatis, mesin 
isterinja, dan membolehkan iste jang dikontrol setjara elektronis, 
ri dari opsir-opsir tua PESIAT SE bahkan camera televisi utk meng 
kali setahun keluar negeri. "gantikan penindjau, dan selandjut 

nja diperbaiki gadji dan sjarat- 

  
Kenaikan gadji tjepat, dan “. 1 

pembajaran gadji,  sjarat-sjarat sjarat kerdja.   kerdji, dan makanan. ada baik. Karena Inggris memerlukan mi 
Tapi meskipun gadji baik, dam njak, dan selalu meminta minjak, 
dikapal ada permandian, rua- sekali lagi minjak, maka segenap 
ngan merokok dan atraksi lain- kesanggupan technik dan otaknja 
lainnja, kini ternjata bahwa Su- dikerahkannja untuk menambang 
kar mentjari orang ig akan be 

dengan Pemerintah mengenai si- 
tuasi dunia dan masalah2 menge 
nai hubungan Indonesia/Pilipina. 

Mengenai pendirian Indonesia 
tentang masalah Suez ia menjata 
kan bahwa Pemerintah Indonesia 
akan terus kerdjasama dgn nega- 
ra-negara Asia atas dasar. jang 
telah disetudjui oleh konperensi 

Bandung. Ia mengatakan selan- 
djutnja bahwa Pemerintahnja ber 
diri dibelakang putusan2 PBB da 
lam hal resolusi mengefai krisis 
Suez. F : 

Ketika ditanja tentang larang 
an terhadap wartawan2 asing'a 
Djakarta (bukan larangan melain 
kan pemeriksaan terhadap beb: 
rapa wartawan2 asing, red) baru 
baru ini Mr. Pamuntjak menjata 
kan ia membenarkan .tindakan2 
Pemerintahnja dengan menjata-| 
kan bahwa berita2 wartawan-wer 
tawan asing tsb. adalah 9096 bo 
hong dan 1076 benar” (Antara! 

“ 

Itali" Ketua 
Unesco 

BERHUBUNG  berachirnja si- 
dang organisasi PBB untuk pen- 
didikan ilmu pengetahuan kebu- 
dajaan (UNESCO) di New Del 
hi diwartakan bahwa Italia ter- 
pilih sebagai ketua panitya ek- 
sekutif tersebut dgn wakil2 ke- 
tuanja wakil2 dsri Uruguay dan 

  

  Iran. (Antara AFP). 

    

    

  

      

  

    

  

ha f TANGAN " Ea 

'MENGENAI “Sosial H. Fatach 

    

Jasin mulai tgl. 6 s/d 1 m 
'ber mengadakan penindjauan -ke 

daerah kabupaten kepulauan Riau 
nja pada tiap podjok dari rumah'intuk meresmikan. pembukaan Per 
itu. Achirnia diangkatnja dinding kampungan naa aa pa 
indir aleng itu kesatu ter :itempat — didaera) sb. — Enam dinding kaleng kesatu tempat | t 1 pentet az Na da IA 

   
perumahannja, 
itu ditutupinja dgn tembok. 

Sebagai hasil kerdjanja 
terdirilah sebuah rumah, jg 

   

    

angkan. 

Greenig hanja memerlukan wak 
tu satu djam setengah untuk me 
ngumpulkan kaleng-kalen 

    

  

endirikan sebuah rumah, -d 

kuat, pendidikan chas 
 Sing2 : 

3 itu, Bantu: 
ken Na menu Amerika (ICA). 

ta Greenig tjukup kuat dan Darwisj 

Hibundaa g-kaleng jg di- 
perlukan untuk rumah tersebut. 
Katanja, dengan mempergunakan Djumlah Keb eh 
kaleng-kaleng tes ang itu untuk kota Surabaja dan sekitarnja dlm    

  

1 kaleng-kaleng donesia sekarang. sedang dalam 
Amerika untuk 
@ilapangan ma 

atas biaja Administrasi 
Ekonomi dan Tehnik 

— Menurut H.A. 
Djambek ketua umum 

Bukit 

|perdjalanan ke 

tuan 

Front Islam Indonesia di t 

tinggi, pada tgl. 190 Des. nanti 

akan berlangsung suatu rapat 

dari seluruh partai dan organisa 
si Islam di Bukittinggi untuk 
membitjarakan persoalan jang me 

njangkut situasi negara achir2 

ini. — Djumlah kebakaran dalam 

tahun ini telah meningkat  djika 
|dibandingkan . dengan tahun, 

  

   
NAN NA Sana AA Ma OS ANA Ma ONAKS 

6 sja 12 Desem: 

|id. cantara Garut 
Sampai achir Nopember jbl, ter-hari Rebo jbl. terputus sama se-.diri supaja djangan malu, — Ko 

  

         2 1g 
An 5 MS 51 1 ba 

AJA SA DA DD KK 
   Maman ba Hoo padi 2 oto 

1 MOREBONEKSSSABIRI BBS 

tanah longsor .di 
Salawu pada Se 

kali, karena 
Psirendok, Ketj. 
lasa malam. — Rapat umum jg 
sedianja akan diselenggarakan. pa 
da hari Minggu tgl. 9 Desember 
di Djakarta oleh ,,Panitya. Anti 
Intervensi Kolonial Rusia” tidak 
diidzinkan oleh DPKN. — Menu 
rut Amin Tjokrosuseno Kpl. Djwt 
Perkebunan, produksi gula Indo- 
nesia tahun depan diharapkan 
akan bisa 100.000 ton lebih banjak 
daripada tahun j.l. karena iklim 
dan pemupukan tanaman2 tebu 
tahun ini adalah lebih baik. 
Kini berita sajang dari luar nege 
ri PM Syria Sabri Assali hari 
Selasa jbl. NN mem 
buka kembali lapangan'tudara Da 
maskus untuk penerbangan sipil 
diwaktu malam. — Harian Syria 
"Al Nasr” menulis dalam tadjuk 
nja, bahwa pengumuman Inggeris 
Perantjis untuk menarik mundur 
pasukan2nja dari Mesir mempu- 
njai maksud untuk menjelamatkan 

tjatat ada 98 kebakaran besar ke. 
tjil, sedang dalam tahun jl. 
sampai achir Nopember hanja 92 
kebakarn. Hari Kemis jl. 
angin topan telah menjerang dae 
rah Ketjamatan Robatal, Sam- 
pang, dan menghantjurkan Lk. 
157 bangunan rakjat serta banjak 
pohon2 kaju tumbang. - Korban 
djiwa manusia tidak ada. — Kor- 
ban2 bandjir di Atjeh Timur jak 
ni dikawedanan Tamiang ada se 
banjak 9.207 orang, dan ikawe 
danan Simpang Ulim sedjumlah. 
500 orang. Korban2 di Atieh Uta 
ra terdapat pula sebanjak 1.400 
orang dan jang meninggal ada 5 
orang. — DP Sarbupri telah me- 
ngirim surat kepada pengusaha2 
perkebunan jnggeris Perantjis di 
Indonesia, supaja tindakan2 admi 
nistratur perkebunan mengurangi 
upah dan tjatu buruhnja jang su 
dah melantjarkan aksi boikot, di 
tjegah. — Perhubungan Jalu-lintas 

dan 'Tasikmalaja 

      

mandan Pasukan2 Darurat PBB 
djenderal Burns, hari Rebo jpbl. 

terbang ke Port Said untuk merun 
dingkan masalah penarikan mun 

dur tentara Inggeris Perantjis 
dengan Panglima gabungan pasu 

kan2 sekutu Inggeris Perantjis 

djendral Charles Keightley. 

Menurut berita CTK Wina, tun- 
tutan pulang kembali ketanah air 

nja. makin meluas . diantara pe- 
ngungsi2 Hongaria jang melari- 

kan diri ke Austria. — Perundi- 
ngan-perundingan antara Amerika 
Serikat dan Kilipina mengenai pe 

nindjauan kembali Persetudjuan 

Pangkalan2 Militer 1947, telah ter 

putus lagi hari Rebo jbl. setelah 

sidang lengkapnja diistana Presi- 

den Magsaysay. — Antara Hon- 

garia dan- Jugoslavia telah tertja 
pai persetudjuan tentang pemula 
ngan kembali pengungsi2 Honga- 
ria jang ada diwilajah Jugoslavia, 

Pengusaha27 Dari | 20 
Negara/Teken'K ontrek 

Pembelian 
PENGUSAHA2 Tionghoa, 

gris dan Eropa dari Hongkong 
lih menanda-tangani kontrak 1 
tuk membeli barang RRT seh: 
ga 109 djuta dollar Hongkong | 
bih. Penanda tanganan itu dik 
kukan pada pameran barang? ek. 

Demikian diberitakan oleh ,,Chi 
na Mail”, surat kabar milik Ing 
gris, pada hari Rebo. 
.Wartawa, surat kabar itu, Ro- 

bin Hutcheon, jg baru kembali 
dari Kanton, dalam artikel jg di 
tanda tangininja, katakan, bah 
wa pembantu sekretaris djendral 
pameran tadi, Feng Li Fu, telah 
mengatakan kepadanja, bahwa 
pengusaha2 jg berasal dari lebih 
dari 20 negeri. telah menanda 
tangani kontrak untuk. membeli 
barang2 RRT seharga 1,3 djuta 
sterling. Lebih kurang 7076 dari 
semua kontrak itu ditanda tanga 
ni oleh pengusaha2 dari Hong 
kong. Hingga kini lebih dari 
1300 pedagang2 asing telah me 

rut Hutcheon diantara  barang2 
jg ditawarkan itu ialah sutera 
dan teh, dan disamping itu dju 
ga barang2 hatsil pabrik seperti 
radio, sepeda dan mesin2 indus- 

Sabry : 

  

Al 

Langsung Tersangkut 
| Dalam" Agresei Ing-" 

geris Perantjis 

. SEKRETARIS politik Presiden 
Aly Sabry dalam ' pernjataannja 
hari Kamis mengatakan bhw Tur 
ki, Irak setjara tidak langsung 
tersangkut dalam tindakan agresi 
Inggris Perantjis jang dilantjar- 
kan terhadap Mesir, Dinjatakan 
selandjutnja bahwa Amerika Se- 
rikat djika ikut dalam pakt Bag 
dad maka dalam fikiran rakjat 

ketjuali Amerika Serikat 

ki dan Irak anggota2nja, 

penjelidikan2 persiapan 
kerdjasama dengan PBB   wartawan UP di Kairo, 

  

baik konsumsi 

Irak-Turki Setjara,Tak| 

  

Timur Tengah tidak dapat lain 
akan 

berhubungan pula dengan kedja- 
hatan dari pakt itu, dimana Tur- 

Mesir akan terus mengadakan patnja terhadap 

lajah Mesir, demikian Aly Sa- ruh pada industri2 lainnja 
bry dalam tanja aa dengan sebagainja perlu dipeladjari 

diperhatikan dgn seksama, Hal ini 

sia ditentukan beberapa sektor da 

lam perekonomian jang strategis 

jang apabila bisa madju akan 

mempengaruhi seluruh perekono- 

mian termasuk sektor partikelir. 

Dalam sektor2 dan project2 itu 

(jang terpenting antaranja “ialah 

pertanian, irigasi, tenaga listrik, 

pengangkutan, perhubungan dan 

pertambangan) ditentukan berapa 

banjak modal pemerintah akan di 

tanam dan berapa hasil jang @i- 

harapkan akan. ditjapainja dalam 

vaktu 5 tahun. 

Kelemahan dari rentjana seper- 

por RRT dewasa ini di Kantongi. ini, jang tidak didasarkan pa- 

da angka2 statistik pendapatan na 

sional dan rekening sosial jang 

lengkap dan jang dapat dipertja- 

ja, sudahlah djelas. Suatu rentja 

na penanaman modal jang terlalu 

ambitieus mudah | matjet karena 

timbul ketegangan2 disektor2 lain. 

Penanaman modal baru seperti 

pembuatan sentral tenaga listrik, 

pabrik semen, pabrik tenun dsb. 

berarti pertambahan permintaan 

akn bahan2 seperti batu bata, 
genteng, kaju, besi, alat2 pengang 

kutan dsb. Dan apabila salah sa- 

tu sektor disini matjet maka tim-, 

bulah apa jang disebut ,,bottle 

necks” jang bisa menjehahkan ma 

tjetnja seluruh rentjana.. Ajadi da 
lam rentjana pembangunan hubu- 
ngan inter-industri ini harus dike 
tahui, Dan suatu penanaman mo- 

ngundjungi pameran tadi. Menu: dal baru berarti pula penambahan 
'pendapatan bagi buruhnja jg ta- 
'dinja tidak bekerdja atau jang ta- 
dinja bekerdja dgn upah jang la- 
bih rendah: djuga berarti pertam 
bahan pendapatan bagi -pembo- 
rong2, leveransir2 bahan utk pro- 
'ject itu. dan seterusnja. Dan per- 
(tambahan pendapatan masjarakat 

pertambahan konsumsi, 
makanan, tekstil, 

dan barang2 lainnja buatan dalam 
negeri, maupun barang2 import. 
Kenaikan permintaan harang-ba 

rang import bisa menimbulkan ke 
sukaran dalam neratja pembajaran 
(persediaan deviezen) apabila ti- 
dak disertai kemadjuan dalam sek 
tor eksport. 

Sebaliknja apabila rentjana per 
bangunan terlalu ketjil maka hal 

jitu djuga adalah pemborongan dai 
lam arti tidak ” dipergunakannja 
potensi2 jang ada dalam masja- 
rakat dengan sebaik2nja. 
Sudah djelaslah bahwa kita ha- 

rus menudju kearah suatu rentja 
na pembangunan jang lengkap ig 
berdasarkan statistik pendapatan. 
nasional dan rekening sosial jang 
lengkap dan dapat dipertjaja. Hal 
ini bisa ditjapai” sambil berdjalan 
dimana proses pembangunan eko- 
nomi madju sedjalan dengan per 
baikan bahan2 statistik jang diper 
lakukan, 

Jang mendjadi soal sekarang ia 
lah apakah akibat2 dari rentjana 
pembangunan 5 tahun jang seka- 
rang ini. 

Pertanjaan seperti: apalah aki- 
tingkat pendas 

berarti 

  

  
dengan patan, pembagian pendapatan, ting njesuaikan rentjana pembangunan 
untuk kat konsumsi, tingkat tabunganj/ nja. Tudjttannja tak 

membersihkan Terusan Suez dji pengaruh pada djumlah pengang 
ka tentara2 Inggris dan Perantjis guran, pengaruh pada tingkat har 
telah mengundurkan diri dari wi? a (inflasi), pengaruh pada nera- 

penga- 
dan 
dari 

tia pembajaran (Devisen), 

Natal 
WAKIL2 dari hampir seluruh 

negara didunia menjatakan akan 
turut memberi sumbangan dalam 
pawai perdamaian tahunan Kerst 
mis Amerika jang akan dilang- 
sungkan ditaman kediaman Presi' 
den Eisenhower pada tanggal! 
20 Desember 1956 jang akan da- 
tang. Diantara negara2 Asia jg 
akan turut pawai tersebut Indo- 
nesia, Birma, Kambodja, Dje- 
pang, Korea Selatan, Laos, Pili- 
pina, Thailand dan Vietnam Se- 
latan. 

Presiden Eisenhower sendiri 
akan hadir melakukan pembuka 
an pawai perdimaia, itu dengan 
mengutjapkan pidato penting me 
ngenai perdamaian diatas dunia 
bagi orang2 jang ' mempunjai 
bagi orang2 jg mempunjai good- 
ini akan disiarkan keseluruh du 
nia melalui radio suara Ame 
rika”. (Antara) 

Dr. Ambedkar -- 

.. pang Gemar 
An Tjerai....i    

.Pertjeraian Lebih'Ba-: 
njak: Diadiukan Oleh” 
Kaum Wanitanja. 

DI DJEPANG dewasa ini, di 
pukul rata ada 86.096 pertjerai- 
an tiap tahun. Sebagian terbesar 
Gari pertjeraian imi dilakukan. 
Gengan persetudjuan pihak sua- 
mi dan isteri. Tapi suatu hal jg 
menjolok dinegeri ita dalam hal 
ini jalah kenjataan, bahwa jang 
terlalu banjak mengadu ialah 
pihak isteri. Dan ini suatu ke- 
adaan jang luar biasa dan ber- 
arti, bila terdjadi pada suatu 
bangsa jg kaum wanita dalam 
masa berabad-abad dianggap se- 
bagai machluk rendah, sebagai 
budak jang bekerdja melahirkan, 
tanpa punja hak sendiri. 

Menurut angka-angka resmi 
jg disiarkan oleh Kantor Keluar 
ga. dari Mahkamah Agung Dje 
pang, diantara 13.872 perkara 
pertjeraian jg telah diperiksa 
oleh 49 Kantor Keluarga di Dje 
pang selama tahun 
10.430 js dikemukakan. oleh pi 
hak isteri. Diantaranja ada 
5.322 jg dibolehkan bertjerai. 
Banjak sekali dari isteri jg ber 
tjerai itu tidak punja alasan un 
tuk bergembira, sebab biarpun 
mereka dapat bebas dari perka- 
winan jg tidak memuaskan, tapi 
mereka harus . memikul kon- 
kwensi keuangar dari tindakan 
ini. Dan ini sangat 
wanita di Djepang, jg penghasi 
lan penduduknja dipukul rata sa 
ngat rendah, 6 1 

Bukan sadja tundjangan dari 
pihak bekas suaminja, jg ditetap 
kan oleh mahkamah, sangat se- 
dikit, tapi ada pula- jang tidak 
mendapat tundjangan sama se- 
kali. Misalnja selama tahun jang 
lalu, diantara 5.883 isteri jang 
meminta tundjangan, 2.357 orang 
tidak diperkenankan. Dan dianta 
ra semua laki-laki jang mentjerai 
kan isterinja, hanja seperdua jg. 
menjatakan bersedia memberi tun 
djangan. Memberikan komentar 

1955. ada 

  
Dr. RAO AMBEDKAR, ang- 

gauta Madjelis Tinggi India, se- 
orang pendekar besar kaum Paria 
di India dan bekas Menteri Ke- 
kakiman - dalam Kabinet Nehru 
jang pertama, telah meninggal 
pada hari Kemis pagi. Ia berusia 
63 tahun. Sebagai tanda berka- 
bung, Madjelis Tinggi India, pada 
hari Kemis telah menunda sidang 
uja. 

Penangkapan 

zalir Di Paris 
BEBERAPA PEMIMPIN ge- 

rakan nasional Aldjazair, salah 
satu partai jang menjokong per- 
djoangan kemerdekaan bangsa 
Aldjazair, pada malam Kemis, 
telah ditangkap oleh polisi di Pa 
ris, sewaktu mereka sedang ber- 
rapat didalam ruangan atas “di 
suatu cafe di Paris. Setelah peng 
gerebegan tersebut, polisi berhasil 
mensita dokumen2 dan beberapa 
ribu copy surat kabar organisasi 
tersebut jang bernama Suara 
Rakjat”. 4 

    perlu untuk segera bisa mengeta- 
hui dimana ada kematjetan dan 
mengatasirija dan djika perlu me 

lain ialah 
mentjegah pemborosan2 dan men- 
tjegah kematjetan pembangunan 
ekonomi kita dan untuk menarik 
peladjaran2 dari padanja jang bi- 
sa berguna dalam rentjana2 pem 

Pemimpin? Aldja-(f 

tentang beratnja beban bagi wa- 
nita jang menuntut kebebasannja 
dari suaminja,  Direktor Kantor 
Keluarga, Dr. Junshiro Udagawa, 
berkata: ,,Uang jang diberikan 
kepada pihak isteri itu sangat 
ketjil, tapi karena orang Djepa 
tidak suka didenda, maka huka 
man bagi mereka lebih banjak 
menekan djiwa, dari pada tekan- 
an ekonomi”. Demikian tulis 
Manchester Guardian”, 

          

Nah 

Michigan, 
Gwen Fros- 

DI HASTINGS, 
(Amerika Serikat), 

vhigan Business Womer's Bulle- 
fin,” didalam surat kabarnja 
memuat suatu pengumuman un- 
tuk para langganan: ,,Djika tuan 
kawin, pindah rumah atau...... 
meninggal dunia, beritahukanlah 
kepada kami. Terima kasih !” 

# (Time) 
DI LOS ANGELES, Njonja 

Portia Allegretti meminta kepa- 
da pengadilan supaja dia dibo- 
lehkan bertjerai dengan suami- 
nja. Suaminja mengadu pula, 
bahwa selama tiga bulan Njonja 
Portia telah menghabiskan uang 
3.100 doliar, jang sebagiannja 
untuk pembajar rekening dokter 
djiwa. 5 

Njonja  Portia — mendjawab: 
.Suami saja mengatakan bahwa 
saja gila, dan karena itu saja 
pergi kedokter djiwa untuk mex   bangunan jang akan menjusul. meriksa. apakah betul saja 
MIA Yana 

Ke 

  

   
   

pahit bagi L 

fic, pemimpi redaksi dari ,,Mi- 
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5 

Apakah Njonja menderita 
kesukaran ? 

Diangan lekas putus asa, 
datanglah pada 

Ni. GOUW-DIAMU 
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    of Christ, 

  

malam. 
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IT   

2 "Na 0 0 Sa aa 

APAKAH JANG SAUDARA | 

Bagaimana tjaranja menjembuh- 

usa takut, dan menjelesaikan ke- 
tan? jang mengenai diri sen- 

ri maupun dalam usaha2 lain ? 
Saudara2 dipersilahkan mengha- 

CHRISTIAN SCIENCE: 
PERNJATAANNJA TENTANG 

. KEBEBASAN BAGI 
MANUSIA. 

Jang diadakan di 

Gedung GRIS Semarang 
pada tgl. 11 Des. 1956, hari Selasa 

djam 7 malam. 
Oleh GEORGE NAY C.S5. 

Anggauta Dewan Pembitjara dari 
Geredja Induk, The First Church 

Scientist in Boston, 
Massachusetts U.S.A. 

| Terdjemahan dalam bahasa Indo- 
nesia akan dibatja pada djam 7 

Ta KETAHUI TENTANG 

| Christian Science? 
Bi 

Apakah Saudara2 hendak menge- 
landjut tentar» Aga- 

menghindarkan 

o 

  
Siapa sadja- akan diterima dengan 
segala senang hati. 
Masuk tanpa bea. 

AL LL LT . 

0202/8vi-50 
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Obat jang kami andjurken untuk 
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» Medjan 

e Buang? air 

Djiks Dokter tidak 

memberikan peratur 

an lain 3 kali sebari 

1 — 2 tablet 
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»SHAKI MEHMAN” 
Pisa India “tekst Indonesia. 

DJAGALAN 5,-7.9. (17-th). 
Charg Fang - Siao Wen 

»TAN SA NGO NIO” 
(Lci Ching Yen) Seri IL 
Bhs. Hokkian Tekst Indon. 

ALEC GUINNESS 
FRAKCIS L. JULIA 

Yosi ROWARD DAVI 

  

  
  

  

    

Eri NAKI FKEVIERE Bedak! 
  

PRE KO 500700500 UT ih) 
Extra: INI SORE djam 3.06 

» BESOK PAGI dj. 11.00 
BESUK SORE dj. 3.00 
(Widesereen) 

A WOMAN AFRAID 

ET THRILLED! 

23 

  

     
    

  

  
” 

GRAND” 

        

       
MACDONALD — PATRICIA 
CAREY - MEDINAGF7 

SKIP HOMEIER Arerosu 
.Kisah seorang pendeta jang me- 
lindungi seorang badjingan dan 

Ko membiarkan isterinja jang tjantik 
' 

     
ne mengudji iman-nja sendiri......! 

L——— Aku fjinta suamiku?” 
udjar si-tjantik, tapi si-badjingan 
tak mau pertjaja, katania: ,,Ah, 
.massa! Sebab, kau helum per- 
nah bertemu dengan laki2 lain” 

PE NUA UI tak " 
& Han   & ai   

  

Nai Peraturan 

| Bagalah:”— 
»9uara : 1 

Merdeka” 
be ab ju 

  
ea obatan 

DITUNGGU DI "GRIS”! 
ja AETuUA MANA PAESENTI, 

Oliver Twist, 
2g Orerim Disana 

sos ROBERI NEWTOH 
“ KAY WALSH 

   

wang 
AS OLYER TWISI 

MeagcreD 81 Darid LEAN 
MEREK At MORAL KL 

Seruanginy D7 David Lesu 304 Kantor Merana 
& Onogsid Productisa 

  

teh MERRT STEPBEN ON 

Pa 

  
Kisah tentang seorang anak laki2 
jang jalim piatu mula2 dipelihara 
oleh orang2 tamak jang berpura2 
ber-peri-kemanusiaan, 1 
terpaksa mengisi perutnja dengan 
djalan mentjopet........ ai 
Sebuah tjerita jang realistis ! 

kem 

  

INI MALAM LD.M,B. 
"Uruun” 446.45 65.45 (47 th) 
Exira: INI SUKEK djam 2.45 

» BESOK PAGI 
BESOK SORE djam 2.45 

dj. 11.00 

5.15 - 7.15 - 9.15 
Exura: SJA5KAN SORE djam 3.15 a) Losman's Vigosen Tahlets 

-(KarFlU-p€bas tak Deriaku) 

“sag| Itcst Daring Robtery Jk, 
Ever Recorded! 
M-G-ms THE 

Film bersedjarah jang paling te-| 
gang dan paling dahsjat !! 

  | ROKY NI MALAM PREMIERE Aas 700918 A7 in) 
Shyama - Ranian 
J. Walker - Shammi ” SHAHF MENMAN 

(Kamu Agung) 
Film India 8 Ind. 

Tjinta-kasih jang bergelona dizaman Mogul Empire (Abad ke XV) 

#R OYAL” BESOK MALAM PREMIERE 4.45 7.60 9.15 G7 th) 

Shakila — Dalit ., , : » 
Hiralal — Jayant STHAHI CHOR 
Kisah jang gandjil te dua saudara kembar 

Film India Tekst 
Indonesia/Inggris. 
jang serupa roman 

mukanja, mereka sama2 menjintai seorang gadis bangsawan jang 

. antik djelita........ ae aa 
muslihat...... Manan Ne sen 

JENNIFER JONES 

  

»Love Is A Many 
Splendored. Thing” 
CinemaScope Technicolour 

mereka saling dendam dan saling 

Tanggal 7 sampai 13 December 1956 
WILLIAM HOLDEN 

Hi 

  

READY : 

Teletun 

   
   

   

  

     

NE 

  

   

Antara lain isinja : Belulkah Dunia 
pembuat genting jg terkenal . . . Timur Tengah, bara jg dapat membakar 
Dunia... Kisah burung Merpati jang lain dari pada jang lain . . . Dan 

     eng NN 

nia sudah penuh 

   
PANEN EN TE NE, 

film mengenai peristiwa adjaib dizaman Sepanjol kuna. 

sesak ? ... Abu Ngumar    
   

  

    
SA1U PEMETJAHAN UNTUK KAUM PENGUSAHA ! 

KUAT — IRIT dan AMAT BERGUNA! 
  

  

VESPA Tiga Roda 150cc/1956 
| 4 PERSNELLING dan 1 UNTUK MUNDUR 

"000 PAKAI ACCU-STARTER 
AKAN TIBA DI INDONESIA TIDAK LAMA LAGI! 
Pesanlah hari ini djuga pada: 5 

SERVICE DEALER 

NN. SURACO 
Gadjah Mada 5, SMG. 

79 

TJABANG SEMARANG : Dil. G 
.. Yilpon 3 2400 Djohar 

  

  
Ingat .-

     sSRAMBUT RAPI, MEMPERINDAH DIRI” 
. 

      

    
    

        

   
Pepsodent dengan Irium mendjadikan gigi istimewa putih. 

Gigi mendjadi lebih putih 

dalam SEMUNGGAN 
Y D patitanakah tjaranja? Itu tidak sukar, kalau 

mulai sekarang djuga memakai Pepsodent 
untuk menggosok gigi. Karena hanjalah 

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

rusaknja gigi. Akan terbukti bahwa semua selaput jang 
melekat pada gigi akan hilang lenjap seperti embun kena sinar 

matahari. Sesungguhnja, gigi akan tampak lebih putih 
dalam waktu 7 hari! 

Djuga bagian 
dibersihkan ol 

   

     

    
Pepsodent berbusa banjak! 

? gigi jang tersembunh 

mengandung irium. 

PEP 13195 & 

a 

  

eh busa Pepsodent jang 

3   
  

ACHLI GUNTING RAMBUT : 

» SACREYA": 
di Djl. M. H. Thamrin (Kembangpaes-baru) 37 Smg.,   tetap siap melajani Sdr. tiap djam 16.00— 22.00 

SEKSAMA — GAJA — SOPAN 
Tarief tetap biasa! Istimewa alat2 serba bersih ! 
Dikerdjaken oleh tenaga jang beridjazah dan berpengalaman. 

    

   
Ot 1   
  

Oei
 

AI
 

OA
 MN     

microfoon dan siatief 
(berikut sambungan untuk tape recorder). 

PHILIPS YERSTERKER AC/DC 
PHILIPS TAPE RECORDER EL-3511 
PHILIPS LAMPU T.L. ORIGINEEL 
PRESTO. COOKERS. 

Radio , MASCOTTE? 
" Dil. Gadjah Mada No. 26 Tip. 1948 

nan AO 

lengkap dengan   

t
k
 

       

    
BE Aek dana ta Rp3 Up — 

Obat ini menambahkan darah, terutama memberi Tea 
fenaga baru. Sangat berguna bagi orang Lelaki 
atau perempvan jang badan lemah dan berpenjakit. 
Losman's Emmenagogue Tablets 
Obat pendapat baru untuk Orang Perempuan da- 
tang bulan tidak tentu, darah mengumpet, perut be- 
rasa sakit, kurang darah, muka putjat, kepala pu- 
sing dan pinggang linu pegal. 
Losman's Leucorrhoca Tablets 
Berguna sekali buat perempuan sakit keputihan 
(Pektay). 6 

G) Losman's Syphilis Tablets 
Berguna sekali buat membersihkan darah kotor. 

e) Losman's Santal Cystol ..... PA PA Aa SN PN en 
Istimewa buat penjakit kentjing (Twitjing). 

?) Losman's Chocolate Laxative Pil per bungkus 
Pil urus-urus mandjur untuk bersihkan 'perut. 

29 Losman's Hemorrhoids Pil 
|. Amat mustadjab bagi ambei atau wasir baru dan 

lama, ' 
Losman's Colosior Tahlets .............. AN ena 

- Antjurkan riak, legakan napas, hilangkan segala 
batuk, “ br : 

4,  Losmamr's Ncuring Pil 
Istimewa buat mengobati otak lemah pikiran tidak 
tentu. , : 

). Losmam's Anti Pollution Tablets .............. 
Obat adiaih hilangkan bongsiat, 

k) Losman's Deafness Pil 
Obat adjaib buat menjembuhkan telinga tuli, 

)  Losman's Rheumatic Pil 1 
Untuk sakit tulang entjok dll, sakit rheumatiek, 

m) Losman's Bloodtonic Tablet 
Mengandung Vitamin A, B, C, Untuk orang sakit 
baru sembuh badan lemah muka putjat makan 
tidak enak. . 

) Losman's Nier & Blaas Tablet ) 
Mustadjab sembuh sakit Pinggang, begindjel lemah, 
djalanan kentjing berasa sakit dl, 

1) Losman's Antarid Powder Lo 
Buat sakit Ula Hati, kelebihan asem, makanan 
tidak hantjar, : 

9) Losmar's Pepermint .......ii... MN KAA UAN Rp, 
Untuk segala penjakit Pilek, Batuk, Perut, Ulu-hati 
dan lain-lain, 

9) Losman's Zalf 
Zalf mandjur untuk segala sakit kulit, Exeem, luka 
Ringan, 

». Losmam's Powder 
Obat sakit kepala, Untak sakit gigi, demam, in- 
Huenza dl, 

Hiarga? tersebut diatas adalah haraa per botol, Untuk luar kota 
mbah ongkos kirim per botol Rp. 2,50, 

Rp. 15,— 

c) Rp. 15,— Ta yen 0 os 5 we ara 

Rp. 15,— 

Rp. 15,— 

Rp. 0,75 

Rp. 15,— SG Mah en Oa Oa 0 MB NO ale 

3) Rp. 15,—| 

Rp. 15,— 

Rp. 15,— 

Rp. 15,— 

Rp. 15,— 

Rp. 13,— 

so..coom.comuranunana 

Rp. 5,— 

Syam 

Rp. 2,50 Kenusosanann anu suda anna kana na 

Rp. 0,50   Agen: TEK SENG TONG 

Kk ANA Tea 2 
Ma Kato La en Ten aN rta 

3 

INI HARI PREMIERE BESAR ! 
5.00 7.00 9.00- (17 th.) 

Extra: SABAN SORE djam 3.09 
» BESOK PAGI dj. 
(Kartu-Bebas tak berlaku) 

Mana aman 

2, U R3 

IKin ITy : 

Er   DJAKARTA-KOTA'" 
DAPAT BELI DI SELURUH TEMPAT, 

  

  

   
..and then 

their guns 

spoke! 

   MIRGIMA 
DENNIS MORI 

MAYO 

dihiasi kemesuman2 ! 

melumuri bumi dgn dosa 

dahnja terhadap segala 
WASIR. 

Harga Rp. 20,— 
Terbikin oleh : 

Dapat beli di .toko2 obat, 

Roy Rogers 
No.14 

  SEMARANG. 

  

HER LIPS LIED 

  

   
     

   
   

  

    
DAVID FARRAR 

a 
Sebuah pengalaman hebat...... 
jang mengubah sebuah pulau jg. | 
damai djadi sebuah neraka jang 

Tjerita tak bersusila dari orang2 
jang menimbang kedjahatan me- 
reka dengan kapas dan membe- 
baskan nafsu mereka berkeliaran 

— wr” 

HEMOZaAL 
ZALF WASIR (AAMBEIEN) 
jang mudjarab dan luarbiasa fae- 

Tabib M.S. RAHAT 

| 
11.09 ) 

| 
| 

TIAP2 MINGGU KE 

KOPE 
BENAR TE S 
SEDJUK 

DJALAN MUDAH DITEMPUH, 
SEDANG TEMPAT MENEDUH TERS 

RA A 
SEGARN R IA? 

EDIA. 

  

  

  

(eta 

    

   
a52 KP) 

        
  

Na 

Tjap         
Tambah ongkos kirim 1 

DJUGA SEDIA : 

Agen: 
KASIM DADA 
HOK AN 
ENG TAY HOO 

UNIVERSAL STORES 
Toko RADJA BALI 

        

Hari 

TERIMA LAGI 

Hari Natal Hampir Tiba... ! 

  

MODEL: BARU 
Bisa lihat di ETALAGE kami. 

jang mulia bagi 
tlap2 Ummat Kristen ! 
  

“ Besok tg. 9 Desember 1956 

Hari Minggu j.a.d, 

DIBUKA SETENGAH HARI. 

  

...... 

  
rupa     

SAKSIKANLAH PERSEDIAAN TOKO MENGE- 
NAI BARANG2 UNTUK MENJAMBUT 

HARI NATAL. 

POHON TERANG LENGKAP DENGAN 
PERHIASANNJA ! 

DAN BARANG2 LAINNJA JANG TJOTJOK DAN 
| PANTAS UNTUK HADIAH HARI NATAL! 

“ HARGA2NJA TETAP KONGKUREN! 

200 YOKO ,HIEN? 
BODJONG 
SEMARANG. 

-. A5 

25, 

ng 

Toko Obat PO NING TO 
Toko BALDJUN 
JASIN 
E. MANAT ALI 
TEK AN TONG 
Toko TJAP KENDI 
Toko Obat ENG NJAN 

  

Toko Obat ENG TJE HOO 

-/ 
Pendapatan Baru » Amiro Pomade” 

Potrek Bintang Ampat 
Mudah dipakai seperti pomade biasa. Rambut putih kembali asal. 
Mentjegah runtuhnja rambut d.l.l. penjakit jang ada didalamnja. 
Djangan kaget, dalam 1 Minggu sudah berobah kleurnja asal pa- 
kai sehari dua kali. Gosok sampai akar-akarnja. Asal pakai sela- 
manja ini Pomade, makin lama makin hitam. Tidak luntur dan 
tidak merusakkan pakaian. Harum bahunja. Boleh mandi, tidak 
luntur, akan tetapi sabar, tentu memuaskan. 

Harga per pot Rp. 55.— dau Rp. 30.— 
AMIRO HAIR CREAM Rp. 30.— sama seperti Pomade. 

04. Harga di Agen sama 
Puder Hitamkan Rambut 5 gram Rp. 25.— 

3 gram Rp. 15.— 
Ngupasan 12 Jogjakarta. 
Kp. Melaju 39 
Pafjinan, Magelang. 
Pekodjan 101, Semarang. 

Ba MN jong B, . 

Djl. Kaju Tangan Maa 
Rumah Obat KARUHUN 

NG 
Kepatihan 195, Pekalongan. 
Kepatihan Pekalongan. 
Pasar Pagi 30, Tegal, 
Petjinan 81, Jogja. 
Klaten. 

HO Petjinan 58, Jogja, 
Toko Obat ENG.TAY HOO Petjinan 75, Jogja. 

Terbikin oleh tabib AMIRODIN — Depan Kusumojudan Solo. 
Da RO RO R2 R2 Ra R0 M0 R0 Ra Le » Ta sifon) 

Dj. Pemotongan 9, Salatiga, 

  

SETERAN 109 

4 TELAH MULAI P 
MANA BIASA. 

. 

Tjap   
s 

Depa 
Sep 0 Tae 0 “Wa 8 “Ta 0 Ea 0 0 
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t 

M.S. RAHAT 
Tabib 

— SEMARANG. 

ERAKTEK SEBAGAI 

Potret Bintang Empat. 
Kalau tidak hitam uwang dikembalikan. 
Sudah mendapat ratusan surat pudjian, 
Buktikan sendiri. Tidak perlu tjampur air dl, 
Mudah dipakai. 
Harga Rp. 25,—. Tambah ongkos kirim 1595. 

Bisa dapat beli di rumah2 Obat diseluruh Indonesia. 
Agen” : bisa lihat teks dari Amirosol & Amiro Pomade. 
PERSEDIAAN TERBATAS. PUSAT PENDJUALAN : 

AMIRODIN 
n Kusumojudan 95 A — Solo. SS 2 TA Pama P0 ML TA MAL, 

  

LL LL IL LL AL LL LL AL, 

Lebih tjepat dari Suara 
Dalam '/2 djam 

Rambut putih mendjadi hitam. 

Slack Hair Dream Oil 
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1 CAN'T LET 34 
ROGERS SEE THIS 46 
LOST SATELLITE! HE 
MIGAT CLAIM TH" 3 
REWARD BECAUSE 
IT LANDED ON 
HIS RANGE! 

  

— Saja tidak dapat membiarkan 
Rogers mengetahui tentang sate 
lit jang hilang itu! Di. mungkin 
akan meminta hak akan hadiah 
itu, karena satelit itu djatuh di 
daerahnja! (Demikian fikir Pop 
Gaines), 

— Ajiah, ini ada tamu! 

  

NOW, FOP, 
PON'T GET 
EXCITED! 
REMEMBER 

Your NERVES!" 

ROGERS! 
. WKAT IN 
BLAZES 70 

— Rogers, apa maksud 
mu datanp kemari? 
-—— Ajah djangan begitu 
gugup! Ingatlah akan ke 
adaan sarafmul! 

  

   
     

  

    
AN INDIAN NAMED TWO- 
SHADOW/ » :     
-— Gaines, ada seekor kuda 
jang telah ditinggalkan sendi 
ri dan telah diketemukan 
oleh orang lain didekat si 
ni! Saja mentjari pemiliknia 
-— talah seorano bangsy In 
dian jang bernama  Two- 
Shadaw! 

I AINT SEEN 

PROPERTY/ 

"PLEASE CALM DOWN, GAINZS, A HORSE WAS FOUND 
ABANDONED NEAR HERE! IM | | HIM! kow Gir | pop! IT Kewer GOOP LOOKING FOR ITS OWKER--- | | coeg My FOR YOV TO GET $0 

Lo ExCiTep/ 

— Saja tidak melihat orang itu! 
Sekarang pergilah dari daerah 
saja ini! 
— Sudah toh ajah, sabar dulut 
Tidak baik bagimu kalau ajah be 
gun marah-marah! 
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