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Ma MN MM 0 
Seperti telah diberitakan, De- 

wan Buruh Pusat pada 
hari Minggu, jang baru Jalu te- 
lah memerintahkan, supaja mu-| 
lai tengahmalam, .malam Senin, 
dilakukan pemogokar 
seluruh Hongaria selama 48 
djam sebagai protes terhadap pe- 
nangkapan Oa buruh pa 
brik didalam rangka ,,penangka- 
pan anasir 'kontra-revolusioner”, | 
jang selandjutnja diberitakan oleh 
kantor berita AFP dari Paris pa-| 
da hari Senin bahwa pemogokan: 
umum itu ditunda dan akan mu 
lai malam Selasanja. s 

Polisi menaruhkan  pengha- 
lang2 ditengah djalan dan mem- 
berhentikan lalu lintas serta 
orang2 jang berdjalan kaki un- 
tuk digeledah, kalau2 mereka 
membawa sendjata. Hal ini dila 
kukan didaerah2 tempat tinggal| 
kaum buruh. Mereka membawa| 
daftar nama2 dan memeriksa su- 
rat2 keterangan dari orang2 jsg.| 
diperiksanja. 

Ha nan radio Bu- 

Sementara itu radio Budapes 
mengumumkan, bhw mulai djam 
6 sore hari Selasa, mereka jang 
telah dituduh melakukan pembu 
nuhan, penjerobotan dan peram 
pokan, serta menjembunjikan sen 
djata akan diadili setjara sum- 
mier. Radio itu djuga mengata- 
kan, bahwa mereka jang tidak 
melaporkan memiliki sendjata dan 
bahan2 peledak akan dikenakan 
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WARTAWAN ISTIMEWA dari kantor berita Reuter di | " 

ahan2 ini dilakukan sebelum tengah 
Ia v ita oleh kaum buruh Hongaria 

iadakan pemogokan umum jang akan berlangsung sela 

| umum di- sat Budapes jang telah dibubar-| 

0. 

p Orang Jg 

an Dewan Buruh? 

g mengumpulkan berita2 
Jnited Press dan Reuter 

pada hari Senin, 
pada hari itu melaku 

mentjari sendjata2 jang 

   

bagi mereka jang menjembunjikan| 
penata Tera 

ngogta wan Buruh| » $ “Pusat Budapes tak jakia mendalam oleh 

akan pemogokan. 
Para anggota dewan buruh pu 

Ikan pada hari Minggu oleh pe- 
| merintah Hongaria beberapa djam 

rintah mogok, pada hari Senen 
sudah tidak jakin lagi, bahwa 
naga hari Selasa dan Rebo akan 
ilakukan pemogokan umum se- 

perti jang telah direntjanakan se- 
mula. Para anggota dewan buruh 
tadi jang kantor mereka pada 
hari Minggu telah digeledah oleh 
polisi, waktu utusan2 buruh pa 
brik, datang 
siaran2 perintah mogok, katakan, 
bahwa mereka tak mengetahui 
berapa jang telah menerima ke- 
putusan dari dewan buruh. Kini 
mereka untuk sementara waktu 
kehilangan kontak dengan bebe- 
rapa kaum buruh pabrik setjara 

ruh “daerah. 
Seperti diketahui pada malam 

Senin pemerintah telah  meng- 
umumkan berlakunja hukum ini 
liter pada hari Selasa dan mem- 
bubarkan dewan buruh pusat 

rah dan menuduh mereka ,.me- 
ngumpulkan anasir2 kontra revo- 
lusioner”. Pengumuman ini dise 
babkan karena makin meluasnja 
provokasi bersendjata di Honga- 
ria. Didalam pengumumun - itul   hukum militer. Sembojan2 peme 

rintah jang ditjat putih telah. di 
tempelkan ditembok2 di Budapes 
jang mengatakan ,,hukuman mati 

Gengsi Amerika Di 
  

SENATOR JACOB Javits dari | 
New York hari Senen menjata- 
kan di Hor bahwa 

Man Oa karena pimpinan | 
Eisenhower.” Ja-l: 

ia tinggi 
baik presiden 
vits jang tiba di Hongkong dari telah 
Manila hari Senen sedang dalam 
perdjalanan  menudju Taiwan 
dan Djepang sebelumnja kembali | 
lagi ke A.S. dalam rangka per- 
djalanan keliling dunia selama) 
30 hari. & 

Kata Javits bahwa di Asia ada 
penghargaan tinggi terhadap pim 
pinan presiden Eisenhower jang 
damai itu. Selandjutnja  dikata- 
kan bahwa rakjat2 di Asia se- 
nang sekali melihat adanja ker 
djasama jang konstruktif dengan 
AS dilzpangan ekonomi teristime 
wa. Djuga ia melihat adanja ke 
sedaran jang mendalam di nege- 
ri2 Asia jang ,.berusaha  menz- 
adakan revolusi industri. Dalam 
hal ini AS seharusnja membantu 

negeri2 itu sebanjak2nja. Demi 
kian antara Jain Javits. (Antara). 

djuga dikatakan, bahwa dewan2j 

buruh di pabrik2 jang berdiri sen 
diri2 dapat diperbokkhkan beker- 

buruh. Anggota2 pimpinan de- 
wan buruh pusat membantah, 
bahwa merekanakan: bertemu.la 

nin, seperti jang telah 
pada Senin pagi: 

tersiar 
Keaga sara 

Menurut berita United . Press 
a Serikat dildari Budapes, para anggota “de 

wan buruh . telah mengatakan, 
bahwa seorang .kolonel Sovjet 

mperingatkan” mereka, 
bahwa djika kaum buruh tetap 
akan melakukan pemogokan, ma 
ka mereka jang akan bertang- 
gung djawab, ekan tetapi setjara 
perseorangan para buruh menga 
takan, bahwa mereka jakin, bah- 

wa pemogokan akan tetap dila- 
kukan. “ 

Berita UP itu selandjutnja me 
ngatakan, bahwa berita2 dari 
pabrik2 tentang pemogokan pa 
da hari- Selasa itu bersimpang- 
siur satu dengan lainnja.- Para 
anggota dewan -buruh pusat ja- 
kin, bahwa akan' dilakukan pe 
mogokan, tetapi mereka tak jakin 
apakah pemogokan itu akan dila- 
kukan setjara luas, seperti jang di 

  

Hukuman 

Senajata | 

setelah mereka mengeluarkan pel 

untuk mengambili 

individuil dan dengan dewan bul 

Budapes dan dewan buruh dae-j 

dja terus untuk kepentingan kaum| 

UMUM — ANGGAUTA S.P. 

     
  

    

  

Maru 

  

Beria Gagal Utk 
Djadi,St alin Kells 

KEPALA POLISI rahasia So- 
vjet Lavrenti Beria telah ,,ditje- 

” oleh anggauta2 biro politik 
Sovjet setelah ia gagal untuk di 
pergunakan mereka sebagai peng 
ganti Stalin, demikian menurut 
seorang wartawan- Italia pada 

Indro Montelli menulis dalam 
»Corriere Della Sera” bahwa 
anggauta2 pemimpin kolektif” 
sesudah matinja Stalin sangat | 
takut kepada Beria dan mereka 
(memasang perangkap dan kemu- 
dian menindasnja, beberapa bu- 
lan sebelumnja hukuman matinja 
diumumkan. : £ 
- Montanelli jang baru sadja 

kan bahwa pemimpin partai ko- 
munis Rusia, Nikita Khrushchov 
'mentjeriterakan kisah untuk me- 
ngenjahkan pemimpin partai ko- 

|munis Hongaria, Matyas Rakosi 
jdan kepada Montanelli detail2 ki 
sah ini ditjeriterakan oleh se- 
orang pembesar Hongaria jang 
dekat pada Rakosi. Wartawan 
Italia itu mengatakan bahwa bi- 
ro politik, jang dahulu berada di 
bawah perdana menteri Georgi 

   

  

| Di Nederland Sendiri 
Irian Kurang Mendapat Perhatian Jang Sewadjarnja 

na 116 ORANG TJERDIK-tjendekiawan Belanda dari berbagai-bagai kejakinan politik dan 
agama telah menolak anggapan, bahwa diteruskannja' per 
dlm bentuknja jg sekarang ini mendapatkan alasannja didalam suatu 

| dan meragukan, apakah pendirian resmi Belanda dalam hal ini politik dapat dipertahankan) 
dan moril dapat dipertanggung djawabkan. Sikap kaum intelek Belanda itu dikemukakan da 
lam suatu pernjataan bersama jang ditudjukan kepada 6 partai politik jang berazas demo 
krasi di Nederland dan jang mengandjurkan, supaja masalah Irian Barat dipeladjari setjara 

suatu komisi jang terdiri baik dari tokoh2 partai maupun dari ahli2 dilapa 
| ngan-negara2 terbelakang dan dilapangan2 lain. 

| Belanda didalam lingkungan m3» 

kembali dari Budapes, mengata-| 

  Malenkov telah memutuskan un- 

  

     
    

Para penandatangan pernjataan 
tsb. berpendapat, bahwa soal pe/ 
nentuan hubungan antar, Neder 
land dan Irian Barat selama ini 
kurang mendapat perhatian jg se 
wadjarnja, baik dari pihak peme 
rintah dan parlemen, maupun da 
ri pihak partai2 politik. Diingat 
kannja. bahwa ketjuali CPN 
(Partai Komunis Belanda), da- 
lam pemilihan? jg paling achir 
partai2 sedikitpun tidak menjing 
gung soal Irian Barat, sedangkan 
perobahan2 wundang2' dasar ig 
"memasukkan” Irian Barat keda 
lam wilajah keradjaan Neder- 
land, diadakan tanpa didahului 
oleh suatu pertukaran pikiran se 
tjara umum. Menurut pendapat 
para penandatangan itu, Neder- 
land kini menghadapi suatu ma 
salah ig accuut, dimana hubu 
ngan Belanda dengan Indonesia 
berpengaruh kepada kedudukan 

sjarakat bangsa2 dan organ2nja. 

Selandjutnja para pemuda inte 
lek itu berpendapat, bahwa masal 
lah Irian Barat adalah bukan sua 
tu masalah politik jo telah men 
dapatkan kristalisasinja didalam 
pendapat2 di Nederland dan oleh 
karen, itu mereka menganggap 
pembentukan pendapat menge 
nai hal ini sebagai suatu hal ig 
sangat urgent, meskipun penglak 

  MET YA 

tuk menghantjurkan Beria sebe 
lumnja Beria menghantjurkan me 
reka. (UP). 
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menjinggung soal Irian Barat. 

Mula2 koresponden tsb. menja 
takan, bahwa perkembangan di 
Asia dan di Timur Tengah telah 
memperijepat perobahan2 jg te 

jlah terlambat mengenai politik 
pertahanan jg didjandjikan oleh 
Perdana Menteri Menzies. 

Krisis terusan Suez, demikian   perintahkan oleh dewan buruh 
pusat. (Antara).   Charles Meeking, dan sikap Sai- 

lan mengenai pangkalan2 per'a 
hanan disana. telah menundjuk- 

Njono Andjurkan Diadakan 
Sistim Premi |Kepadaj Pega- 
wai Jang Menghasilkan! Lebih 
Sistim”Kerdja”Dan Politik: Kepegawaian Harus 

 Dirobah — Njono Setjara Tidak Langsung 
Mendjawab Nota Masjumi 

ANGGOTA PARLEMEN Njonp dari fraksi PKI jang djuga mendjabat Sekdjen SOBSI 
penelaahannja pada pemandangan umum babak II RAB 1956 Senin malam 

dalam 
atas djawaban Menteri 

Perburuhan mengemukakan analisa terhadap nota Masjumi kepada kabinet tanggal ll Nop. j.l. me- 
ngenai bagian jang menjatakan, bahwa ,,serikat2 buruh jang ekstreem kiri makin meradjalela”, 
Keputusan? P4 Pusat jang merupakan satu putusan jang tertinggi dari pemerintah tidak mereka 

krachtproef maka terlampau sering pemerintah mengalah”, ,,Aki- 
lama makin mendjadi berani dan pemogokan bertambah, 

perdulikan dan bilamana terdjadi 
batnja ialah golongan ini makin 

Menurut Njona, adalah suatu 
kenjataan, bahwa jang tidak puas 
dengan kebidjaksanaan P4P itu 
bukanlah SOBSI sadja jang bia: 
sanja disebut dengan  ,,serekat 
buruh ekstreem kiri” itu, tetapi | 
djuga Serekat2 Buruh dalam peru 
sahaan modal .. lainnja jang 
tergabung dalam KBKI, HISB 
dan jang bersifat non-vaksentral. 
-Diterangkan, bahwa Serekat2 Bu 
ruh jang mempunjai matjam2 ika| 
tan organisasi itu kini telah mem 
bentuk suatu  badan-kerdja. ) 
untuk memperdjuangkan bersama | 
sama supaja. pemerintah mengam 
bil langkah2 mengoreksi kebidjak 
sanaan P4P. Djika sekarang me 
ngalir tuntutan2 dari Serekat2| 
Buruh, bagi pemerintah bukannja | 
soal mengalah atau membandel. 
Soalnja, menurut Njono, apakah | 
tuntutan2 itu berdasar alasan2 jg 
masuk akal atau tidak. 

Pemogokan bukan 
main-main. 22 

Tentang ,,pemogokan2 jg meng 
ganggu djalannja produksi. jang 
mendjadi sumber keuangan nega 
ra” jang tersebut dalam nota Ma/ 
sjumi itu, diterangkan oleh Njo 

I| Tetapi meskij un 

utk | 4 H: 

Imintaan idjin maskapai 

produksi 1936, produksi gula ta- 
hun 1955 naik lebih dari 264.000 
ton, produksi karet Havea naik 
lebih dari 104.000 ton, sedang di 
Ibandingkan dengan produksi 4938, 
roduksi minjak tanah mentah 
1955 naik 4 djuta- ton, produksi 
bidji timah putih naik 6010 - ton. 

nroduksi2 tsb. 
naik, rakjat tetap tidak mendapat 
manfaatnja, anggaran belandia te 
or, perusahaan2 - nasional bang- 
Ikrut, ongkos penghidupar naik, 

burah tetap rendah. ' Sebabnja, 
menurut Njono, tidak lain karena 
sebagian besar daripada produksi 
tsb. dikuasai oleh modal 'asing. 
“Inilah kenjataan ekonomi 
tidak diusik2 oleh nota tersebu- 
diatas, demikian Njono jang ber 
pendapat, bahwa ' maksud dari 
pada nota itu ialah mendesak ke 
pada pemerirtah djangan menun 

minjak 
“dan untuk mengubah iklim dalam 
sektor perburuhan ataupun sikap 
ipemerintah terhadap modal asing. 

1 Kurangnja djaminan sosial 
Njono tidak puas terhadap dja-     no, bahwa SBII pun turut. solider. 

melakukan pemogokan  diperkeb" 
nan-perkebunan Inggeris dan Pe 
'rantjis sebagai tanda solidaritet 
terhadap perdjuangan rakdat Me 
sir, suatu pemogokan jang menu 
rut Njono adil dan lajak. f 
Njonn mendjelasken. bahwa 

bagi Serekat Buruh. Pada umum 
nja pemogokan hanja diperguna- 
kan sebagai sendjata terachir dlm 

“menghadapi sikap madjikan asing 
ng membandel atau terhadap P4 
jang mengulur2 waktu senjele 
n, Meskipun pemogolan2 mem 

kerugian2 djam-kerdja, na- 

jang dikeluarkan Biro Pu- 
tistik Djakarta, pada umum 
roduksi barang2 ekspor jg 

pulih, malahan me 
ksi sebelum perang. 
iksi barang? penting 

si itu dikemuka 

  

    
          

menurut Njono, berdasar sta- | 

waban Menteri mengenai pembran 
tasan pengangguran jang sifatnja 
terlalu umum, sedang kenjataan 
nja, lapangan Xerdja sempit, ba 
Injak beaja untuk pembrantasan 
'pengangguran . dibekukan. Pun 
dikemukakan penggunaan belan- 

dja djaminan sosial jang menurut 

Njono gandjil, jaitu ditahun 1955 

hanja dipergunakan Rp. 100.000 

dari persediaan Rp. 500.000, -se- 

hingga jang Rp- 400.000 harus di 

|setorkan. kembali, ditahun 1956 

disediakan Rp. 475.800, tetapi hing 

ga sekarang baru dipakai Rp. 

528.575, sehingga masih ada kele 
bihan Rp, 252.225. : 
Malah menurut Njono, kelebih 

an usng djaminan sosial ini dipa 

kai untuk Keperluan lain. Ia me 

ngandjurkan supaja uang ini digu 

untuk membantu pendirian balai2 

pertemuan buruh. : 
Njono meminta Statistik dari pe 

merintah tentang djaminan sosial   dingkan dengan    

lupah serta djaminan sosial kaum | 

jang 

da-nunda keputusan tentang per-! 

nakan 'setjara produktip, misalnja | 

sahaan2 modal asing, jang menu 
rut djawaban pemerintah atas pe 
mandangan umum I telah dilaku 
kan oleh perusahaan? modal asing 
itu, meskipun belum memuaskan, 
sebab menurut statistik 1951 dan 
1952. keadaannja masih buruk. Ia 
mendesak supaja dalam hal ini 
pemerintah djangan bersikap pa- 
sif, tetapi mewadjibkan kepada 
perusahaan2 modal asing untuk 
mengadakan perluasan djaminan. 
sosial dengan dikontrol pelaksana 
annja oleh pemerintah. 

0... Sikap jg berat sebelah 
Diterangkan, bahwa menurut Ia 

poran singkat Kementerian Perb 
ruhan -sendiri — mendjelang 17 
Agustus 1954 terhadap kaum 
buruh jang memperdjuangkan per 
baikan nasib gampang sadja diam 
bil tindakan2 oleh alat2 negara, 
tetapi sebaliknja terhadap madji 
kan2 modal asing jang melang 
gar peraturan2 perburuhan dja- 
rang2 diambil tindakan. Dari 2603 
perusahaan jang diperiksa terda 

spat 1669 perusahaan jang melang 
gar Undang2 Perburuhan, artinja 
.8095, dan dari sekian jang melang 
|gar itu hanja 36 perusahaan jang 
diproces-verbaal atau 3X. Berke 
naan dengan itu Njono bertanja, 
berapa luas. pelanggaran2 jang 
sekarang dilakukar oleh madji- 
kan2 dan apa tindakan2 pemerin- 
tah, langkah2 apa jang akan di 

'lakukan oleh pemerintah dalam | 
memperbaiki djaminan sosial di- 

(matjam2 perusahaan sebelum ada 
undang2 djaminan sosial ? 

Sistim kerdja dan politik 
kepegawaian harus diubah 

Djalan jang harus ditempuh pe 
merintah, “menurut Njono, untuk 
mentjapai hasil pekerdjaan jang 
sebaik2nja dari kalangan pegawai, 

'ialah menjerahkan diawatan2 dg 
mengubah sistim bekerdja serta 
politik kepegawaian, bukan dgn 
menempuh djalan pemetjatan2 
'atau ,,mempartikulirkan'' peker- 
djaan2 pemerintah. Ia mengandjur 
kan supaja diadakan sistim pem 
berian premi kepada pegawai jg 
menghasilkan lebih, djangan ha- 
nja kepada pegawaiZ penarik pa 

  

  

  

Dalam Waktu 10 Tahun 
(Bangsa 'Indonesia Akan Asia Oka gei Pe ea Sa ena 3 NE en 
'Ambil Oper Kekuasa 

Di Irian' Barat 
Laporan ,,Eastern World” Mengenai 

“Irian Barat : 
CHARLES MEEKING, koresponden ,,Eastern World” 

jang terbit di London, dalam karangannja jg. berkepala ,,See 
king Asian Trade” termuat di Eastern World No. 11 bulan 
Nopember jang lalu dimana antaranja ditulis, bahwa pemerin 

. tah Australia telah mengandjurkan supaja para pengusaha mem 
perhatikan faktor geografis negara2 tetangga dalam melakukan 
persaingan export dengan negara2 Eropa dan Amerika, djuga 

bangsa Indonesia 

1 Hubun 

nerintahan Belanda atas Irian Barat 

Itahwa rombongan kembali di In 

an Belanda Den 

»zedelijke roeping”, 

sanaannja akan sukar sekali me 

kan karena orang tuanja fidal 
sanggup memeliharanja. 

Dikatakan oleh Residen, bah- 
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|Auak Di Ra- 
wa Makmur 

Anak Didjual Atau 
Hanja ,, Diserahkan”? 
ATAS  pertanjaan 

tentang berita pendjualan anak2 
jang dilakukan oleh penghuni 
perkampungan transmigrasi Ra- 
wa Makmur, Residen Kalimantan 
Timur menerangkan, bahwa pi- 
hak pemerintah mengambil per- 
hatian sebesar-besarnja terhadap 
berita2 ini dan telah melakukan 
penjelidikan2. Beberapa bahan 
bukti sudah sampai ditangan pi- 

ragukan apakah benar2 anak 
tsb. didjual atau hanja diserah- 

"va djika ternjata memang ter- 
diadi pendjualan anak2,  tentu- 
nja mereka jang berbuat demi- 
kian tidak lepas.dari tindakan 
hukum, karena perbuatan itu 
adalah perkosaan terhadap ke- 
merdekaam hak2 manusia.  Bu- 
kan sadja jang mendjual anak, 
tapi djuga jang membelinja akan 
tidak lepas dari tindakan hukum 
Selandjutnja ditambahkan, bah- 

Berarkah Kedjadian | 

»,Antara” | 

hak berwadjib, tetapi mengenai | 
| spendjualan anak” itu, masih di 

# 

, 
Tempo 

Ruslan Abd. Gani 
DiperiksaLagi Un- 
tuk Kedua Kali! 

OlehDjaksa Agung 
Keterangannja Kelak 
Akan Ditjotjokken 

| Dengan Keterangan2 
Lie Hok They     ngingat peliknja persoalannja. 

| “Diantara kaum tjerdik-tjende- 
kiawan jg turut menandatangani 
pernjataan itu terdapat Profes- 
sor2 Heringa dari Amsterdam, 
yan Lanschot dari Utrecht, 
Bouwman dari Groningen, van 
Asbeck dari Leiden dan bekas! 
Menteri Logemann. Demikian! 
"Antara” Amsterdam. 

Mendjad 

Maladi Setiban 

Kemajoran dengan menumpang 

ragaan dan Mahasiswa2. 

Maladi sebagai Chief the Mis- 
sion dalam pidatonja -menjata- 
kan antara lain - alhamdulillah, 

Gonesia dan meskipun kembalinja 
mereka itu tidak membawa ke 
menangan atau medali tapi mere 
ka berhasil mengharumkan nama 
Indonesia dengan suatu peristi- 
wa, jaitu dapat membendung arus 
kemenangan kekuatan raksasa 
Sovjet Uni jang dalam segala hal 
lebih unggul dari kesebelasan ki- 
ta. Dalam sedjarah Olympiade be 
lam pernah terdjadi, bahwa se- 
suatu tjalon djuara dapat. diben 
dung ditengah djalan dan dalam) 
hal ini Indonesia sberhasil setelah 
perdivangan.mafiken-oleh..semusi! 
pemain jang “meritjurahkan se- 
mua iang ada yadanja ' sehinggz. 

aama Indonesia mendjadi “harum 
dan lebih terkenal lagi didunia 

luar. Demikian Maladi. 

y 

Dalam hal tsb. Maladi menje- 
butkan nama pelatih jang ber- 

djasa, jaitu Tony Pogacnik jang 
tlah menjiasoti taktik jang ber- 
hasil itu. Sebagai penghargaar 
terhadap djasa Tony  Pogacnik   

kan akibat?nja, demikia, pula 
diulanginja desakan2 Indonesia 
mengenai kedaulatannja di Irian' 
Barat. Pemerintah Australia te 
lah mendjadi bingung mende- 
ngar laporan2 beberapa warta 
Wan Australia, jg baru2 ini me 
ngundjungi Irian Barat. 
Hampir hunaniem, wartawan2 

oleh Belanda disana (Irian Ba- 
rat) tidak mungkin dapat  diang 
|gap berharga bagi perlindungan 
Australia atau Irian Timur, dan 
bahwa sebagian besar orang2 
Belanda jang tinggal di Irian Ba 
rat, berkejakinan bahwa dalam 
waktu sepuluh tahun atau kurang, 

akan meng- 
ambil oper kekuasaan disana, 

Achirnja “ wartawan Charles 
Meeking itu menulis "Lebih pen 
ting lagi pendapat fihak Indone 
sia, jaitu dirasakannja. bahwa 
Nederland hanja berbuat sedikit 
sekali sadja atau tidak buat apa2 
untuk kesedjahteraan kurang le- 
bih 750.000 orang Irian, jg hi- 
dup disuatu daerah jg sebagian 
besar tidak dikenal dan tidak di 
kontrol, dan bahwa sebagian be 
sar lagi 'pengeluaran2 uang 7 
miljun pound Australia setahun 
nja, dipergunakan untuk mem 
buat rumah2 dan tempat tinggal 
ig bagus2 untuk orang2 Belanda. 

PBB Gunakan Perleng 
kapan2 Dan Teknisinja 
INGGRIS kini terus mendesak 

PBB supaja mempertjepat peker 
djaan membersihkan (mengangkat 
kapal2 jang keram) di Terusan 
Suez dengan menggunakan per- 
Jengkapan2 serta tehnisi2 Inggris/ 
Perantjis. Wakil Inggris, Dixon, 
boleh dikatakan hampir tiap h 
membitjarakan masalah tsb. de- 
ngan sekdijen 

mukakan, bahwa menurut penda- 
patnja satuan2 pengangkat ka- 
pal2 tenggelam kepunjaan Ing- 
gris/Perantjis jang ada disana 
hingga kini adalah jang paling 
baik dan bila satuan? itu tak di 
pakai tentu pekerdjaan pember- 
sihan Terusan Suez akan mendja 
di lama, 

Suez, tapi kalangan PBB 

mungkinan bagi kedua 
tsdi masih ada. Sebagai 
kan Hammarskjoeld 
adakan kontrak dengan 

haan2 Belanda, Denmark, 
wegia dan Belgia dalam 

untuk membersihkan 
Suez dan kini 21 'ahli dari       | jang telah ditampung oleh peru djak sadja, 

  

di Mesir. (Antara), 

van Kunsto 

jtemuan olahraga sedunia di Mel! 

itu sependapat, bahwa tiap2 ke-|diantaranja pelatih athletik Bil) 
kuatan militer jg dapat dibentuk|Miller. (Antara). 

PembersihanSuez 
Inggeris”"Desak 7Supaja 

    
   

PBB, Dag Ham- 
marskjoeld, Wakil tetap Inggris 
di PBB tadi dalam pada itu ke-j 

Seperti diketahui presiden Nas- 
ser tidak membolehkan ikutserta- 
nja Inggris/ Perantjis. dalam  pe- 
|kerdjaan membersihkan Terusan 

achir 
minggu jl. ini katakan, bahwa ke 

negara 
dikabar 

telah meng- 
perusa- 

Nor- 
usaha 

Saluran 

ke- 
empat negeri tsb. telah” Peraay 

«Kon Batavia 

oleh Maladi disampaikan tanda 
mata jang sebetulnja diperuntuk 

kan bagi rombongan Olympiade. 
Oleh Maladi dengan setjara hik- 
mat diserahkan kembali Sans 
Saka jang dikibarkan dalam: per 

bourne kepada Ketua Komite 
Olympiade Sri Paku Alam. Ber- 

«ra Maladi tiba djrsa 4? orang. 

Belam Ada A 
lasamjUtk Ro 
'bah Kabinet 
Kata Ketua PSII Ara 

dji Kartawinata 
KETUA P.S.LL Arudji Karta 

winata menerangkan atas perta- 
njaan ,,Antara”, bahwa sampai 
hari Selasa kemarin pimpinan par 
tainia setiara resmi masih belum 
menerima sesuatu  pendjelasan 
mengenai resolusi dari Konperen- 
si Komisariat PSII - Kalimantan 
Selatan jang menuntut Kabinet 
sekarang ini menjerahkan mandat 
nja.  Selandjutnja Arudji mene- 
rangkan bahwa sampai sekarang 
partainja belum melihat adanja 
alasan2 kuat mengadakan pero- 
bahan atau mengkrisiskan Kabi- 
net, sekalipun PSII - melihat ke- 
lemahan2 dalam tubuh Kabinet 
sekarang ini jang menimbulkan 
perasaan tidak puas disana-sini. 

Selain itu dari Ketua Putjuk 
Pimpinan PSII itu ,,Antara” mem, 
peroleh keterangan bahwa rapat 
partai2 Islam jg diadakan baru2 
ini mengambil beberapa keputu- 

rengintensifkan dan memberi            
          

     

  

     
   

ya ia pernah menga 
tentang tidak terbatasnja 

perdjoangan blok Islam itu di 
dalam Konstituante sadja, Arudji' 

mengatakan, bahwa lebih dari 
itu pada masa keadaan jg sudah 
meningkat kearah perdjoangan 
prinsipiil ideologis seperti seka- 
rang ini dan ia jakin bahwa kini 
sudah tiba saatnja bagi partai2 
dan organisasi2 Islam mulai me 
rumuskan pokok2 dasar kemasja 
rakatan jang bersifat pedoman 
kehidupan jang dapat didjadikan 
pedoman untuk mengatur kehidu 
pan muslimin disegala lapangan. 
Dalam rangka ini semua Arudji 
menganggap bahwa All Islam 
Congress 'adalah forum satu2nja 
untuk mempertemukan pikiran 
dan pendapat serta kehendak ber 
bagai golongan Islam jang ada 
di Indonesia, Liga Muslimin dgn 
lain2 partai Islam jang belum ter 
gabung dalam Liga Muslimin 

Ap al ini lebih 
PrAndengyia 
Caraotehap 

n onWetenschappaa ? 

  
    
        

   

   

Nama Indonesia Makin 

Korena Berhasil Membendung Arus 
Kekuatan Kesebelasan Soviet — Kata 

1 DENGAN MENDAPAT sambutan hangat dari masjarakat 
Djakarta telah tiba kembali rombongan Olympiade Indonesia di 

pada djam 13.45 Selasa siang kemarin dari Melbourne. Sebelum 
rombongan meninggalkan lapangan terbang Kemajoran 
dulu diadakan upatjara antara lain penjerahan karangan bunga 
dari P.M. Ali Sastroamidjojo dan dari berbagai organisasi keolah 

nak Cooperation Administration) 

(minta pendjelasan, apakah jang 
"merdjadi pertimbangan untuk pe 

wa pihak jang berwadjib tentu- 
nja akan melihat dulu sebab2nja 
terdjadi peristiwa tsb., sebab dji 
ka' hal ini dilakukan karena ter- 

paksa mempertahankan hidun- 
nja,. maka pihak jang berwadjib 
harus mengambil tindakan setja 
ra bidjaksana, demikian Residen 
Kalimantan Timur, 

i Harum 

ja Di Djokarta 

pesawat GIA jang di-charter, 

terlebih 

Bantuan I.C.A. 
Untuk Indonesia” 

Dikurangi | ““ 
Alasan Pengurangan 
Belum Diketohui 
DJURUBITJARA Kem. Luar 

Negeri Soewito Kusumowidagdo 
atas pernjataan ,,Antara” mene- 
rangkan, bahwa Kementerian 
izuar Negeri telah meminta pen- 
djelasan2 dari duta-besar Indone 
sia di Amerika Serikat, Mukar- 
'o Notowidigdo, tentang pengu- 
angan bantuan ICA (Internasio 

kepada Indonesia. Kepada peme 
rintah Amerika Serikat akan 'di 

agurangan itu. 
Tentang pengurangan bantuan 

ICA kepada Indonesia itu ada jg 
menjebut diumlih. 504 - dari 
djumlah jg diharapkan oleh pe 
merintah Indonesia untuk tahun 
fiskal 1956-1957. Untuk tahun 
fiskal ini Amerika Serikat hanja 
akan memberikan bantuan se- 

»ANTARA” mendapat kabar, 
bahwa dalam sidang kabinet Se 
lasa malam kemarin Menteri 
Luar Negeri Ruslan AbdJulgani 
akan memberikan laporan2-nja 
tentang hasil2 kundjungannja ke 
PBB dan tentang konverensi para 
Kepala Perwakilan RI. di Djene 
wa baru2 ini. Selain itu untuk 
kedua kalinja sedjak Ruslan Ab 
Gulgani tiba kembali ditanah-air. 
hari Selasa pagi Diaksa Agung 
Suprapto, jang disertai Kepala 
Djawatan Reserse Pusat Mr. Se 
roadji, mengundjungi Ruslan Ab 
dulgani untuk minta keterangan2 
tambahan jang dianggapnja ma- 
sih perlu disekitar soal2 jang me 
njangkut Ruslan Abdulgani dalam 
hubungannja dengan perkara Lie 
Hok Thay dan De Guelju. 

Pertemuan jang dimulai pada 
djam 09.00 sampai djam 12.00 
masih berlangsung. 

Sebagaimana diketahui, janc 
pertama telah terdjadi semalam 
selama 4 djam, dari djam 20.0 
sampai djam 24.00, bertempat di 
Kementerian Luar Negeri. 

Keterangan singkat Djak 
sa Agung. 

- Djaksa Agung Suprapto men- 
djawab pertanjaan2 ,, Antara” se 
tjara singkat menerangkan, bhw. 
pendengaran keterangan Menlu 
Abdulaani jg telah dimulai pada 
hari Senen malam (jang pertama 
kali), masih belum selesai. Pada 
Senen malam itu, baru. sebagian 

sadja jang telah dilakukan dan 
masih harus dilandjutkan. Men- 
djawab pertanjaan Djaksa Aguna   terangkan, bahwa keterangan? 
jg diberikan oleh Menlu Ruslan 
Abdulgani sekarang ini kelak 
akan ditjotjokkan dengan kete- 
rangan2 Lie Hok Thay dalam 
pemeriksaan2 pendahuluan. Djak 
sa Agung tidak bersedia mem- 
berikan -keterangan2” lebih -djauh 
sekitar soal itu “dengan alasan 

  

»karena pemeriksaan belum .se- 
lesai”. 

rangan, apakah selama  kundj: 
ngan. Menteri Muda LN A.S.:un 
tuk urusan2 Timur Djauh, Wal- 
ter S. Roberison. selama 3 har: 
di Indonesia, masalah tsb. akan 
dibitiarakan oleh Kemiu dengar   diumlah lebih kurang US $ 15 

djuta dari djumlah jg pada mu- 
lanja hendak diberikan. ialah US 
$ 35 djuta. Tidak diperoleh kete 

pembesar USA tsb. Robertsor 
ditunggu kedatangannja di Djz 
Karta siang ini dari New Zea- 
land, dimana ia menghadiri kon 
perensi Kolombo. 

  

Peranan Blok A.-A.-A. 
Di PBB Semakin Penting 
Ketua Delegasi A.S Sering Mendekatinja 

Untuk Adakon Konsoltasi 
0. DILAPANG perkembangan politik internasional jang pen 

ting bagi Indonesia sedjak pada achir Nopember jl. ialah pe 
yanan jang semakin penting dari biok Asia-Afrika-Arab dim. 
PBB, demikian dikabarkan dari New York. Suatu effek jang 
kelihatan dari kekuatan jang semakin tambah dari blok Asia- 

| Afrika-Arab ialah perobahan dalam politik AS, dengan tan 
pakai ketua delegasi AS Henry Cabot Lodge sering2 menga 
akan konsultasi dgn anggota2 terkemuka dari blok A-A itu, 

Dr. Abu Hanifah jang memim 
pin delegasi Indonesia dalam P 
18 (sebelum dan sesudah men 
teri Ruslan Abdulgani dalam wak 
tu singkat menghadiri sidang2). 
Cemikian pula ketua2 delegasi? 
-A-A lainnja banjak sekali 
berada dalam keadaan saling me 
ngerti dengan  Lodge. Pidato 
renteri luar negeri jang perta- 
ma kali diutjapkan dimuka si- 
Gang umum hanja mendapat sam 
butan tepuk tangan sederhana sz 
dja. Ketika masalah Hongaria di 
bitjarakan, sebagian terbesar dari 
para anggota, jaitu jang tergo- 
long kedalam blok ,,Dunia Merde 

ka”, diliputi oleh suasana  ha- 
ngat, suara jang diperdengarkan 
oleh menteri luar negeri Indo- 
nesia jang berulang-ulang men: 
makan penjerbu2 Inggeris, Perar 
tjis dan Israel sebagai ,agrce 

sor”, tetapi setjara hati2 meng 
hindarkan istilah tsb. terhadap 
Sovjet Uni jang menjerbu Hong: 
ria jang tak berdaja, telah dite- 
rima oleh kebanjakan dari go- 
longan tsb. dengan rasa ,,tidak 
senang”. 

Perhatian dilapang politik inter 
nasional pekan jang lampau ter- 
Pa terutama pada masalah 

ongaria, sementara Inggris dan 
Perantjis telah menjatakan kese- 

Pemogokan2Dan 
Demonstrasi2 Te 

rus Di Irak 

MENURUT HARIAN2 di Le 
banon hari Senen  pemogokan2 
serta demonstrasi2 masih terus 
berlangsung di Irak. Harian ,,Al 
Ahbar” menulis, bahwa para pe 
mogok itsw mengatakan tak mau 
bekerdja kembali, sebelum Irak 
keluar dari Pakt Bagdad, Walau 
pun pemerintah Irak mengadakan 
segala tindakan2, namum rakjat 
Irak terus menuntut suvaja Irak 
keluar dari Pakt Bagdad, P.M. 
Noursi es-Said mengundurkan 
diri, menjokong perdjoangan Me 
sir, Siria dan negara2 Arab lain 
nia melawan imperialisme, tulis 
harian tadi jang kemudian menje 
takan, bhw, ratusan rakiat telah 
tewas atau luka2 karena polisi 
irak dan ribuan lainnia lagi di 
tangkap. (Antara), 

  

mereka dari Mesir. 
Sikap delegasi Indonesia dalam 

memberikan suara terhadap reso 
lusi2 jang diadjukan oleh negara? 
anggota dalam sidang umum PBB 
dalam pada Wu akan diikuti dgn   diaan mereka utk selekas mung- 

kin menarik mundur pasukan? 

Pemuda 
DALAM STATEMENTNJA 

nesia menjatakan tidak dapat me 
nerima kehendak pihak2 jang 
menginginkan pembubaran kabi- 
net Ali-Rum-Ihdam pada saat ini. 
Krisis kabinet tidak berarti, bhw 
pelbagai kesukaran jg. dihadapi 

| negara dan masjarakat dapat di 
atasi, bahkan hanja akan menam 
bah kesulitan2 dalam penjusunan 
pemerintahan baru. Demikian sta 
tement Pemuda Demokrat. 

Dalam pada itu Pemuda De- 
. 

  
  

D.P.P, Pemuda Demokrat Indo- | 

penuh perhatian oleh negara2 

hari Senen 

Agresi Inggris/Perantjis terha- 
dap Mesir tak lain hanja bertu- 
djuan untuk menguasai kembali 
Terusan Suez, demikian Nasser. 

Agresi Inggris/Perantjis 
." memukul diri sendiri. 
Sebelum menteri keuangan Me 

Sir, Abdul Moneimel Maishouni, 
katakan, bahwa agresi Inggris ter 
hadap Mesir mengakibatkan ke- 
katjauan keuangan serta ekonomi 
Inggris sendiri, sedang keadaan 
ekonomi Mesir tetap utuh, -Di- 
katakannja, bahwa Inggris "telah 
"memblokir: dana sterling Mesir di 
inggris,  mentjoba melumpuhkan 
perdagangan luar negeri Mesir 
dan ,pbank2 Inggris di Mesir telah 
menghentikan pula pemberian? 
keuangan jang normal bagi per- 
dagangan kapas Mesir serta pe- 
rusahaan2 industri cdan perniaga- 
an Mesir, tapi politik tadi telah 
merosotkan tjadangan dollar Ing 
gris, sehingga nilai sterlingnja 
mendjadi terantjam. Persediaan 
minjak Inggris telah merosot pula 
dan kekuatiran akan timbulnja 
pengangguran di Inggris makin 
bertambah besar. 

Sebaliknja perdagangan luar 
negeri Mesir bertambah besar 
dan projek industrialisasi didalam 
negeri terus berlangsung, , kata 
Maishouni kemudian. 

Pasukan? Israel 
garong di Sinai. 

Lebih landjut harian Mesir ,,Al 
Ahram' hari Senen menulis, bhw 
sasukan2 Israel telah mengada- 
kan penggarongan - serta peng- 
hantjuran, sebelum mereka meng 
undurkan diri dari Sinai. Pasu- 
kan2 tadi telah menggarong isi 
biara2,  mentjuri perlengkapan2 
pengeboran serta pertambangan 
minjak kepunjaan kongsi2 Inggris, 
Amerika dan Belgia disana, mem 
bawa lari ril2 serta bantalan2 
kereta-api dan alat2 tilpun, dan 
wanita2 Israel jang berpakaian 

meng- 

  

rakan.: 
sa 

2 : 
Ba 

  

f rganisasi berupa Gerakan. 
Pertemuan tsb. 5 

kan atas initiatif sebuah Panitya 
Penjelenggara jg antara lain ter- 
diri dari Kamawidjaja dan Djoni 
dan dihadliri oleh para peminat 
ig sebagian besar terdiri dari pe 
muda2, jg dalam pertemuan itu 
mengadakan pertukaran pikiran 
dan menindjau kemungkinan2 
djalan keluar dari kesulitan2 jg 
dihadapi Rakjat dan Negar, In- 
donesia dewasa ini. 

Tertjapailah kata sepakat un 
tuk mengambil langkah2 kearah 
terwudjudnia sebuah gerakan pe 
muda, jg dalam usahanja untuk 
menielamatkan tanah air, bangsa 
dan Negara itu akan mengutama 
kan kepentingan "Negara dan 
bangsa diatas kepentingan partai 
d?n golongan. | 

kan hari Minggu itu diuga anta 
ra »nggota2 Panitya 'Adhoc dan 
Panitya Penjelenggara  Sementa' 
ra tsb. disusun sebuah Panitya 
io lebih terbatas lagi djumlah: 
anggotanja, jaitu terdiri 7 orang. | 
ig bertugas merumuskan Rentia 
n. Anggaran Dasar Gerakan jg 
difiita?2kan itu. 

Rentjana Anggaran Dasar ini 
diharapkan akan selesai dalam 
waktu. dua minggu untuk selan 
djutnia diadjukan oleh Panitva 
Penjelenggar, Sementara kepada 
nara peminat ig bersangkutan da 
lam sebuah pertemuan. ig diha- 
rapkan bula akan dihadliri oleh 
neminat2 ig lebih banjak djum 
lahnja dari pertemuan jp perta- 
ma. 

Dapat ditambahkan bahwa Ge 
rakan barn tsb. dimaksudkan gu 
na membentu Pemerintah dalam 
"sahania membasmi  anasir2 
nenvhamha' kemadjuan dan pem 
hangunan Negara. 

Presiden Hari 
Rebo' Kembali 
Ke Djakarta 
MENTERI Pekerdjaan Umum | 

dan Tenaga Ir. Pangeran Noor, | 
Keuangan Jusuf Wibiseno dan 
Perekonomian Burhanuddin hari | 
Selasa siang kemarin telah tiba | 
zembali di Djakarta dari kun- | 
djungarnja ke Bali selama tiga 
hari. Kundjungan mereka ke 
Bali itu atas panggilan Presiden 
Sukarno untuk membitjarakan 
pembangunan projek peristiraha- | 
tan untuk tamu2 luar negeri di | 
YTampaksiring. Dapat dikabarkan, | 
bahwa Presiden akan kembali | 
ke Djakarta hari Rebo inicdan 
Kemis malam akan menghadiiri 
Gjamuan makan kehormatannja 
ig diselenggarakan oleh Keduta- 
an Besar Soviet Uni di Djakarta,   lainnja. 

Demokrat 

bubaran 
mokrat Indonesia — menghendaki 
dalam menghadapi kesulitan ne- 
gara dewasa ini, supaja pemerin 

tah lebih progressif melaksana- 
kan programnja dan menggiatkan 
alat2nja, untuk menghasilkan pe 
kerdjaan jg. lebih produktif, dan| 
mengatur penghematan keuangan 
negara sebaik2nja. 

Untuk ini diperlukan . kerdja- 

(Antara) 

  

“ 

| 
Pi 

Nasser:PertempuranBi- 
sa Kobar Lagi TiapSaat 
Bila Agressor Tak Mempertjepat Menarik Mundur 
Pasukan2nja — Pegawai Dan Polisi Mesir: |Dilaith 

Bertempur Melawan Pasukan Pajung 
PRESIDEN MESIR, Djamal Abdul Nasser, 

saat pertempuran akan dapat berkobar lagi, bila In 
kan mungur pasukan2 mereka dari wilajah Mesir. Dalam interpiunja dengan mingguan Italia 

Png diterbitkan hari Selasa kemaren, Nasser perintah gentjatan sendjata telah « 
diterima baik oleh Mesir, karena tjintanja akan perdamaian. Putusan PBB itu tak meletak 
kan sjarat2 bagi penarikan mundur pasukan agresor dari wilojah Mesir. Negeri kami mala“ 
han teiah bersikap terlalu sabar, tapi kesabaran mempunjai 
akan dapat berkobar kembali setiap saat. St 

memperingatkan, bahwa setiap 
ggris/Perantjis tak mempertjepat. penari 

batas2nja dan pertempuran 

A-A Adjukan Ke 
solusi Baru Di 

p. B. B. 
Minta Hammarskjoeld 
Merundingkan Situasi 

Hongaria . 
GOLONGAN Asia-Afrika di 

PBB pada hari Senin telah ber- 
sepakat untuk minta kepada se- 
kretaris djendral Dag Hanmar- 
skjoeid, supaja segera mulai be- 
runding denggn pembesar2 So- 
vjet dan Hongaria mengenai si- 
tuasi di Hongaria. . 4 

Sebuah resolusi baru jang di- 
kemukakan  disidang  madjelis 
umum PBB oleh India, Ceylon, 
Birma dan Indonesia minta ke- 
sada Dag Hammarskjoeld, utk. 

| merundingkan situasi di 'Honga- 

“ia dengan para pembesar Sova 
et dan Hongarja di New York 

dan djika perlu pergi ke Mos- 
kow.  Usuj| ini diadjukan oleh 
Krishna Menon dari India, wak 
"1 sidang madjelis umum sedang 
memperdebatkan resolusi ' Ame- 

rika Serikat jang disokong oleh 
16 negara lainnja jang mengan 
Cjurkan agar tjampur tangan 

(svjet di Hongaria dikutuk. 
« 

“ 

  

seragam menggarong rumah2 ser 
ta toko2. 

4.175 Polisi Mesir di- - 
latih. 

Selandjutnja harian tadi kata- 
kan, bahwa selama bulan Nopem 
ber kementerian dalam negeri Me 
sir telah selesai melatih sebanjak 
4.175 orang polisi serta pegawai2 
dalam tjara2 bertempur melawan 
pasukan2 pajung. Polisi2 itu diu 
ga dilatih berternpur didjalanan2 
Can menggunakan ,sendjata2 oto   

ai 

Dalam rapat ig chusus diada | 

mmatis modern, tufis harian tsb. 
(Antara). 

Inisiatip Bandung: Ge- 
: Untuk Menje- 3 

lamatkan Negara . - 
DALAM RANGKA usaha untuk menjelamatkan .fanah 

air, masjarakat dan Negara Republik Indonesia dari" gedjala2 

Gan anasir2 jang menghambat pembangunan Negara dan ma 

sjarakat, hari Minggu 9 Desember j4. di Bandung telah diada 

kan sebuah pertemuan jang setelah melatui pertukarran pikiran 

membentuk sebuah Panitia Ad Hoc, jang bertugas 

mengambil langkah? kearah tersusunnja Anggaran Dasar suatu 

diselenggaraj 
ps 

Pemerikeaan 

»“»Uang, Palsu" 
— Tjipajung. » 
Lie Soei Ek Mungkir 
Atau Terus Ber-fu- 

ter-Putar Sadja 
PENGADILAN NEGERI Bogor 

Senin telah melangsungkan si- 
dangnja jang ketiga chusus utk 
memeriksa Lie Soey Ek (direktur 
Pertjetakan Archipel) jang ditu 
duh tersangkut dalam komplotan 
pembuatan uang palsu di Bunga 
low Sakti, Tjipajung. Sebagai 
saksi hari itu diperiksa Oey Jok 
Sing danGouw Giok Toa, sedang 
kan Sie Tik King jang telah di 
periksa pada dua kali sidang ja 
lalu sering dipanggil kedepa. 
oleh karena Lie Soey Ek atasi 
pertanjaan Hakim senantiasa mem ' 
beri djawaban jang berbelit? atau 
mungkir, Saksi2 Oey Jok Sing 
maupun Gouw Giok Toa pada 
jaumumnja memberatkan Lie Soey 
Ek dan memberi keterangan? pen 
ting jang tak djauh bedanja. 
Diterangkan, bahwa Lie pernah 

berkata ketika mereka sedang ada 
Girumahnja, ,,Ik weet wat jullie 
van plan zijn. Kenapa hanja hen 
dak membuat uang tjekow (sering 
git, Red.), lebih baik membuat 
jang seratus sadja, itu lebih mu- 
dah", sambil ja mengeluarkan 
uang seratus dari sakunja dan 
»bilamana sudah selesai taruh sa 
dja disini, karena kalau saja jg 
mengedarkan tidak. ada jang hen 
dak mentjurigainja karena saja 
orang kaja”. Atas pertanjaan Ha 
kim, Lie mendjawab, bahwa mak 
sud mengeluarkan uang Rp. 100,- 
itu bukan untuk uang palsu tetapi 
(untuk reklame, katanja. Lie per 
nah berkata pula ,,veel success” 
ketika para saksi2 itu keluar dari 
rumahnja membawa barang2 jang 
sudah dibeli daripadanja. Pun 
Lie pernah berkata: ,,Sebaiknja 
uang diedarkan bilamana keadaan 
sedang gontjang”. 

Atas pertanjaan Hakim apakah 
Lie pernah mengeluarkan antjam 
an-antjaman ketika mereka ada 
dalam tahanan sementara, Oey 
Jok Sing berkata, bahwa ILie per 
nah berkata bisa mengerahkan 
10.000 orang untuk mengambil tin 
dakan kepada keluarga Sie Tik 
King, Oey Jok Sing dan Gouw 
Giok Toa bilamana mereka tidak 
menarik kembali perkataan? mere 

Ika. Atas pertanjaan Hakim apa- 
kah itu benar, Lie mendjawab ber 
belit2: ,,Saja memang meraM sa 
kit hati kartna merasa didjeblos 
kan”. Ia tidak mendjawab dengan 
djelas ,,ja” atau ,,tidak”. Oey 
Jok Sing, Gouw Giok Toa dan 
SieTik King sampai pemeriksaan 
selesai tetap tidak merobah pen- 
diriarrmja, dan tidak akan men- 
tjabut kembali keterangan?2nja itu, 
tapi sebaliknja terdakwa Lie Soey 
Bk tetap membalas dengan ber 
belit2. Sidang akan diteruskan pa 
da tgl. 18 Desember untuk menda 
tangkan saksi2 lainnja, oleh kare 
ba Lie tetap mungkir, 

Tidak Setudju Pem- 

Kabinet 
sama setjara teratur dan djudjur 
antara partai2 terutama pendu- 

kung pemerintah, dan bantuan 
masjarakat jang ichlas, supaja 
pemerintah dapat bekerdja lebih 
tenang. 

Selandjutnja mengenai tinda- 
kan2 pembunuhan jg. dilakukan 
Belanda terhadap patriot2 Indo- 
nesia itu DPP Pemuda Demokrat 

Indonesia menjatakan kutukannja 
terhadap tindakan2 Belanda itu, 
Pemuda Demokrat Indonesia me 
njerukan kepada negara2 Asias 
Afrika menggiatkan usahanja su 
paja PBB mengachiri kolohialis- 
me. Belanda diwilajah Irian Ba- 
rat, supaja rakjat Irian Barat da 
pat hidup merdeka bersama? 
rakjat Indonesia — dalam negara 
Republik Indonesia, menudju ke- 
makmuran dan kebahagiaan, De 
mikian statement DPP Pemuda 
Demokrat Indonesia, 
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' NGAN, DOA MANT 

     Diminta lekas kembali ke Turisari V/10, Solo dengan me- 
"" dan SURAT2 PEN- 
ingunan Gedung SMP 

  

jang bertalian dengan Panitia 
1 TI di Surakarta. 

       
niarankan SPEDA Prempuan merk ”Simple» 

   
    

  

         

   

Apabila didalam waktu 5.hari tidak memenuhi pang- gilan ini akan diserahkan kepada jang berwadjib. 

        

NY. )Siara Merdeka” & 

: Hetami 
: Dii. Merak (Purwodinatan Utara) 1la 

i , edaksi 1228 Semarangg 
Adegan Kikan, 2081, Data, 

A2. . 4 NGGANAN:: 3 iv 2 

BLM. KOTA : ,Suara Merdeka” (den materai) — Rp. 13,— 
Suara Merdeka”/,,Minggu In?” Rp. 13)— 4- Rp. 3:— — Rp: 16,— 
LUAR KOTA: Suara Merdeka” (dengan materai) — Rp. 14,—J: 
Suara Merdeka”/,,Minggu Rp. 3— — Rp. 17,:— 

  

Harga Advertensi ,,Suara Merdeka” Rp. 0,95' per yam.-kolom, : 
JETJERAN : ,,Suara Merdeka” Rp. 0,75. Minggu Ini” Rp. 1,—       
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PERTANIAN B. PERDAGANGAN. 

  

  

“Aa 
H1. BiDyi-BIDI 1. HASIL BUMI 

2. TEMBAKAU 2. BIDJI-BIDII 

3. RAMI. |“ 3.' BAHAN ALAT2 
Lp NU 2G IA Sg PERTANIAN 
4. ROSELLE "4 RAK ERAREN . 
3. PERGENAR, £. 5. LAIN-LAIN. 

DIPIMPIN OLEH TENAGA-2 AHLI! 
PERSEROAN PERTANIAN INDUSTRI & 
2 DAGANG NASIONAL 

(0 P.T. SUMBER BUMI” 
Direktur: Soedjoed. 

4 Alamat/Kantor sementara : 

KALITAN — SOLO. 

DUNLOP 

  

  
   

   

  

  

56-05 

  

CNN B. 5 CUSHION TYPE   "THE WORLD'S 

MASTER TYRE 

  

      

DUNLOP RUBBER CO. (INDONESIA) LTD. 
The Dunlop Rubber Co. (Indonssia) Ltd., Tanah Abang Bukit no. 3, 
Djakarta, offers all assistance and technical aid free of charge 
to National Importers to enable them to import Dunlop products 

. Girect from Dunlop factories throughout the world. 

Isukan ini jang 2 kompi besar kemungkinannja akan berasal 

Sebagai Anggauta2 Pasukan Polisi PBB 
—DipimpinOlehKaptenSukerno & Suprapto 

DARI FIHAK jang mengetahui wartawan ,Suara Mer- | 
|deka” mendapat keterangan2, bahwa kontingen pasukan Polisi 
(PBB (Unef) dari Indongsia jang akan dikirim ke Mesir akan 
terdiri dari satu detasemen 3 kompi tentara. Dari 3 kompi pa 

dari Djawa "Tengah (TT IV Divisi Diponegoro). Untuk pelak 
sanaannja dewasa ini dikalangan TT IV sedang diadakan per 

   

  

  

Lengkap dan Istimewa Benar! 
Serangkai (2 Buku) Hanja ip. 30.— 
» PUSAKA GURU DJAT 66 

(Primbon, Doa, Mantra Luhur) 1 1 

Muntjul Tagi buku idaman Saudara Sena 
Himpunan KI SASTRAHANDAJA. 

Bae ISI BUKU al: Lam- 
bang dan artinja tahun 
sirah bagi radja (pe- 
merintahan?), firasat- 
nja segala kedjadian: 
gerahana, gempa bumi, 
bintang sapu, watak 
tahun, rahasianja hari: 
Neptu, pantjasuda, ra- 
kam dsb. guna segala 
kepentingan, meliat na 
sib, kepergian, perka- 
winan, mentjari peker- 
djaan/nafkah - sampai- 
pun pergi perang meng 
gempur musuh dan 
masih banjak sekali 
lainnja: Saat, Naas, 

1 Gea Bangas, hari SRI dil. 

Rahasianja ADJI WIDJI (untuk memperoleh keturunan jang mu 

lia, luhur, bidjaksana dan berbudi), segala sesuatu jang penting2 
dan berguna bagi mereka jang menemui kesukaran dalam pertjin- 
taan/perkawinan dan ingin memperoleh keberuntungan dalam 
kehidupan suami-isteri, katuranggan wanita, rahasianja andang2. 
Petikan Kawruh Kamanungsan, gambaran keadaan Alam dalam 
satu dzaman, SJARAT2 UNTUK MENTJAPAI APA SADJA. 
Hawang Huwung Hamengku Hana, untik memilih Kawula Gusti 
atau Djiwa/Raga, Kuntjining Keslametan, RAHASIANJA 'TA- 

A MANTRA LUHUR : berpuluh-puluh matjam djapa- 
mantra luhur lengkap untuk apa sadja, al: supaja naik pangkat, 
berhasil dlm, segala usaha, menghapuskan hati ruwet, menang 
djudi, pengasihan, mohon pertolongan malaikat, Faidatun, Sokibul- 
hahfi (menolak maling dan api), segala hal bagi mereka jang 
menemui kesukaran dim. PERKAWINAN, MOHON SUPAJA 
MEMPEROLEH ANAK, MOHON DIKURNIAI ANAK LELA- 
KI, mentjari pentjuri, dan berpuluh-puluh matjam lainnja ig adjaib 
gan istimewa benar!" Sita 
Dihimpun mendjadi 2 djilid (serangkai). Harga lengkap serangkai 
(2 buku) semestinja Rp. 45.— tambah ongkos kirim 1075. Tetapi, 
pesanan poswesel jang diterima mulai sekarang sampai tgl. 30 De- 
sember 1956 (terbit buku didalam bulan Desember djuga) HANJA 
Rp: 30.— sudah terhitung ongkos kirim Tertjatat. PERHATIAN : 

   

  

| selewatnja batas tanggaP harga buku PASTI DINAIKKAN! KA- 

RENANJA ITU, PESAN DAN KIRIM POSWESEL HARI INI 
DJUGA, LAN 5SUNG KEPADA PENERBITNJA : 

Usaha Penerbit | 

DJL. BITINGAN LAMA 36/Su, — KUDUS. 

Ro
 

  

    
    

Tanggal 7 sampai 13 December 1956 
“WILLIAM HOLDEN 

JENNIFER JONES 

»Love Is A Many 
Splendored Thing” 
'CinemaScope Technicolour : 

  

“ 

  

  
Peringatan Doso 
Warso SOBSI 
TUDJUAN POKOK dari pada 

SOBSI adalah djiwa proklamasi 
17. Agustus 1945 untuk menjatu- 
kan buruh selnruh ndonesia 's€ 

'tjara luas di tanah air kita kare 
na jiwa proklamasi itu adalah 
berdjuang untuk menegakkan In 
donesia jang masih muda terha 
dap gangguan? dari dalam mau- 
pun dari luar, demikian “a.l. pida 
to Sekretaris Dewan Tjb. SOBSI 
Semarang dalam memperingati 
Ulang tahun ke X SOBSI jang 
dilangsungkan Senin malam di 
Lido Semarang jang dihadliri 
oleh pelbagai para undangan. 

siapan2 jang sudah berada ditingkatan landjut guna pemben 
tukan 2 kompi pasukan polisi PBB tadi. 

4 

Tapi putusan terachir menge- 
nainja masih menunggu dari pu- 

'sat. Sementara itu. dikabarkan, 

bahwa 2 komandan kompi dari 
3, kompi tadi, kabarnja pun akan 
diambilkan dari perwira TT IV, 
'antaranja Kapten Suprapto dari, 
'Bataljon 441 TT IV dan Kapten 
Sukarno dari Staf RL TT IV. 
Djuga komandan  detasemennja 
besar kemungkinannja akan ber- 
asal dari TT 4 

Seterusnja dapat pula ditam- 
bahkan, bahwa pembentukan pa- 

ini 'diambilkan dari anggauta2 
ketentaraan setjara perseorangan, 

djadi bukan setjara korps-ver-   Dengan menuturkan .sebab2 ter 

lambatnja peringatan ini dan la- 

hirnja SOBSI pada tgl. 29 Nop. 

1946 serta peresmian dari pada 

berdirinja SOBSI dalam konggres 

nja ke I di Malang dalam th. 

1947 dan mendjadi anggauta pula 

dari Gabungan Serekat Buruh se 

luruh Dunia, kemudian diriwajat 

kan tentang sedjarah perdjuang- 

an SOBSI jang mengalami pula | 

pukulan0,. jaitu a.l. peristiwa Ma 

diun th. 1948 dan razia Agustus 

th: 1901 Kabinet dr. Sukiman, 

hingga banjak kader SOBSI dipenj 

djarakan di Nusa Kambangan. 

Sedjak th. 1952 SOBSI mengada- Ingah jang melangsungkan konpe- | 
kan konsolidasi dengan: mengada 

kan a.l. konperensi nasional sam 

pai th. 1955 dengan mengadakan 

kongres nasional SOBSI ke II, 

hingga keadaan SOBSI makin 

kuat sampai/dewasa ini. 

Kemudian pidato diberikan oleh 
D.D. SOBSI Djateng jang setja 

Supaja Joint Statement 

band. Semuanja diambilkan dari 
anggauta2 “bagian infanteri, de- 
mikian kabar jang didapat ,,Sua- 
ra Merdeka.” 

Masjumi Djawa 
Tengah Tuntut: 

  

tIndo-Rusia Dibatalkan 
MASJUMI wilajah Djawa Te- 

rensinja di Solo tgl. 8 dan 9/12, jg 

sukan2 polisi PBB dari Indonesia| 

| Terhenti Sedjenak 

2 Kompi Tentara TT IV Se 
(Akan Dikirim Ke Mesin js. s5 xi Yon 105 

'Djamus, jaitu KAA, No, 640 utk 

pai Ik. 60m kemudian KA tsb tlh 
I-berhenti lagi dengan mendadak, 

Ar ts! 

  dihadiri. oleh utusan? dari semua 

tjabangnja jang ada di Djawa Te- 

ngah, telah mengeluarkan suatu 

pernjataan, jang berisi tiga soal 

jalah pertama: mendesak kenade 

Pemerintah dan Parlemen untuk 

membatalkan Joint Statement In- 

donesia Sovjet Rusia, kedua: men   ra luas membentangkan perdjuang 
an SOBSI selama ini jang mem 
punjai anggauta lebih dari 2.600. : 
000 orang atau separo “dari pada : 
djumlah buruh jang ada di Inda 
nesia. Mengenai 7 orang patriot 
Irian Barat jang dibunuh Belan- 
da, SOBSI mengadjukan protes 
pada tindakan Belanda itu. Ditu 
turkan pula, bahwa dalam th. 
1957 SOBSI. telah merentjanakan 

desak pula kepada Pemerintah 

dan Angkatan Darat, supaja ber 

pegang teguh pada 'piagam Jogja, 
dan ketiga: mendesak kepada Pe- 
merintah supaja membersihkan Gi- 
ri dari Menteri? jang dapat meru- 
sak kewibawaan Pemerintah dan 
kehormatan. Negara. 5 
Diterangkan, bahwa keputusan 

serta penjataan tsb diambil sete- 
lah diadakan pembahasan dengan 

pendidikan nasional jang akan di .mendalam tentang persoalan-per- 
langsungkan di Pusat dan di Da 
erah2. Achirnja dikatakan, bahwa 
SOBSI akan berdjuang terus ggr 
dasar kongres ke .I, 1 
menegakkan RL.I., kebahagiaan, 

| kesedjahteraan masjarakat dengan 
“kerdja keras. 
| Sambutan2 a.l. diberikan Oleh 
ketua DPRD K.B:S., Wk.. Pang- 
'lima Divisi P. Diponegoro, Partai 
Masjumi jang mengharapkan ker 

tdjasama jang baik sesudah “pemi 
“ihan umum jang merupakan lem 
Ibaran baru dengan djalan hormat 
'menghormati sopan santun untuk 
kepentingan negara, pula sambu 
tan dari SB. Kempen KBS jang 
mensitir bantuan2 SOBSI dalam 
'aksinja menghadapi bekas Mente 
jri Penerangan Sjamsuddin “St. 
Makmur. ' 3 

Sambutan terachir adalah fihak 
BTI jang mengharapkan pula per 
hatian SOBSI mengenai peratur- 
an Pemerintah no. 1/1956. . Malam 
peringatan itu dilangsungkan da- 
Ham suasana ramah tamah. 

'sesan2 MENGUNDURKAN DIRI 
i DARI UNSA. 

  

Bekas Ketua I Dewan Mahasis 
wa Universitas Sawerigading Se- 
marang sdr. Yitno atas pertanja- 
an ,Suara Merdeka” menjatakan, 
bhw sebablbnja pengunduran &iri 

yjang dilakukan oleh Dewan Maha 
« 'siswa kemudian di ikuti oleh para 

mahasiswa dari Universitas tsb. 
mulai tgl. 3 Desember jl. ialah ka 
irena: 1. Adanja kekosongan pim-| 
pinan dari Universitas Saweriga- | 
ding Semarang. sedjak beberapa 
waktu lamanja: 2. adanja pengun 

'duran diri dari beberapa docent 
untuk memberi kuliah2 di Univer 
Isitas tsb. dan alasan jang ke-3 ka 
rena Dewan Mahasiswa tidak da- 
pat menjetudjui beleid pimpinan 
Universitas pada waktu2 jl. Demi-, 
kian dinjatakan oleh sdr. Yitno.' 
Diterangkan lebih landjut,. bahwa 
@jumlah mahasiswa kira2 ada 150 
orang jang telah mengundurkan 
diri. “ 

Seperti diketahui, Universitas 
Sawerigading Semarang berdiri se 
djak kira2 bl. September 1955, me 
miliki fakultas2 Hukum. dan Eko- 
nomi, dan Para mahasiswanja ba | 
ru beberapa bulan berselang me-' 
ngadakan perpelontjoan untuk per 
tama kalinja. 

RABUK PESENAN Jyz TIDAK | 
TJOTJOK. | 

Dalam sidang seksi D dari 
DPRD Peralihan Propinsi Djawa 
Tengah jang baru2 ini dilangsung 
kan dgn disadjikan 8 atjara. dian- 
taranja baru 2 atjara jg dapat di 
bifjarakan. Dua atjara itu jalah 
tentang soal2 agraria mengenai 
wilde occupatie, pekerdjaan Rawa 
Pening, dan Pertanian jg bersang i x 
kutan dgn pembelian/pesenan ra Kotaprad 
buk ZA. Seperti diketahui, Peme 
rintah Propinsi Djawa ' Tengah te 
lah memesan rabuk Z. A. pada 
N.,V. Barkah di Djakarta sebanjak 
2000 zak, jang setiap kilogramnja 
seharga. Rp. 1,40. Belakangan ba- 
rang2 tsb telah dikirim sebanjak 
600 kg., ternjata barang? jg di- 
kirim tsb tidak tjotjok dengan 
pesenan jang diminta semula. Ber 
hubung dgn itu sidang seksi D 
tsb minta pertanggungan djawab 
pihak N.V, Barksh, f 
Mengenai penempatan tanah-ta- 

nah liar (wilde occupatie) sidang 
akan mempeladjari dulu tentang 
peraturan dan Undang2 jang ma- 
si berlaku. Dengan. demikian ke- 
dua atjara tsb belum memperoleh 
keputusan jg chusus (Antara). 

SIMPONI KE-9 BEETHOYEN 
Di SEMARANG. 

Atas usaha himpunan Loge di 
Semarang, Senin sore djam 8 ma 
lam telah diperdengarkan untuk 
kalangan terbatas simponi ke-9 
dari Beethoven jang sudah terke 
nal itu, Penjelenggaraan ini di- 
langsungkan digedung himpunan 
tsb. disebelah belakang kantor 
kedjaksaan ds Pontjol sedang pe 
mutaran plaat dilengkapi dengan 
Hi-Fi, hingga suaranja terdengar 
penuh seolah-olah musik itu di- 
mainkan didepan hadlirin. 
Komentar diberikan. oleh Dr. 

Mosl dari pabrik radio Telefun- 
ken. Seperti kiranja sudah di- 
maklumi, maka simponi ke-9 ini 
dimaksudkan Sebagai lukisan dari 
terdjadinja alam dunia ini dan 
perdjuangan abadi antara kebai- 
kan dan kedjahatan, atau antara 
gelap dan terang. Bagi anggauta 
himpunan tsb., penjelenggaraan 
musik ini dimaksud sebagai bahan 
pemikiran mengenai kehidupan jg 
selalu penuh dengan perdjuangan 

soalan Joint Statement Indonesia/ 
Sovjet. Rusia, sekitar Angkatan 
Darat dan ketidak puasan masja- 

jaitu untuk rakat terhadap hasil2 kebidjaksa- 
naan kabinet sekarang. Dengan 
mengingat, kedjadian2 jang dide- 
rita rakjat Hongaria akibat agres- 
si Sovjet Rusia. jang berlindung 
dibawah pact Warsawa, kedia- 
dian2 dalam Angkatan Darat pada 
peristiwa 17 Oktober 1952 dapat di 
selesaikan dengan piagam Jogja, 
dan dgn pertimbangan demi kese 
lamatan Negara R.I. harus dilak- 
sanakan politik bebas dan aktip 
setjara sungguh2 dan konsekwen. 
keutuhan Angkatan Darat sebagai 
alat Negara dan pembersihan da- 
lam .kabinet. untuk mendjaga ku- 
rangnja. kepertjajaan rakjat. 

PENGURUS PERSATUAN PrE- 
DJUANG ISLAM JG. BARU. 
Persatuan Pedjuang Islam Be- 

kas Bersendjata tjabang. Kudus 
minta kita kabarkan, bahwa susun 
an pengurus Persatuan Pedjuang 
Islam: tsb. jang baru .disusun se 
bagai berikut: ketua umum Moe- 
clas, ketua I,II: A. Sanoesi, Sho 
dig, penulis I,II: Mashoedi, Fa- 
dlan Wasfis: Bendahara: Wando- 
no, dan lain?nja sebagai pemban- 
tu. Persatuan Pedjuang Islam 
tjab. Kudus tsb. anggauta?nja ter 
diri. dari bekas "TNI, Hizbullah, 
Sabilillah, D.M.P.IL.I. (Dewan 
bilisasi Pemuda islam Indonesia) 
dan anggauta2 kelasjkaran lain- 
nja. 

PEMILIHAN LURAH DI 
KARANGASEM. 

Hari Sabtu jbl. telah dilakukan 
pemilihan Lurah. di Karangasem 
Genuk (Trimuljo) Adapun tjalon2 
nja terdiri dari 6 orang jang ha 
silnja sdr. Salepan terpilih men 
djadi Lurah dengan mendapat 
241 biting. Tjalon2 lainnja jang 
mendapat biting sbb.:Bakri 71 bi 
ting, Slamet 175, Hadji Edris 11, 
Abdullah 112 dan Iskandar dapat 
25 biting. Djumlah suara jang ma 
suk Ik. 643. Demikian berita da 
ri Lurah Bugangan Sewarans 
KAMPANJE PENERANGAN 
Djawatan Penerangan Kabupa- 

ten Semarang dalam bulan Desem 

| kan waktu La. it 
“maka kini terpaks, harus dibikin 
“ djalan darurat 

Mo Semg. 

'diberangkatkan dari Tawang 
Ida djam 14.470 14 , 

  

Krn.€ Gunting 
Djatub...., 

KA Solo- Semarang 

SUATU kedjadian jang state! 
gelikan hati timbul, sesudah se- 
bagian besar penumpang kereta 
japi jang merasakan  ketjemasan| 
|hatinja dan saling timbul tanja-| 
menarija, karena menduga' telah 

kereta-api. PAR, 

Kisah ini telah terdjadi pada 
tal. 6-12-1956 sekira djam 15,05 

djurusan Semarang - Solo jang 
pa- 

K.A. tsb. sesampainja di Dia 
mus dan telah selesai menurun- 
kan penumpang kemudian dibe 
rangkatkan lagi, tetapi baru sam 

a banjak penumpang K. 
. jang ribut2 karena men 

duga telah terdjadi sesuatu ketji 
lakaan. 
Setelah beberapa orang penum 

Aan 

pang melihat ke belakang tiba2/ 
terlihat pak kondektur lari terj 
buru2 takut ketinggalan K.A.- 
nja sebabnja sebuah gunting 
Kaartjisnja telah djatuh ke ta- 

tergilasf- 
| kearah suatu krisis kabinet, sekarang ini tampaknja sudah djernih, terutama sekali sesudah 

ada niat untuk mengadakan pertemuan diantara tokoh2 politik dari ,,tiga besar” Pemerintah. 
|. Dalam menghadapi setiap persoalan jang pen ting biasanja tokoh2 atau ketua2 umum PNI, 
Masjumi dan” NU mengadakan “pertemuan 'sewaktu2 dau pertemuan jang direntjanakan dim 
waktu jang singkat ini adalah terutama untuk membitjarakan ketegangan jang terdapat di | 

njai hubungan dengan kedudukan kabinet. 

Radic: 

  

    
   carta 

SUASANA POLITIK ja 

  

Djadi Akademi 
"Angkatan Laut 
Presiden” Akan Serah- 

kan Pandji2 AAL 

PADA UPATJARA lustrum 
pertama Institut Angkatan Laut 
'Marakrembangan Surabaja pada   nah. 

90 Meter Djalan 
Propinsi Longsor 
HARI SENEN kepala djawa- 

tan pekerdjaan umum. Djawa Ba 
rat prof. Ir. Djajadinoto, kepala 
bagian djalan/djembatan peker- 
djaan umum Djawa Barat Ir. 
Kwee. Hway Sian telah meme 
riksa keadaan akibat tanah long 
sor jang terbesar di Djawa Barai 
di Fasirendong desa Sukahurip 
fketjamatan Salawu) di kilometer 
86 antara Garut dan Tasikmalaja. 
Seperti dikabarkan tanah longsor 
ita mulai tgl. 1 Desember 1956 
dan berlangsung -terus menerus 
sampai sekarang ini: djalan pro- 
pinsi sepandjang 90 meter ter- 
bawa longsor dan tanahnja me- 
nutup kali Tjigarunggang terletak 
5 meter dibawah djalan. 

Menurut Ir, Kwee untuk per- 
baikan djalan ini akan dibutuh 

2 tahun. Karen, itu La 

  

jaitu kebagian 
atas bukit disitu. Ditegaskannja 
pula bahwa kedjadian ini adalah 
tanah longsor jang terbesar di 
Djawa Barat jang menimpa dia 
lan besar jang tak pernah diala 
minja. Berapa lama hubungan Ia 
lu lintas terbatas belum diketa- 
hui. (Antara) 

hari Selasa tgl, 18 Desember '56 

jang akan datang, Presiden Su- 

karno akan menjerahkan pandji2 
Akademi Angkatan Laut kepada 

Corps Akademi Angkatan Laut. 

Pemberian Pandji2 Akademi tsb. 

menurut putusan Presiden adalah 

sebagai tanda penghargaan terha 

dap kesatuan jang telah berdjasa 

kepada bangsa dan negara. De- 

mikian keterangan Komandan 
IAL Major Djaelani pada hari 
Senin pagi. 

Selandjutnja diterangkan bah- 

wa sesuai dengan putusan Men 

teri Pertahanan ad. interim baru 
baru ini Institut Angkatan Laut 
diganti  namanja dengan Aka 
demi Angkatan Laut” jang pada 
dasarnja adalah untuk menjesuai 
kan diri dengan pandangan ma 
sjarakat terhadap: mereka . jang 
lulus atau sedang beladjar di 
A.L. Dikatakanja mereka itu pa 
da hakekatnja setingkat dengan 
akademisi. Menurut  Djaelani 
penggantian nima IAL dengan 
akademi tsb. tidak berarti bahwa 
status akademi AL itu akan men 
djadi berubah dan berlainan de 
ngan status JIAL. Menurut ren- 
tjana, presiden akan memberikan 
amanatnja jang akan diutjapkan 
"dalam penierahan pandji akade 
mi AL pada djam 10.15 Selasa 
pagi tgl. 18 Desember. Demikian 
diterangkan dari AL. 

  
  

Karena Tidak Paas 
Akan Beleid. GKBI' 

Itulah 'Sebabnja Maka Lalu Didirikan Dju- 
ga GIPN -Ment. lerekonomian Tgk 

' Setudju GKBI Petjah : 
BERHUBUNG DENGAN salah satu keputusan dari Kon 

perensi N.W, wilajah Djawa Tengah tanggal 1 dan 2/12 j.l. 
di Salatiga, jang mendesak kepada Menteri Perekonomian su 
paja memberikan pengakuan kepada Gabungan Koperasi Pem 
batik Nasional sebagai induk pembatikan dengan pemberian2 
fasiliteit jang sama dengan G.K.B.I. (Gabungan Koperasi Ba 
tik Indonesia), lebih landjut ,,Antara” mendapat keterangan, 
bahwa G.K.P.N. tersebut telah dilahirkan pada tanggal 7/11 
jl: di Ponorogo. 

  

SIDANG D.P.R. KABUPATEN 

Tgl. 18 Des. j.a.d. DPROP Ka 
bupaten Semarang akan melang- 
sungkan sidang pleno bertempat 
di pendopo Kawedanan Salatiga 
Gimulai djam 10 pagi. Atjara al. 
Rantjangan peraturan daerah Ka 
bupaten Semg. tentang pemberi 
an uang vakasi kepada pegawai 
daerah Kab. Semg.:  Rantjangan 
perubahan peraturan daerah Kab. 

tentang pemungutan dan 
penagihan padjak' andjing: Ran- 
tjangan perubahan peraturan dae 
rah Kab. Semg. tentang “perusa 
haan susu, perdagangan dan pen 
djualan susu dan pendjualan ter- 
nak .perahan: masalah Balai Pe- 
ngobatan Pringapus dan ambu- 
lance, dil. 3 

DIES NATALIS UNIVERSITAS 
GADJAH MADA. 

Dies Natalis Ke VII Universitas 
Gadjah Mada akan dilangsungkan 
pada tahggal 19 Desember 1956 
bertempat di Sitinggil. Perajaan 
Dies Natalis tersebut akan dihadi- 
ri djuga oleh Presiden Sukarno. 
Dalam Dies Natalis tersebut 

akan dilakukan upatjara pembe- 
rian gelar doktor kehormatan da ber,ini akan mengadakan kampa-lam ilmu Pendidikan dari Univer 

nje penerangan di desa2 daerah 
Kabupaten Semg. Kampanje itu 
didjalankan oleh suatu team pene 
rangan. Maksud kampanje untuk 
memberi penerangan tentang pe- 
milihan umum DPRD j.a.d, 

sitas Gadjah Mada kepada K. 'H. 
Dewantara. 
Menurut rentjana selandjutnja 

Presiden Sukarno akan mengada- 
kan tjeramah untuk para mahasis 
wa pada tanggal 2/12. ! 

  

Usaha Dirikan Rumah? 
LiarBaruBisaDitjegah 

Dengan tindakan2 jang segera 
dilakukan itu maka maksud un 
tuk mendirikan bangun2an liar 
tu achirnja dapat tertjegah. Se- 
mentara itu DPDP Seksi Bangun 
bangunan Kotabesar Semarang 
sdr. Sutjiran (PKI) atas pertanja 
an kita mengenai persoalan itu 
menjatakan, bahwa memang tin 
dakan orang2 itu jang mendudu 
ki tanah ditempat tsb. diatas be 
lum mendapat idzin dari Kota- 
pradja, 

Atas pertanjaan  selandjutnja 
Sutjiran katakan, bahwa kini se 
dang direntjanakan untuk mem 
bikin Peraturan Daerah menge 
nai pendirian kiosk2. Rentjana 
Peraturan Daerah tsb. akan di 
bitjarakan dalam sidang pleno 
DPRDP KBS pada kira2 bulan 
Djanuari jad. Menurut Sutjiran, 
dengan dasar Peraturan Daerah 
jang baru itu nanti, penjelesaian 
menegnai soal2 kiosk dalam ko 
t. Semarang akan bisa diselesai 
kan setjara integraal. Diakuinia, 
bahwa sampai sekarang ini tinda   antara kedjahatan dan keba ikan, | 

.dimana pada waktu ini kedjahatan | 

.masih sering mengalami kemena- ! 
'ngan, 

kan2 jang. dilakukan terhadap 
pembangunan kiosk2 itu adalah 
kurang effisien dan hanja berda 
sarkan beleid sadja, 

, 

ja Akan|Membuke Perkampungan 
Baru Di Batas Semsrang Timur 

MULAI HARI Saptu jl. diketahui sedjumlah orang hen 
dak mulai mendirikan bangunZan diatas tanah kosong disebe 
ah timur sepandjang djalan raya Kalisari, jakni tepat dimuka 
perkampungan Wonosari Semarang. Orang sudah mulai me- 
:pukur dan memberi batas2 untuk mendirikan sedjumlah ba 
gunZan, dan ada pula jang sudah mendirikan tjagak2 dari 
yambu. Karena hal demikian itu tidak mendapat idzin darj 
Kotapradja, maka pihak jang berwadjib jang mengetahui hal 
sb. segera melakukan tindakan2 pentjegahan. 

Sutjiran atas pertanjaan selan- 
djutnja menerangkan, bahwa me 
nurut rentjana th. 1957 pihak 
Kotapradja akan membuka tanah 
tanah baru untuk perkampungan 
didaerah Karangsoko (batas  ti- 
mur kota Semarang) “seluas Lk. 
10 ha. Diatas tanah itu akan bisa 
didirikan kira-kira 1.000 buah 
rumah. Dalam pada itu akan di 
bikinkan 'djalan2 baru didaerah 
tsb. dan djembatan untuk meng- 
hubungkan daerah tsb. /dengan 
achterland Demak. Disamping di 
Karangsoko itu, djuga akan di 
buka lagi daerah baru jakni di 

lan-djalan jang menudju kedaerah 
itu sampai sekarang masih “baik, 
karena Tlumpak sedjak dulu me- 
mang sudah merupakan perkam- 
pungan jang "redjo”.  Rusaknja 
daerah Tlumpak itu disebabkan 
karena pada djaman Djepang dan 
revolusi habis terbakar dan pen- 
duduknja tidak kembali lagi di 
daerah tsb. Demikian keterangan 
anggauta DPDS KBS  Sutjiran. 
Dapat ditambahkan, bahwa Tlum   pak jalah didaerah dekat  Ke- 
ungmundu, 

  

Tlumpak (Semarang Timur). Dja 

Gabungan koperasi baru ' dila 
pang pembatikan jang menghen- 
daki berdiri sedjadjar dengan 
G.K.B.I. tsb. telah ditjetuskan da 
lam konperensi diantara kope- 

rasi2 pembatikan maupun peng- 

an, baik jang telah keluar mau- 
pun jang belum tergabung: dalam 

G.K.B.I. karena rasa tidak puas 
akan beleid jang didjalunkan oleh 
G.K.B.I. jang dipandangnja ti- 
dak mampu diserahi tugas oleh 
Pemerintah sebagai importir dan 
Jistributir tunggal un uk melaja 
ni kebutuhan seluruh pengusaha? 
batik, baik jang tergabung mau- 
pun jang tidak tergabung dalam 
G.K.B.I. 

Disamping itu diketemukakan, 
bahwa azas impor tunggal dan 
listribusi tunggal mengenai ba- 
han2 batik jang sekarang berla- 
ku dan dipegang teguh Kemen- 
terian Perekonom'an itu, tidak 
perlu lagi dipertahankan ' untuk 
mendjamin ketenangan dalam pa 
sar barang2 tsb. Djuga dilapang- 
jan perdagangan tjengkeh, jang da 
Tunja diurus hanja oleh satu ba- 
dan sadja ternjata tidak dapat 
dipertahanka.i, dan kini baik im 
port maupun distribusinja telah 
diurus oleh beberapa badan. 

Menteri Perekonomian 
tak setudjui GKBI pe- 

Seperti dikabarkan, Menteri 
Perekonomian Mr. Burhanuddin 
telah menerangkan kepada pers 
baru2 ini, bahwa ia tidak dapat 
menjetudjui perpetjahan — dalam GKBI seperti jang telah terdjadi 

rasi batik ,,Pamong Perusahaan Batik Surakarta,” Pada pendapat 
menteri, djalan memperbaiki or- 
ganisasi bukanlah dengan meme- 
tjahnja. 

ta tidak beres dan tidak mendja- Tankan kewadjibannja, maka pim 
pinan jang demikian boleh  di- 
ganti, tetapi keutuhan organisasi 
harus dipelihara. 
Perpetjahan GKBI seperti jg 

terdjadi di Solo hanja akan me- 
nimbulkan organisasi koperasi 
jang lemah2 dan hal jg demikian 
tidak dikehendaki oleh Peme- 
rintah. Demikian Menteri Per- 
ekonomian Mr. Burhanuddin. 

: (Antara) 

. DJAKSA AGUNG SUPRAP- 
TO Senin malam mulai melaku- 
kan pemeriksaan2 atau  mende- 
ngarkan keterangan2 dari Men- 
teri Luar Negeri Ruslan Abdul- 
gani sekitar hal2 jg menjangkut 
diri Menteri dalam hubungan 
dengan perkara Lie Hok Thay 
dan De Ouelju, Pendengaran ke- 
terangan2 dari Menteri ' Ruslan 
itu dilakukan digedung Kemente- 
rian Luar Negeri di Pedjambon. 
Dalam mendjalankan tugasnja itu 
Djaksa Agung disertai oleh dua 

  
b 

  

ini Aga 

waktu belakangan ini jang mempu 

LA L. Diganti 

usaha2 pembantikan perseorang-: 

di Solo dengan berdirinja. kope- ' 

Apabila pimpinannja andaika- ' 

  

ni k 

— Oleh: Wartawan Kita — 
ng tadinja agak ruwet disebabk 

Dalam pertemuan ini “diduga, 
'pihak Masjumi akan mengemuka 
kan hal2 disekitar 'notanja jang 
telah disampaikan kepada Peme 

rintah dan dalam pada itu pun 
k barnja dari Masjumi akan di 

minta utk memberikan pendjelas 
an-pendjelasan tentang sikapnja 
jang tampaknja agak dualistis 
sekarang 'ini, Hal ini terutama 

sekali diper'ukan “untuk lebih da 
pat mempereratkan hubungan dan 

kerdjasama ketiga Partai. tsb da 
'lam “kabinet. 

Sementara itu K. H.. Dahlan 
ketua umum NU dalam ketera- 
ngannja kepada  koresponden 
Suara Merdeka” di Djakarta 
menjatakan, bahwa utk mengha 

dapi soal2 besar, NU selalu 
mengandjurkan supaja diadakan 
pertemuan segi-tiga Seperti jang 
pernah diadakan beberapa wak- 

ju jang lalu. P rtemuan 
tiam ini banjak faedahnja kare 

selesaikan dgn mufakat. Hingga 
sekarang ini sudah dua bulan la 

manja, ketiga partai besar 'itu ti- 

“dak mengadakan pertemuan ber 

.sama dan kesulitan jang ada se 

karang ini, adalah sedikit baniak 

akibat dari tidak adanja pertu- 
karan pikiran setjara terus terang 
dan ramah tamah diantara ' pe- 

mimpin2 ketiga part?i besar Pe 
merintah. 

Tentang nota Masjumi jg po- 
koknja menjatakan rasa tidak 

  
1. puas terhadap keadaan sekarang, 

K.H.. Dahlan menerangkan, bah- 
wa N.U. djauh sebelumnja telah 
meng-instruksikan kepada Mente- 
ri-Menterinja dalam kabinet utk 
mengemukakan masalah2 ia diu- 
ga disinggung dalam nota Masju- 
mi itu. Apa jg telah disampaikan 
itu, oleh Pemerintah sudah dilak- 
sanakan dan telah dirasakan pula 
hasil2-nja, umpamania soal2 jang 
mengenai keamanan di Kaliman: 
tan, soal otonomi daerah dan 
pembentukan propinsi2 otonom 
baru di Atjeh dan Kalimantan. 

Menurut K.H. Dahlan, ini ada 
lah beberapa tjontoh dari masa- 
lah-masalah jang sudah dapat di 
rasakan faedahnja dan mengenai 
nota Masjumi itu selandjutnja 'ia 
mengatakan, bahwa dengan ke- 
terangan tsb. diatas orang sudah 
dapat mengambil kesimpulan ba- 
gaimana pendirian N.U. terhadap 
nota Masiumi itu. 

Muktamar N.U. di Medan 
Dapat dikabarkan, bhw Nah- 

datul Ulama akan mengadakan 
Kongresnja di Medan pada'achir 
bulan Desember ini. Menurut 'ke 
terangan jang diperoleh, kongres 
tsb. .mempunjai arti: jang penting 
Sekali bagi N.U. terutama Sekali 
dalam. keadaan sekarang ini 'di 
mana didalam N.U. sendiri telah 
terlihat adanja tanda2. pertenta- 
ngan jang agak tadjam. 

Seperti telah kita kabarkan, 
pentjalonan ketua — Konstituante 
jang achirnja telah dipegang oleh 
PNI itu, menimbulkan rasa ku- 
rang puas dalam kalangan N.U. 
meskipun sekarang ini tampaknja 
sudah bisa didamaikan. 

Jang terpenting dalam kongres 
NU 'jad, ialah selain soal-soal in 
lern organisasi, maka diduga 
akan dibitjarakan djuga  penin- 
djauan kembali -politik kerdjasa- 

kakan oleh golongan 'jang mera 
Sa kurang puas terhadap beleid 
pimpinan NU sekarang ini. Sua 
tu usaha jang penting jang da- 
pat dilaksanakan dalam Konsti 
fuante tempo hari ialah berhasil 
nja terbentuk apa jang dinama 
kan ,,Blok Islam” jang terdiri da 
ri semua partai-partai Islam da 
lam. Konstituante. Inilah agaknja 
jang mendorong sebahagian dari 
pemimpin2 NU untuk mengada 
kan. herorientasi terhadap kerdja 
sama jang diadakan selam, ini 

    

  

ATT 
DELEGASI PARLEMENTER 
AUSTRALIA MENINGGAL- 

KAN INDONESIA. 
Delegasi parlementer Australia 

jang dipimpiri oleh senator Gorton 
dan tiba di Djakarta hari Djum- 
"at petang tg. 7 Desember, Ming 
gu siang telah meninggalkan In- 
donesia menudju Australia. 

Seperti telah dikabarkan, 
ma kundjungannja jang Sangat 
singkat itu delegasi parlementer 
Australia- telah mengundjungi Per 
dana Menteri Ali Sastroamidjojo, 
Sekretaris Djenderal Kem. Luar 
Negeri Dr. Subandrio disamping 
mengadakan kundjungan kepada 
Ketua dan Wakil2 Ketua Parle- 
men. 
MISSI GOODWILL PARLEMEN 

TURKI TIBA DI 
INDONESIA. 

Misi Goodwill Parlementer Tur 
ki Minggu sore dengan menum- 
pang pesawat GIA telah tiha di 
Djakarta, utk mengadakan kundju 
ngan selama 3 hari di Indonesia. 

Misi parlementer tersebut ter- 
diri“ dari 6 orang dan dipimpin 
oleh bekas Wk.. P.M. dan bekas 
Menteri Luar Negeri Turki, Fatin 
Rustu Zorlu. 
Dilapangan terbang mereka di 

sambut antara lain oleh Ketua 
Seksi Luar Negeri Parlemen Ni. 
Pudjobuntoro, - beberapa anggota 
Parlemen dan pembesar? Kemen- 
terian Luar Negeri. 

    

sela-   
tenaga Staf Kedjaksaan Agung 
jaitu Kepala Djawatan Reserse 
Pusat Mr, Senoadji dan Djaksa 
Tinggi Mr. Suhartono, Pendenga 
ran keterangan itu dilakukan 
mulai djam 20:00 dan sampai be- 
rita ini dibuat djam 23.00 pe- 
|meriksaan2 tersebut masih belum 
selesai. Pendengaran2 keterangan 
dari Menteri Luar Negeri Rusldh 
Abdulgani itu dilakukan untuk 
minta keterangan2 tambahan atau 
pendjelasan jang dianggap masih 
diperlukan mengenai hal-hal jang 
ada sangkut pautnja dgn nama 

    

sema-: 

na banjak soal2 penting dapat di! 

ma PNI-NU jang telah dikemu! 

  

olitik Di Dja- 
Djer 

2 

an kabar2 tentang adanja usaha 

SEMARANG, 13 Des. 1956: 
Djam 06.25 Suara Norma Sanger 

rall. 07,10 Orkes Lionel Hampton. 
07,30 Krontjong asli. 13,15 Doroty 
Sguires. 13,30 Gema Siang. 14,10 
Saptanada. 14,30 Orkes Cosmopo 
litain. 17,00 Gending2 Dolanan. 
17,30 Peladjar dan Sastra. 18,15 
Krontjong Sendja. 18,30 Dari Lem 

SIARAN RADIO R. I. 

baga Penambah Pendidikan 
|Umum, 18,45 Krontjong Sendja 
(Jandjutan). 19,30 Chusus Semi 
Klasik. 20,30 Dari Pantai Hawaii. 
21,00 “Mimbar Islam. 21,15 Oari 
dan untuk Pendengar. 22,15 Pem 
batjaan Buku. 23,30 Penutup. 

SURAKARTA, 13 Des. 1956: 
Djam 06.10 Genderan pagi. 07,20 

Genderan pagi (landjutan). 13,10 
Permainan accordeon. 13,40 Sweet 
Music. 14,10 O.K. Irama Gembira. 

117,00 Dunia anak2. 17,40 Varia 
Djawa Tengah. 
muda pemudi. 18,15 Pengadjian. 
18,30 Irama Indonesia. 19,30 Im- 
bauan Malam. 19,45 Mimbar Is- 
lam. 21,26 Solo diwaktu malam. 
22,15 Solo diwaktu malam (lan- 
djutan). 23,30 Penutup. 

JOGJAKARTA, 13 Des..1956: 
Djam 06.10 Hidangan penjegar 

pagi. 06.35 Rajuan The Four Aces. 
06.45 Irama Kwartet. 07,20 Orkes 
Melachrino. 07,40 Dwi Ganna. 
13,10 Gandrung Banjuwangi. 13,45 
Musik Siang. 14,10 Siang Riang. 
17,00 Gelanggang kanak2. 17,40 O. 
H. The Moon Islanders. 18,15 Pe   
Mimbar Islam. 21,30 Aneka Stam 
bul. 22,15 Gema Malam. 22,15 Pe 
tikan Sedjarah...... 23,00 Penutup. 

DJAKARTA, 13 Des: 
Djam 06.106 Dari Film Malaya: 

06.30 Kwartet Irama. 07,10 Orkes 
Kurengkeng. 07,30 Orkes Kr. Pus 
pa Kemala. 13,10 Pasisir Siholga. 
13,30 Gamelan Kanoman Tjirebon. 
14,10 Suara Rani dil. 17,15 Kese 
nian Sunda Panggugah. 18,30 Per 
tapanuli. 19,30 Langen Suara. 21,00 
Mimbar Islam. 21,15 Orkes Gam- 
bus. 22,15 Orkes Kr. Irama Baru: 
23,00 Penutup. 

1956: 

TJIREBON, 13 Des. 1956: 
Djam 06.10 Orkes Jack Simpson. 

carta K nih 
Sebelum Ada Nota Masjumi Djuga NU Sudah Per- 
nah Kemukakan Persoalan Jg Sama"— Ada 'Tanda2 

Pertentangan Tadjam Dikalangan NU ? 

17,50. Ruangan pe | 

ngadjian. 18,30 Njanjian Tiong- 
hoa. 19,40 Siteran . Tjlimen. 20,05 ' 
Siteran Tjlimen (landjutan). 21,15 

( DJUNG KE INDONESIA. 
Dari pengurus Perbasi diperoleh 

kabar, bahwa karena mengalami 

kesukaran2 soal pengangkutan 

udara dalam perdjalanannja dari 

Singapura ke Australia, rombo- 

ngan regu basketball , Amerika 

Harlem Globetrotters” tidak akan 

@jadi dapat berkundjung ke Indo 

nesia. 5 
Sebagaimana diketahui, rombo- 

ngan regu ,,Harlem Globetrotters 

itu, jang lebih terkenal dengan 

sebutan ,ahli2 sunglap bola 1 Se- 

mula dalam  perdjalanannja ke 

Australia nanti bermaksud akan 

singgah di Djakarta pada tanggal 

16/12 jang akan datang, untuk me 

lakukan 1 pertandingan  demon- 

strasi, jang direntjanakan akan 

diadakan di Gedung Olahraga, Dja 
karta pada , tanggal 18/12 jang 
akan datang. 5 

H.W.M. DJUARA YEnSIS TA- 
HUN 1955/1956. 

Kompetisi sepakbola Solo ntuk 

tahun 1955/1956 telah berachir de- 

ngan kesudahan sbb.: Beren 
Djuara klas I: 1, H.W.M., 2. Sa 

trija, 3. Mars. 2 
Djuara klas II: 1. T.N.H., 2, Sa 

trija. 1 
Djuara klas III: 1. Satrija, 2. 

lane. 
Kepada para” pemenang tersebut 

telah diberikan hadiah2 berupa 
piala, dalam suatu. pertemuan an- 
tara Pengurus Persis dgn anggau 
ta-anggautanja, jang berlangsung 

digedung Hoo Hap, Solo baru2 
ini. 
KOMPETISI PERSIS TANYUN 

1956/1957. $ 
Dalam bulan Desember ini dju- 

ga oleh Persis Solo akan dilang- 
sungkan Pertandingan2 Kompetisi 
Persis tahun 1956/1957, jang akan 
diikuti oleh 13 perkumpulan ang- 
gautanja. . 
Rentjana Pertandingan2 Kompe- 

tisi tsb. adalah sbb.: 

| 
| 

  

| 

  

Tgl. 13-12: TN.H, IN — Indone- 
sia Muda III. 
P.O.P. HI — Sport I. 
Pepatah H.W.M. I 
Mars I — Sparta I. 
Alwathony III — Psat 
II 

14-19: 
s0 15-10: 

1» 16-12: 

». 20-12: 

| Thor II — P.P.P. II. 
H.W.I—TNH I. 
Satrija I — P.O.P. I. 
Satrija III — H.W.M. 
Mk Li 

21-12: 
22-12: 

» 23-12: 
27-12: 

f - 

| Mars II — H.W. II. 
| 29-12: Alwathony I — ThorI. 
| » 80-12: Indonesia Muda I 
" Sparta I. 

| KES. INGGERIS MENGALAH- 
& DENMARK 

yee 
2. 

28-12: ”. 

.. 

    
| DEN 
|. Dalam pertandingan habak ne- 
njisihan dari tournament... sepak- 
bola perebutan kedjuaraan dunia, 
jang diadakan di Wolverhampton 
pada Rabu malam jang laln, kes. 
Inggeris telah berhasil mengalah- 
kan kes. Denmark dengan angka 
:5—2, demikian. ,,Straits Times". 
| Pada waktu turun minum kes. 
|Inggris telah berhasil leading de- 
jngan. 2—1. 

Sebagaimana diketahui, Indone- 
(Sia djuga akan turut ambil bagian 
|galam tournament perebutan ,,pia 
la sepakbola dunia” itu jang di- 
'rentjanakan akan diadakan di 
Stockholm dalam tahun 1958 jang 
jakan datang, “dan menurut: hasil 
undian kes. Indonesia dalam per 
tandingan babak. peniisihan nanti, 

iharus berhadapan dgn'kes. Tai- 
wan, € 

06.35 Irama Djoget. 07,10 Biduan2 
Studio lain. 07,40 Alam Nusa Teng 
gara. 13,10 Lagu2 Tapanuli. 13,40 | 
Maria Zamora.. 14,10 Njanjian Bin 
tang2 Radio. 17,00 Peladjaran Nya 
nji. 17,30 Siaran A.P. 1818 Si 
Abdullah: meraju. 18,30 Solis kita. 
19,20 Orkes Bia: 19,30: Mimbar Is- 
lam. ' 20,15 Tjiptaan ',Ravel.: 21,15 
Pendidikan Masjarakat. 21,30 Or 
kes Gumarang. 2215' Orkes" Kr. 
Mutiara, 23:00 Penutup. 

    

| 3 
| PEMALANG 

SEORANG ANGG. D.L/T.LI. 
TERTANGKAP DLM KOTA 

PEMALANG. 
Dalam minggu jang baru lalu, 

serombongan patroli Tentara jg 
bertugas didaerah kota. Pemalang 
telah berhasil menangkap seorang 
angg. gerombolan DI/TII. Penang 
kapan tsb. dilakukan disuatu gar 
du ditepi djalan jang dilalui pa 
troli Dan penangkapan tsb. dida 
sarkan atas gerak-gerik orang tsb 
jang mentjurigakan jg didapati 
sedang tiduran didalam gardu tsb. 
Waktu dilakukan pertanjaan2 
orang tsb. pura2 seperti orang 
bisu. Tetapi setelah dibawa ke 
markas PDM ternjata ia bisa ber 
bitjara, dan mengaku bernama 
Sukarno dari gerombolan Di/TII 
daerah Pemalang. Menurut kete- 
rangan, diduga ia berada didalam 
kota tsb. untuk mengadakan pe 
injelidikan guna melantjarkan. ak- 
Isitaksi gerombolannja. Sebagai 
Iberkali2 dikabarkan, didaerah Pe 
Imalang “terutama dibagian Sela- 
tan beberapa waktu jl. selalu 
mendjadi sasaran gerombolan D.I. 
(Antara)., 

PURWOREDJO 
MENJAKSIKAN OBJEK? PEM- 

BANGUNAN DI LOANO. 
Residen Kedu Sukardi disertai 

Prodjosugito kepala dinas Perta 
nian Rakjat. Kedu, Patih Sahar 

dengan partai2 jang berada di4 jang mewakili bupati Mage- 
luar ,,Blok Islam” .itu. ilang “Arwoko, wedono Muntilan, 

iSalaman, tjamat Borobudur dan 
Nj. Somohardjo angg. DPDS kab. 
Magelang, tgl. 8 Des. jl. telah 
(mengadakan penindjauan ke dae 
rah kawedanan Loano, Kab. Pur- 
“woredjo, Dengan berdjalan kaki 
8 km residen Kedu dengan rom 
Ibongan menjaksikan ' objek2 pem 
bangunan didesa Sidoleren dan 
Wonotopo.. Seperti diketahui rak 
jat ditempat itu, kini giat meng 
adakan pembangunan menanam 
kembali tanah2 gundul dengan ba 
han makanan dan . karangkitri. 
|Hingga kini lebih kurang ada 50 
hectare. telah selesai dikerdjakan 
setjara gotong rojong. Ketjamat- 
an Gebang, semula termasuk dae 
rah minus, kini kelebihan bahan 
makanan ketela pohong dan di- 
angkut ke Prembun. 

| 
TJIREBON 
MAHASISWA DAN . MAHAGURU 

DENGAN SWIKE, 
Baru2 ini telah tiba di Madja- 

lengka  serombongan mahasiswa 
dan mahaguru dari fakultas Ilmu 
Pasti dan Alam Bandung, djuru- 
san geologie. Kedatangarnja di 
maksudkan untuk menindjau per 
usahaan swike dikampung Padja 
gan desa Mandapa ketjamatan Da 
wuan. Seperti dikabarkan perusa 
haan swike Padjagan itu terkenal 
produksinja baik di Bandung mau 
pun didaerah Tjirebon sendiri dan 
setiap harinja dapat melever Lk. 
1000 ekor jang didjualnja dengan 
harga Rp. 0,25 seekor. Rombong 
an para mahasiswa dan mahagu 
ru itu telah menindjau pula dae 
rah ketjamatan Sukahadji. Tidak 
dikabarkan apa hubungannja pe- 
nindjauan para mahasiswa terse 
but dengan perusahaan swike. 

  

MenluRuslanDiperik sa Selama3 Dj am 
Menteri Luar Negeri dalam hu- 
bungan persoalan Lie Hok Thay 
an de Ouelju serta guna menge- 

tahui dan dapat kepastian apakah 
dalam hal itu ada fakta2 baru 
ataukah tidak. Djaksa Agung 
Suprapto dalam keterangannja 
kepada ,,Antara” Senin siang me 
njatakan djika dalam pemeriksa- 
an sekarang ini ternjata fakta? 
baru tersebut ada maka terhadap 
diri Menteri Luar Negeri Ruslan 
Abdulgani akan dilakukan  pe- 
meriksaan2 lebih djauh 
mana mestinja, (Antara) 

  

sebagaigan dan Kun Negeri 
kami tidak menerima tjatatannja, 

  

LATIHAN DASAR INFANTERI. 
Senin pagi jl. dihalaman Batal 

jon 445 Beteng, telah diresmikan 
pembukaan Latihan Desar Infan 
teri, jang dilakukan oleh wakil? 
Komandan Resimen Infanteri. 15. 

Latihan Gersebut diikuti oleh 
68 orang anggauta Staf Res. Inf. 
15 jang belum lama 'ini dimiliter 
isasi, dan akan berlangsung. se 
Tama 3 bulan. 

' TEGAL 
PENAMPUNGAN . BURUH 

TIDAK TETAP. 
Berhubung dengan resolusi min 

ta idzin ,,mendiami kolong2 djem 
batan” dalam kota Tegal jang di 
sampaikan tempo hari kepada wa 
likota Tegal oleh buruh2 tidak te 
tap jang bertempat tinggal di 
loods2 di kompleks dinas P.L.A.D. 
Kalimati Tegal, jaitu bekas ba- 
ngunan2 Djosensho diwaktu Dje- 
pang, sebanjak- 27 keluarga dan 
terdiri dari 81 djiwa, jang oleh 
DPLAD diharuskan keluar dari 
loods2 tsb., maka atas kebidjaksa 
naan walikota Tegal Rd. Suputro 
telah diadakan perundingan? dgn 
pihak kepala dinas tsb., mengenai 
tjara bagaimana menampung 
orang2 itu. Hasilnja kini dapat 
diatur dengan memindjamkan ta 
nah halaman2 belakang DPLAD. 
Baik tanahnja maupun bangunan2 
bekas Djosensho itu adalah milik 
pemerintah kotapradja jang sudah 
dibeli sjah seharga Rp. 62.000.— 
Kepada para buruh? tsb. tetap 

diberikan uang kerugian untuk 
mendirikan rumah? atas biaja sen 
diri diatasnja. 
Dengan demikian “dua buah 

loods besar dengan bilik masing2 
12 buah dari ukuran 3 X 3 meter 
kini semuanja bisa dipakai untuk 
keperluan DPLAD. 
UTK, MELAKSANAKAN PUTUS 

AN P4 PUSAT, 
Dari Tegal dikabarkan, bahwa 

mulai. sedjak tg. 29. Des. hingga 
sekarang ini pihak pengusaha pa 
brik gula Djatibarang (Tegal) se 
tjara berturut-turut mengeluarkan 
pembajaran kepada buruh2nja, 
jang menurut keterangan pembaja 
ran .itu akan meliputi djumlah 
Lk. Rp. 80.000,—. 'Dan pembajar- 
an-pembajaran itu merupakan 
pembajaran kekurangan upah bu ruh tanaman bagian th. 1956/1957, 
untuk memenuhi putusan P4 Pu 
sat. jang telah menentukan kepu tusan kenaikan upah 40p ja berlaku surut mulai Tantan 1956/1957, (Antara). : 
PEKALONGAN 
RESIDEN PEKALONGAN ME- 
NJUMBANGKAN DARAN, 

. Baru2 ini oleh Palang Merah 
Indonesia Semarang telah dilang sungkan pengambilan “darah dari 
para penjumbang dari Daerah ko 
ta Pekalongan jang terlebih dulu 
“an mendaftarkan. 

iantara para penjumbang . tsb, adalah Residen Pelalop pan" jang diambil darahnja .sedjumlah 500cc. dan merupakan djumlah - terpa- 
njak bagi para penjumbang da- rah dalam rombongan tsh. 
Adapun djumlah para penjum bang darah ada sedjumlah 26, se Kn Te ana Na dila 

1 Balai Pengob: 2 Ps Pekalangang 0 Ea 
KUDUS. 
DR. R. RAMELAN Ki TUNGGE .... KEDATANGANNJA, 
Diterima kabar dari jang berde 

katan, bahwa pada nanti tgl. 17 
Desember j.a.d, ini ditunggu ke 
datangannja di Kudus Dr. BR: Ra 
melan dengan njonja dari Negeri 
Belanda. 

Seperti pernah dikabarkan dlm 
bulan Agustus 1956 Judi karena 
penderitaan penjakit jang perlu 
dioperasi, Dr. R. Ramelan telah 
bergbat di Negeri Belanda, 
Patut ditambahkan bahwa  se- 

djak dua bulan jl. daerah Kabu paten Kudus hanja ada satu dok 
ter, jaitu Drr Soetardi Kepala Dja 
watan Kesehatan dan djuga me- Tap untuk keperluan partiku ig 

  PPP Pp Ag gagang 

HARGA EMAS, 
Chusus untk. “Suara Merdeka” 

SEMARANG, It Des. 1956: 

ni 

  

24 karat djual... Rp. 47,50 
beli .. Rp. 486.50 

22 karat: djual .. “Rp. 44,— 
beli Rp, 42,— 

Utk. harga emas Djakarta, Me 

HARLEM GLOBETROTTERS” ' 
"TIDAK DJADI BERKUN- 

  

hari ini   
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n Bis: T AA '# Pentin 
na ral. Major Simatupang — 8 | RP te Suara $ ig Sman & 

. “DALAM W an “Tatu kita kh adanja dua matjam ketega- 
tam Gidalam Pn Na jani pada satu pihak ketegangan antara go 

AB Je 

    

    
    

   
   

     

  

   

leh sebab IK itu pimpinan 
ada , 

  

  

  
| memperungyi Awafitet, 

Int gs dg Tn. AN terutama 
terutama dalam Anta alat an djiwa dan 'ke 
bangsaan kita: 

Kita ketahui bahwa 
Perang kita mula-mula 
serba neka : Angkat: 

  

    

   

   

  

      

    

    
   

       

  

    
   
   

  

   
    

    

   

  

an ran. ' Kebulatan dji- 
dam kebulatan 
"pedomar2 jing memberikan 

upKeban 
Belum Kita' Petj 

“pada fihak lain' ketegangan antara golongan2 
k. Sewaktu2 ketegangan2 tadi meletus dan tim 

ha untuk Naatoa i 
wa ketegangan2 memuntjik lagi' dan timbullah ,,peristi 

“terulang sekian kali, sehingga perlulah kita berusaha utk 

aikan tugas2 jo  dihadapi- 

pi tugis2 memberikan 
“bimbingan kepada incegrasi m- 
tern dalam Angkatan Perang 

Gan kebulatan pikiran itu ha 
apat tertjapai dengan ada.' 

fat |arah tertentu kepada pikiran dan 
itu|perasaan2 didilam Angkatan Pe 

      
jahkan 3 

g' Dim":    

  

an” « peristiwa itu, tetapi 

perang, politiklah jang memper- 
Igunakan perang. Akan tsiapi dia 
menambah: Politik itu dalam hal 

ni bukanlah pembu “ undang2 
ang mutak, Jang dia maksud 

kuah, bahwa dalam mempergu- 
Ja kan perang itu, maka pemim 

bin politik tidak boleh menga- 
Joaikan hukum2 jang menguasai 
perang. Ini berarti bhw - politik 

Irang dgn sempurna, apabila po- 

| Dlantara Negara? | 
| Timur Tengah Diu- 
| sulkan Oleh Iran | 

hanja dapat mempergunakan pe-| 

   

  

       
' Negara2 

| HARI Sabta pemerintah Iran | 
menjerukan supaja dilangsungkan 
»pertemuan tingkat tertinggi ne 
ra2 Timur Tengah tanpa ada 

lerkekiantian. Ae Banana” | 
ketegangan di Timur. Tengah”, 
Mamkpnlah diumumkan oleh 
Imenteri luar negeri Iran, Ali | 
Gholi.Ardalan. 

| Kata Ardalan selandjutnja ia 
'Itelah memberikan perintah kepa- 

ida dutabesar2nja disemua negeri 
Idi Timur Tengah agar supaja me 

njampaikan hal ini kepada peme- 
rintah2 negara2 “Timur Tengah. 
Dalam pada itu Iran bersedia me 
ngorganisasi pertemuan itu. 
| Hal ini telah diutjapkan oleh: 
Ardalan dalam - madjlis rendah 
Iran dan tindakan ini diambil 
atas nama Shah Iran. (Antara- 
AFP). 

  

Dapat Pindjaman 
100 Djuta Dollar 
"758 Lagif' On 

Projek2” Kem.Perhu- 
bungan Kini: Bisa 
Dilaksanakan 

   

     mula2 berkembang set: rang itu. sitik itu mengetahui sifat2 azasi 
rah-sedaerah, — sehingg: “Dengan kebulatan djiwa dan|tari peperangun itu dan menje- 
daerah dia mula-mula . kebutatan pikiran seperti itu se-| uaikan pemakaian perang - itu 
sifat-sifat, tradisi2 d. aga! laridasan, dapatlah dipe-|ign hukum? tadi. g 

bathin jang CNUSUS, Pp ahkan senjua soal2 “jang harus| Gambaran ini dapat djuga di- dalamnja mempunjai dupetjahkar dalam tiap Angkatan (pergunakan basi hubungan anta- 
kang sosial jang “be an,|serang 2 organisasi jang effisien, Ira pimpinan politik dan Angkat- .mempunjai dasar! pendidikan soal perseorangan dengan semua Tan Perang. 6 berlain-lainan njat  pendi segi-seginia, soak materiil dst.-nja. | Pemimpin politiklah jang mem 
dikan dan p man militer jgl Apa.jang ditjapai dahulu dilpergunakan — Angkatan Perang, 
berlain-lainan, gkan & an |fogjakarta- KP ujakta dilahirkan akan tetapi pimpinan politik itu 
dileburkannja 2 dari 2 Sa Rr A k SE hanja dapat mempergunakan Arg 

agama Aa Matana og ag |tiagam Jogja arta jang berse-'katan Perang itu dengan sempur ' 
kar-lasjkar alam Angkatan djarah itu, mengandung  tjukup/na, apabila dia mengenal sifat? 
Perang maka masuklah, pula ke sendi2 bagi kebulatan djiwa Aa PA Ab Ma aa 

Ana 1 :s”an itu 1 Pr. Pe ' 2 LISUS ari ngkatan '@- dalam Angkatan Perang itu tena- Ikebulatan pikiran dalam perkem- (rang jang bersangkutan an er 
ga-tei jang mula2 mempunja 

   

      

dangan Angkatan Perang kita, 
Ehusus Angkatan Darat. Tetapi 

  

   

  

|bila pimpinan. politik .itu menje- 
suaikan tjara-tjaran'a mempergu-   | lainan, Do Isendi2 jang terdapat dalam Pia- pan PESAN Perangkat, Aga | ' Tetapi disamping sifat2 serba Jam itu memang memerlukan pe-! Pan selain daripada itu tentu- e neka tadi terdapat apen Yakin mikiran “jang lebih landjut, se- lah pimpinan politik harus meme . faktor kuat membulatkan dalam hingga dengan mempergunakan lihara keseganan dan kepertia ar: | perkembangan - atan Perang Hrg b tu 3 dari Angkatan Perang, agar dia , kita, ja'ni tjita2 bersama untu (Piagam :itu sebagai landasan, dapat memperguhakan. Angkatan ' ! menjel-komnlokana Teki dk Iperlutah disusun pedoman2 jang Perangnja sebaik-baiknja.- Tiap mena span in” pada tel” 17 k-ebih lengkap bagi perkembangan papinaya aan tiap taraf harus roklam: ikan Ba Ca 18. £ : . memelihara kesegansn- dan keper Agustus 1945, rasa senasib-seper Angkatan Perang kearah integra tjajaan dari bawahannja.. - djuangan-sependeritaan selama jSi intern jang lebih sempurna. — “Sebagai akibat dasi perkamba 

perang kemerdekaan dan ijita2 Integrasi Angk. Perang ngan diwaktu jang lalu” maka j bersama untuk met ikan sum dalam hidup kebangsaan Angkatan Perang kita tentu mem | ! bangan kearah idones jang kita. — punjai sifat2 jang chusus, siat2 

aman, kubis Mann Oi adill Selama zaman  pendjadjahan dalam Oei Meta Ba ani : Ba aa . Lg Ty £ masjarakat kita tidak mempunjai kan Angkatan Perang 'itu dlam emikianlah ' kita lihat bahwa lagi Angkatan Perang sendiri: Paidup politik kebangsaan kita. dalam perkemb . Angkatanf (leh sebab itu sampai B Segi2 technis, — kebulatan 
Perang kit, ad, kalanja faktor- 
faktor nan atkan lebih 
menondjol, ada kalanja segi-segi 
serba-neka dalam Angkatan Pe 
rena. itu, jang kadang-kadang me 
runtjing mendjadi ' pertentangan, 
lebih berkuasa. ' TN 

ersoalan bagi pimpinan ialah 
memperkuat dan. memperdalam 
Tang Ai aan tadi 
an disamping itu sedapat mung 

kin memberikan kepuasan kepa 

     

sekarang 
aah sering Angkatan Perang di 
hat sbg suatu "barang asing” 
dikalangan masjarakat kita. Kita 
harus berusaha agar Angkatan 
Derang kita mendjadi bagian jg 
serasi dan bagian jang dihargai 

tergantung dari sikap dan ting- 
kah-laku anggauta Angk. Perang 
pada satu fihak dan dari sikap 

    
    

     

    
    
   
   
   

dalam masjarakat Indonesia. . 

djiwa, kebulatan pikiran. 
' Baik integrasi. intern didalam 
Angkatan Perang, namun integra 
Si Angkatan Perang kedalam hi- 
Jlup kebangsaan kita, chusus dim 
bolitik kebangsaan kita, blm kita 
petjahkan dengan memuaskan. Ke: 
jataan bahwa sering , 

karang membuktikan hal? itu. 
“ Baik. soal integrasi intern ini 
aupun integrasi Angkatan Pe- 

SEKDJEN Kementerian Per- 
hubungan Ir. Abdulmutalip dalam 
keterangannja kepada ,, Antara” 
hari Senen mengatakan, bahwa 
projek2 Kementerian Perhubu- 
ngan jang telah diadjukan pada: 
Eximbank telah dapat disetudjui. 
Surat persetudjuan tersebut telah 
diterima oleh Kementerian Per- 
hubungan pada minggu jbl. 

Dengan disetudjuinja projek 
tsb...maka djumlah hutang Indo 

   

      

| Israel Masih Si- 
i— apkan Agressinja 

| Cerhad 10 'Neg ara2 Arab Terutoma Syria 
|Dan Jordania — Kata 
| skumjarab Taduh PemerintahiIrak,Se- 
Pe wenang-wenang 

SEORANG d MENURUT jurubitjara Pemerintah Irak ma 

  

ea? 

  

INATO Li. 

    
h 

i 8 & 
Pem.Irak—Ahli2 :Hu- | Iman pada 

Rusia 
9 

PARA AHLI N.A.T.O. hari 

(“hat Antja 
?JgiDatang'Dari Fihak| | Pengalaman Pahit In- 

   

   

  

« OLYM 
Ke. XVI 

PIADE 

lam Senin bahwa ,Israel kini sedang menjiapkan gerakan agre 

| ma sekali Jordania dan Syria.” Dikatakan Pemerintah Irak te | 
sif dalam djumlah besar sekali terhadap negara2 Arab teruta 

lah mendesak seperti ,,propaganda militer untuk menghadapi 
bahaja Israel ita” dilandjutkan hingga demikian negara2 Arab 

|orangpun 

Dalam komentarnja mengenai 
penarikan kembali pasukan2 Irak 
latas permintaan Jordania dikata 
kannja ,,kami Pemerintah Irak ti 
dak sependapat dgn pendapat Jor 
dania bahwa ketegangan? interna 
sional telah berachir das antja- 
man2 .Israel telah hilan :.” 
“Sementara 'itu Persatu: 3 Ahli2 

Hukum Arab menurut siaran ra- 
dio Kairo, pada hari Mi “ggu tgl. 
9 Desember. 1956 - telah menge- 
luarkan statement jang r enerang 
kan bahwa ,,Pemerintah ' rak jang 
(sekarang ini (pimpinan P M. Djen 
deral Nouri A.-Said) t lak lagi 
mempunjai hak sah unti k meme 
rintah rakjat Irak”. SS terusnja 
statement itu mengatakai dgn. 
tindakan2 dilakukannja i u, peme 
rintah Irak malah mendjadi suatu 
Ikekuasaan jang agresif dan sewe- 
'mang-wenang, karena itu tidak se 

jang berada dibawah 
pemerintahan. tersebut berkewa- 
djiban mematuhinja dan adalah 
tugas kewadjiban setiap orang 
Arab dan warga negara Irak utk 
menentangnja dengan segala tjara 
dan kekuatannja”. 

Statement itu menerangkan, bah 

va pemerintah Irak telah menang 
kapi dar membumuhi semua or- 

ganisasi2 nasionalis 'an orang jg 

taat beragama termasuk Hudien 
Kamil, sekretaris Persatuan Ah- 
“-Ahli Hukum Irak dan sekdjen 
  

danat mempertahankan dunia Arab. 

persatuan kaum hukum Arab 
Iserta lain2nja lagi ahli2 hukum. 
| Dikatakannja bahwa Pemerintah 
Irak sekarang ini memusatkan pa 
sukan2 tentaranja diperbatasannja 
dgn Syria dan ikut serta mengam 
bil bagian dalam komplotan ter 

hadap Syria dan seterusnja peme 
rintah itu telah memberikan ban 

Senen telah selesai menjusun se- 
buah laporan resmi jang mengata 
kan, bhw dari pihak Uni Sovjet 
dewasa ini sedang tumbuh antja- 
man baru jang potensinja ,,lebih 
berbahaja dari perang dingin jg. 
lampau”, Laporan berisi kupasan 
arena na politik dan maksud? 
URSS dan seterusnja dinjatakan 
bahwa ,antjaman Sovjet bukan 
sadja ditudjukan terhadap nega- 
ra2 anggauta NATO di Eropa 
tapi terhadap "seluruh dunia”, 

Demikian a.l. diwartakan U.P. 
dari Paris jang mengatakan bah- 
wa menurut dugaan  “bahaja 
baru” ini dipertadjam oleh ,,ke- 

"9 1 23 Ta 
Yang . Piade Melbourne 

Hen daknja njadi Bahan Utk Perbaikan—Me 
nengok Kembali Hasil2 Pekan Olympiade Jbl. 

PERTEMUAN OLYMPIADE ke-XVI jang diadakan di 
Melbourne sedjak tanggal 22-11 telah ditutup dengan resmi 
hari Sabtu oleh Ketua Komite Olympiade Intermasional, Avery 
Brundage. Selama pertemuan ahli2 olahraga sedunia itu ber- 
langsung telah banjak terdjadi hal2 jang menggembirakan, tapi 
disamping itu banjak pula hal2 jang mengetjewakan. Mengenai 
jang belakangan ini wakil2 Indonesia memperoleh pengalaman 
pahit, terutama bagi pemain2 sepakbola Indonesia, jang dim 

donesia Dim: Olym-. 

tegangan2 didalam Kremlin jang 
menjebabkan para pemimpin di 
Kremlin djadi nerveus dan lebih 

tuannja kepada  Perantjis g dan 
Inggris dan Israel selama negara 

  

negara tersebut 'm lantjarkan|sukar untuk meramalkan reaksi? 
agresinja terhadap Mesir. Sete-| mereka.” 
rusnja Radio Israel dalam sia- 

rannja pada malam Senin kema- 
rin mengatakan bahwa, tidaklah| Taiwan telah -merentjanakan 
benar bahwa Israel meujetudjui 
didirikannia- pangkalan2 angkat: 
an udara Inggris Perantjis diwi- 
'ajahnja seperti - dinjatakan oleh 
berita radio2 dari Kairo. 

untuk segera mendirikan sebuah 
lembaga perobatan atom jg. per 
tama didalam sedjarah Tiongkok 
dengan biaja kira2 sebanjak 2 
djuta dollar ALS., demikian di 

“dapat kabar pada hari Rebo. 

Gajus ,Hantam' Jassin 
Menggelari H.B Jassin Sebagai, ,,Paus Dari 

Kritisi Sastera Indonesia“ — Simposion 
Kesusasteraan Indonesia Dewasa Ini 
KEDUDUKAN ESSY, Kritik Sastera, Kedewasaan Prosa 

dan Puisi Modern Indonesia pada dewasa ini hari Minggu dan 
malam Senin telah mendjadi pokok kupasan dan bahan pertu 
karan pikiran jang ramai dalam Simposion Sastera Indonesia 
1956, jang diadakan di Aula Universitas Indonesia di Djakar 

  
  

'peristiwa- 'rasa optimis terhadap hari depan 
jusaha2 Filipina dan Amerika Se- 
rikat. dalam. rangka menjelesaikan 
persoalan pangkalan2 militer A.S. 
jang ada di. Filipina. Sebagai. di- 
ketahui perundingan? tentang ini, 

Pembersih embersinan 
prt fl Suez 

“Kinig/ Dirundingkan? 
Oleh Inggris-Amerika 
PARA MENTERI Luar Nege- 

ri Amerika dan Inggris hari Senin 

ibl. telah mengadakan pembitjara 
an terutama mengenai masalah2 
jang bersangkutan dengan Teru- 
san Suez, kata sumber jang patut 
dipertjaja di Paris. Diterangkan, 
bahwa kedua pembesar tsb. telah 
merundingkan soal praktis jakni 
pembersihan Terusan Suez dan 
kemadjuan2 jang tertjapai dalam 
usaha ini. 3 

Seperti diketahui, Inggeris dan 
Perantjis — telah ” membersihkan 

nesis pada Exim-bank sebanjak: 
seratus djuta- dollar sudah dapat 
direalisasikan. Projek2 jang telah 
disetudjuinja oleh Eximbank itu 
berupa projek PTT jang melipu 
ti harga 1,7 djuta rupiah Han pro 
jek DKA meliputi harga Rp. 6. 
475.000. Selandjutnja dikatakan 
pada tgl. 16 Dsember jad. Peme 
rintah Indonesia akan menerima 
kundjungan Presiden Direktur 
Eximbanks Waugh: 

MAGSAYSAY OPTIMIS TAPI 
1 PELAKZ PUTUS 

HARAP, 
Presiden “Filipina, - Ramon Mag 

saysay dalam pernjataannja hari 
Djum'at mengatakan bahwa. ia me 

3 (3 3 ata 4: yang dalam hidup kebangsaan kita j : » 5 : Sa: : T 
da sifat2 damvtradisi ehusus jang” Jerakat terhadap ' Angkatanfentu mengandung Spg ea Pn useua Ga kelan Terodiak hur Hkembali- muarg Utara Terusan telah berkembang “selama sedia Perangnja pada fihak lain. seperti soal2 organisasi, soal? ngan 'bertolaknja ketua delegasi | SUCZ di Port dan bagian ipa AN E- 2 ndidikan, soal2 perundang-un : Ska |Utara Terusan tsb. jang didudu rah Angkatan Perano kits dalam - £ £ : perundang-unda A.S.,  Bendetson, kembali kel Y BI bentuk2 dan saluran? jang tidak Apabila diadakan wadjih-helan dst.-nja. Semuanja -ini sa- Washington. ki-pasukan2 »penjerbu. Kedua - “bertentangan dengan kebulatan | Wmwm, maka besar kemungkinan jpsat abang dan harus dipetjah- ' Sementara itu ketua delegasi Fi| pembesar tadi 'seterusnja mem- 
dan keutuhan / ngkatan Per: ang. bahwa djarak antara masjarakat mera ae aan Tal aa yejapa PE NNaA Lengan bitjarakan soal2 Terusan  Suez anang Daba 2o Li pete ma eh ah aa 5 ea if “5 egasi -Dx, “Senator -E: 3 3 r i i Dan dis: ita tentulah men|dan Angkatan Perang itu akanfdimana perlu mengembalikan ke Pelaez, menjatakan Menata Ta untuk - masa "depan, diantaranja 

          

dadi persoalan bagi pimpinan 
untuk memperi lap kerattt: da Ti Angkatan Perang itu gun, me 

- 

2 

ung 

bertambah: kerjil. Tetapi untuk 
melaksanakan  wadjib-bela-umum 
tu, tentulah kebulatan djiwa, ke 
Sulatan pikiran dan kwalitet da: 
1m Angkatan Perang harus di 
sempurnakan, kalau: tidak, maka 

- Aa bahaja bhw Angk. Perang itu 
ti djustru akan terseret2. oleh 

pertentangan2 jang hidup 
masjarakat kita. j 

dalam 

: , ra 5 Hu taka ente AS Integrasi “Angkatan Perang ke 20000 HARI SENEN di Baudung ber) tajam hidup politik kebanesaan 
dat langsa Tua arm aan kita erbukti suatu persoalan i- 
Wi ana “Adban a sepenut 2 5 "9 at sampai sekarang belum dapat Li 
I | datangi wakil2 organisasi Pemuda |'3 petjahkan dgn memuaskan, se 
4 | dikota Bandung dan sekitarnja. |”elas tahun setelah Proklamasi 
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menjelamatkan negara, turut ak- 

dan enam tahun sesudah penga- 

kun kecawatan. e 

Kita “ketahui bahwa mula? 
Angkatan Perang kita praktis 
membentuk, menjusun, memper- 

tif dalam usaha memadjukan per Isendjatai dirinja sendiri dan se- 
ekonomian dan penghidupan rak 

An Hgetakan ye 

Dalam rapat hari Senin itu di 
bagataai panil ce ad hoc NeraA me- 
rumuskan pelbagai pendapat dan 

usul jang dikemukakan dlm rapat 
tersebut dan dibentuk sebuah 
sub panitia penjusur - anggaran. 
dasar dan anggaran rumahtangga 

rang itu praktis 

lama perang kemerdekaan, chu- 
sus selama serangan Belanda ig. 
pertama dan kedua, Angkatan Pe 

berdiri sendiri, 
berdjoang bahu-membahu dgn. 
rakjat,” sedangkan pemimpin po- 
hitik besar tidak mampu lagi men 
djalankan tugasnja. 

Sesudah pengakuan kedaulatan, 
maka Angkatan Perang itu tentu 
harus di-mtegrasikan lebih sem- 

ketahui 

    
rtjajaan,. kebulatan djiwa dan 

tebulatan pikiran kearah tjita2 bersama, baik dikalangan Angka 
tan Perang maupun “diantara Ang katan Perang - dan : 
umumnja. . 

»Berikan' 

bahwa. delegasinja tidak berharap 
perundingan dengan A.S. itu akan 
diadakan lagi, tetapi, demikian ia 

" melandjutkan keterangannja 
masjarakat “itu semua akan: tergantung kepa- 

da Magsaysay. 

: Yamin Minta Presiden 

maksud: supaja Terusan Suez di 
tempatkan dibawah ..sematjam 

Diperoleh keterangan : itu, 

ta, dibawah pimpinan Sugiarta 

Dalam  simposion ig diseleng 
garakan oleh” Senat Mahasiswa 
Fakultas Sastra Universitas Indo 
nesia berkenaan , dengan “ Dies 
Natalisnja jg keenam, telah mem 
(berikan prasarannja Gajus Sia- 
gian tentang ”Essay dan Kritik 
Sastra Indonesia dewasa ini”, 
M, Balfas tentang "Menudju Ke 
dewasaan dalam Prosa Indone- 
sia”. dan Bujung Saleh. tentang 
"Puisi Modern . Indonesia. sam- 
pai 1956”. Pengundjung simpo- 
sion ini lebih dari tiga ratus 
orang, jg sebagian besarnja terdi 
ri dari mahasiswa. 

“Gajus Siagian dalam prasaran 
nja pada pokoknja menjatakan, 
bahwa dilapangan essay orang 
harus memakai ukuran interna- 
sional, supaja diketahui sampai 
dimana kita ketinggalan. Menu 
rut ukuran internasional kita m: 
sih harus memakai mikroskop 
untuk menfjari essay besar2 di 
Indonesia. Dikatakannja bahwa 
diantara Or2mg2 jg diangkat men 
diadi €ssayist atau . menamakan 

dirinja essayist, banjak ig tidak 
pena s memakai nama-itu. Terv 
tama dikalangan pengarang mu   peraturan: internasiona?”. 

ahwa 
dasar ' perundingah' mereka d 
sarkan atas keenam 'pasal' jan 

udjui Dewan 4 
da bulan Ok tobatad jang men 
apat  sokongan, Ir «.pula. 

Enam pasal itu 2 Maag Pelaja 
ran dengan bebas bagi segala ne 
geri melalui Terusan Suez. 2. 

   
“Keamanan pa 

(Konsepsinja' 
Mengenai Idee ,, Penguburan Partai2” — Pun 
BertanjajApakah”"Perlu Diadakan Pemiliban 

-. Wk. Presiden Atau Tidak 
DALAM SIDANG Parlemen pleno Senen malam ketika Ciadakan pemandangan umum bapak kedua Rentjana Angga ran Belandja 1956 tdak ada seorang menteripun Ne hadir. Hal ini disindir oleh Yamin dan diketjam agak tadjam oleh 

Siauw Giok Tjhan. Dari 10 anggauta namanja tersebut dalam 
daftar pembitjara 7 jang bitjara. 

Parlemen dalam sidangnja hari 
Senin malam sebelum mengada- 
kan pemandangan umum babak 
kedua R.A.B. 56 terlebih dahulu 
mendengarkan laporan panitia ad| 
hoc jang diberi tugas menjusun 

sunan delegasi Indonesia ke PBB 
dan djumlah delegasi berhubung 
akan dibitjarakan soal Irian Ba- 

tanja pula apakah ' Pemerintah 
bersedia mengundang Presiden 

cat di forum dewan tsb, Ia ber-|” 

peanagalan penghidupan politik 
kebangsaan kita.- Kita 
bahwa. dalam lapangan ini sam- 
pai sekarang masih sering timbul 
ketegangan-ketegangan. 
Clausewitz dalam salah satu pe- 

hubu- 

Bean Ba apa 
| kepada rapat besar jg akan 

tang pada tgl. 23 Desember “56. 
Diharapkan supaja rapat: besar 
Pemuda jang akan datang sege- 

    

    
    

  

  

RUU tentang pertanggungan dja 
wab pidana menteri... Laporan 
itu dibitjarakan oleh ketua pani- 
tia Mr. Wongsonegoro jg pokok: 
nja sbb: Panitia ad hoc -dapat 
mengoper RUU tentang pertang- 
gungan djawab pidana. menteri 
jang disusun oleh panitia ad hoc 
jang lama jaitu jang dulu disusun 
oleh Parlemen jang telah bubar 
disertai tjatatan2 sbb.: Ada 3 ru- 
pa kedjahatan atau pelanggaran 

untuk menjampaikan konsepsinja 
tentang penguburan partai2 kepa 
da Parlemen dan apakah akan 
diadakan pemilihan Wakil Presi- 
den iang baru atau tidak. Pun 

Kedaulatan Mesir dihormati. 3. 
.Mengasingkan”- exploitasi Teru 
san Suez dari masalah2 politik 
sesuatu negara. 4. Bea pelajarap 
melalui Terusan Suez hsrus dite 
tapkan Mesir dan pemakai? Te 
rusan Suez.:5. Bagian jang pa 
tut” daripada pendapatan Terusan 
Suez harus diakui untuk keper 
luan penjempurnaan Terusan ini 
dan untuk pemerintah Mesir, 6. 
Segala sengketa antar, pemerin 
tah Mesir dan ..Suez Canal Com 
pany” jang telah “ dinasionalisir 

Mesir) harus diseelesaikan mela 
Jui arbitrase. (Antara) 

  

Perdana menteri Guv Mollet 
dari Perantiis hari Sabtu telah 
mempertaruhkan .kabinetnja jang 
berusia 10 bulan ifa 'atas sebuah 
mosi kepertiajaan jang akan di 
tentukan hari Senen. 

Meosi itu mengenar “ usul-usul 
budget untuk membiaiai tundja-   Yamin minta supaja pertengahan 
ngan keluarga bagi buruh tani. 

ida terdapat - mereka jg menulis 
6 ai seperti orang mengendarai 

    

   Kwalitet jang penting. 
Jang lebih hakiki bagi essay, 

kata pembitjara, ialah soa! kw 
Titet (bukan kwantitet), satu-satu 
rja ukuran jang dapat dipaka! 
untuk menentukan apakah sese- 
srang pantas disebut essayist 
afau tidak. 

Dalam mengupas kritik sastra, 
Gajus dgn. sepertiga dari prasa- 
rannja menghantam H.B. Jassin 
dengan autokrasinja dilapangan 

kritik sastra. Pembifjara jg mem 
beri Jassin gelar ,.paus dari kri- 
tisi sastra - Indonesia”, merasa 
tiemas terhadap autokrasi Jassin, 
dengan segala akibat jang dapat 
timbul dari padanja. Ditambah- 
kannja, bahwa bukan Jassin jang 
menghendaki autokrasi, melain- 
kan mereka jg mendewakannja. 

M. Balfas dalam  prasarannja 
telah menganalisa  hasil2 sastra 

Sriwibawa. 

Chou Prinsipnja 
2g Setudju 8 IPAR 

jadakannja Konp." 
A-A Lagi 

DALAM konperensi pers di 
Kalkuta hari Minggu, atas per- 
tanjaan, perdana menteri Chou 
En Lai menerangkan bahwa da- 
lam prinsip ia menjetudjui di 
adakannja Konperensi Asia-Afri- 
Ka jang kedua. Tentang agenda 
dan waktu konperensi ini harus 
ditentukan oleh konsultasi ,,ne- 
zara2 Kolombo.” 
e Djabatan terlalu rendah 

bagi Chiang Kai Shek. 
Seterusnja Chou En Lai men- 

djelaskan tawarannja kepada 
Chiang Kai Shek, bahwa  djika 
Taiwan kembali kepada Tiong- 

   # 

kok, maka “Chiang Kai Shek 
akan bis. pergi ke mana sadja 
di Tiongkok. 

Atas pertanjaan, apakah 
Chiang aka, diberikan djabatan 
menteri, Chou mendjawab bhw 
suatu djabhatan adalah terlalu ren 
dah baginja. (Antara). 

dengan kesebelasan Sovjet. 

Dalam pertandingan2 itu. wa 
laupun pemain-pemain Indonesia 
achirnja terpaksa. harus menga- 
kui keunggulan pihak lawan, ta 
pi hal itu tidak terdjadi sebelum 
pemain-pemain Sovjet  merferas 
keringat ditambah pula dengan 
taktik jang tidak terdapat dalam 
kamus persepakbolaan. 

Kekalahan 04 dalam pertan 
dinggn ulangan, setelah dalam 
pertandingan pertama berhasil 
memforsir suatu draw, dapat di 
hargai. Kalah, tapi bermain baik 
dalam suatu pentandingan jang 
berat melawan kesebelasan jang 
tergolong kefas wahid “didunia, 
dapat “diberi nilai lebih tinggi 
daripada memperoleh kemenang 
an dari lawan jang lemah. 

Pemain2 sepakbola Indonesia te 

lah berdjoang mati2an, dlm men 

djundjung tinggi kehormatan Nu 

sa dan Bangsa, sehingga mem- 
veroleh simpati dari para penon 

ton jang berdjumlah puluhan ri 
bu itu. 9 

Peserta2, wakil2 Indonesia lain 
aja jeng tidak dapat mentjapai 

vrestasi jang baik, bahkan pres- 
asi jang diperoleh mereka itu 
Ijauh berkurang daripada pres- 

tasi masing2 di Indonesia, dise: 

babkan karena kurang pengala- 

man pertandingan internasional. 
kurang terlatih dan pula karena 
tid”k dapat menjesuaikan diri 

Ien keadaan iklim di Melbour 

72 jang menurut 'aporan2 sanga! 
linginnia. : f 
Pengalaman? pahit semua itu, 

hendaknja didjadikan bahan pe- 

ladjaran uik perbaikan diwaktu2 
'ang akan 

Lzin hat '2si jang mensetjewa 
kan ialah sifat sportiviteit dari 
veserta2 beberapa neosra, misal 

nja sikap permusuhan - aptsra 
anggota2 regu Hongaria denvan 

Aatans,     anggota? regu Soviet,  sehinoma 

terdjadi. keributan jang &iss ae 

nodai semangat Olymni TA 

ga antara orang nasions'i- "- 

dia jang berdemonstrasi terh: !-r 
orang2 Inggris. : 

  

Pakt Bagdad Bermaksad 
Memetjah Dunis' Islam" 

''djumlah bidji mendjadi 45014 (bi 

MENURUT BERITA2 dalam Harian ,,Al Ahram”, De 
wan Ulama Mesir jaitu organisasi agama Islam jang tertinggi 
di Mesir mengeluarkan statement jang dengan keras dan pedas 
mengetjam Pakt Bagdad. Dikatakannja, bahwa ,,Pakt Bagdad' 
#'tjiptakan kaum Imperialis untuk melaksanakan maksudnja. 
Tudjuan daripada persekutuan tersebut untuk memetjah belah 
Cunia Islam”, Dan seterusnja diketjamnja pula bahwa ,,Pakt 
Bagdad adalah pusat tempat segala maksud djahat”. 

Tentara ,,RMS« 
---2000 Orang 
Ada Infiltrasi Lari 
Dserah2 ' Pendudukan 

i 

Kemudian diserukan oleh De- 
wan Ulama tersebut, hendaknja 
Ssupaja ,.menjegah kekuatan2 ka- 
um imperialis jang bermaksud 
djahat itu”. Sementara itu Reuter 
dari London - mengabarkan, radio 

Perentjis Kirim Sendjeta Ke Israel Ja 

:dan pribadi Chairil Anwar, Idrus, 
dan Pramudya Ananta Tur: dan 
menjimpulkan, bahwa ketiga pe- 
ngarang tersebut dapat didjadikan 

SAMPAI saat ini djumlah ang 
gauta2 jang dikatakan ,,Tentara 
Republik Maluku Selatan” masih 

Moskow menjatakan pada hari 
Belanda Minggu bahwa menurut berita2 

pers Barat formasi2 sendjata2 
dari Inggris-Perantjis kini sedang 
didatangkan -di Haifa, kota pela- 

pertemuan di Melbourne itu sampai 2 kali harus berhadapan 

16 Rekor dunia ditum- 
bangkan. 

Prestasi2 jang  ditjapai dalam 
Olympiade Melbourne itu sedikit 
lebih baik daripada dalam Olym- 
piade Helsinki. 5 

Dibandingkan dengan pemtetja- 
han rekor dynia jang  terdjadi 
dalam Olympiade Helsinki seba- 
njak 11 kali, kali ini di Melbour- 
ne rekor-dunia jg ditumbangkan 

berdjumlah “16. 
Sedjak turut ambil bagian da- 

lam pertemuan2 Olympiade Mu- 
sim. Panas, regu Sovjet untuk 
pertama kalinja berhasil mendu- 
duki tempat paling atas, melalui, 
regu Amerika “sebagai djuara 
Olympiade Helsfhki, 

Mulai dasi Pertemuan Olahra- 

ga Musim Dingin di Cortina 

d'Ampezzo tahun j.l. regu Olym- 
pic Sovjet sudah menundjukkan 
keunggulan, keluar sebagai pe- 

menang pertama, sehingga meng- 
chawatirkan ahli2 olahraga Ame 
rika. Kechawatiran pihak Ameri- 

ka bahwa pada suatu waktu me- 

reka akan dapat dikalahkan oleh 

regu Sovjet itu, telah terbukti 

dalam Olympiade Melbourne ini. 
Dalam semua djenis medali jg 

dihadiahkan kepada para peme- 

nang Olympiade Melbourne itu 

regu: Sovjet melampaui regu 

Amerika ialah dengan perbandi- 

ngan 37 medali emas, 29 medali 

perak,.32 medali perunggu &gn 

djumlah bidji 722 bagi regu So- 

vjet, dan 32 medali emas, 25 

medali perak, 17 medali perung- 

gu dengan djumlahebidji 593 bagi 

regu Amerika. , 

Perbandingan Bidji dlm Olym- 

piade Helsinki adalah 614 bagi 

-egu Amerika, dan 55344 . bagi 
regu Sovjet. ! 

Hasil Rentjana 5 tahun. 
Dalam pertemuan Olympiade 

Melbourne ini, regu Amerika jg 

menundjukkan keunggulan dalam 
lapangan atletik dan berenang — 
lontjat indah leading sampai kira2 

  
. 2 hari sebelum “upatjara  penuta 

pan dimana masih akan diadakan 

1 pertandingan ialah sepakbola, 
dengan perbandingan djimlIh bi- 
dji 20-ialah 53814 — 51814. Tapi 
sehari sebelum upatjara penutu 
pan itu, regu Sovjet melondjak 
keatas, menangkan 12 medali 
emas ialah 7 dalam perlombaan 
isenam,/ dan 5 dalam perlombaans 
gulat gaja Junani/Romawi, dgn 
demikian dapat memperbesar 

Tuduhen Dewan: Ulomc.: Mesir — Inggris- sii, penilaian didasarkan atas 7, 
didasarkan pada penilaian 10, 5, 

. 8, 2, 1) sedang regu Amerika 
mengalami hari sial, ialah seha- 
rusnja mendapat 1 medali emas 
dalam perlombaan terdjun mena 
ra putera, tapi menurut berita U. 
P. karena seorang djuri ialah 
Bogdanovaskaja dari Sovjet bertin 
dak tidak adil dalam memberikan 
penilaian, maka kedjuaraan per- 
lombaan itu djatuh ketangan Jua 
guin Capilla dari Mexico. 

Pimpinan dalam klassemen 
umum jang dipegang oleh . regu 
Sovjet sedjak hari itu dapat diper 
tahankan sampai hari penutupan, 
bahkan dapat diperbesar dengan 
2 buah medali emas lagi ialah utk 
perlombaan senam keseluruhan pu 
tera, dan untuk pertandingan se- 
pakbola dengan mengalahkan kes. 
Jugoslavia 1—0. 

Prestasi jang gemilang dari re 
gu Sovjet itu kiranja adalah sa- 
lah satu hasil dari rentjana 5 
tahun jang meliputi 
kehidupan rakjat Sovjet, dan me- 

semua segi 

  

nap aliran dan organisasi dan| mandangannja mengenai 
perseorangan dapat datang. ngan politik dan perang berkata   . (Antara) 

  

   
    

ran sedjw 

brhwa politiklah jang melahirkan 
2 in 

'— Muat |Tu- 
. Bouman — 

(dan kedjahatan jang hanja dapat 

  

   

    

   

a dalam kota Tjirebon. Ma 
madjalah ,,/Mesra” nr 10 se 

| dianggap tjabul mengenai 
Nai Pulas Karang” madjalah 

jaitu kedjahatan biasa, kedjaha- 
tan dalam melakukan  djabatan 

dilakukan oleh seorang menteri. 

RUU itu hanjalah mengatur 
kedjahatan jang hanja dapat di- 
lakukan oleh menteri itu. Masa 
tenggang mengenai tuntutan jang 
dalam RUU ditentukan 3 tahun 
oleh panitia ad hoc diperpandjang 
mendjadi. S5 tahun . mengingat 
masa pemilihan lamanja 4 tahun, 
panitia ad hoc berpendapat bhw 
kedjahatan itu harus dilakukan 

Usul ini meliputi kenaikan pa- 
Ciak, kenaikan harga minjak dan 
nadiak afas nendjualan emas. 

Unicef Telah Menjela- 

matkan 76 Djuta Anak 
Presiden "Sukarno”Atas" Nama. Rakjat In- 

donesia Njatakan'Terima. T 
Kepada Dana Anak2 PBB 

PADA HARI SELASA tgl if Desember Dana2 Anak2 
PBB (Unicef) merajakan hari ulang tahunnja jang kesepuluh. 
Berhubung dengan ita maka Presiden Sukarno mengirimkan 
sebuah pesan atas rama rakjat Indonesia untuk menjatakan te 
rma kasih atas bantuan Unicef kepada usaha pemerintah In 
Gonesia untuk melaksanakan program dan projek2 dilapangan 

1957 di Bandung dibentuk uni- 
versitas negeri. (Antara) 

Ah      dengan sengadja. Mengenai hal 
ini diadjukan pertimbangan apa- | 
Kah istilah ,,dengan sengadja” itu ' 
dimasukkan dalam naskah! 
RUU ataukah didalam memori 
pendjelasannja. - Demikian Mr. 
Wongsonegoro. Kemudian Anwar 
Harjono sebagai. pelopor panitia 
bermusjawaratan .. menerangkan 

'sebagainja. 
: : dgn memberikan. obat2 anti bio- 

kesedjahteraan ita dan anak2, kampanje penjakit patek, dan 

:k Dalam perang lidah jg hangat 

barometer kesusasteraan Indone- 
sia. Ditegaskannja, bahwa Indone 
sia belum punja kritikus sastra, 
dan pengarang? kita belum men- 
djadi pribadi2 jang merdeka dgn 
soalnja. Lapangan kesusastraan 
belum mendapat kepertjajaan dari 
kepribadian. Tudjuan mengedjar 
effek dalam masjarakat sudah ber 
kuasa, jang berarti kekalahan ba 
Gi kepribadian jang mau memba 
wa' nilai. 

terdjadi sesudah pembitjara mem 
batjakan prasarannja, turut meng 
ambil bagian H.B. Jassin, M. Bal- 
fas, Anas Ma'ruf, Nugroho Noto 
susanto, M, Husain Umar, Jusuf 
Umar, Darius Marpaung, Pramu- 
dya Ananta Tur, Bujung Saleh, 
Ajib, Rossidhy dan lain-lain. Se- 
muanja merasa tidak puas dengan 
kupasan Gajus dan Balfas, dianta 
ranja ada jang mengeluarkan kri 

meliputi diumlah 2.009 crang dgn 
persendjataan kira2 250 putjuk 
jang terdiri dari berbagai djenis.. 
Bertambahnja djumlah ini menu 
rat keterangan dan laporan2 jang 
masuk disebabkan  adanja infil- 
frasi dari dacrah pendudukan Be 
ianda di Irian Barat. Mereka 
umumnia sudah terdesak ke gu- 
nung-gunung dan perhubungan 
Gengan kota2 sudah sukar se- 
kali. 

Sedang anggauta2 D.I. dan TII 
dewasa ini hanja bergerak di 
daerah2 kepulauan Buru dengan 
persendjataan sangat ringan. 

Demikian a.l. Letnan-satu K.H. 
Mattjik perwira 'Penerangan Ang 
katan Darat T.T, VII jang baru 
kembali dari perdjalanan kedae- 
rah itu kepada “Antara” Maka- 
sar. Dikatakan selandjutnja bah- 
wa inti mereka masih terdiri atas 
bekas KNIL "Baret Merah”, be- 
kas polisi dan beberapa anak 
buah Soumokil dahulu. (Antara) 

buhan Israel. Selandjutnja radio,nelan beaja biljunan Rubel. 
$ itu menuduh bahwa TSI Dalam hal meninggikan deradjat 

Moskow i “'keolahragaan, bangsa Tnabokata langan2 imperialis telah mengor- 
dapat meniru dari bangsa Rusia 

ganisasikan sebuah komplotan 
bersendjata terhadap pemerintah, 
Austria. (Antara-UP) 

tu. 

Regu 
unggul, 

Regu Australia sebagai negara 
ipenjelenggara dapat djuga mendu 

Australia  djuga 

Dikatakan oleh Presiden Su- tika serta melakukan kampanje tik jang pedas, tadjam dan berse 

Dagang Indoresia 
3 

Djerman Timur | 
Akan Ditambeh 

Djumblahnja 
HASIL persetudjuan “dagang 

antara pemerintah Republik Indo 
nesia dan Republik Demokrasi 
Djerman akan mempererat hubu 
ngan kedua negara tersebut RDD 
bermaksud akan meninggikan i 
port bahan2 mentah dari Indo- 
nesia dan mengexport barang2nja 
ke Indonesia tanpa perantara. De 
mikian antara lain keterangan G. 
Weis Menteri Muda perdagangan 

In Ituhkan untuk dapat 
iprestasi jang sebaik2nja. 

duki tempat jang terhormat ialah 
no.3 dengan djumlah 13 medali 
emas, 8 medali perak dan 14 meda 
li perunggu, semuanja menghasil 
kan bidji sebanjak 2781. 
Dalam mentjapai kedudukan itu 

perenang2 Australia baik kaum 
laki2nja, maupun kaum wanitanja 
mempunjai andil jang tidak sedi- 
kit, demikian pula atlit2 wanita 
Australia dalam perlombaan? atle 
tik. 

Ini adalah hasil dari latihan jg 
teratur, ditambah dengan makan- 
an jang sempurna, dan disiplin jg 
baik, semuanja itu sangat dibu- 

mentjapai2 

Ini membuktikan pula bahwa 
dalam usaha mentjapai kemadju- 
lan dalam keolahragaan, seperti 
apa jang ditjapai oleh regu Aus 
tralia itu soal djumlah penduduk 

            

    

    

   

      

   

                

   

  

   

          

    

di 
bi 

lisinja mengenai sebuah artikel jg 
berkepala 

9 exl mengenai tjerita pendek ,,Ke | 
| Mesra” nr 4 sebanjak 8 exl ttg 

1 membawa bentjana”, madjalah 
, mengenai tjerita pendek ,,Nanti 

t dalam Pelu mn” nr 4 sebanjak 

Libelle terbitan negeri Belanda 
ttg. 17 Maret 1956 nr Il, jang 

"Deze verdient. en 
monument” dianggap - mengan- 
Idung tendens2 politik dan meru- 
gikan masjarakat kita. 

Antara lain isi artikel itu me- 
« kajatakan pemudjian  setinggi2-nja 

o &erhadap Njonja Bouman “dalamj 
tugasnja membela Schmidt dan 

ngschlaeger jang seperti dike- 
Itahui kedua2-nja telah dihadap- 

an ke Pengadilan Djakarta ber- 
ung tuduhan telah melakukan 

gerakan subversif di Indonesia. 
|. Madjalah Libelle nomor 11 itu 
telah “diperintahkan disita dari 
Iperedaran. Dapat ditambahkan 
pula bahwa madjalah “Ultra” 

luar 8,. dewasa ini sudah. masuk 

(Itetapi. pensitaannja tinggal lagi 

menunggu perintah. Alasan me-   tam adalah sama ' jaitu karena 

lah isinja bersifat tjabul, 

  

kepada sidang panitia bahwa per 
musjawaratan “memutuskan su- 
paja RUU tentang pertanggungan 
djawab pidana menteri itu diadju 
kan kepada sidang pleno bulan 
Djanuari 1957. (Antara). 

Penguburan partai2, 
Seterusnja parlemen dalam si- 

dangnja Senin malam meneruskan 
pemandangan umum babak ke II 
RAB 56. Menurut atjara akan 
berbitjara sepuluh anggauta, Ang 
gauta Mr, Moh. Yamin minta 
keterangan tentang dasar penju- 

pemberantasan malaria “ setjara karno bahwa kegiatan2  Unicef 
besar besaran. (Antara). di Indonesia menambah penger- 

tian rakjat tentang tjita2 dan tu 
djuan tuhur PBB. Sedjak didiri- 

kannja Dana Anak2 PBB pada 
tehun 1946 kira2 tudjuh puluh 
lima negeri memberikan sumba- 
ngan dan sokongan kepadanja 
dan tahun ini dana tersebut akan 
dapat memberikan bantuannja ke i asn i sional. Mulai tanggal tersebut se pada hampir .empat puluh djuta |» Sae ee UN ibu dan anak2. Unicef bersama| WUh Saham? “dari N.V.' Nicuws HO LA |gier telah diambil oper oleh pe- 
Tan na Ma Aan iC-' megang saham bangsa2 Indone- 

Pn Me GlaMAtkAN “MAM-PIr » tu-| 6, mulai tanggal tersebut dipe- djuhbuluh enam djuta anak2 da- 'gang oleh mr. T.D. Hafas. Ha- 
ri 'bah?ja peniakit tbc, menolong E j rian Nieuwsgier “akan terus di ribuan kanak2 dari penjakit buta e 

HARIAN NIEUWSGIER DLM. 
TANGAN INDONESIA. 

Harian Nieuwsgier,” jang di- 

mulai tgl. 1 “Desember 1956 su- 
dah merupakan suatu harian na- 

  

terbitkan dalam bahasa Belanda, 
  

SARDJANA2 Amerika Serikat 
Ihari Djum'at melantjarkan rocket 

pertjobaan pertama daripada ren 
tjana satelit bumi jang terletak 125   

Ipula dalam daftar hitam polisi Florida. 

masukkannja kedalam “ daftar-hi- kepada para sardjana rocket 

  

-patan 4.000 mil sedjam. Menurut 
pengumuman kementerian pertaha 
nan AS rocket tsb. dilantjarkan 
dari pangkalan angkatan udara di 

Setelah ditembakkan 
rocket tsb. djatuh 180 mil dari 
pangkalan tsb. dilaut Atlantik dan 

itu 
telah memberikan penerangan2 jg 
berharga melalui pesawat radio 

“AS. Lepaskan Satelit Buatan 

mil tingginja, jaitu dengan ketje| 

tjepat sekali djatuh menudju laut 
Atlantik, 

Setelah 7 menit 30 detik lama- 
nja diudara alat tsb.  mentjapai 
puntjak jang tertinggi jaitu 50 mil. 

"Vicking”, demikianlah  nama- 
Inja alat tadi itu tidaklah merupa 
kan prototype daripada ' rocket 
tingkat 3, "Vanguard”, jang pan- 
djangnja 72 kaki, jang nanti akan 
melemparkan satelit itu, Akan te 
tapi tingkat pertama rocket 
"Manguard” itu merupakan suatu 
perobahan daripada  "Vicking” 

Vi ki 2 Un nVicking 
"minitrack”. 

. Selandjutnja menurut dugaan da 
lam 2 tahun jad. direntjanakan me 
lantjarkan rocket 3 tingkat jang 
akan melemparkan bulan bikinan 
sekitar bumi setinggi 18.000 mil. 

Menurut kementerian pertahan- 
an AS rocket pertama itu jang 
pandjangnja 45 kaki mula2 naik | 
tegaklurus dan mengarungi djarak 
jang pendek lalu berbelok pelahan 

terbitkan dalam bahasa Belanda, |: 

mangat, mengatakan Gajus sebuah 
mesin dan mentjap pidato Balfas 
»Sambungan tangan kolonialisme”. 

Simposion ini berlangsung dari 
djam 9 pagi sampai 3 petang, dan 
disambung malam dari djam 19,45 
Sampai 23.00 untuk memperdebat 
kan prasaran Bujung Saleh. 

(Antara) 

Tidak Benar 
Orang2 Jahudi” Diasing 
kan Setjara Massaal 

Dari Mesir 
MENTERI DALAM negeri 

Mesir, Zawaris Mohiddin, hari 
Minggu dalam interpiunja dgn 
harian ,,AI Missa” di Kairo kata 
kan, bahwa tidak benar pendu- 
duk Jahudi diasingkan  setjara 
massal. Hanja 120 Jahudi Mesir 
diantara orang2 Mesir lainnja ig 
telah diasingkan untuk kepenti- 
ngan keamanan, 

Kata Mohiddin, pemerintah 
Mesir telah minta kepada Pa- 
lang Merah supaja mendeportasi 
280 orang2 Barat  tanpa-warga- 
negara ke negeri2 lain. Mengenai 
waganegara2 dari negeri2 musuh 
dikatakannja, bahwa 740 orang 
Perantjis dan 712 orang Inggris 

  

DAG HAMMARSKJOELD TO- 
LAK SJARAT” ISRAEL ? 
Menurut sumber2 jang dapat 

tidak mendjadi sjarat mutlak, 
:Tjontohnja ialah, bahwa Austra- 
|ia jang mempunjai djumlah pen 
jduduk. hanja 9 djuta, dapat men 

Republik Demokrasi Djerman jg 
memimpin delegasi RDD dalam 
rundingan persetudjuan ' dagang 
Indonesia — RDD jang kini se-   dipertjaja dikatakan hari Sabtu 

bahwa sekdjen PBB, Dag Ham- 
marskjoeld, telah menolak sja- 
rat-sjarat Israel, jaitu mengenai 
djaminan2. supaja Mesir tidak 
mempergunakan padang pasir 
Sinai sebagai batu lontjatan un- 
tuk menjerang republik Jahudi 
itu. 

Hammarskjocld dalam pada 
itu terus menerus mendesak su- 
paja pasukan2 Israel ' ditarik 
kembali dari wilajah Mesir, ter- 
utama dari semenandjung Sinai 
itu jang diduduki oleh Israel 6 
pekan jang lalu. 
HONGARIA HARAPKAN A.S, 
DJANGAN LAGI LANGGAR 

KEDAULATANNJA, 
Kementerian luar negeri Hon 

garia telah menjampaikan sebuah 
nota kepada kedutaan besar Ame 
rika mengenai pemakaian  pe- 
mantjar radio partikelir oleh 
kedutaan besar .itu. Demikian ka 
ta radio Budapes pada hari Sap- 
tu. 

Nota itu menjatak.n — kepua- 
sannja, bahwa pemakaian peman 
tjar radio itu kini telah dihenti- 

kan dan mengharapkan, agar 

kedutaan besar Amerika dalam 
hari2 jang akan datang djangan 
lagi melanggar kedaulatan dari   

telah dikeluarkan dari Mesir.   pelahan mendatar sebelumnja dgnlitu. (Antara), 

Sandi Sa Gp   

(Antara-Reuter) 
republik rakjat Honyaria, 

itjapai prestasi jang boleh dibang dang berlangsung di Djakarta ke 
pada pers hari Senen. 

Dasar jang sehat untuk mem- 
perkembangkan dagang antara! 
kedua negara tersebut akan se- 
gera diletakkan dengan ditanda 
tanganinja  persetudjuan dagang 
baru antara pemerintah Indonesia 
dan RDD. Atas usul Indonesia 
telah ditjapai persetudjuan kerdja 
sama dagang antara kedua ngan 
ra tsb., jang akan berlaku seta- 
hun. Dikatakannja, bahwa reali- 
sasi kontrak pembangunan  pa- 
brik gula oleh .RDD, merupakan 
hasil terpenting selama ini dalam 
melaksanakan kerdja sama perda- 

nguntungkan antara negara Indo- 
nesia dan RDD, 

Mengenai kemadjuan2 perin- 
dustria RDD Weiss antaia lain 
menerangkan bahwa volume ha- 
sil produksi tahun 1936 oleh rak 
jat RDD telah dapat ditjapai da 
lam tempo lima tahun setelah pe 
rang dunia jang kedua berachir. 
Weiss berpendapat bahwa pem- 
bukaan hubungan diplomatik an 
tara Republik” Indonesia dan 
RDD akan lebih menguntungkan   dan melantjarkan perdagangan an 

tara kedua gara tsb. (Antara), 

La di Olympiade Melbourne ada 

  

gakan, dibandingkan dengan djum 
lah penduduk dari Amerika sebe 
sar 160 djuta, dan Sovjet Unie se 
besar 210 djuta orang. 

Diantara regu negara2 Asia jg 
berhasil menduduki tempat "the 
first ten” adalah regu dari je 
pang jang mentjapai djumlah bi 
dji sebanjak 4 medali emas, 10 
medali perak dan.5 medali perung 
2 dengan djuthlah bidji sebanjak 

Hasil itu ditjapai oleh regu 
Djepang, berkat keunggulan dim 
perlombaan renang, senam, dan 
gulat gaja-bebas. 

Lain2 regu Asia jang berhasil 
memperoleh medali emas dan ka 
renanja dapat mendengarkan lagu 
kebangsaan masing2 berkuman- 

lah: Turki dengan 3 medali emas, 
gangan berdasarkan saling Me- menduduki tempat ke 12, Iran dg 

2 medali emas, menduduki tempat 
ke-14, India dengan 1 medali emas 
menduduki tempat ke-25. 
Regu Korea dengan memperoleh 

1 medali perak dan 1 medali pe- 
runggu menduduki tempat ke-30, 
Pakistan dengan 1 medali perak 
menduduki tempat ke-32, dan Ma 
laya dengan djumlah bidji 1 (no. 
6 dalam perlombaan angkat besi) 
menduduki tempat ke-4?, 
Alangkah sajangnja kekalahan 

kes. Indonesia dari kes, Sovjet 
dengan 0—4 dalam Guarter-finale, 
karena djika andai kata pihak In 
donesia dapat membuat 1 goal 
pembalasan sadja, maka kes Ina 
donesia dapat menduduki tempat 
ke-6 dan dengan demikian akan 
dapat memperoleh 2 bidji keme 
nangan dalam klassemen umum, 
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: 

Ba SN » ehh ongtoneh re ben asa | Kel. R. MOELJADI MANGOENSOEBROTO 3 hb "THB KINGS THIBE” | THIO GIOK GIEM | —.. Mritjan 17, Semarang, | ) ef untuk resep? jang | CinemaScope (Color) Gg. Tengah 22 - Semarang. ' SANKKANANKANKKKKKAKKKNKANKKKKKKKKKKNKRKKAA TA 
) 

asa ————— | SEE KKEEKKKERRERK . : INI DAN BESOK Pa | aa 8 H - — i menguatkan badan : 
REX” 5. Fa Ic AA yana, x. 

| : Widescreen) : KURSusSs ai : | rana ee TN Death Ra nak DEKETIGF : dikebun HYPN Uk E : a Datis Perlu KLIM 5 "STRANGER AT MY 7 Na ja | Lengkap memberikan peladjaran HIPNOTISME setjara 
£ b hk I $ 

FGRIS? 5 Te Oo M7 ian alam rumah ? | tertulis, dengan 5S vak tambahan. 
... Susu jang terbai | 

K. McCarthy - Dana Wynter |Teleponlah | Surat-menjurai harap dengan prangko balasan. — ' Mk Lk dan Gbu | "INVASION OF THE 1 : Djln. BESKALAN 76 SOLO. Mean Sa ba Mn menje- 1 BODY SNATCHERS n I t 1 Ai ea aN aa aa Man aamamaanm mm 
Sen Pa MN man | TINGGAL SEDIKIT MALAM: ”. oC on Ha o mmuamaan Ten hatkan dengan memakai susu KLIM, 1 

"INDRA" 430-6.45-9.- (17 th) Djohar 2333 djl. Saidam 2 M Di 1 : an ka Pan Dg ae : ”"H AMARA AA N” Semarang. | ta su jua : andi tri ty aa Neni - ee dat bah dengan ' NM en N | PERFUN 2 H. 
Nn . | 

(Film India Tekst Indon) | ea aaaaaa Nan Mn an Pbb 37, DD.T. 5096, INFLUENZA » SELESMA Vitamin D. (uu "ROYAL 4457-215 (17 &) ra )»  WARFARIN, i DEMAM - MASUKANGIN Sa na Un | . Shakilas- Daljit - Jayant s3 - PIUGA BIDJI RUPA-RUPA SAJURAN DARI LUAR NEGERI DAN SEBAGAINYA susu dan rasa enak dari KLIM itu, : 
Ta ae SA SR Pa Ian DANEROTALANIA PENEEA, Setia el djika njonja pakai dalam resep? susu, | Tekst Ind. H otel Oo ewa/ Asia TX: Tv Tjobalah sekarang djuga susu KLIM 
2 Ne an An PONTJOL 1 Telp. 1554 5 CV. 29 Hoelontalo” Gila INTI Sa ing dalam resep susu jang njonja sukaif ”p 5 "23 yan N — Telp. Saidan No 2-4 di SEM 

5 4 Rd. Mochtar - E. Zaenah SEMARANG: ar i SEMARANG £ 1 -" si Pra : : ip. Dhar 2333. V ! ma . Ke 1 GARA2 DJANDA MUDA Perlengkapan dengan Dan ? 5 Bea ae nano — POMPA AIR OTOMATIS | 3 aan Ambillah 4 bagian UOUO Pn Te setiap kamar ae La ang "Se : Pena — 5 - djernih — " 1 

SERI U (Fammat), an Na SNN mM 2s 200 TAG Ona ai Yan GELAN : MEMBERI DJAMINAN UNTUK: | ". - 1 ! i j g adon. PLP EN. Ie rr : Bea SS Aa dan Njonja akan memperoleh « sa | 
Bis. Hokkian Telat lada. NSINYATNNN man ITO Tanpnr ah bea Kuastkring Semarang naa aan 1 ih nan aman ve. |RADIO, TAPERECORDER,/ PIANO REC KPA mangan TI Ban AS Ore RE ' TAPERECORDER,/ PIANO RECITAL Indon hianpe 5 paanKoSAn $ 93 D (KITCTY Lg “VIAMIKD, :   

  

Anas 

The story of Hillian Rotn? 44 SN ti 

call CRT 2 A— SUSAN HAN 
TOMORROVA WES oi Aen7- 10 YAN REEI 
From Farsa to Shame! | Spa | GON TAYLOR: RAY DANTON 

Susan Hayward — kini muntjul dengan permainannja jang paling 

kuat sebagai seorang penjanji Broadway jang sedang tjemerlang 

AN HAYWARD 
RICHARD- CONTE 

#     
  

Na aan TER pi Ugal HIFI) SA Nonah SRI SUPRAPTI SLAMET IMAM SANTOSO . : £ Ir OTT TK Teri S Peta YA Pada hari DJUMAT 14 Desember djam 20.15 tepat. dus jang terbaik 

MA ISA UG, 1, 2 PA Narik MA NO AS TT 

: NDER Et 5 . 03 Melulu untuk Anggauta. Pesan tempat pada tanggal 1 NAN NN anna 
: 12 dan 13 Desember pada Secretariaat di gedung Factorij, mulai . he " " : JG. UTAMA JALAH: : 5 djam 8.30 — 10.30. " Perlombaan) Mengarang Bunga : 5 :.3 2 Ta : Djuga diberi kesempatan untuk mendjadi. Anggauta. Fancy Fair Hwa Ing : (C.E.S.) 

RAD IO SUCCE 58 Dalam atraksi di Fancy Fair Hwa Ing (C.E. S5.) jang diseleng- 2 : NA , £ 5 . garakan pada nanti tgl. 14, 15 dan 16 Desember 1956, GADJAHMADA 1A — TEL: 1995 — SMG.” | Health 1s Beauty diantaranja 
PERLOMBAAN MENGARANG BUNGA 

    

  
bintangnp ot bp mendadak sontak djadi peminum dan 

pemabuk setelah kematian tunangannja ! 

Film CinemaScope jang menghidangkan tjerita pilihamt tentang 

abad jang bergelora, zaman ketika: Inggeris dikawat oleh Sir 
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Walker Raleigh dan dikuasai oleh ratu. perawan ! 

   
    

   

  

   
  

            

  

  

      
           

  

  
    

  

    

     
   

  

   
   

     
    

  

   
   

   

      

—— aa 2 Ex SA TAE RA tgl. : Pn 3 | Pemamsi —— 5 I. NO SMOKING (hentikan isap rokok) Perlombaan ini sie An Ma Dai 
5 

| denah Ona OBAT pendapatan jang paling baru. A. Toko BUNGA dan i P3 
PA : 1 alau Tuan2 dan Njonja2 sudah bosan dan tidak mau isap : : Ae 1 1. #5 . H3 mana. gt RINGAT ny AHNJA PUTIAT - rokok (sigaret) lagi karena mengganggu kesehatan, disebab-| pendaftaran Pagi ea ba aan Maa (amatcurak 

Hp an aa “3 1 TN 3 5 TERGANGG HINGGA W . Pa nicotine, tangan mendjadi kuning dll. Gunakanlah I. Nj. ONG KIAN DJIANG, Gang Sepaton (G. Limboswie) 
V .TODD- COL IRIS D SKIP HOMEIER sen BIL EMANGAT NG bEK Jbat Istimewa NO SMOKING. Nanti Tuan2 dan Njonja2 1. Nj. SO TIE HO, Brumbungan 64 dan series DAVIS : L : : NUN “1 HKANLAH s DIGUNU G1 tidak Pa aa lagi isap rokok. Tanggung 10096 berhasil.| yg Nj. LIEM HONG GWAN, Randusari 24 Semg. : Aoa 2 £ kei 3 Ms PU T di aa Oa . 5 2 “Rp 2 pewananana sesacauka Rp. 10,— Pa na perlombaan ini, berarti membantu meramai- PRA 1 1 Film penuh ketegangan dengan 5 « | | » Ly — can CY FAIR HWA ING. 

2. SEGERA DATANG! ——uga (selingan humor jang hebat ! TIR AHA : 2. ALLAHOO RADIUM TONIC PIL 5 DITUNGGU : Bing Slamet - Deng Harris - Tjepot - Udel PPU 2 1S 4 (Obat Kuat untuk Jelaki) harga per botol........ Rp. 30,— , ? 7», N DRA": P”RADJA KARET DARI SINGAPURA Tjerita jang berbitjara langsung : 3. POWDER ADJAIB (untuk exzeem, kudis, | “Dibantu: RA. Srimulat - Kuntjung - Udjang - S. Poniman ke-dalam hati... ....... ! In PING Kn panu) per botol ..... Ba eh Rp. 25,— # 
mn mana naa ana : Aan : - ai tangg ESEMBER 1956 umum da 4, MOND HAIRDYE (untuk rambut putih men- 

:| 
”GRIS” INI MALAM PREMIERE BESAR 5-7. 9. (17 th.) TING GAN, Pn menginap di sebagian HOTEL KOPENG aa ah Lana — djadi hitam) 10096 tanggung tidak luntur, LJK TA da : 1 1S dibangun. Tersedia tempat untuk keluarga dengan 1 atau : Harga botol besar.... Rp. 15,— botol ketjil .... Rp. 10,— 1 

INI DAN BESOK MALAM! || 2 kamar tidur, kamar agak mak keluarga dengan 1 . 5. PRESIDENT HAIRDYE (untuk rambut putih men- ( "ORION” 4.45 - 6.45 - 8.45 makken), baru dan modern penerangan listerik dan djadi. hitam) 10076 tanggung tidak luntur. 4 Extra: INI SORE djam 2.45 aer minum beserta Restaurant, : Harga per pak besar.... Rp.7,50 pak ketjil...... Rp. 5,— H : 6. HASEENA HAIR OIL (Obat kriting rambut) 2 an pada: KANTOR AKUNTAN LIEM HoOK herga botol es... ANN RU Kila Dena Rp. 15,—' 2 ii Most Daring Robbery TJOAN, Dil. Brandjangan 8, Semarang (Tilp. 1831), ruan 7. ALLA ZOR PIL KERAS (untuk orang laki2 jang Un PALU DIPILIH UMUM 2 Ever Recordedi! bawah Maclaine Watson & "ia 2 : lemah) per botol ............... AAA ...... Rp. 30— PENG AN SAN tjap KATES, obat sakit kepala, masuk angin, 3 M-G-M's THE : : Lana O. T.A. WM Ongkos kirim tambah 1596 dan uang dimuka (Contant). influenza, badan panas, pegal linu (zenuwpijnen), rheumatisme, LI 5 Bisa kirim seluruh Indonesia. : sakit gigi, sakit kuping, sakit perut pada waktu datang bulan 34 Manufactured by : (menstruatie). hi Na aa s WORLD KNOWN PROF. M.S. COLLER Singapore | Sedia P.A.S. dalam rumah tangga, maupun dalam bepergian ber.” Si 5 3 LE Pr Sole Agent Moh. Sadik Johri, arti kesehatan badan tetap terdjaga. K Ga nshe Shang Hay Chan Mun Wien : Djl. Teuku Umar 15/D Keprabon kulon Solo. Tn 2 KATES, menjembuhkan penjakit-penjakit seperti | Sci $ | KESEHATAN TERG Semua Agen2 harga sama. Depot Obat A-A, Gg. Pinggir 9 Se- atuk, kepala pening, bernafas sesak, sakit pinggang, pegal linu. 1 “ 8 | Datenglah dengan ANGGU? . . .DIANGAN KWATIR!| marang: Toko Obat Singapore dan Toko Obat Shanghai, Pasar| Amat berguna bagi penggemar olah-raga. T Et an BiYTH ha : gan segera pada alamat tersebut jang sudah terkenal | Djohar Semarang: Universal Stores, Bodjong 6B Semarang: Pooran URUS - URUS tjap KATES, dari sari buah', berguna sekali untuk Tea ! | di segala plosok al 8: Na 2 bikin bersih i j jakit-penjaki t LP Edm e PU2NON & | Dapet mengobati/meni - | Sporting Coy, Pontjol 40 Semarang: Toko Hien, Bodjong 25 Se-| membikin bersih perut untuk mentjegah penjakit-penjakit jang tax Ti NG 8 Gina | jeena, tan - - enjembuhkan segala penjakit luar/dalem, baru/| marang, Toko Obat Hok An, Djl. Raja 114 Magelang: K.A. Mo-| Si-inginkan. 1 David NIGEN | Gunakanlah keemasan PER bamed Yasin, Djl. Kepatihan 23 Pekalongan: Toko Jilani, Djl.| OBAT MATA tjap KATES (MU-CHI LING), dibuat 3 matjam : 1 SAkk “NO. INonah punja keb patan jang masih ada untuk Tuan/Njonjah/ | Nusantara 112 Makasar: Toko Minang, Padangpandjang Sumatra-| MUCHILING PUTIH, bermanfaat untuk menjembuhkan penjakit js Borge Aka 1 Diuga Ki 3 : beruntungan sedjati, djangan terlambat. tengah, Salon de Beaute Ladis, Gadjahmada 114 Solo: Toko El-| mata mendjalar, mata gatal, mata bergetah, air mata merembes. ate Nu Li 2 Kp. Pekogai (Siang Mia) alamat: "| seco, Slamet Rijadi 73c Solo: Toko Abdulrachman, Slamet Rijadi| MUCHILING KUNING, berguna sekali buat menjembuhkan mata” 
BAN Mula2 peristiwa adjaib ini tiuma menimpa beberapa AMA i ai " O Ta tengah No. 399. (muka Sumur) Semarang. 25 Solo, Toko Murni, Slamet Rijadi 54 Solo, Muh. Amin, Tjokro- berasa panas, mata berasa sakit, mata bergetah, air mata merem- | orang.......... tapi kemudian seluruh kota djadi um Roger MGORE La Dja an Lobang an masuk dari sebelah Toko ,,Japarco”) negaran 93 Solo, Toko Suez Badar Alkatiri, Selompretan 129 Solo, bes, mata berasa berpasir, Mata merah serta bengkak, mata berasa 1 “ gempar dan panic karenanja!!! KA 5 a Tamu tiap” hari. 7, Muh. Bin Abullah, Rumah-makan Asia India, Karanggetas Tjire- | Pedih, MUCHILING HITAM, paling mandjur akan menjembuh- Kisah tentang machluk adjaib jang datang dari dunia Jain ditengah , 4   bon, Rumah-obat Tek An Tong, Petjinan 81 Jogja: Toko-obat kan mata trachoom, mata berasa kepanasan, mata merah berasa 

  

          
      

  

   

  

  

                

  

   

  

    

        

   

      

       

  

   

          

    

        
   

  

   
        
   

    

    

  

  

                

      
    
                      
  

malam sunji.... z “. : jang selalu mengganggu manusia dalam ea EU Lrankos 1 Hasi Eng Njan Ho, Petjinan 75 Jogja: Toko Sinarbaru, Djl. Station 5 Pe aa TE mi aa kena ane kulit mata me- impian maupun kenjataan! : $ 2 : : it Purwodadi, Toko Murah, Djl. Raja 65 Magetan: B. Piar, Pasar | Tah dan sakit, kulit mata saki karena luka. Se NA Ga tah San Herih in Oetaane Plak Bantulah P M I Tundjungan Stand 81-82” Surabaja, Toko iadihawa, Djl. Modjo- | OBAT-OBAT tsb. diatas dapat dibeli dimana-mana, shindari machluk adjaib jang kedji..... Kao tapi dengan aan kan P 2 naa ana . .Ie pahit 28 Modjokerto. ' PERUSAHAAN ANGGUR DAN OBAT REN AY & co pajah tiada mereka djumpai sekolongpun tempat bersembunji ! 5 - — - sa ea 25an 53 DJAKARTA — SURABAJA. : SEBUAH FILM FANTASI JANG SANGAT SERAM ! Ma Ma pa Ma Gn en Ie AM bal Pan naa ag, “ u san Been 

“3 . 5 ni Sa 2 i : 9 5 : : . n 
3 sih BESOK Ma : ed Cursus Ice Cre ITSA MAN-MADEN) | AccoReing To TEE NewsrapERs, | IC” We TEAGKeD PROJEET MALA - 2 Bak Pe $ Spo : : 2.1 : am MEANING JMOON/ SEVERAL 1 | THIS ONE WENT ASTRAV WHEN TO A SPOT AROUND KEROI » PREMIERE ! P M:G-0M'2 FINEST MUSICAL$ : Dibuka pd. 1/1-57 di KARANG - TEMPEL COMPANIES ARE ITS MOTINATING ROCKET MIS- WONDER IP TMESE MEN COULD - pa 7 Aha ment eng love story and mual F4 Kk A WE LOST EARTH SATELLTE ComPETING TO | | FIREp DURING LauNcuING KA MANE SEEN TP y ROxrvy | spettacia ever! Songs and dances Pendapat baru, setjara sederhana dan praktis, zonder Tistrik / . TO ITS OWNERS, HE CAN DESIGN ONE 

4.45 7.00 9.15 Hanan DY Ine dozen! $ 3 di-putar, 10— 15 matjam: TUTTI-FRUITI, SNOW-WHITE, at .USE THE REWARD TO FOR THE GOVERN- Ty 
" 2 5 H3 Yana A ARBRICOZEN, BOMBUS-HILDE, selesai dalam 5 hari. .STOCK HIS RANCH, f MENT! “4 tatk:17th) Li te ig uh R TWO-SHAPOW/ 4, KAN : | ahan2 gratis, dan hasilnja dibawa pulang. oy | Ogers 

Film jg penuh | 1g Pe ag TA and Gaet Saree: Ng POWELL Li £ utid terbatas, . : : 6 2 Po psen | wattarpocron | Me pawone 3. Uang sekolah Rp. 150,—, : No.1'7 pemandangan | 4 TN paul KENREID ANN MILLER , 
: | Tn “essrmaRv CLOONEY | cp CHARISSE Pendaftaran kepada: Uan penuh | 4. 1 mo | ggsrarren KELUY | wownro - Sdr. SRI INDHAR, Rambutan No. 12. 
warna indah | TN | : | 3 TONY pw 2 AAN AL LA LA ALL LA LA LA 0 LA 0 LA LL 

dgn. tjeritajg . te Tn 1 th s MA 1 
palingakrab! | | TA ya TINGGAL PM MY SAN MK AR Pertioran bla 4 : AN A 1 bai MIRGINIA MAYO - DENNIS MORGAN - DAVID — Kalau Pop Gaines itu me- — Apa toch ,,Satelit Bu — Menurut surat kabar, sa — Kami menduga bahwa j 8 Aa " PEARL OF : C ngemalkan Satelit tsb. kepada mi” itu? telit itu membubung tidak M. 13 itu djatuh didaerah sekt tang-bintang pr $ 5.00-7.00-9.00 s0 TH P. CIFT pemiliknja, dia akan dapat meng — Benda itu ialah seper tentu sewaktu rocket "jang tar ini! Saja ingin tahu kalan # | “utk, 17 th) AA muteotom | soprescora gunakan hadiahnja untuk mem- 1 bulan” tetapi bua membawanja salah | ditem- orang-orang tsb. mengetahuinjat raksasa dari | f 3 Dean eh Beakalaa Pd perlengkapi peternakannja! tan manusia! Kini ad, be bakkan pada latihan pelun... (demikian fikir orang asing). 

te ye TN 1 ing PN 
— Engkau betul-betul orang berapa perusahaan — jang tjuran rocket itul . 1 M.G.M.! Sg PEARL an KR ny INI SORE 3.00 5 jang baik hati, Roy! berlomba-lomba untuk 5 MEN MNMLeMEMINKaN, . kisah perlawanan antara peradaban Barat jang memualkan dan 5 membuat tjontoh benda Type Pertj. ,SEMARANG” Idzin No. 3498 /IU/A/171. kesederhanaan Timur jang mendjemukan ! , -. na (na kepa "pe 1 ea taun . 

a negara 2  


