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D0 tu pelanggaran pidana”, 

BURUH PUSA: 
supaja mulai Senin pag 
Hongaria selama 48 djam. 1 

bab tindakan ir . 
Kadar diumumkan telah gagal. Da 

ni diadakan keketjualian2, jakni: 
Pengaliran tenaga bagi pemeliharaan tambang2, airbersih, bari 

adam kebakaran, dokter2 dan staf ramah2 sakit. Me 
itjara Dewan Buruh, kira2 5076 dari 

Hongaria sudah mogok — sebagai protes ter 
pemimpin2 buruh pabrik didalam rangka 

   

: (Djaksa 
Sebelum Berangkat Dulu Memang“Sudah 
Direntjanskan.,” Akan 
an2— Botjornja Foto2-Copy Kemungkinan 
“Dipengadilan Atau Kedjaksaan Djakarta 

— DIAKSA AGUNG SUPRAPTO Senin siang keraarin atas 
pertanjaan2 menerangkan kepada wartawan ,,Antara”, bahwa 
pemeriksaan atau penuengaran keterangan2 dari Menteri Luar 
Negeri Ruslan Abdulgan:, direntjanakan akan dilakukan oleh 

da hari Seniu malam kemaren, sesuai dengan keterangan 
diberikannja untuk mendengarkan keterangan2 

car Menteri Luar Negeri sekembalinja ditanah-air dari Yuar 

nja pada 
jang pernah 

neger 

Menteri Luar Negeri Kuslan Ab 
dulgani itu, menurut  Djaksa 

Agung, dilakukan dalam hubu- 

anganrperkara Lie Hok Thay dan 

De Onelju pada umumnja serta 
hal2 lai sekitar soal itu jg ma 
sih diperlukan keterangan2 atau 
pendjelasan2 lebih ' djauh dari 
Memeri Luar Negeri Ruslan Ab 
dulgani. 

Diaksa Agung membenarkan 
keterangan Menieri Luar Negeri 
Rusian jg menjatakan, bahwa 2| 
hari sebelum. berangkat. untuk 
mengundjungi sidang madjelis 
amum PBB di New York dahu- 
lu, ia telah memberikan ketera- 
agan2.. tarahahan. kepada. Djaksa 
Agung sekitar hal2 jig menjang- 
Kut dirinja itu. . 

Setelih Menteri Luar Negeri 
Ruslan memberikan tambahan ke 
terangan2 tsb., pada waktu itupi/ 
hak Kedjaksaan Agung sesung- 
guhnja sudah merentjanakan unj 
Pawai Gegara ig 2 Se eitakukan itu, ada sedjumlah ang-| 

'gota2 A.D. — pada umumnja dari 
san2 dari Menteri Luar Negeri 
Ruslan dalam hubungan dengan 
keterangan? ' tambahan jo telah 
diberikannja kepada Kedjaksaan 
Agung itu, tetapi karena waktu 
ketika itu dianggap tidak mengi 

.zinkan karena Menteri Luar Ne 
geri akan berangkat ke New 
York, maka pendengaran ketera 
ngan? guna meminta  pendjela 
san2 dari Menteri Luar Negeri 
itu, ditangguhkan dan baru dila 
kukan setelah Menteri Luar Ne 
geri tiba kembali ditanah air dal 
ri luar negeri sekarang ini. 
Demikian Djaksa Aguno Su- 

prapto, jg menambahkan, bahwa 
pemeriksaan sekarang ini djuga 
dilakukan untuk mengetahui apa 
kah ada fakta2 baru - disekitar 
soal itu ataukah tidak: sudah 
tu djika fakta2 baru itu ternjata 
ada, akan diambil Jangkah2 Ie 
bih djauh- sebagaimana mestinja, 
jaitu melakukan pemeriksaan? le 
un dalam menurut saluran? hu 
kKums Tk En Ia 
Mendjawab pertanjaan selan- 

djutnja diterangkan, bahwa pen- 

    

  

   

    

dengaran keterangan2 dari Men 
teri Luar Negeri Ruslan seka 
rang ini, sudah tentu sedikit-ba 
njak mempunjai hubungan pula 
dengan penjiaras foto-copy2 oleh 
harian "Indonesia. Raya” sekitar 
persoalan diatas. walaupun hal 
itu bukan merupakan sebzb lang 
sung untuk didengarnja ketera- 
ngan2 dari Menteri Luar Negeri 
Ruslan sekarang ini.” 

».. Pengan kabinet | 
Djaksa Agung Suprapto atas 

pertanjaan tidak bersedia memberi 
kan keterangan, apakah utk men- 
dengarkan keterangan2 atau me- 

Menteri Luar Negeri  Abdulgani 
sekarang ini, telah dimintakan izin 
atau diberitahukan hal itu kepada 

kabinet anon en #:| 
Djuga ia tidak bersedia mendja 

wab pertanjaan, apakah pendenga 
ran  keterangan2 dari Men 
Luar Negeri Ruslan sekarang ini, 
lepas sama sekali daripada peme 
riksaan2 jang dahulu telah dilakul kukan kembali mulai tanggal tsb.!jang mengatakan, bahwa 
kan, baik oleh Kedjaksaan Agung 
sendiri maupun oleh ,,Panitie| 
Rum", jang seperti diketahui, 
menghasilkan dikeluarkannja satu 

ngumuman, jang pokoknja me- PA akag- hOe.s plang Hang 
duh Ruslan telah melakukan sesua 

    

     

   

  

   

Tentini "botepai" Kamboja Saba NON AE anga 

Hok Thay dan De Oueliu, Djak| 

Dalam pada itu Kepala Reserse 
Kriminil Kepolisian Djakarta Ra- 
ya, Pembantu Komisaris Besar 
Sa'ud hari Senin pagi kemarin ke 
tika ditanjakan tent. hasil2 pe 
ngusutan jang dilakukan polisi, 

| menerangkan, bahwa ,,seg: la sesu 
atu mengenai soal itu, telah dila- 

  

anasir2 kontra-revolusioner”, jang dilakukan 
buruh dan Komunis veteran diberbagai bagian 

t dikatjaukan oleh anasir2 kontra-revolusioner. 

ws! aa Didengar Lagi 

Keterangan'nja Oleh 

3 : 
Pendemearan keterangan2 dari, 

zat. Djaksa Agung Su 

ditahan, sekarang telah dibebas- 

(tentang pemeriksaan dan penaha- 

Singgah Lagi 
minta fimbahan2 pendjelasan darif 

ku  pemboikotan 

|BOAC bagian “Timur 

an menul 

| dilakukan pemogokan 
m. Pemogokan dimu 

    

  

st-Raja ini diumumkannja | 
dikeluarkan pada djam 07.00 

Ini adalah karena perur 

(Antara-UP.. 

  

Agung 

Dimintai Keterang- 

gaskan, bahwa berdasarkan pe- 
meriksaan jg telah dilakukan po 
lisi, ainjatakan, bahwa sumber 
"botjornja”  proses-verbal polisi 
itu bukan berasal dari pihak ke 

polisian. : 
Dengan demikian ditarik ke- 

simpulan, bahwa sumber "botjor 
nja” hal in ada kemungkinan 
terdjadi didua innstansi, jaitu- Ke 

| djaksaan Djakarta danfatan Pe- 
ngadilan, jg seperti diketahui, dju 
ga telah menerima  proses2-ver- 
bal itu. 

”Stukken” Major Djacla 
ni sudah diserahkan. 

Mengenai soal2 Angkatan Da- 

rapto te- 
rangkan, bahwa pemeriksaan2 ter 
hadap anggota2 A-D. jang ditu- 
duh tersangkut dalam ,,peristiwa 

pertjobaan perebutan kekuasaan” 
sampai sekarang masih terus dilan 
djutkan. 3 
Dalam fasepemeriksaan2 jang 

tingkatan bawah — jang tadinja 

kan, disamping mereka jang sam 

t 

  

   ersi 
| Taufan Mengamuk 
Dohsjat Didaereh 

Banjuwangi 
MENJAMBUNG berita  ten- 

| Banjuwangi dan berbagai daerah 
di Djawa Timur lainnja karena 
hudjan lebat dan angin keras 
sekali pada tg. 5-12 jl, lebih 
landjat dapat dikabarkan, bah- 

gelombang2 laut 75 perahu nela- 
jan hilang dan Lk. 200 djiwa 
hingga kini belum kembali. 

Di pantai Muntjar boleh dika- 
takan semua rumah disapu ber- 
sih, termasuk pasar lelang ikan, 
tempat pengasinan dan bangu- 
nan2 lain. Djuga sebuah pokon 
beringin besar tumbang.  Mun- 

penting didaerah Banjuwangi, te- 
lah mendjadi ruine jang menje- 
dihkan. Berapa djumlah kerugian 
jang diderita rakjat masih belum 
diketahui. 

| rimainja, mendjadi 
ma sekali. Dan djustru 

ini, diduga korban 

itu, karena terhentinja 

pun menghadapi kesukaran. 

wa Timur, dokter 
Residen Besuki 

residenan, mengadakan 

timpa bentjana alam jang 
biasa itu. 

diuga berbagai daerah 
Timur lainnja, antaranja 

rah Djember. Sebagai 

sawah terendam, tanamannja di 

duga rusak. (Antara). 

untuk mengandjungi konperensi 

jain didunia ini”, demikian Lloye 
Konperensi berlangsung 4 

hari. 4 : 
Seperti telah diberitakan lebih   pai sekarang masih terus ada dim 

tahanan-sementara. 
Mengenai bekas Komandan RP 

KAD, Major Djaelani  diterang- 
kan, bahwa,,stukken” perkara Ma 
jor Djaelani, dewasa ini sudah di 
serahkan CPM kepada Kedjaksa 
an Tentara Agung. 

Dalam pada itu pemeriksaan2 
terhadap diri Kolonei2 S. Brata- 

menggala dan Sapari masih terus 
dilandjutkan. 

Benar Mai. Djuhro dipe-| 
riksa dan ditahan-rumah. 

Sementara itu Perwira Penera- 
ngan TT III membenarkan berita 

nan Maj. Djuhro, komandan KM 
KBDR. 

| Mengenai sebab2nja ia katakan 
bahwa dalam pemeriksaan penda- 
'huluan oleh CPM terhadap orang) 
|orang jang dituduh tersangkut da 
lam pertjobaan pelaksanaan coup, 
'al. disebut-sebut nama Maj. Djuh 
ro. ' 

| Oleh karena itu oleh Panglima 
(TT IH telah diperintahkan supa- 
'ja Maj. Djuhro dikenakan tahan- 

lan dirumah selama ia diperiksa. 
Cha (Antara). 

Pesawat BOAC 

PESAWAT terbang BOAC per 

tama jg akan singgah dilapangan 

terbang Kemajoran sedjak berla 
terhadapnja, 

akan meninggalkan Singapur, pa 

'da hari Selasa ini. 
Kepala bagian   pendjualan 

Djauh, 

WDC Erskine, mengatakan Ming 

gw kemaren dulu, bahwa semua 

'pelajanan di Djakarta akan, dila 

. Statement tsb. dikeluarkan ber, 
hubun, telah berachirnja boikot | 
-oleh Buruh Penerbangan Djaktr 
ta ig menolak untuk . memberi 

'ka, pelajanan kepada pesawat2 
|BOAC sebagai protesnja atas 
agresi Inggris terhadap Mesir. 
th aa . (Antar9). 

. Belanda Mendalangi 

“'versif Jang Beraksi Di Indonesia 
| ADANJA KEGIATAN? subversif | 

di Indonesia dan peristiwa pembu 

Inuhan ferhadap 7 orang patriot 
Indonesia di Irian Barat baru2 ini 

#Idisinjalir oleh Badan Kerdja Sa- 

ma Pemuda dan Peladjar Anti Ge 

Irakan Subversif (B.K.S.) Djakar- 
ta sebagai kegiatan2 jang didala- 

ngi Belanda disemping tindakan2 

nja jang langsung mengadakan 

terror terhadap patriot2 Indonesia 

(di Irian Barat. 
Hal diatas dinjatakan dalam se 

buah pernjataan B.K.S. jang me- 

ngutuk dan memprotes keras tin 

dakan Belanda tersebut dan .men   adi ladesak kepada Pemerintah untuk 

seland, meja € mengambil tindakan2  semestinja 

atasan untuk uldgn kesediaan B.K.S. untuk men 

'sikap” rangka usaha    
   

  

PKB Soud tidak bersedia me 
an dimana dan siapa sum 

, "botic      
a dalam 

  

dukungnja dalam 
'memasukkan Irian Barat kedalam 

wilajah kekuasaan Republik Indo- 
nesia. Pemerintah an Delegasi 

“ Indonesia ke PBB diharapkan te 

rus memperdjuangkan Irian Barat 

dengan gigih, 
  4 

  

“luar negerinja di Timur 

dahulu menteri luar negeri Ame- 
rika Serikat, John Foster Dulles, | 
pada hari Minggu telah tiba di- 
ibukota Perantjis. : 
Para menteri luar negeri dari 15 

negara? anggota Nato sudah ber- 
ada di Paris pada hari Senin ke- 
maren. Mereka itu akan disertai 
oleh menteri2 keuangan dan per- 
tahanan, serta kepala-kepala staf 
umum mereka dalam sidang2 de- 
wan Nato jang akan berlangs 
selama 4 hari dan jang akan di- 
'mulai pada hari Selasa ini. 

Pada hari Senin ketudjuh men- 
teri luar negeri dari negara2 ang 
gota uni Eropa Barat, semuanja 
anggota Nato, akan bertemu, akan) 
tetapi perhatian pokok dari umum 
ditudjukan kepada pertemuan an- 
tara para menteri luar negeri Ing 
gris, -Perantjis dan Amerika Se- 
rikat. Pertemuan antara ketiga 
menteri luar negeri ini tidak me- 
'rupakan konperensi pendahuluan 
Gari konperensi dewan Nato, ka- 
rena Dulles menganggap, bahwa 
pertemuan sematjam itu, pada wak 
tu pasukan? Inggris-Perantjis ma 
sih'ada di Port Said, akan mem- 
berikan kesan jang keliru. 5 
Menurut United Press, waktu 

Dulles tiba dilapangan terbang Pa 
ris, dia mengatakan: ,,Kita harus 
dapat membuktikan, bahwa walau 
pun “kita dalam beberapa “hal ti- 
dak sefaham, kita tetap satu da- 
lam masalah2 jang penting”. 

Tudjuan konperensi. 
Sementara itu para diplomat Ba 

rat di Paris mengatakan, bahv 
konperensi antar menteri2 nega- 
ra2 anggota Nato dan uni Eropa 
Barat itu akan memusatkan aa 
hatian mereka kepada hubun 
jang telah rusak antara Inggris- 
Perantjis disatu fihak dan Ame- 
rika Serikat difihak lain. , 
Didalam suratnja kepada presi- 

den dewan Nato, Gretano Martino, 
John Foster Dulles katakan, pah- 
wa massaalah memperkuat kemb 
li persekutuan Atlantik adalah 
suatu kebutuhan jang vital. 
Pendapat ini oleh Inggris dan 

Perantjis disambut dgn baik, akan 
tetapi menurut sumber2 jang ber 
dekatan dgn dewan Nato, baik 
penindjau2 dari Inggris, maupun 
dari Perantjis di Paris tidak ada 

kedua 
negeri ini mau menerima ,,sika 
menjesal” terhadap tindakan jar 
mereka lakukan di Mesir. 

Masing2. mempunjai 
gan. 

Sebaliknja Dulles akan 
lami serangan2 terhadap 

   

kepenti 

menga- 
politik 
Tengah 

dan Afrika Utara. ye 

Sementara itu ,,Panitia Anti In- 
tervensi Kolonial Rusia” jang di- 
ketuai Moechtar Hasan dan Sek 
tarisnja Buchari Djamin, jang te 
lah dilarang oleh pihak jang ber 
'wadjib di Djakarta utk mengz 
kan rapat raksasa dan ,,demon- 
strasi bebas” jang sedianja akan 
diadakan tanggal 9 Desember, te- 
Ilah mengambil resolusi mengenai 
keributan? di Hongaria, jang isi- 
nja mengutuk dan mengetjap Uni 
Sovibt sebagai agressor di Honga 
ria. Panitia menuntut dihentikan 
nja politik dan perlakuan interven 
si itu, jang langsung maupun jang 
tidak langsung. 

Kepada PBB panitia mendesak 
supaja bertindak tjepat dengan 
mengirimkan suatu badan kepoti- 
Isian internasional ke Hongaria, ke 
'mudian dibawah pengawasan PE! 
mengadakan pemilihan umum  &i 
Hongaria setjara demokratis, Se- 
landjutnja djuga dituntut agar 

|tang bentjana alam didaerah 

wa sebagai akibat mengamuknja 

tiar, sebuah tempat nelajan jang 

Penangkapan ikan di Muntjar, 
jang diwaktu ini sedang ramai- 

terhenti sa- 

karena 
ramainja penangkapan dimusim 

diantara 

kaum nelajan pun banjak. Selain! 
penang- 

kapan ikan, rakjat didaerah ini 

Hari Sabtu jbl. Gubernur Dja- 
'keresidenan, 

dan pedjabat2 

Djawatan Sosial propinsi dan ke 
penin- 

djauan kedaerah-daerah jang ter- 
i j luar 

Bentjana. ini bukan hanja me- 

nimpa daerah Banjuwangi, tetapi 
2 Djawa 

dae- 
akibat hu 

dian keras dua hari dua malam, 
di.lima kawedanan ada 2000 ha 

hi Delegasi Turki 

“Adnan Mendorez, 

  

  

  

II Aaj 

  

  

  

hasa Retak” 
DIKALANGAN PNI Minaha- 

sa telah timbul suatu aliran” 
jang menuntut kepada ke-5 ang- 
gota Dewan Daerah PNI Sula- 
wesi Utara/Tengah menjershkan | 
mandat pimpinan dan segera di 
sona atau dipilih pimpinan 
aru. 

kumpulkan ,,Antara”, tuntutan 
itu disebabkan karena ketjewa- 
nja melihat beleid Dewan Dne- 
rah PNI jang tidak berhasil me- 
nguasai keadaan dalam DPRD 
Minahasa dimana tidak seorang- 
pun anggota PNI jg duduk dalam 
DPD dan bukan crang PNI 
djuga jang mendjadi Kepala Dae 
rah. 

Aliran tadi mengantjam . akan 
membubarkan PNI di Minahasa 
djika kelima anggota D.D. PNI 
Sulawesi Utara jg bersangkutan 
tdak menjerahkan mandat dim 
waktu singkat. Djuga mereka 
telah mendesak supaja D.D. se- 
lambat2-nja menjerahkan “ man- 
dat itu pada tgl. 21 Desember 
jang akan datang. 3 

Kelima anggota itu ialah: FE. 
Kandou (anggota  konstituante), 
B. J. Rambitan (anggota parle- 
men), O. F. Pua (Ketua DPRD 
Minahasa), H. R. Ticoalu dan 
S.G:A. Ruru.. Sampai sebe- 
gitu djauh kabarnja H.R. Ticoa- 
tu bersedia menjerahkan mandat. 

(Antara)   
Konp. NATO Usahakan 

Blok Barat 
Tepi Dalam X onperensi NATO Jg Akan 
Datang Mesing2 Fihak Punja Sepenting: 

annja Sendiri-Sendiri 
MENTERI LUAR NEGERI Inggris, Selwyn Lloyd, pada hari 

Minggu telah tiba di Paris dengan pesawat terbang dari London 
antar menteri? anggota Nato. Lloyd 

katakan, bahwa tidak dapat diragukan lagi aksi Inggris-Perantjis 

di Timur Tengah akan dibitjarakan selama minggu ini. »Baik uni 

Eropa Barat, maupun Nato terpengaruh. oleh kedjadian dibagian? 

. Bagi Inggris, masaalah jang pa 
ling penting ialah, bagaimana da 
pat mempertahankan sumber2 mi- 
injak mereka di Timur Tengah. 

Akan tetapi, Perantjis lebih sa- 
'ngat memperhatikan sikap Ameri- 
ka Serikat terhadap Aldjazairia, 
karena banjak pemimpinz Peran- 
tjis jakin, bahwa pandangan resmi 
jdi Washington didasarkan kepada 
kemungkinan, bahwa Perantjis pa 
da suatu waktu akan di-usir dari 
Aldjazairia. 

Perantjis. dalam konperensi itu 
akan mentjari djaminan dari Dul 
es, bahwa djika masaalah Aldja- 
zairia diperdebatkan kelak di PBS, 
Amerika Serikat tidak akan mem 
berikan suara menentang Peran- 
tjis. 

Jang hadir dalam 
rensi. : : 

Jang akan diwakili dalam -konpe 
rensi dewan Nato dan uni Eropa 
Barat ini ialah: Inggris, Perantjis, 
Amerika Serikat, Kanada, Djerman 
Barat, Italia, Belgia, Nederiand, 
|Luxemburg, Portugal, Norwegia, 
Denmark, Junani, Turki dan Is- 
landia. : 3 
Pada hari Senin tudjuh orang 

menteri luar negeri dari Perantjis, 
Djerman Barat, Italia, Belgia, Ne 
derland dan Inggris bertemu utk 
merundingkan  masaalah2 militer 
dan kemungkinan  menjerasikan 
politik luar negeri mereka. 

Pada hari Saptu menteri2 dari 
dewan Eropa akan merundingkan 
masaalah pelarian Hongaria. Nega 
ra2 jang diwakili dalam ' komit& 
menteri2 ini ialah negara2 anggoia 
Nato tanpa Amerika Serikat, Ka 
nada dan Portugal, akan tetapi 
ditambah dgn Swedia, Irlandia, 
dan Saar. 

konpe- 

Hal2 jang dibitjarakan 'da- 
lam konp. 

Lebih djauh. diberitakan, bahwa 
(para menteri dari negara2 Nat» 
akan merundingkan pula rentjana 
militer dan strategi di KBropa dan 
membitjarakan laporan mengenai 
kerdjasama jang tidak bersifat mi 
liter antara negara2 anggota jang 
disiapkan oleh ,,tiga orang bidjak 
sana”. j : 

1 Ketiga orang itu ialah, menteri 
|luar negeri Kanada, Lester Pear 
son, menteri luar negeri Norwe- 
gia, Halvard Lange dan Gretano 
Martino, presiden dewan Nato. 

jang dipimpin 
menterinja sendiri, 

dan tidak oleh 
menteri luar negerinja, diduga 
akan mengusulkan sematjam hubu 
ngan antara negara2- anggota Na 
to dan pakt Bagdad atau paling 
sedikit dgn Irak dan Iran. (Anta- 
'ra-U.P.). : 

  
oleh perdana 

Gerakan Sub 

Uni Sovjet mengakui . kechilafan 
politiknja dengan membajar keru 
gian kepada rakjat Hongaria, se- 
suai dgn petundjuk Badan Inter- 
nasional jang didirikan utk itu. 
Agar pedjuang2 Hongaria jang di 
deportasikan oleh Rusia segera di 
kembalikan ketanah airnja dengan 
selamat. Dan pelaksanaan pengem- 
balian ini supaja ikut Palang Me 
rah Internasional. 

Kepada Pemerintah Republik In 
donesia diminta untuk tjepat dan 
benar2 resolusi Konperensi A-A 
jang menjatakan ,,hahw kolonialis 
me dalam bentuknja jang bagai- 
manapun djuga, adalah suatu Kko- 
djahatan jang harus diachiri”, di 
laksanakan dan menjokong  per- 
djuangan rakjat Hongaria untuk 
demokrasi dan kemerdekaan disce- 
mua forum jang dapat ditempuh. 
Demikian antara lain resolusi ,,Pa 
nitia Anti Inti , d 
sia. (Antara),   

«Kon Butavinaseh £ 
van Kun   

Il Adjukan Resolusi Lagi Di//PBB 
|| Mengenai Masalah Tersebut — 

oslavia ,,Mangkel" Pada 
— Pemerintah Kadar 

PERDANA MENTERI India, Jawaharlal Nehru, telah | 
mendapat djaminan2 dari pemimpin2 Uni Sovjet, bahwa me 
reka akan menarik kembali pasu 

| segera setelah situasi dinegeri ita mendjadi reda. Demikian 
kata kalangan2 diplomatik pada hari Minggu di New Delhi. 

Sepandjang keterangan jang di ' 

Lemhoga r ebudeja 

st j / | stan an W elenscbagpaa" 

   

  

Guna 

sifat ,,feeling” dari pihak PNI 

dikatakan, bahwa djalan keara:     
sukan2 mereka dari Hongaria, 

penghinaan - terhadap sesuatu 
negeri dapat menjebabkan .pepe- 
angan, itu ditudjukan kepada 
keadaan di Hongaria dan inilah 
sebabnja India tak setudju dgn 
ultimatum2 “kepada Hongaria 
ataupun Sovjet, walaupun India 
sepenuhnja - “dapat  menjetudjui 
sikap Barat terhadap tindakan 
Sovjet di Hongaria. (Antara-UP) 

Barat mau ad'ukan reso- 
lusi lagi di PBB. 

Sementara itu 14 negeri dengan 
dipelopori “oleh Amerika Serikat 
hari Senin mengadjukan resolusi 
kepada PBB, mengandjurkan ke- 
pada Uni Sovjet supaja menjetu- 
djui penarikan mundur pasukan2 
nja dari wilajah Hongaria diba- 
wah penilikan PBB. Selain itu re 
solusi tadi menuntut supaja Sov- 
jet djangan mengadakan tjampur 
tangan dalam bentuk apapun dju- 
ga mengenai urusan dalam negeri 
Hongaria. 

Resolusi lain jang sedang diper 
timbangkan dan belum tertjapai 
kata sepakat diantara ke-14 nege 
ri tadi jalah untuk menskors ke- 
anggotaan Hongaria dalam PBB. 

14 Negeri janghendak menga- 
djukan resolusi itu jalah: Amerika 
Serikat, Argentina, Australia, Bel 
gia, Denmark, Salvador, Irlandia, 
Italia, Belanda, Norwegia, Pakis- 
tan, Swedia, Muang Thai, Cili 
dan Peru. 

Jugoslavia tarik kembali 
Dutabesarnja dari Buda- 
pes? 

Sementara: itu United Press 
memberitakan bahwa Jugoslavia 
telah menarik kembali dutabesar- 
nja di Budapes sebagai tanda ti- 
dak puas dengan tidak ditepatinja 
djandji oleh pemerintah Hongaria 
mengenai bekas perdana menteri 
Imre Nagy. : 
Ditariknja” kembali “ dutabesar 

Jugoslavia, Delibor Soldatic  di- 
umumkan dihalaman belakang su 
atu suratkabar. Hal ini tidak di- 
tafsirkan sebagai - diputuskannja 
sama sekali hubungan diplomatik 
antara Jugoslavia dan Hongaria, 
demikian UP. 

Sumber2 jang dapat dipertjaja 
dalam pada itu mendjelaskan bah 
wa dutabesar Soldatic itu dipang 
gil pulang untuk menjatakan rasa' 
marahnja Jugoslavia terhadap pe 
merintahan Kadar karena kabinet 
Kadar itu tidak menghormati djan 
djinja, jaitu memperkenankan dibe 
rikannja kemerdekaan penuh ke 
pada Imre Nagy di Hongaria se- 
telah Nagy meninggalkan asylum 

menerangkan bahwa sedjak 

| Menteri Dalam Negeri 

|misaris Daerah 

Gub. Milono 
Berhenti! 

2 Mulai 1 Djanuari Me- 
Kalangan? tadi katakan, bah-| Jetakkan Djabatannja 

p N I £ wa Ya 3 pernjataan Nehru di madje- 
No 1 BBG Is tinggi pada hari Sabtu jang : . | Kia £ - 

L elYem, AYMBOBES “jalu, jang mengatakan, bahwa 
Selaku Gubernur 

lano, atas pertanjaan pejalan 
tel. 

1 Djanuari 1957 jg akan datang, 
ja akan melepaskan djabatannja 
|sebagai Gubernur. 

| Untuk sementara ia zkan dite- 
tapkan di Kalimantan sebagai 
wakil Pemerintah Pusat dan oleh 

diserahi 
tugas sebagai Ketua Panitia Per-. 
Isiapan Pembentukan Propinsi 
| Kalimantan Tengah jang berke- 
dudukan dikota, Bandjarmasin. 

Djabatan saja sesudah 1 Dja- 
puari 1957 nanti bukan sebagai 
Komisaris Daerah atau Komisa- 
ris Negara, karena niat menga- 
dakan pembentukan Komisaris 
Daerah itu ditentang oleh Par- 
lemen, tapi hanja sekedar wakil 
dari Pemerintah Pusat, demikian 
Gubernur  Milono. mendjawab 
pertanjaan apakah djabatanja jg 
baru nanti dapat dinamakan Ko- 

atau Komisaris 
Negara. 

Dalam hubungan ini sekali 
lagi Gubernur mendjelaskan, da- 
jam djabatannia sebagai Wakil 
Pemerintah Pusat hanjalah se- 
mentara dan djika penjusunan 
propinsi2 di Kalimantan sudah 
lantjar, tugasnja akan selesai. 
Demikian antara lain Gubernur 
Kalimantan. Miloro. (Antara) 

Ben Youssef 'Se 
dia Kompromi 

Dgn Fihak Perantjis 
PANGERAN Moulay Hassan, 

putera jang tertua dari sultan 
Sidi Mohammed Ben Youssef 
dari Marokko malam Minggu 
mengatakan di Rabat, khw ajah- 
nja bersedia untuk. menietudjui 
sebuah kompromi dgn Perantffjis, 
2 hubungan normal antara 

dua negeri dapat dipulihkan 
Kembali. : Sa P1 
“ Pangeran Hassan berbitjara se 
telah dia kembali dari New 
York, diman2 dia mengundjungi 
upatjara2 berkenaan diterimanja 
Marokko mendjadi anggota baru 
PBB. 6 

Kepada para wartawan dia me 
ngatakan, bahwa kompromi pe- 
njelesaian itu akan memungkin- 
kan Sultan untuk menghilangkan 
penghinaan jang dia rasakan, 
waktu pemimpin? - perdjuangan 
kemerdekaan: Aldjazairia ditjulik 
oleh Perantjis pada tanggal 22 
Oktober. , 

Pangeran itu katakan, bahwa 
Marokko akan melakukan suatu 
politik dalam rangka hubungan 
dengan negara2 Barat, ini ber- 
arti dalam hubunsan antara Ma-   

nja dikedutaanbesar Jugoslavia di 
Budapest.  (Antara-U.P.) &   

Russia” T 

bilateral antara partai2 Komu 

partai Komunis oleh parta2) 

Diusulkannja supaja hubungan 

internasional partai2 Komunis da 
jam bentuk baru itu disertai dgn. 

salah satu bentuk Internasionale 
Ekonomi Komunis. ,,Ini”, kata 
Togliatti. ,,tanpa melanggar ke- 

daulatan negara2 Komunis, akan! 
mentjiptakan..sematjam . pemba- 
gian pekerdjaan internasional, 

pengurangan pembiajaan, mem- 
perbesar produktivitet dan dgn. 
demikian memperbesar kesedjah- 
teraan ditiap-tiap negeri”. 

Kata Togliatti seterusnja, ,,kita 
tidak bisa membolehkan  tjam- 
pur tangan — oleh siapapun dju 
ga diusulkannja — dalam uru- 
san intern partai2 lain”, kita ti- 

dak bisa membolehkan  adanja 
dorongan2 untuk menimbulkan 
keretakan2 didalam partai2 lain 

« 

  atau didalam seluruh gerakan 
buruh”. 

Menentang pemulihan 
sentralisasi. ! 

Togliatti seterusnja mengata-   kan bahwa partai Komunis. Italia 
menentang pemulihan organisasi 
jang dipusatkan, dalam bentuk 
apapun djuga. Gerakan Komunis 
diseluruh dunia harus bersatu. Ta 
pi persatuan ini harus ditjiptakan 
atas dasar keanekaragaman dan 
keaslian pengalaman2 “ individuil,' 
jang dipupuk oleh semangat kritik | 
timbal-balik dan diperkukuh oleh 
otonomi partai2 individuil. 

Dalam bagian pidatonja menge- 
nai politik Partai Komunis Ita- 
lia dimasa jang akan datang, To 
gliatti mengatakan bahwa keada- 
an politik jang sekarang di Italia 
smemungkinkan Partai Komunis 
untuk memandang tata kehidupan 
demokratis dan konstitusionil hi- 
kannja sebagai perintang, melain 

| sebagai penolong kearah tor 
mbangunan Sosialis 

        
  

21 Inn lonesia 
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tokko dan Perantjis. 
(Antara-Reuter) 

TogliatifUsalkan Ker- 
djasama)| Bentuk Baru 
Kominis Internasional 
Menentang Pemulihan Sentralisasi — Ke 
sulitar2 Di Hongaria Dan Polandia Akibot 
.Membeo Sadja Teladan2 Jeng Diberikan 

Katanja 

SEKRETARIS-DJENDERAL Partai Komunis Italia, Pal 

miro 'Togliatti, dalam pidato pembukaan konggres Partai Ko 

munis Itafa Sabtu jd. mengumumkan sebuah hubungan Komu 

nis internasional jang baru, jang didasarkan atas hubungan2 
nis sefjara individuil. Togiiatti 

menegaskan. bahwa maksudnja ialah supaja djangan sampai 

terdjadi lagi tjimpur tangan dengan urusan2 intern sesuatu 
Komunis lainnja. 

dgn tjara jang sedikit-sedikitnja 
menimbulkan keretakan dan pe- 
ngorbanan bagi kelas buruh sen- 
diri dan bagi negeri Italia”. 

' Akibat ,,membeo sadja tela- 
dan URSS”., 

Mengenai kesulitan2 jang diala- 
mi di Polandia dan Hongaria, To 
gliatti mengatakan bahwa banjak 
diantara kesulitan2 jang dialami 
dinegara-negara Eropa Timur itu 
disebabkan karena mereka ,,mem 
beo sadja teladan jang diberikan 
Russia” 
Diperingatkannja bahwa salah 

lah djika orang mengira bahwa 
karena prinsip2 jang tertentu te- 
lah membawa kemenangan dim 
menjelesaikan masalah amat pen- 
ting jang bersedjarah dalam per- 
alihan menudju ke Socialisme di- 
satu negeri sadja, jakni di Uni 
Sovjet, maka prinsip2 itu /mempu- 
njai nilai jang pasti berlaku dju 
ga bagi sekalian negeri lainnja. 

»Prinsip2 tertentu tadi tidak bi 
sa dan tidak mungkin bisa mem- 
punjai nilai universil, dan tidak 
pula boleh ditiru setjara mekanis 
sadja''. 

Togliatti terutama mengritik per 
tjobaan2 jang terdjadi di Bropa 
Timur untuk segera membina per 
industrian berat dan segera meng 
kolektifkan pertanian. 
Dalam pada itu ia mengatakan 

bahwa andaikata pemimpi:2 Par- 
tai Pekerdja Hongaria tidak me- 
lakukan ,,kesalahan2 besar”, ma- 
ka kaum imperialis tidak akan 
mendapat kesempatan untuk mela 
kukan peran mereka. Seterusnja 
ia membenarkan tjampur tangan 
tentara Sovjet di Hongaria. 

Demikian “al kata Togliatti. 
tara), 

VLADIMIR PETROV & ISTERI 
WARGANEGARA AUSTRALIA, 
Diterangkan di Canberra Kamis 

bahwa Vladimir Petrov, bekas 
sekretaris III kedutaanbesar Uni 
Sovjet untuk Australia jang kemu 
dian melarikan diri dan mentjari 
perlindungan pemerintah Austra- 
lia serta membuka ,,rahasia2 dja- 
la-djala spionase Sovjet”,  sedjak 
26 Nopember j.l. beserta isterinja 
telah diberi kewarganegaraan 
Australia di Melbourne, 

« 

GUBERNUR Kalimantan Mi-| 

« 

dengan NU-Masjumi sebagai partai2 ,,Tiga Besar” 
untuk memperluas pertemuan jang sedianja akan dizdakan diantara PNI-NU-Masjumi sadja 
mendjadi pertemuan dengan semua partai pemerintah dalam tingkat jang bisa disebut 
kat tinggi” itu disetudjui. Sumber berita PNJ itu belum mau mendjelaskan, apakah 
jang akan mendjadi pokok2 pembitjaraan dalam pertemuan partai2 pemerintah itu) tetapi 

i stabilisasi jang akan dibitiarakan itu tidak terbatas pada ,,ka 
binet” sadja, tapi mengenai seluruh ,.soal2 pemerintahan”. ( Na 

I Usahakan Pertemu 
an Partai Pemerintah 

Mentjari Djalan Keluar Menudju Kearah 
Stabilisasi Djalannja Pemerintahan | 

2... SUMBER2 PNI di Djakarta menjatakan kepada Antara”, bahwa partai Ini ingin mem 
| perluas pertemuan jang sedianja menurut rentjana akan diadakan diantara partai2 ,,Figa Besar”, mendjadi suatu pertemuan dengan semus partai. pemerintah guna merundingkan dan 
mentjari djalan keluar menudju kearah stabilisasi djalannja pemerintahan sebagai salah satu 
.Jangkah untuk memperbaiki keadaan2 jang tidak memuaskan dewasa ini. Menurut ketera 
ngan tersebut mungkin sekali pertemuan diantara partai2 pemerintah itu akan diadakan da 
lam waktu jang singkat sebelum parlemen memulai recesnja pada tgl. 20 Desember jg akan 
datang. Persiapan2 sampai hari Senin kemaren baru meningkat 

Antara). 
Were beban de: 

  

  

tan'Minta 1 
kens Kabine 
Desak Spj Kab. A 
Serahkan Mandatnja 
PSII Komisariat 

Selatan dalam sebuah re : 
nja mendesak kepada putjuk pim 
pinan PSII di Djakarta agar 
menginstruksikan kepada ment 
ri-menterinja supaja  berusa) 
agar kabinet menjerahkan 
datnja kepada Presiden. Dal 
hubungan ini disarankan agi 
kabinet jang dibentuk panti ia- 
lah zaken — kabinet jg menurut 
PSII Komisariat Kalimantan Se- 
#atan, tepat menurut keadaan : 
dewasa ini, : 

Kesolusi Komisariat PSII Kali 
mantan Selatan ini dikeluarkan 
sebagai hasil dari Konperensi PS 
H wilajah Kalimantan Selatan 
pada tanggal 1 s/d 4 Desember 

    

   

      

    

    

      

    

  

  pada pembitjaraan2 jang ber 
agar idee 

ting 
kiranja 

  

bunji. 
Urang2 tsb. masing2 bernama 

T. dan A., kedua-duanja bertem 

pat tinggal berdekatan sekali de 

ngan rumah wanita Mohajati jg. 

Imati terbunuh itu, jaitu  didke- 
rah Gang Thomas. 

Kepala Reserse Kriminii Ke- 
polisian Djakarta Raya,  Pem- 

bantu. Komisaris Besar Sa'ud, 

atas pertanjaan2 Antara”  ten- 

tang soal diatas, mengakui be- 

nar telah ada 2 orang jang ditang 

kap dan ditjurigai keras sebagai 

pembunuh2 wanita Mohajati. 
Satu/ diantara 2 orang jang di 

tangkap itu, adalah seorang 

ngendara botjak, dan dalam .pe 

meriksaan pendahuluan jang se 

gera dilakukan politi, kedua 

pe-   Orang itu setiara terus terang te- 
lah mengaku: kesalahannja, me 

ngatakan betul merekalah: jang 

telah menamatkan “riwajat hi- 

dup wanita itu. serta ' mengam- 
bil barang2 berharga milik wa- 
nita tsb., terdiri dari barang2 per 

kiasaan, dan Icin2, kira2 melipu 
ti narga lebih dari Rp. 15.000.—. 
Menurut Pembantu Komisaris 

Besar Sa'ud selandjutnia, kedua 
orang jang ditangkap itu, bukan 
sadja berdekatan tinggalnja den. 

wanita jang didjadikan korban- 

nja, djuga keduanja- kenal dgn. 
wanita fsb. dan dikenal pula oleh 

sang “kori " : 

Pemeriksaan? lebih “ dalam ter 
hadap diri kedua orang itu, de- 

wasa ini masih terus dilakukan. 
Sebagaimana telah dikabarkan, 

majat wanita Mohajati diketemu 

kan dalam keadaan sudah - ber 
bau. terkuntii didalam  rumah- 
nja kira2 selama 3' hari, “dalam 

ceadaan terikat seluruh  twbuh- 
nia dan dalam “keadaan seluruh 
tubuhnja hampir tidak berpakai- 

an. 
Dari kedua orang jang ditang 

kap itu, polisi-pun, menurut ke 

        

terangan, telah mensita sedjum- 

lah barang2 jang. dahulu diam- 

bil dari dalam “rumah . wanita 
Mohajati setelah dibunuh. 

Pembunuh 5 djiwa di 
Kebaioran. 

Mengenai pembunuhan kedjam 
di Kebajoran dalam bulan Okto- 
ber jang lalu, dimana 5 diiwa 
tiwas, jaifu seorang ibu dan 4 
orang anak2-nja ig masih ketiil, 
Antara” mendapat keterangan, 
bahwa djuga orang jang difuduh 
keras mendjadi algodjo dari S5 
Giiwa ita, kini sudah tertangkap 
dan bahkan telah mengakui pula 
segala dosanja. 

Orang jang dituduh telah men 
djzdi algodjo itu, jalah suami 
dari wanita ifu sendiri, jaitu man 
dor Arnas jang djuga mendjadi 
ajah dari 4 anaknja masih ketjil2 
itu. Dalam mendjalankan rolnja 
ku, dia kabarnja  bekerdjasama 
dengan scorang temannja - jang 
djuga kini telah ditangkap. : 

Pihak polisi Djakarta Raya jg. 
sudah bekerdja keras sekali siang 
dan maiam selama lebih " ku- 

rang 2 bulan mengusut perkara 
pembunuhan kedjam itu, sampai 
raat ini masih belum bersedia 

membentangkan latar belakang 

daripada kedjadian jang luar bia 
sa di Kebajoran itu. 

Perlu diterangkan, bahwa ka- 
bar tentang tertangkapnja orang 

iang dituduh mendjadi algodjo 
dsripada peribunuhan kedjam di 
Kebajoran itu, sesungguhnja su 
Gah diketahui sedjiak . beberapa 
waktu jang lalu, tapi pihak po- 

lisi (Kepala Reserse Kriminil Dja 
karta Raya) minta dengan  sa- 
ngat kepada pers untuk djangan 
mengumumkan dahulu hal itu, 
dengan alasan karena usaha pe- 
ngusutan masih terus (idjalankan 
dan belum selesai. (Antzra). 

Paru2 ini kampuns Kandion 
dalam kota Serang telah disem- 
parkan oleh seekor andiins janr 
telah mengamuk mennagigit dgn 
panas dan buasnia lima orang 
pendnduk jare kebetulan keluar 
rumah hendak mepudiu temnat 
usahania. Diantara mereka ter- 
danat kanak2.   

TGL. 19 DESEMBER 1956 
tepat dengan Dies Natalis Univer 
sitas Gadjahmada kepada Ki Ha 
djar Dewantara salah seorang 
pelopor perdjoangan nasional In- 
donesia dan terkenal pula sebagai 
"Pendiri dan Bapak Taman Sis- 
wa jang kini berusia 68 tahun 
itu oleh Universitas tsb. akan di 
berikan gelar Doctor  Honoris 
Causa untuk Kebudajaan. Sesudah 
Dr. Ir. Sukarno dan - Dr. Moh. 
Hatta, Ki Hadjar Dewantoro jg 
ketiga oleh Universitas tsb. akan 
diberikan gelar Doctor Honoris   

| ”Algodjo Kebajoran" 
Sudah Dibekuk Polisi 

Jang Merentjanakan Pembunuhan Ter- 
lajata Suaminja Sendiri — Djuga Pembu- 

nuhan Di Gang Thomas Terbongkar 
PERISTIWA PEMBUNUHAN atas diri seorang wanita 

bernama Mobajati, isteri (piaraan) seorang Inggris jang bertem 
pat tinggal di Gang Thomas, Tanah Abang (Djakarta), jang 
terdjadi kira2 sebulan jang lalu, kini telah Berhasil dibikin te- 
rang oleh polisi, dengan tertangkapnja 2 orang jang ditaduh 
keras telah melakukan pembunuhan 
atas diri 2 orang itu dilakukan polisi pada hari Sabtu jl. di 
daerah Depok, disuatu rumah jang didjadikan tempat bersem 

4 

  
Ki HI. Dewantara Diberi Geler Doctor 
Honoris Cause Tanggal 19 Desember 

  
  

   
    

    

  

   
   

   
    

    

   

    
    

    

   

     

   

    
   

     

   

    

    

    

   
    

    

        

    

   

     
    

  

   
   
   

    

     

    

    

   

  

    
    

  

   

   

    

    
   

    
    

  

   
   
    

    

  

   

  

     

     

    

  

    

    
    

    

   

1956 di Bandjarmasin. : 
Dalam resolusi itu jang ditan- 

da-tangani oleh H. Machlan Sa- 

hari dan M. Djeli, masing2 se 
|bagai ketua dan penulis Konpe- 

| rensi/Komisariat wilajah PSI 
Kalimantan Selatan, tidak  dite 

Ilrangkan, dengan dasar pertim- 

bangan apakah PSII Komisariat 
Kalimantan Selatan mengandjur- 

kan agar kabinet  menjerahkan 
mandatnja. (Antara). 

Pendapat Gerakan Pem 
bela Pantjasila. 2 

Sementara itu Gerakan Pem- 
hela Pantjasila berpendapat bah 
wa djalan keluar dari krisis Ka- 
Linet jang dihadapi dewaga in 
lang akan lebih banjak berman 
fnat bagi #rakjat jalah supaja 
Kabiret ini dibubarkan dan di 
bantuk satu  Presidentil Zaken 
Habinet. Pendapat tsb., dinjata- 
kan dalam pengumuman Gera- ' 
kan Pembela Pantjasila jang di 
keluarkan hari Senen kemarin, 
dimana selandjutnja diterangkan, 
bahwa diadakan reshuffle ata 
rtin mengganti Kabinet dalam 
keadaan partai2 jang seperti 
sekarang ini semuanja itu hanja 
merupakan penukaran Menteri2 
sadja. Jang besar - pengaruhnj: 
dalam pertjaturan politik dine 
gara kita sekarang ini jala 
Dewan Pimpinan Partai? jg ber 
kuasa dalam pemerintahan. Ka 
yena itu jang perlu, dibentuk sati 
Presidentil Zaken Kabinet. De 
mikian a.l. Gerakan Pembela 
Pantjasila. (Antara) 8 

Laos Keluar Da 
Uni Perantjis 
LAOS telah memutuskan un- 

tuk menguhdurkan diri dari 4 
Perangiis, dan bahasa , Peran 
ridak akan diakui lagi sebaga 
hasa resmi di Laos, kata siara 
kantorberita RRT Hsinhua d. 
Hanoi malam Senen ibl. 

Diwartakan bahwa parlem 
Laos Sabtu il. telah .menindjar 
kembali UUD Laos, sehi 
Laos tidak lagi mendjadi 
ta Uni Peranrjis. £ 

Ketua parlemen meneran 
bahwa Laos mengarabil langi 
ini untuk mendjamin kepada 
ra warganegaranja  behwa It 
adalah negara jo merdeka se 
purna. (Antara—Reunter). : 

Ibnu Hadjar Menjerah- 
Simbar Ganti Mengatja 
Daerah Pedalaman Kapuas Sudah Dil 
csai Grombolan —Simbser Kini Giat N 

latih Anak Bushnja - Pemuka2 Islam 
Terantjam Djiwanja 

KAWAT JANG diterima ,,Antara” Minggu pagi 
Kuala Kapuas, ibu kota Kabupaten Kapuas menjatakan, baln 
pada siang hari tanggal 6 Desember jang baru lalu ger 
lan Simbar telah memasuki Pahandut, salah satu ibukota Fu 
matan dipedalaman Kabupaten Kapuas. Setctah menga 
penjerangan terhadap alat Negara ditempat itu, jang 
bapkan uua anggauta Polisi tiwas, dua orang lainnja 
tjamat ditempat ita mendapat luka2 berat, gerombolan 
mengadakan pembakaran, perampokan dan perkosaan terhi 
wanita, 
Sediumlah sendjata, sedjumlahj 

uang kas negeri dan barang2 jg 
berharga di Kantor Ketjamatan, 
Kepolisian dan barang2  emas- 
intan penduduk dibawa lari oleh 

tersebut. Penangkapan 

Mollet -Memaki2 
Presiden Nasser 

PERDANA MENTERI Peran- 
fiis Guy Mollet sekali laci ber- 
usaha membenarkan pengobaran 
agressi Inggris-Peranfjis-Israel ter 
hadap Mesir, memaki-maki Pre- 
siden Nasser, membantah bahwa 
ada persekongkolan antara keti- 
ga negara agressor, dst. Kata2 
tadi diutjapkan  Mollet dalam 
tanja-djawab dengan 12 warta- 
wan Amerika dan disiarkan pada 
Iajam Senin jl. 

Dalam tanja-djawab ini Mol- 
mengatakan bahwa waktu 

inggris dan Perantjis hendak me 
juntjurkan agressi militer mereka 
tehadap Mesir, maka mereka 
tidak memberitahukannja kepada 
Amerika Serikat, karena takut 
bahwa A.S. akari mentjegahnja. 

let 
     

  

Seterusnja Moilet mengatakan 
bahwa andaikata Inggris dan 
Perantjis dalam tahun 1936 me- 
njerang Hitler waktu ia menjer- 
bu Tjekoslowakia, maka Liga 
Bangsa2 dan mungkin djuga A.S. 
tentunja mengutuk Inggris-Peran 
tjis sebagai agressor. Tavi dim 
pada itu Inggris-Perantjis men- 
tjegah berkobarnja Perang: Du- 
nia II. (Antara)   

Karena hebatnja pengaruh 
rombolan Simbar dan Emb 

maka rumah pemuka2 Ikl 
Kota Kuala Kapuas dan $ 
tiap malam didiaga oleh penu 

gerombolan. . 
Dalam kawat itu tidak dite- Pa takut kalau2 ada pentj 

rangkan berapa buah sendjat2 | “an dan perabunuhan terhadap 
muka2 Isiam tadi. 

Lalu-Lintas di-air 
terdjamin. 

...Djarak antara Bandjarmasin 
Kuala Kapuas hanja dapat dil 
pai dengan melalui sungai, kini ti 
dak terdjamin lagi keamanann 
begitu djuga antara Bandjarma: 
dengan Muara Teweh, ibu 
Kabupatten Barito. Selain ki 
kalinja gerombolan Simbar me 
kukan perampokan2,  djuga ta 
djarang kapal2 pedagang dan 
mongpradja ditembaki oleh geror 
bolan. Y 

Dapat dikabarkan, bahwa b 
pun gerakan Simbar berpusat 
dekat Kabupaten Kapuas, tapi k 

rena dekatnja letak Kabupaten K 
puas dengan Kabupaten Barito 
maka amat mudah bagi gerombc 
lan Simbar mengadakan aksir 
di Kabupaten Barito. Bukan p: 
Kabupaten Barito sadja, tapi 
rombolan Simbar sering pula 
ngadakan perembesan di daerah” 
Hulu Sungai Utara jang letaknja | 
berdekatan dengan Barito. " 

Antara lain gerombolan Si 
bar sering mengadakan aksi ram 
poknja di Towah dan Tamijang 1 
Lajang, Kabupaten Hulu Sun 
Utara, € : 
Melihat gerakan “gerombolan 

Simbar. dan Embang didaerah 
Kalimantan Tengah kian ha 
kian menampakkan giginja, ka 
ngan politisi di Bandjarmasin 
ngandjurkan agar parlemen 

dan berapa djumlah uang sertz 
harta bend. jg dirampok oleh ge 
rombolan Simbar, hanja diterang 
kan penjerangan pada Pahandut 
Tan pimpinan Simbar sen- 

iri, 
Keterangan fihak resmi. 

Kalangan resmi pada Kanto: 
Karesidenan Kalimantan Selatar 
di Bandjarmasin atas pertanjaar 
“Antara” membenarkan kedjadiar 
penjerangan gerombolan  Simbar 
terhadap Pahandut dan menambal 
kan, setelah berhasil menjeranc) 
Pahandut, gerombolan ' menudji 
Kuala Kurun, ibu kota Ketjamatar 
Kuala Kurun. Kemungkinan besai 
gerombolan Simbar melakukan pe 
njerangan dan keganasannja seper 
ti di Pahandut, -karena kekuatar 
alat Negara hanja terdiri dari be 
berapa orang Polisi. 

Dikuasai oleh gerombo 
lan, 

Dalam hubungan ini didapat kec 
terangan, bahwa sebagian besar 
daerah pedalaman di kabupaten 
Kapuas sudah dikuasai oleh gerom 
bolan Simbar, Beberapa kilometer 
sadja dari Kuala Kapuas, ibu kota 
Kabupaten Kapuas, sering terli- 
hat: anak buah Simbar mengada- 
kan latihan barisan dan tembak- 
menembak, 

Sementara itu sebagian besar 
daerah pedalaman Kabupaten Sam 
pit/Kotawaringin dikuasai pula 
oleh gerombolan Embang, iaitu be 
berapa kilometer sadia dari Sam, s Nak 
Dit, ibu kota Kabupaten Sampit/ Na eng un 
Kotawaringin, hingga kepedalam- Pertahanan Parlemen ke Kaj 
an tang lunas di daerah itu, mantan. (Antara), 

  
Ki Hadjar Dewantara (dulu ber” 

nama Suwardi Surjaningrat) tju- 
kup dikenal oleh masjarakat I 
nesia terutama oleh kalangan 
litik, pendidikan dan kebudaja 
umumnja. Ja dilahirkan 8 N 
1889 di Jogja dan disamping 
kenal sebagai pendiri dan ba 
Taman Siswa, pendidik dan @ 
kebudajaan djuga dikenal seba 
orang terkemuka dalam sedjar 
perdjoangan kemerdekaan In 
sia dan sebagai wartawan. 

Tatan NAN 

Causa. Moh. Said pemimpin Ta 
man Siswa di Djakarta atas per- 
tanjaan mengapa Ki Hadjar dibe 
rikan gelar "Untuk Kebudajaan” 
dan bukan untuk Pendidikan me 
nerangkan pendapatnja, — bahwa 
Taman Siswa mempunjai potensi 
jang lebih luas daripada sebagai 
penjelenggara suatu sistim pendi 
dikan sadja. Ia merupakan suatu 
aliran atau gerakan budaja jang 
mentjita2kan suatu susunan ma- 
siarakat tertentu dengan yaja hi- 
dup atau kebudajaan tertentu pu- 
la, demikian diterangkan,
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ERIMA KASIH 
kami menghaturkan banjak2 terima 

2, Njonja2, Nona2, Wakil2 Per- - an Khong Kauw Hwee, Familie dan han- 
sudah perlukan datang maysong, sangtjong, 
2 lian, karangan bunga dan jang berupa 

serta berikan bantuan” tenaga/pikiran dd, ' 
eninggalnja Suami, Papa, Papa mertua dan 

— TAN NGO SIANG sg 
camkan pada hari Rebo tg. 5 Desember 1956, 

“ Nj.Dj. TAN NGO SIANG 
: tlahir THE KOEI NIO) 

ME ate dengen Keluarga, | 
pa eneg manga 

Oi Pra gilah ! 

    

   

  

    

  

          
   
    
   
   

    

    

   

  

    

  

      

Pm LL #3 10: 
. Hwa Ing Fancy Fair 1956 
u. 2.1 BODIONG 141 —145 
$ TANGGAL 14, 16, DECEMBER 1956. : 

|. KERAMAIAN: | 

0 Ketangkasan mengendarai sepeda motor, oleh P.P.S.S. 
: Karnaval kanak?, tari2-an, film, perlombaan mengarang bunga. 

I TOMBOLA: 2 5 an 
: Menembak "burung", menembak orang2-an, merry go round 
£ memantjing, gelaigan, melempar kantongan katjang hidjau. 

|. PAMERAN: - ta: . 
00 Buku2 dari toko buku SAMPURNA, perangko, aguarium, 
£ laboratorium, gambar? dari Tiongkok, keradjinan tangan pela- 

diar Hwa Ing, pameran foto dari Semarang Foto Club, 
Diawatan Kesehatan, Poof's Industry, seni lukis, patron bina- 

  

   
& aa Ka Ta, 1 5 
w BANDJIRILAH! , ».. TENTU MEMUASKAN ! 
Lu TENTU TAK AKAN MENGETJEWAKAN ! 
3 ak 
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an Istimewa 
9 5. Terbit lagi tjetakan ke 3. 

Djilid 1 tebal 950 halaman, de- 
ngan kata pengantar bapak 

Muh. Natsir, 

“Kulit Lux linnen, ditjetak atas 
kertas jang baik. 
a Rp. 112,50, 

|- TINGGAL SEDIKIT LAGI. 
Djilid 2 tebal 550 halaman 
2 Rp. 60.— 

Djilid 3 (Penutup) tebal 675 ha- 
laman. 

B 

a Rp. 75.— 
Djilid 2 dan 3 disatukan 

1. 119 i “& Rp. 150.— 
O'leh: ZAINAL ARIFIN ABBAS. 

| Kitab ini adalah satu2-nja kitab sedjarah Nabi Besar Muhammad 
| SA.W. jang belum ada duanja jang telah terbit di Indonesia. Ia 
"memenuhi hadjat segala lapisan ummat mulai dari awam, mubal- 

|. ligh, mahasiswa, sampai kepada alim ulama, intelektuil, orintalis- 
| ten, para sardjana dan Guru2 Besar dari berbagai Fakultas. 

Dapat pada semua Toko Buku, kalau tidak sedia langsung pada 

Setiap pesanan - ongkos kirim 1075. 

Fa. ,ISLAMYAH« 
“ YISAHA PENERBIT DAN TOKOBUKU. 

Sir - Dil. Sutomo P. 329 Kotakpos 11 — Medan. 
| Fjabang: Dil. Sitombol 27-- PD. SIDEMPUAN. 

Merana 
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tinggalan dan sa. 
ingat mustadjab. 
Peppermint Woods 

Hen ba 
sakit perut. 

Korrengzal untuk za. 

gala penjakit kulit. 

2 FPP Ep MINT 
L “90ODs, 
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b 8 — . Nana sa Sman Manna 

Ipenerbit N.V, Suara Merdeka” 
'enjelenggara 3 TER an rara GO Alamat : Dil. Merak (Purwodinatan Utara) Ula) "1 Semarang : ui 
Tilpon 3 Redaksi 1228 Semarangs. 

Administrasi — Ekspedisi 2087 Smg 
'25 HARGA LENGGANAN: AR 

(BLM. KOTA : ,Suara Merdeka” (dengan materai) — Rp. 13,— | Suara Merdeka” /,Minggu ini” Rp 13— Rp. 3— — Rp. 16—| UAR KOTA: ,,Suara Merdeka" (dengan materai) — Rp. 14y—| | Suara Merdeka”/,,Minggu In?” Rp. 14,— 4 Rp. 3— & Rp. 17—| Jarga Advertensi ,,Suara Merdeka” Rp. 0,95 per ina: kolam, | :TJERAN : ,Suara Merdeka” Rp. 0,75. Minggu Ini” Rp. L— 

  

RUU Anti-Korupsi 
  

  

'ang dalam dunia hukum-p 

'bahwa kekajaannja 

djustru orang itu tadilah 

—.— — “Yjara dan prinsip 

Dan sendirinja, achirnja 

tidak) a priori sudah bisa diang 

buktikan bahwa ia tidak salah. 

—A — — 

hendaki hal tersebut, pada hemat 
kita tempuh sekarang ini adalah 

maan atau hukum jang lazim. 

matan negara dan bangsa. 
Tentu sadia dalam 

karenania, dalam RUU Anti Kor   

— — — Satu hal penting jg memaksa perhatian dalam RU 
Anti- i Jaitu "pembalikan kewadjiban memberi bukti” atau Anti-Korupsi. Jaitu Pa Jana Tam ng vb at 

Dalam tjontoh konkritnja : djika seseorang kedapatan sangat men- 
tjurigakan kekajaannja (kaja ayndatak, berlebiketiban Seb SIn 
bisa dimintai keterangan oleh jang berwadjib untuk membuktikan 

itu didapatnja dengan tjara2 jang Sj La 
dan legaal. Djadinja bukannja "orang jang berwadjib' atau jaksa a . 

jang berkewadjiban membuktikan bana Meng, ara kekajaannja 
juri | itu tadi korrupt, tjurang atau main likudi mentjurigakan itu tad Aga an membuktikan ban dia dgn 

$ jaannja (jang mentjurigakan) itu tidak korrupt. egala kekajaannja (jang 1 nee “d: bewijatlast” 

digunakan pula di Birma dan Pilipina dalam usaha 
korupsi. Dan Tn sangat memuaskan. 

menggampangkan pekerdjaan jang V y meng! : 
suatu hal jang mentjurigakan dan mengesankan berbau korupsi. 

mempermudah : lah Hui oma 
jang luas, usaha2 kearah memberantas segala matjan koru si 

ha Hanjalah tentunja bisa dikemukakan keberatan? Pa F 
dalam soal ini. Sebab sendirinja dgn prinsip ”omkering HS 5 
tadi belum2 seorang jg kaja (dgn mentjurigakan atau tidak Na 
priori sudah bisa dituduh korrupt, dan dia setiap waktu bila chen 

daki jg berwadjib harus bisa membuktikan bhw ia mendapat keka- 
jaannja tadi dengan tjara sjah: bahwa dia tidak korrupt. Djadinja 
untuk lebih djelasnja lagi: tiap orang kaja (mentjurigakan atau 

Memang dalam prinsip hukum pada umumnja, a 
lorang belum boleh dianggap salah sebelum terbukti kesalahannja. 
Sedang dalam rentjana U.U. Anti-Korupsi tadi, setiap orang jang 
mentjurigakan: kekajaannja (untuk mudahnja) sudah bisa dianggap 
salah, dan ia selandjutnja bisa diserahi kewadjiban untuk mem- 

— — — Seperti diketahui tiara jang demikian ini memang me- 
@anjimpang dari kebiasaan hukum jg sudah kita kenal disini. Orang 

iang A priori dituduh melakukan ketjurangan jang harus memberi- 
kan keterangan, moreel bisa merasa keberatan. Djuga dalam aa 
ngan agama bisa timbul rasa keberatan ini berdasarkan dalil-dali 
keadilan jang dipedomankan dalam adjaran agama. Berdasarkan 

pegangan inilah kabarnja dari kalangan N.U, sudah menjatakan 

keberatannja atas pasal2 dari RUU Anti-Korupsi tersebut. : 
Keberatan tersebut memang bisa kita mengerti. Tetapi 

soalnja sekarang ialah, apakah kita mau memberantas korupsi jg 
makin mendjadi2 ini ataukah tidak. Kalau kita memang meng- 

ij F3 i ipun ini agak menjimpang dari dasar2 keaga- 
sangar Kanan. : Tapi sebaliknja harus kita ingat, 
bahwa djalan tersebut harus djuga kita tempuh, diustru karena 

keadaan sudah darurat demikian. Sudah mendesak agar korupsi 
setiepatnja diberantas dengan djalan apapun djuga. Demi kesela- 

ita harus ditiegah, diangan sampai ada fihak2 berkuasa jg mabuk 
wewenang, jang menjalah-gunakan kekuasaarnia untuk memeriksa 
seseorang berdasar sentimen, ma 

jang sjah, halal 

Miku, tetapi 

Israel ke wilajah Mesir, maka 
nesia di Mesir telah membentuk 

(kan Sukarela Indonesia jang 
mendapat latihan, 

  

para Peladjar dan Masjarakat 

membantu perdjuangan rakjat Mesir. Tampak pada gambar Pasu: ' 
terdiri dari para peladjar sedang 

— SUKARELA INDONESIA DI MESIR — 
| Berkenaan dengan penjerbuan (agressi) tentara Inggris-Perantjis: 

Indo | 
suatu pasukan sukarela untuk 

    a pemberantasan 
Tjara demikian bisa 

berwadjib untuk mengusut sc- 

salah, korrupt dsb ...... gap , 2 

kita djalan satu2-nia jang dapat 
dengan djalan "omkering vd be- 

(pensiun. 

dilangsungkan 

» Dipaksa" Berpeasiaa 
SBG Pabrik2 Gula Rendeng- Goadaagwina. 

Gewasa ini oleh tjzbang2 SBG 

ta singkat memberhentikan 

Seleksi Bu- 
lutangkis 

  

Dari Malaya 
MULAI Djum'at malam sampai 

dgn Minggu malam di court 
Union, bjl. Gadjahmada Semg. 

seleksi pertanding 
bulutangkis se 

luruh “Indonesia untuk menetap- 
kan regu bulutangkis Indonesia 
guna menghadapi regu Thomas 
Cup Malaya. Dalam mengikuti 
pertandingan seleksi itu terutama 
dibagian single putera, pemain 
Purwokerto Lie Po Djian tak per 
nah dikalahkan, sebaliknja dou- 
ble putera jang terkuat dari Pe- 
kalongan Gan Khay Houw/Go 
Soen Lok telah ditundukkan oleh 

an-pertand.ngan 

  
. 

pelaksanaan UU... Anti Korupsi 

u vitten dis. belaka. Oleh 
upsi ini pun sebaiknia diadakan 

"voorziening” untuk mentiegah terdiadinia hal-hal iang tak kita 
“inginkan itu. UU. Anti Korupsi harus benar? merupakan sendiata 
jang bersih guna menjehatkan negara pada umumnja, dan bukan 

“merupakan sendiata jang mengandung bisa jang dapat digunakan 
untuk balas dendam seseorang sadja. 

  

Uatak Hind 

bahwa pada pokoknja daerah Gr 

dadi) Andi Patopoi 
tuan sewaktu beliau menghadliri 

Ng Sa 

B.E.L.L. AKAN MEMPERGIAT 
USAHANJA. 

Rapat pengurus lengkap Badan 

  
Keamanan Lalu Lintas Semarang 
(BKLL) baru2 ini telah mengam- 
bil keputusan untuk 
dan lebih sempurna lagi dalam 
usaha2nja untuk masa depan. Da 
lam pada itu telah dibentuk pa- 
hitya2 jang ditugaskan 
mempersiapkan 

bagian, jakni bagian: 1. Pemba 
ngunan Traffic Garden diketuai 
oleh Djonokusumo, 2..Soal2 Ba- 
dan Usaha diketuai oleh Patih Is 
kandar Martowidagdo: 3. 
dikan diketuai oleh Karjono: 4. 
Penerbitan diketuai oleh Agung 
Sutanto. , 

| BADAN PERDJOANGAN EKO- 
NOMI NASIONAL DJAWA 
TENGAH TERBENTUK. 

Konperensi pembentukan Badar 
Perdjoangan Ekonomi Nasional jg     

  

  

memmnsen . ya cw jain — me - 

| Ne . Telah Ferbit: 
PELADJARAN HUKUM INDONESIA 

oleh Me. J. C. T. Simorangkir & 
Mr. Woerjono Sastropranoto 
tebal 308 halaman. 

5 bangga Lk BENAR PETA Lan enahe a Rp. 27,50 

& Pesanan melalui pos # porto "2g 
| Buku ini bermanfaat bagi Siswa2 S.M.A. djurusan Hukum, 
|. S.M.E.A., Perusahaan2 dan para peminat lainnja. 
“. Membahas al: 

— HUKUM NEGARA, HUKUM INTERNASIONAL, 
HUKUM INTERGENTIL, . HUKUM PERDATA, : 
HUKUM PERSEROAN, — “HUKUM PIDANA, dsb.-nja. 
Dapat dibeli pada Toko Buku Sdr. setempat, atau langsung pada : 

PENERBITNJA £ 
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MUA 
TOKO BIKU. DENGAN: HARGA RESMI |     

DJAKARTA, Kwitang 13, Tromolpos 145. 

JOGJA, Tugu Kulon No. 2 Telp. 1100. 

Untuk SEMARANG: - 
Gene buku? Terbitan kami dapat dibeli pada Pendjual Besar 

“ “SAMPURNA BOOKSTORE — Dji: Hadji Agus Salim 40. 
mama - Bs 5 3 — - sen 

re 

Pesta Uari NATAL 
Akan lebih meriah djika DITAMBAH dengan:  . 

.. Gevulde Kip dan Galantine 
: ai tekarang dapat Man ar “8 

Ramah Makan , LiDO 
| Telefoon Smg. 1513 

| Bodjong 23 — Semarang. 

. 

  

aru Terima: 
ONDERDEEL? SEPEDA MOTOR "C Z E SP EL” 125 ce, 
Bean 

EGONIA" 
'A SEMA RA NG, 

: 
ti Ox 40. 

  

   

    

    
Ne 

dilangsungkan di Semarang se- 
djak tg. 7 s/d 8 Des. liwat tengah 
hari, telah berhasil membentuk 
Badan Perdjoangan Ekonomi Nasio 
nal Djawa Tengah. Untuk menju 

:sun pengurusinja telah pula di- 
.tundjuk suatu formatir jang terdi 
ri Sukardi Djacaria, Basuki, Mar 
:junan, Sumardi dengan Andi Pe 
injamin, Dan formatir tsb. diberi 
tempo satu bulan sudah harus 
menjelesaikan susunannja. Perlu 
Citerangkan, konperensi tsb. di- 
hadiri oleh Ik. 70 orang, wakil2 
dari sub Konsulat2 Dewan Ekono 
mi, wakil2 gabungan organisasi 
lekonomi nasional, dan pengurus 
iBadan Pekerdja KENSI Djakar 
ta. Dalam konperensi tsb. pun 
mendengarkan pidato oleh2 hasil 
perdjalanan Mr. R. L. Tobing da 
ri Eropa baru? ini. y : 
PENEMUAN 2? TENGKORAK JG 

SUDAH RUSAK. 
Dalam penggalian tanah seda- 

lam Ik. 3 meter didekat pompa 
bensin di Djl. R. Patah Semg., 
tgl. 8 Des. ini telah diketemukan 
2 buah tengkorak manusia jang 
sudah dalam keadaan sangat ru 
sak karena lama terpendam. Se- 
baliknja, diantara 2 buah gigi 
jang terdapat masih dalam kea 
daan utuh dan mengkikat melekat 
erat ditempatnja jang semula 
(rahang. Red.) Selain itu djuga 
diketemukan batu2 hitam dan ba 
tu merah kwaliteit bagus jang 
merupakan ',,tempat kubur” -nja 
kedua tengkorak tadi. 
Banjak orang tidak bisa men- 

duga berapa lama tengkorak itu 
terpendam disitu. Jang terang, 
sudah 100 tahun ini tempat itu 
termasuk "pusat kota" dimana 
kini masih terdapat gedung2 tua 
misalnja "Geredja Blenduk", 
"Kantor Pengadilan Negeri” dll. 
Dijalan besar jang kini bernama 

“Djl. R. Patah itu, 1 abad jang la 
lu bernama "Kerkhofstraat”. 

(Antara). 
i POMG SMP II SUMBANG 
| 40 BIDJI BUKU. 

Persatuan Orang  Tua/Wali Mu 
rid dan Guru (POMG) SMP Ne- 
geri II Semarang tgl. 8 Desember 
menjerahkan sumbangan pada se 
kolah tsb. sedjumlah 40 bidji: bu 
ku peladjaran ,,Aldjabar dan Teo 
ri berhitung” karangan J.P, Saltz 
herr, LP. Ritehi dan Lumban 
Tobing. POMG SMP Negeri II 
didirikan sedjak tgl. 2 Septem- 
ber jl. dan buku jang disumbang 

“kan itu tiap bidji seharga Rp. 20, 
UNTUK PESERTA UDJIAN 

S.M.A./B. 
Ketua Panitya Udjian S.M.A./B 

Rayon Semarang kabarkan, bahwa 
pendaftaran resmi tjalon pengikut 
Udjian S.M.A./B telah dimulai dan 
akan ditutup pada tgl. M0 Desem- 
ber 1956. Kepada para tjalon jang 
telah mendaftarkan diri utk se- 
mentara diharap datang di Kan- 
tor S.M.A,/B pada djam 9.30 tiap3 hari kerdja ' guna menjelesaikan 

“lebih giat 

untuk 
tjara2 dan djalan 

jang akan ditempuh oleh masing2 

Pendi- 

arkan Gro- 
bogan Dari Bandjir 

Direntjanakaa Pembuatan Waduk Karang- 
rajung Jg Menelan Biaja Lk. Rp. 40 Djuta 

SESUDAH 2 TAHUN lamanja diadakan penjelidikan di daerah 
Kabupaten Grobogan oleh kalangan 
instansi kepada hidup masjarakat, 

kaum tehnisi/pengairan dil. 
achirnja didapat kesimpulan, 

Gbogan itu dikuasai bandjir. Dan 
untuk memberantasnja kini disiapkan rentjana luas jang dapat me 
nguasai alam dan membawa rakjat ke arah kesedjahteraan dan ke 
makmuran bersama, demikian menjatakan Bupati Grobogan (Purwo 

dalam pertjakapan singkat dengan wartawan 
malam resepsi KENSI di Semg. 

Dituturkan bahwa daerah Gro- 
bogan setiap tahun mengalami 
bandjir jang dapat diterbitkan 
oleh Kali Lusi dan Serang jang 
mengalir di Gaerah tersebut, hing 
ga tiap tahun pula ribuan hectare 
sawah mengalami . £ 
Untuk mentjegahnja bentjana 
alam itu kini sudah disiapkan ren 
tjana besar, jaitau pembuatan se- 
buah Waduk di Karang-rajung 
jang terletak 12 km. sehelah Sela 
tan dari djalan besar jang meng 
hubungkan Godong dengan Pur- 
wodadi. 5 
Menurut rentjana tadi Waduk 

tsb. dapat menapung 150.000.900 
m3 air dan dalamnja 19 meter, 
Air dari pada Waduk itu kemu- 
dian dapat disalurkan untuk meng 
airi Ik. 40.000 ha. sawah jang ter 

:letak di  Kawedanan2 Godong, 
| Purwodadi, Grobogan dan Krade 
nan. Dari Waduk itu air dapat 

'disalurkan pula ke daerah Kudus, 
'Pati dan Demak jang dapat pula 
mentjegah bandjir2 didaerah? tsb. 
Biaja pembuatan Waduk tadi ti- 
dak djauh dari pada pembuatan 
Waduk TFjatjaban jang semula jai 
rentjanakan menelan biaja 
Rp. 40.000.600,—. 
Rentjana jang sudan disiapKar 

itu kini hanja menunggu peme- 
riksaan jang harus dilakukan oleh 
bagian geologie. Kalau rentjan» 
itu dapat diwudjudkan dan dise 
tudjui Pemerintah maka daerah 
Grobogan akan bebas dari musim 
bandjir dan air dari Waduk itu 
pada musim2 kemarau dapat di- 
pergunakan untuk keperluan? sa- 
wah2, menambah hasil perikanan 
darat, menahan waled kepada 
irigasi jang telah ada dan ada 
sebagian lapangan jang dapat di 
pergunakan pula untuk landasan 
pesawat udara Catalina. Demikian 
keterangan Bupati Grobogan jang 
achirnja menuturkan pula, babwa 
.rentjana tadi akan segera dikirim 
kirimkan kepada instansi2 jang 
bersangkutan di Purwodadi, Sema 
rang dan Djakarta. Mengenai pe 
ngangkatan beliau mendjadi Wali 
Kota Pekalongan diterangkan bah 
wa sampai kini beliau tidak tahu 
menahu. 

  

UNIVERSITAS SEMARANG 
DIDIRIKAN. 

Atas initiatief Mr. Imam Bardjo 
dan orang2 terkemuka lainnja, di 
Semarang telah didirikan Universi 
tas ''Semarang”. Dewasa ini baru 
dibuka sebuah Fakultas Hukum 
& Pengetahuan Masjarakat jang 
meliputi hukum2 pidana, perdata, 
tata negara & ekonomi sosial. Su 
sunan Pengurus ' Universitas itu 
sbb.: Presiden Universitas me- 
rangkap Ketua Fakultas Hukum 
& Pengetahuan Masjarakat Mr. 
Imam Bardjo, sekretaris mr. Bus 
thanul Arifin, sekretaris Fakultas 
Hukum & Pengetahuan Masjara- 
kat mr. Soesanto Kartoatmod jo. 
Alamat sementara Universitas : 
Taman Rlimbing 10 Semaruyg 

PIANIST SRI SUPRAPTO. 
Dari  Sekretariaat  Kunstkring 

Semarang diterima berita, bahwa 
»ada Djum'at malam j.a.d., tgl. 14 
Desember diruang “Panti Man- 
dala”, djl. Atmodirono 10, diba- 
yah pimpinan dari Bond van: 
Kunstkringen diselenggarakan per 
'undjukan piano jang dihidangkan 
oleh :Nn. Sri Suprapto Slamet | 
Imam Santoso jang akan melagu 
kan lagu2 tjiptaan Haydn, Mozart 
dan Verdi dan pelbagai lagu lagi 
dari tjiptaan Mozart, Schumann, 
Schubert, Debussy dan Orthel. 
Nn. Sri Suprapti dalam tahun ini, 
telah berhasil mentjapai idjazah- | 
nja sebagai pianist dengan pu- 
Ajian (cumlaude) dari Jajasan 
Pendidikan Muziek di Djakarta jg 
tak asing pula namanja bagi pen- 
dengar RRI Djakarta, Harap para 
angauta memperhatikannja dan 
berdujun-dujun mengundjungi per 

  

  | pendaftarannja, 

x 

tundjukan tsb. Lebih djauh pe- 
Pn iklan jang dimuat hari | 
ini, 1 f 

kerusakan2.' 

- ja. Kemudian Panitia 

pasangan baru jaitu Tan King 
(Gwan Djkt./Njoo Kim Bie Sura- 
'baja. Bagian puteri Yang Wen 
(Ching tetap unggul sekalipun ke 
sehatannja agak terganggu. Ong 
Hong Nio sebaliknja tak berhkus. 
untuk mengalahkan Yang Wen 
Ching. Dalam double puteri dapat 
dikatakan, bahwa pasangan? jang 
berhadapan satu dengan lainnja 
seimbang. 

Hasil2 kelandjutan dari pada 
pertandingan2 itu keseluruhannjz 
sbb.: 
Sabtu malam: Single putera: 

Tio Tjoe Djen-. — Lie Po Djian 
3—15, 6—15, Tan King Gwan 
Oei: Hong ring Ya, 15—9, Ta 
King Gie — Tio Tjoe Djen 154. 
15—9. Single puteri: Nj. Tio Sam 
Tie Surabaja —Goei Ing Nio 1i— 
135115, Ong Hi Nio: — .C.:. Ka 
wilarang ' (Makasar) 11—5, 
Double puteri: Nj. Teng Khoer 
Liong/Tio Sam Tie S'baja — S. 
Roring/C. Kawilarang Makasar 
—5—12, 158. Double putera: 
Lie Po Djian/Tan King Gie 
Tan King Gwan/Njoo Kiem Bie 
15—13, 5—15, 8—5. 
Minggu pagi: Single putera: 

Tan King Gie — Ong Hong Ping 
15—12, 14—45, 15, Tan King 
Gwan — Lie Po Djian 6—15, — 
15, Tan King Gie Lie Po 
Djian 10—45, 18—417, 11—15. Single 
puteri: Nj. Tio Sam Tie —€ Ka 
wilarang 11—€6, 12—19, Goei Ing 
Nio— Ong Hong Nio 31, 1— 
li,” Yang Wen- Ching. — nj. Tio 
Sam Tie 8—11, 12—11, 11—8, Lang 
Wen Ching — C. Kawilarang 11— 
8, 6—1, 116. Double putera: Go 
Soen Lok/Gan Khay: Houw — Tio 
Tjoe Djen'Go Tjoen Sing 915, 
15—12, 15—5, Go Soen Lok/Gan 
Khay Houw — Tan King Gwan/ 
Njoo Kim Bie 10—15, 15—13. 
Minggu malam: Single putera: 

Go Tjoen Sing — Lie Po Djian 
8—5, 11—15, Go Tjoen Sing — 
Oei Hong Ping 6—15, 14—18. 
Single puteri: Yan Wen Ching — 
Ong Hong Nio 11—9, 912 Yang 
retired, karena sakit. Double pute 
Ii: S. Roring/C.  Kawilarang 
Ong Hong Nio/Goei Ing Nio 13— 
15, 153, 1555. 2 

- Keterangan Ketua PBSI 
Pusat, 

Dalam  keterangannja kepada 
pers ketua PBSI" Pusat Sudirman 
menjatakan, wahwa untuk mem- 
bentuk regu Indonesia akan diben 
tuk Panitia jang terdiri 
orang, jaitu 2 orang dari Semg. jg 
menjelenggarakan pertandingan 
seleksi itu, seorang dari Djakarta 
dan seorang lainnja dari Suraba 

itu akan 
menundjuk sebuah Panitia lainnja 
untuk menetapkan regu Indonesia. 
Mengenai pemain? PBSI jang ti- 
dak dapat mengikuti seleksi itu 
ditegaskan, kalau pemain jang 
bersangkutan mempunjai alesan? 
jkurang kuat, untuk tidak hadli: 
dalam seleksi itu, maka pemain2 
itu tidak mendapat perhatian usk 
ikut serta dalam regu Indonesia, 
Mengenai kedatangan regu Tho- 
mas Cup didjelaskan, bahwa kini 
menunggu kepastian dari fihak 
Malaya, apakah regu Thomas Cup 
itu dapat datang pada hari? Na- 
tal. Djikalau melihat waktunja jg 
sudah mendesak, maka ada ke: 
mungkinan pula, bahwa kedatang 
an regu Thomas Cup itu ditunda 
sampai bulan Djanuari 1957. Regu 
Thomas Cup itu akan memainkan 
pertandingan? di #Palembang, Pur 
wokerto, Semarang dan sbg. tja- dangan cadalah Surabaja. Oleh PBSI diharapkan supaja dalam 
regu. Thomas Cup. itu akan ikut 
serta pemain? seperti Pyrus dan 
Ong Poh Lim. Mengenai perebu- 
tan Thomas Cup 1958 ditegaskan, 
bahwa Indonesia masuk dalam 
Zone Australia. Mungkin perebr 
tan Thomas Cup itu akan dimu- 
lai bulan Augustus/Nopember. 57 di Australia. Demikian Sudirman. 

TJIREBON 
| PERBAIKAN 

  

TANGGUL 
TJIMANUK. | 

Dewasa ini penduduk desa Pi- 
langsari Djatibarang telah mulas 
memperbaiki tanggul kali Tjima 
nuk jang sudah sangat rusak aki 
bat kurangnja pemeliharaan dan 
bentjana alam. Tanggul tsb. pan 
djangnja 450 m dan biajanja un 
tuk memperbaiki berdjumiah Rp. 
45.000  “diantaranja sebanjak Rp. 
18.000 telah" diterima dari Fonds 
Bentjana alam Kabupaten Indra 
maju. Bupati Indramaju dan rom 
bongannja pada hari pertama dila 
kukan perbaikan telah datang pu 
la menindjau tanggul tsh, 

PENDJELASAN RADJA 
KEPRABON. 

Berkenaan dengan tulisan dalam 
,Suara Merdeka” baru2 ini me- 
ngenai diri Kolonel Zulkifli Lubis, 
dalam maha a.l. disebutkan bah- 
wa isterinja Kolonel Zulkifli Lu- 
bis itu keturunan Radja2 Kepras 
bonan, maka Radja Keprabona 
Tjirebon dengan tertulis menjam- 
paikan pendjelasan bahwa isteri 
dari Kolonel Zulkifli Labis ita p 
terinja almarhum Sultan Kanoman 
Tjirebon (adiknja Sultan Kano- 
man 'Tjirebon sekarang). Djadi 
antaranja dgn Kaprabonan itu ha 
nja kekeluargaan sadja jang asal- 
nja satu tarunan dari: Kesultanan 
Tjirebon. Demikian a.l. pendjelas 
an dari Radja Kaprabonan, 

4 

  

Untuk, Hadapi Djago2 

dari 4: 

  

ngun Dan Modjo Menentang Tjara Pelak- 
sanaan Pensiun Bagi Buruh 

DALAM KETERANGANNJA kepada ,,Antara”, Dewan 
Daerah Serekat Buruh Gula Djawatengah mengatakan bahwa 

di Gondangwinangun, Modjo 
dan Rendeng sedang diadakan perlawanan2 seperlunja berhu. 
bung dengan tindakan madjikan jang bermaksud dalam wak 

pegawai2nja dengan diberi hak 

Tindakan ini oleh SBG diang- 
gap ,,paksaan” karena mereka itu 
imasih belum minta sekalipur 
pada umumnja mereka itu sudah 
“matang” untuk berpensiun. Se- 
Jain dipaksa itu SBG-pun anggap 
bahwa tindakan itu tidak adil 
diustru jang disuruh minta pen- 
siun itu tidak semua mereka jang 
sudah “matang” 'berpensiun me- 
lainkan ,,dipilih2”. Artinja, ada 
beberapa orang jang berpensiun 
atas permintaan sendiri ditolak 
oleh madjikan dengan alasan ka- 
rena tenaganja masih dibutuhkan. 

Tindakan2 madjikan jang di 
anggap tidak sesuai ini oleh "SBG 
akan terus dilawan dalam ben- 

.Isymbolis. Presiden dan wakil Pre 
-siden tidak boleh diganggu gugat. 

  

Harus Ada Undang? Je Ngatur 
Pemilihan Presiden & Wk. Pres. 
Keadaan Kita Sekarang)Berbeda Dengan' Ketika Ber- 

Undang2 Dasar 1945 — Djangan Mentjoba2 
— Bertindak In- Konstitustonil 

— Oleh: Agus Sujudi — 

AKAN DIB!ARKAN SADJAKAH lowo.ngan wakil Presiden? Ataukah kita benarkan sadja usaha2 politici kita dalam usahanja mengatur instansi atau funksi mana jang dapat di 
tundiuk selaku petugas jang mendjalankan pekerdjaan Presiden sehari2? Kedua 
benar. Kesulitan mengenai masalah ini sekarang terasa benar, Jakni sesuda 
dapi suatu kenjataan, bahwa Dr. Hadji Moh. Hatta mengundurkan diri sel 

nja tidak 
ita mengha 

| wakil Presi 
     

     

  

den, dimana belau memargku djabatan jang pertama kali. Apa sebah saja tidak setudju 
Gjika membiarkan sadja terluangnja djabatan wak! Presiden? Karena, merurut fatsal 44 dan 
45 UUDS, maka Presiden dan wakil Presiden itu adaluh alat perlengkapan atau or- 
gaan, tetapi djuga mendjadi kepala Negara. 

Presiden “dan Wakil Presiden 
dalah alat tetapi: djuga' kepala. 
Memang, kedua faham ini sukar 
masuk “akal, djika orang tidak 
memandang djabatan tsb. sebagai 

Fatsal 45 UUDS : adalah me- 
tupakan fatsal jang harus diper- 
hatikan. Disana disebutkan sbb.: 

1. Presiden ialah kepala Ne- 
gara. 

2. Dalam melakukan kewadji- 
bannja Presidan dibantu oleh se 
orang wakil Presiden. 

3. Presiden dan wokil Presiden 
dipilih menurut aturan jang di- 
etapkan “dengan undang2. 

4. Untuk pertama kali wakil 
Presiden diangkat oleh Presiden 
dari andjuran. jang dimadjukan 
oleh Dewan Perwakilan Rakjat. 

5. Presiden dan wakil Presiden 

harus warga-negara Indonesia jg. 
telah berusia 30 tahun dan tidak 
boleh orang jang tidak diperke- 
ygnkan serta dalam atau men- 

Halankn hek-pilih ataupun 

orang jang telah ditjabut haknja 
untuk dipilih. 

Melihat bunjinja fatsal tersebut, 
teranglah bahwa sekarang ini ki 

ta menghadapi persoalan jang su 

'it. Hukum berkenaan dgn akibat 

mundurn'ia wakil Presiden belum 

lenekap. Lebih djelasnja, kita be 

Menteri2 jang bertanggung dja- 
wab, djuga didalam hal seolah- 
jolah Presiden -itu merupakan jg 
paling kuasa, misalnja dalam hal 
urusan pertahanan dan siasat 
luar negeri. Fatsal 123 UUDS 
menjebutkan bahwa Presiden me 
ngangkat dan menerima duta. 
Fatsal 127 menjatakan bahwa 
Presiden mengangkat  perwira2 
Angkatan Perang. Presiden me- 
Injatakan” perang (fatsal 128). 
Dan masih banjak lagi fatsal2 jg 
antara lain menjebutkan bahwa 
Presiden mengesjahkan dan me- 
mutuskan traktat2 dengan luar 
negeri, Presiden memberi tanda? 
Ikehormatan, Presiden ' memberi 
grasi, amnesti dan abolusi. 

Sungguhpun daripada kesemua- 
nia itu, sebetuinja jg bertindak, pe : 
memutuskan dan menanggung /'UM mempunjai undang2 jg ha- 
diawab adalah para Menteri jang Yus mengatur pemilihan wakil 
berkontraseign. Dus benar, bah-/ Presiden. s $ 
wa “The President can do no Ketiadaan undang2 janz demi- 

wrong. Presiden tidak mungkin kian itu ternjata sekarang ini. 
keliru atau salah, sebab djika Siapa jang menggenti pekerdjaan 
kedjadian begitu, maka jang ke- Presiden: diika beliau berhala- 
liru, salah ataupun sebagainja ngan? Berdasar pada Undang2 
adalah menteri(?) jang bersang- Das-r Sementara, maka djawab- 
kutan. nia adalah: Wabil Presiden. 

Padaha'!, sekarang ini kita ti- 

ak punja wakil Presiden. 

  
ti 
  

Hanja dalam satu hal sadjalah z 
Presiden bisa bertindak tanpa   tuk jang akan ditentukan kelak 

apabila maksud itu tidak dihen- 
tikan. Demikian keterangan SBG 
Djawa-Tengah jg menambahkan 
bahwa djumlah buruh jg dipaksa 
untuk berpensiun itu 153 orang 
'aitu dari Gondangwinangun 48, 
Medio 52 dan Rendeng 55 orang. 
Ketiga paberik gula tsb. terga- 
bung dalam direksi Mirandolle 
Voute & Co N.V. jang berke- 
dudukan di Semarang. 

Pembabaruan 
Pendidikan S. R. 
Kini Sedang Disispkan 
Oleh Kem. P.P. & K. 
PENGURUS Besar baru PGRI 

nada tgi. 7 Desember 1956 telah 
mengadakan pertemuan perkena- 
lan dengan Menteri PP & K 
Sarino Mangunpranoto dan Se- 
kretaris Djenderal Hutasoit serta 
stafnja selama satu setengah 
Gjam bertempat di Pegangsaan 
Timur 56 Djakarta. Dalam kata 
perkenalannja, Menteri selain 
mendi:elaskan maksud pertemuan 
dan fjara bekerdja staf Kemen- 
lerian PP & K dengan Pengurus 
Besar PGRI, menerangkan pula 
langkah2 jang sedang diambi! 
bertalian dengan pidato beliau 
dalam kongres PGRI jang baru 
jalu di Bandung tentang fungsi 
Sekolah Rakjat. 2 1 

as 

An ara Jain dikemukakan, bah 
ya Kementerian PP& K akan 
membentuk sebuah panitya untuk 
merentjanakan pembaharuan pen 
didikan di S.R. Pendidikan baru 
1.S.R. dimaksudkan akan men- 
“Jadi dasar bagi setiap lulusan 
S.R. untuk mendjadi warga jang 
insaf akan hak dan kewadjiban- 
nja, mempunjai keinsafan tentang 
t-nggung djawab atas ketertiban 
dalam negara” dan mempu- 
n'ai perhatisn sedalam-dalamnja 
akan keselamatan masarakat dan 
negara.. (Antara). - 

kontraseign dari seseorang men- 
teri, jakni pada saat penetapan 
kabinetsformateur. 

| Tindakan ini bukan politis, te- 
tapi untuk mendjamin kontinui- 

itet negara, agar supaja negara 

isesudah adanja krisis kabinet te 

rus langsung mempunjai pemerin 
:tahan, Pengangkatan Perdana 
iMenteri dan Menteri2 ikut ditan- 
'da tangani oleh kabinetsforma- 
'teur. 

Djustru sekarang djelas, bahwa 

membiarkan t-riuangnja djabatan 
wakil Presiden, berarti sengadja 

mengosongkan sebagi n daripada 

alat2 perlengkapan Negara. 

Adalah tidak konstitusionil dji 

ka sekarang ini orang mau meng 
»mbil tjonto seperti pada zaman 
Djokia dimana kita masih berpe 
gang pada Undang2 Das-r 1945. 

Pada ketika itu, ketua B-P:K.N. 
LP. sendirinja "mendjadi pemang 

ku Presiden. R.I. ketika Bung 
Karno mendjadi Presiden RIS 

ta Menteri. 
Sekarang ini njata2, bahwa ki- 

ta membutuhkan adanja undang? 

pemilihan Presiden dan  wokil 
Presiden. Hania ini sadjalah dja 
an ikeluar' iang tidak bertenta- 
:22n dgn Undang2 Dosar seka 
rang. 
Memang bisa dimengerti dika 

ada orang menginginkan ' agar 
soal Presiden dan wakil Presiden 
itu ditunggu sampai “ selesainja 
Konstituante di Bandung. Tetapi, 
alangkah djanggalnja djika kita 
menantikan suatu pekerdjaan jg 
belum diketahui kapan selesainja, 
padahal sekarang ini kita sudah 
sangat membutuhkan. 

Dalam pada itu, djika sekarang 
orang mentjoba mentjari djalan 
keluar disekitar lowongnja wakil 
Presiden dengan menjimpang dari 
pembikinan undang2 pemilihan 
Presiden dan wakil Presiden, ma- 
ka tindakan itu adalah in con- 
stitutionil. 

Soal.ini lebih penting lagi dji- 
ka diperhatikan bunjinja fatsal 48 
UUDS jang bunjinja sbb.: ,,Dji- 
ka Presiden miangkat, berhenti 
fatau tidak dapat melakukan ke- 
wadjibannja dalam ' masa dja- 

batannja, ia diganti oleh wakil 
Presiden sampai habis  waktu- 
nja? 

Dalam hubungan ini patut di 
ketengahkan pendapat Prof. Su- 

pomo dalam  bukunja ,,UUDS 

Rep. Indonesia” jang antara lain 
memberi pendjelas mengenai 
fatsal 48 tsb. Prof. Supomo ber 
pendapat sbb.: ,,Atas dasar fat- 
sal 45 UUDS ajat 2 (fatsal ini 
berbunji: Dalam melakukan. ke- 
wadjibannja - Presiden — dibantu 
oleh seoran wakil Presiden), ma 
ka djika perlu karen? Presiden 
berhalangan, beliau . pat meme 
rintahkan wakil Presiden mendja 
lankan pekerdjaan  djabatannja 
sehari-hari. 

  

Hanja 8”/, Perwi- 
ra AURI Berasal 

Dari . KNIL 
BIRO. Penerangan AURI me- 

ngumumkan sebuah pendielasan 
sekitar tenaga2 dalam AURI, tc 
rutama mengenai. tenaga2 jang 
berasal dari Militaire Luchtvaart 
(KNIL) dan Marine Luchtvaari 
(Koninklijke Luchtvaat). Didjelas 
kan, bahwa sebagai salah satu 
akibat dari persetudjuan - KMB 
diadakan “ketentuan2 mengenai 
status anggota2 KNIL/Militaire 
Luchiyaart dan Koninklijke Mari 

Dengan mengikuti pendapat 
Prof. Supomo itu, saja tidak me 
njetudiui diika sekarang ini ada 
rentjana undang2 (baik datang- 
nia dari parlemen maupun dari 
bemerint”h) jang hanja mengatur 
funksi mana jang dapat ditun- 
diuk selaku ,,pengganti” wakil 
Presiden. :   
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par aga ta Bean anna 

PURBOLINGGO ) 
J.G.5S.R. BOBOTSARI 

TERBENTUK, 

     
" Dengan me 
Pendopo  Kawedanan 
Purbolinggo, baru? ini 
bentuk 
Sekolah 
oleh 17 orang pengurus dan di 
ketuai oleh sdr. M. Soemadi We 
dono Bobotsari. 
Sebagai langkah pertama dalam ' 

usahanja J.G.S.R. akan diminta- 
bantuan dari para Bapak/Wali 
murid ' Rp. 0,50,— setiap orang 
saban bulannja. ' ! . Maksud dari pada J.G.S.R. (Ja 
jasan Gedung Sekolah Rakjat) itu adalah sekedar untuk dapat me 
ngatasi kekurangan ruang dan ge: dung2 Sekolah jang sangat dira 
sakan oleh para Guru chususnja 
dan para murid pada umumnja. 

Bobotsari 
'telah di 

| 
i 

  

BODJONEGORO 
La PELANTIKAN ANGGAUTA 

P.P.D. K | 

Bertempat diruang sidang TN 
tor kabupaten Bodjonegoro, baru2 | 
ini telah dilangsungkan upatjara 
pelantikan/penjumpahan kepada 
anggauta2 Panitia Pemilihan Da- 
erah kab. Bodjonegoro. Bupati/Ke 
pala Daerah R. Baroeno Djojoha 
dikoesoemo setelah melakukan 
pembukaan dengan pidato sing? | 
kat, kemudian oleh sdr. Moeljono 
dibitjarakan surat pengangkatan 
anggauta2 P.P.D. tsb. jang terdiri 
dari sdr2. Karjono Tjiptodjojoat 
modjo dari PKI, K.H.M. Roc- 
mat Dimijati dari Masjumi, Moch 
Dimijati dari N.U., M.S. Krido 
soenjoto dari PNI, S. Alwi dari 
Ta dan J. Soewodo dari .Parkin 

Oo. 
Dalam pelantikan ini 

antara lain wakil Residen, Djak 
sa, Kepala DPKN Kab. Koman 
dan C.P.M. dan P.D.M, Diapen, 

  
hadlir 

wakil2 Partai : dan Organisasi. 
Setelah selesai upatjara, wakil 
Residen dan Bupati berpidato me 
njampaikan harapannja agar pa 
ra anggauta PPD dapat beker-' 
dia dengan djudjur dan penuh rasa, tanggung djawab. | 

Tefachir sdr. 1 J. Soewondo sela 
ku wakil ketua :PPD menjatakan 
djandjinja a.l. dinjatakan : sedi kit bitjara, banjak kerdja, 

"gi 
ea “ “Sg 

1 Jam man aa 

pi - it Ya 

bil tempat di 

sebuah Jajasan Gedung : 
Rakjat jang dipimpin 

ne/Marine Luchtvaart Dienst dan 
penampungan mereka dim APRI. 

Maka dalam tahun 1950 atas 
instruksi Pemerintah pada waktu 
itu telah ditampung dalam AURI 
antara lain: 7 Perwira (diantara- 
nja 2 Perwira Penerbang) dan 
95 Bintara (diantaranja 2 Bintara 
Penerbang). Sabagian dari mere 
ka itu telah keluar dari AURI. 

Djumlah Perwira berasal dari 
MLL. per 1 Nopember 1936 ada 
lah 784 — & 8Y dari seluruh 
djumlah Perwira AURI. 

Djumlah Perwira Penerbang ber 
asal dari M.L. adalah 4,654, 
Lk. 545 dari seluruh Perwira Pe- 
nerbang AURI, (Antara). 
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DJUANA 
TRUCK K. 1752 UDJI KEKU 

ATAN STOOMWALS. 
Dari Djuana dikabarkan, bah- 

'wa baru2 ini sebuah truck dengan 
nomor polisi K. 1752 jang dikemu 
dikan oleh kornetnja bernama 
Thee Kiem Liauw jang datang 
dari Taju menudju ke arah kota 
Djuana, setibanja didesa .Lang- 
genhardjo telah menubruk  sebu 
ah stoomwals jang sementara mem 
perbaiki djalanan disitu dgn ke- 
rasnja,- hingga sesaat itu stoom- 
wals tersebut tergeser pindah 
tempat dan mendapatkan kerusa 
kan sedang trucknja mendapat 
k kerusakan2 hebat dibagian 
baknja. 
Untungnja, sekalipun tabrakan 

itu demikian hebatnja, namun 
tidak membawa korban manusia. 
ALAT-ALAT NEGARA BER- 

GERAK. : 
Untuk mendjaga keamanan da 

lam kota dan mentjegah akan pe 
njelundupan2. di sungai ',,Silu- 
gonggo', maka baru2 ini serom 
bongan alat2 negara jang terdiri 
dari: polisi negara, mobrig, poli 
Si Pap: dan sjahbandar serta 
“kepala djawatan - Pelabuhan 
tempat, 

    

  

   

  

PTE TTG 

MISSI MILITER INDONESIA 
TIBA DI PAKISTAN. 

Serombongan missi militer In- 
donesia hari Djum'at tiba di Ka 
rachi untuk menghadiri latihan 
perang2an pertama tentara Pa- 

Se- kistan dalam keadaan perang 
dengan mempergunakan 'atom”. Latihan perang2an itu, jg 

kapal motor. dari K.P.P.P. telah akan diberi nama-sandi ,,Opera- 
mengadakan | pengawasan2/penjeli tion Agility” (Operasi Lintjah), 
dikan2 disekitar perairan Djuana. akan disaksikan pula oleh penin: 

i idjau2 dari Amerika Serikat” dan 
SOLO negara2 Pakt Bagdad (Irak, Ing- 

PANITYA PEMBANTU : 
gris, Iran dan Turki). 
Operasi tersebut akan dilang- 

PERDJUANGAN 
MESIR. 

sungkan selama tiga .hari, mulai 
p tanggal 14 Desember, dibeberapa 

Atas inisiatief organisasi2 vete- bagian Pakistan jang tidak dise- 
ran di Surakarta,  jaitu: Ikatan hut. Demikian dikabarkan oleh Tjatjad Veteran Indonesia (ITVI), Reuter dari Karachi. 
Persatuan Demobilisan  Peladjar 
(PDP), dan Perbepbsi Tjabang Su 
rakarta, baru2 ini di Solo telah 
terbentuk Panitya Pembantu Per 
djuangan Rakjat Mesir. Rapat 
pembentukan Panitya tsb. dihadi- 
ri oleh 28 organisasi masta Pemu 
da, Wanita, Veteran dan Partai? 
setempat. Tugas Panitya tsb ada- 
lah: mengusahakan kerdjasama jg 
baik dan mempersatukan Panitya2 
jang telah ada, mengumpulkan 
bantuan2 untuk dibantukan kepa- 
da Rakjat Mesir, dan mengada- 
kan aksi2 sebagai solidariteit ter- 
hadap perdjuangan Rakjat Mesir, 
Adapun Susunan Panitya tsb. ada 
lah: Ketua I: Soenardi (Perbepb- 
si, Ketua II: S. Aidit (PSID), Ke- 

    
PROMOSI POEY SENG BOUW. 
Djum'at siang jl. telah berlang 

sung promosi Poey Seng Bsuw 
untuk memperoleh gelar doktor 
dalam ilmu pasti dan ilmu alam 
pada Universitas Indonesia (Kakul 
tas Ilmu Pasti dan Alam) jg ber) 
langsung dalam gedung Perhim- 
unan Ilmu Alam Indonesia - di 
andung, 
Promovendus itu telah membuat 

disertasi tentang sumbangan pe- 
njelidikan utk mengisolasi ratjun2 
menurut ,,tjara kering". 
Promotornja adalah Prof. 

B. S. Goei The. 
Perlu dikabarkan, bahwa Poey 

Seng Bouw ini adalah orang per- | 

Li, 

tua NI: Nj. 8. Warto (Gerwani), tama jang tamat Fakultas Ilmu 'dengar. 5 i 
Ni r : ba las :Gengar. 21,15. Pertjik £ 1 Sekertaris: Soeparman (SOBSI) Pasti dan Alam di Bandung dan ran. 21,30 Tamala Me SNN Pee aatuo CEDIy, uh. “Soemasto kemudian mendjadi doktor pula di!22,15 Gamelan Sederhana (landju (ITVI), "8 $ Bandung, tan), 28,00 Penutup, “Was L 

9 / 

    

lan Drs. Hatta mendjadi Perda- | 

  

KarenaBanjakTje 
lana Gantikan 
Kain... 

Industri Batik Indon. 
Hadapi Masa Gelap 
KEHIDUPAN industri batik 

di Indonesia dewasa ini bagai 
san mata hari jang sedang ber- 
gerak menudju — tenggelamnjaj 
demikian kesimpulan jang dapat 
ditarik dari keterangan2 pengu- 
taha2 batik di Indonesia menge- 
aai kehidupan indusiri batik de- 
#wasa ini. 

Diterangkan, bahwa .sebab2 
pokok daripada terdjadinja ke- 
adaan demikian, ialah karena 
sesukaran2 orang2 sekarang, utk 
memakai pakaian batik telah sa- 

ngat berkurang, sehingga. pasar 
kain2 batik sangat rendah. s 

Dibandingkan dengan waktu2 

sebelum perang,. produksi kain 

batik di Indonesia sekarang te 
lah turun dibawah 3076. Tetapi 
kain2 tjorak batik dari Djepang 
aas usaha Gabungan. Koperasi 
Batik Indonesia (GKBI) sedjak 
setahun jg lalu telah dapat ditje 
gah, sehingga kain2 batik Indo- 
nesia dapat merebut pasar kem 
bali walaupun keadaannja tetap 

Idemah sekali. Usaha2 dengan mi 
'salnjaomengadikan- show2 kain 
(batik untuk menarik perhatian 
orang pada kain2 batik. di-erang 

ikannja ada djuga faedihnja, se 
hingga kain2 batik sekarang te 
lah dipakai orang diuga- untuk 
rok dan kemedja. Tetapi kesuka 
an pemzekaian kain2 batik atau 
tjorak batik itu dirasa sukar ke 
mungkinannja memperoleh kema 
djuan2, atau sekurang2nja dapat 
bertahan terus, karena mode? 
pakaian dari luar nampak lebih 
beser “pengaruhnia bagi rakjat 
Indonesia. Bahwa. gediala2 mode 
makin kebarat2a. terlihat makin 
kuat. Terutama dikota2 orang se 
karang tel-h baniak mengganti 
kain pandjang dengan rok atau 
tjelana. Karena itu pasar kain2 
batik sekarang praktis h»nia di 
desa2 bagi rakiat desa ig belum 
terpengaruh hawa mode? baru. 

(Antara). 

»Menjjatut" 
. Nama Polisi 
Penipuan Besar2an Ter 

bongkar Di Jogja 
DUA orang bernama W. dan $ 

telah ditangkap oleh polisi di Wo 
2osari (Grnungkidul. Djogja) ka 
rena dituduh telah melakukan pc 
Sipuan setjara besar-besaran dan 
mentiemarkan nama baik kepoli 
sian. 

Menurut keterangan mereka ke 
pada polisi, kedua orang tersebut 
dengan mengaku sebagai anggau 
ta CPM dan polisi jang ditugas 
kan mengadakan pengusutan per 
kara, telah mendatangi beberapa 
orang jang sedang terlibat sesuatu 
perkara. 

Mereka mengatakan sanggup 
untuk melepaskan perkara orang2 
tersebut darituntutan2, asal kepa 
da mereka diberi uang untuk. ong 
kos-ongkosnja. 

Karena tjuriga maka beberapa 
orang jang merasa ditipu kemudi 
an melaporkan kedjadian ini kepa 
da pihak polisi setempat. 

(Antara) 

  

  
SIARAN RADIO R.I. 

SEMARANG, 12 Des. 1956 
Djam 06.25 Rajuan pagi. 07,10 

The sisters & The Hedley Ward 
Trio. 07,30 O. H. Puspa Teruna. 
13,15 Orkes Melati. 13,45 Orkes 
Promenade Boston. 14,10. Radio 
Orkes Surakarta. 17,00 Taman Ku 
suma. 17,30 Taman Anak2. 18,15 
Dari dan untuk Angg. A.P. 18,30 
Ruang DPDAD. 18,45 Dari dan 
untuk Angg. A. P. (landjutan). 
19,30 Tepatkah......... ? 20,30 Rum- 
pukan Ki Dalang. 21,00  Rudjak 
Uleg Semarangan. 21,15 O.M. 
Gembira. 22,15 Krontjong Malam. 
23,00 Penutup. 

SURAKARTA, 12 Des. 1956: 
Djam 06.10 Lagu2 Krontjong 

dan langgam. 06.30 Jimmy Leach. 
06.45 Dari Texas. 07,20 Irama In- 
donesia. 07,50 Lagu2 Tionghoa. 
13,15 Klenengan dari Puro. 14,10 
Klenengan Dari Puro (landjutan). 
17,00 Dunia" anak2. “17,40 Varia 
Djawa Tengah. 17,50 Irama Indo 
nesia. 18,15 Ruangan A. P. 19,30 
Lagu2 Bali. 19,45 Kontak dengan 
Pendengar. 20,30 Sonata biola. 
20,45 Mimbar Penerangan. 21,20 
Aneka warna Oleh ROS. 22,15 
Sandiwara Radio. 23,00 Penutup. 

JOGJAKARTA, 12 Des. 1956 
Djam 06.10 Soran pagi. 06.30 

Genderan pagi, 07,10 Genderan 
pagi (landjutan). 1310 Lagu2 da 
ri Lajar Putih. 14,10 Hidangan 
Siang. 17,00  'Taman Kepanduan. 
17,45 Tuntunan Agama Islam. 
18,00 Gitar Tungfal. 18,15 Hidang 
an Menir Muda. 18,30 Peladjaran 
Lagu Djawa, 19,40 Krontjong In- 
strumental. 20,15 Rintihan Biola. 
20,30. Malam Meraju. 21,15 Ruang 
an Djapendi, 21,30 Ketoprak Mata 
ram. 22.15 Ketoprak Mataram Uan 
djutan). 24.00 Penutup. 

DJAKARTA, 12 Des. 1956: 
Djam 06.10 O. KH. Pemuda Ma laku. 06.30 Orkes Suasana Angkasa 07,10 Seni Djawa Studio Djakarta, 

13,10 Alam Minangkabau, 13,30 
Impat Serangkai. 14,10 Orkes Kr. Kesuma, 17,09 Dagelan Mataram. 
17,30 Konsert Petang. 18,30 Ketja 
Pi Batak. 19,30 Orkes Enam Se- rumpun. 2040 Bahasa dan Susas- 
tra Sunda. 21,00 Lembaran Wani ta. 22,15 Galih Pakuan. 23,00 Pe 
nutup. 

TJIREBON, 12 Des. 1956: 
. Djam 06.10. Paduan Suara. 06.35 Rajuan Nina Norma all, 07,10 Komponis dengan Tjiptaannja. 07,40 Gamelan  Djawa Surabaja. 13,10 Guy Lombardo. 13,40 Lagu? 
Tjiptaan Atjin dan A. Dei. 14,10 Gamelan Sunda Studio Randu # 
17,00. Pendidikan Budi Pekerti, 1780 Siaran A. P. 18,16 
Olahraga. 18,35 Album Puisi. 
O. H. Gembira. 20,30 Pilihan 
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.itu. Tindakan polisi terhadap pe 

Soal Irian 

Kerdjaeama Negara2 Asta-afrika Makin Baik | —Menlu Ruslan iba Kembali Di Ojakarta 
Minggu petang jbi dari Na Pa 

  

56 KBANJA DILAP 

  Negeri Ruslan Abdulgani : 
PBB ja mendjelaskan sikap 
masatah kegentingan int 
an dengan kepala2   

  

Disitu u Dan di bitjarakan | intara negara2 Asia-Afrika kini 
lenvk h2 selaudjutnja jang akan| makin baik. Kalau di-ingat, bah- 
diakukan utk memberi penera | wa djumlah. anggota? A-A dalam| 

    “ngan kepada dunia tentas 

did 
  dulgini bahan2 jang 

Cari kepala2 perwakilan tersebut 
sengat berharga dan dalam wak 
tu singkat ia akan melaporkannja| 
kepada Pemerintah. 

Duta Besar Indonesia dlm per 
temuan tersebut membenarkan si' 
kap jang diambil Pemerintah me 
ngenai masa'ah di Timur Tengah| 
dan Hengaria, Atu pertanjaan 
kapan soal Irian Barat akan di 
bitiarakan di PBB, Ruslan me- 
nyatakan, bahwa delegasi Indone 

  

nuari Atau Pebrua 

  

an perwakilan Indonesia d 
kan di jawa | telah mendengarkan Ia 

daan di I ongaria, Eropa Timur dan Timur 

8 CU 2 soal| Irian Barst. Menurut Ruslan Ab! 
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N. terbang Kemajoran hu 
rk dan aa Menteri 2g 

'erangkan kepada pers bahwa di 
Pemerintah Indonesia terhadar 

ketan Pad 

     

     

      

  

“BB, inaka d kacakannya, “bahwa 

dak mungkin - dapat diambil 
Suara 74 majoritet j 
kan tanpa ikut sertanja | 
-A. Pokoknja, demikian F 

Abdulgani, bahwa dewasa ini 
| uatan Asia-Afrika harus diper- 
Jitungkan dimana-mana Menurut 
Menlu, -kundjungan John. Foster 
Dulies ke Paris sekarang ini (un- 

   

   

   2 

    

IATO) 
newudiudkan public - opinion, 

|agar di Eropa djuga dapat  di- 
bentuk solidaritet Eropa Barat | 
'ebagai imbangan solidaritet Asia sia sudah berusaha keras supaje | Mrika- Ia menambahkan, bahwa masalah ini dibitjarakan sebelur 

sidang umum reszs, tapi usaha 
ini gagal. Soal Irian Barat baru 
bisa dibitjarakan pada achir bu- 
lan Djanuari atau pada permula 
an bulan Pebruari 1957... 
Mendiawab pertanjaan Ruslan 

mengatakan, bahwa kerdja sama 

  

teri Sinaga ta 
Hendaknja Kolombo 
Plan Dapat Berikan 
SumbanganfBagi Ker- 
djasama Internasional ci 

Dr. SINAGA Menteri Keseha- 
ian dan Ketua Delegasi Indonesia 
Galam pertemuan Konperensi Ko 
tombo hari Saptu menjatakan ha 
rapannja hendaknja Kolombo 
Plan di 1 aa na sumba- 
ngan dalam usahaomemadjukan 
kerdja-sama.. Intern: na #wia 
mengharapkan ssupaja organisasi 
ini akan terbukti sangat besar | 
artinja dalam usaha mentjapai 

   

perdamaian dan integriteit dunia. jpada Djaksa Agung 
Menteri Sinaga berbitjara dalam | heboh jang bersangkutan dengan 
sea penutup Panitya Konsul- 
ai, EN 

ja mengatakan bahwa pekan jgf 
digunakan untuk mengambil ke- 
tentuan2 ini memberikan inspira 
si dan semangat jang telah: ditun 
djukkan oleh “delegasi2 “ adalah 
berdasar saling mengerti dan se 

I nd'utnja ditambahkannja bah 
wa Indonesia mengharap untuk 
dapat memberikan lebih banjak 

contuan da' m rangka kerdjasa-l 
ma tehnik dalam Kolombo Plan, 
demikian dikatakannja. Menteri 
Singa menga kan bahwa ber- 
hubung dengan akan merdekanja 
Federasi Malaya tetangga Indo- 
nesia jang terdekat itu negeri 
tsb. akan diwakili sebagai eng- 
gouta penuh dari Kolombo Plan 
dalam konperensi Penitya Kon 
sultatifnja pada tahun depan, de- 
mikian al Sinaga menurut Reu- 
ter. (Antara). 

Lagi Ketegangan' 
Peladjar2 Di - 
Singapura 

PASUKAN? pollisi telah di- 
kerahtan disekitar sekolah me- 
nenzah atas Katclik pada Sabtu 
pagi setelah para peladjar meng- | 
adakan demonstrasi hari Djunyat 
kemarinnia untuk memprotes pe 
metiaftan 40 orang kawan mereka. | 
Ke-49 orang peladiar itu telah di 
keluarkan dari sekolah karena 
gagal dalam udjian achir mereka | 
Gan karena .,kelakuan mereka 
tidak baik”, 5 . 

Hari Djum'at 200 orang pela- 
diar telah mengadakan uemon- 
strasi di halaman sekolah selama 
3 diam sebagai protes, hingga 
pemimpin demonstran menemui 
paritia sekolah. dan kemudian 
mengandjurkan kepada2 kawan2| 
nja supaja pulang dan kembali 
lagi besok untuk mendengarkan 

keputusan. Sementara peladjar2 
itu bubar, pemimpin? mereka me 
n'urih mereka supaja membawa 
makanan dan pakaian jang tju- 
kup dan bersedia urituk tinggal 
lama “djika guru2 mereka tidak 
mengidiinkan ke-40 orang itu ma 
suk kembali. | 

Polisi Singapura pada pagi haril 
Saptu telah mendjagai semua pin 
tu-pintu | gerbarig jang menudju 
ke sekolah menengah atas Ka- 
tholik, setelah berita2 menjata- 
kan bahwa pe'adiar2 Tionghoa se 
dang merentjanakan untuk mela 
kukan pem.gokan. diam. Pembe 

da hari Djum'at telsh memetjat 
40 orang peladjar: karena "telah $ 
menimbulkan. kerusuhan, telah 
meminta supsja po'isi melakukan | 
pendjagaan pada sekolah.itu... 

Pada hari Saptu pembesar2 'se 
kolzh itu menerangkan bahwa ke 
rusuhan jang diduga akan ter 
djadi itu tidak berlangsung djuga 
dan keadzan tenang disekolah 

r2 jang - melakukan pemo- 
n diam didua buah sekolah 

lah jang .menjebab- 
a kerusuhan2 dibu-      

    

P memutuskan 
k kepada pemerin 

mbali man- 
Presiden dan me 
cpada Kepala Ne- 

pada 
ma2 

   

osisi Indonesa diluar negeri se- 
carang baik dan sekarang terda- 
patlah banjak kesempatan' untuk 
.memperdjuangkan kepentingan In 
401 Sia. 

Tentang Terusan Suez ia me- 
ngatakan, bahwa pembersihannja 
memerlukan waktu - 4 sampai 6 
bulan dan selama itu soal? im- 
por dan ekspor antara Asia dan 
Sropa melalui Terusan tsb.  ter- 
ahan. Sebagai tjontoh dikatakan 

nja, bahwa negara2 Eropa seka- 
rang menghadapi kesukaran ben 
sin, sedang .tjadangannja dollar- 
pun menurun. Menurut Ruslan 
kedjadian di Mesir bisa didiadi- 
kan peladjaran perang kolonial 

djaman ..modern. ini menikam 
pegara kolonial sendiri. 

Mengenai kepentingan2 ekono- 
mi kita sendiri ia mengatakan 
bahwa Kabinet mengambil lang- 
kah2 mendatangkan barang2 pem 
bangunan dgn: djaminan . ekspor 

laporan tentang kea| 

jang diperlu-! 
Aa 

“ak, mengundjungi sidang. Dewan! $ 
antara lain djuga untuk ' 

    

— INDONESIA 
Gambar dari 

Indonesia meskipun pertandingan   
pemain Russia (kiri). 

match Indonesia - Russia mengenai . 
|pakbola dalam babak seperempat finale Olympiade jang 
gemparkan seluruh dunia persepakbolaan, dalam mana kesebelasan 

diperpandjang 30 menit berhasil |j. 
memaksakan stand seri (0—0) dalam pertandinganinja melawan 
kesebelasan jang terkuat, jakni Russia, baru-baru ini di Olympic 
Park. Gambar: Gelandang kiri Liouw Houw ketika mendapat | 
blessure diangkat kepinggir lapangan oleh seorang official 
Indonesia dengan dibantu oleh Him Tjiang (kanan) dan seorang 

  

  

ae RUSA an 
i pertandingan se- | 

jang meng- 

    team 

(Gambar Pia) 
  

Utk Pembangunan Is- 
tana Tamu Negara 
Maksud Dipanggilnja 3 Menteri Oleh ) 

Presiden Ke Bali ) 

krisis kabinet boleh 
'sudah dihilangkan, 
tidak berarti bahwa 

“kabinet sekarang ini sucah sta- 
biel. Setelah antjaman kiisis itu 
sudah dapat dilampaui, k'ni tim- 

kan oleh beberapa 

Itaan ketua umum PNI | Iangun- 

ngan partai2 dan dari pernjata- 

IN.U. melalui Djamaluddin Malik 

  

   

  

If 

  

NU Tetap Punja Keduduken Jg 
Pertjaturan Politik — Masih Banjsk Hal2 Jang Bisa 
Digunakan Untuk Mengantjam Kedudukan Kabinet 
|. KETERANGAN KETUA umum Masjumi Moh. 

bermaksud menarik menteri2nja atau mengkri siskan 

ini bukanlah djalan untuk menolong 

koresponden »Suara Merdeka” dari Djakarta. 

Kechawatiran tentang - adanja pap saat inipun, NU tetap ma 
dikatakan |sih mempunjai kedudukan jang 

tetapi inilmenentukan dalam pertjaturan 
kecudukan |politik. Djika PNI bagaimanapun 

bulat tekadnja untuk memperta- 
hankan kabinet, tetapi tidak men 
dapat sokongan NU, maka pasti 
lah kabinet ini sudah harus meng 
xlami krisis. 
Dengan pengakuan Moh. Nat 

3, 
naksud untuk mendjatuhkan ka- 
binet dalam hubungannja dengan 
nota jang disampaikan kepada pe 
merintah, sesungguhnja belum 
dapat dikatakan, bahwa keadaan 
sudah reda kembali... Ada bebe- 
rapa hal lainnja jg masih dapat 
Sipergunakan untuk mengantjam 
kedudukan kabinet sekarang. 

Dapat disebut antara lain soal 
jang. sekarang kembali dihangat- 
kan, jaitu jang mengenai perkara | 
Lie Hok 'Tay dimana sekarang 
terdapat fakta2 baru jang me- 
mungkinkan “pemeriksaan terha- 
dap diri Menteri Ruslan Abdul- 
gani dilandjutkan lagi. Djika pe 
meriksaan terhadap dirinja dite- 
ruskan lagi, maka kedudukan ka- 
binet dengan sendirinja akan di 
:singgung lagi mengingat uslan 
Abdulgani adalah salah satu Men 
teri didalamnja. Dalam hubungan 
ini djuga disebut2 nama Mr. Moh. 
Rum. jang. pernah mengetuai Pa 
nitia Pemerintah untuk memerik 
sa Menteri Ruslan Abdulgani, te 
tapi jang menganggap bahwa ti- 
dak ada alasan untuk melakukan 
tuntutan hukum terhadap Ruslan 
Abdulgani. Putusan Panitia ini, 
dengan adanja fakta2 baru itu, 
sekarang ini mendapat ketjaman2 

bul idee reshuffle jang diandjur 
remimpin 

partai2 besar djuga. 
Pertama dapat ditjatat pernja- 

sarkoro baru2 ini tentary perlu- 
nja diadakan zelfkoreksi dikala- 

an-pernjataannja itu orang dapat 
menjimpulkan adanja kesediaan 
PNI untuk mengadakan reshuffle 
dalam kalangan kabinet, sehingga 
dapatlah dimulai langkah2 kearah 
perbaikan keadaan jang serba 
urang memuaskan seperti seka- 

rang ini. Idee PNI ini tampaknja 
dapat diterima oleh tokoh2 N.U.: 

  
pernah menjatakan,. bahwa 'ia 
lebih setudju diadakan reshuffle,: 
baik didalam kabinet maupun da- 
lam pimpinan partai2. 

Dari kalangan2 PNI dan N.U. 
diperoleh keterangan, bahwa di 
antara kedua partai itu sekarang 
sedang diadakan kontak terus 
menerus, bahkan mungkin kedua- 
nja sudah mempunjai konsepsi jg 
tegas untuk melaksanakan idee 
reshuffle kabinet, djika memang 
terlihat dan" terasa perlunja di- 

  

aa 

Natsir bahwa Masjumi dewasa ini tidak 
€ sud rik me kabinet, telah menghilangkan keragu2ar “dikalangan para: politisi. tentang nasib kabinet Ali-Rum-idhom. Krisis kabinet pada waktu 
1 | ntu g keadaan jang sulli sekarang ini, melainkan dapat me nimbulkan kesulitan2 baru jang lebih sukariagi untuk diatasi. Demikian diksbarkan oleh 

bahwa Masjumi tidak ber- | 4 
|Subandrio. 
Ikiran jang berlfngsung sangat ra 

'gi keamanan Australia sendiri se- 
'bagai negara tetangga terdekat:da 

'sih adanja 

pat kesan, bahwa kini di Austra- 

Menentukan Dim| 

Hubungan Baik 
Indon. - Australia 
DARI KALANGAN Kementeriar 

Luar Negeri didapat kabar, bah- 
wa Saptu pagi delegasi pariemen- 
ter Australia telah mengundjung: 
Kementerian Luar Negeri dan te- 
lah mengadakan pertukaran fiki- 
ran dgn Sekretaris Djenderal Dr 

Dalam pertukaran fi 

mah-tamah itu, telah timbul saling 
pengertian mengenai berbaga 
soal jang menjangkut  hubungar 
baik antara Indonesia-Australia. 
Nampak adanja kesadaran, bah 

wa stabiliteit Indonesia baik di- 
lapangan politik ekonomi, maupur 
militer sangat penting artinja ba- 

ri Indonesia. 
Disamping itu djuga dalam per 

temuan itu diakui, bahwa hubu- 
ngan Indonesia-Australia pada 
umumnja baik sekali, ketjuali ma 

perbedaan - pendapat 
tentang masalah Irian Barat. 
Dari pertukar-fikiran itu dida- 

lia mulai timbul perobahan ang- 
gapan2 dalam public. opinion, jak- 
ni bahwa Australia lain dari di- 
waktu jang lampau tidak merupa 
kan lagi suatu voor-post dari ke- 
kuasaan Eropa-Barat, tetapi t 
memperkembangkan diri se 
Suatu negara baru jang demokra- 
tis jang merasai dan menginsjafi 
adanja pertalian2 kepentingan dan 
negara2 Asia, jang sedang tum- 
buh kearah emansipasi disegala 
lapangan. Demikian menurut ka- 
langan Kementerian Luar Negeri 

      

   
   

MENGENAI DIPANGGILNJA Menteri2 P.U. & T., 
Keuangan dan Perekonomian oleh Presiden Sukarno ke Bali, 

“lebih landjut menurut sebuah kawat jang kita terima menja ' 
takan, bahwa dengan Menteri2 tsb. Presiden hendak membitja 

«Yakan usaha untuk mempertjepat pembikinan Istana Tamu Ne 

  adakan reshuffle. 
Tetapi sampai sekarang belum 

djelas,. djabatan atau pos? jang 
mana jang dipandang perlu di- 
geser dan siapa orang-orangnja | 
jang akan mengalami reshuffle 

Jugo 
sar-pembesar sekolah itu, jg pal 

db PEMERINTAH Jugoslavia ma 

2 
pet djuangan rakjat Cyprus 

bahan2 kita, kepasar dunia. Atas 
pertanjaan Ruslan menerangkan — Sebagaimana diketahar Presiden 
bahwa sebelum berangkat ia mem kini 
berikan tambahan pendjelasan ke dan "merasa ketiga Menteri tsb. bertolak 

! pada Saptu jbl. Dikatakan bah- 
wa pesanggrahan Tambaksiring 
dibongkar pada pertengahan ta- 
hun ini. Maksud utk mempertje 

perkara Lie Hok Thay). Tap 
ia tidak membenarkan bahwa ia 
telah .berkirim kawat  kepad: 
Djaksa Agung. (Antara) 

  

gara di Tambaksiring kira2 30 km dari Den Pasar. ! 
.itu belum diketahui. Dikalangan 

dari beberapa golongan. tsh. (Antara). 

| Eisenhower, 

pat pembangunan Istana Tamu | piah. (Antara). 

gota2 polisi di Balikpapan telah 

dari Wong Hong, telah ditangkap 

(Bukti2 berupa beberapa puluh 

Ikan kedalam tahanan, 

Negara itu “Jalam hubungan 

dalam tahun j.a.d. jaitu Presiden 
Presiden Mao Tse 

Tung, PM Bulganin dan mung 
kin djuga Presiden Tito. Ongkos 
pembuatannja beberapa djuta ru 

4 

Smokkel Ma- 
dat Dim5 Roti 
Utk'Tolong' Suami Dim! 

Pendjara 
BARU2 INI oleh pihak ang- 

dilakukan penggerebegan dirumah 
kepunjaan seorang Tionghoa na- 

pula beberapa orang Tionghoa jg 
sedang asjiknja mengisap madat. 

bidji mata tjandu berikut alat 
pengisapnja telah disita oleh pi- 
hax polisi. 

Setelah Wong Hong dimasuk- 

isterinja 

telah diperkenankan pula untuk 
mengantarkan makanan kepada 
Wong Hong. Pada suatu hari iste 
ri Wong Hm»ng mengantar roti 

dan ketika diperiksa oleh fihak 
anggota polisi jang berdinas, ter- 
dapat didalam roti tersebut bebe     

— WADJAH PENGUNGSI HONGGARIA — 
Perasaan tjemas tampak pada wadjah para pengungsi Honggaria 
ini jang dikumpulkan di Eisenstadt, Austria, untuk kemudian di 
angkut kepelbagai kamp2 penampungan. Banjak diantara mereka 
akan mendjadi immigrant2 diluar negeri. L.k. 5000 orang diantara 
mereka akan diterima sebagai orang2 pendatang-baru di Amerika. 

Sikap Mesir Mengenai 
Suez Tidak Berobah 

Inggris Dan Prantjis Tak Lajok, Ikut Serta 
Dalam Perundingan: Penjelesaicn Suez — 

Kata Ali Sabri 
KEPALA PENASEHAT politik presiden Nasser dari 

Mesir, Ali Sabri, hari Djum'at di Kairo katakan, bahwa menu 
rut pendapafnja Inggris dan Perantjis tidaklah lajak untuk ikut 
serta dalam rundingan setjara damai guna memetjahkan masa 
lah Terusan Sucz. cap 

Aggresi jang baru sadja dilan 
tjarkan oleh kedua negara tsb. 
thd. Mesir dengan djelas meli- 
hatkan, bahwa Inggris dan Pe- 
vantjis tidak pertjaja masalah ta- 

Djandjikan 
Bantuan'Moral? 
Kepada Pedjoang2xe 

di akan dapat diselesaikan mela 
ui rundingan, kata Sabri mendja 
wab pertanjaan2 dalam interpiu- 
nja dgn wartawan dari KB Ame 
ika Serekat. Pertanjaan jang di 
ijukan tadi jal:h, apakah Me 

sir bersedia untuk berunding de 
agan Inggris/ Perantjis mengenai 
soal Terusan Suez. pa 

Sikap Mesir tetap. 

Cyprus Mendjawab pertanjaan selan- 
4 . djutnja, apakah Mesir masih me- 

njetudjui 6-prinsip (jang telah di 
setudjui oleh PBB) untuk meme- 
tjahkan soal Terusan Suez, Sabri 
katakan, bahwa Mesir telah me- 
njatakan persetudjuannja untuk 
memberikan djaminan2 mengenai 
pelajaran bebas melalui Terusan 

Sabtu dengan resmi menja- 

n rasa simpatinja kepada 
dan 

menjokong segala usaha jang ber 

'udjuan mentjapai  penjelesaian 

Setjara adil masalah sengketa 

  

  

setulus2nja dan berikan bantuan 

Drnetman Jugoslavia tsb. di- 

nuat dalam sebuah /komunike 

'ersama Junani-JJugoslavia jang 

“ikeluarkan setelah kundjungan 

Serdana menteri Junani Konstan- 

int Karamalis selama 4 hari di 

'ugoslavia, dan selandjutnja dika 
akan pula bahwa Karamalis da- 

|am perundingan2 dengan pemim 

sin2 Jogoslavia telah mengadakan 

yertukaran pandangan dalam hal 

salah pulau Cyprus jang kini 

edang bergolak rerhadap peme- 

'intahan Inggris disana. 

Edvard Kardelj, wakil presiden 

'ugoslavia, hari Rebo jbl. telah 

nendjandjikan kepada PM Kon- 

santin Karamalis akan bantuan Ju 

'oslavia bagi ,tuntutan jg adil” 

lari rakjat Cyprus. 

Dikatakan oleh Kardelj dalam 

-ebuah diamuan . makan untuk 

nenghormati kundjungan PM 

Karamalis itu, bahwa .,,pemerin- 

tah Jugoslavia dengan sepenuhnja 

Imenjatakan rasa simpatinja jang   politik dan moral bagi tuntutan 

Suez. 
Kata Sabri, soal jang pokok 

kini jalah, 'bahwa agressor2 ma- 
sih tetap ada diwilajah Mesir. 
»Sikap kami tidak berobah dan 
tak akan berobah pula dihari jg 
akan datang mengenai masalah 
Terusan Suez: soal tsb. bukanlah 
urusan Inggris dan Perantjis dan 

rapa bidji mata madat, Menurut 
keterangan jang diperoleh, bahwa 
isterinja Wong Hong merasa ka- 
sihan karena mengingat suaminja 

harus tiap hari melakukan pengi 
sapan madat, demikian berita ter 
sebut. 

SELEBARAN2 TAIWAN DI 
DAERAH DI R.R.T, 

agaknja disebabkan Masjumi ti- 

ma Wong Hong. dikebun Sajur iane dih tkan sek 
belakang Hotel Kiu-On. Selain jan Jang dihangatkan sekarang 

pemimpin2 kedua partai berseru 
sedang beristirahat di Bali akan datangnja tamu2 Negara Sang mengakui, bahwa kabinet 

sekarang ini dibentuk dengan se-! 
dikit paksaan dan didasarkan | 
pada "koehandel”, sehingga dgn 
sendirinia tidak dapat terlepas 
dari kekurangan dan mempunjai 
pos-pos jang lemah jang bera 
mengalami perubahan. | 

Usaha mendjatuhkan ka- 
binet gagal. 

Usaha Masjumi jang mentjoba 
untuk membawa berbagai persoa 
lan kearah suatu krisis kabinet 
ftampaknja mengalami kegagalan, | 
terutama karena partai pemerin 
tah lainnja jaitu NU dengan te-' - 
gas tidak dapat menjetudjui ada- 
rja krisis pada waktu ini. Ini 

d»k sanggup ,,menarik” NU pada 
pihaknja dan ,,memisahkan” PNI 
dari NU dengan berbagai persoa 

Pokok s bab kabinet ini tidak 
akan mengalami krisis ialah ka- 
rena sikap PNI jang kelihatannja 
»keras kepala” untuk memperta- 

hankan kabinet ini karena kata- 
nja tidak ada alasan untuk mem 

bubarkan kabinet dan baliwa sua 
tu krisis kabinet tidak bisa di- 
pertanggungdjawabkan dim ke- 
adaan jaig ruwet sekarang. Tan- 
da2 menundjukkan, bhw dikala- 
ngan pemimpin2 Masjumi tam- 
pak adanja kechawatiran, bahwa 
apabila usaha sebagian dari 
mereka jang hendak memaksakan 
krisis kabinet ini mengakibatkan 

penarikan2 Menteri2nja, maka 
PNI dan NU tampaknja sudah 

bertekad untuk ,,djalan terus” de 
ngan Masjumi ataupun tidak de 
ngan Masjumi. $ 

Dapatlah disimpulkan disini, 
bahwa dalam banjak hal an 

  

  Angkatan udara . Tiongkok 
K.M.T. mengumumkan pada hari 
Rebo bhw angkatan udara :telah 
menjebarkan surat2 selebaran di 

R.R.T. pada Senen malam. Se- 

selebaran2 itu. memberitahukan 
tentang perkembangan? terachir 
pemberontakan Hongaria dan ter 
masuk djvaa sebuah surat dari 
seorang bekas mata2 komunis jg. 
menggambarkan tentang kehidu- 
pannja di Taiwan. 

Rusia Bermain 
“Sangat Kasar 
Ketika Bertandingi Po- 

lo Air Melawan 
—.. Hongaria 

SEORANG official dari regu 
polo-air Singapura hari Djum'at 
menerangkan bahwa pemain2 
regu Sovjet dalam pertandingan 
polo-air melawan regu Hongaria 
telah bermain sangat kasar dan 
tidak memakai aturan. 

Dalam pertandingan semi-finale 
zegu Hongaria telah memperoleh 
kemenangan 4—0 dari regu So- 
vjet Uni, tetapi beberapa pemain 

sar dari regu Sovjet Uni. 
Official tadi, jaitu Fong Ping 

Chee, mengatakan bhw ia tidak 
bergembira melihat apa jg telah 
terdjadi pada pertandingan polo-   djuga bukan urusan dari negeri2 

jang bersahabat dengan Mesir,” 
kata Sabri kemudian. (Ant.-PTI) 

air tersebut. ,,Pemain2 Sovjet ber 
main sangat kasar”, demikian 
Fong. (Antara). 

kota2 besar dilima buah propinsi, 

buah komunike menjatakan bhw. 

dari regu Hongaria ini telah men 
dapat luka2 akibat permainan ka 

Kalau Orang 
Sedang Takut 
Reserse Disangka Tu- 

| kang Todong 

| PADA HARI Djum'at sebuah 
'jeep dengan sircna jang menga- 
ung-ngaung penuh berisi polisi 
telah menjetelling sebuah rumah 
Tionghoa karena menurut Jlapor- 
an jang diterima Pusat Pendjaga 

'an Polisi di djalan Bantjeuj Ban 
dung telah terdjadi penodongan 
dan penodongnja masih berada 
ditempat itu, Ketika polisi tiba di 
tempat Tionghoa tsb. ternjata jg 
ditangkapnja adalah seorang ang 
gota reserse. 5 
Duduk perkaranja adalah sbb.: 

Tionghoa jang telah menelpon pu 
sat Pendjagaan itu dalam hari2 
terachir ini seringkali mendapat 
gangguan berupa antjaman2 dari. 
orang2 jang tak bertanggung dja 
wab. Hal itu dilaporkannja kepa 
da- Polisi, jang terachir ini me- 
.minta agar bila ada "antjaman2 
jagi agar segera melaporkan. Pa 
'da hari Djum'at, polisi menjuruh 
seorang reserse memanggil Tiong 
hoa-tsb. untuk diminta keterang 
annja mengenai gangguan2 antja 
man jang dialaminja. Tetapi ke 
tika reserse jang mendapat pe- 
rintah itu tiba disana, si Tiong 
hoa- mengira. bahwa reserse .itu 
pun akan mengantjamnja dan se 
gera ia melaporkannja “kepada po 
lisi. Dan demikianlah terdjadi pe 
nangkapan oleh polisi terhadap po 
lisi itu. 

PEMBANGUNAN PELA- 
BUHAN BARU DI 

SAMARINDA. ' 
Menurut harian ,,Pacific” Sama 

rinda, Djawatan Pelabuhan Sama 
rinda akan membangun pelabuhan 
baru di Teluk Selili, dgn beaja 
30 djuta rupiah. Dalam waktu jg 

lihat insiden pada hari Djum'at 

  

Polisi PBB jang pertama jang ak 
wasi cease fire di Mesir. 

ri Djum'at telah membubarkan 

terhadap penangkapan seorang 

banjak. 
Dian-ara orang2 banjak itu ter 

Japat anak2, wanita-wanita, dan 
Srang2 tua, jang ketika serdadu2 
itu datang menjisihkan mereka 
esera mentjari tempat berlin- 

dung. 

Seorang menjaksikan peristiwa 

'tu menerangkan bahwa beberapa 

waktu sebe'umnja serdadu2 Sov- 
'et dari sebuah kendaraan ber- 
'apis badja lainnja telah menang 
kap seorang jang memasang se- 
suah plakat didjalan dan mem- 
sawania. Insiden itu terdjadi di 
seberang stasion Barat di Lebin 
Bculavard, dimana menurut sum 
ber-sumber jang dipertjaja, 17 
orang Hongaria telah tewas dan 
30 orang mendapat luka2 pada 
hari Kamis setelah terdjadi se- 
Suah bentrokan antara para de- 
monstran, 

Sumber2 itu menerangkan bah 
wa 130 orang elah ditangkap se 
telah terdjirdi bentrokan “ pada 
hari Kamis. Selandjutnja diterang 
kan bahwa hanja serdadu milisi : 
Hongaria jang melepaskan tem- 
bekan2 peda hari Kamis itu, pa-| 
sikan2 Uni Soviet djuga berada 
litempat itu didalam tank2 dan 
kendarran2 berlapis badja, teta- 
ni tidak melepaskan tembakan?. 
Koresponden Reuter jang me- 

  

meniatakan bhw sekelompok ki- 
ra-kira 50 orang berdiri di-dja- 
lan membitjarakan: tentang pe- 
nangkapan jang telah dilakukan, 
ketika dua bwah kendaraan ber   singkat oleh beberapa ahli akan 

diadakan penjelidikan ditempat 
itu. : 

'apis badja Sovjet datang dan 
berhenti disebelah mereka. 

  
— RAKJAT MESIR MENJAMBUT PASUKAN POLISI PBB — 
Rakjat Mesir dengan gembiranja menjambut kedatangan sepasukan 
Polisi PBB di setasiun Kantara, waktu mereka sedang menudju ke 
Port Said. Mereka ini, dari rombongan Norwegia, adalah pasukan 

Keadaan Budapest Belum 
|#&Stabiel" Seluruhoja 

Insiden Ketjilz Mcsih Terdjadi 
BERPULUH2 POLISI dan serdadu Hongaria sambil ber 

teriak dengan bersendjatakan karaben dan pentungan pada ha 

ngrumuni kendaraan2 berlapis badja Uni Sovjet sebagai protes 

pes. Serdadu2 jang berpakaian seragam biru itu telah menyjisih 
kan orang2 beberapa waktu setelah kendaraan beriapisbadja 
berdjalan setelah kira2 lima menit dikerumuni oleh orang 

barkan mereka. 

  
an menunaikan tugasnja menga- 

kira2 100 orang jang telah me   disebuah djalan dikota Buda 

Hongaria jang pandai berbahasa 
Rusia bertanja kepada serdadu2 
Sovjet” mengapa mereka menang 
kap orang itu. Dia tidak berbuat 
djahat.” 

Serdadu2 Rusia itu menerang- 
kan bahwa mereka tidak menge- 
tahui apapun tentang insiden itu 
dan mungkin kendaraan berlapis 
badja lainnja jang melakukan hal 
itu. 

Segera orang2 banjak itu ber- 
tambah mendjadi kira-kira 100 
orang, berkerumun didekat ken- 
daraan2 berlapis badja itu,  se- 
mentara serdadu2 Sovjet berbi- 
tjara dengan mereka. Ketika ken- 
daraan berlapis badja itu berdja- 
lan beberapa serdadu Rusia ter- 
senjum dan melambaikan tangan- 
nja dan orang2 banjak itu melam- 
bai pula. 
Kemudian barulah datang serda 

du2 dan polisi jang segera membu 
Insiden itu .ter- 

sementara sebuah delegasi 
dewan pekerdja pusat. Bu- 
bersiap untuk mengadakan 

djadi 
dari 
dapes 

  
— RASJID CONTRA LILINE — 

Back kanan dari kesebelasan Indonesia M. Rasjid (kiri) dan kiri- 
luar kesebelasan Rusia A. Liline kelihatan disini sedang berebutan 
bola, sewaktu dalam pertandingan ulangan sepak-bola di Olym- 
piade di Melbofrne pada tgl. 1 Desember 1956. Seperti diketahui, 
pertandingan ulangan ini berachir dengan 4—0. Sebelum beristira- 
hat pertandingan adalah 3—0 untuk Rusia, 

Komp. Asia - Afrika II 
Singkat? Dim . Wakt 

Kemungkinan Pelaksanaannja Sedang Dirun- 

ka 
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dingkan Oleh Pem. Syria 

SALAH BITAR, Menteri Luar Negeri Syria pada hari 
Sabtu tanggal 8 Desember mengatakan di Damaskus, bahwa 
pemerintah Syria akan membitjarakan kemungkinan diadakan 
nja Konperensi Asia Afrika didalam waktu jang singkat. Men 
teri Luar Negeri Syria itu tidak mengumumkan tindakan apa 
jang akan diambil setelah pembitjaraan2 itu, akan tetapi me- 
ngatakan bahwa masalah jang akan dibitjarakan dalam konpe 

  

  

   be 

T
N
 

rensi itu adalah agresi Inggris-Perantjis di Mesir. 

»Tindakan ini”, demikian kata 
nja, adalah satu pelanggarani 
terhadap kelima azas dari ko- 
eksistensi setjara damai ig telah 
disetudjui oleh “Bandung Po- 
wers' waktu mereka bertemu 
pada tahun jang lalu.” Sementara 
itu seorang djurubitjara dari Ke- 
menterian Luar Negeri Syria me- 
ngatakan, pada hari Sabtu. jbl., 
bahwa pidato Wakil Presiden | 
Amerika Serikat Richard Nixon: 
pada hari Kemis tgl. 6 Desember 
1956 jang lalu, menundjukkan 
bahwa kini Amerika Serikat mu- 
lai mengerti, bahwa persatuan 
antara negara2 Arab dalam me 
metjahkan masalah di Tunus-1ec | 
ngah tidak dapat diremeh'ar. 

   

Dia mengatakan bahwa Syria 
menjokong pernjataan Nixon jg 
mengatakan bahwa harus ada 

»pembatasan progressif” dalam 
persendjataan di Timur Tengah, 
akan tetapi djika jang dimaksud 
kan Nixon itu untuk memperkuat 
,politik netral konstruktif” dari 
Syria dan negara2 Arab jang 
madju, “disamping  menjokong 
hak-hak kami jang sah.” Selan- 
djutnja dikatakannja, bahwa per- 
njataan Nixon, mempunjai segi 
positif jakni bahwa Amerika Se- 
rikat kini telah mulai mengerti 
bahwa persatuan negara2 Arab, 
merupakan suatu kenjataan jang 
ada dan bahwa negara2 Arab 
merupakan suatu kekuatan dalam 
memetjahkan masalah di Timur 
Tengah tidak dapat diremehkan. 

(Antara-UP) 

  

pertemuan dengan pemerintah Ja 
nos Kadar. 
Delegasi itu ingin mendengar- 

kan djawaban dari perdana men- 
teri Kadar terhadap sebuah memo 
randum jang telah mereka kirim 
kan kepadanja pada pagi hari 
Djum'at didalam memorandum 
mana mereka menjatakan protes : 
terhadap telah dimulainja suatu | 
pembubaran terhadap dewan? bu 
ruh diseluruh negeri dan anggau 
ta2 dewan akan ditangkapi. 

Memorandum itu menjatakan 
bahwa djika ,,pembubaran” itu. di 
landjutkan, maka kemungkinan 
terpulihnja ketentraman dan 'keja.. 
kinan kaum buruh “akan “hilang 
dan Suatu tragedi nasional baru, 
pertumpahan darah dan suatu pe 
mogokan umum mungkin akan ter 
djadi. 

Sebagian buruh mogok 
lagi, 

Buruh2 dibeberapa buah pabrik 
di Budapes dan diseluruh Honga 
ria pada hari Djum'at- telah mo- 
gok .sebagai protes terhadap pe- 
nangkapan2 jang telah dilakukan 
terhadap buruh... Be-ribu2 buruh 
telah berhenti bekerdja dan" ke- 
luar dari pabrik besi dan badja 
Csepel jang besar setelah peme- 
rintah pada hari Kamis telah me 
nolak permintaan dewan buruh su 
paja dua orang manager diganti. 
Pada hari Djum'at seorang pem 
besar pemerintah telah berkun- 
djung ke pabrik itu dan menjetu 
djui permintaan itu, demikian di 
terangkan oleh seorang pembesar 
dewan buruh. Buruh2 jang mogok 
itu diharapkan akan kembali be- 
kerdja pada. hari Sabtu.   

  

Irak Tarik Pasukan'- 

“ Afrika Selatan 

nja Dari, Jordania 
Keadaan Di,Timur Tengah Kini Sudah 

Banjak Madjunja 
MENURUT SIARAN radio Beirut, pemerintah Irak me 

merintahkan supaja pasukan2nja mengundurkan diri dari wila 
jah Jordania, Seterusnja disiarkan bahwa putusan itu diambil! 
nja dalan sidang istimewa Kabinet Irak dibawah pimpinan 
PM Nuri AS Said. Penarikan kembali ini dilakukan atas per 
mintaan pemerintah Jordania. Seperti diketahui, pasukan2 ten 
tara Irak memasuki wilajah Jordania dengan alasan untuk me   Orang2 itu madju dan seorang 

  
  

kat katakan di Singapura hari 
Djum'at, bahwa karet alam da- 
pat bertahan dengan baik dalam 
persaingan dengan karet sintetis, 
sekalipun persaingan ini kian me 
muntjak dari hari ke hari. 

W.C. Armstrong ahli karet 
dari State Department, Amerika 
Serikat itu jang selama 6 bulan 
bertugas untuk mengadakan studi 
mengenai karet.di Asia Tengga- 
ra untuk kepentingan Rockefeller   jang adil dari rakjat Cyprus”, 

c 

menjatakan, bahwa produksi ka- 

  

dah berhasil membuat 

pinan perusahaan jang effisien 
merupakan sjarat2 utama bagi 
sendjata bersaing dari karet alam 
dengan karet sintetis. 

Dikatakannja, bahwa kini 2 
perusahaan Amerika Serikat te- 

substansi 
karet sintetis jang menjerupai ka- 
ret alam, hingga sukar untuk di 
pisah-pisahkan apakah karet tsb. 
karet sintetis (tiruan) ataukah 
karet alam, Satu diantara 2 pe- 

  

KaretAlamDpt BertahanMelawan Karet Sintetis 
AHLI KARET Amerika Seri-! ret jang bermutu tinggi dan pim-rusahaan tsb. kini telah memulai , 

dengan pilot plants, dan ini ber-' 
arti diperbesarkannja kemungki- 
nan bersaing antara karet alam 
dan karet sintetis. 

Menurut Armstrong, 
menjarankan pada pemerintahnja 
agar djangan terlampau banjak 
menjampuri soal pasaran karet, 
sebab pendjualan dan pembelian 
dengan melalui institut2 pemerin 
tah hanja akan membawa kesuli- 
tan daripada kelantjaran, 

  

ia telah| 

Mengenai research, dikatakan, 
(bahwa kini perusahaan? 
Isintetis sedang mengadakan re- 
search jang menelan biaja amat 
mahal, untuk dapat memperbaiki 
mutu karet sintetis dan mengura- 
ngi ongkos2 produksinja. Industri 
karet alam harus berani meng- 
(hadapi kenjataan ini, dengan 

karet 

(memproduksi karet alam jg ber- 
mutu tinggi dan memimpin pert- 
sahaannja setjara effisien, demi- 

nangkis setiap serangan dari Israel. j 
Sementara itu UP dari Darus-,Timur Tengah Middle East 

salam mengatakan bahwa menu- News Agency” di New Delhi )g 
rut siaran radio Jordania, peme- mengutip interview melalui tele- 
rintah Jordania djuga meminta mon dari Khartoum antara Kha- 

supaja Saudi Arabia pun mena- Jil dan Sk. Mesir sAkhbar El 

rik kembali pasukan2-nja dari yYoum”, PM sesudah itu lebih 
wilajah Jordania. Permintaan2 ke landjut mengatakan, bahwa ka 
pada Irak dan Saudi Arabia itu rena suatu hal, maka dia menun 
didasarkan pertimbangan keadaan da kundjungannja hingga minggu 

di Timur Tengah jang kini yu |ini ke Mesir, Ia mengatakan akan 
dah sangat banjak madjunja. membitjarakan dengan Presiden 

Sementara itu Abdullah Khalil Nasser masalah2 berhubung dgn 
PM Sudan hari Saptu jbl. me kerdjasama jg lebih landjut an- 
ngatakan, bahwa ,,penarikan kem|tara kedua negara itu dan dju- 
bali dari pasukan2 agressor darilga masalah2 jang berhubunganl 

wilajah Mesir adalah suatu keha'ldgn setia kawan dan persatuan     kian Armstrong, (UP) 

  

rusan”. Demikian diberitakan KB'antara dunia Arab, (Antara). 

na Male Bana ea In K2, 

@: 

Pembagian 

Medali? O-! 
Iympiade 
MENURUT tjatatan AYP, distri 

busi medali? sampai peda hari 
Ipenutupan pada hari Sabtu tidak 1 

» termasuk medali emas dan perak 
untuk finale sepakbola terbagi 
seperti berikut: 

ri 
Negara: Emas Perak Pe- 

arung- 
- gu 

32 
Tg? 
14 
Ha 

Tni Sovjet 
Arver. Serikat 

Australia 

Iongaria 

Ttalia 

Swedia 
Djerman 
Inggris-Raya 
Rumania 
Djepang 
Perantjis 
Turki 
Finlandia 
Iran 
Kanada 
Selandia Baru 
Polandia . 
Tjekoslowakia 
Bulgaria 
Denmark 
Irlandia 
Norwegia 
Mexico 
India 
Brasilia 
Chile 
Belgia 
Argentinia 
Korea 
Yugoslavia 
Pakistan 
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DJENDR. WHEELER TIBA 
DI KAIRO 
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1 Tx 

Letnan Djendral Wheeler, se- 1 & 
orang ahli jang diperbantukan pan 
da PBB dan diserahi tugas pem 
bersihan terusan Suez, hari Sabtu 
telah tiba di Kario untuk menga 

jan pel “Ih dakan perundingan2 der. 
merintah Mesir, 

po. 
. Djendral Raymond Wheeler se 
tibanja dilapangan terbang menga 
takan bahwa ia akan berunding 

gan: pemerintah 
Mesir dan PBB meny,enai pember 
siban terusan Suez. Dikatakan- 
nja, ,,kami akan mendapat alat? 
perlengkapan bagi pembersihan 
terusan tsb. dari negara2 netral 
seperti Norwegia, Holland, Dene 

6 perleng 
kapan sb. akan sudah dapat 'di 
ditangkan ke Kairo setiap wak 

dengan: pembesar2 

marka dan Belgia. Alat2 

tu, 

- NINA PONOMAREVA — 
Djuara pelempar diskus 
nita Russia 
sedang memberi tanda-tangan 
kepada seorang  penggemarnja, 
pendjaga stadion Olympinde di 

Melbourne, Y 

Was 

) | 

jang  kenamaan,: 

    
     
   

  

 



  

        
    

    

     
    

       

    

    

    

    

   
    
   

    

     

   

    

Bu Kisah tentang machluk adjaib jg 

   

      
     

      

| mengganggu manusia dalam im-f 
pian maupun kenjataan ! : 

' suasana tdkui 

  

' Meng tanam 

I.DJI 
FORD jeep 1944. 
WILLYS jeep 1956. 
DODGE truck 1956. 
DE SOTO'truck & 

| ckup 1986 
| Pil. Imam Bondjol 186, . 

   
Sa inai LA LEAN LAMA 
“Lux” - Grand” “3 1-12 
"Rex "Oon en Uh 
Gris - Indra - Royak: 10, 
ri Uu Ya 

     

TINGGAL SEDIKIT MAL #RB Xx 

(Widescreen) 
Macdonald Carey - P. Medina 
”"STRANGER AT MY DOOR” 
AA aon tama, 
"ORION? ana Tom7t — UCH42 — UY41 — UBCa1 — UFII — UAF22 — (bata 3 
EX. INI & BESOK SORE 2.45 

"GRAND” 

(Kartubebas taksberlaku) 
Aan Blyth - Edmund Purdom 
David Niven . Gerg. Sanders 
"THE KINGS 

CinemaScope in Color 

INI MALAM PENGHABISAN : 
"GRIS Sia ai Pe CB Iap 

Robt. Newton - Aleg Guinness 
"OLI VER TT WIst— 
(Siksaan Hidup) 

TINGGAL SEDIKIT MALAM: 
INDRA" 4.30-645D.- (17 th) 

Bina Rai - Prem Nath 
Klan India ra ana : Tekst Ind: HAMARA WATAN 

(Negeri Aku) 

"ROYAL" 445-7-9.15 (17 th) 
Shakila - Daljit - Jayant 

Film India gi 5 
Tekst Ind” SHAHI CHOR' 
"DJAGALAN” 5.79. (17 th) 

Chang Fang . Siao Wen 
"TAN SA NGO NIO": 

Seri IN (Tammat) 
Bhs. Hokkian Tekst Indon. 

BOKY” So Ta Bo: UT On) 
Rd. Mochtar - E. Zaenah 

"GARA2 DJANDA MUDA" 

BESOK MALAM PREMIERE! 
"aRi3' 52097.099.09 (13ih) 

Her 
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sea asa 

rL 5 

AR 5 KP 
C - 

5 SAT 

An ALLIED ARTISTS Picture 

MABANIHI TAN WYNTER     -KEUN 

datang dari dunia lain ditengah 
malam sunji......2. jang selalu 

Seluruh penghuni selalu diliputi j 
jang tak pantang, 

  

   

   

          

      

    

     

    

Bo Tone “AT ani 
EX. INI & BESOK SORE 3.00 

AM: 
Sia Ta We AK 2x 

: (1g ala AZ1 — AZ50 — AX59-AL2 — 4682 — EK2 — EL3 — 

5.15- 7.15 9.15 : 

Te 

| Penggemar Burung Perkutut, bah- 

  

Cursu s-Kilat 
Radio — 1 
59  Monteur 

  

Dji. Gadjah Mada 19A 
5 . . Ha Semarang. 

BARU akan dibuka t$l. 18 Pebruari 1957. 5 
» Lulusan S.M.P, — S.T. — CHU-CHUNG, 

tidak berhasil, dapat mengulangi dengan Gratis ! 
keterangan pada Djl. Gadjah Mada 19A Semarang. 

Ppt Ke put Pemimpin Umum: 
5 LIEM KING HWIE t JOESOEF SOEGIANTO 

2. Gedipl. radiotechnicus : : 5 5 
Daftarkanlah sekarang. 

Kas . » ni adi Yempat sangat terbatas! 

Pee Nae untuk Rad'o 
(BLOK BESAR - Bisa dipakai tohan paling 

: RADIONJA: 
EL33 — EL2 — EM4 —- EM34 — ECC83 — ECC35 — EBL21. 
ELAI — EL84 — EL38 — ECH4 — 1825 — 1561 — dll. 

| DK40 — DKI2 — DEII — DF9G — DAP9G — DLAT — DL9A — 
  

ULAL — 6BEG — 6BAG — GAT6 — 3575gt — 50Lgt — 4699 — 
E413fX. untuk radio model Mosiepatf. 

GR. Condensatoren — weerstanden. 
jFape recorder deck merk Truyox made in England 

NA harga Rp. 5250”— harga OBRAL! Tinggal 2 bidji. 
| Kristal pick-up. koppen enkel AG. 3169 dan duble ngald AG 3910. 
Harga melawan dan barang baru datang. 
PHILIPS Juidspreker — 4” — 8” — 19” — 12” konde besar. 
PA aer Stan paka mata kutjing harga concurent. 

5 Ul adio 1956. EN EA dau. RADJA MURAH 

Minggu — Hari Raya tutup. 

watt pake lijn. 20 watt £. Hjn dan 25 wait. potentiometer 0,5 M.   
Mevamenkoomanasem ma 

  La Lan MAN EK 

Akan tiba didalam bulan DJANUARI j.a. d. 

Mesin Tulis ,,OLIVETTI” ! 
“ TERKENAL INDAH dan KUAT!!! 

OLIVETTI LETTERA 22. (Portable ketfjil). Rp. 2.890,— 

i OLIVETTI STUDIO 4, 
(Portable besar SEMI Standaard). Rp. 3.500,— 

OLIVETTI . LEXIKON 80. (Standaard), Rp. 5.275,— 

OLIVETT! LEXIKON 80. (Standaard 18”). 

PERSEDIAAN SANGAT TERBATAS! 
RANG PADA: 

Toko ,,Mascoite“ N.V. 
Dil. Ov. Siamet Rijadi 126 — SOLO — Telp. No. 278 

Rp. 6.850,— 

PESANLAH SEKA- 

SAMPOERNA? 

H PALA in lang 

—IRADIO- ONDERDELEN - PHILIPS - DAN «i 

BR CREEM 
367, dan lain jang penting. ! 

Eicctrolyten — Tali gelombang radio Bin — output balon 5-— 10 

Radio Service, SAMPOERNA" 

Djl. Gadjah Mada 19A Semarang. | 

bulan, Hari les SENEN — KEMIS di, 5—7 sor& 

s
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POSE SMA ea Mana enam aman   

  

KUNDJUNGILAH 
ASTROLOOG (Ahli Nudjam) OCCULTIST 

Prof, SWOUKAF 
Menerangkan segala hal2 penghidupan peruntungan, pertjintaan, 
perusahaan, keselamatan dan memberi advies untuk menghindar- 
kan segala kesulitan. Berpengalaman dalam memetjahkan hal jang 
mengakibatkan tidak baik. Mengobati segala rupa penjakit, spe- 
cisal untuk orang wanita jang ingin punja anak atau jang tidak 
ingin hamil, karena kesehatan. 

CONSULT Rp. 15,— 
Djam bifjara : Hotel GRAND 

Siang 9—1 Telf. Smg. 1395 — KAMAR No.12 
Sore 4—7 Plampitan — SEMARANG. 

  

  

5 —— |Tjerita tentana kemegahan 
BURUNG PERKUTUT ajar dosa, Aa eren : 

Dengan hormat, 
Dipermaklumkan pada para 

wa pusat pendjualan Obat Bu- 
rung Perkutut sekarang terdapat 
di kota Semarang. Persedia- 
an Obat2 Burung Perkutut serba 
lengkap dengan Kristalnja biki- | £ 
nan Djerman untuk memandikan |' 

   

  

   
   
   

  
“Burung Perkutut. pesan S 

Hormat kami, & The: 5 
PAK DIRDJ x Fi - 

Djl. Mh. Thamrin No. Ia xgin Oueen 
(Kembangpaes) 5 COLOR by DE LUKA 

Semarang. ACINEmAScOPE ncrurs 
ar aa aa aa RICHARD JOAN   BETTE “Ry 

DAVISTODD- COLLINS 
DITUNGGU! 
TINGGAL SEDIKIT MALAM! 

Batjalah : 

» Suara 
”"GRAND” 5.15-7.15-9.15 

(CinemaScope)   
. 

  

KANE en LN dan tak seorang | 
pun jang sanggup melawan si- : 99 
machluk adjaib........ masing2 M d ek a 
tjuma mengingat kepentingan « er : 
diri-sendia ii. r: 2 

Riwajat hidup 
Lillian Roth, jg 

terkenal sebagai 

penjanji Broad- 

way sedjak ia 

masih berusia 18 

BONE ALRENT «JO tahun, tapi ke- 

mudian hidupnja 

selalu DON 

DJAGALAH HARI-NIA IND 

PRER” TINGGAL SEDIKIT MALAM 5.00 

  

.mobo CAREY 
Kisah seorang pendeta jang melindungi seorang badjingan dan 

til   membiarkan -isterinja jang dji 

     WWE 
TAVLOR-RAY ANUS 

bergemilang impian jang buruk akibat kehilangan tijinta........! 

   

   
   

Most Daring Robhery 1 
Ever Recoraod! 
M-c.Ms THE 

KINGS 
THIEF | 

in COLOR 

   

Eimuna PE 220 
David KaYEN : 

3 Georpe SANDERS |. 

    

  

ONESIA PREMIERE! B8 

700 9.00 (17th) : 

“mn Roger MOORE |        
Film bersedjarah jang @ngat se- 
ram dan tegang! 

Bantulah : 
Pe K2 

PMI 
Meranncanapaan 

di! 
pmicin MEDINA 

        

jang 

          
     

   

   

  

   

  

“ORION” 4.45 6.45 8.45 (17th) 
Extra: SABAN SORE djam 2.45 

      

    
     

   
   

  

    
     

  

SEGERA AKAN TERBIT: 
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TELAH TERBIT (jetakan ke ID : Ta eh - 
Buku sPerdjalanan Presiden Sukarno ke Amerika Dan Eropah” 

100 oleh: Winoto Danuasmoro 
Harga & Rp, 40.— 

  

STAF ANGKATAN DARAT F : Ta 
MEREKTNPAT ADITIDAN DIENDERAT 

PENGUMUMAN 
Nomer: Pengo 22/11/1956 

  

| buku "PERDJALANAN PRESIDEN SUKARNO KE RUSIA, RRT. DAN EROPAH TIMUR” I. Markas Besar Angkatan Darat memberi kesempatan kepada para Pemudi Warga Negara g NA OMA Minato “Dao ator Te , Te Indonesia untuk dididik mendjadi : $ 
| Harga Rp, .......... (menjusul) : D J U R U K E 8 E H A T A N 

mutiara perpustakaan, dan batjaan jang sangat pegal untuk segala lapangan all: para peladjar, II. Banjaknja tjalon2 jang akan diterima: 225 orang. para pedagang, para politikus dan umum. & : AR SN II. Para pelamar harus memenuhi sjarat-sjarat : ? Ditjetak diatas kertas H.V.S. 80 gram dan dihiasi penuh dengan gambar2. Karena persediaan sa- 1. Serendah2nja beridjazah Sekolah Rakjat 6 tahun. ngat terbatas berhupung pesanan" besar dari djawatan? pemerintah, maka kepada umum diandjur| . 2. Umur antara 17 — 20 tahun dan belum pernah kawin. 
kan supaja memesan dari sekarang. 3, Berkelakuan baik (keterangan Pamong Pradja atau Polisi). - t Nag : : : ga , A4. Berbadan sehat (keterangan dokter). Itik : Penerbit Gratica 5. Tinggi badan serendah2nja 1.50 m. AA 1 6. Bagi Pelamar jang bekerdja pada suatu Instantie diharuskan minta idzin / keterangan 

“. Djl. Djati Petamburan 1/2, Kotakpos 2113 Tel. 699-320 Gmb. dari Kepala Kantor jang bersangkutan. BI 
, "3 DJAKARTA 7. Bersedia mengadakan ikatan Dinas terhitung mulai tanggal lulus udjian penghabisan, 

    

  

“ smbta : 5 am untuk selama jang dipergunakan untuk beladjar atas biaja Negara, ditambah dengan se- £ AA Taka f kurang-kurangnja 3 tahun. : 15 5 14 8. Pelamar jang masih mendjadi tanggungan orang tua / wali harus ada idzin tertulis dari BA : orang tua / wali, uniuk masuk dalam Angkatan Perang. d - : : Ana 9. Sanggup ditempatkan diseluruh Indonesia (surat pernjataan). t 
Lamanja Pendidikan Djuru Kesehatan ialah 1 tahun dan setelah lulus udjian penghabisan 
akan diangkat mendjadi pegawai negeri Golongan B2:1 P.G.P.N. 
Tjara melamar : 
Surat permohonan harus ditulis sendiri (tidak di-tik) dan disampaikan kepada: 1 
1. Kepala Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat, Djalan Dr. “Abdul Rachman Saleh  Dia- 

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

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

Selama dididik para pelamar diharuskan tinggal diasrama dengan mendapat makan, per- 
lengkapan, alat2 peladjaran dengan tjuma2 dan mendapat uang saku menurut surat keputusan 
K.S.A.D. No. 136/KSAD/Kpts/1951. 

a1
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“ng “untuk rambut berkilap 

# dan kesehatan kulit kepala... 
NY 0 BRYLCREEM memelihara supaja rambut 

dan kulit kepala sehat dan bersih — 

mentjegah kelemumur dan keringnja 
rambut. 

@ BRYLCREEM memberi kilap kepada ram- 

@ BRYLCREEM adalah cr?me jang murni f& 
dan bermutu — Isin sekali dari 

. brilliantin dan minjak. 

M
N
 

2 
1.
9 

VI. 

  

  

  

  

YLCR adalah obat jang VII. Surat2 permohonan jang tdak memenuhi sjarat2 tsb. diatas tidak akan diperhatikan. 

Lana 2 sanak: feng VII. Pendaftaran ditutup pada tanggal 31 Desember 1956 setempel post. 

Mean Lana Ii karena an IX. Surat-menjurat mengenai Pengumuman ini tidak diadakan. 

rapi, terpudji na kulit kepala £ . Bandung, 21 - Nopember - 1956. 

WAKIL ADJUDAN DJENDERAL ANGKATAN DARA1 

B 8 Y L Cc R E E M R.S. Var ago ga 

api di MAJ. NRP.: 15433. untuk rambut rapi dan sehat 23 3 

  

     

  

     

     

   

          

   
   

    

.... STAF ANGKATAN DARAT 
DIREKTORAT ADJUDAN DJENDERAL 

BP senam 

PENGUMUMAN 
Nomer. : Penge 24/11/1956 

I. Markas Besar Angkatan Darat memberi kesempatan kepada 
Indonesia untuk dididik mendjadi 

  

Pn Ika tida   para Pemuda Warga Negara 

4, | 

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

. Dengan sukarela. 
Berbadan sehat (keterangan Dokter). 
Tinggi badan serendah-rendahnja 160cm. 
Berkelakuan baik (keterangan Pamong Pradja/Polisi). 
Umur antara 18 — 25 tahun. 
Sekurang-kurangnja tamat Sekolah Rakjat 6 tahun (beridjazah). 
Belum pernah kawin (Surat keterangan Pamong Pradja/ Polisi). 
Sanggup ditempatkan diseluruh Indonesia (dengan surat pernjataan). $ Bersedia menanda tangani surat perdjandjian Ikatan Dinas selama jang dipergunakan 
untuk beladjar atas beaja Negara, ditambah dengan sekurang-kurangnja 5 tahun - ter- 
hitung mulai tanggal selesainja pendidikan. 
Bagi pelamar jang bekerdja pada suatu Instansi diharuskan minta idzin keterangan dari 
Kepala Kantor jang bersangkutan. 

11. Pelamar jang masih mendjadi tanggungan orang tua/wali, 
“dari orang tua/wali, untuk masuk dalam Angkatan Perang. 

12. Lebih diperhatikan jang sudah berpengalaman. 
NI. Setelah selesai pendidikan akan diangkat mendjadi Pradjurit TI 

naikan pangkat selandjutnja. 
IV. Lamanja pendidikan 1 (satu tahun). 
V. Tjara melamar : 

Surat permohonan disampaikan kepada : 
Djawatan Adjudan Djenderal Terr. I Medan 
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harus dengan idzin tertulis 

dengan kesempatan ke- 

  

    

    

  

   

    

       
   

  

   

Tg 24 To, LA f(untuk daerah Sumatera Utara). 
URAT Djawatan Adjudan Djenderal Terr. INI Bandung PES KAI 

(untuk daerah Djawa-Barat). 
GA YA Djawatan Adjudan Djenderal Terr. IV Semarang 

e Gra Ia (untuk daerah Djawa-Tengah). 

Djawatan Adjudan Djenderal Terr. 
(untuk daerah Djawa-T mur). 
Djawatan Adjudan Djenderal Terr. 
(untuk daerah Indonesia Timur dan 

Dengan disertai : 
1. Riwajat hidup lengkap. 
2. Salinan idjazah. 
3. Keterangan? seperti termaksud dalam ad. II. 
4. 3 (tiga) pasfoto. 

. Pendaftaran ditutup pada tanggal 20 Desember 1956 (stempel pos). 
. Surat-menjurat mengenai Pengumuman ini tidak diadakan. 

V Malang 

VII Makassar 
Nusa Tenggara). 
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“ 5 : 
Td : 

ci A La Cb Na 5 (S Bandung, 27-Nopember-1956. 
Pe anan ham na aZ1 Sang Ratu 39 WK. ADJUDAN DJENDERAL ANGKATAN DARAT 

Bukan pula intan biduri 
| , Ki Su 3 R.S. GONDODIPOERO Permata indah zaman bibari. v : 9 MAJ. NRP.: 15433. 

- 4 e 2 Sai ai ain aan ajanaasa Sa NN BENANNa Barang berharga kupersembahkan pay 1 
Pendatang kasih pengikat tjinta 9 Hg Aa NS Wa ba - Apakah Njonja menderita 
»Sang Colibrita” sunting hiasan, SA IN kesukaran? KALENDER 1957 « Hua $ 2g 3 RH Djangan lekas putus asa, Lambang asmara, pudjaan wanita, A | datanglah pada 

Nj. GOUW-DJAMU k Si as GRATIS? o Depok 29. Telf. 791. . ee 
  

  

  

SEDIAKAN : 

| Kalender 1957 | 
BAGI SECENAP 
LANGGANAN / PEMBELI | 

TOKO HIEN" 
ODJONG 25 
SEMARANG. 

COLIBR ITA ?2 Tersedia Lagi : 

TOILET SOAP 

“4 

t Piringan Hitam 
'gk».  " ROCK AND ROLL 
&G : Dimainkan oleh 6 | 
A BILL HALEY 

Sabun wangi penawan hati. Bj Sa an MAA, 
: — ci | biasa dan Longplay. 

& Radio ARIE 
A ya aa Dr. TJIPTO 183 - SEMARANG 
AJI IA Ls - 
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SHH!T MUST | PA STRANGE Sati TuAT 1 HEARP 

  

NO WONDER FOP THE MONEY IS RIGHT-         

  

PROKY” 1 MALA 
Rd. Mochtar - E. Zacnah 
Ellya — M. Budhrasa 

Betulkah si-suans hidung 
Pernahkah dia tertangkap 

  

    

“mas poket 
PERMAT ! 

KUNST BRIL ANT 
         
   

              

   

          

   

      

GARA? DJANDA MUDA" 
Sebuah film tentang rumah-tangga jang ramai dan tegang! 

  

Dimana terletak kuntji penjelesaiannja ? 

    

Extra: B3 

Saban Sore 3.09 
PERANG He SA en ea 7 
MINENNN dam Maa Akan ?   | laki-laki jang rakus! 

  

Kami punja keluaran Sebutir 
KUNST BRILLIANT # KUNST BRILLIANT # 

di-ikat pakai. emas 22 krt. un- 
tuk sesuatu bentuk barang Tetap bersinar, gosok mis, 
perhiasan sebagai Liontine, tjukup keras, tak mudah re- 

tak gosokannja (paut). Berani 
terkena api, minjak, air keras 
dsh.  Selamanja tetap ber- 
sinar. Sedia tiap bidjinja 
dari ukuran : 

3 krto — 214 krt. — 2 krt. 
14 krt. — 1 ket. — 34 krt. 

solat 2514 ket, dan V3 krt, 

Giwang, Tiintjin dsb. sungguh 
sangat menawan hati dan tis 

dak terbitkan sangkaan orang 
bahwa barang permata tsb. 

d 
Na KUNST BRILLIANT 
melainkan orang sangka BRIL 
LIANT MIS jg. mahal harga- 

aja. Ja 
dzin No, 3498/111/A/171. 

33 INI MALAM na: mma PA | SPEAK TO FELL FROM sky LaNpep Ml | cawes was so/ Him puons 1 | ruuv youes, erie IA aa Ne SAS MD Se asa AG Daun ena, | LroYant ati INI MALAM PREMIERE 5.607.00 9.00 (17th) | sp9-7.00-9.00 5) » PEARL OF an pan gk menua ya : s Yo M 0 CL Aan ga : ai 'oUTH PACIFIC LE NG PENS Ta 2 POUNDARY! MR. GAINES REWARD FOR 
"9... Mm TECHNICOLOR » 

Tjerita mendebar2kan dari seorang perempuan pemikat dan dua 

   

      

   

  

    

   
                  
     

  

         

     
    

     

  

        
     
    

  

        
     

       

           
    

    

   

  

FORCED ME 10 BRING IT FINDING IT/ 
        “Dame 7 RO UI PEUMKA bal 5 2 

4 Roy Rogers 
- No.16 

Pesanan sedikitnja satu krt. 
Harga satu krt. jang kwaliteit 
biasa & Rp. 60- Jang kwaliteit 
Istimewa A Rp. 100,- tambah 
bea kirim Rp. 2,50 Bisa pesan 
jang sudah djadi perhiasan se- 
bagai Giwang, Liontine, Tiin- 
tjin dsb. Dapat minta DAKF- 
TAR HARGA BERGAMBAR | 
dengan GRATIS. 
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Nu 

(9     
— Two-Shadow ! 
mentjarimu ! 

— Sebuah bola aneh 
ig djatuh dari langit, 

Saja sedang — Makanja, pop Gaines begitu 
Apa jang engkau 

t : 

— Uangnja itu sebetulnja hak- 
terkedjut! Itu tentu satelit bua- mu, Roy! Apa jang akan engkau 2 799 kerdjakan disini ? djatuh didaerah perba tan jang hilang ! kerdjakan ? Toko »SAF ETY — Saja harus berbitjara sendiri tasanmu sebelah sela- ' — Saja mendengar dia menilpun & Tidak ada sesuatupun, Two- 

Dil. Leduri 8 — Telp. 68 denganmu, teman Roy! 2 tan! Tuan Gaines itu seseorang untuk meminta hadiah Shadow ! -A j p Y 
memaksa saja untuk 
membawa benda ter- 
sebut kesini | ja ' 
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  TULUNGAGUNG (Djatim). | karena menemukan bendayitu ! 
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