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telah diadakan ditugu pahlawan 

sepsi 

kan ditengah hudjan lebat. 

“telih memberikan kata2 sambu- 

penduduk dusun 

telah Teng na 
Ji 

wang 

..xup) ketemukai 
bunga ,jbangkai” raksasa, ( 
darah Na RN Pandega aer. £ a disebut bunga ,,ki- 

but”. Kelopak bunga tersebut ber | 
warna merah muda, menaranja) 
putih-kekuning-kuningan, tinggi | 
menara 2,50 meter dan garis me-| 
nengah kelopak 1,58 meter. Da: 
lam bahasa Latin bunga tersebut 
disebut ,,Rafflesia Arnoldi”. 

4 4 3g. 

Kapal2 Inggris-Perantjis untuk 
mengangkat kapal2 jang kandas 

   

rusak, termasuk kapal pa 
kang ada dalam dook jang telah 
ditenggelamkan. Demikian dika- 
tekan olch fihak admiralitet pa- 
da hari Selasa malam di London. 

Pengaduan Kepa 
la Suku Herero 

Tanahnja Dirampas Ku 
lit Putih 

DOMINE SCOTT, dari gere- 
dja Anglikan jang terkenal seba- 
gai pembela perduduk asli Afri- 
ka Barat-daja, menjatakan dalam 

  

sidang Dewan Perwalian ppB|36! Abimanju 
bahwa ja telah menerima sepu- | 
tiuk surat tertanggal 30 Oktober | 
1986 dari Windhock (Afrika Ba- 
rat-daja), iakni dari Hosea Ku- 
tako, seorang pemuka suku He- 
rero. T 

Scott mengatakan bahwa isi 
surat tsb. ' membuktikan bahwa 
pemerintahan di Afrika Barat 
Daja (dibawah kekuasaan Uni 
Afrika Selatan) masih terus me- 
lakukan langkah? untuk mengusir 
bangsa Afrika dari tanah2 mere 
ka, supaja bangsa kulit putih da 
pat bertempat tinggal dan ber- 
tjotjok tanam disana. 

Ini membuktikan bahwa peme 
rintahan Afrika Selatan sama se 
kali menganggap sepi pernjataan 
kekuatiran jang telah dinjatakan 
oleh PBB-mengenai masalah tsb. 
Scott mengatakan bahwa baik di 
Uni. Afrika Selatan sendiri mau 
pun di Afrika Barat Daja seka 

"14 

perwira 
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-| Kolonel Abimanju Akan Diselesaikan 

menerangkan kepada ,,Antara,” 
rat Indonesia jang akan mend 
Gi Mesir akan berangkat dari 
pesawat terbang mulai tgl. 9 

  

pinan Koionel Djatikusumo. 

Missi itu bertugas melakukan 
persiapan2  mendjelang kedata- 
ngan pasukan2 Angkatan Darat 
Indonesia di Mesir. Pasukan jang 
akan diberangkatkan itu seluruh- 
nja 3 kompi. pasukan infanteri 
jatau 1 detasemen jang djumlahnja 
Ik. ada 550 orang. 

Msaalah Kol. Abimanju 
akan diselesaikan pada 
waktunja. 

Sementara itu kepada ,,Anta- 
ra”, Djaksa Tentara Agung Let- 
nan Djendral Suprapto hari Ke- 
mis kemarin menerangkan 

onel Abimanju akan diselesaikan 
pada waktunja"” dan bahwa ter- 
hadap diri Kol. Abimanju akan 
dilakukan pemeriksaan2 setelah 
ia datang di Djakarta. Ketera- 
ngan diatas diberikan  Djaksa 
Tentara Agung sebagai djawaban 
atas pertanjaan2 jang diadjukan 
kepadanja sekitar masalah Kolo- 

dalam hubungan 

rintah pada Rebo malam jl. di 
muka Parlemen mengenai masa- 
lah Angkatan Darat jang dengan 
tegas menjebut nama2 Panglima 
Abimanju sebagai salah seorang 

jang tersangkut dalam 
»pegistiwa Kolonel Z. Lubis", an 
taranja pernah turut dalam per 
temuan2 dirumah Kol. Z. Lubis 
dan mengeluarkan surat perintah 
untuk menangkapi anggauta2 Par 
lemen,  Konstituante,  pegawai2 
tinggi dil. jang -datang. didaerah 
lingkungan T.T, VI di Kaliman- 
tan 

Dalam pada itu menurut kabar2 
jang tersiar “ Kolonel Abimanju 
telah mentjabut kembali perin- 
tahnja itu dengan alasan ,,karena 
suasana dan keadaan dewasa ini 
dianggap sudah-agak reda”. Lain 
kabar “lagi menjatakan bahwa 
Kolonel Abimanju masih tetap   rang meradjalela ,,diktatur oligar 

Chi rasial”. (Antara). 
mempertahankan perintahnja itu. 

(Antara). 
  

RusiaTuduh Subversie & 
IntervensiA.SDiNegara?' 
Sosialis Bukannja Ber- 
kurang Tapi Bertambah 
Djawab Amerika: Perbolehkan Penindjau2 
P.B.3. Masuk Hongaria Dan Dunia Aknn 
Ketahui Apakeh Tuduhan2 Russia Itu 

— Betul Atau Tidak 
DELEGASI SOYVJET dalam PBB, wakil menteri luar 

negeri Vasily Kuznectsov, dalam sebuah memorandum pendje- 
lasannja jang disampaikan bersama2 suratnja kepada ketua 
Madjelis Umum PBB, Pangeran Wan Waitayakon (Muang thai) 
mengatakan bahwa walaupun kenjataannja masalah kegiatan2 
subversif jang dilakukan oleh A.S. terhadap dan intervensi 
negara tersebut dalam urusan dalam negeri negara2 lain telah 
dibitjarakan lama sedjak sidang2 Madjelis Umum jang ke-6 
dan ke-7, tetapi kegiatan2 A.S. itu bukannja dihentikan, tetapi 
malah lebih diperintensifkan. 
Diterangkan oleh Kuznetsov 

Galam memorandumnta itu, "ke- 
giatan2 jg bersifat memusuhi ig 
dilakukan oleh ALS. itu ditudju- 
kan terhadap "negara2 demokra- 
si2” Albania, Bulgaria,  Honga- 
ria, Polandia, Rumania, Tjeko 
slowakia dan Uni Sovjet dan di 
maksudkar, untuk - menghantjur-! 
kan sistim politik jg dengan se 
tjara bebas telah dipilih oleh 
rakiat dari negara? tsb. itu”, 

”Djelas sekali kegiatan? AS itu 
dapat dilihat dengan terdjadinja 
peristiwa2 baru2 ini di Hongaria 
dan dengan adanja lebih diinteri- 
sifkannja kegiatzn2 memetjah be 

£ , 

Nixon Ke Wina? 
KEMENTERIAN Iuar Nege- 

ri Amerika Serikat mengumum- 
kan hari Rebo bahwa tidak di- 
ketahui tentang adanja berita2 
dari Austria, bahwa wakil pre- 
siden A.S., Richard Nixon, akan 
mengadakan — kundjungan 
Wina. Menurut 
Nixon dewasa ini sedang 'tidak 
ada di Washington jang menurut 
renfjana ja akan tiba kembali ke' 
Washington untuk mendjemput 
kedatangan P.M. India, Nehru. 
Tetapi sementara itu kalangan2 
jang kompetent di Washington 
tidak mau memberikan komen- 
tarnia atas berita2 kundjungan 
Nixon ke Wina itu. (Antara) “ 

MemperingatiKor 
ban Westerling 

  

PERINGATAN korban 40.090| 
orang di Sulawesi Selatan akibat 
pembunuhan oleh pihak Belanda 
19 tahun jang lalu (Westerling) 

Gan malam harinja diadakan re- 
digedung Panii Penghibur 

(Miakasar). Upatjara ini ia 

Dalam upatjara ditugu pahla 
“Wan itu Kepala Polisi: Propinsi, 
Wakil Panglima Komando TT 
VI, Wakil Gubernur ' masing2 

     

  

   

  

    

    

    

   

   
tan jg pada umumnja memberi 
dorongan kepada 

istiwa ini memulihkan rasa bersa 
enjelesaikan revolusi 

Lai Tp 

para hadirin |- 
dan rakjat seluruhnja supaja per| 

   

          

   
    

1 | sadja 
Idan pemimpin2nja, terutama dim 

de 
me 

lah dan spionase dinegara2 
mokrasi rakjat lainnja”, kata 
morandum itu menambahkan. 

Setelah memberikan  tjatatan2 
tentang bermatjam? bentuk2 da 

ri pada kegiatan? subversif dan 
intervensi A.S. itu, termasuk di 
dalamnja penjebaran spionase 
oleh A.S. milalui stasiun2 radic 
di Eropa dan pelepasan balon? 
propaganda, memorandum Ov- 

jet tadi seterusnja menerangkan: 
»Kegiatan2 A.S. jang bersifat 
memusuhi terhadap negara2 so 
sialis itu merupakan pelanggaran 
jang sangat besar atas Piagam 
Perserikatan Bangsa2 dan tidak 
sesuai dengan prinsip, jang me- 
rupakan dasar bagi negara2 ang 
|gauta PBB dalam hubungan2 me- 
Ireka dengan negara2 lainnja”. 

Pengaruh daripada kegiatan2 
(A.S. itu adalah mempertezang si 
tuasi internasional dan memper- 
buruk hubungan2 antara negar 

ke ” 

keterangan2 at Seterusnja 'Kuznctsov berkata, 
"adalah mendjadi tugas PBB un 
tuk mengambil tindskan2 jg ur- 
gen guna “mengachiri . kegiatan2 
'subbersif. dan intervensi dari 
AS ita unkn 

  

    

  

Perlu... dikemukakan, bahwa 
Uni Soyet dan Hongaria telah 
menolak “permintaan2 jg telah 
berulang2 “diadjukan oleh madie- 
lis umu B. (dalam bentuk 
resolusi2). untuk memperboleh- 
kan penindjau2 PBB melakukan 
penielidikan2 atas situasi di Ho- 
ngaria, 

. Wakil tetap A.S. dalam PBB, 
Henry Cabot Lodge, dalam state 
men pendeknia mendiawab tudu 
han2 Soviet iang termaktub da- 
lam memorandum Kuznetsov itu 
dengan mengatakan: ,,Perboleh- 
kanlah penindjaa2 PBB masuk 
ke Hongaria dan dunia nanti 
akan segera mengetahui apakah 
tuduhan Sovietsitu benar atau 
palsu”, (Antara). 

.DJANGANLAH MENJAMA- 
RATAKAN “keburukan partai2 
dan para pemimpinnja!”. Demi- 
kian seruan Dewan Harian Par 
tai Indonesia Raya — (Parindra) 

3ljang kemudian disertai dgn per- 
“Injataan, bahwa Parindra bersedia 

setiap» waktu diselidiki oleh siapa 
akan kedjudjuran partai 

(waktu ikut mendukung Pemerin-   |tah, Dinjatakan selandjutnja, bhw 

Sa aaNAn 

St Toda 
DJURUBITJARA Angkatan Darat Kemis siang kemarin 

bhw. | 
masalah Panglima T.T, VI Ko 

keterangan2 jang diberikan Pemel 

  

aktunja 
, 
bahwa pasukan2 Angkatan Da 

jalankan tugas Kepolisian. PBB 
Indonesia setjara berangsur2 dgn. 

: Djanuari 
pada tgi. 22 Desember lebih dahulu akan berangkat ke Mesir 
missi Angkatan Darat jang terdiri dari 6 orang dibawah pim- 

@ 

1957. Sebelum itu jakni 

DiperiksajKe- 
'djaksaan Ag.! 
Dlm Huburgan Pende 
ngaran Keterangan2 

Men-lu Ruslan 
BEKAS KOMANDAN €.P.M. 

Seluruh Indonesia, Letnan Kolo- 
nel Prajogo, hari Kemis kemarin 
diperiksa atau didengar ketera- 
.ngan2nja oleh pihak Kedjaksaan 
Agung. Pendengaran keterangan2 
Overste Prajogo itu, tampak di- 
lakukan oleh Kepala Djawatan 
Reserse Pusat Mr. Senoadii dgn 
dihadliri Djaksa Agung Suprap- 
to, bertempat dikamar-kerdja Mr. 
Senoadji, 

Menurut keterangan? jang di- 
peroleh .,Antara”, pendengaran 
keterangan2 Prajogo itu erat. hu 
bungannja dengan pendengaran 
keterangan2 jang dewasa ini se- 
dang dilakukan — Kedjaksaan 
Agung atas diri Menlu Ruslan 
Abdulgani, mengenai hal2 jang 
menjangkut nama Menlu Ruslan 
dalam hubungan perkara2 Lie 
Hok Thay dan De Ouelju.   ai enurut dugsan, ada kemung- 
“Yan pendengaran keterangan? 

“bekas Komandan -“C.P.M. 
id antaranja berkisar pada su- 
rat (ang dikirimkan Prajogo dari 
Amerika kepada Lie Hok Thay 
sewaktu Prafogo berada di Ame 
rika sekitar usaha2 untuk mem- 
beli mobil. serta surat Prajogo 
dari Amerika jang - meniatakan, 

bahws ia telah menerima uang 
fang dikirimkan Lie Hok Thay 
Can dibawa oleh Menlu Ruslan 
Abduigen?”., 
Sebagaimena telah dikabarkan, 

Baik Lie Hoek 'Thay snpanan De 
Gaciju, keduatnja telah“ diperik 
“a lagi pada hari Rebo oleh pihak 
Kedjaksaan Agung dalam hubu 
ngan pendengar2n2 jang dilaku 

kan atas diri Meplu Ruslan Ab- 
Gulgani. 

      
  

Pendengaran Menlu Rus 
an. 

Djaksa Agung Suprapto atas 
pertanjaan2 pers sekitar pende- 
ngaran keterangan? dari Menlu 
Ruslan Abdulgani, tidak bersedia 
memberikan banjak keterangan, 
ketjuali dengan singkat mengata 
kan, bahwa ,,pendengaran kete- 
rangan? itu belum selesai dan 
masih akan dilandiutkan”, 

Semua keterangan iang diberi- 
kan Menlu Ruslan kepada pihak 
Kediaksaan Agung, seperti telah 
dikabarkan, akan ditjotiokkan de 

: : “aa Iharga 15 djuta dollar, tetapi ang 

Prajogo Bekas 
Kom. C. P.M. 

  

IBertugas:Polisi P.B.B. 

IlAkan BerangkatJ/Mulsi 9 Djanuari 1957 
II Dengan Pesawat Terbang — Masalah 

itu) selama tahun padjak jang 
Didjelaskannja, bahwa A.S.| 

Idari semula merantjangkan utk. 

memberi bantuan tehnik kira2 ss 

ka itu belum dipastikan karena| 
masih tergantung dari perkem-| 
bengan program2. Tentang spe 
kw'asi2 dikalangan diplomatik: di 
Djakarta bahwa pemerintah A.S.| 
bersikap ,,kurang ramah”  terha 

Idap Indonesia, disebabkan oleh 
vtjapan2 Presiden Indonesia se 
kembalinja dari Moskow, maka 
pembesar2 Amerika di Wash- 
ington menjatakan bahwa hal itu 
tiduk “benar. Diterangkan oleh 
mereka, bahwa utjapan Sukarno 
mengenai beberapa hal jang dil 
lihatnja di Uni Sovjet sudah ten 

tu menarik perhatian di Wash- 
ington, akan tetapi hingga kini 
ia tidik berbuat sesuatu - jang 
menundjukkan sikap kurang ra 
mah terhadap A.S. Demikian be- 
rita UP dari Washington. 

Seperti dikabarkan, djurubi- 
tjara Kementerian Luar Negeri 
Suwito  Kusumowidagdo telah 
memberi keterangan bahwa pe 
merintah A.S. setjara resmi be- 

lam pernah memberi commit- 
ment tentang angka bantuan 

(ICA) dan pemerintah Indon 
sia.setjara resmi djuga tidak per 
nah mengandjurkan permintaan 
bantuan sematjam 

Djandji Eden 
Kpd Nasser Di 
“Tahun 1955: 
Inggeris Tak Akan Me 

njerang Mesir 
HARIAN MESIR ,,Akhir Sa- 

ah” Rabu jl. muat sebuah tuli- 
san Hassan Heikal (pemimpin 
redaksinja, erat hubungannja de- 
ngan presiden Nasser), jang me- 
niatakan bahwa P.M. Inggris 
Eden sendiri telah mengatakan 
kepad? Presiden Nasser, bahwa" 
smustahil dan tidak masuk akal: 

| 
| 

  

  
Mesir. i 

Eden mengutjapkan kata2 ini: 
Gigedung kedutaan-besar Inggris 
di Kairo dalam bulan Februari 
1955, waktu ia dan Nasser — 
jang dewasa itu masih djadi per- 
dara menteri — merundingkan 
masalah pertahanan Timur Te- 
ngah. : 5 

Tulisan tsb. mengutip sebagian 
dari pembitjaraan  Nasser-Eden 
dewasa itu. .Nasser dengan tegas 
bertanja: "Apakah Inggris mem 
ertimbangkan sesuatu 2ksi mili 

ter terhadap kami - (Mesir)? 
Eden lekas duduk tegak dan de- 
ngan suara jg tak biss disangsi 
kan lagi ia mendjawab: "Inggris 
meluntjurkan serangan terhadap 
Mesir?! Tuan. ini mustahil dan 
sama sekali tidak masuk akal!” 
Eden pada waktu itu sedang me 
'nudju ke Timur Djauh dan sing 
gah di Ksiro untuk mengadakan   ngan keterangan2 Lie Hok Thay 

dan De @uelju. 

bih BanjakU 

paja diusahakan ionds jang lebih 

Irlandia Serbu 
Irlandia Utara 
“KAUM nasionalis Irlandia 
pada malam Rabu melakukan 
serangan bersendjista — terhadap 
irlandia Utara (daerah Inggris), 

su di 6 buah tempat dan mele- 
dakkan gedung pengadilan, ge- 
dung2 tentara dan polisi, dua 
buah djembatan dan sebuah pe- 
imanfjar radio. Seorang agen po- 
Iisi mendapat luka2 dalam suatu 
pertempuran dengan fihak penje- 
rang iang telah berulang-ulang 
melakukan serangan2 jang berani 
terhadap Irlandia Utara selama 
bertahun-tahun. 

Polisi menangkap lima or2ng. 
Beribu-ribu polisi dan pasukan2 
bersendjata  berpatroli. kian ke- 
mari dikota2 jg digelapkan dan 
didekat perbatasan. Para penje- 
rang tadi berhatsil merampas 200 
pound dinamit. Dalam pada itu 
berita UP mengatakan, bahwa 
Irlandia Utara memobilisasi 
12.000 orang polisi dan polisi 
tjadangan,- Di Inggris sendiri ke 
menterian dalam negeri meme- 
rintahkan pendjagzan dipos2 po 
lisi dan tentara diseluruh negeri. 

  
dari tahun 1950 sampai dgn per 
mulaan tahun 1956 Parindra ikut 
mendukung Pemerintah dan mem 
punjai wakil2nja dalam Parlemen 
dan Kabinet. Tapi selama itu Pa 
rindra tidak pernah sedikitpun 
.menjalah-gunakar. kedudukannja 
untuk memperkaja partai dan 
orang2nja. 

Parindra tidak pernah meneri- 
ma lisensi istimewa, bahkan se- 

  

Spj Diadakan Fonds Le- 

n Public Administration" 
Pendepat Indonesia Mengenai Soal 

Bantuan Teknik P. B. B: 
SEWAKTU DIADAKAN -perdebatan umum mengenai masalah 

bantuan tehnik PBB dalam sidang Panitia II (Ekonomi dan Ke- 
uangan) Madjeclis Umum PBB baru? ini, Indonesia menghendaki su- 

tehnik dilapangan ,,publie administration” dalam rangka program jg 
tetap dari Administrasi Bantuan Tehnik PBB (UNTAA). 

waktu mereka melintasi perbata- : 

pembitjaraan dengan Nasser pa- 
d. tgl. 20-2-1955. (Antara). 

tk Lapangan 

banjak bagi keperluan bantuan 

Wakil Indonesia, Ompi, dalam 
| kubungan ini antara lain menjata 
'kan, bahwa pengalaman menun- 
djukkan, pahwa administrasi ne- 
gara jang baik merupakan sjarat 
jang penting bagi kemungkinan 
luntuk dengan sepenuhnja dapat 
menggunakan keuntungan2 jang di 
peroleh dari bantuan tehnik. 

IL Dalam hubungan ini ia selan- 
djutnja djuga menjarankan supaja 
idee tentang adanja suatu Univer 
sitas PBB diselidiki lebih landjut 
kemungkinan penglaksanaannja. 
Mengenai soal2 detail dari ma- 

salah bantuan tehnik pada umum 
nja, Ompi: minta perhatian sidang 
kepada soal pemilihan ahli2 jang 
akan dikirim kenegara-negara ter 
belakang atau jang akan dipeker 
djakan dalam training centers. Da 
lam hubungan ini ia menjarankan, 
supaja expert2 itu benar2 mempu 
njai pengetahuan jang luas dan 
mendalam mengenai lapangan ke- 
ahliannja dan mendapat kepertja- 
jaan dari pemerintah2 jang ber- 

e ma 5 an S1 2g » - na . : | si - 

| AmerikaBantah Per- 
ms TIA AL 3 8 | nah Djandjikan Ban- 

Ituan 35 Djuta. 
BERHUBUNG DENGAN tersiarnja kabar di Indonesia 

seolah2 Amerika Serikat mengurangi bantuannja kepada Indo 
nesia dari 35 djuta dollar mendjadi 15 djut 
Ejurubitjara Kementerian Luar Negeri A.S. menjatakan bhw. 
A.S, tidak pernah mendjandjikan bantuan sebesar 35 djuta 
dollar kepada Indonesia (atau angka jang mendekati djumlah 

Kata Max Petit!P?erre: 

' Pierre, 

sama sckali” bahwa pada suatu Sesat KepeNin Dan, Dena aa 
ketika. Inggris akan menjerangi xropa. (Barat). malam. dunia “de! 

'minjak Kuwait hari 

  

     

      
    

    

    

  

Dollar 

.dollar, maka 

imulai pada bulan Djuli ja. 

  

    ggrisDi Mesir Bukan 
Kolonialistis? 

Hanja Bertentangan 
Dgn Piagam PBB 

MAX PETIT PIERRE, kepala 
departemen urusan palitik luar 
negeri negara federal Swis, hari 
Rebo di Bera mengatakan bah- 
wa aksi agressi Inggris dan Pe- 
ranfjis terhadap Mesir merupa- 
kan ,,tindakan jang bertentangan 
dengan pasal2 Piagam PBB,” te- 
tapi katanja selaudjutnja, aksi 
tsb. pada hakekatnja bukania 
kolonialistis.” : 

Di'lem pidatonja depan Dewan 
Nasional (madjelis rendah) nega- 
ra federal Swis untuk membuka 
sidang -perdebatan mengenai m 

salah2 luarnegeri, Petit Pierre 
mengatakan, bahwa sengketa 

Suez bukanlah suatu - sengkeia 
ilang disebabkan karena Mesir 
din Israel masing adalah negara? 

jang merdeka, "tetapi tidaklah 
Capat disangsikan lagi bahwa ul 
imatum  Ingseris dan Perantjis 
pada tangg:i 29 Oktober jang 
lalu diikuti dengan intervensi mi 
liter kedua negara tsb. terhadap 
Mesir telah mengingatkan — se- 
inua negara jang pernak. men- 

djadi daerah djadjahan sebagai 
tiare2 jang hana terdapat dalam 
lembaran diaman lampau jang 

kini telah ditullp”. Dan aksi 
militer Inggerissdan Perantjis ada 
lah bertentangan dengan pasa!2 

"| ripada ragam Perserikatan 
BangsSa2”. “ga 

      

  

   

p negara Swis. 
Dikatakan erusnja oleh Petit 

ngkan diri dgn 
BB adalah ter- 
organisasi jang 

wasa ini masih-ada tempat bagi 
negara jang mempertahankan ke- 
netralannja dan jang tidak mem- 
punjai hubungan dengan netralis- 
me”, kata Petit Pierre, jang sete 
rusnja mengachiri pidatonja itu 
dengan suatu seruan “hendaknja 
Swis memperkokoh kembali ,,ne- 
tralitet bersendjata”, politik dan 
mempersatukan. pertahanan nasio- 
nal (Antara). 

Peledakan - Pele 
dakan DiiDaerah 
Minjak Kuweit 

Hasil Produksi Minjak 
Babrein Tidak Akan 
Kurang Karenania 

RADIO PEMERINTAH Bah- 
rcin (daerah protektorat Inggris) 
hari Rebo mengabarkan bahwa 
tidak akan ada pengurangan da- 
lam hasil produksi minjak seba- 
gai akibat dari terdjadinja se- 
diumlah peledakan2 di daerah 

Selasa jl. 
Radio tsb. dalam siaran bahasa 
Arabnja mengabari lebih Yan- 
Cjut bahwa satu sumber minjak 
telah terbakar. 

Menurut dugaan peledakan tsb. 
dilakukan oleh ,,sabotir2”. Dan 
menurut seorang pendjabat dari 
Kongsi Minjak Kuwait di Lon- 
don, tidak: ada korban: jang te- 
lah dikabarkan. Perlu dikemuka- 
kan bahwa Kongsi Minjak Ku- 
wait itu adalah milik bersama Ja 
ri British Petroleum Company 
dan American Gulf Oil Compa- 
ny. Sedang Kuwait dan Bahrein 
kedua2nja ' merupakan — daerah 
kesultanan Arab-jang ,.merdeka” 
di teluk Parsi dibawah proteksi 
Inggeris. (Antara). 

  

buah koloni dan sebuah negara 
muda jang berdaulat dari pada me 
lihat kepada persamaan2nja sa- 
dja. Negara2 merdeka mempunjai 
kehidupannja sendiri. Mereka bo 
leh timbul dari suatu status ko- 
lonial, akan tetapi setelah berdau 
lat mereka mempunjai dynamik 
dan proses perkembangannja sen- 
diri. Demikian Ompi. 
Mengenai sjarat jang kedua di 

katakan, bhw kepertjajaan. peme- 
'rintah dari suatu negara jang ,,un   sangkutan Mengenai sjarat jang 

pertama dikatakan, bhw hal itu 
tidak dapat didasarkan kepada ! 
pengalaman2 jang lampau dari ah. 
li-ahli itu sadjia. Dikatakan, ,bah- | 
wa dalam banjak hal pengalaman 
dimasa jang lampau ternjata ha- 

'nja berarti pengalaman dalam be- 
berapa urusan kolonial. 
Adalah salah benar bila orang 

pertjaja, bahwa tjara2 dan prose- 
dur2 pemerintahan sipil di-nega- 
|ra-negara djadjahan dapat dipergu 
nakan begitu sadia terhadap ne- 
gara-negara jang baru - merdeka. 
Adalah djauh lebih penting bagi 
para ahli bantuan tehnik itu utk 
memahami perbedaan2 antara se- 

  

Parindra Djamin Kedjudjuran Partai & Pemimpin2-nja 
telah .mengetahuinja dapat meng 
hentikan  kelandjutan pembagian 
lisensi istimewa itu. Tidak per- 
nah Parindra mendjalankan ,,koe 
handel” untuk mendapatkan ke- 
dudukan dan djabatan jang pen- 

iting atau tinggi baik — didalam 
| maupun diluar negeri. Karena 
kedjudjurannja itu Parindra  ti- 
dak .mempunjai uang untuk ikut 
berkampanje dalam pemilihan 

“objektif mengenai perbedaan2 da- 

derdeveloped'” dapat diperoleh de 
ngan mudah . setelah pemerintah 
ini jakin, bahwa expert jang ber 
sangkutan itu menundjukkan pan 
dangan jang berterus terang dan 

lam sifat dan kebutuhan2 suatu 
negara jang merdeka dan jang ti- 
dak merdeka. Achirnja wakil In- 
donesia itu mengusulkan diadakar. 
nja suatu pedoman jang didasar- 
kan kepada penjelidikan2 jang ti- 
dak memihak utk menentukan 
prioriteit bagi berbagai-bagai “la: 
pangan kegiatan jang fmemerlukan 
bantuan tehnik. 
Demikian siaran perwakilan te- 

tap Indonesia di PBB, 

umum jang lalu, Demikian antara 
ilain pernjataan D. H. Parindra. 

Pernjataan ini dianggap perlu 
dikeluarkan berhubung anggapan 
Parindra, bahwa achir2 ini masja 
rakat  menundjukkan perasaan 
tidak puas terhadap beleid Peme 
rintah sekarang dan melemparkan 
tuduhan2 terhadap partai2 dan 
pemimpin2nja jang membawa ne 

jialah Afghanistan, Mesir, Fin- 

Sudan, 

@|lam bentuk apapun djuga dalam 

TR 

  

Jang menentang: Albania, Bul 
garia, Byelorusia, Tjekoslowakia, 
Polandia, Rumania, Ukraina, Uni 
Sovje4 sedangkan jang abstain 

landia, India, Indonesia, Jordania, 
Marokko, Saudi Arabia, Syria, 
Yaman,  Yugoslavia, Kambodija, 

“Resolusi itu menjerukan ,,agar 
djangan melakukan intervensi da 

urusan2 Hongaria dan mendesak 
Uni Soviet agar menarik pasu- 
kan2nja dari wilajah Hongaria di 
bawah pengawasan PBB. Selan- 
diutnja diserukan agar Sekertaris 
Djendral PBB. ' Dag Hammars- 
kjoeld ,,mengambil setiap inisia- 
tif jang menurut pendapatnja ber 
guna untuk men'elesaikan situasi 
Hongaria. 

' Pemerintah Hongaria hari Re 
bo telah mendjawab kepada sa- 
ran Hammarskjoeld agar dia ber 
kundjung ke Budapes pada 16 
Desember utk melakukan inspeksi 
selama 2 hari. Meskipun ber- 
ulang2 penolakan — kundjungan 
pada tgl. 16 ini disiarkan lebih 
dahulu oleh Radio Budapes pe- 
merintah Hongaria katakan ,,akan 
mengadjukan usul” kemudian me 
lalui wakilnja - di New York. 
Perlu diwartakan bahwa dalam 
sidang Madilis Umum ini utusan2 
dari Haiti, Hongaria dan Afrika 
Selatan tidak hadlir. 

“3 Burma menjokong. 
U Pe Kin utusan Burma me- 

ngatakan bhw Burma menjokong 
resolusi 20 negara karena 20 

rena Tirdakannja" 

  

3 
& ! 

djuta orang Burma pertjaja bhw 
srang Hongaria menghendaki ke 
merdekaannja tanpa paksaan 
dari Uni Sovjet atau negara ma- 
napun djuga”. Burma bersama2 
dengan India, Ceylon dan Indo- 
nesia mengusulkan agar Dag 
Hammarskjoeld pergi ke Moskow 
dalam usaha. untuk mengachiri 
krisis Hongaria. ,,Berbitjara ten- 

tang Hongaria Demi Allah kami, 
kata Pe Kin, meminta maaf dgn 
mengatakan bahwa Uni Sovjet 
memaksa Hongaria guna  men- 
diundjung tinggi komunisme bagi 

Hongaria”. 2g 
Tetapi Uni Sovjet tidek punja 

hak berbuat demikian meskipun 

djelas hingga sekarang negara itu 

berbuat demikian. ,,Pemerintah 
saja sungguh akan sangat menje- 
sal apabila fascisme dimanapun 
djuga dklunia mentiapai” keme- 

nangan”. Tetapi pemerintah sa- 

'a tidak-berpendapat bahwa Uni 
Soviet berhsk menggagalkan fas 

cisme atau sematjam lainnja bagi 
Hongaria. U Pe Kin selandjut- 

nja mengatakan ,,Hongaria se- 
perti semua negara harus mela: 

kukan  haknja tanpa intervensi 

epapun djuga dalam menentukan 
masa depannja”, 

tidak seorangpun dapat 

benarkan intervensi Sovjet 

tidak dapat dipertnggung 
wabkan”. 

 mem- 

jang 
dja- 

Nepal menjokong. 

P,B.B. Menghukum Sovjet Ka- 
Di Hongaria 

Madjelis:'Umam PBB Terima Baik: Resolusi 20 Ne- 
gara—Indonesia Abstain— Kata Wakil Birma : Tak 
'Seorangpun Dapat Benarkan Intervensi Sovjet 
MADJELIS UMUM PBB hari Rabu telah menjetudjui resolusi 20 negara2 Barat jang 

menghukum Uni Sovjet karena melanggar kemerdekaan Hongaria dengan perbandingan sua 
ra 55 setudju, 8 menentang dan 15 abstain. Negara2 jang menjetudjui resolusi iki adalah 
Argentina, Australia, Austria, Belgia, Bolivia, Brazilia, Burma, Ceylon, Chili, Kuomintang, 
Columbia, Costa Rica, Cuba, Denmark, Republik Dominika, Ecuador, El Salvador, Ethiopia, 

|. Perantjis, Junani, Guatemala, Honduras, Eslandia (Iceland), Iran, Irak, Irlandia, Israel, Ita- 
Ea, Laos, Libanon, Liberia, Libya, Luxemburg, Mexico, Nepal, Nederland, New Zeaiand, Ni- 
caragua, Norwegia, Pakistan, Panama, Paragury, Peru, Filipina, Portugal, Spanjol, Swedia, 
Muangthai, Tunisia, Turki, Inggris, A.S., Uruguay, Venezuela. 

kong resolusi “Barat, resolusi 4 
negara: Asia dan resolusi Austria 
jang menjerukan Sekertaris Djen 
dral melakukan tjampur tangan 
dalam situasi Hongari? Dikata- 
kannja, bahwa tindakan2 utusan2 
Hongaria jang meninggalkan si- 
dang Madjlis Umum selama ber- 
langsung perdebatan tentang Ho 
ngafia menundjukkan sikap ,.ti- 
dak menghormati” kepada PBB 
dan dapat berakibat djelek ke- 
pada pemerintah Hongaria: 

Djika sikap majoritet terhadap 
Hongaria mendjadi kaku ini ada- 
lah disebabkan oleh djaminan2 pa! 
su utusan Hongaria ,,bahwa' Ham 
marsjkoeld dapat berkundjung ke 
Budapes, katanja. Utusan Nepal 
selandjutnja mengatakan ,,tjara?2 
Sovjet dalam menindas pemberon- 
takan di Hongaria adalah pasti 
bersfat fascist” ,,Tanpa keadilan 
tidak ada ,,kemerdekaan”, kata- 
nja, ,dan sama sekali menga- 
baikan pendapat umum bukan sa- 
dja suatu tanda kekedjaman teta- 
pi djuga kedjelekah". 

Sikap Ukraina. 
Palamarchuk dari Ukraina  me- 

ngatakan bhw Madjlis Umum dja 
nganlah memperdebatkan  Honga- 
ria, tetapi haruslah  mempertim- 
bangkan jang paling sedang di- 
usut jakni djaring2 aktiviteit jg 
ada di Amerika Serikat jang di- 

x3 inii tudjukan kepada negara2 jang ber dan dewas: pra ANN na HAB Jang sk 5 Pe NI jorak sosialis dlm struktur ekono 
mi dan politiknja. 

Amandemen India ditolak. 
AFP sementara itu mewartakan 

bhw pada hari Rabu malam aman 
demen India terhadap resolusi ten   Rishi Keshasha dari. Nepal da 

lam perdebatan tentang Hongaria 
mengatakan bahwa dia menjo- 

  

menteri luar negeri Mesir, Dr. 

Isracl terhadap Mesir. 

Men-lu Ruslan 
Temui Pres.” 
Berikan Laporan Me- 
ngenai Masalah Irian 

Di PBBi 
KEMIS SIANG Menlu Rus- 

lan Abdulgani nampak mengun- 
djungi Isfana untuk bertemu dgn 
Presiden Sukarno. Menurut ke- 
terangan2 jang diperoleh ,,Anta- 
ra”, kundjungan Menlu kepada 
Presiden itu adalah untuk mem- 
berikan laporan kepada Presiden 
tentang pekerdjaan delegasi Indo 
nesia di PBB, terutama jang me- 
ngenai masalah Irian Barat. 

Selain itu, keterangan2 jang di 

peroleh ,,Antara” itu  menjata- 

kap pula, bahwa dalam  perte- 
muan itu, Menlu pun memberi- 

Ken | poren2 tentang pertemuan 

iang baru2 ini diadakan oleh 

Menlu dengan para kepala per- 

wakilan RI dibenua Eropah, jang 

seperti pernah dikabarkan, djuza 

dihadliri oleh para atase militer 
dan pers. Seperti diketahui, per- 
temuen dengan kepala? perwa- 
kilan RI dari benua Eropah itu 
diadakan oleh Menlu di Djenewa 
a'am perdjalanan pulang ke in 

Gonesia dari PBB. (Antara). 

'Laice Taruce 
Diadili 

LUIS TARUC, bekas sckdjen 
artai Komunis Kilipina, dan sa- 

lah seorang pimpinan tertinggi 
Tentara Gerilja Filipina melawan 
Dicpamg ka'ika w:fstu2 perang 
dunia II jang selandjutnja setelah 
berachirnja perang oleh pemerin 
tah Filipirs dinjatakan sebagai 
Organisasi tidak sah dan bergerak 
melawan pemerintah ini, pada 
Rabu pagi dihadapan kemedja Pe 
ngadilan Propinsi Pampanga. 
Sebagaimana diketahui, Luis 

Taruc beberapa bulan berselang 
menjerahkan diri kepada peme 
rintah Filipina. Tuduhan jg diha 
dapkan padanja jalah  pembunu 
han atas Gubernur  Pampanga 
dan 3 orang pegawai propins' 
lsinnja 12 tahun ip lampau. Per 
hatian sangat besar, terutama 
dari sanaksaudara korban? tsb. 

(Antara) 

Para Ahli Hukum 
ArabDiandjurkan 
Mogok HariSenin 
Sbg Protes Terhadap 

P. M. Irak 

  

GABUNGAN Ahli Hukum 
Arah di Kairo malam Kemis 
menjatakan seruan agar semua 
ahli hukum disemua negara Arab 
mengadakan pemogokan pada 
hari Senin jang akan datang ini 
sebagai protes terhadap ..tinda- 
uan brutal pemerintah Irak ter- 

Mesir Mau,Tuntut Ke- 
» - : 2 rugian Dari Agressor: 

Blok A.-A. Akan Menjokong Tuntutan 
Mesir — Heri Sabtu Penarikan Mundur 

Posukcn2 Inggeris-Perantjis Selesai ? 
MENURUT KALANGAN jang lajak dipertjaja Mesir 

mungkin akan berusaha dalam Madjets Umum PBB untuk 
mendapatkan ganti kerugian dari kerusakan2 jang telah ditim- 
buikan oleh agresi Inggris/Perantjis di daerah 'terusan Suez 
dan agresi Israel di semenandjung Sinai. Negeri2 blck Asia/ 
Afrika dalam pertemuan mereka telah mendengarkan statement 

Mahmoud Fawzi, mengenai ke 
rusakan2 jang telah ditimbulkan oleh agresi Inggris/ Perantjis/ 

Seperti diketahui Israel telah 
melakukan politik bumi hangus 
sebelum ' menarik  pasukan?nia 
dari Gaza sedjauh 50 km. Sete- 
lah pertemuan dari 26 negeri 
Asia/Afrika tali-ketua blok sb: 
Hasim Djawad (Irak) katakan, 
bahwa Fawzi tel-h memberikan 
keterangan “permulaan dan da 
lam beberapa hari jad. ini akan 
diadakan - pertemuan? lebih Ian 
djut. Pertemuan2 tadi bermaksud 
menentukan prosedure jg terbaik 
dalam PBB ttg. tuntutan | ganti 
kerugian. Dalam pada itu tak di 
katakan prosedure apa jg hendak 
ditempuh. tapi kalangan tadi ka 
takan, bahwa blok A/A akan 
menjokong tuntutan ganti kerug' 
an Mesir. 

Penarikan mundur harus 
selesai dalam 2? hari. 

Sementara itu harian ,,A! Ah- 
ram” di Kairo dalam tulisannja 
katakan, bahwa penarikan mun- 
dur  pasukan2 Inggris/Perantjis 
akan selesai dalam dua hari. lagi 
dan pasukan polisi darurat PBB 
akan mengoper pengawasan atas 
kota Port Said pada hari Saptu. 

masuki kota tsb. kira2 pada tgl. 
25 Desember utk. menggantikan 
pasukan2 polisi PBB, jang selan 
djutnja akan bergerak ke Sinai, 
tulis harian tadi, 

Selandjutnja sekretaris gerakan 
pembebas nasional Mesir, Said 
Amin Asfoury, katakan, bahwa 
Inggris hendak mempertahankan 
tangsi2 jang ada di Port. Said, 
karena adanja demonstrasi2 hari 
Djum'at j.l. disana, 

Di tangsi2 tadi pasukan2 Ing 
gris/Perantjis telah diperbanjak 
dan larangan diadakan terhadap 
perahu2 jo berlajar di danau 
Manzola. Dikatakan, bahwa ri- 
buan penduduk desa perikanan 
El Kabouty, dibagian selatan 
perbatasan kota P. Said, mendja 
di tak punja rumah, karena pasu 
kan2 agresor memaksa mereka 
mentjari sendjata2 ig disembunji 
kan. Walaupun begitu, kata As- 
foury, rakjat terus mengadakan 
perlawarian setjara pasif, kaum 
buruhnia tak mau bekerdja un 
tuk agresor, surat2 selebaran jg 
menjerang pasukan2 agresor di: 
siarkan dalm diumlah i, baniak 
disertai pula sembojan2 jg: ber 
musuhan. (Antara). 6 

  

Menurut K.B. Honaaria jang 
mengutip berita dari Departemen 
Konsuler Legasi Hongaria di Wi 
na, setelah ada pengumuman de- 
krit presidium Republik Rakjat 
Hongaria tentang pengampunan 
umum, diumlah orang: Hongaria 
jang mengungsi di Austria iang 
'ncin pulang sangat meningkat. 
Sebagian besar mereka terdiri 
dari anak2 “antara 10 dan 12 ta: 
hun iang keluar negerinia tanpa 
pensetahuan orana2 tuania,   hadap Rakjat Irak.” 

Dalam seruannja itu diminta 
perhatian dunia dan agar menja- 
takan bahwa pemerintah Nuri as 
Said jg memerintah berlawanan 
dengan kehendak Rakjats adalah 
tidak sah. Gabungan tersebut jg 
mewakili perhimpunan2 ahli hu- 
kum di negara Arab selandjutnja 
menuduh pemerintah Nuri as 
Said telah melukai dan menum- 
pahkan darah pemimpin2 Agama 
dan ahli2 hukum terkemuka di     gara ke-alam bangkrut, (Antara) 

mh 

jt R33 4 
jar —.t “3 1 Ten 

SIKAP REPUBLIK Rakjat   Irak, (Antara) Serikat. (Antara) 

Satuan2 pasukan Mesir akan me' 

rikat selama 2 tahun jang lampau ini telah berubah, demikian 
perdana menteri India, Nehru, dlm pernjataannja di New Delhi, 
ketika mengadakan tanja-djawab dengan koresponden UP. Dinja- 
lakannja lebih djauh bahwa kini lebih mejakinkan bahwa RRT 
bermaksud mengadakan hubungan jang 
Semenfara itu didapat keterangan bahwa Nehru jang tidak lama 
fogi akan mengundjungi Amerjka Serikat hendak mengemukakan 
masalah hubungan RRT - A.S. pada pembesar2 Amerika Serikat. 
PM. Nehru dalam pada itu djuga mengatakan bahwa dalam pe- 
rundingan2-nja dengan PM, Chou En Lai baru2 ini tidak timbul 
hal baru jang bersangkutan dengan hubungan 

tang Hongaria telah ditolak. Aman 
demen India itu meminta Seker- 
taris Djendral PBB Dag Ham- 
marsjkoeld berkundjung ke Mos- 
kow- dalam usahanja utk menjele- 
saikan persoalan Hongaria. United 
Press dalam pada itu mewartakan 
bhw setelah pemungutan suara 
atas resolusi 20 negara Barat se- 
lesai, Krishna Menon utusan India 
menarik kembali ,,move” peme- 
rintahnja, bhersama2 dengan In- 
donesia Ceylon dan Burma untuk 

imkan Hammarskjoeld ke 
Ow @Gjika perlu untuk membi 
san situasi Hongaria. 

   
   

Dikabarkan oleh UP bahwa 
Khrishna Menon dan pendukunz2 
resolusi-nja jang lain berusaha 
menghilangkan clausule penghuku 
man dari resolusi 20 negara Barat 
dan membuat perubahan2 dalam 
nja. 
Menon katakan dia tidak senang 

atas prosedur menjatakan penghu 
hukuman terhadap Uni Sovjet. 
Dikatakannja, bahwa resolusi 20 

negara Barat jang menghukum 
Uni Sovjet karena tindakan2nja di 
Hongaria tidak akan memadjukan 
penjelesaian dan resolusi jang di 
adjukan Burma, Ceylon, India dan 
Indonesia memberikan djalan un- 
tuk merundingkan penjelesaian da 
mai. Dia mendesak agar Madilis 
Umum ,,mengendalikan nafsu dan 
menerima realitet” dalam mengu- 
rus soal Ttongaria: Usul negara: 
negara Asia agar Hammarsjkoeld 
pergi berunding dgn pemerintah 
Hongaria dan Uni Sovjet telah di 
buat untuk memungkinkan kepu- 
tusan PBB disedjadjarkan dengan 
kenjataan”, katanja (Antara). 

  

| Konp. AA 
Kedua Ta: | 
hunDepan? 

sPARA PERDANA menteri 
Birma, Sailan, India dan Indone- 
sia setudju untuk mengadakan 
lagi suatu konperensi Asia-Afrika 
pada satu waktu dalane taftuP de 
pan?, Keterangan ini diberikan 
oleh wakit menteri urusan luar, 
negeri India, AK. Chanda dimu 
ka sidang parlemen India pada 
tel. 10 Desember jl., demikian 
siaran kedutaan besar India di 
Djakarta. 

. 

Menurut Chanda, saran perda 
na menteri Rusia Bulganin une 
tuk mengadakan lagi suatu kon 
|perensi antara negara2 konperen 
Isi Bandung 'telah mendjadi ba 
han pembitjaraan antara ke-em- 
pat perdana menteri tsb. ketika 
baru2 ini mengadakan  pertemu 
an negara2 Kolombo di New 
Delhi. Dalam pembitjaraan2 itu 
dirasakan, bahwa sebaiknja kon 
perensi jg dimaksud dilangsung- 
kan dalam tahun depan -sadja, 
oleh karena "tidaklah mungkin 
untuk mengadakannja pada saat 
ini”. 

Inggris Akan Min 
ta Pindjaman500 
Djuta Dollar Da 

ri Amerika 
Bautuan A. S. Kepada 
Mesir Tidak Berobah 
Kedutaan besar Inggris untuk 

“Yashington mengumumkan hari 
Rabu bahwa Inggris kini sedang 
mengadakan pfrundingan2 dgn. 
Bank Impor-Ekspor dari peme- 
rintah Amgrika Serikat mengenai 
pindjaman dolar. Sementara, itu 
tidak diterangkan berapa djumlah 
pindiaman tsb. Tetapi menurut 
perkiraan pindjaman jang akan 
diminta Inggris itu akan berdjum 
lah antara 259 sampai 500.090. 
969 delar ($). 

  

Reuter dari London — dalam 
pada itu mengabarkan bahwa me 
nurut Reading, menteri negara 
urusan luar negeri Inggris, dalam 
keterangannja di Madjelis Ting- 
gi mengumumkan bahwa Ameri 
ka Serikat telah mejakinkan ke 
pada Inggris bahwa bantuan Ame 
rikb Serikat untuk Mesir tidak 
akan dirubah, jaitu tetap seperti 
sebelum serbuan Israel. (Antara). 

Hubungan Diplo 
matik Russia-Dje 
pang Normal Kem 

bali 
HARI REBO il. dalam upa-   tjara jg diadakan di kementerian 

luar neseri Diepang menteri luar 
negeri Ichiro Shigemitsu dan wa 
kil menteri luar negeri Uni So- 
vjet, Nikolai Federenko telah 
mengadakan tukar-menukar doku 
men2 ratifikasi pernjgtaan per- 
damaian hersama ang ditanda- 
tangani di Moskow tgl. 19 Ok 
tober il. dan. dengan demikian 
mendjadi normal kembalilah hu- 
bungan diplomatik antara kedua 
negeri tsb. jang terputus sedjak 
11 tahun if, setelah perang dunia 
ke-2, 

  

lakukan oleh pemerintah Un: 

CodeBaruBagi 
Hollywood 

Soal2 Pelatjuran: Gu- 
gurkan Kandungan DJ! 
Akan Dapat Didjadi 
kan Thema Dim Film 

INDUSTRI film A.S. dimasa 
depan akan dapat mengemuka- 
kan soal2 jang hingga kini ter- 
larang seperti pelatjuran, ' pen- 
tjulikan, abortus, dan perdaga- 
ngan obat terlarang berdasarkan 
suatu ..code cincma” jang baru. 
Eric Johnston, presiden ,,Motion 
Picture Association of America” 
mengumumkan pada hari Rebo 
penerimaan code baru itu jang 
lebih supel daripada jg lama dan 
jang disebut ,,code Hays.” 

Will Hays ialah seorang ,,ra- 
dja bioskop' dari zaman sebelum 
perang dunia ke-2. Code baru itu 
mengandung kira2 20 hal per- 
baikan isi code jang lama. Code 
baru ini mengandjurkan hendak- 
nja industri film A.S. mentjegah 
mengemukakan soal2 rasial dan 
adegan2 kebuasan dan kekedja- 
man. Perdjinahan dapat didjadi- 
kan drama sebuah film tetapi dja 
ngan sampai dikemukakan  se- 
demikian seakan2 hal itu dibenar 
kan, demikian code baru tsb. 

(Antara). 
  

R. R. T. Benar' Hendaki: 
Hubungan' Jang Lebih 
Baik Dengan Amerika 

Tiongkok terhadap Amerika Se- 

lebih baik dengan A.S 

RRT - Amerika 

| , ? 
Imultirasial (meliputi berbagai go- 

Intimidasi Terhadap Mer 3 
rekaJang Berani Ketjam 
PolitikPem UniAfrikaSlt 
Latar Belakang Penangkopan Besar-2an 

Di Afrika Selatan 
PATER TREYOR Huddieston, scorang bekas misionaris 

Geredija Anglikan di Afrika Selatan, mengatakan di London 

bahwa penangkapan2 terhadap 140 orang di Afrika Selatan 

achir2 ini, jang menurut pengumuman resmi dilakukan dgn. 

dakwaan .anciakukan pengchianatan,” sesungguhnja dimaksud 

kan untuk menodai rama dan mengintimidasi orang2 jang be 

rani dimuka umum merentang politik rasdiskriminasi jang di 
Afrika Selatan, 

C 

Pater Huddleston, jang terkenal « 
sebagai penentang keras rasdigkri 4 
minasi, mengatakan dalam surat- " 
nja kepada harian London ,,Ti- 
mes”, bhw tindakan2 itu ditudju- 
kan chusus terhadap berdjuta-dju 
ta orang jang tidak mempunjai 
hak suara dan tiada bersuara, 
Ingatlah bahwa mereka itu se- 
muanja kawula2 Seribaginda Ratu 
dan warganegara2 Commonwealth, 
jang bisa mendapatkan  tjara2 
konstitusionil guna  menumbang- 
kan pemerintahan sewenang-we- 
hang, dan — apabila mereka mem 
,beranikan diri mentjoba tjara-tja- 
'ra Jain utk menjatakan protes me 
reka — dengan segera ditjap peng 
chianat dan Komunis. 

4 
| Peter Huddleston mengatakan 
bahwa ia mengenal 'banjak dari 
orang2 jang telah ditangkap itu, 
dan ia punja alasan kuat untuk 
menduga bahwa seandainja ja ma- 
sih ada di Afrika Selatan, maka ia 
akan ditangkap pula, 

Apa jang disebut ,,Komu- 
nis” di Afrika Selatan? 

Seterusnja Pater Huddleston me 
ingemukakan bahwa apa jang di- 
'sebut .,undang2 pembasmian Ko- 
munisme” di Afrika Selatan me- 
'rupakan suatu piagam jang amat 
djanggal. Definisi2nja mengenai 
apa jang disebut ,,kegiatan Komu 
nis” amat fantastis, hingga  me- 
mungkinkan pemerintah utk me- 
Ingantjam, mengotori nama baik 
dan mengintimidasi orang2 jang 
tidak setudju dengan susunan so- 
sial dan ekonomi daripada masja- 
rakat Apartheid. 

Undang2 ini terutama ,#aan- 
djur” sebagai alat untuk mena- 
kut-nakuti orang2 kulit putih 
Afrika Selatar jang pandangannja 
luas, tapi taKut akan akibat2 dari 
pada tuduhan2 pemerintah bahwa 
mereka melakukan ,,kegiatan?2 Ko- 
munis'. Undang2 ini mandjur pu- 
la uatuk membungkamkan orang2 
bangsa Afrika (Asli) jang kebe- 
basannja toh sudan sangat terba- 
as, kebebasan ini bisa muanakah 
sama sekali apabila mereka sam 
pai terlibat dalam penggerebegan 
oleh polisi. Demikianlah uraian pa 
ter Huddleston mengenai penang- 
kapan2 di Afrika Selatan, jang 
mengakibatkan penahanan 140 
orang bangsa Afrika, bangsa kux 
lit putih, India dan peranakan 
(C.Coloured People”), 

5 organisasi besar lumpuh. 
Wartawan Reuter di  Johannes- 

burg sementara itu mewartakan 
bahwa penangkapan 140 orang itu 
berakibatkan lenjapnja pimpinan 3 
organisasi bukan bang$a kulit pu- 
tih jang penting dan 2 organisasi 

longan warnakulit) jang besar. 
Ketiga organisasi bukan kulit 

putih itu ialah: Konggres Nasio- 
nal Afrika, Konggres India. dan 
Oorganisasi2 bangsa Peranakan   

  

(.Coloured People”) Afrika Selas 
tan (Antara), 
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KEMENTERIAN PERTAHANAN RI. 
STAF ANGKATAN UDAR. 

& 

    
    

  

eng-IKS/56 
PERINAL, PENDAFTARAN BEKAS ANGGAUTA A.U.RJ. 

t: Berhubung dengan jakan | keluarkannja U.U. Veteran dan! 
'U. Wadjib Latih, bersama ini diminta kepada segenap be- 

    

    

“ Cas Yunggeta AURI agar. sup “ mereka mendaftarkan diri 
kepada Komandan Pangkalin Udara/Detasemen AURI jang 
terdekat, "un : TE TN ARI Mulan KR 2 | 

2. Maksud dari pada pendaftaran tsb. adalah guna mempersiap- | 
kan segala sesuatu jang bersangkutan dengan kedudukan para | 
veteran dan para tenaga KaNgAN A.U,R.I. Ki | 

Ka PA AA SER | 
3. Pendaftaran dapat dilakukan dengan datang sendiri atau de- 

Dea mengi: Pen formulir ,,Pendaftaran Bekas Anggota | 
AURI” jang dapat diminta pada kantor Komandan Pang- | 
kalan Udara/Dstasemen Udara diseluruh Indonesia. 

4, Pengumuman ini berlaku mulai tanggal diumumkan sampai 
dengan tanggal 31 Desember 1956. 

        

  

  

5, Selesai Na : 

| Dikeluarkan di: Markas Besar AURI 
| Pada tanggal : 7 Desember 1956. 

a.n. KEPALA STAF ANGKATAN UDARA 
28 PERWIRA STAF ,,A” 

Dr. SUHARDI HARDJOLUKITO 

Komodor Udara 
- 

ma SPAN Laut Ta MAL ML MA ML TU ML LT 

R3  K Sa Mak Ta Pa AA AA 1 1 M3, 

  

2 Sae 
ana RANSEL 

Kundjungilah! — Kundjungilah | 

ancy Kair1956 
BODIONG 141 - 145 | tanggal 1, 15, 16, Desember 1956 

Keramaian: 

Ketangkasan mengendarai sepeda motor, oleh P.P.S.S. 
Karnaval kanak, tari'an, film, perlombaan mengarang bunga. 

Temboia: 

Menembak ,,burung”, menembak orang”an, merry go round, 
memantjing, gelangan, melempar kantongan katjang hidjau. 

Pameran: 

Buku” dari toko buku SAMPURNA, 
laboratorium, gambar? dari Tiongkok, 

r Hwa Ing, pameran foto dari 

perangko, aguarium, 
keradjinan tangan pe- 
Semarang Foto Club, 

  

     
Diawatan Kesehatan, Poo''s Industry, seni lukis, patron bi- 
natang. x 

- 
BANDIIRILAH ! TENTU MEMUASKAN ! 

TENTU TAK AKAN MENGETJEWAKAN! 

Idea Dedi Bebe IKA Abata 

  

    
KERANA KARNA 

  

1 : 3 , AI IN IA EK 

Lelang Kaju 
Pada hari RARUL tanggal 19 DESEMBER 1956 akan diada- 
kan lelang Besar agtuk umum. 

Lelang dimulai pada djam' 9 pagi dan bertempat di: 

GEDUNG: G.R.L. S., 
Bodjong No: 116 Semarang 

Adapun: jang . dilelangkan.. ialah berupa -Kajudjati-pertukangan 

dan Kajubakar terletak di Penimbunan2 dari Daerah2 Hutan : 

PURWODADI, BLORA, KENDAL, PATI, dan TJEPU. 

Daftar kapling dapat diperoleh di: 

Kantor Daerah Hutan jang bersangkutan, 

Inspeksi Djawatan Kehutanan Bag. ke TI, di Bandung 
1 : » HI, ,, Semarang 

5 5. ta 5 s IV, », Surabaia 

Besar Djawatan Kehutanan » Djakarta. 

KKANAKAS : ME CEKKAKKKKEK KR 

ys s5 “5 

  

  

   
   

  

“59 

4 Menambahkan napsu makan, me- R3 
: nguatkan usus dan pentjernaan, A 

memperbaiki, djalannia darah, me- 

njegarkan badan dan membikin 

paras muka bersinar terang. 

: 
G 

7 
$ 

| 
| 
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       AK NG, 
meski tiblak ba aim 

Kranggan Barat 129 

I0G3 AKARTA 

Vialioboera' 35   
  

  

Batjalah 11 
' Suara Merdeka" 

Kwartet Koch. 

   
    

       

        

        

  

  

Penerbit : N. V. ,Suara Merdeka” 
Penj : Hetami 
Alama : Dj. Mergk (Purwodinatan Utara) Ila 

Ian Ta Red: 122 23 5 : 
Administra 2087 Smg. 

Suara Merdeka”/,/Minggu Ini” Rp: 13:— & Rp. 3— — Rp. 

LUAR KOTA: ,Suara Merdeka” (dengan materai) — Rp. 14, 
,Suara Merdeka”/,,Minggu In?” Rp: 14,— # Rp. 1 
Harga Advertensi ,,Suara Merdeka” Rp. 0,95 per 
|STJERAN : ,,Suara Merdeka” 'Rp. 0,75. ,,Minggu Ini' 
  

Pekerdjaan Jaj. Pem- | 
bangunan KBS Matjet 

Karena' Beberapa Penghuni Rumah Bersika 
»Masa Bodoh”. — Pemerintah Pusat Membes 

Bantuan Uang Rp. 2 Djuta Lebih: 
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Undang? Pertanggungan Dj Hi 

wab Kepidanaanj 
Negeri Belanda Punja Undang2 Jang Mirip : Meski 

    

Menteri 

Sudah Berumur 100 Tahun Tapi Belum Pernah Di- 
pergunakan — Itu 

PANITIA AD HOC dari P i 
gungan djawab pidana menteri -jang diketuai oleh Mr. 
(kan laporan hasil pekerdjaan panitia tersebut kepada sidang pleno Dewan Perwakilan Rak 
“jat. Sebenarnja panitia ad hoc itu sudah berdiri lama, jakni semendjak Parlemen Sementara. 
Tetapi djustru dengan selesainja pekerdjaan panitia itu, maka sekarang timbul  pertanjaan, 

akah masih perlu ada'undang2 mengenai pertanggungan djawab menteri? Djika djawaban    
aan itu berupa | 

  

kat 

  

Toh Tida 

— Oleh: Agus. Sujudi — 

an ja”, nistjaja parlemen 
dan mungkin akan Ba Ioad 4 karma undang2 tersebut. 

'Soalnja sekarang, kenapa tim- 
DEWASA INI pekerdjaan Jajasan Pembangunan Kp Besar Se- Ihul . pertanjaan perlu atau 

marang- telah matjat jang disehabkan antara lain, bahwa k 'idaknja undang2 mengenai 
sama antara fihak? jang sudah menerima rumah tidak bere (pertanggungan — djawab menteri 
lantjar. Banjak diantara mereka/ jang menerima rumah itu ||pertanggungan  @ja An 
kini mengambil sikap ,,masa bodoh” sebenarnja “sikap tadi Jitu? Bukankah dalam fatsal 83 

   harus disesalkan, djika diliha:   

    

  

demikian a.l. keterangan HAN didapat wartawan tuan dari kalangan | 
Jajas: Pem nan K.B.S. Ti tk 5 : : 
swuya 2 Dunya : : S Dikatakan Kn 

n | ka orang2 itu tida 1 31 
' sikap seperti tersebut diatas, ma 

ika djalannja pembangunan aka: 

  

   mengambil 

    

          

  
fihak Jajasan, orang2 jang masih 
menabung dan mereka jang sudah 4 

'Irrenempati. rumah. Djumlah orang ' 
| liang masih. menabung atau kini 
| Ibelum mendapat rumah -ada 81 
:'forang, — sedangkan rumah2 jang 

Ram 
lee dll. 07,10 Njanjian Theresa 
Brewer. 07,30 Puspa Ragam Indo 
nesia.. 12,00 Gending. Beksan dise 
ling Klenengan. 14,10 Gending 
Beksan diseling Klenengan - (lan- 
djutan). 17,09 Taman Kanak2. 
17,30 Dongengan Kanak2. 18,15 
Krontjong Sendja. 18,30 Obrolan 
pak atrol. 18,45 Krontjong Sen 
dja (landjutan). 19,30 Atjara Sap 
tu malam. 20,30 Hidangan Pan- 
tjaran Nusa. 21,15 Gema Malam. 
21,45 Gamelan Degung. 22,15 Orkes 
Radio Semarang. 23,00 Penutup: 

| 1 

! SURAKARTA, 15 Des. 1956: 
Djam 06.10 Lagu2 Maluku. 06.30 

Rajuan pagi. 07,20 The Calypso 
Serenaders. 07,30 Njanjian Perry 
Como. 07,45 Instrumental gembi-: 
ra. 12,03 Ujon2 Matara: 13,10 
Ujon2 Han Mn 4 2 
Disco Varia. 14, ajuan Siang. Neng 
1790 Bu Nies dengan kanak2nja: daan 23 demikian ta 
17.40 Varia Djawa Tengah. 17,50 (Pat ipertebanga 
Sendja mendatang. 18,15 Dari Sea ba en las Ada 
'dan untuk Wanita. 19,30 Imbauan (bangun ruma ne! Nah 3 

malam. 19,45 Kontak dengan pen- |seorang penghuni Pane Sg tab ba 
ngar. 20,30 Wajang Kulit semalam , Haa njitjil sampai Rp. 10. : 

suntuk 2215 Wajang Kulit: lan Dalam pada sta dikatakan, bahwa 
djutan). 05.00. Penutup. 

mungkin - sekali dalam hubungan 
mengenai “penjetoran na su 

TA, 15 Des. 1956: akan dirobah dengan  tjara lain, 

Ba an Walter Fens- (tetapi kepastian mengenai itu be 
ke. 06.35 Imbauan pagi. 07,20 Ra 
juan Kulintang. 07,30 Instrumen- 

lum didapat. : 

tal dan Vocal. 07,45 Mulajani dan |, Selandjutnja kalangan itu menu 
Hanafi berdendang. 12,00. Hidang 

turkan, bahwa “selama Jajasan 

an Sambil bekerdja. 13,10 Ujon2 
Pembangunan K.B.S: itu Kn aa 

2 3 . : » kan, maka Jajasan tsb. telah me 
Djampi Sajah. 14,10 Ujon2 Djam : 
pi Sajah (landjutan). 17,00 Tjatat nerima bantuan2 uang dari Peme 

an Dua Pekan Studio Jogjakarta. 
rintah Pusat sebesar Rp. 2.040.000: | 

17,40 Rajuan Tak Bersjair. 18,00 — dan djumlah itu belum ai 0. 
2 5 : : tung pindjaman uang jang. dibe Bingkisan Malam Minggu. 18,15 | - 2 ? 

Orkes Hawajian. 18,30 Sendja Me Nana tar Ke AP 
raju. 19,40 Bunga. Rampai. 2020 rent men! ka ragkan 1 "Ie Bata 
Bunga Rampai (landjutan). 20,50 | ipang S1 2 pe sog Te 
Gema Malam. 21,15 Dari dan, utk |WJiban2 parasspenghuni Sai : 
Pendengar. 22,10 Malam Minggon. |Jasan Jang nantinja mendjadi mi- 
2200 Penutu «Nik penghuni sendiri untuk dapat 

: p. mentaati djandji2 mereka sendiri 
pe ah - Ijang semula diberikan sekalipun 

Dua AA : Pa an ea ada beberapa antaranja rumah jg 

Orkes Rajuan Angkasa. 07,30 
12,00 Lembaran 

masih .dalam persengketaan. 

Wanita. 13,30 Gamelan Sunda Stu Ka Tenan 
dio Djakarta. 17,00 Orkes Sapta Pn 
nada. 17,30 Ketjapi Laksana. 18,30 

Baru? ini dibentuk Keluarga 

“Orkes Konsert. 19,20 Variete Pe- Gadjahmas" jang meliputi pen- 
muda. 21,15 Orkes Studia Djakar 

duduk di Djl.. Gadjahmungkur 

ta. 2515 OH. Putri Maluku. 23,00 |dan  Tampomas.e Sdapungpakang 
Penutup. 

dan tudjuan 

TJIREBON, 15 Des. 1956: 

djasmani, 
sedangkan seksi kewanitaan. telah 

Djam 06.10 Biduan dari Jogja- 
karta. 06.35 Rajuan The Sisters. 

mendirikan Taman Kanak2 jang 
kini Tn an “orang 

2 2 murid. Sebagai penasehat adalah 
01,10 Mangket Merpati. 07,40 Lagu | ar.2. Sujatno Gitosajond, sedang 
lagu Langgam Terkenal. 12,02 Kan kan ketuanja sda #.H.M. Mansur 
tja Indihiang. 12,30 Rajuan Corja |" BNN Saat 
ti dan Hejati. 13,10 Penghantar 
santapan siang. 13,40 Suara Has- 

dan Purnomo. Sekretariat: Djl. 
Tampomas.'3 Semarang. 

nah Tahar dll. 14,190 Gamelan Stu 
Gio Jogjakarta. 17,00 Suara SMP. 

  

SIARAN RADIO R. L 
SEMARANG, 215 Des. 1956: 
Djam 06.25 Suara Rachman sampai dengan tahun 1956: 1 

Ibuah terletak di Halmahera kom 
pleks, Nangka kompleks:.& Di- 
lantara 188 buah rumah itu -terda 
pat- 38- buah -rumah- jang status - 
nja sampai ini masih disewakan 
Rp. 30,— sebulan dan  berdjalan 
dengan baik, artinja penghuni ti- 
dak ada jang menunggak. “ 

  

   

| Ditegaskan, bahwa ada semen- 

tara penghuni rumah jang menem 

Ipati/sedjak th. 1952 hanja menje 
Itor uang sebesar Rp. -2000,— dan 
Isampai kini tidak pernah memikir f 
kan lagi uang rumah tadi jang 
sebenarnja sudah didjandjikan 
sendiri. Pemasukan | uang dari 
penghuni? rumah" itu jang harga 
nja dari Rp. 30.000,—. sampa: 
Rp. 85.000,— sebuahnja — adalah 
dari Rp. 2000,— sampai paling 
tinggi Rp. 6000,—.. Sehingga : Hae 

i . da 

  

   

  

DIKANTOR. GUBERNURAN DI- 
ITAG Siaran AP: 1515 Ieakean (PEN uk BENER Pe Ai 
Kesosialan. 18,35 Orkes Munoco. 

SASI DAN Kkx Ciu - H 
i j enga, Ba Ba K3 Oa dana (Di, GeRergaran Dien, Tengah 

20.30 Pilihan Pendengar. 21,15 O. ritya jang bernama: Panitya Re- 
H. Sriwidjaja. 22,15 O.H. Sriwidja organisasi dan Efficientie jang di 
je Mlandjutan). 23.00 Penutup. 'ketuai oleh Residen DP pada Gu- 
Pa 2 2 1956: oe10 'bernuran Djawa Tengah Sumarso. 

ina Isco var. US,IU o:'Panitya tersebut mendapat tu 
Rajuan bersama. 08,45 Radio Or sg untuk menjesuaikan formasi 
kes Surakarta. 09,30 Wajang Bei Kenek ag Negeri 

rang Oleh Sri Tomo::1316 Lagud Yang: mengenai SA Penaaa 
Tionghoa. . 14,19 Rajuan Siang. waian pada Gubernuran ...Djawa 

tan Gelanggang Kepanduan. 17,30 Tengah. Menurut keterangan, bah 
Peladjaran Njanji. 18,15 Irama ra diantara ketentuan? jang di 
Sendja. 15,30 Berita Territorium. |pereleh sebagai 'petundjuk dari 

18,45 Irama Sendja (landjutan). Kementerian Dalam Negeri" antara 
19.30 Rajuan Bintang Sendja. 20,15 jain pada Kantor Gubernur diten Reportage. 20,45 Orkes Ketjapi. tukan 2 “brang Residen DP, dai 
21,00 Seni Budaja. 21,15 Gema Ma '4 orang Bupati DP jang diantara: 
aa aa O. K. Irama Trio. 23,00 nja  diserghi - memegang sesuatu 

an Dinas bagian. Untuk menudju pe 
sanaan tsb. Panitya telah me 

SURAKARTA, 16 Des. 1956: j : an £ s 
Djam 07,20 Taman. Indrija. 08,10 ngadakan “haberayan kali Sidang 

Ruangan pemuda pemudi. 08,40 aja. 1 3 5 
Tjeritera hari Akad. 09,00 Kebak | pPERKARA PEMBERONTAKAN 

- BN. A3 

  
tian dari Geredja. 10,00 Rajuan pa 
gi. 11,00 Klenengan Siang. 1310| pengadilan Tentara Semarang 

'faruh kebidjaksanaan Pemerintah, 

dapat dipikul oleh 3 fihak, jaitu' giannja sendiri. 

sudah dibangun dan “dibagiakan “panitia ad hoc itu dibagi dalam 

jalah — pendidikan |: 
rochani dan kematian, | 

at dari sudut awal mulanja mereka me '| ist 2 Undang2 Dasar Sementara 
“minta rumah dan kemudian diberikan — berdasarkan pertolongan, ' Ah Bt Kahwa Men. 

teri2 bertanggung djawab atas se 

baik bersama-sama untuk seluruh 
nja, maupun masing2 untuk ba- 

Akan. tetapi, jg dikemukakan| 
Oleh panitia ad hoc itu adalah 
pertanggungan djawab kepidana- 
an. Pertanggungan djawab men- 
teri setjara perseorangan  oleh| 

dua bagian, jakni: ie. mengenail 
kedjahatan2 'jang dilakukan oleh 
Menteri sebagai alat negara dan 
2e. mengenai kedjahatan2 jang 
dilakukan oleh menteri - sebagai 
warganegara, selama ia memang- 
ku djabatan menteri. 

Djustru disini dapat di-ihat, 

tentukan kebenaranija? 

tjondong pada pendapat, bahwa 

  bahwa seorang menteri itu adalah 
seorang warganegara, sehingga “di 
lihat dari sudut hukum pidana, 
maka tuntutan hukumannja pun 
dapa dilakukan seperti terhadap 

Jam: hal ini harus ada ketjuali- 
nja, djustru mereka itu sebagai 
menteri dari suatu negara, 

tuntutannja dimuka hakim harus 
dilakukan jang lajak sebagai se- 
orang menteri atau bekas men- 
teri. Tetapi toh pertanggungan 
djawab pidana tidak hilang sama 
sekali. Djadinja, djuga jang me- 
ngenz2i pertanggungan djawab ad 
ministratief — dalam hal mana 
termasuk djuga - pertanggungan 
djawab keuangan seb gai perse- 
orangan — terutama dilihat ke- 
dudukannja sebagai alat negara, 
harus ada djuga. 

Apakah harus meletak- 
kan djabatan ? 

Kelak. djika undang2 menge- 
nai pertanggungan djawab mente 
ri itu diterima mendjadi undang 
undang, nistjaja timbul perkem- 
bangan baru. Misalnja: apakah 
seorang menteri jang berada di- 

tap mendjadi menteri ataukah ha 
rus meletakkan djabatannja atau 
kah harus di-non-aktifkan? 
Memang ada djawab jang pa 

ling mudah, misalnja: seorang 
menteri jang' melakukan pelans 

    
     

  

'-an, diika ternjata tuduhan? jg 
“lemparkan itu su merupa- 
“an swatu kebenaran. Ba 

"raimina kalu misalnja menge- 
"ai nengusutan itu belum bisa di 

. 

a1
0   Musik ruangan. 13,40 Riang gem 

bira. 14,10 Lagu2 Sumatera. 17,00 
Gelanggang Kepanduan. 17,50. Ru 
angan pemuda pemudi. 18,15 In- 
tervieuw PMI. 18,30. Njanjian Su- 
tji. 1930 Bu As dkk. 20,15 Site 
ran oleh Sari Raras. 20,45 Santa 
pan Rochani. 21,20 Siteran “(lan 
djutan). 22,15 Rajuan Malam. 23,00 

dengan Ketua Hakim Letkol Mr. 
Surjadi dan Djaksa Major 'R. 
Achmad hari. Rebo-jbl. telah mu 
lai memeriksa sedjumlah 17 ter 
dakwa anggauta tentara bekas 

tuduh ikut serta melakukan pem 
berontakan "Bn. :426 - tsb. pada 
achir th. 1951. Sedjumlah 17 ter-   Penutup. dakwa itu adalah merupakan rom 

JOGJAKARTA, 16: Dok A66” sek, Kenga. Oelata periaga tab: 4 2 5 “Rombongan pertama sedjumlah 
Djam 07,20 Rajuan pagi. 07,30 '48-orang telah mendapat -keputus 

Alam Kanak2. 08,15. Missa Sutji. an hukuman antara 5 sampai 8 
09,15 Konsert pagi. 09,30 Imbauan tahun, dan rombongan kedua 'se- 
Hawaii. 10,00 Suara Elly dan Ni jak” ran ae nb Kiran: Mb .banjak 10 orang terdakwa (Ser. 

oleh Ngesti Pandowo. 413,10 Lagu 
Krontjong. 13,45 Barat Populer. 
14,10 Gema Siang. 17.090 . Taman 
Peladjar. 17,45 Dikala Minum teh. 
18,15 Orkes Ricardo Santos. 18,30 
Njanjian Kristen. 19,40 Hidangan 
Instrumental. 20,15 Pusparagam 
21,10 Djawaban Surat2. 21,30 Pang 
gung Radio. 22,10 Panggung Ra- 
dio (landjutan). 24.00 Penutup. 

DJAKARTA, 16 Des. 1956: ' 
Djam 07,30 Kwintet Harry. 08,30 

Radio Varieties. 11,00 Mimbar Ka 
tolik. 12,15 Orkes Melaju Kenang 
an. 13,30 Orkes Pantja. Ria. 14,10 
Orkes Kr. Asli. 17.00 Taman 'pu 
tia. “T7,30 Ruangan kepanduan, 
18,30 Mimbar Kristen. 20,05 Tjer 
Gas Tangkas. 21,15 Orkes Kr. Ira 
ma Masa. 22,15 Kesenian Sunda 
Panggugah. 23,00 Penutup. $ 

1 beberapa rombongan seperti tsb. 
Aan 16 Des. 1956: diatas. Pangkat jang tertinggi di 

# 2 Na goo Gembira. 08,30 lantara para terdakwa rombongan 
Nan aan 09,00 Sia |ketiga jang “diperiksa hari ' Rebo Tan A00 “Oiaes “dumardng: kitun Galah Letnan IT Ohanja “de 

Tn Bagan Tata Dewata. “11,00lorang), lalu 2 Sersan Major, 'se- 
rosa. Minggu. »15 Permainan orang Sersan, 2 Koprak dan lain2 

lesai dalam pemeriksaan Pengadi 
lan Tentara, dan kemudian disu 
sul. pemeriksaan rombongawr ke-3 
sedjumlah tersebut diatas. 
Menurut keterangan” jang kita 

dapat, sesudah romborigan “ke-3 
itu lalu akan segera menusul pe 
meriksaan rombongan: ke-IV se- 
banjak 22 orang -terdakwa dan 
xsombongan .ke-V.  sebanjak ' 22 
orang terdakwa. Keterangan se- 
landjutnja menjatakan bahwa da 
lam perkara pemberdntakan Bn. 
426 itu djumlah terdakwa “seluruh 
nja kira2 ' 154 orang.. - Diantara 
djumlah itu ada 10 terdakwa jang 
bukan termasuk kompetensinja 
Pengadilan - Tentara, ada semen 
tara 'jang dikenakan SOB, “dan 
ada pula jang telah meninggal. 
Lain2nja diadjukan dimuka Penga 
dilan Tentara dengan dibagi2 dim 

Piano. 11,30 Orkes' Melati. 12,00»... . Musik Siang. 19,30 Irama” Kroksf da nekat Pradjurit 
tjong. 13,10 Gamelan. ISSI. 14,10 

  

Gamelan ISSI (landjutan).  17,00| KES.. JUGOSLAVIA MENANG Taman Kepanduan. 17,30 Siaran | PL Tam Is 
A. P, 18,15 Lagu2 Pesisir Andalas 
18,30 Orkes2 Konsert.- 19,20 Orkes 
Seruling. 19,30 Ruangan PPKI. 
20.05 Instrumtbntalia. 20,15 Orkes 
Kr. Satria. 21,15 Njanjian  Sam| 
Saimun. 21,30 Melody Kota Udang 
22,15 Melody Kota Udang Gandju 

  

  Kamis perang kemari ia 
pangan Banteng Padang telah “di- 
langsungkan pertandingan se - 
bola antara kes. “Olympic Jugosla- 
via jang sedang mengadakan tour 
di Indonesia dari perdjalanan pu- 
lang melawan kes. P.S.P, jg ber- 

tan). 28.00 Penutup," |achir dgn angka 3-0 untuk keme 
jak 1 Inangan kes. Jugoslavia. Pada wak 
PERKEMAHAN KEPANDUAN |tw istirahat "angka. menundjuk H.W. SELURUH DJAWA. 
Madjelis Hizbul Wathon daerah: 

Semarang mengabarkan bhw per 
kemahan kepanduan "Hizbul Wa- 
Tn Ta seluruh Djawa dan 
Madura akan berlangsung di' Se'thingga dalam babak itu fil 'ta- matang pada hari libur bulan jaga" antar dapat TmebAsaksa “dota 
Djuli tahun depan. Ketentuan ini/1—0. Tetapi dalam babak ke TI diambil dalam pertemuan komisa tuan rumah ada difihak jg mem ris/madjelis2 . daerah seluruh Dja pertahankan dan pertandingan ti- wa dan Madura di Semarang pada dak seimbang, karena bola banjak 

1—0-.- untuk fihak tamu, 
Pertandingan tersebut berlang- 

sung tjepat dan tuan" rumah pada 
babak pertama dapat mengimba- 
ngi kekuatan kes. Jugoslavia, 'se-       

achir minggu kedua j.l. Pertemu , yan ' ae an tsb. djuga dihadliri oleh Kwar ON bai da na OAN betalani tier Besar Hizbul Wathon jg ber 
pusat di Jogjakarta, Demikian di 
Ba oleh sekretaris organisa 
si itu, 

nit ke 10 gawang PSP kebobolan 
lagi dan pada menit: ke scoring- 
Tn berobah 3-9. Dengan ang 

a 3—0 untuk kes. Jugoslavia, per 
Marwoto, tandingan itu diachiri, 5 ! 

prabu 

  

Bn. 426 jang pada pokoknja di- | 

Wajang as 'san Slamat Wasito cs) belum se 

| Ex, PSIS, 

Para pemenang dari seluruh 

Warga negara biasa. Tjuma da- 

dalam pengusutan, masih bis. te. 

garan strafre jk — jg mem 
punjai effi tis, harus. di- 
schors.” ' e' 6 

Tet pi, g oleh Dewan 
Menteri itu kin bisa dilaku: 

“sar, 

. Djustru -karenanja, barangkali 
akan lebih banjak orang jang 

seorang menteri jang terkena s2 
suatu perkara dan perkaranja be 
lum selesai, keadaannja didalam 
non aktief. 2 5 

Selain itu, bagaimanakah hal- 
nja pertanggungan djawab  se- 
srang menteri mengenai penge- 
'uaran keuangan jang sudah le- 
bih dulu mendjadi keputusan ka 
Sinet, tetapi ketika kabinet itu 
bersidang menteri jang bersang- 

kutan ti dak menjetudjui ke 
putusan tersebut? 

Sekalipun soal demikian itu dja 
rang sekali terdjadi (pertanggu- 
ngan djawab — Menteri sebagai 
perseorangan — baik - terhadap 
Parlemen maupun terhadap ka- 
binet —), maka pada biasanja 
seorang menteri jang mendjalan 
kan keputusan kabinet tidak bisa 

djatuh. Sebaliknja, djika seorang 
menteri tidak mau bertanggung 
djawab terhadap keputusan kabi 
net, semestinja ia mengundurkan 
diri. ii 

Apakah Manfaatnja ? 
| Menurut rentjana undang2 tsb., 
maka seorang Menteri bisa dihu 
kum, .apabila - menanda tangani 
Undang2 darurat atau Peraturan 
Pemerintah, jang melanggar Un- 
dang-Undang Dasar. Tuntutannja 
dapat dilakukan oleh Dewan Men 
teri atau oleh Parlemen atas usul 
10 orang anggauta. Djika Dewar 
Menteri atau Parlemen sudah 
mengambil keputusan untuk mela 
kukan tuntutan, maka tuntutan 

“Tela 

Darwin Rebo siang telah tiba di 

Berarti Bahwa Undang2 
Demikian Tanpa Faedah 

arlemen jang bertugas menjusun rentjana undang2 pertang- 
Wongsonagoro sudah menjampai 

. akan segera “membitjarakan 

  

Sisa Rombongan 
Olympiade)" Kita 

| "Kembali 
Kesebelasan. 'Yugo- 
slavia Akan Main' 4 

Pertandingan Di'! 
Indonesia 

DENGAN pesawat GIA dari 

  

Kemajoran sisa rombongan Olym 
pic Indonesia bersama2 dengan 
rombongan kes. Yugoslavia jang 
bermaksud akan mengadakan 4 
pertandingan dibeberapa kota di 
Indonesia. Rebo siang djuga rom 
bongan kes. Yugoslavia terbang 
ke Padang untuk dapat melaku- 
kan pertandingan pertama tgl. 13 
Desember 1956 melawan kes, 
P.S.P. disana. . 
“Tentang atjara pertandingan? 

kes. Yugoslavia di Indonesia lebih 
djauh dari salah seorang pengu- 
rus PSSI diperoleh kabar bahwa 
atjara jang disusun semula telah 
mendapat perobahan mendjadi 
sbb.: Tanggal 13 Desember 1956 
kes. Yugoslavia melawan PSSI 
di Padang, tgl. 16 Persibaja di 
Surabaja, tgl. 21 Desember Per- 
sidja atau Persib di Djakarta atau 
Bandung tgl. 23 Desember PSSI 

  

  

  

  

SAS 3. 

— DUTA KITA UNTUK IRA@ — 
Pada tgl. 25-11-1956 jang lalu, Duta Republik Indonesia untuk 

Irag H. Masur Daud Datuk Palimo Kajo telah menjerahkan surat? 

kepertiajaannia kepada Radja Irag Faisal NI, Pada gambar tampak 

Duta Republik Indonesia sedang memeriksa barisan kehormatan, 
sebelum menjerahkan surat2 kepertjajaannja. . 

Kol. Sudirman Setja- 
ra Pribadi Telah Te-! 
Imui Kahar Muzakkar, 
Berito2 Xahar” Muzakkar: Ingin Kem-y, 

bali Ke Pangkuan R.I Memang Benar 

PERTEMUAN PRIBADI antara Panglima KDPSSTK 
komando daerah pengamanan Sulawesi Selatan Tenggara Kol. 
Sudirman dengan Kahar Muzakar ,,pemimpin tertinggi” ge 

rombolan Sulawesi Selatan telah dapat dilaksanakan tanggal 1i 

Desember 1956 disalah satu tempat dipedalaman Sulawesi. Ba 
gaimana hasilnja belum didapat keterangan lebih djauh. De 

mikian diterangkan oleh Kepala Staf KDPSST Major Saleh 
Lahade kepada pers. Pertemuan itu sengadja dipilih bertepa 

tan dengan peringatan korban 40.000 djiwa rakjat Sulawesi Se 

latan akibat pembunuhan Belanda. 

  

Berita selandjutnja  mengata- 
kan bahwa Panglima Sudirman   di Djakarta. (Antara) 

Akibat Kena"   itu dilakukan oleh Kedjaksaan 
Aguhg dan jang mengadili ada 
lah Mahkamah Agung. 

Sebenarnja, rentjana undang2 
ini hampir2 mirip dengan suatu 
undang2 jang ada di negeri Be- 
landa, jang mengatur. pertanggu 
ngan djawab menteri. Sekalipun 
undang2 jang berlaku di negeri 
Belanda itu dikeluarkan sedjak 
22 April 1855 — djadi sudah satu 
abad. — namun - belum pernah 
satu kalipun dipergunakan. 
Mungkin . memang .belum pernah 
terdjadi seorang menteri jang 
melakukan pelanggaran sedemiki 
an kasarnja sehingga parlemen 
harus turun tangan dengan sanksi 
pidana: 

Sekalipun demikian, kita rasa 
rentjana undang2 jang mengatur 
pertanggungan djawab menteri 
itu akan besar djuga manfaatnja. 
Tjontoh di negeri Belanda, jang 
undang2nja sudah berumur satu 
abad tetapi tidak pernah diguna 
kan, kita rasa bukan karena ter 
lalu bagusnja kalimat? didalam- 
nja. Melainkan djustru ada pem 
batasan jang berupa undang2, 
maka orang jang bersangkutan 
tidak melakukan sesuatu jang ka 

jang bisa didjerat. dengan 

.Guna-Guna”? | 
Lurah Ds. Trimuljo 
Demak Dianggap Kena 
»Guna2” Hingga Me- 

. 
ninggal 

DIPEROLEH berita, bahwa ba 
ru-baru ini sesuatu pengaduan 
tentang melakukan kedjahatan 
dengan "guna?” Didaerah Demak 
telah disampaikan kepada bebera 
pa instansi resmi djuga kepada 
Kedjaksaan Pengadilan Negeri 
di Demak. Apakah pengaduan 
sematjam itu dapat diadili atau 
tidak belum diketahui. Jang men 
djadi terdakwa dalam pengaduan 
tersebut adalah Moh. Umar dan 
Sahal jang dituduh telah melaku 
kan kedjahatan menuangkan air 
daribotel dimuka pintu Lurah 
Desa Trimuljo Ketjamatan Genuk, 
Kawedanan Mranggen wilajah | 
Kabupaten Demak. 
Menurut laporan dan pengadu- 

an tsb. air jang dituangkan itu | 
dianggap ,,air dan barang guna2”. 
Jang untuk selandjutnja dite- 
rangkan, bahwa akibat dengan | 
siraman air dimuka. pintu . tsb. 
tak lama kemudian Lurah Desaj   undang2 tersebut. Djustru kare 

nanja, undang2 jang mengatur 
pertanggungan djawab pidana 
menteri 'itu akan merupakan 
alat jang bisa dipergunakan 
untuk mendjaga si-pendjaga. 

   
Tgl. 8 Desember jl. di Stadion Ikada Djakarta telah berlangsung 
upatjara penutupan dari Pantjalomba Sekolah 

putri). Ialah: SMA I-A Negeri dengan nilai angka"9381 (djuara 
pertama): SMA IV-C Negeri 
kedua): SGA I Negeri dengan 

angka 17.152 (djuara 
Djuara sekolah bagian putera ialah : 

dengan nilai angka 8672 (djuara 
nilai angka 8536 (djuara ketiga). 

SMA VILABC dengan nilai 
pertama): SMA IIIL-B dengan nilai angka 

17:15" (djuara' kedua): SMA I-B dengan nilai ' angka 16.399 
| Kdjuara ketiga). 

UNDIAN DGN HADIAH 
TELOR ITIK. 

Sedjak beberapa hari ini didja 
lan-djalan jang ramai dalam kota 
Semarang dan di Ps. Ja'iek ter 
utama terdapat pendjual - undian 
dengan hadiah2 telor itik (bebek) 
dan permen. Apakah undian se 
matjam. itu tidak. melanggar per 
aturan mengadakan undian tidak 
diketahui djelas, tetapi jang nja 
ta adalah bahwa. sampai kini: be- 
lam terdjadi larangan2. Jang ba 
njak menaroh. perhatian kepada 
undian itu kebanjakan adalah ka 
bak-kanak. Djalannja undian itu 
dapat dituturkan sbb.: ' Pendjual 
undian. itu menjediakan ' sebuah 
kaleng dalam mana terisi nomer2 
dari 1 sampai dengan 100 dan ker 
tas2 karton jang terisi 5 nomer: 
jang didjual dengan harga Rp. 
0,50 tiap helainja. Kalau orang 
membelinja “Rp. 1,—, maka ia 
akan dapat 2 helai karton terisi 
10 nomer. Dengan dikotjok dulu, 
kemudian pendjual memberikan 
14 glintir kertas jang berada da 
lam. kaleng untuk kemudian no- 
mer2 jang dibelinja ditjotjokkan. 
Kalau “andai kata 10 nomer itu 
terdapat sebuah nomer jang tjo 
tjok dengan nomer jang dikeluar 
kan dari kaleng itu, maka pem- 
beli akan dapat sebuah telor itik 
dan kalau tidak dapat, maka pem 
beli akan dapat permen. Kalang 
an Kefplisian dalam hubungan 
pendjualan undian itu  menjata- 
kan, “bahwa undian itu "memang 
»zuiver” undian, tetapi masih 
disangsikan, apakah nomer? jang 
ditempatkan dalam kaleng itu be 
Lana bernomer 41“ sampai dengan 

SEPAKBOLA SEGI TIGA 
DI SIDODADI. 

Pada tgl. 14 s/d 16 Des. j.a.d. di 
lapangan Sidodadi Semarang akan 
ailangsungkan " pertandingan  se- 
pakbola segi tiga dengan atjara 
Sbb:: tgl. 14 KBS — PWI) tgl. 15 
PWI — Ex PSIS, tgl. 16 KBS — 

ak # fi 

TEMPAT PEMADATAN 
DIGREBEG. 

Hari Selasa jbl. tempat pemada 
aan 2 Pn dndan ah digre 

@ e ak jang berwadjib 
sehingga menjebabkan 5 orang di 
giring ke kantor Kepolisian. Alat2 
pemadatan dan sedjumlah madat 
dapat disita. Karena usia mereka 
pada umumnja sudah: agak lan- 
Gjut, maka mereka “kini ditahan 
diluar dan jang bertanggung dja 
wab atas pemadatan itu. adalah 
seorang Tionghoa asing. Dalam 
keterangannja: ada fi jang 
berwadjib ditegaskan, “bahwa ma- 
dat itu berasal. dari. simpanan 
lama. ap 
MEREBUT KEDJUARAAN BIL- 
JART Sa INDONESIA 

Dengan '- bertempat  digedun 
Ta Chung Sze Semarang Sana sa 
ti tgl. 23 s/d 26.Desember -1956 
akan diselenggarakan pertanding 
an biljart untuk merebut kedjua 
raan kelas I seluruh Indonesia '56. 
Pertandingan2 itu akan. diikuti 
oleh djago2 biljart seluruh inac. 
nesia. Menurut rentjana 'pertandi 
ngan itu akan diatur sbb.: 
Orang. peserta.harus mainkan ,,se 
tengah kompetisi”. dan untuk th 
ini perebutan itu hanja dilakukan 
oleh. satu golongan sadja,. dima 
na semua peserta akan dihadapkan 
satu dengan lainnja. Hadiah? jang 
disediakan berupa piala? dari Ta 
Chung, Sze, perusahaan dagang 
Limo” Petudungan Semg., Toko 

Buku Hien Hoo Sing Jogjakarta, 
Djuga untuk moyenne umum 'ter 
tinggi dan seri tertinggi disedia kan «hadiah2 a.l, dari Java Ien 
"3 kerena 

ntuk persiapan itu kini terben 
tuk Panitia pertandingan kedjua 
raan POBSI 1956 kelas I shb.: 
Pelindung. mr, Gunawan, Ketua 
dan Wk, Ketua: Mr. Tan Siang 
Tien, Han Po Tjiong: penulis: 
Goei Thian Liep: bendahara: 
Lauw Yan Hoei, pemimpin ' per tandingan: Tan Joe Ie, Go Thiah Tjong, Tan Goan Tjoan dan bebe 'rapa pembantu lainnja, 

  
    

5 'Landjutan tahun 56. 
perlombaan (djuara sekolah bagian 

9 ngandung penjakit 

Tn jang lalu diadakan di ko 
a 

Trimuljo Hadji Abdulrachman dja 
tuh sakit (menderita sakit perut). 
Dan karena sakitnja itu kemudian 
Giperiksakan kepada seorang" Dok 
ter dalam kota Semarang. Me- 
nurut nasehat Dokter, sisakit di 
Serukan untuk memeriksakan sa 
kitnja -di Rumah Sakit Umum 
Semarang. Jang selandjutnja di- 
rawat dalam Rumah Sakit Pusat 
Semarang. Setelah beberapa hari 
berada dalam perawatan, atas 
permintaan -pihak sisakit dan pi 
hak keluarga sipenderita jang be 
lum sembuh tsb. dibawa pulang, 
dan setelah berada “dirumah bebe 
rapa hari lamanja, kemudian pada 
tg. 6 Nopember. 1956 Lurah Hiadji 
Abdulrachman tsb. meninggal du 
nia. 
Dalam laporan jang berwadjib 

pun - didjelaskan, apakah Hadji 
Abdulrachman tsb. memang sudah 
menderita sakit sebelum adanja 
siraman air guna2 itu tidak dike 
tahui “setjara pasti. Dalam pada 
ita dimuka pemeriksaan pendahu 
luan terdakwa mengakui telah me 
nuangkan air dimuka pintu Lurah 
Desa 'Trimuljo. Dalam laporan 

'itu tidak didjelaskan dengan mak 
sud.apa guna2 itu. 
rangkan, bahwa. pihak -terda' wa 
menerangkan tidak puas kalau 
Lurah H. Abdulrachman da: “ja 
rik Slamet masih ada: (Antara). 

  | bali kepangkuan Republik Indo- 

Hanja .dite- , 

  

djuga telah menemui Hamid Ali 
pemimpin bekas TKR dan kemu 
dian menudju daerah Bone. Da 
lam hubungan ini Kepala Staf 
KDPSST Major Saleh Lahade jg 
mewakili Panglima Sudirman da 
lam resepsi peringatan korban 
40.000 djiwa rakjat Sulawesi Se 
latan menerangkan kepada pers, 
bahwa berita ,,Antara” baru-ba 
ru ini tentang adanja keinginan 
Kahar Muzakar untuk kembali 
kepangkuan Republik Indonesi: 
memang benar. Demikianpun ten 
tang adanja kontak antara Kahar 
Muzakar dengan KDPSST. 

   GEMARAN 
2 

  

mBOSENKAN. 

Suatu partai besar di Kaliman- 
tan Selatan tuntut spj seorang 
djagonja diangkat djadi Gubernur 
Kalimantan slt. Kalau tidak, me- 
reka tuntut spj menteri2 partainja 

ditarik dari kabinet. 
Tuntutan2 sematjam ini, ketjua 

li toh tidak akan dituruti, lambat 
laun djadi mbosenkanj kalau tidak 
malahan mendjengksikan, Krn 
sifatnja seperti "kanak-kanakan”. 
Apakah mereka kira, kalau hidup 
sesuatu" kabinet (tak perduli ka- 
binet dari partai mana sadja) 
harus digantungkan dari tuntu- 
tan2 jg sepele sadja dari sesuatu 
partai? : 

Sir-pong malahan mau adpies- 
kan kepada -partai tadi spj kalau 
adiukan tuntutan2 kpd kabinet, 
tuntutan2-nja diberi sanctie jg 
lebih serem lagi. Spi tuntutannja 
lebih diperhatikan dan dipertim- 
bangkan. 
Umpamanja: kalau  si-anu 

tidak didjadikan gubernur: baik- 
lah semua anggauta kabinet di- 
adjak ke tukang bong untuk di- 
sunati sekali lagi.... 

Menurut Maior Saleh Lahade 

sel-ndjutnja memang sudah se 

diak lama diantara komandan2 

bawahan Kahar Muzakar timbul 

tanda2 untuk kembali kepangku 

an Repub!ik Indonesia jaitu sete 
lz-h KDPSST terbentuk dan me 

ngeluarkan seruan dan adjakan 

kepada mereka jang ada dihu- 
tan2 untuk kembali kepangkuan 

Republik Indonesia untuk mengi 
kuti djedjak Ibnu Hadjar di Ka 
limantan. Hamid Ali pemimpin 
TKR dan Andi Makulaw dari 
TRI. Sedjak itu pula oleh ko- 
mandan2 bawahan Kahar Muza- 

kar diadakan desakan2- kepada 
pemimpinnja buat memenuhi sc 
ruan itu. Berdasarkan adanja ha 

djat demikian kata Major Saleh Meberuaa Man “Ta tnntelenaA 
Lahade, meka Panglima KDPSST| “san bernasi “-- 

K Mau tjoba? 
dan Stafnja telah mengusahakan 
hubungan dgn Kahar Muzakar 

sebagai pemimpin gerombolan 
tersebut. 

  
Untuk ini Kol. Sudirman sela- 

ku Panglima KDPSST telah da- 
pat mandat penuh dari pimpinan 
Angkatan Darat sesuai dgn sifat 
dan keadaan kekatjauan setem- 
pat. Sudah sedjak “10 hari il. 

Panglima Sudirman dgn Stafnja 
ada di pedalaman Sulawesi. De- 

mikian Major Lahade. Perlu di 
(ketiahui sedjak diberitakan adanja 
|keinginan Kahar Muzakar kem- 

  

PERTANDINGAN SEGI TIGA Di 
STADION SEMARANG. 

Berhubung dengan kes. .Angk. nesia dan adanja kontak dengan Pra Dena melawat, : 
D “Dg jawa Timur dlm bulan ini, maka 

KDPSST telah timbul suatu sua untuk mentjoba kekuatan dari pa ' 
sama lega diseluruh kalangan ma da kes. A.D. Djateng itu besok 
sjarakat dan pemimpin2 didaerah tgl. 14 s/d 16 Desember di Stadion 
naa Semg.. akan diadakan pertanding 
Na ga an sepakbola segi tiga dengan 

: atjara sbb.: Tgl. 14 AL. D. Dja-   

  

3 pe p? 

PURWODADI 
TAMBANG MINJAK DI PURWO 

DADI DISELIDIKI. 
Diperoleh kabar, bahwa dewa- 

sa ini didaerah Purwodadi Gro 
bogan sedang berada beberapa 
orang ahli dari Djawatan Pertam 
bangan Pusat untuk mengadakan 
penjelidikan mungkin dan tidak 
nja tanah disebelah timur daerah 
tersebut diatas dapat diekspiotasi 
mendjadi tambang minjak. Seper 
ti pernah dikabarkan tanah2 tsb. 
terletak. didaerah Sulursari dima 
ha sebelum perang telah dimulai 
pekerdjaan pengeboran sumber mi 
njak. tetapi jang belakangan ' di 
hentikan. 45 Buah sumuran mi- 
njak jang sudah berwudjud ditu 
tup dengan beton. Sedjak waktu 
jang achir2 ini dari sementara su | 
muran - itu keluar minjak kasar 
jang dengan tjara jang sederha 
na sekali diusahakan oleh semen 
tara penduduk jang membutuh- 
kan, dapat menghasilkan rata2 
800 liter minjak lampu setiap ha 
rinja. Belum dapat diperoleh gam 
baran bagaimana hasil penjelidi 
kan pihak Djawatan Pertamba- 
ngan tersebut diatas. (Antara) 

REMBANG 
TIDAK BENAR ADA TUSUKAN 

PANAS DINGIN. 
Belum lama ini orang2 di pa 

sar Rembang banjak membitjaia 
kan perkara adanja tusukan pa 
nas dingin seperti di Surabaja. 
Pembitjaraan ini adalah akibat 
adanja seorang penduduk jang 
kebetulan djatuh pingsan dida- 
lam "pasar, karena orang tadi me 

jang sedang 
kumat. Sesudah terdjaai perisii 
wa itu muntjullah kata2 jang si 
fatnja dihubung?kan dengan pe 
ristiwa tusukan “di Surabaja, se 
hingga sedikit. banjak membikin 
rasa ketakutan dalam fikiran 
orang di pasar. Untuk mendjaga 
agar penduduk djangan salah fa- 
ham mengenai peristiwa ini, ma 
ka perlu di.djelaskan bahwa tidak 
benar di Rembang ada tusukan 
seperti di Surabaja. 
PANTJA LOMBA SEKOLAH 

LANDJUTAN. 
Pantja lomba untuk sekolah 

landjutan tingkat pertama diselu 
ruh Kar, Pati akan diselenggare 
kan dikota Rembang pada perte Ji 
ngahan bulan ini. Untuk keper 
luan 'ini Panitya Dgerah jang di 
ketuai oleh sdr. Banuari direntja 
nakan beaja Ik. Rp. 4.000,— 

Perlu diketahui Pantja Lomba 

Pati, 

“ TAMU? DARI F.A.O. 

124 Solo akan dilangsungkan pa berselang, 
meran lukisan buah tangan pelu paten Tjirebon 

Solo th. 1930 pada djaman Dje- 
pang beladjar melukis pada sdr. 
Siauw Tik Kwie dan 
beladjar 'sendiri 
djelasnja harap. ,batja iklannja jg 
dimuat hari ini. ., » bil 

- .onal dewasa ini baik jang terdja 
samaan idi di Timur Tengah maupun Ero " 

gara Kudus 
R.S.U.P. 
An selat jang berada didjem hari 
atan anggulangin Kudustperba jat tidak mam i 1 

tasan Kab. Kudus-Demak), i Pa 
diketemukan dalam keadaan tanpa 
selembar 
pi badannja. 
resmi, 
kut pada tiang djembatan 
gulangin jang keadaan air sungai nomi 
sedang bandjir. Siapa nama wani Polisi, 
ta tsb. dan dari mana asal 
pat 
Wanita &sb dikira umurnja k.l. 
th. rambut pandjang dan tebal, ku lantjaran 

terdapat lubang lebar seperti ke pula supaja 
biasaan 1 
Solo, melihat tanda? jang didapat beras, 
kelihatan wanita tsb. 
golongan peminta2d: 
kepalanja 
luka selebar 2cm dan dalam 8 cm. wah pengawasan pamongpradja 

4 

teng — Sisa PSIS, tgl. 15 POP 
Djateng — Sisa PSIS: tgl. 9 

jkes. POP 'Djateng — A.D. Djal 
|teng.. Kartjis masuk tribune besar" 
(Rp. -5—,  tribine “ketjil “Rp. 8— 
| dan berdiri Rp. 2, 

(DUNIA OLAHRAGA SINGKAT, 

| SEPAKBOLA. Kes. Shanghay 
!jag kini berada di Kambodja tih 
iberhasil dalam pertandingan re- 

DJAU ivanch mengalahkan kes. djuara 
3 Kambodja dengan 1—0 setelah ha 

Baru2 ini B.P.M.D. Banjudono ru2 'ini dikalahkan 2—3. Dalam 
telah kedatangan tamu dari dinas pertandingan melawan kes. di 
Food and. Agriculture Organisa- Phnom Penh, kes. Shanghay me 
tion (F.A.O.) jang diikuti oleh senang 5—2. : 
orang wartawan, Inspektur Perta| ' Kes. Hunters dalam 
nian Propinsi Djawa Tengah, ang Singapura baru? ini 
gauta D.P.D. dan Wk. Bupati Bo ngalahkan kes. 

SOLO 
MENIN- 

BANJUDONO. 

tour di 
i berhasil me 

Singapura Selec- 

  

jolali. tions dengan 4—1, Kes. Hunters 
Di B.P.M.D. tamu2 tersebut tlh itu adalah dari Mysore, India 

menindjau anjam-anjaman hasil Selatan. 
buah tangan para kader jang me 
ngikuti latihan anjam-anjaman jg , 
diselenggarakan oleh BM Du 
dan menindjau objek2 ekonomi ter TJIREBON 
utama hasil bahan-makanan. 

PAMERAN SEN1 LUKIS. 
Tgl. 16 s/d 19 Desember bertem 

pat digedung perkumpulan Chuan : 
Min Kung Hui di Djl. Sorogenen ' 

. 

RESOLUSI DPRD PERALIHAN 
KAB. TJIREBON, 

Dalam sidangnja belum lama 
DPRD Peralihan Kabu 1 $ 2 , pelu telah menj i 

kis Tan Liang Hien. Pelukis ini kan sebuah resolusi kapkan Inah adalah ,untuk pertama kali ini me Menteri, Perdana Menteri, Presi- 
ngadakan pameran PErseoranE “den, DPD: Prop: Djahar"dan Gu 
(one man show). Ia dilahirkan di pernur Djabar, jang berisi desa 

FAN an Pemerintah menga- 
akan tindakan? t i . 

kemudian ekonomi, Pa an 
(zelfstudie). Utk. 

mengingat keadaan internasi 

  

pa Timur dan sekitarnja jang di KUDUS Pa au Oleh kaum Imperialis/ ) 2 ygolonialis, jag memungkinkan 
MAJAT WANITA DIDJEMBA- djadinja krigis stone Man aa 

TAN TANGGULANGIN. tambah lagi oleh situasi didalam » SY negeri baik politik maupun ek Tanggal 12 Des. oleh polisi Ne mi, jang dewasa 'ini sangat Here 
telah diangkut ke- hawatirkan. Kesemuanja itu me 

Kudus majat sebrang ngakibatkan harga? barang sehari 
membubung sehingga rak: 

jang belinja. 
Berkenaan dengan hal itu dide jang menutu- saknja agar Pemerintah dalam j enurut keterangin mengambil tindakan? tegas terha- majat tsb. semula tersang dap ,kaum spekulan didaerah? Tang membentuk Dewan Pengawas Eko 

didaerah2 jang terdiri dari 
Tentara, Pamongpradja, 

: instansi2 lainnja, jang 
: tugasnja chusus bertindak melak- 

16 sanakan pengawasan terhadap ke 
“ekonomi rakjat sehari- 

Disamping itu didesaknja 
— pendjualan (barang 
mag sehari2 ' seperti 

garam dan mini 
bukan dari disalurkan dengan perankan Ag Pada batuk dan distribusi jang terdiri dari mata) terdapat organisasi koperasi desa? diba- 

kainpun 

tem- DPD dan 
tinggalnja belum diketahui. 

it sawo matang, pada kupingnja hari, 

wanita2 daerah Jogin- keperluan 

(diatas 

    

AH
 
na
 

£ untuk mentjegah naik- « 
nja barang2 keperluan hidup rak " 
jat sehari-hari. Resolusi tsb. diam 
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' minggu, Mary Dragoti pergi - 

  

ManaSekara 
   

   
    
     

    

   

    

satu ek 

    

   

  

    

    

hati an 
Oo aa Kn 
Sesudah bertahun-ta 3 

dia keras, dan belum dju. 
hasil, beberapa sardjana d 
li bahasa selalu mentic 5 
batia dan mengartikan tu 
tulisan kuna jang ditemuk: 
Pulau Easter, di Semudera- 
fik. Timur. . Para 'sardja 
ahii bahasa itu masih sadja terus 

- 

         

    

     

     

    

   
   

    

   

    

    
jin mempergunakan busur   

nja mungkin   
     

  

Sa 

.nerka-nerka apa” maksud tu 
lisan itu, Ditahun 1914, ada se-| 
Orang kakek jang pandai memba 
“: dan menulis dgn huruf itu. 

Tapi ia meninggal dunia, sek lum seseorsng sardjana dapat bertanja ri dia. Dengan meninggalnja k 
(sn mempeladjari tulisan itu 'd 
kek tersebut, lenjaplah satu tra- 

| disi jang hidup pada abad2 jan 
talu, (bahka mungkin seribu ta- sjapat '— mempeladjari hun jang silam... 6 manusia2 jang maSih hidup. Se- Diperbatasan India dan Afgha-| karang Pekan bekerdja 
nistan, 65 tahun jang lalu, sedjum| tiantara mukam2 dan batu. Ke- 
lah anggota ekspedisi ke Kafiris- 

NB 0 angan, 1 
. Sangat banjak lagi kesempatan 
jang hilang seperti disebutkan di 

ik tjerita- tentang sar- 
in2 terlambat 

ika lekas datang 
at 

  

        

    

  

    

   
   

   

   

  

    

  

jane Yi 

  

udajaan “suku Toala, Pulau 
.| aster dan Kafir mungkin dapat 

(diselidiki, dituliskan dan disim- 
pan seandainja para ahli lekas 

Katjamata & Untuk datang, sewaktu pendukung? sisa 

Orang Raba 
udajaan purbakalla itu masih 

SEORANG DOKTE 
dan ahli 

- 

  

| Satu bahasa jang telah mati, 
satu agama jang ditinggalkan, 

mfsatu kebudajaan jg lenjap, suku- 
m-|suku bangsa punah atau ditja- 
t!plok oleh bangsa2 tetangganja 
Jiang lebih madju — semua ini 

“ Jadalah satu kerugian bagi ilmu, 
Ikerugian jang tidak dapat digan- 

“(Iti. Proses ini telah berlangsung 
“Tisemendjak abad ke-16, pada 

waktu kebudajaan Eropa mulai 
menjebar kemana-mana. 

Sediak itu kebudajaan 

  

   

  

  

      

Buta di Illin Federasi Orang2 dari 
nja didalam kongres 

OiS. | 
"- 

bangs2 lain mengalami peruba- 
katjamata biasa. |» ,” 4. kcdang2 seluruh suku: 

y bangsa lenjap, s-belum bahasa 
dan tisranja hidup dituliskan dan 
dinelihara. : 

. Pada sa'at ini ahli-ahli ethnolo 
si bekerdia mengedjar waktu, un 
tuk dapst memelihara apa iang 
masih dapat dipeliharanja. Mere 
ka mengatakan, bahwa keadaan- 
ija sema dengan orang-orang :$ 

  

dalam tiap bingkai lensa. /”— 
Diantara "dua djendela” “ itu 

ada ruangan. "Djendela”  bela- 
kang adalah sebuah tjermin dgn 
ada lobang pengintip ditengah. 
"Djendela” depan adalah sebuah 
lensa jang kembung dgn sebuah 
katja pembesarkan  ditengahnja. 
Tjermin itu menambah kerasnja 
tjahaja.. Dan katja pembesarkan € 1 1 : " 
memperbesar gambar jang dilihat. 'ang tiap hari esnja lumar diba- 
Lens jang kembung memperluas wah kakinja. Kata mereka, mu- 
lapangan pandangan. Dr Eein- | sih baniak lagi kebudaisan? iang 
bloom adalah seorang “anggota “in”mekan ,.primitif” jg belum 
bagian penjelidikan pada Univer- diselidiki sedalam-dalamnja. Ma- 
sitas Columbia. sih ada suku2 bangsa dan bahasa 

Penijopet? Di Toko Keba- 
ajakan Para Lengganan'. a Biasanja Bukannja Memang Sengsdja Mau 

(rn Ingin ,,Mendapaikan' Se- 
suatu Tanpa Membajar” , 

NJONJA MARY DRAGOTI mempergunakan waktunja 
enam djam seminggu untuk mentjopet barang2 ditoko. Tapi 

  

  

.dia bukanlah seorang pentjopet jang boleh dihukum. Njonja 
Dragoti telah bekeraja sebagai detektif toko selama sepuluh 
tahun. Dia pandai betul sebagai detektif, dan sekarang telah 
mendjadi guru dan pentjopet jang tangkas ditoko2. Tapi se- 
mua jang alakukannja ini adalah untuk latihan bagi pegawa:2 
sebuah toko di Alientown, Pennsylvania (Amerika Serikat) 
Hess Brothers, jang dididik untuk menangkap pentjopet pen 

aa atau tiga hari dalam se-rasaan kuran, €nak, biasanja be 
orang itu menijopst,” kata 

ada| Tjara-ini memang banjak me 
nolong, karena selima 10 tahun 
Mary telah dapat menangkap ki 
ra2 20.000 pentjopet ditoko. 
Dan dia tidak pernah berbuat ke 
keliruan. 

  

toko2 di Allentown untuk m 
ngadjar pegawai2 toko waspada 
Gan mengawasi gerak-gerik dan 
muslihat penijopet. Didalam ru 
angan kursus, Mary memakai to 
peng, tapi bila berkeliiran dito 
ko-toko dia tidak bertopeng, dan 
mentjopet barang2 utk mengeta 
hui apakah pegawai2nja melihat 
atau tidak. Demikianlah selama | 
bulan mentjopet, banjak baran 
jang dapat dibawanja, mulai da 
ri sapu tangan, tempat abu ro- 
kok sampai kepada pakaian, de 
ngan tidak dikstahtui. 

     

   

Mengapa ada orang mentjuri 
ditoko-toko?- Njonja- Dragoti per 

oltjaja bahwa orang berbuat begi- 
tu karena ingin punja sesuatu de 
ngan tidak mengeluarkan uang 
(want something for nothing). 
»Pentjopet2 itu menjangka bah- 

Pada suatu hari dia dapat me|wa tuan toko tidak akan merasa 

ngisi tiga tas belandjaan penuhfkehilangany karen, barang da- 
dengan barang tjopetan seharga|gangannja sangat banjak. Tapi 
400 dollar. Semu, ini dilakukan |dengan tidak disedari pentjope- 
nja dalam satu djam. Dan tidak|tan ditoko-toko itu merugikan 
tertangkap ......... 2 aa pesibk lebih dari 300 dju 

- : 8. “setahun”, kata Mary. 

  

   

   

    

     

  

   

    

  Membeli dan mengambil. 
viar | Kebanjakan jang mentjopet di- 

ja sebagai seorang|toko2, kata Mary, adalah langga- 
detektif bagi Mana toko dijnan, jang membeli sa manga 
daerah New York. Dan digabung|barang dan mengambil gratis ba 

Kania, kendi Ini dengan tugas (Apk Kromong ternak m n'a sebagai seorang isteri, danf gu an T 2 t i ngatjara, 
ibu dari dua orang anak, seorang anter 

Mentjopet ditoko bukan satu:| 
satunja pekerdjaan Mary. Dial 
masih bekerdj 

    

njonja2 rumah. Tapi 
ae nak, SeOrangjdjururawat, bahkan santeri ada 

anak laki-laki jg telah 14 tahun|jang tertangkap dan ternjata ber 
umurnja. .dan anak perempuan|salah. .  . 
dari 8 tahun. 3 |“ Pemuda? belasan tahun pun ba 

Menurut kata Mary, peke njak pula mentjopet ditoko2. Me 

an sebagai detektif toko memang reka berbuat begini karena ingin 
i ti Pitamia dia kata berbuat luar biasa, dan kemudian menarik hati. Mulanja dia beker Meutakakkan kepada orang Init, 

dia sebagai pegawai pendjual di hahwa mereka djempolan. 
sebu?h toko permata. Disana « | Sewaktu tertangkap pentjopet2 
melihat sebuah meniti jg bagus, itu mentjoba menutupi kesalahan 
dan ingin” mempouniai seridiri, nja dengan berbagai alasan, tapi 
Dan peniti itu selalu diawasinja, 3da pula jang lantas menendang- 
Ben moga-moga | NA mentjakar dan menggi- 

nga, ada orang jg membelinja. “p. sinabarah "Ina 

sebelum usngnja tjukup Duntuk banjak Nah Hara "itung. 
pembelinja. — TA RE Tao Pp “- Banjak perempuan jang biasa- PPL 3 5 

Sekonjong-konjong  dilihatnja nja mentjopet: pakaian -— jang 
ang perempuan meluntjurkan Mahal harganja. Tapi ada pula 

seorang Pen an Dea T mereka jang mentjopet -— mantel 
bulu, 

peniti tsb. kedslam tasnja. M: 
tiepat menangkap pentiopet itu. rup 

bahkan .anting2 jang lima 
: Bani IM rupiah: harganja. 

Dan dia mendapat hadiah dari « Njonja MNNAOII | tertawa, ketika h 

  

toko “tsb 4 mentjeriteraken seorang perempu- 
Dis-mping mengetahui semua an mentjuri sehelai djas dawi wol. 

muslihat dari pentiopet2 toko, Rupanja dia ingin memberikan 
wanita iang mena hati : an! hadiah kepada aminja. Djas itu 

Et, Ma Taat ala sedar ipasangkan kesatu man- 
ga pertiaia. bhw intuisinja Sbit rnpguta jer una betenkuk 
Wan Mennk menonea Bila badju). Perempuan itu mengam- 
saia Tih»t seseorang pembeli m3 bil badju djas dan manneguinnja 
suk toko, dan saia mendapat pe sekali.. (U.P.) -—    

pat            

    
    
   
   

tan di Djakarta telah mengeluar- 
- Ikan resolusi jang isinja a.l... men- 

desak supaja pemerintah R. I. 
menggunakan kebidjaksanaan dan 

. engaruhnja di PBB, supaja Ing 
ah |geris Perantjis ydan Israel dihu- 

Bob kum dengan mengganti kerugian. 
       

  

   

     

  

   gedung2 
Indonesia dan ri 

  

    

  

Kit Ac di Bandung. — Sera-|— SBPU telah menerima undang 
ngm orabolan bersendjata TII :g dari sekretaris djenderal Ko 
ja: ! enimbulkan kerugian te Persiapan Konperensi Pem 

1.047.275,— telah terdja 
Tjaringin (Kab. Suka- 

bumi) baru2 ini. Gerombolan ber 
sendjata jang menjerang itu seba 
jak Kira2 60 orang. 3 
siang ihl. tiba di Djakarta 

“bantu Menteri Luar Negeri Ame 
rika Serikat urusan Timur Djauh, 

bentukan Serikat2 Buruh Industri 
Bangunan seluruh Djepang, untuk 
mengundjungi konperengi tsb. jg 
akan diadakan di Tokio pada tgl. 

elasa 20 Desember, — Corps Veteran di 
Pem Sumatera Utara mulai tgl. 9 s/d 

12 Des. mengadakan kongres pen 
dahuluan di Medan sebagai per- 

  

   

          

   

alter 8, “Roberts n, untuk meng siapan untuk. menghadapi Kongres 

za kund ngan, tidak sm Veteran seluruh Indonesia di Dja 
— Badan Perdjo- karta tgl. 22 s/d 30 Desember. — 

“Arabia Sela Sebuah truck jang memuat ba- 

H
a
 

   

    Kuno Ti 

ebagai satu dx : 

emudian, suku-bansa Toala telah lenjap, sana pe 
menemui disana satu suku-jg lenjap 

a ig galak, merdeka, berbi- 
bahasa Indo-Eropa dan ma 

dan 
panah, jang tjara hidup dan aga. 

tidak berubah- 
bah semendjak Iskandar Zulkar 
xain lew t didaerahnja. Beberapa 
“hun kemudian, ketika suku Ka 
Sir ini-dikalahkan dan di islam- 
(can oleh bangsa Afghan, kebuda 
jaan purbakala idean agama Kafir! 
“tu lenjap untuk selama-lamanja. 

.. Duduk digunung es jg 

duduk diatas sshuah gunung es, 

atjam Masrah — -Lebih Baria « 
  n-   Himalaya Jari Me 

         

       
as dari kedua 

  

Semua ini harus diselidiki se 
karang, sebelum terlambat. Djika 
idak begitu, sardjana2 dimasa de 

Ipan akan bekerdja dgn ketera 
agan-ketersngan jang kurang leng 
kap, dgn bahan2 jang kutjar-ka- 

Piir: dan untuk selaman'a akan 

Tunia. Djeritan jang meminta su 

Imu apa sadja jang dapat dipeli 
jaara, telah diperdengarkan orang 

1ang-ulang didjeritkan pula oleh 

njapan itu makin terasa lagi. 

dilakukan. terutama di Asia. Di 

belum pernah diselidiki. Misal- 

diketahui orang, bahwa dipegunu 
ngan Himalaya bagian timur ada 
Ihidup satu suku-bangsa jg agak 
besar, Apa Tani, dengan Kn ke 
'budajaa,, jg gandjil. Begitu pula 
di Filipina. Dipulau Negros, um 
pamanja, dalam Perans Dunia jg 
lalu ditemukan orang satu suku- 
bangsa primitif, ig masih suka 
mengatjau. Tempat mereka diam 
hanja 30 kilometer “erpisah dari 
pantai pul:u ig didiami oleh ma 
nusia ig telah ”beradab”. 
Menurut para ahli, tentang ke 

hidupan suku? b.ngsa primiuif 
. di Indonesia, Birma dan Vietnam 
masih banjak jang belum  dike- 
tahui. Penjelidikan jang berarti 

|dilapangan ini masih pada ting- 
katan permulaan. Jang banjak 
disiarkan garu tjerita2 dari pe- 
lantjone dan-orang jang tidak be 
berap, waktu diantara suku-su 
ku “bangsa itu. 
Untuk menghadapi krisis da- 

lam penjelidikan ini, para - ahii 
ethnologi dimana-man,, telah me 
maklumkan sematjam ,,keadaan 
darurat”. Dalam kongres interna 
sionalnja jang kelima di Philadel 
phia bulan September jl., mere- 
ka telah membentuk Persatuan 
Internasional dari Ilmu Anthro- 
pologi dan Ethnologi. Dan de- 
ngan suara bulat telah menerima 
resolusi jang meminta Unesco 
dan Organisasi Perburuhan Inter 
Inasional supaja mendorong pe 
njelidikan anthropologis diantara 
penduduk jang kebudajaan dan 
bahasanja terantjam oleh peruba 
han, keruntuha, dan kemusnah- S 5 

  

»
 

Resolusi ini telah dikirimkan 
kepada semua Panitis Nasional 

nesco “didalam Organisisi Ne 
gara-negara Anggota, dan- soal 

delegasi pada Konferensi Umum 
Merana Unesco di New Del Ba : 
“2 Untuk menghadapi tantangan 
ini sangat diperlukan bantuan 
dari foundation, universtias dan 
.perhimpunan ilmiah dimana-ma- 
na. Bantuan jang diperlukan eth 
.nologi sangat sederh:na: tjukup 
| diika sama denga, sokongan jg. diberikan kepada lapangan? lain jang penjelidikannia tidak begi- 
tu mendesak. aan 

6 |. Mengana lebih 
i kan Himalaya ? 

Dalam hubungan Professor Hai-' 
ne-Geldern, seorang sardisna A-- tria, Mengingatkan hadia ne. “ongres Internasional ke-4 dari 
Ilmu, Anthropologi dan Sthnole 
£i di Wina, bahwa banjak sat li uang dibelandjakan untuk y 
Gaki puntjak Gunung Himalaya. 
Uang sebanjak ini,” 

»tjukup utk membiajai sedjum'at 
ekspedisi ethnologis jang hasiinis 
akan berlebihi daripada ana inne 
kita mimpi-mimpikan. Sungguh 
sukar .bagi kita untuk mengerti. 
bahwa mendaki Seratus meter In- 
gi kepuntjaknja “begitu besar far 
dahnja bagi ilmu, sehingga sudah 
pantas dikeluarkan uang sebanjat 
itu. 

.'Tapi meskipun begitu, tetap 
satu kenjataan bahwa selama sa- 
ribu tahun lagi Gunung Himalaya 
akan tetap berdiri Gisana, sedang 
dalam masa tiga puluh atau em. 
pat puluh tahun dari sekarang 
akan banjak sekalilah suku-bang 
sa primitif, kebudajsar dan ba- 
hasa jang akan lenjap dari per- 
mukaan bumi.” 

Seruan ini pastilah alan @i Ap. 

  
dipenting- 

“katanir 

alah sisa ter 
Hecea, ahli tersebut | 

das ypothesenja, tapi ti- | “satu elapedisi ntuk memperoleh Iineranggn | 
hh itu, Ketika dasrah itu achirnja dikundjungi | 

berangsur-angsur, dan 
agama segera akan dilupakan 
orang. IT 

Nilanglah g€gevens jang perlu se-| 
kali-untuk dapat mengerti "sedja-| 
ah kehidupan djenis manusia cit 

vaja dipelihara untuk kepentingan (Manuel 

»nniak sardjana, Banjak jg elah|4 2 Ng Nai 5 
Iitifpai 80 tahun itu, tapi belum| Wa telah memasuki wilajah Pili- 
Sukup, dan kini antjaman kele-| 

India banjak suku-bangsa tu, ig| 

|nja, dua tiga tahun jg lalu tidak| 

ini diperdjuangkan oleh beberapa | 

   

  

ngSisa? Kebudajaan (Mahasiswa Rev 
o-ala“' Di Sulawesi? |aer Honggaria Miata Ge | | Bantuan ladonesia 

(Minta Baatuaa Agar F 
aa Pemuda2 Honggaria Jg 
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DEWAN MAH 

kedudukan sementara di pus 

dengan ini minta dengan sang 
ara minta, kepad 

ikan deportasi (pengasingan) | 

Lagi? Orang? In- 
donesia iMasuk 
Pilipina DgnDja- 
lan Tidak Sjah? 
KOMANDAN POLISI bersen- | 

djata Pilipina Brigade Djendra! 
abal pada hari Rebo 

(memberikan perintah kepada va 
sukan polisi bersendjata di Min: | 

    

   

'0 tahun jang lampau, dan ber-|danao, Pilipina selatan supaja me| 
ngumpulkan dan mendaftarkan 
4174 orang Indonesia jang kabar 

  

pina sefjara tidak sah. Menurut 
herita2 dari pihak polisi bersen- 
diata, orang2 Indonesia berulang- 

Banjak penjelidikan jg haruslulang memasuki wilajah Pilipina 
melalui propinsi? Cottabato, Da 
|vao dan Sulu. Han 2 

Da'am pada itu Djendral Ca- 
Sal minta kepada Kementerian 
|Luar Negeri Pilipina supaja men 
tiari bantuan kedutaan Indone- 
ia HH Menila dalam usaha me- 

12anskut- 33 orsng: Indonesia un| 
tuk kembali ketanah air. mere- 

a. Orang2 ilu kini masih ber- 

mosuk 40 orang jang beberap? 

minggu ig lalu dengan perahu2 
hanjut di'autan Pilipina sebaga! 
akibat tofan. Tudjuh orang su- 
Izh kembali ke Indonesia. Cabal 
meniatakan bahwa orang? Indo- 
iesia tersebut memang dapat di 
angkut kembali ketanah sir me- 

Pilipina, tetapi hal itu bertents- 

karang dan Dung Soe ma- 
hal ongkosnja. Defnikian dika- 
sarkan dar? Manila. 

DISERUAH KOTA JG. 

  megan app PE PPE PPP PL ET 

dinar ta Telak 
Tembak Mati 21 
“Orang Di Irian 
Beberspa' Pulau'Pen- 

Surat kabar ,,Irian Pos” mem 
oritakan hingga kini Belanda 
celah menembak mati 21 orang 

sn dan memblokir beberapa 
salau penting di Irian Barat di 
mfaranja Serui (pulau Yap). 
Memblokade itu dimaksudkan) 
Huga supaja pemberontakan di 
'afaran Irian tidak meluas. 8lo- 
“ade terhadap Serui diperkeras 
deh Belanda, karena mereka me 
sendang Serui sebagai tempat 
selopor2 pedjuang2. 

Selain itu- sensur mulai didja 
'enkan dibeherapa kota dan pu 
lau-pulau penting, Orang-orang 

ig ditjurigai diawasi demikian pu 
Ia orang-orang jang datang ke 

kota atau pulawpulau tersebut.   ngarkan, sebab djika kita tetap 
menjia-njiakan pusaka kebudais. 
an dari sekelompok ummat m3 
sia, walaupun dari 

Mengenai penembakan-penembak- 
an jg diberitakan 

suku-bangsa sampai sekarang tertjatat ditem- 
lebih landjut 

jang butahuruf, kita akan sangat bak mati 21 orang dalam hubu- 
memiskinkan peradaban kita Ta sen- 
diri. (Unesco). 

  

IMPORTIR2 FILM MALAJA 
MENDESAK PENGHAPUSAN 

PADJAK IMPOR DGN. 
.SEGERA, | 

21 Agen distributor film Ma- 
laja di Singapura hari' Senen me 
njampaikan petisi kepada komisa 
ris tinggi Malaja, Sir Donald 
Maggillavry, mendesak supaja se 
gera menghapuskan padjak impor 
flm ke Malaja jang dipungut 10 
sen utk tiap kaki. Dalam petisi 
tadi dikatakan, bahwa bila aturan 
itu tak ditjabut, agen2 itu akan 
bangkrut. Karena aturan tadi 
agen2 distributor tadi hampir se 
lalu memutar film2 buatan dalam 
negeri sendiri di gedung2 bioskop 
ketjil di perkebunan2 karet, per 
tambangan2 timah serta desa2 di     daerah2 pedalaman. 

baru2 ini, telah ditjegat oleh ge 
rombolan di Sidikalang di Tapanu 
li Utara. Barang2 dirampas dan 
truck dibakar, H. Supardan 
cs dalam sidang pemandangan 
umum babak II RAB 1956 menga 
djukan usul inisiatip RUU jang 
memberi kekuasaan kepada Men- 
teri Keuangan untuk membiajai 
pengeluaran negara buat waktu 
6 bulan jang pertama dalam th. 
1957 besarnja 6/12 dari djumlah 
induk RAB 1956. Instituut 
Angkatan Laut jang sekarang di 
ganti namanja mendjadi Akademi 
Angkatan Isaut sesuai dengan ke 
putusan Menteri Pertahanan a.i. 
selama 5 tahun sedjak berdirinja 
pada th. 1951, telah menghasilkan 
10 orang perwira-pelaut. — Atas 

| usaha Konsentrasi Organisasi Pe 
# 

  

rang-barang klontong dari Medanjadjar/Mahasiswa Sulawesi seluruh 
Indonesia Selasa malam jl. 
dung Pemuda Djakarta 

ngan pembrontakan jang timbul 
di Irian. Demikian ' menurut 
.Irian Pos”. (Antara3. 

Se Lama 

Pesawat Terbang 
Tak Dikenal Ter. 
bang Atas Menado 
SEBUAH PESAWAT terbang 

jang tidak dikenal tanggal 8 De- 
sember 1956 antara djam 3 dan 
djam 4 meliwati udara kota Me 
nado jang diduga pesawat terse- 
but bukan hanja melintas tani 
membikin penerbangan sekali 
dua kali kel!ling. Pihak jang ber 
wadiib di'Mierado atas pertanjaan 
belum bersedia memberi ketera- 
ngan2 tentang kedjadian itu. Tapi 
dipastikan bahwa pesawat. terse- 
but bukan pesawat GIA atau 
AURI. (Antara). 

  

   

     
dige 

dalam 

suasana 'chidmat dan sederhana 

telah diperingati korban 40.606 

djiwa akibat keganasan Wester- 

ling di Sulawesi Selatan.  Serom 
bongan pemuda2 Islam dari Indo 

nesia telah sampai di Singapura 

dalam perdjalanan penindjauan 

di Malaya. Mereka ini terdiri dari 

10 orang, kebanjakan dari GPII 

dan PII. Selama disini mereka 
mendjadi ' tamu dari Malayan 

Youth Council. Rombongan ini 

sudah menindjau Djepang selama 
satu bulan, Pilipina dua minggu, 

dan di Malaya akan tinggal lebih 

MAHA A Universitas Indonesia menerima 
kawat dari Komite Unang ee Ousloner Budapest jang ber 

ria di Zurich. Suart kawat itu sbb: 2500 mahasiswa Hongaria 
jang dipaksa untuk menjingkir diri dari negaranja dan jang 

| dewasa ini mengalami "penindasan atas revolusi nasionalnja, 

a pemimpin2 Russia menghenti 
dari pemuda dan mahasiswa 

dewasa ini kami alami, 

"da di Cottabao dan mereka terj 

eka dan kap»!2 angkatan laut|" 

ngan dgn prosedur jang berlakuNion'a Cumming disambut 

Austria, terdjadilah suatu drama. jang me) 
manusia diselureh dunia. Pada 

ting Diblokkode 5d. 

blok Timur 

dua dunia,” 

olasio- 

Russia Sedia Me- 

tasikan   
pengungsian Mahasiswa Honga 

at atas nanra peri kemanusiaan 

| Pemimpin2 Rusi, sup:ja meng 
|izinkan pemuda2 dan  Mahasis- 

kan kembali pulang ke negara- 
nja dan diperkenankan  wakil2| 
Perserikatan Bangsa2 r-enindjau 
Hongaria. National U-ion of 
Swiss Students ikut mer jeruhkan 
kepada rekan2 dan orga :isasi Ma 
hasiswa dilain? "negara. Demiki 
an kawat itu jang diter m. oleh 
Dewan . Mahasiswa Uaiversitas| 
Indonesia jang selandit nja men 
siapkan rentjana kerdja  chusus 
|berhubungan dengan in ig akan 
dibahas dalam Konpercisi senat 
'Mahasisw., tanggal 15 sampai 17 
Desember jad. dan bila  disetu- 

temuan antar organisasi2 Maha 
siswa extra Universitas dan kon 
konferensi antar Dewan Mahasis 
wa Universitas Erlangga. Gadiah 
Mada dan Indonesia jang akan 
dilangsungkan segera. Demikisn 
nengumuman Badan Pekerdia De 
wan Mahasiswa Universitas In 
donesia. (Antara) 

S1 ORANG A.S. TJIATATKAN 
DIRI UTK SUMBANGKAN 

DARAH PADA PM... 
Diantara 81 orang Amerika ig. 

tstah: ment'atatkan nama . dgn. 

sukarela heri Selasa  menjum- 
Ssnsktan darahnid reda Palang 

(Aforah Indonesia terdapat Nionia 
Aneh S. Cummin” isteri. Du 
tahacnr Y rap: 

batiog kalin'a- Nienin “Cumming 
men'umhanekan darahnia 

mulai datang ke Indonesia. Di 

Ir 

Amarah In” 

sediak 

z 

iwa2 Hongaria jang d' leportasi| 

diui djuga diadiukan dalam peri 

  

Aa 

PM 'Alt: Kegentingan? Dim No- 
pember 1956 Ternjata Punja | 
Maksud ,Coup“ Thd Pemerintah 

16'Nopember: Sepasukan RPXAD Dige- Puntjak Kegentingan 
rakkan Dari Batudjadjar Utk Yidjadikan ,fjad angan-Taktis |/Dim Gerakan ,,Coup" — Jg Pegang Peranan Utama Kol. Z. Lubis 

KETERANGAN Pemerintah sekitar persoalan Angkatan Darat jang telah 
PM Ali Sastroamidjojo Rebo malam dalam rapat pleno terbuka Parlemen. 

diutjapkan 
Sebagai kesimpu 

lan keterangan Pemerintah ini oleh PM dikemu kakan bahwa tindakan2 Kolonel Zulkifli Lubis 
€s itu adalah sesuai dengan jang diuraikan dim pasal 66 ajat 1 dan 2 jo pasal 6S KUHPT dan 

“pasai W40 ajat 1 dan 2 jo pasal 107 KUHP dan bahwa Kabinet membenarkan 
tian sementara dari djabatannja 
tan dalam dinas ketentaraan. 

  

di “ 4 1 

Propinsi Kaliman 
tan Tengah Th. 

GUBERNUR KALIMANTAN 
Milono sebagai Ketua Koordinasi 
Keamanan Daerah Propinsi Kali 
manfan dalam pernjataan jang di 
sampaikannja kepada pers ten- 
jang akan terbentuknja propinsi 
Kalimantan Tengah menjatakan 
sahwa Pemerintih berdaja upaja 
agar terbentuknja propinsi Kali- 
inantan Tengah tsb. dapat dilak- 
ianakan dalam tahun 1957. 

Segala sesuatu dapat dilaksana 
kan bila keamanan dan ketentera 
man daerah njata2 terdjamin utk 
mana rakjat Kalimantan Tengah 
:hususnja dapat memberi bantuan 
aja sepenuhnja. Jang dimaksud 
dengan propinsi Kalimantan Te- 
agah ialah daerah? kabupaten 
Barito, Kapuas dan Kotawaringin. 

(Antara). 

REAKTOR ATOM DJEPANGI 
JANG KEDUA AKAN 

DIDIRIKAN : 
Pabrik reaktor atom Djepang 

ig kedua jg akan dipergunikan 
basi maksud2 penjelidikan dan 
latihan. akan didirikan didekat 
kota. Tokyo oleh sebuah perusa 
haan AS. demikian diumumkan 
oleh perusah:an itu pada har' 
Selasa. American Machine. and 
Foundry Company  menjatakan 
pada hari Selasa bahwa mereka 

      
nnsat penfumbangan darah PMI 

oleh: 
PMT 15. 
darah- 

SeiPakn Alam, Ketua 
Tinga . menjumbangkan 

an EP 

Penduduk WinaAtjub Tak Atju 
Thd Pengungsi?Dari Honggaria? 
Orang2!|/Wina Tampaknja Hanja Mentingkan Kemak- 
murannja Sendirl Sadja,?, — Chawatirkan Soal Ke- 
netrflan Negerinja Kalau Terlalu Banjak Tjampur 

| Tangan Soal Pengungsi Sa 
DJARAKNJA hanja beberapa 

   

Betul diperbatasan, seperti di 
Nickelsdorf dansEisenstait, pu 

sat2 tempat menampung para pe 
ngungsi, seluruh "kehidupan disa 
na dipengaruhi sangat oleh aki 
bat2 revolusi di Hongaria, tapi 
diibukota sendiri tidak kelihatan 
kesibuka,, itu. Hanja  kadang2 
tampak dua tiga auto kepunjaan 
Palang Merah Internasional dan 
Giberanda hotel2 tampak sedikit 
pebawai dari Palang Merah Swis, 
Djerman, Belanda das Denmark. 

Selandjufnja orang2” diibukota 
Austria hidup seperti biasa. Ko 
ran-koran memuat berita2 ten- 
tang Hongari, denga, huruf be 
sar2, tapi tidak begitu pandjang 
lebar beritanja seperti jang  di- 
muat oleh koran2 di Eropa Ba 
rat. Dan jang sangat  menjolok 
mat, disini, ialah komentar ha- 
rian2 itu umumnia lebih. lunak 
dan tenteram daripada jang ter 
dapat pada harian2 di Eropa Ba 
rat. s 

Fila kita bertjakap-tjakap dgn 
Srang sembarangan ditengah dia 
lan mengerai Honggaria, pastilah 

kita akan mendapat kesimpulan, 
bahwa mereka tidak bersemangat 
me'uap-Iusp dan tidak begitu ter 
Tatu oleh kedjadian2 di Honga- 
“a seperti chalajak ramai di Ba- 
»i. Siapa jang mentjari satu ke- 
Crangan bagi gedjala serupa itu, 
“kan segera mendapati, bhw mes 
kipun orang “banjak menduga 
ng Austria itu selalu diling- 
kungi romantik, tapi mereka ada 
lah realis pula, dan menginsjafi 
setul2 arti kekalutan di Honga- 
ria, dan mengerti bahwa akibat. 
akibatnja mengandun, bahaja be 
sar bagi ketenteraman negerinja 
sendiri. 

   
  

Kuatirkan Austria dae- 
rah operasi. 

Selama tahun2 belakangan ini, 
terutama sesudah ditanda-tangani 
perdjandjian-damai dengan nega- 
ra-negara Serikat--dan: Uni So 
vyjet, Austria merigalami perbai- 
kan “dengan tjepat sekali, hingga 
tidak begitu kentara lagi akibat? 
Perang Dunia kedua jang dide- 
ritanja. Negeri itu memasuki 
masa makmur, jang orang tidak 
berani memimpikannja beberapa 
tahun jang Jalu. 

Semua ini dibangunnja dalam 
waktu, ketika blok Barat dan 

banjak  sedikitnja 
mengakui dan menerima adanja 

jang  diantaranja 
Austria memegang kedudukan jg 
isak netral, Siana jg berbitjara 
ngan orang? Austria jang ber- 
tanggung djawab, antara seben- 

“kar ia akan mendengarkan pen- 
Tapat, bahwa — oleh kedjadian? 
sada pekan-pekan - belakangan 
ini.di Honggaria maka agak ter- 
antjam kedudukan jang baik dari 
negerinja. 

Orang Austria disini" merasa 

bahwa mereka hidup dipinggir 
'aerah Soviet, dan dirasanja pula 
bahaja2 jang hebat dari ' perang 
unta ketiga, jang mungkin men 

harukan dan menggonijangkan hati berdjuta-djuta 
waktu' ini banjak orang dari Eropa Barat jang sengadja da 

tang Gi Wina untuk mendapat gambaran jang njaia tentang apa jang ferdjadi di Hongaria. 

Tapi hampir Gap orang jang datang di Wina itu mendapat kesan permulaan, bahwa penduduk 

“Wina tidak begitu banjak terpengaruh pikiran nja oich peristiwa-perisEwa di Hongaria, bah- 

kan penduduk Amsterdam, Keulen atau Frank srt misainja, “lebih terharu daripada mereka. 

Demikian tulis wartawan ,,Antara” dari Wina... £ : 1 : 

telah mendapat kontrak untuk 
mendirikan sebuah reaktor atom 
is berkekuatan 10 megawat bagi 
lembaga tenaga atom  Diepang 
didesa Tokai, kira? 70 mil dari 
ibukota Diepang Tokyo. $ 

h 

djam berkeretaapi dari ibukota 

mms 
kemungkinan kemakmuran jang 

zelah ditjapai Austria dengan ber 
susah-pajah, akan runtuh lagi, 

dan Austria terdjerumus lagi ke- 

djuang kesengsaraan, jang ditim 

pukan oleh sesuatu perang. baru. 

Sebab itulah maka kegembira- 
an orang-orang Austria terhadap 
perdjzuangan kemerdekaan Honga 
ria agak tertahan, dan ini dibuk 

ikan oleh pertjakapan “disana- 
ini dengan orang2 Austria. 

Jungkin ada orang jang ber- 
pendapat, bahwa ini satu kepitji 
tan, tapi dapa'/ dimaklumi oleh 
iapa jang mengetahui, apa jang 

'elah diderita oleh bangsa Ans 

ria Selama lima tahun  terachir 
'ni. 

  
Menampung para pe- 
ngungsi. 

Disamping itu-perlu diketahui 
pula, bahwa Austria dengan ke- 
murahan hatinja telah membuka 
pintunja bagi pengungsi2 
makin 'membandjir — datangnja 
dari ' Honggaria. — Djumlahnja 
mungkin sudah mentjapai pulu- 
han ribu. Tapi orang “Austria 
merasa senang, karena didengar- 
nja banjak negeri jg menjatakan 
bersedia untuk menampung se- 
dijumlah besar dari mereka jang 
melarikan diri dari Honggaria. 

Tapi sebelumnja, di Austria 
telah ada beribu-ribu pengungsi 
dari masa perang dan dari tahun 
iahun sesudahnja. Adanja mere- 
Kd itu di Austria telah merupa- 
kan satu soal, jang memusing- 
kan kepala pembesar2  pemerin- 
'tah di Wina. Dan melihat gela- 
gatnja soal ini akan berlama- 
lama memusingkan kepala mere- 
ka, meskipun banjak " bantuan 
moreel dan materieel dari pihak 
Perserikatan Bangsa-Bangsa. 

Sangat banjak dari orang2 Hong 
garia jang mengungsi itu telah di 
bawa terus ke Djerman-Barat, 
Swis, Perantjis dan Belanda, ser 
ta negeri2 lain. Tapi masih ba- 
njak pula diantara mereka, jang 
disebabkan oleh hal2 jang masuk 
1kal, jang masih lebih suka ting 
gal di Austria, tepatnja diperbata 
san dengan negerinja, jang disa 
na keluarga dan kerabatnja ma- 
sih tinggal. Maka dapatlah dipa 
hamkan, bahwa Austria bakal 
memikul beban baru berupa pe- 
meliharaan bagi para pengungsi, 
berikut konsekwensi keuangan, 
sosial dan politik. Karena Austria 
telah membuka batasnja selebar- 
lebarnja, ternjata Austria berse- 
dia memikul beban itu, dengan 
menginsafi pula konsekwensinja. 
Pada sa'at ini. masih besar sim 

pati umum terhadap nasib orang 
yrang jang terpaksa mengungsi 
itu, tapi lama-kelamaan simpati 
ini tentulah akan berkurang, dan 
achirnja negeri jang paling ba- 
njak menampung pengungsi jang 
akan merasakan berat beban pe 

meliharaannja. Di negeri2 lain, 
jang menjatakan bersedia menam 
pung pengungsi dari Hongaria, 
orang dapat menentukan djumlah 
pengungsi jang dapat diterimanja, 
dan djumlah ini dapat dibatasinja 
menurut kesanggupan mereka me 
meliharanja. Tapi di Austria djum 
lah ini ditentukan oleh perkem- 
bangan jang berlangsung di Hon 

jang i 

  Ijadikan Astria satu daerch ope 
rasi. Betapapun besar simpati 

ria, jang ingin membebaskan diri 

nja dari kekuasaan Russia dan 

komunis, tapi mereka tidak da- 

pat membebaskan dirinja dari   kurang" sebulan pula. tjengkeraman pikiran, bahwa ada 

mereka kepada orang2  Honga-! 

garia, dan mengenai ini tidak ada 
orang jang sanggup meramalkan. 

| Sebab itu, maka orang diibu- 
kota Austria memperhatikan per- 
kembangan di negeri tetangganja 
dengan kekuatiran, Bukan kare 
na orang Austria kurang mena- 
ruh simpati, tapi karena mereka 
dapat menilai kenjataan2 diseki- 

lombe 

mengadjukan rresolusi 
inaksudkan uniuk menjelesaikan 
masalah2 tadi. 

perdebatan 

.ankan harus 

sebagai Panglima TT I serta 

Dalam keterangan 

nja jang pernah diutjapkan dalam 
sidang Parlemen pada tgl. 15 
Agustus jl. ialah bahwa Pemerin 
tah berkehendak menghadapi dan 
mengatasi setjara tegas dan dgn 
keteguhan hati usaha2 jg hendak 
mempergunakan kesulitan negara 
untuk kepentingan sesuatu politik 
jang menudju kearah mendjatuh- 
kan Pemerintah setjara tidak Par 
lementer dan membahajakan ke- 
utuhan Angkatan Perang. Kemu- 
dian P.M. mengadjak sidang me- 
neliti kembali sedjarah Indonesia 
sedjak pemulihan kedaulatan kita 
pada achir tahun 1949 jang di 
katakannja ternjata telah bebera- 
pa kali terdjadi usaha untuk me- 
numbangkan Pemerintah dan atau 
mengadakan sesuatu sistim peme 
rintahan jang berazas lain dari 
pada tata-negara jang ditentukan 
dalam konstitusi sementara kita 
dengan alasan2 jang bermatjam- 
matjam. : 

Dalam hubungan ini disebutnja 
| pula peristiwa2 pada tahun-tahun 
1950, 1952, 1953 dan achirnja 
pada kedjadian2 dalam Angkatan 
Darat tahun 1956 ini. Oleh P.M. 
Ali diakui bahwa seperti - djuga 
halnja dalam lain-lain sektor ke- 
adaan dalam Angkatan Perang 
pun belum memuaskan, Tapi me- 
nurut P.M. harus pula diperhati- 
kan tjampur tangan anasir2 dari 
luar Angkatan Perang jg hendak 
menfjari pengaruh dalam Angka- 
tan Perang untuk tudjuan-tudjuan 
politik mereka sendiri. 

Selandjutnja PM menguraikan 
terdjadinja kegentingan2 disekitar 
13 Agustus '56, mendjelang 5 
Oktober '56, mendjelang perte- 
ngdhan Oktober '56 dan dalam 
Nopember '56 jang dikatakan ter 
njata mempunjai maksud ,.coup” 
terhadap Pemerintah. Sebagai pun 
tiak dari. pada kegentingan itu 
disebutnja pula kedjadian 16 No 
pember jl. diman,, sepasukan da 
ri Resime, RPKD digerakkan da 
ri pangkalannia di Batudiadjar 
menudju Djakarta untuk didjadi 
kan tjadangan taktis dalam gera 
kan ,,coup” diibu kota. Dalam 
uraian Perdana Menteri didjelas 
kan pula bahwa kedjadian-kedja 
dian itu jang pegang peranan 
utama Kolonel Zulkiti Lubis. 
Achirnja PM Ali menjimpulkan 
keterangan Pemerintah itu seper 
ti tersebut diatas. Demikian po 
kok-pokok keterengan Pemerin- 
tah tentang kediadian-kediadian 
dalam Angkatan Darat, (Antara) jig memuntjak jo diperoleh sel 

  

Abu Hanifah: 
Kami "Tidak Setudju 
Adanja Tjampurta- 
ngan Pesukan2 Sovjet 

Di Hongaria 
DALAM 

hari Se- 
jasa jl. wakil Indonesia Dr. Abu- 
'hanifah berbitjara atas nama ke- 

negara Pantja Negara Co- 
(India, Birma, 

bersama2 Indonesia 

tiga 

Sa 
jang 

Kata Dr. Abu- 
hanifah, ia merasa menjesal bhw 

mengenai Hongaria 
jang telah diperbaharui itu harus 
tidak memperhatikan setiap perbai 
san dalam keadaan Hongaria, rse 

memperhatikan 
mendjadi lebih buruhnja keadaan. 

Kami merasa menjesal bah- 
wa Sekdjen PBB masih djuga me 
nantikan reaksi resmi dari peme 
rintah Hongaria terhadap permin 
taan Sekdjen PBB supaja dibo- 
ehkan mengundjungi ' Budapest 
gl. 16 Desember jad.” Abuhani 
fah mengatakan bhw Indonesia 
memandang PBB sebagai 
badan jang seharusnja 

satu 
mempu- 

njai pengaruh jang bersifat ..pe 
njelarasan”. ,.Dan karena kami 
pertjaja sungguh2 bahwa saling 
berdamai itu banjak manfaatnja 
dan perlu sekali, maka kami te 
lah berusah, untuk mendekatkan 
kedua pihak jang bersengketa —| 
sudah barang tentu perdamaian 
itu membutuhkas  sekurang2nja 
adanja kerdjasama”. 

Seterusnja ia mengatakan bah- 
wa menurut pendapatnja  Ham- 
Pa tidak bisa seorang 
diri memetjahkan masalah Hon- 
garia tapi kundjungannja ke Bu- 
dapest itu membawa hasil2 jang 
konstruktif. "Indonesia jakin bah 
wa dalam dunia sekarang - ini 
desakan2 kuat dari bagian terbe- 
sar dari rakjat tidak bisa diabai- 
kan. Kekerasan bisa menimbulkan 
kebentjian dan kekerasan jg lebih 
luas lagi.. Kita harus membina 
rasa hormat terhadap kekuatan? 
moril dan bukannja membentuk 
persekutuan2 militer. ' Kami sa- 
ngat tidak setudju adanja tjam- 
pur-tangan pasukan2 Sovjet di 
Hongaria dan sekali lagi kami 
berseru kepada Uni Sovjet supa- 
ja menarik kembali pasukan2-nja 
dari Hongaria.” Demikian Dr. 
Abu Hanifah. : 

GERAKAN Pembela Pantjasi- 
la berpendapat bahwa djalan ke- 
luar dari krisis jang dihadapi 
dewasa ini dan jang akan lebih 
banjak manfaat bagi rakjat supa- 
ja Kabinet dibubarkan dan su- 
paja dibentuk satu  presidentil 
zakenkabinet. Demikian  ketera- 
ngan tertulis Ketua Umum Pusat 
Pimpinan Gerakan Pembela Pan- 
tjasila Gatot Mangkuprodjo jang 
disampaikan — kepada “Antara,” 
Dalam keterangan itu ditegaskan 
bahwa keadaan tidak puas dlm 
masjarakat dewasa ini makin hari   (Antara). tarnja, 

   

makin banjak kedengaran suara 

  

itu mula2 
P.M. Ali mengulangi pernjataan- 

SIDANG Madjlis 1 ' 
Umum PBB jang memperdebai- 
ikan masalah Hongaria 

Ceyion) - 
telah .... 

jang di- "— 

1 pula pemberhtn 
perujataan non-aktif dari djaba 

Kalau Anak Sdr 
Tidak MauMakan 
Ikutilah“-Adpies Dr 
“Mc Enery Ini 
Dr. ET, McEnery, gurubesar 

dalam Ilmu Penjakit Kan baba 
pada Universitas Loyola di Chi- 
cago, menerangkan didepan Lem 
baga Gizi Nasional ke-15, bahwa 
djika ,,anak tidak mau makan” 
adalah karena" orang tua ' tidak 
tahu bagaimana tjarania. »Orang 
tua harus mengerti betul bagai- 
mana proses pertumbuhan anak- 
anaknja”, kata gurubesar terse- 
but, jang menjarankan 6 matjam 
sJeraturan : 

1) Antara dua“waktu makan, 
'anak-anak djangan diberi makan 
ketjuli sajuran dan buah-buahan: 

2) Antara dua waktu makan, 
Ijangan diberi minum  ketjuati 
1in3 

3) Minuman susu sesudah ma- 
kan, djangan sebelumnja: 

4) Buah-buahan boleh meng- 
santikan sajur dalam makanan- 
nja, 

S) Berilah dia makan tiga kali 
sehari: dan 

6) Ingatlah bahwa mat. itu 
satu hak istimewa, bukan kewa- 
Tiban bagi kanak-kanak itu. 

(UP: o 

    

3 

SEWAKTU seorang laki-laki 
jang bertopeng” masuk kedalam 
toko bapanja, seorang gadis ke- 
“il, Dorothy Frient,.di Akfon, 
Oklahoma (Amerika Serikat), se 

jera berlarilari kekantor polisi 
mengadukan, bahwa ada peram- 
pok, Dengan t'dak melawan "laki 
laki bertopeng” itu dapat ditang- 
kap. » 4 ' 

Kiranja ,,perampok” ity adalah 
bapanja sendiri, iang masuk toko 
dengan sehelai sapu-tangan di- 
ikatkan kemukanja, kembali dari 
dokter jang telah,,.. mentjabut 
beberapa buah giginja. (UP) 

  

Hari Rabu pengusaha? pabrik 
tekstil Pilipina mendjadi begitu 
takut .akan melimpahnja barang2 
lenun Djepang kepasar? setem- 
»at. Peristiwa ini disebabkan ka- 
rena adanja berita jang menja- 
takan bahwa dalam pertemuan 
kabinet “hari Rebo itu . dewan 
ekonomi nasional akan mengha- 
puskan larangan impor barang2 
tsb. ke Pilipina. 

Mesjumi Kaliman 
tan' Sit. Tuntut- 
kan Afloes Djadi 

Gubernur   
Kolau Tidak Tuntut 
SpjMenteri2 Mesjumi 
Dim Kabinet Ditarik 

MASJUMI wilajah Kalimantan 
Selatan menuntut sefjara mutlak 
agar Pangeran Afloes di 
sebagai Gubernur Kalimantan £ 
latan. Djika tuntutan Masjumi 
itu. tidak diperkenankan maka 
Masjumi wilajah Kalimantan Se 
latan menuntut kepada pimpinan 
partai Masjumi di Djakarta utk. 
menarik Menteri2 Masjumi da- 
jam Kabinet Ali-Roem-Idham. 

Alasan  Masjumi ' Kalimantan 
dengan tuntytannja itu ialah ka 
ren, menganggap bahwa Residen 
Afloes selain dinasnja dan umur 
nja lebih tinggi dari Residen2 ig 
ada di Kalimantan sekarang dju 
ga Afloes tjakap dan acceptable 
untuk Gubernur. Kalimantan Se 

    

  

  lantan. $Antara) 
  

MASKAPAI TERUSAN 

tung dalam sedjarhnja, jaitu 

wah pengawasan site de 
rikat. Tapi semendjak h: 

  

  

ongkos sendiri. 
W. E. “Potters' Gubera 

rah Terusan, merangkap P-: 
dari Maskapai Terusan Panama 
menerangkan bahwa keuntur 

Dae- 1   
a- 

ina tahun fiskal jang lalu adalah 
disebabkan ,,oleh bertambah ba 

Injaknja kapal jang lewat, dan se 
|dikit bertambahnja pengeluaran.”. 
Diperbandingkan oleh Mr. Pot- 

bahwa selama tahun fiskal 
11954/55 muatan jg lewat Terusan 
'sda 41.500.000 ton, sedang sela 
ma tahun fiskal 1955/56 naik 

ndiadi 465.300.600 ton. Rekord 
bihi keuntungan jang si 

tiap tahun selama 42 ta- 

hun sedjzrah Terusan. Panama. 

Tapi pedjabat-pedjabat Terusan 
. bahwa punfjak keun 

n serupa ini akan diperoleh 

i tahun-tahun jang 

Untuk menunjja 

kan dasar kebimbangannja, p 

ljabat itu memperliha:ka 

lalu- intas iang berkurang sedjak 

1 Djuli 1956, diperbandingkan de 
ngan waktu jang sama pada ta- 

hun jang lalu. : 

  

ai 
er, 

    

   

      

  

bat-pe 
  

penindjauan jang dilaku- 
pedjabat-pedjabat Mas- 

kapai Terusan Panama itu me- 
nundjukkan, bahwa baik 'Terusai 
Suez. terbuka unjuk lalu-lintas pe 
lajaran atau tidak, keadaan iti 
tidak mempengaruhi  lalu-lin 
dan keuangan dari Terusan Pane 
ma. 

' Meskipun Terusan itu terlalu 
ketjil bagi kapal2 induk pesawat 
terbang dan kapal2 penumpang 
samudera besar, tapi selama 20 th 
ini Terusan Panama akan .-dapai 
Gilalui oleh kapal2 sedang, dan 
akan tetap memberi keuntungan. 

Satu hal jang pelik disana, ia- 
lah pembajaran bagi tiap kapal jg 
lewat, djumlahnja tidak banjak 
berubah semendjak Terusan itu 
dibuka pada tahun 1914. 4 

|. Tapi pengalaman telah menga- 
djar para pembesar Terusan Ps 
nama, bahwa usaha dilapangar 
pelajaran mendapat untung ata 
(rugi bersilih-ganti, dan keadaar 
ai memang tidak dapat dikuasai, 
(dan turun-naik . penghasilan mas 
| kapai pelajaran ini dapat mem- 
pengaruhi Keuangan Terusan. 
Karena penghasilan, — untung 

dan rugi tidak dapat ditentukan 
datangnja, maka selalu didaja- 
upajakan supaja sebagian besar 
dari pengeluaran Terusan ditetap 
kan djumlahnja tidak berubah dg 
makin ramainja lalu-lintas,” kata 
Mr, Potter. ,,Karena itu, maka 
turun naiknja penghasilan bersit 
lebih tadjam daripada turun-nait 
nja tjukai dan penghasilan lain: 
lainnja.” (Peuter. 

Satu 
kan oleh 

    

    

ANGGARAN BELANDJA 1957 
PROPINSI KALIMANTAN 112 

".. DIUTA RUPIAH. 

Djuni 1956. Tapi djika berkur 

  

      
   

  

   

  

  

  Untuk anggaran belandia rou- 
ting tahun 1957 jang akan da- 
tang, Propinsi Kalimantan akan 
mendapat dari Pemerintah Pusat 
sebaniak 112 diuta rupiah. Per- 
mintaan jang dimadjukan oleh 
Pemerintah Daerah Propinsi Ka 
Hmantan sebanjak 129 djuta.   
untuk mentjari djalan keluar dari 
keruwetan jang dihadapi dengan 
mengadakan reshuffle dalam Ka- 
binet dan ada pula jang meng- 
hendaki supaja Kabinet dibubar- 
kan sama sekali. 

Menurut Gerakan: Pembela 
Pantja-Sila mengadakan reshuffle 
ataupun ganti Kabinet ini dengan 
keadaan2 partai2 jang ada seka- 
rang itu semuanja hanja melaku- 
kan penukaran Menteri2 -sadja. 
Jang besar pengaryhnja dalam   pertjaturan politik dinegara kita 
dewasa ini ialah Dewan Pimpi-   

"PanamaKanaal" Terus 
Menjtjatat Keuntangan 
Beaja Utk Melaluirja Tidak Vjauh Berbeda 
Dengan Beaja Waktu Terusan Itu Dibuka 

Panama, dengan keuntungan se 
banjak 4.179.464 doliar, telah melalui tahun jang sangat berAn 

  tahun fiskal jarg berachir 30 
ang sebuah kapal jang melewati 

terusan itu tiap hari, keuntungan itu akan berubah merndjadi ke 
rugian. Sampai tg,.1 Diuli 1951 Terusan itu Wkerdja diba 

temen dari pemar! 
tersebut, dia bekerdja sebagai satu 

korporasi setengah berdiri serd'ri, dan hdtus Gapat menutup 

Peringatan Kpd 
|Para Importir Je 

  

'igh Amerika Se 

Telah Dischors : 
PIHAK Kementerian Perekono 

mian menerangkan kepada Anta- 
ra bahwa terhadap importir2 jg 
belum menandatangani accept 
dan jang telah “di-schors oleh 
B.D.P, diperingatkan supaja me- 
reka segera menjelesaikan urusan 
hutang piutangnja kepada JPP. 
Djika mereka tetap melalaikan 
peringatan tsb., maka Kemente- 
rian Perekonomian akan menje- 
rahkan persoalan mereka kepada 
pihak pengadilan, 

Dikatakan bahwa dari sedjum- 
lzh 175 importir jang dischors. 
kini djumlah itu telah berkurang 
karena sudah banjak jang sudah 
melakukan penandatanganan ac 
cept hutang JPP.-Pada umumnja 
mereka mempunjai hutang. pada 
JPP sebanjak limaratusribu  ru- 
piah. Demkian keterangan pihak- 
Perekonomian. (Antara) 

Rp. 32 Djuta - 
' Hasil Pebean 
Djawa Tengah 

Selama El. Nopember 
SELAMA Nopember jl, djum- 

lah penghasilan Djawatan Bea 

pa
 

dan Tjukai diseluruh Djawa-Te- 
ngah tertiatat Rp. 32.— djuta 
lebih diantaranja sebagian besar 
dari tjukai tembakau  sebanjak 
Rp. 13,5 djuta dan tjukai gula 
pasir sedjumlah Ik. Rp. 4.— dju- 
ta, Dari tjukai tembakau itu se- 
bagian besar dihasilkan oleh Ku- 
dus sebesar Rp. 5,5 djuta, Sema- 
rang dan Surakarta Rp, 5.— 
djuta dan Kebumen Rp. 1,1 djuta, 
Sebagaimana diketahui tempat? 
tsb, merupakan daerah industri 
rokok kretek dan klembak, 

Tentang tjukai gula pasir di 
mana Djawa-Tengah memiliki 14 
perusahaan gula, sebagian besar 
dihasilkan oleh Semarang seba- 
njak Rp. 1,5 djuta, Tegal Rp. 1,- 
djuta dan lain-lain tempat seperti 
Surakarta, Pekalongan dan Pati 
rata-rata lebih Rp. 04 djuta. 
Penghasilan seluruhnja dalam bu 
lan Oktober tertjatat Rp. 35.-, 
djuta atau Rp. 2.— djuta kurang 
dibanding bulan Nopember. Me- 
rosotnja penghasilan ini diduga, 
kurangnja "in- dan uitvoerrech- 
ten” jang diterima oleh Djawatan 
Bea dan Tjukai di Semarang se- 
bagai akibat tidak singgahnja 
kapal2 hesar dipelabuhan karena 
terdjadinja sesuatu aksi dari bu- 
ruh pelabuhan jg bersangkutan. 

(Antara) 

Gerakan Pembela Pantjasila Te- 
tap Hendaki ,,Presidenticel Kab." 

nam Partai2 jang berkuasa dalam 
pemerintahan, Walaupun Kabinet 
ini diadakan reshuffle ataupun di 
ganti dengan Kabinet baru na- 
mun kalau jang banjak menentu- 
kan haluan politik negara masih 
tetap orang2 itu djuga maka 
penggantian Kabinet itu tidak 
banjak membawa perobahan, 
Oleh karena itu gerakan tsb, ber 
pendapat bahwa djalan keluar 
Kabinet sekarang harus dibubar- 
kan dan dibentuk satu presidentiil 
zakenkabinet, Demikian, ketera- 
ngan dari Gerakan Pembela Pan- 
tjasila. (Antara) 

2 
" 

9 
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2 Gro” 4. Oimlat, 

Gris - Indra - Royal: 10.—11.—| 

   

— KURSUS TERTULIS 

"ORION” 445-7.915 (17th) | 
"EXTRA: SABAN SORE dj. 2.30| 
"REX” 445.700.915 
EXTRA BAHAN PARE Y 2.30): 

Susan, Hayward - Ric « Conte 

Eddie Albert - Don Taylor 
”PLL  CRY “ TOMORROW” 

Berdasar Kesusilaan Umum 
Guna membangun DJIWA 

Sehat djiwa dan raga 

PROSPEKTUS da 
— BALAI BUK 
Pulo-Segaran 162 - Jogjakarta. 

t diminta : 
» HIDUP” 

      

   

  

  

      

  

" INI MALAM PENGHABISAN |, Digunting — Diperingati) "GRAND” . 515-745 -9.15 dea ME NNn 
na (Ma) SIR MATAM PEMER! (CinemaScope)  YNDRA" 5.00-7.00-9.60 Aan Blyth - Edmund Purdom (Untuk segala umur) 

THE KINGS THIEP” BINTANG RRI dan goyang LAJAR PUT» .. (MG.Ms Color) YA Her yA 
INI MALAM PENGHABISAN : : ! k "LUX? 5e 7x De (17th) 
SA BEA LA 3 £ 

irginia Mayo - Dennis Morga "PEARL OF THE 13 
SOUTH PACIFIC” 

(Color by Technicolor) 
  

INI DAN BESOK MATAM:| 
au aa 9.- (47 th.) 
evin McCarthy - D. Wynterf 

”"INVASION OF THE E : 

INI MALAM PENGHABISAN:| 
"ROXY” 4457915 (17 th) 
Jane Powell - Cyd Charisse 
Walt. Pidgeon - Paul Henreid | 
Rosemary Clooney - A. Miller Howard Keel - Marle Oberon | 
”"DEEP IN MY HEARI” | 

(M.G.M's Color) 
"DJAGALAN” 5-79. (17 th) | 

Li Li Hua - Huang Hoo 
PIT YUN TIAN” Sebuah film Indonesia” jang per- 

  

    

  

  

"INDRA" 57.9, (seg. umur) tama kali menggabungkan bin- 
Bing Slamet - Deng Harris |iang2 pelawak ulung mendjadi 

imulat - Tjepot - Udel ' Isebuah film jang sangat lutju dan 
”RADJA KARET humor ! 

dari SINGAPURA" | HIBURLAH SEKELUARGA 
"ROYAL" 4445-7915 PERHATIAN: 

(47 th.) PARA PENONTON KANAK- 
Pia ET 1. Devanand KANAK MENDAPAT HA: 

: BAAZI DIAH 1 (SATU) BIDJ . 
Tekat Ind,» LON KARET. 
—— ena - napa an 

EROBAHAN DJAM — PERDJALANAN 
Trajek Semarang Purwodadi p.p. 

dari N. V. KOBRI sbb: 
Dari SEMARANG: sampai — PURWODADI. 

1. 07.00 09.30 
2 h,15 13.30 
3: 15:15 17.30 

Dari PURWODADI: sampai — SEMARANG. 
E 06.00 08.15 
& 10.00 12.15 
3. 15.00 17.30 

PEROBAHAN DJAM mulai tgl. 14-12 - 1956. 
Mengharap perhatian dari para pedagang, langganan dan umum. 

8 PIMPINAN. 
ca RON LA KA Dn NU aa La 

—. Modevakschool , NO VA" 
.. Dil. SUJUDANA 97B SEMARANG. 

. Telah lulus dalam udjian jang diadakan pada tgl. 11 Decem- 
ber 1956 dibawah Commisi : 

ag Nj. Hoo Giok Lan dan 
Nj. Ong Kwie Hok. 

ag. COSTUMIERE Bag. BORDUUR 
1. Nn.MULJATI - 1. Nj. DIN 

Nj. TAN PING KHOEN 2... Nj. TAN WIE LING: 
Nj. M.D. MARDJUKI 3. Nj. M.D. MARDJUKI 
Nn. SAODAH 
Nn. TAN JOE NIO 
Nn. TAN PIEN NIO 

j Pemimpin: 
5 Nj. TAN DJING DJOEN 

Masih menerima murid? baru utk. Costumigre, Coupeuse, 
“Lerares dan Borduur. 

DITJARI: 
2 Orang Djururawat 
PRIA MAUPUN WANITA UNTUK MERAWAT ORANG 
TUA SAKIT BUAT BERDINAS SIANG ATAU MALAM 
HARI.” 

Pelamar2 diminta datang di Djl. Dr. Tjipto 217 Semarang. 
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”DJAGALAN” INI MALAM PREMIERE 5.00 7.00 9.09 (47 tb) 
LI LI HUA — LIU CHI 3 Mpg N? 
Wang Hao — Huang Ho seba Ia Ne T NN 
'Sebuah film Tiongkok dengan tjerita drama jang menarik ! 

INI HARI INDONESIA PREMIERE! 

"GG RL ON” Pesan tempat : 7»”REX?. 
2.30 4.45 7.00 9.15 9.--12- (17th) 2.30 4.45 7.00 9.15 

- 

"DRINK-IT-DOWN.,. 
LIVE-iT-UP.., 
FALL-IN-LOVE II" 
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SUSAN HAYWARD -Rcwtro cone | 
EODIE ALBERT- JO VAN F LEET amonownse where 
DON TAYLOR RAY DANTON sesi itna 

- Directaa ny DANIEL MANN » Procuceo- 8y LAMRENCE MEINGARTEN « An m-G-M Prtura 

Sebuah drama realistis jang sanggup membuka hati kita untuk 
lebih jakin dan pertjaja bahwa wanita tidak' mudah ' melenjapkan 
kenangan pahit hidupnja jang telah erat melekat dalam hati dan 

Samtubari seken, walaupun beraneka djalan telah ditempuh- 
Tiar Pe ia knnnag tan D3 wat : 
Susan Hayward — kini muntjul dengan permainannja jang paling 
kuat sebagai seorang penjanji Broadway jang sedang tjemerlang 
bintahesn WE RAN LG mendadak sontak djadi peminum dan 
pemabuk setelah kematian tunangannja ! !! 

  

Tanggai 7 sampai 13 December 1956 

     "an . WILLIAM HOLDEN 
“ 3 JENNIFER JONES 

e Y »Love Iis A Many 
Splendored Thing” 
CinemaScope Technicolour     

  

  

Djamu Djiwa 
PENDIDIKAN DIRI SENDIRI 

PRIBADI jang baik dan sehat 

Mau sehat gembira dan giat? 

  

    Na AR 

    

Pe MEN da an to jan 3 BENTO TO TTU Tr ANTA RI AA 

  
TELAH BERTUNANGAN : 

Moerdiati 

  

        

TERGANGGU 
Sakit peranakan, dsb.-nja, 

Datanglah bitjara dengan   

   

  

dengan 

Moeltono wae 
Peterongan timur 178 Samin $ tenagi Watak 

Me ena pengobatan penjakit menda 
arang Pa dak dan gangguan karongr 

DATANG BULAN agan, tenggorokan, Latu 
pedjan, batuk, seleama, 

tis pharya. 
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    NIONJA GOUW ana 
DEPOK 20 Telf. 791 NN 
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Berlangganan Surat2-Kabar Ibukota: . 
sk. 'HAKIAN-RAKJAT sebulan .... Rp. 15,30 
sk. BINTANG-TIMUR » Ta NN BD 
Sk. DUYA-MASIARAKAT  , ... » 15,80 
berikut plakzegel. Luar kota tambah Rp. 1,— 

Lengganan dan kirim uang muka pada: : : 

Depot Buku ,,DHARMA” Aloon2 Barat (Pasar Ja'ik) 
: SEMARANG 

Dn SA SL ML SL RL, RL 2 RL SL RL Re RL LL In LL 

REA SAN SSS SSS SSS NUSNNNSSS 

RADJA DARI SEMUANJA OBAT KUAT 
OP Yah AA IA NOTE 

Jang Paling Tua dan Paling Terkenal di Seluruh Indonesia 
ADALAH SEBAGAI BUBUK MAKAN KAJU? 5 

Yenjakit JIRIAN (Spermatorhoea) IMPOTENTIE, Tanda-tanda Pe- 
njakit : S€lalu Marah?2, Muka Putjat, Makanan Kurang Hantjur, 
Perut Kembung, Kepala Pusing?2, Lekas Tjape, Tidak Bisa Tidur, 
Kaki Tangan dingin, Semutan, Pikiran Tidak Tetap, Takut Takut, 
Djantung Berdebar-debar, Selala Mimpi Mimpi, Untuk itu semuanja 
kami sediakan OBAT JANG TANGGUNG MUDJARABNJA : 
JARIANOL, Special Untuk Laki-Laki £ « 
AYVUMATAZOL, Special Untuk Wanita 0 Per Botol Rp. 25.— 
SALINUS, Special Untuk Batuk Darah of TBC Per Botol Rp. 25—j 
IJAHAJA YUSUF, Buat hilangkan Itam? Djerawat, » 
Panu, Kukul, Kekolotan di Muka No. 1 Rp. 25,— No. 2 Rp. 10— 
BLACK HAIR DYE, (Obat Itam Rambut) 10096 Garantie 
Tidak Luntur dari Harga Rp. 5,— Bp. 10— Rp. 15,— Rp. 20,— 
Rp. 25,— Per botol. 
SULFANOIL, Obat Kudis, Gatel, Koreng, Exceem d.LL. 

Per Botol Rp. 5.— 
KATRAH-I-NOOR, Speciaal buat Mata Kurang Terang 
Lihat Putih? dan Putih di Mata atau tumbuh daging - : 
dan lain-lain Per Botol Rp. 15.— 
NO HAIR LOTION, Buat Hilangkan Bulu-bulu, 
dalam tempo 5 menit, 5 Per Botol Rp. 10,— 
AKREMPIL Buat Rheumatik Sakit Tulang? Entjok 

Per Botol Rp. 30.— 
Per Botol Rp. 30,— 

...... 

......   

AKSATAPIL, Buat Sesek Nafsu Bengek 
AKSOZAPIL. Buat Penjakit Berbahaja bagian   Kentjing dan NIER No.1 Rp. 50.— 
ZALY WASIR, Special untuk hentikan Darah dan : 
mengetjilkan WASIR Per Botol Rp. 15.— 
JULAB WASIR, Obat makan untuk ilangkan 
AKAR-AKARNJA WASIR . . ........ Kera a TAN 1g Rp. 50,— 
HOME DOCTOR REAMEDY. Istimewa Obat 
untuk Laki? Perempuan Anak? Minum dan Pakai Luar Rp. 10.— 
MINJAK ITEM RAMBUT, Special bikin item rambut dan 

bikin kuat rambutnja, dalam satu Djam rambut putih 
mendjadi item bagus dan bisa mendjadi keriting 1004 
Garantie tidak luntur. Harga per botol . Rp. 25.— 
HORMON, CREAM. Harga per Dos . ... ..... «« Rp. 60— 
MOON LIGHT CREAM. Special untuk ilangkan Djerawat 
Kekolotan. Item2 Panu2, Kukul, bikin halus dan tjantik 
kulit Muka TBArea. Por Dos 3 Man aa aa an nga Tiba 

MEPILAO CREAM. Untuk ilangkan bulu. Harga per Dos Rp. 15.— 
DEPILATO CREAM, Untuk ilangkan bulu. Harga per Dos Rp. 15.— 
BADIUM” OEL Untuk Kaki-ald "5 0 HO TN aa Rp Ma 
HAIR TONIC CAPITOL OIL. Untuk penahan rontoknja 
rambut, bikin tumbuh rambut banjak dan bikin keri- 
Bina anta, per OR RE lai PR Ta an cai Merana Ni Gan ENG Ala. 

YETO OIL. (Special minjak untuk bikin keriting rambut 
dan berombak-ombak). Harga ... . . . . . '. , , . Rp. 20.— 
OBAT KUTU-. RAMBUT. Bikin ilangkan kutu-kutu ram- 
MA Rn aa aa en Pn en Ka PA UE Rp. 10.— 

WONDERFUL CREAM. (Bikin tumbuh pandjang rambut Kumisnja 
dan bikin tumbuh rambut). Harga '. . Rp. 25.— 

LEMON FRUIT SALT. Obat bikm Kurus Badan Darah Tinggi. Da- 
rah Kotor Makanan Kurang IIantjur atau Kurang nafsu Makan 
Buang air besar Kurang Baik ALI. . ... .. . . . Rp. 

OBAT SAKIT GIGI, dan OBAT SEGALA SAKIT KUPING. 
Nnen “per Dodge ne et aan EN ae ea Rp. 10.— 
RADIUM GRAND TONIC PILS, menjembuhkan penjakit Urat Sjaraf 
Lemah, Muka Putjat Perut Kembung, Otak Lemah, Djantung Ber- 
debar, Telinga berbunji, Buah Pinggang sakit, Kaki tangan dingin, 
semut-semutan, sering mimpi atau takut, Marah2 lekas lupa, dan 
lain2 penjakit. Maka itu kita sediakan obat Garantie 10075 MAN- 
DJUR dan MUDJARAB. Harga per botol. . . . . Rp. 10.— 

RADIUM LADY TONIC PILS, is the safest and surest reamdy for 
Lucarrhoea special untuk wanita supaja datang bulan tjotjok Da- 
rah Berhenti tidakdjalan, Badan kurus Pinggang sakit, Kepala Pu 
sing, Marah2, Pikiran Tidak tetap, Keputihan dan lain-lain. Pe- 
ngakit: Harga per botol 0 Ka Ta as Nai 

RADIUM BEAUTY TETS CREAM. Guaranteed to make you more 
Beautiful. Ilangkan segala Noda2 di Bagian Muka dan Bikin Ber- 
sih Wukarnja. Harga“per botol 0 0 sea aa Ul Rp. 15.— 

RADIUM CHARMIS FACE CREAM. Menghilangkan item? dan Dje- 
rawat kekolotan kukul, Panu2 atau bekas Tjatjar. 
Depana, Pe BOROR RA 5 aa Tea aa ia KAB Rp. 25.— 

RADIUM BLACK HAIR DYE, Fine @uality 100 Garantie. Tidak 

m
e
n
 

luntur. Rambut Putih djadi Item. Harga per botol ......... Rp. 15.— 
RADIUM NAMI CREAM. Special untuk ketjantikan perempuan. 

Karena per ente ne Oa Me na Tb NE Rp. 15.— 
RADIUM NO HAIR PUDER, Buat ilangkan bulu? hanja 5 menit. 
Setara per Dt et Sae Ma an Ma RR Rp. 565— 
RADIUM NAMI PUDER. Special buat njonja2 dan nona? untuk ke- 

luntur. Rambut Putih djadi Item. Harga per botol ......... Rp. 15.— 
RADIUM BLACK HAIR DYOIL. Rambut putih lantas djadi Item 

tidak Tentur, “Harga per botak Le en p. 12.— 
SEMUANJA OBATS2 BISA DIKIRIM KE SELURUH INDONESIA 
TAMBAH ONGKOS KIRIM 155. UANG DIMUKA. 

Terbikin oleh : 
WORLD FAMOUS TABIB FACHRUDIN 
14 Sawah Besar — Phone 3804 Gambir 

THABIB HAJEE G. A. FACHRUDDIN, H.M.B. 
Djalan Tepekong No. 3 — MEDAN 

PUSAT PENDJUAL, £ 2 
Word Famous Tabib Fachruddin 
14 Sawah Besar Djakarta Phone 8804 & 
Bisa dapat beli : 
Toko Earupa Bodjong 17—19 Semarang. 
Toko Universal Bodjong 6 B Semarang. 
Toko Obat Singapore Pasar Djohar 1—2 Semarang. 
Toko Obat A. A. Gg, Pinggir No. 9 Semarang. 
Toko Obat Shanghai Pasar Djohar 42 Semarang. 
Toko Obat Eng Tay Ho Patjinan No. 58 Djokjakarta. 
Toko Obat Eng Njan Ho Patjinan No.75 Djokjakarta, 
Toko Obat Tek An Tong Patjinan 81 Djokjakarta. 
Zindabad House No.77 Nonongan Solo. 
Toko Pakistang Sungojudan Solo. 
S. M. Hamdul Azis Keprabon Wetan 24 Solo. 
Toko Obat Eng Djin Ho, Pekodjan 85 Semarang 
Toko Obat Eng Tay Mo, Pekodjan 101, Semarang. 
Toko Obat Ngo Hok Tong, Gg. Pinggir no. 1, Semarang. 

KAMAR NK KKM KBA KKR KK KKR TAK 
Ll na ta aa aa Sa Aa Ta Ta 

M.S. RAHAT 
OC€CUkL LIST. 

SETERAN 109 SEMARANG. 
Menerangkan segala hal penghidupan SUSAH & SENANG : 

Mengenai keuntunganmu, tjita2-mu dikemudian hari, pilihanmu 
atas kawan hidupmu seluruhnja kami berikan pendjelasan. Pe- 
riksakanlah bagaimana kau dapat memperbaiki kedudukan dan 
peribadimu. Segala hal dirahasiakan. 1 

Djam Bitjara: 9 —12 Pagi 
5— 7 Sore. 

Se Ta aa Laga 2 “iya Sg Wan DB 2 an 2 an 0 “aan “Eun 2 0 “ian 0 “ii, 0 “Ma. 

  

  

"GRAND” BESOK PREMIERE BESAR 
515:7.159.15 BERBARENG (07th) 
Extra: SABAN SORE 3.15 | 

)CinemaScopel( 

MAA 
5,00 7.00 9.00 

Extra: SABAN SORE 3.00 
(Kartu-bebas tak berlaku) 

      
COLOR by DELUXE 

CINEmAScOPE Pem 
Is ina wondar &f STEREOPHONIC sora 

Kisah jang “belum pernah ditjeritakan tentang seorang ratu jang 
hidup sebagai perawan abadi, tentang seorang pelajan wanita jang 
tjantik djelita, dan tentang seorang laki2 jang tak takut bermain 
PA AN an dna Pe nua ! 

Film CienmaScope jang menghidangkan tjerita pilihan ' tentang 
abad jang bergelora, zaman ketika Inggeris dikawal oleh Sir 
Walter Raleigh dan dikuasai oleh ratu perawan ! 

"ROYAL INI MALAM PREMIERE 4.457.009.15 (17th) 

GEETA PALI — PEVANAND yA AZ 17 Film India 
KALPANA KARTIK Tn Tekst Indon. 

BESOK MALAM BERBARENG: "ROXY” 5.00 7.15 9.30 

  

Per Botol Rp. 20.—j 

  
  

di segala plosok. 

lama, 

Sinshe Shang Hay Chan Mun Wiea 
KESEHATAN TERGANGGU? 
Datenglah dengan segera pada alamat tersebut jang sudah terkenal 

DJANGAN KWATIR! 

Dapet mengobati/menjembuhkan segala penjakit luar/ dalem, baru/ 
tua/muda maupun anak”. . 

Gunakanlah kesempatan jang masih ada untuk Tuan/Njonjah/ 
| Nonah punja keberuntungan sedjati, djangan terlambat. 
Djuga achli Nudjum (siang Mia) alamat : 

Kp. Pekodjan tengah No. 399. (muka Sumur) Semarang. 
(Djalan Pekodjan miasuk dari sebelah Toko ,,Japarco”) 

Trima Tamu tiap' hari. 
  

  

tanggal. 16: Des 

- Chuan 

PENDAPATAN 5096 
Jajasan Balai 

Bertempat diruangan perkumpulan 

Djl. SOROGENEN 124 

: 

Pameran Senilukis 
OLEH 

TAN LIANG HIEN 
(ONE MAN SHOW) 

ember s/d 19 Desember 1956 

Min Kung Hui 
SOLO 

Netto untuk: 

Kesehatan TSI SHENG YUAN. 

  

  

  

Choose a RALEIGH 
- the worid's 

  

  

: 

kena penjakit dimuka, 

wang 
15 Fo» 

Telp. 4941 

R
a
 

Koy Rogers 
No.19     

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

. berhasil, 
Harga satu botol ............ Rp. 20,— 

KASMIR HAIR TONIC OIL 2 

Rambut banjak dan Pandjang sebagai satu 
Ketjantikan buat kaum Wanita, Kasmir 

    “7 rambut putih djadi hitam perlahan? dan 

ANTIK 
muka, bikin litjin kulit dan djuga tidak 

Harga 1 botol ............ Rp. 20,— 
Kasmir Face Cream ...... Rp. 10,— 
OBAT2 dapat dikirim sesudah menerima 

Pos tambah Ongkos Kirim ' 

Tabibs'MAWN, Tamblong 
Bandung 

Djuga dapat dibeli disemua 'Toko2 Obat diseluruh Indonesia, ' 
Di SEMARANG: Universal Stores, Bodjong 6 Bs Eng Tay Ho, 
Pekodjan 101, Toko Obat Shanghai dan Toko Singapore, Pasar 
Djoharj Eng Djien Ho, Pekodjan 85, Ngo Hok Tong, 
gir 1, Zindabad House, 
Gang Pinggir No. 9, Semarang, 

A3 TA TA Da AS AA TA TA 

  

  

  

    

  
Menghitamkan rambut putih tahan run- 
tuk dan kuatkan akar2 rambut. Guna- 
kanlah selamanja Kasmir Pomade supaja 

tidak merusakkan pakaian, tidak luntur, 

Harga 1 botol Kesan ana oa HP) 30p— 

bia” ane 

  

  
Gg. Ping- 

Nonongan 77, Solos Toko Obat A. A., 

  

  

PENGUMUMAN 
Nomer: 13/D.P.D./56 

DEWAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOJOLALI 
KAN BAHWA KARENA KER USAKAN 

DJEMBATAN ,BANGAKS 
TERLETAK DI DJALAN DJURUSAN BANGAK — SIMO (KABUPATEN BOJOLALI), 
MAKA DJEMBATAN TSB. MULAI TANGGAL: 2 D ESEMBER 1956. SAMPAI 
ADA KETENTUAN LAGI DITUTUP UNTUK SEMUA LALU LINTAS. 

Demikianlah kepada jang berkepentingan harap 'mendapat maklum. 

Bojolali: 8 Desember 1956. 

DEWAN PEMERINTAH DAERAH 
KABUPATEN BOJOLALI. 

Ketua: 

M.S. HANDJOJO 

MENGUMUM- 

  

  

  

Vulpen Sailor 

GARANSI 
“ DAN TELAH TERKENAL SEDJAK DULU KALA. 

  

  

NELLA NAURA Okta KE EBKE LKS SES KA EEN UR 
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Kaum prija jang ingin tetap tinggal sehat dan kuat tubuhnja. 
Haruslah selamanja memakan : 

GOLES KIDNEYING TABLETS. 
Mendjaga tubuh tetap tinggal sehat adalah lebih utama dari pada mengobati penjakit. Walau- 
pun demikian GOLES KIDNEYING TABLETS untuk menjembuhkan sakit lama dan baru, de- 
ngan sering memakai obat GOLES akan menjegah penjakit buah pinggang, memulihkan kese- 
Matan, membangkitkan nafsu makan, terutama bagi orang jang selalu lemah dan males kerdjanja. 
Sudah lama penjakit lemah itu seperti: pusing Kepala, Suka Lupa, Pinggang pegal, kerdja Iekas 
tjapai, Fikiran kurang tenang, suka marah, darah kurang d.lI. 
Goles Kidneying Tablets dapat menolongi menghilangkan penjakit-penjakit tersebut hingga achir- 
nja perbaiki mendjadi orang jang selalu sehat dan kuat tubuhnja. (Made in London) : 

Kaum Wanita jang ingin tetap tinggal tjantik dan awet muda, selalu dipudja-pudja, Pakailah : 
Radja Obat: GOLES SISTERING 'TABLETS ' 

Istimewa mustadjab dapat menghilangkan penjakit-penjakit, dan memulihkan badan kurus 
keliwati gemuk lemah tiada potongan mendjadi sehat serta kuat dan mempunjai potongan jang 
tjantik, seperti sekuntum bunga jang mekar. Wanita-wanita jang selalu berpenjakitan, Kurus 
lemah, gemuk-lemah, kerena gemuk kurang darah, kurang napsu makan, pinggang sakit, KEPA- 
LA PUSING: SUKA MABUK: DATANG BULAN TA' TENTU: PERUT MULES: SUKA 
MARAH: SAABISNJA dateng bulan sering penjakit lemes lemah, wadjah muka bersemu ku- 
ning, kerena dimasa dalem kandungan atau seabisnja dilahirkan tidak dapat tjukup pemeliharaan- 
nja d.l.l. Lekas memakai obat: GOLES SISTERING TABLETS, tidak berapa hari, membukti- 
kan dengan segera kemandjurannja Obat ini berkerdja dalam 24 Djam. Obat ini, diusahakan 
oleh: (Made in England). 

GOLES COUGHING TABLETS (Obat Batuk) 
Batuk dengan kalangan berbahaja, dihinggapi oleh kuman2 ini akan berdjangkit pula. 
Obat ini paling baik menjembuhkan penjakit batuk, 

GOLES RHEUMING TABLETS (Sakit Entjok) 
PENJAKIT ENTJOK (RHEUMATIEK) sangat terganggu kesehatan badan. Karena merekah ke 
seluruh badan. Obat ini teristimewa adjaib. 

GOLES EXTERNALING, (Obat Special) 
Istimewa untuk lelaki2 jang ketjewa — di PERBUAT dari Tjampuran2 obat terpilih. 
Oleh kerena lemah Jesu tidak berdaja -- dapat dihindarkan dengan selalu memakai ini. 

Bisa dapat beli di Toko2 Obat Seluruh Indonesia 

  

  

  

Agent Djawa Tengah: 

  

Toko Obat FIE MIN YOK FONG, Gang Warung 10 
Agent: HWAY AN TONG k Gang Warang No. 3 1 « 

? ENG TAY HO Djalan Pekodjan ,, 101 SEMARANG 
NGO HOK TONG . Gang Pinggir 2 : 
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IYE GOT TO CON 
THIS RANCHER INTO 

BELIEVING I'M THE KEP- 
RESENTATIVE OF THE | 
COMPANY THAT LOST THE 

(| SATELLITE!       

   

  
  

  

  

PALMER, I'M 

Y (Tove rRacxing 
     

   
    

  

| N , 

AV, MISS! ) PLEASE G PLEASE, MISS! UM NOT / WHY FETCH TH MAN 
Maan 2 AWAY! No A SALESMAN! IM SEEK- | COME VEVICES SHOWED | IN, DAUGHTER!     N paruess sur IT LANDED SOME-J I HAVE WHAT 
WITH THE COS- N WELL, AND WHERE IN THIS. 4 HE WANTS/ 
MOS RESEARCH ) TM NOT Xx A 
COMPANY--- / INTERESTEP        IN BUYING 

ANYTHING/ 

  

     

          
| 

Ditempat peternakan kepunjaan -— Selamat siang, nona! Na 
Pop Gaines ....... Fee 1 Ma saja Palmer, saja beker 

dja dalam Dinas Penjelidik 
an cosmos 
— Silahkan pergi dulu, ajah 
saja sedang sakit, dan saja 
tidak mempunjai perhatian 
dalam soal djual beli! 

— Saja harus mejakinkan kepa 
da peternak ini bahwa saja ada- 
lah utusan dari suatu perusaha- 

itu! 

  

an jang kehilangan satelit 
(demikian fikir orang asing). 
— Tokl Tokl Tok! 

  

— Tijoba toh nona! Saja bukan 
seorang pedagang! Saja sedang 
mentjari sebuah benda jang” her 
harga ialah —— bulan bua- 
tan manusia! 
— Mengapa datang kemari? 

— Alat penangkap kami me- 
nundjukkan bahwa benda tsb. 
djatuh disekitar daerah ini! 
— Suruh tua, itu masuk, nak! 
Saja mempunjai benda jang ia 
tiari itul 
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