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“ Rudji2 besi Pendjara” (South 

- Inggeris, Uni Sovjet Tiongkok, 

  

| Ia adalah salah seorang, jang atas 

  

   
     

   
    

    

   

|. didalam rapat? umum. Dan ialah 
— pula seorang utusan, wakil Afrika 

    

  

        

   

4 Penerbit & MV. ,Susra Merdeka" 
| #entetenggara 4 Betami |. 

Alamat 1 | Dil. Merak (Purwodinatan Utara) (la 

Tiipon 1 

  

   
    

   
  

  

     

   
       

     

  

jaitu ,,Harian A 
muat sebuah tulisan j 
tanggal 12-12, djadi p: 
memberikan keteran: 
dilakukannja usaha | 
Pokok?2 isi surat ters 
adalah sbb. : Kec 

    

   

j t Diadakannja 

  

oup jang dipimp 
tersebut jang kita ambil ar. 

   

kan olea Xol. -. Lubis ter 

men ia berisi tuduhan 
dipimp.n Kol. Z. Lubis. 

»sHarian Abadi” 

  

Lubis, jang oleh pemerintah te- lah dituduh mendjadi peran utama dalam yentjana untuk me- 

  

pembifjaraan 

ke Bali untuk 

njakit jang kita derita sekarang ini, pada pertengahan De 
lain da- 

lah seorang 

akan jang kemudian   

PRESIDEN SUKARNO tanggal 15 Desember '56 
ini akan menerima  kundjungan Prof. Djokosutono, De- 
kaan Fakultas Hukum Universitas “Andonesia. 
Prof. Djokosutono itu diduga Presiden akan mengadakan 

. mengenai konsepsi Presiden untuk menga- 
tasi kesulitan2 jang dihadepi oleh negara dari masjarakat 
dewasa ini. Seperti diketahui, Presiden sebelum berangkat 

istirahat atas nasehat dokter, pernah me- 
nerangkan, bahwa konsepsinja mengenai therapie dari pe- 

sember ini akan dikemukakan kepada golongan2 
lam masjarakat untuk memadukannja dengan pandangan2 

ka sehingga akan diperoleh therapie jang tepat. Ten- 
tang Prof. Djokosutono dapat dikabarkan, bahwa ia ada- 

sardjana hukum jang 
dalam ilmu hukum-negara dan  filsafat-hukum. 
berpartai. Tidak diperoleh keterangan siapa tokoh2 partai 

diadjak berunding oleh Bung Karno. 

Penjakit Masjaerakat 

Dengan 

mempunjai keahlian 
la. tidak 

(Antara). 

iTherapie Jang Tepat 

ela 
Pakek 

  
Lukman Ketjam Lubis 
SbgSeorang Pengetjut 
Kra Tidak Djelaskan Ideenja Setjara Legaal 

   

2... MENTERI 
(PSI), meneran atas pe - 

li Lubis jar 
Djakarta tentang 

parlementer dan 
selandjutnja menjatakan, bahwa 

na 

“Sdakam jang tidak 

Afrika Sit. 
san rat) 
Banjak 

: »Berchianat” 

PEMERINTAH Afrika Selatan 
hari Kemis telah menangkapi lagi 
10 orang, jang bersama 4 orang 
lainnja lagi, hari itu djuga akan 

  

Djuga Sjech :Marhaban Anggap Pikiran 
Lubis Tidak Sport!ef 
MUDA PERTANIAN, Sjech Marhaban 

Ka I 'jaan2 ,,Antara,” bahwa djalan is jang Djum'at pal pagi kemaren dimuat oleh 
" an2 pemerintahan dan 

I adaiah ,,suatu pikiran jang tidak idak sporticf.” 5 p jang 
Menteri Muda Pertanian itu 

    

abinets 

ngadakan coup, menjatakan, 
melaporkan diri untuk be 
tuduhan terhadap kedjaksaan/ ma 
Suatu pemerintahan baru 

lakann Dibawah Pimpinan Sri Sultan Serta Digantikannja Pimpinan A.D. 
bahwa dia bersedia muntjul dan 

     

nggungdjawab atas keseluruhan     

wah pimpinan Dr. Mohammad Hatta dan Sultan Hamengku 
Buwono, dan seandainja Pimpinan Angkatan Darat sekarang 
ini telah diganti oleh tokoh2 muda A. D. jang tiada pernah 

“bertjatjat semasa perdjuangan kemerdekaan dan memenuhi sjarat2 Piagam Djokja. 
Kesediaan Kolonel Lubis utk. 

melaporkan dirinja dgn. sjarat2 
|diatas ini telah dinjatakannja dlm 
sebuah tulisan tertanggal 12 De- 
sember ' jang dikirimkan kepada 
redaksi Kemis malam. Tulisan itu 
distensil, pandjangnja 8 halaman 
dan terdiri dari 4 bagian. 

Bagian I berkepala: Pemerintah 
menghukum: Harian Rakjat ber- 
Suka-ria dengan berfitnah: bagian 
TI berkepala: Latar belakang per 
soalan: bagian III berkepala: Guo 
Vadis Pemerintah, Pimpinan AD, 
Bung Karno? dan bagian IV me 
muat pendapat Kolonel Lubis utk 
mengatasi keadaan ' sekarang ini 
dengan kesediaannja untuk me- 
laporkan diri dengan sjarat se- 
verti tersebut diatas. 

Membantah fitnahan Ha- 
rian Rakjat. 1 

Dalam bagian jang pertama 
Kolonel Lubis membantah fitna- 
han2 jang  dilantjarkan 
narian komunis ,,Harian Rakjat 
dalam serie-artikel jg berkepala: 
Runtuhnja Keradjaan si Togog”. 

Tulisan harian komunis itu a.l. 
| memfitnah Kolonel Lubis mem- 
punjai kekajaan berupa N.V.2, 
perkebunan dan sebagainja, jang 
didjawab oleh Kolonel supaja dji 
ka tuduhan itu benar, semua mi 
lik jang disebut itu, dibeslag sa 
dja oleh jang berwadjib dan di- 
bagi-bagikan kepada rakjat jang 
menderita. 

Dalam bagian inipun Kolonel 
Lubis mendjelaskan pekerdjaannja 
'dizaman Djepang (antara lain di 
katakan hubungannja dengan Su 
prijadi jang telah mengadakan 
pemberontakan terhadap Djeparig 
di Blitar), membantah tuduhan2 
bahwa ia .,hendak merobah ben 
tuk dan filsafah Negara” (mau 
dirikan Negara Islam) dan mem 
bantah tuduhan bahwa ia ada 
hubungannja dengan D.I. 

tindakan2 Lubis jang mem- 
berikan keterangan2 dengan bersembunji itu adalah suatu tin | | “dakan jang tidak sporticf dan fidak semestinja dilakukan oleng 
seorang perwira jang biasanja harus bersikap sportief.” 

Reaksi Lukman (PKI). 
Sementara itu, M.H. Lukman 

selaku ketua Fraksi PKI dalam 
Parlemen menjatakan, bahwa pen 
djelasan2 Lubis seperti apa jang: 
dimuat oleh ketiga harian itu, ha 
nja membuka kedok dan menga 
kui, bahwa ,,idee” Lubis itu bu 

Jidee”, tapi sudah 

5 "4 —3 : . 5 a35! kan szkedar » Pemuka2 Dina maka pelaksanaan- nja melalui coup d'etat. 
ukman menjatakan, bahwa di 

dalam negara demokrasi, setiap 
orang didjamin dan diperboleh- 
kan . mengemukakan sesuatu 
»idee”, tapi segala sesuatunja un 
tuk mentjari djalan pelaksanaan 

dimadjukan” kedepan pengadilan (bagi ,idee” itu harus diperdjuang 
magistrat Johannesburg atas tudu 
han ,,melakukan pengchianatan bc 
sar”. 

Dengan demikian maka djumlah 
seluruhnja telah ditangkap oleh 
pemerintah Afrika Selatan itu ada 
lah 149 orang, termasuk 10 orang 
jang ditangkap hari Kemis itu dan 
seorang pada malam kemarinnja. 

- Menurut pernjataan markas be- 
sar polisi Afrika Selatan di Pre- 
toria, diantara mereka jang ter- 
tangkap belakangan itu adalah 5 
orang Eropa dan 6 orang lainnji 
bukan-Eropa. Dinjatakan oleh pi- 
hak polisi tadi, penangkapan2 itu 
dilakukan setelah  diperolehnja 
.bukti2 dan keterangan2 jang dje- 
las” sedjak penangkapan? setjara 
besar-besaran pada tanggal 5 De- 
sember jbl. We 

   

Diantara orang Eropa jang di-. 
tangkap itu adalah seorang penga 
tjara, J. Slove, beserta isterinja. 
Sedang 6 orang bukan-Eropa jang 
ditangkap hari Kemis itu adalah 
4 orang Afrika, anggauta Kong- 
gres Nasional, dan 2 orang India. 
Diantara ke-4 orang Afrika itu 
adalah Duma Nokwenokwe, satu2- 
nja pengatjara orang Afrika di 
Transvaal, Walter Sisulu, sekerta- 
ris djenderal Kongress Nasional 
Afrika, Moses Kotane. 2 Orang In 
dia jang ditangkap itu adalah Ah 
med Kathrada, ekas pemimpin 
Konggres India frika Selatan, 

   

dan Paul Joseph, anggauta ekse-| 
kutif Kongres India Transyaal. 

Dikabarkan, bhw Nokwenokwe 
baru2 ini telah menolak andjuran 
Menteri Urusan Bangsa Asli Afri- 
ka Selatan supaja membuka prak- 
tek pengatjaranja di tempat jang 
sama dipusat kota Johannesburg, 

- dimana pengatjara2 lainnja mem- 
buka prakteknja ditempat itu pu- 
la. Sisulu adalah seorang penulis 
buku .,Nasionalisme di Afrika” 
dan ,.Afrika Selatan dibelakang 

  
   

ca behind Bars). Sisulu telah per 
“nah mengadakan perdjalanan 

rael, Rumania dan Polandia. Se- 
dang Kotane adalah seorang ang/ 
gauta Eksekutif Kongres N: 
Afrika dan seorang bekas sekert: 
ris djendral ,,Partai Komunis Afri s 

“ka Selatan jang oleh pemerinta! 
| Afrika Selatan dinjatakan illegal. 

| pemerintah menteri - kehakiman 
- Afrika Selatan pada tahun 1955 

latan, dalam konperensi “sia 
irika di Bandung tahun 1966 
gi kura Clan  Mengundjang 
ni Sovjet, India dan Tiongkok. 

   

2) 

  

   

   

  

   

      

   
   

  

   

  

     

| Burhanuddin, 

kan melalui saluran? demokrasi 
parlementer. 

Perubahan2 susunan Pemerinta 
han dari sesuatu pemerintah jg. 
bertanggung djawab kepada par 
'lemen, menurut Lukman harus 
dikkukan melalui saluran2 par 
lementer, dan setiap perubahan 
dengan tidak melalui saluran ini, 
seperti apa jang dikehendaki oleh 
Lubis, menurut Lukman adalah 
bertentangan dengan — Undang2 

al Dasar Negara kita. 

' Ditambahkan oleh Lukman, 
bahwa pelaksanaan ,,idee”  Lu- 
bis diluar saluran? demokrasi 
parlementer hanja berarti peng- 
hapuxsan hasil2 pemilihan umum, 
dan selandjutnja ketua Fraksi 
IKI itu mengetjam Lubis seba- 
gai seorang ..pengetjut”, karena 
tidak mempergunakan  kesempa 

itan untuk mendjelaskan ideenja 
setjara legaal pada waktu diberi 
kesempatan untuk menghadap 
pimpinan Angkatan Darat jang 
memerintahkan Lubis datang 
menghadap guna  mempertang- 
gung djawabkan segala per- 

| buatannja. 

Pada wktu berita ini dibuat, 
usaha untuk mendapatkan  re- 
-aksi dari tokoh2 politik lainnja 
mengenai pendirian Kol. Z. Lu- 
bis itu belum berbasil. 

Djurubitjara A.D. tidak berse 
dia memberikan komenter atas 
'nja, dan ditania, ap2kah pimpi- 
nan A.D. djuga menerima surat 

.nja 

-Angkatan Darat. 

| Bung Karno 

waktu . jang sesingkat-singkatnja 

Piagam Djakarta (proklamasi ke 

emerintah dan Pimpinan 
A.D. : 

Dalam bagian kedua dari tuli 
sannja Kolonel Lubis mendjelas- 
kan riwajat perdjuangan kemer- 
dekaan kita dan mengenai keada 
an sekarang ini ia njatakan, bhw 
keinginannja adalah: ,,Tertjapai- 

suatu kenjataan- pergaulan 
hidup kekeluargaan didalam ma- 
sjarakat jang sedjahtera dalam 

dengan berpatokan njata pada 

merdekaan?, red.), dan membang 
kitkan kembali kekuatan rakjat, 
sebagai landasan kekuasaan po- 
litik, dimana Angkatan Mudanja 
perlu digugah dengan Angkatan 
Bersendjata sebagai induk kekua 
tan jang teratur”. 

Tudjuan itu adalah tudjuan se- 
teman, kata Kolonel Lubis, dan 

djelas telah membuat kekeliruan 
kebidjaksanaan,  wadjiblah ber- 
henti dan 'diganti oleh tokoh2 
muda A.D:, jang tidak pernah 
bertjatjat semasa perdjuangan ke 
merdekaan dan memenuhi sjarat 
Piagam Djokja, serta masih ber 
djabat aktip (tidak jang bersifat 
diperbantukan): begitu pula selu 
ruh pimpinan Terr.  wadjiblah 
berada penuh pada tokoh2 muda 
jang sedemikian. 

Lubis sendiri, jang sudah di- 
angkat oleh pemerintah sekarang 
ini dan Pimpinan A.D. sebagai 
satu2nja pemimpin komplotan 
(djadi boleh diartikan teman2 
lain akan dibebaskan dan kem- 
bali pada tempat tugas jang la- 
jak), dengan jakin, bahwa di- 
bawah pimpinan Bung Hatta dan 
|Hamengku Buwono akan terte- 
gak keadilan, kebenaran dan ke- 
djudjuran, maka kuatlah dasar 

olehlbagi saja untuk muntjul dan me 
laporkan diri pada Pemerintah 
dan Pimpinan A.D. jang baru, 
utk menjiapkan diri bertanggung 
|djawab atas keseluruhan tuduhan 
Pa kedjaksaan / mahka- 
mah. 

Saja banjak pertjaja, bahwa se 
bagian besar tokoh2 jang tiada 
terkena pengaruh suatu partai 
maupun perseorangan, dan jang 
berdjiwa dan berpikiran madju 
dari seluruh Angkatan Bersendja 
ta (Darat, Laut, Udara dan Po- 
lisi), serta tokoh sehat dalam 
partai2.dan masjarakat akan te- 
gak menjokong pendapat saja ter 
sebut diatas. 

Bung Karno, dalam hal ini se 
bagai tokoh utama dalam Repu- 
blik, jang mengenal betul - dan 
menghargai tinggi nilai pribadi 
serta kemampuan Bung 
dan Hamengku Buwono, tidaklah 
keliru, bila saja mendahului pen 
dapat beliau, akan teaas2 menje 
tudjutnja- Dan saja pertjaja, bhw 
»jaumal furgan” (hari utk mem | 

thil) sudah sangat mendekat. 
Demikia4 sari dari tulisan Ko. 

lonel Lubis jang sampai Kemis 
malam dimedja redaksi. (Antara). 

| Berdjo- 

mahkamah, seandainja terbentuk | 
jang bersifat ,,zakeukabinet” diba- 

Hatta F 
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HARGA LENGGANAN: 

DEM. KOYA : ,Suara Merdeka” (dengan materai) 
»Suara Merdeka”/,,Minggu Ini” Rp. 13,— - Rp. 3, — 

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

Harga Advertensi ,,Suara Merdeka” Rp. 0,95 per mm.-kolom. 
ETJERAN : ,,Suara Merdeka” Rp.0,75. Minggu Ini” Rp. 1,— 

  

» Rp. 13,/— 
Rp. 16,— , 

Rp- 14,— 
Rp. 17,— 

— 

— Ta 

  

    

  

  

| anglah 
| Terus 
| Pesan Fres. Kpd. 
Angggota? Lasj- 

— ker, Rakjat   

dak Akan 
li” Nasib 1 

  
DALAM  pidatonja dimuka | 

|peserta2 re-uni Ex Lasjkar Rak- 
jat Djawa-Barat Djun'at kema- | 
(ren, Pres. Sukarno menjatakan, 
ibahwa dalani perdjoangannja ig 
lampau Lasjkar Rakjat telah me 

Juundjukkan dharma baktinja da- 
(lam mempertahankan — kemerde- 
kaan. Dikatakannja, bahwa re- 
'volusi nasional kita belum sele- 
sai. Dengan menundjukkan beda 
Inja revolusi kita 1945—'50 dan 
1950 sampai sekarang, Presiden 
mengatakan, bahwa fase seka- 
|rang ini adafih fase peralihan jg 
sifatnja tjampuran. Disatu fihak 
menjempurnakan revolusi politik 
dengan memperdjuangkan kem- 
balinja Irian Barat kedalam ke- 
kuasaan R.I. (dan dilain fihak 
mengisi fase sekarang ini dengan 
bahan2 pemifangunan masjarakat 
jang makmur         

  

Tt 

Presiden mengharap: supaja te 
naga2 bekas Lasjkar Rakja' ber 
djuang terus Cengen menginsjafi 
tuntutan fase sekarang ini. 

Reuni dari Lasjkar tsb. diada 
kan digedung Proklumasi  Pe- 

gangsaan Timur 56 Diekarta. 

Chairul Saleh sebagai Ketua men 
djelaskan meksud re-uni itu ke 
sada Presiaen jang ant ra lain 
menerangkan, bahwa Ex Lasjkar 

Rakjat rela memberikan pengor 
banan lagi dan melangkah te- 

rus dengan berpe-»man pada 
dasarproklamasi 45 untuk men- 
tiapai masjarikat jang adil dan 

"mur. Dalam re-uni ini bekas 
Lasjkar Rakfat berusaha men- 
tiapai rehabilitasi moreel. Kepa- 
da Presiden Chairul Saleh menga 
takan: ,,Terimalah ketegasan ka 
mi jang tetap berdiri atas dasar 

Proklamasi Agustus 45”. Chairul 
Saleh memperkenalkan peserta? 
reuni kepada Presiden dengan 

menamakannja ,,Restan2 Lasjkar 
Rakjat”. f 

  

PANITYA PENINDJAUAN KEM- 
BALI PGPN MULAI 

- BEKERDJA. 

Mr. A. K. Pringgodigdo, ketua 

sember jang akan datang di 

Yunan menjatakan, bahwa da- 
lam kongres Masjumi di Bandung 
pada tgl. 22 Desember jang akan 
datang ada atjara chusus untuk 
membitjarakan soal2 disekitar da 
pat tidaknja Kabinet ini diperta- 
|hankan terus ("nasib" kabinet), 
| karena spt. did'elaskan diatas, se 
mua dibitjarakan dalam keselu- 
ruhan beleid politik pimpinan 
Masjumi seumumnja. 

Atas pertanjaan2 selandjutnja 
tentang kebenaran berita? salih 
sebuah suratkabar di Ibukota jg. 
Dium'at pagi kenarin mengabar 
kan, bahwa pimpinan  Masjumi 
akan mengusahakan ditariknia 
kembali Menlu Ruslan Abdulgani 

UangNegara 
Habis Urtak 
Ongkosi 'Se- 

Dengan Presidentil- 
Zaken - Kabinet Bisa 
bidjolanken Tangan 
Besi — Kata Gatot 
GATOT MANGKUPRADJA 

dari Gerakan Pembela Pantjasila 
memberikan pendjelasan kepada 
pers, mengapa ia mengandjurkan 
diadakannja Presidentiil Zaken- 
Kabinet antara lain ia mengata- 
kan, bahwa orang-orang ,,di- 
pusat”  berteori — membangun, 
membangun sekali lagi memba- 
ngun. Memang gampang. Pro- 
gram memang mudah dibuat. 
Tapi pelaksanaannja adalah lain 
soal. Saja menjarankan suatu 
Presidentiil Zaken Kabinet dius- 
tru untuk melakukan dgn tangan 
besi. 

Karena dengan tjara2 demo- 
kratis njatanja uang negara habis 

  

Kongres Masjumi Ti 
»Mengadi- 
Kabinet ? 

Dim Tor:f Sekerang Masjumi Menghen 
daki Dibukanja Djalan Bagi Hukum Utk 

Berlaku Sebagai Mustinja 
DJURUBITJARA MASJUMI, Yunan Nasution, menc- 

rangkan atas pertanjaan2 ,,Antara,” bahwa pimpinan partainja 
akan memberikan pertanggungan djawab tentang beleid politik 
pimpinan Masjumi, kepada kongres partainja tanggal 22 Dc 

Bandung, baik mengenai soal2 
dalam negeri, dan dalam hubungannja dengan kedudukan ka 
binet Ali-Roem-idham sekarang ini. 

sebelum - dimulainja — kongres 
Masjumi tanggal 22 Desember 
jg. akan datang, Yunan Nasution 
mendjawab, bahwa soal itu be- 
lum diputuskan oleh pimpinan 
partainja. 

"Seperti sudah dikatakan oleh 
Bung Natsir, dal-m taraf seka 
rang ini, Masjumi- menghendaki 
dibukakannja dijalan bagi hukum 
untuk berlaku sebagai mestinja", 
kata Yunan Nasution jg atas per 
tanjaan selandjutnja menjatakan 
pula, bahwa pemeriksaan2 ig ki 
ni sedang dan akan terus dilaku 
kan oleh Djaksa Agung untuk 
memeriksa atau mendengar kete 
rangan2 Menlu Ruslan Abdulga- 
ni adalah salah satu "dijalan hu 
kum” sebagaimana diharapkan 
oleh pimpinan Masjumi, Moh. 
Natsir. 

Madiel:s Tentang keputusan 
| Siuro Masjumi ig kabarnja me- 
nuntut  dikrisiskannia 
Ali-Rceem-Idham sekarang ini, 
djurubitjara ' Masjumi itu mene 
rangkan, bahwa setiap usul, dari 
manapun datangnjia pasti diver- 
hatikan oleh 'Masjumi, tetapi 
kata Yunan segala sesuatu ig me 
ngenai soal2 politik selurubnia 
berada delam  tanseung-diawah 
pimpinan partai, sedang Madje 
Iis Sjuro  hanja mempunjai sa 
ran2 mengikat dalm soal2 pela 
diar?n keagamaan. (Antara). 

kabinet 

HAN 

a 

1 

ngan2 Penduduk I   
New- York pada hari Kemis 

jang mengundurkan diri dari 

Eban memberi pengumuman 
ini sesudah ia pada hari Sek&a 
ibl. mengadakan pertemuan dgn. 

Hammarskjoeld dalam  pertemu 

in mana Hammarskjoeld mena- 

njakan apakah pasukan2 Israel 

akan, melandjutkan  tindakannja 
merusak djalan?2, djalan kereta 

api dan bangunan2, dan mele- 
takkan randjau2 di semenandjung 

Sinsi. Eban selandjutnja mengu 

mumkan bahwa kepada djende- 
ral major E.L.M. Burns, koman- 

dan pasukan? polisi PBB, sudah 
diserahkan sebuah peta jang me 

nundjukkan daerah2 jang penuh 
dengan randjau Israel dan dze- 

rah2 itu djuga sudah dipagari. 

   

Tentara Israel mengada 
kan politik bumi hangus. 

Tass sementara itu mewarta- 
kan bahwa menurut koresponden 
Sparks dari harian2 A.S. “New 
York World Telegram” dan 
'Sun” ig ikut dengan pasukan2 
polisi PBB memasuki semenan- 
djung Sinai, pasukan2 Israel da 
'am gerakannja mundur melaku 
kan politik bumi hangus dan ge 
rakan pasukan? Israel itu lebih 
merupakan gerakan penghuku- 
Mar daripada suatu operasi mili   ter jg pantas. Sparks melihat bah 

  

Arab Tidak Bisa Mene 
rima Tawaran Israel 
PERDANA MENTERI Sudan, Abdullah Khallil, setelah 

mengadakan pertemuan dengan presiden Nasser di Kairo hari 
Kemis mengatakan bahwa sumbangan jang ia berikan selama 
kundjungannja ke Mesir itu adalah ,,mengkoordinasikan” ker 
djasama antara Mesir dan Sudan.” Perdana menteri Sudan itu| 
jang tiba di Kairo hari Rebo dengan disertai menteri dalam dari Washington masa depan Si- 
negerinja, Sayed ai Abdul Rahman, untuk suatu kundjingan 
Singkat selandjutoja menambahkan : "Tawaran Israel untuk me 

Israel Djalankan Po- 

litik Bumi Hangus 
Adakan' Pengrusakan2j Sebelum Ting- 
galkan  Deerah Sinai — Ada Golo- 

tang Penarikan Mundur Tentark Israel 

WAKIL ISRAEL di PBB Abba Eban mengumumkan di 

ngadekan perdamaian dengan negara2 Arab tidak dapat di 
terima karena banjak alasan2, termasuk karena Israel tidak 

srael Jang Menen-   
bahwa ia telah memberi tahu 

kepada sekretaris djenderal PBB Dag Hammarskjoeld bahwa 
pemerintah Israel telah memberi instruksi kepada pasukanZnja 

semenandjung Sinai supaja dja 
ngan mengadakan sesuatu kerusakan atau penghantjuran. 

wa 3 desa sama sekali terpaksa 
ditinggalkan oleh penghuni2nja. 
banjak ternak dibunuh dan me- 
nara2 persediaan air dihantjur- 
kan padahal aw sangat dibutuh 
kan bagi penghidupan dipadang 
pasir Sinai. Pasukan2 Israel ter 
njata menghantjurkan dengan di 
namit atau merobohkan setiap 

Irumah dan bangunan, merusak 
sumber2 minjak 'dan tambang2 

| magnesium. Demikian Sparks. 

Kaum nasionalis ekstrim 
Israel kerdemonstrasi. 

Sementara itu ribuan penduduk 
kota Darusalam dasi bagian jang 
termasuk wilajah Israel pada ma 
lam Djum'at berdemonstrasi n'e- 
,nuntut dihentskannja penarikan 
.mundur pasukan? Israel dari seme 
nandjung Sinai dan menuntut te- 
tap adanja pasukan2 Israel didae 
rah Gaza. 
Demonstrasi ini diadakan atas 

seruan partai Heruth jang berha- 
luan nasignalis ekstrim. Kaum de 
monstran mengirim suatu delegasi 
utk bertemu dgn PM Israel Da- 
vid Ben Gurion, tetapi delegasi 
itu tidak diterima oleh Ben 
Gurion, sebagian besar dari kaum 
demonstran adalah pemuda dan be 
kas serdadu. Mereka berbaris se- 
tjara teratur di djalan2 dengan - 
membawa lambang2 jang  ditjat 
dalam warna biru dan putih jaitu 
warna2 nasional Israel. 

Sikap A.S. thd masa depan 
Sinai. 

U.P. selandjutnja mewartakan 
dari Darusalam bahwa pembesar2 
Israel mengemukakan pada hari 
Kemis Israel tak akan mengizin- 
kan pengawasan atau pendudukan 
Mesir atas semenandjung Sinai 
dimasa depan. s 
Pembesar2 itu memberi pernja- 

taan tsb. dalam komentar mereka 
terhadap berita dalam harian “an 
retz” bahwa pendapat di Washin 
ton makin lama makin kuat bahwa 
Mesir djangan sampai mengoper 
semenandjung Sinai bila pasukan2 
Israel ditarik mundur dari selu- 
ruh daerah itu. Menurut korespon 
den harian tsb. 'dalam beritawja - 

  
inai akan tergantung dari hasil 
pembitjaraan jang akan diadakan g 
oleh presiden A.S. Eisenhower dan 
PM India Nehru di Washington. 
Diduga bahwa Nehru akan nftne- 

itu Panitya Penindjauan Kembali PG | buat mengongkosi selir2”. ,,Demi- 

bedakan jang hak dari jang ba-' Yrusan Pegawai. 

  PN hari Dipgpat enerangkan ke: 
pada pers,” wa . 15 panil 
tyanja akan mengadakan sidang- 

dikantor Inja pertama bertempat 

Sidang ini akan membitjiarakan 
rentjana kerdja, mengumpulkan 
ahan? dan menindjau persoalan 

jang dihadapi panitya guna melak 
sanakan tugasnja. 

  

ra' NATO 
djenderal Gruenther, menjatakan 

Dinas Rahasia Nega- 
s»ontok” 

DJENDERAL LOURIS NORSTAD (dari tentara A.S.), panglima 
Besar Angkatan Perang NATO, jang seperti diketahui menggantikan 

dalam sidang Dewan NATO di 
Paris hari Kamis, sistim Dinas Rahasia NATO mengalami kerontok- 
an dgu adanja tindakan Uni Sovjet dalam krisis Hongaria serta Po- 
landia. Djurubitjara Nato berhubungan dgn keterangan Nerstad 
ini mendjelaskan lebih djauh bahwa Norstad dalam sidang ketika itu 
menjatakan pula hahwa setiap negara anggauta NATO mempun jai 
'masalah2nja sendiri dan tidak mampu memberikan kepada markas- 

masing-masing.   bukanlah tudjuan untuk meme- 
rangi Pemerintah serta Pimpinan 

ngan ini maka memanglah ,,kom 
plotan Lubis” tiada melihat hara 
pan atas kemampuan pimpinan 
politici-partiji jang sekarang ini 
beserta pimpinan A.D.-nja (stel- 
sel-seniores) untuk bisa menger- 
djakannja. 

Sedia melaporkan diri | 
dengan siarat, 

Dalam bagian ke II Kolonel 
Lubis. menganalisir kedudukan pe 
merintah sekarang ini, pimpinan 
A.D,-nja (stelsel-seniores) untuk 
Presiden Sukarno. 

Selandjutnja dalam bagian ter 
achir Kolonel Lubis menjatakan 
kesediaannja untuk melaporkan 
diri dengan sjarat2 seperti dise- 
but pada permulaan berita ini, 

Ia mengatakan, bahwa tiadalah 
terbantah oleh pikiran sehat utk 
menundjuk tokoh Bung Hatta dan 
Hamengku Buwono jang tidak 
dapat disebut masuk ,,komplotan 
Lubis”, untuk memimpin peme- 
rintahan ,,zaken-kabinet”, jang 
mendapat pengertian/kepertjajaan 
penuh dari DPR untuk bekerdja 
hingga saat pemilihan umum jg. 
kedua, 

Dalam rangka itu dapatlah 
membawakan diri 

sepenuhnja ' sebagai Presiden 
konstitusionil, — andaikan Soko 
Guru bagi Rakjat Indonesia.   itu menjatakan ,jtidak tahu”. 

(Antara). 

— 

Dan Pimpinan A.D. jang se- 
karang ini (stelsel seniores), jg. 

  

  

      

   
   

  

  

ton basis marine. 

"Pasukan Katak" Alri 
DENGAN SURAT keputusan KSAL komando korps Alri 

urabaja akan membentuk ,,Pasukan Katak”, jang anggota2nja 
akan terdiri atas perwira2, bintara dan bagian bawahan jang 
menaruh minat. Pendidikan mereka akan dilangsungkan dan. 
kerdjasama dengan dinas penjapu randjau dan dinas pendidi   

Dalam sidang NATO jang mem- 
perbintjangkan masalah Dinas Ra 
hasia ini menteri pertahanan Be- : 

Dalam hubu- landa, Cornelius Staf, menjatakan , 
penjesalan mengapa NATO tidak 
mempunjai sendiri Dinas Rahasia, 
sehingga dengan demikian tidak 
usah mengalami kesulitan2 seperti 
menghadapi krisis achir2 ini, dima 
ha NATO sukar dapat mengumpul 
kan keterangan2 dinas rahasia, jg 
tergantung pada 15 negara silggas 

.tanja sadja. Sedang menteri per- | 
tahanan Djermun Barat, Franz 
Josef sementara itu menjatakan so 
kongan terhadap pernjataan men- 
teri Belanda itu. 

Naskah resolusi Brentano 
tgl, Er, Tim. 

Menteri luar negeri Djerman Ba 
rat, Heinrich Von Brentano, da- 
ilam sidang tersebut setelah mem 
peringatkan tindakan Uni Sovjet 
dihubungkan dengan Siria dan Ti- 
mur Tengah dan kemudian masa- 
lah kekatjauan di Eropa Timur, 
mengadjukan suatu resolusi jang 
berdasar 5 pokok. 

1) Semua bangsa? tjinta damai 
hendaknja menjokong hak2 bang 
sa-bangsa di Eropa Timur untuk 
menentukan nasibnja dan menda- 
patkan pemerintah sendiri dalam 
kemerdekaan jang penuh”. 2) ,,ke 
tertiban politik di Eropa Timur 
harus didasarkan atas kedatflatan 
kemerdekaan nasional “dan dihi- 
langkan pendjadjahan: limperialis 
atas negara2 ketjil'. 

3) ,Semua bangsa harus mem- 
punjai hak utk menentukan diri- 
nja sendirinja dalam kemerdekaan 
penuh mengenai ketertiban sosial 
dalam wilajahnja” 4) — ,,Perkem | 
bangan dalam negeri dan negara2 
Eropa Timur tidak boleh dipenga 
ruhi oleh kekuatan militer atau 
antjaman2 atau dengan tekanan? 
politik maupun ekonomi” dan 5) 
— »Hak2 kemanusiaan penduduk 
negeri2 Eropa Timur tidak boleh 
dilanggar. 
Resolusi Brentano ini sedang di 

pertimbangkan oleh Panitya. 
Resolusi2 jang diterima. 

Djurubitjara Nato menerangkan 
kemudia bahwa setelah berachir 
nja pembitjaraan mengenai »la- 
poran 3 orang tjerdikpandai" (ja- 

Jitu menlu2 Kanada — Norwegia — 
Italia — red), Dewan NATO mene 
Irima baik 2 buah resolusi, jaitu: 
pertama: resolusi penerimaan 
laporan 3 orang termaksud dgn 
sekomendasi2nja dan jang kedua 

6 Hanja Ada Satu Warganegara 
. MENTERI Perekonomian, Mr. 

hari Djup'at ke- 
maren mendjawab pertanjaan2 ter 

Itulis jg dimadjukan oleh anggota 
| Parlemen, Siauw Giok Tjhan, 
tentang  benar-tidaknja kepala 
Djawatan Perdagangan D.N. dan 

| Perekonomian Umum, Hatusupy, 
pernah . menjatakan kesediaannja 
untuk menerima dan mendjalan- 
kan putusan2 Konperensi Ekono 

Nasional — Seluruh Indonesia 
Kensi), jg oleh Siauw dianggap   x- sebagai organisasi jang mendja- Menteri Pes 

Jankan sematjam politik ,,apart-mian itu selandjutnja menjatakan, 

| 

heid”. # ' 
Dalam djawabannja itu, Men- 

teri Burhanuddin  menjatakan, 
bhw tidak benar Hatusupy per-/ 
nah  membeyikan pers-interview 
atau konperehsi pers di Bandung 
untuk — mengutarakan 
diatas sebagaimana  ditanjakan 
oleh Siauw, karena — menurut 
Menteri — pedjabat tersebut da 
tang -ke Bandung dengan tjuti, 
dan tidak mempunjai tugas2 di- 
nas. 

Djawaban Menteri Perekono-| 

bahwa dalam obrolan2 jang tidak 
bersifat resmi di Bandung, Hatu- 
Isupy atas permintaan sepintas 
lalu menerangkan, bahwa djawa- 
tannja bertugas menerima tiap 

usul kongkrit dari organisasi ma 
pendapat |Inapun djuga jang bertudjuan ke 

arah perbaikan / penjempurnaan 
keadaan dan perkembangan eko 
nomi nasional, tetapi, dengan sja 
rat tidak akan menjampingkan 
kepentingan dan kebutuhan rak- 
jat dan disamping itu hanja me 
ngenal adanja satu warganegara, 
sesuai dengan bunji UUDS, 

1 

  

“Gg H 5 8 y 

me Serton en W ate “Erehoan 

besar NATO keterangan? jang dikumpulkan oleh Dinas Rahasianja 

“4 menjatakan bahwa menteri? 
NATO bersepakat bahwa setiap 
'pertentangan antara anggauta NA 
nya jang tidak dapat diselesaikan 
segera dan langsung harus diadju 
kan kepada ,,Good Offices' berpro 
sedure dalam rangka NATO sehe 
lim jang bersangkutan itu memin 

| dahkannja ke organisasi interna- 
sional lainnja. Perketjualian da- 
lam hal ini jalah pertenffingan jg 
berwatak hukum jang harus di- 
adjukan ke Dewan Pengadilan 

| dan pertentangan jang mempunjai 
watak Ekonomis, jang mana penje 

ilesaian sebaiknja mula? dim ting 
jkat ,,Badan jang chusus untuk 
itu” Seperti OBEO — organi- 
- kerdjasama “Ekonomi Eropa 
red). 

i 

luran2 Semestinja 

nerangkan kepada ,,Antara,” 

mestinja. 
Keterangan diatas diberikan 

Djaksa Agung sebagai djawaban 
atas pertanjaan2 jang diadjukan 
kepadanja, dalam hubungan dgn. 
banjaknja. suara jang terdengar 
pada waktu belakangan ini, jang 
bersifat tuntutan dari berbagai 
pihak, teristimewa dari daerah 
Djawa Barat, jg pokoknja meng 
hendaki agar peristiwa pembu- 
nuhan itu segera diurus dan di 
selesaikan setjara kriminil, dgn: 
tidak ditjampuri sesuatu pertim- 
bangan politik. 

Djaksa Agung terangkan, bhw 
walaupun .terdjadinja peristiwa 
itu sudah liwat lama sekali, te- 
tapi segala sesuatu dalam hubu 
ngan itu, tetap dan terus di-ikuti 
dengan seksama dan penuh per- 
hatian oleh Djaksa Agung. 

Pihak Kedjaksaan Agung 
berdasarkan laporan2 dan bahan2 
jang ada padanja sekarang dan 
setelah menindjau hal itu setjara 
mendalam — telah menentukan 
garis2 langkah tertentu jang di- 
harapkan akan dilaksanakan dlm 
waktu jg tidak begitu lama lagi. 
Demikian Djaksa Agung, jang se 
mentara itu belum dapat mem- 
berikan keterangan2 lebih djauh 
disekitar soal itu sekarang, ka- 
rena menganggap belum waktunja 
untuk mengumumkannja  setjara 
lebih konkrit. 

Keterangan2 selandjutnja jg di 

ia   
mS 

yo 

   

   
  

gaun     

kian -dikatakannja dan ditambah 
'kannja bahwa setelah segala se- 
suatu beres maka sebelum atau 
sesudah selesai hasil Dewan 
Konstituante maka dapat dikem- 
balikan tjara membentuk Kabinet 
Parlementer lagi. Ia menjarankan 
suatu Presidentil Zaken Kabinet 
jang mendapat backing pula dari 
alat2 kekuasaan negara untuk 
dapat mengatasi segala kesulitan 
dan keburukan dengan tangan 
besi. Apa boleh buat demikian, 
dikatakannja, dari pada membiar 
kan keburukan2 terus-menerus 
meradjalela. Demikian antara lain 
pendjelasan Gatot jang selandjut 
nja tentang Kol. Z. Lubis menga 
takan, bahwa ia sampai hati utk 
mendjengkelkan pemerintah (Ka- 
binet) ialah tentu karena ada se- 

bab-sebabnja. Demikian Gatot 
Mangkupradja. (Antara). 

Pemimpin misi perikanan RRT 
jang mengundjungi Djepang hari 
Senen katakan, bahwa RRT ber 
harap  diadakannja tukar-menu- 
kar para ahli perikanan dgn Dje 
pang. Kepala misi tadi, Yang 
Huang, katakan, bhw. negerinja 
merasa sangat gelisah terhadap 
pemeliharaan kekajaan laut di 
Laut Kuning dan Laut Timur 
Tiongkok. RRT bermaksud meng 
adakan tindjauan jang mendalam 
mengenai masalah penangkapan 
ikan di kedua laut tsb.  Missi 
RRT tadi tiba di Shimonoseki, 
peng selatan, hari Minggu 
ib!. 
  

Rahasia Pembunuhan 
Oto Iskandardinata 
Akan Segera Diselesaikan Menurut Sa- 

— Kata Dj. Agung 
DJAKSA AGUNG Suprapto Djum'at pagi kemaren me- 

bahwa peristiwa pembunuhan 
atas diri Oto Iskandardinata jang terdjadi dalam tahun 1945, 
tetap mendapat perhatian sepenuhnja dari Kedjaksaan Agung, 
dan dalam waktu jang tidak begku lama lagi soal itu diharap 
kan sudah akan dapat diselesaikan menurut saluran2 jang se- 

peroleh ,,Antara” dari lain sum 
ber menjatakan, bahwa dalam 
rangka-usaha untuk menjelesaikan 
»peristiwa Oto Iskandardinata” 
itu, pihak berwadjib sedjak bebe 
rapa lama ini telah melakukan 
pemeriksaan2 atas diri sedjumlah 
orang jang dianggap mengetahui 
persoalan2 disekitar terdjadinja 
pembunuhan itu. 

Pihak Kedjaksaan Agung sen- 
diri, menurut keterangan, djuga 
sedjak beberapa waktu jang lalu 
telah menginstruksikan kepada 
berbagai instansi, untuk mengum 
pulkan segala laporan dan ba- 
han2 sekitar soal itu serta mengi 
rimkannja kepada. Kedjaksaan 
Agung. 

Pembunuhan Oto Iskan- 
dardinata, 

Pembunuhan terhadap diri Oto 
Iskandardinata, salah seorang ter 
kemuka Indonesia, terdjadi dalam 
bulan Desember tahun 1945, di 
daerah Mauk, kabupaten Tange 
rang, oleh beberapa orang, jang 
diantaranja sekarang ini masih 
ada dan diketahui nama dan ke 
dudukannja. 

Oto Iskandardinata —  menu- 
rut keterangan2 jang diperoleh 
»Antara”, mula2 ,ditjulik” dari 
rumahnja di Bandung, kemudian 
dibawa kedaerah pantai  dibila- 
ngan kabupaten Tangerang ter-   

pnidanrgan kembali pengungsi2 
ganti kerusian konsda mereka 
(Sesger's, Porartis dan Israci) 

  

jte.” (Antre AFP), 

Front Pem 

gaskan dalam pembitjaraan 
man tunduk kepada resolusi PBB mengenai Palestina dan pe 

jang feloh d'derita oleh Mesir sebagai akibat serangan2 mereka 

Latar Belakang Pamilet 

Pendjelasan Pemerintah Atas Pertanjaan 
Gatot Mangkupradja 

DIHADIRI 158 anggauta dan mendapat perhatian besar 
dari umum, hari Djunvat kemaren Parlemen mendengarkan 

Arab-Palestina seria membajar 
itu.” Ja katakan pula, "agresor 
harus membajar ganfi kerugian 

uda Sunda 

djawaban Perdana Iwenteri Ali Sastroamidjojo atas pertanjaan 

bhw ia menentang setiap rentjana 
mengadakan demiliterisasi . seme- 
nandjung Sinai. Ames Alon jaitu 
koresponden harian tsb. di Wa-. 
shington mengatakan bahwa pem- 
besar2 Washington mendasarkan 
Sikap mereka mengenai masa de- 
pan Sinai atas: 

1. menentang setiap politik bu- 
mi hangus bagi Sinai, mengingat 
bahwa hal ini akan ditentang oleh 
sekretaris djenderal PBB Dag 
Hammarskjoela. : 

2. jakin bahwa masa depan dae- 
rah Gaza dan Sinai achirnja akan 
dapat ditetapkan setjara pasti dgn 
djalan plebisit. 

Sikap Inggris. 
Reuter dalam pada itu mewar- 

takan dari London bahwa menteri 
negara urusan luar negeri Inggris 
Lord Reading pada hari Rebo jbl. 
telah mengatakan bahwa menurut 

Gatot Mangkupradja cs tentang surat2 selebaran ,,Front Pemu 
Ga Sunda,” Dalam keterangannya itu, P.M. menegaskan, bahwa 
surat2 selebaran itu mempunjai beberapa latar belakang, jaitu 

pendapatnja hak2 sudah tenggang 
didapat oleh Mesir atas semenan- 
djung Sinai untuk djangka waktu 
lama menjampingkan setiap ke- 
sangsian tentang kedaulatannja tdak kepuasan Gerakan Pilman Sunda atas hasil dalam pemi 

Iihan unum jang tidak memberikan saftupun kerosi untuk DPR 

Cjauh dari ketentuan. 

Selain itu didjelaskan pula be 
nih2 perpetjahan jg ditanamkan 
Belanda didjaman kolonial, ma 
sih buruknja keadzan keamanan 
dibeberapa daerah di Djawa Ba 
rat dan soal otonomi serta usaha 
pembangunan. 

Perdana Menteri menegaskan, 
bahwa pemeriniah telah melaku 
kan usaha2 dalam pemulihan ke 
amanan, pemberian otonomi din 
mengadakan Plan Pembangunan 
5 Tahun. 

Dijakini oleh pemerintah, bah 
wa kita semua, baik jg diserahi 
pimpinan negara, para anggauta 

Parlemen dan rakjat sendiri, me 
rasa tidak puas dengan keadaan 
negara dan mesjarakat dewasa 
ini, namun pemerintah tidak 
membenarkan tindakan2 ilegal 
dipergun?kan untuk mentjapai sz 
suatu tudjuan, maka tindakan? 
ig demikien itu tidak akan di 
biarkan sadja oleh pemerintah. 

Pada hakekatnja adalah suatu 
kewadjiban bagi pemerintah dan 
pemimpin2 rakjat untuk  bersa- 
m32 dengan rakiat berusah, me 
lenjapkan .sebab2 jig menimbul- 
kan rasa tidak puas tadi dan me 
nudiu tiita2 ig tertiantum dalam 
UUD kita, jakni kesediahtersan 
negara dan masjarakat Indonesia. 
Demikian Perdana Menteri. 

Pertanisan? Gatot Mang 
Lupradja cs. 

Pertaniaan? angeauta Parlemen 
Gatot Mangkupradia cs itu berbu 
nfi sbb: : 

1. Apakah pemerintah, menge- 
lahui tentang latar-belakang dan 
sebab-musababnja jang mengaki- 
batkan ..letusan darinada perasa- 
an ketidak-puasan, jang lama ter 
tekan di Pasundan atau  Djawa 
Barat, dan nada hakekatnia mer 
nakan pambaran nerasaan keti- 

Sitat Polisi 
P.M. INDIA Jawaharlal Nehru 

menegaskan lagi“pada hari Kemis 
adalah pandangan India, Burma, 
Ceylon dan Indonesia bahwa pa- 
sukan2 polisi PBB (UNEF) di 
Mesir harus bersifat sementara 

dan funksinja harus terbatas pa- 
da tudjuan2 resolusi2 PBB. Nehru 
memberi penegasan itu dalam 
mendjawab pertanjaan jang dike 
mukakan dalam sidang madjelis 
rendah India. Penanja ini djuga 
mengemukakan apakah kesatuan? 
India jg disediakan bagi UNEF 
akan ditempatkan di padang pa 
sir Sinai. Nehru mendjawab bhw 
terserah kepada komandan UNEF 
untuk mengarabil keputusan me-   ngenai penempatan kesatuan2 In 
dia tersebut. 

sebut en ia dibunuh. (Ant.) Pertanjaan apakah ia akan 

  

Can Konstituanie karena suara jang didapatnja masih kurang 

  

dak-puasan kedaerahan jang hi- 
dup dilain2 daerah pula?” 

2. Bila pemerintah mengetahui 
nja, apakah pemerintah bersedia 
memberikan keterangan tentang 
iatar-belakang dan sebab-musa 
bab tentang soal itu? 

3. Dan dalam hal demikian 
tindakan2 apakah jang akan di 
ambil oleh pemerintah untul 
menghentikan dan  kemudiar 
menghilangkan soal2 jang menga 
kibatkan lahir dan hidupnia pera 
saan ketidak-puasan dari daerah? 
itu? (Antara). 

Reaksi Ido Garnida ata: 
keterangan Pemerintah. 

Sementara itu  Ido Garnida, 
salah seorang jg turut menanda- 
tangani pertanjaan Gatot Mang- 
kupradja kepada pemerintah ten 
tang pamflet2 .,Front Pemudu 
Sunda,” memberi. keterangan ter 
talis setjara pendek kepada ,,An- 
tara” jang berisi pendapat, bah- 
wa keterangan pemerintah itu 
menurut Ido Garnida tidak me 
ngenai pokok jang esensiil, begi- 
tu pula tidak meredakan suasa- 
pa. 

Menurut Ido Garnida, hasi! 
pemilihan umum jang tidak me- 
inuaskan bagi Gerakan Pemilihar: 
Sunda itu adalah bukan sebatk 
jang penting, sedang rasa ketidal 
puasan di Pasundan sudah lamz 
sedjak sebelum pemilihan umum. 

Dengan disebutnja pula pasal? 
KUHP dalam keterangan peme- 
rintah itu, menurut Garnida se: 
olah2 menimbulkan kesan inti- 
midasi. 

Karena ia berpendapat, bahwa 
soalnja belum selesai, Garnida 
menghendaki,  supaja atjara itu 

dari perdebatan. 
Lord Killearn, bekas duta besar 

Inggris untuk Mesir, dalam sidang 
madjelis tinggi Inggris telah me- 
nanjakan apakah tuntutan Mesir 
akan kedaulatannja atas seluruh . 
semenandjung Sinai terutama per- 
batasan Timur daerah itu sudah 
bernah ditegaskan setjara sah. " 
(Antara-AFP). 

  

Pakt Bagdad 
T2)Agresif 
Jordania Tentang Ke- 

ras Pakt Bagdad 
PERDANA MENTERI Jorda- 

nia, Socleiman Nabulsi, dalam 
suatu interview dengan harian 
»Al Shaab” mengatakan bahwa 
uegarz2 Arab dengan keras me- 
nentang Pakt Baghdad jg agressif 
ita dan tidak hendak ikut serta 
dalam rentjana2 kaum imveria- 
Hs. Rakjat Jordania, kata Na- 
bulsi, telah menentang keras 
usaha2 jang akan memaksa me- 
reka untuk ikut serta mengga- 
ara diri dalam Pakt Bagh- 
ad. 

Rakjat Jordania bertindak de- 
mikian karena mereka meman- 
Cang persekutuan pertahanan itu 
merupakan kedjahatan besar bagi 
Jordania dan sebagai suatu usa- 
ha jang ditudjukan menentang 
kebebasan, dan kemerdekaan rak- 
jat. 
Kemudian P.M. Nabulsi me- 

ojatakan, bahwa Pakt Baghand, 
dalam mana Irak mendjadi salah 
satu negara anggautanja, meru- 
pakan penghalang dalam usaha 
kearah pembebasan rakjat Irak   perlu dibitjarakan lagi dalam si- 

dang terbuka Parlemen. 
dan kemerdekaan nasional jang 
sempurna. (Anttara-Tass) 

P.B.B. Harus Sementara 
membitjarakan soal Terusan Suez 
dalam xundjungannja di A.S. dgn 
presiden A.S. Eisenhower didja- 
wab oleh Nehru bahwa "untuk 
pembitjaraan di Washington itu 
tidak diadakan suatu atjatas pem 
bitjaraan. Nehru menjatakan se- 
tiap soal jang akan terlintas da 
lam ingatannja dan jang akan di 
sarankan oleh Eisenhower akan 
dibitjarakan. p31 

Kemudian kepada Ndhru  di- 
adjukan pertanjaan apakah ia me 
ngetahui tentang pernjataan men 
teri luar negeri Pakistan ” baru2 
ini ' bahwa Pakistan mengingini 
penggantian pasukan2 India dan 

Pakistan jang ditempatkan . di 
Kashmir oleh pasukan? polisi 

diadakan penempatan pasukan? 
polisi PBB di negara Jammu dan 
Kashmir. ,,Dalam bulan Agustus 
tahun 1948 pemerintah Pakistan 
telah menanjakan kepada komisi 
PBB apakah komisi itu bermak- 
sud menempatkan suatu pasukan 
internasional atau netral untuk 
mengganti pasukan2 Pakistan jg. 
hendak ditarik mundur dari Kash 
mir berdasarkan resolusi2 komisi 
tsb. dari bulan Agustus tahun 
1948. Komisi PBB dalam djawa 
bannja tertanggal 19 Agustus ta 
hun 1948 telah ' mengemukakan 
tak mempertimbangkan usul se- 
matjam itu. Sama sekali tak ada 
persoalan tentang datangnja se- 
tiap pasukan asing di Kashmir     PBB. 

Nehru mendjawab tak mungkin 
jang merupakan wilajah India”, 
Demikian Nehru, (Ant,-Reuter),  



          

   

      

   

          

PENGUMUMAN KEDUA 

“NV. Bank Denis 
DJEMBATAN EKONOMI NASIONAL INDONESIA 

SELURUHNYA" KOBAR EMAK GA Lon ot Meledak dh 

Menerima uang tabungan (deposito) sbb. : 

dengan setoran sekaligus PA 
., Gisimpan 3 bulan, bunga 499 seth. 

» 1 tahun, » 37 2 Sa 

3 ” £ 13 ” AANG 67o 2 : 

dengan tjitjilan bulanan, mulai dari 
Rp. 10,—........, bung aga 676 seth. » 

DENIS 
BUILDING 

Pa 

Menerima pulh uang 
dalam giro-rekening. Ni 

Kantor di Djakarta : 

Djl. Gadjah Mada 7. 

Menabung — memupuk 

   

    
    

    

Ba 
— HWA 
Fancy : 
BODJONG 141-145 

ni - . 
Keramaian: 

ING 
air1956    

“8 

“tanggal 14, 15, 16, Desember 1956 

Ketangkasan mengendarai sepeda motor, oleh P.P.S.5. 
Karnaval kanak?, tari?an, film, perlombaan mengarang bunga. 

lomboiar 

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

Pameran: 
. 

Buku?, perangko, aguarium, laboratorium, gambar? dari 
Tiongkok, keradjinan tangan peladjar Hwa Ing, pameran 
foto dari Semarang Foto Club, Djawatan Kesehatan, Poor's 
Industry, seni lukis, patron binatang. 

SANDJIRILAH ! TENTU MEMUASKAN! 
TENTU TAK AKAN MENGETJEWAKAN ! 

ja de me Ma EA Pa AE IT 5 

Makmur & Terdjamin 
Anak Tuan kurang madju sekolah umum. 
Kami sanggup membimbing anak Tuan kearah keahlian, agar 
capat berdaja upaja dengan kepertjajaan diri sendiri dengan dja- 
lan mendjadi ahli djahir jang sempurna, teratur dan beridjazah, 
sehingga hidupnja makmur dan terdjamin. 

  

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

Didirikan tahun 1940 dan terkenal dimana-mana. 
Uang beladjar Rp. 30,— sebulan. 
xama beladjar menurut ketjakapannja. Alat dan bahan beladjar 
ditanggung sekolahan. , f 
Internaat, in de kost, disediakan. 
  

    

Di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Magelang, telah di- 
terima surat permohonan dari Lie Tik Hwie, umur S1 tahun, pe- 
krdaan pendjual kuwih-kuwih,- tinggal didjalan Raya Petjinan 

No. 209, Magelang, Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa, 
surat permohonan mana bunjinja untuk singkatnja sebagai berikut: 

bahwa didesa Redjowinangun, Kota Magelang, Karesidenan 
Kedu, terdapat sebidang tanah dengan Hak EIGENDOM VERP. 
No. 217, diuraikan dalam surat ukur tg.-12 Nopember 1902 No. 1 5 
118, luas 255, menurut akte-hak eigendom: 
a. tg. 19 Agustus 1886 No. 35 tertulis nama: 

Almarhum LIEM HAP SING, untuk 1/s bagian tak terpisah, ' 1 

2: x9 LIEM BIE NIO, “$s Yebagian tak terpisah, 
3 3 LIEM TAMBAH NIO, 

untuk 1/g bagian tak terpisah, 
tg. 7 Februari 1911 No. 26 tertulis atas nama: TAN LAN 

» djanda dari LIE TIANG KWAN untuk J5 atau 3/6 bagian 
tak terpisah dan menurut surat-pemberitahuan jang” diberikan 
oleh Tuan Kepala Kantor Pendaftaran Tanah di Magelang 
t 5 Oktober 1954 No. 215 jang turunannja terlampir disini, 
58 atau “'c bagian tanah ini akan dikembalikan atas namanja 

bertanda, LIE TIK HWIEB, tersebut “diatas: 
bahwa orang-orang jang disebutkan dalam surat hak tanah 
sub a tersebut diatas ini ditindjau dari sudut tuanja tanggalnja 
surat hak tanah kemungkinan besar bahwa kesemuanja tiga 
orang tersebut : LIEM HAP SING, LIEM BIE NIO dan LIEM 
TAMBAH NIO, sudah berpuluh-puluh tahun meninggal dunia: 
bahwa para achli-varisnja LIEM HAP SING, LIEM BIE NIO 
LIEM TAMBAH NIO, sedjak masih hidupnja ibunja jang ber- 
tanda, jaitu njonjah TAN LAN NIO tersebut, hingga hari ini 

ak pernah ada seorangpun jang datang di Kantor Kadaster 
elang atau datang pada kami buat menguruskan pembalikan 
a atas nama mereka, pula hingga kini alamat-alamat me- 
-pun tidak ada seorangpun jang dapat mengetahuinja. 

bab mana, maka jang«bertanda dengan ini mohon 

   
   Kn 

  

   

      

    

Olet 
Oten 

e dengan hormat dan sangat sukalah kiranja Paduka Tuan Ketua 

  

dilan Negeri di Magelang menundjuk jang bertanda sebagai 
lik jang sekarang atas 3/6 bagian tanah .Eigendom Verpon- 
No. 217 tersebut diatas berdasarkan ketentuan dalam Rechts- 

vordering art. 800 dan Burgerliik Wetboek art. 621. s 
Dalam tempo 60 hari dari pengumuman ini, orang-orang jang 

tingan dapat madjukan keberatan-keberatan di Kepanite- 
an Pengadilan Negeri di Magelang. 3 js 

    

   

  

Panitera Pengadilan Negeri 

Magelang / Kegaggeana 
R. SOERASNO. 

  

TENAGA untuk diangkat sebagai: 

Sekretaris D.P D./D.P.R.D. 
(golongan paling tinggi V/c P.G.P, 1948) 

Sjarat - sjarat pengangkatan : 5 
Sekurang-kurangnja beridjazah S.M.A. atau pengetahuan jang 
dianggap sederadjat dengan itu dan/atau mempunjai ketjaka- 
pan dan pengalaman pekerdjaan jang diperlukan untuk dja- 
batan tersebut serta mempunjai pengalaman dalam Pemerin- 
tahan Daerah/Pamong Prodjo sedikitnja 7 tahun. 

- 

Sjarat-sjarat lain : 
Berbadan sehat, 

3 Dokter setempat. 

Berkelakuan baik, jang dibuktikan dengan surat keterangan 
Polisi/Pamong Prodjo setempat. 
Umur paling tinggi" 45 tahun. sn 
Harus dapat bekerdja ,,zelfstandig” dan dapat memimpin se- 
luruh administrasi Pemerintahan Daerah Kabupaten. | 
Bagi jang masih bekerdja pada instansi Pemerintah supaja 
melampirkan pula ,smisbaarhejdsverklaring” dari instansi jang 
bersangkutan. : 5 

Surat lamaran tidak bermeterai dengan disertai daftar riwajat 
hidup/pekerdjaan, turunan idjazah, surat-surat keputusan dl 
harus' sudah diterima oleh Dewan Pemerintah Daerah Peralihan 
Kabupaten Pati, selambat-lambatnja pada tanggal 2 Djanuari 1957. 

? : Pati IX “Desember "1996: 

jang dibuktikan dengan surat keterangan 

Dewan Pemerintah Daerah Peralihan 
Kabupaten Pati 3 

Ketua, 
PALAL A PRANOTO. 

ain mmm nmnememagamaaaa 

  

  

— Bantulah PMI. 

    

Kundjungilah | 

f 3 
lai 
| gedung SMA/B) Semg, utk umum 

  

2 

  

»Sarapan” atau ,,njamikan” 

sung merugikan persoon Ruslan 
kut partainja. Sedang jang 

lah djustru jang kita ,,prihati 
paling mengchawatirkan dal 
renanja perlu lekas ada 

  

partai jang 
demikian itu, 

— — — Rupanja sekarang ini ada kegemaran baru pada bangsa 
kita, jaitu Pe ng segala Ken en Isasi meng 
ta sendiri. Soal seperti jang sekarang e 
L.N, Ruslan Abdulgani misalnja, setiap hari orang mendjadikan | 

dalam pembitjaraan. Dan memang, se-| | 
lama mengenai soal tsb tidak lekas ada penjelesaian jang tegas. 
maka selalu sadja berita? demikian 'itu akan mendjadi pembitjaraan 
sehari-hari jang nanti dapat berlarat-larat. Bukan 

n sendiri, Lap djuga akan menjang- 

| dengan kedudukan begitu tinggi mendjadi 
awibawan pemerintah sendiri jg | ek 

— — — Dan memang jang menjangkut kawibawan pemerintah ini | 

  

jelesaian jang tegas. Piha 
sendiri harus Kas oa sia ata diri bertindak, sedang 

Dengn an harus berani pula menerima 
Siasat menangguhkan persoalan sampai 

ini akibatnja akan dapat besar sekali, HN TN N. 
ny Kami jakin, aan Ta » lekas diadakan penjelesaian 
am mengusut ,,perkara Ruslan” ini n 

suatu daan baik bagi kemudian hari, —. 

Soal Roeslan Abdulgani 2 L 

enai pemimpin? ki- 
njangkut diri menteri 

      

hanja akan lang | 

alau orang2 pemerintah 

akan djatuh merosot. 
    

    

ta menghadap 

tindakan jang 
alan ai ,,habis dima- 

n kawibawan pemerintah. Dan 

akan berarti pula menanam 
    
Amanat Panglima 

Kedatangan Se- 
maun Di Smg. 
MENURUT berita, pada tanggal 

21 Desember 1956 dengan Kereta 
Api Istimewa jang akan berang- 
kat dari Jogjakarta pada djam 
8.30 akan diiunggu keuaranganaya 
di Semarang sdr. Semaun. Kereta 
Api istimewa itu memang disedia- 
kan oleh D.E.A. untuk dirinja, 
karena mengingat akan perdjoa- 
ngan sdr. Semaun pada gusuai si 
lampau dalam menghadapi pendjas 
djah Belanda sehingga ia harus 
meninggalkan tanah airnja selama 
Ik. 32 tahun. 

Bersamaan dengan K.A. istime- 
wa itu jang hanja. disediakan pada 
hari itu, djuga akan ikut: serta 
kereta2 penumpang lainnja jang 
dapat ditumpangi oleh umum. Di- 
Setasiun2 jang dilewati mungkin 
sdr. Semaung akan dihentikan per- 
djalanannja utk dimintai petuaaz- 
nja, hingga mungkin pula keda- 
tangannja di Semarang akan sedi- 
kit terlambat. Menurut. rentjana 
setibanja di Semarang sdr. Sema- 
un akan mendjumpai Gubernur 
Djawa Tengah dan di Seras" n 
akan didjemput pula oleh Panitia 
jang diketuai dr. Achmad. Selain- 
nja mendjumpai Gubernur diren- 
itjanakan pula mengadakan resepsi 
perkenalan, mentjeramahkan kesan 
kesannja sdr. Semaun selama di 
Sovjet Uni dan mengundjungi pu- 
Ja Kp. Gendong jang terkenal da- 
lam sedjarahnja mendjadi pusat 
Gari pada pergerakkan menentang 
iBelanda. Tgl. 24 Desember ia akan 
meninggalkan Semarang utk ber- 

| tolak ke Djakarta. 

  
Di Jogjakarta. 

Berita selandjutnja mengatakan, 
bahwa pada tgl. 18 Desember sir. 
Semaun akan tiba di Jogjakarta 
dan berdiam dikota Gudeh sampai 
dengan tgl. 20 Desember. Di Jogja 
antara lain ia akan menghadiuiri 
tupatjara pemberian gelar Dokter 
Honoris Causa kepada Ki Hadjar 
Dewantoro oleh Universitas Ga- 

'djah Mada jang akan dilangsung- 
'kan tgl. 19 Desember jad. 

      

MALAM KESENIAN PNLADJAR. 

Saptu malam nanti digedung Ba- 
Mai Kepolisian di Djl. Gadjahma- 
da (muka SMA/B) Semarang akan 
diselenggarakan Malam Kesenian 
Peiadjar. Disamping akan diper- 
tundjukkan berbagai njanjian, ta- 
ri-tarian dan Djaja Sastera, djuga 
akan dihidangkan sandiwara 4 ba 
bak dgn tjeritera ,,Derita”. Hasil 
bersih dari pendapatan malam ke 
senian itu akan dipergunakan utk 
amal, dan penjelenggaraannja di 
usahakan bersama oleh gabungan 
peladjar?2 dari SGA I dan HH Ne- 
geri, SGA Masehi, SMA/A Negeri 
dan SMA PGRI Semarang. Harga 
kartjis ditetapkan Rp. 10.— untuk 
klas I, dan kelas II serta III ma- 
sing2 Rp. 5.— dan Rp. 2,50. 

PENTJURI DI BINGKIL MAT- 
DISKAN TERTANGKAP DI 

BLORA. 

Dengan bantuan Kepolisian Ne 
gara setempat oleh pihak Pendja 
ga Keamanan Kontrole Dinas (PE 
KO) Semarang telah dapat ditang 
kap seorang jang dituduh mela 
kukan pentjurian dengan mem- 
bongkar. brandkas di bingkil Mat 
@diskan Djl. Dr. Djawa Semarang. 
Penangkapan dilakukan di Blora 
pada tgl. 13 Des. jbl. Pentjurinja 
jang -telah tertangkap itu berna 
ma Snt. dan ternjata seorang pe 
kerdja dari bingkil tsb. Beserta 
penangkapan itu telah dapat disi 
ta pula bukti barang2 perhiasan 
seharga Lk. Rp. 21,000,— Snt. 
mengakui bahwa ia telah melaku 
kan pentjurian ditempat madjikan 
nja sendiri dengan membongkar 
brandkas pada tgl. 10 Desember 
jl. Demikian keterangan jang kita 
“dapat dari PEKO. 
$ 

SEORANG NJONJA BELANDA 
INDO GANTUNG DIRI. 

Kemarin pagi disalah satu rumah 
dibilangan Lampersari, telah keda 
patan seorang nj. Belanda Indo 
mati menggantung diri. Ia telah 
melakukan perbuatannja jang ne 
kad itu dalam kamar tidurnja. 
Apa sebab ia telah menggantung 
diri tadi, masih dalam penjelidi 
kan jang berwadjib. 

UDJIAN MENGARANG 
BUNGA. 

Pada tgl. 15 dan 16 Desember 
jad. di Semarang akan diadakan 
,udjian mengarang bunga” jang 
diselenggarakan dibawah pimpi- 
nan Panitia udjian dari ,,Jajasan 
Merangkai Bunga Djakarta” jg 
diketuai oleh Ibu Sukanto, isteri 
Kepala Kepolisian Negara. Pani- 
"tia udjian itu terdiri dari 2orang 

dari Jaj. Merangkai Bunga Dja- 
karta dan seorang wakil dari Ke 
menterjan Pertanian dan di: ikuti 

'oleh murid2 dari nj. Soepratikno 
dan nj. Thio An Ho Semarang, 
nj. Apdurrivai dan nj. Soejadi Sa 
latiga. Udjian tertulis (teori) di- 
adakan pada tgl. 15 Desember jad. 

Idi Balai Wartawan Semarang da- 
Iri dj. 9 sampai dj. 11, sedangkan 
'udjian praktek diadakan tanggal 
16 Des. dari dj. 8 — 10.30 bertem- 
pat di Balai Polisi, @jl. Gadjah- 
mada Hasil2 ndjian itu kemudian 
akan dipamerkan di Balai Polisi 
untuk undangan dari dj. 11.39 — 
12.00 dan utk. wmum sesudah dj. 
12.00. Pemberian idjazah bagi me 
reka jang lulus dilakukan pada 
tgl. 17 Des. df R.M. Lido, dimulai 
dj. 16.30 dengan diberi tjeramah 
penting oleh Wakil Jaj. Merang- 
kai Bunga Djakarta bagi para 
anggauta2 perkumpulan seni me- 
ngarang bunga Semarang. Menu- 
rut keterangan, idjazah jang akan 

: diberikan dalam udjian tsb. di- 
atas diakui oleh Kementerian Per 
tanian. - 

Berita selandjutnja dari Perkum 
pulan Mengarang Bunga Semg.   
(menjatakan, bahwa pameran kara 
ngan bunga jang diadakan di Ba 

Polisi Djawa Tengah (muka 

jakni hari Minggu tg. 16/12 mulai 
ajam 12,30, dan hari Rabu tg. 19 
Des. djuga mulai djam 12,30. 

Kompi TNI Jg 
MENJAMBUNG BERITA tentang pa. 1 » . : 

jakan ditugaskan untuk Kepolisian PBB, lebih djauh dapat dikabar- 
kan, bahwa” pada tgl. 13/12 distadion Semarang, Panglima Divisi Di- 
ponegero telah mengadakan inspeksi atas perlengkapan dan anak 
buah ? kompi Tentara jang akan ditugaskan ke Suez sebagai pa- 
sukan polisi PBB. 2. Kompi itu terpilih dari anggauta2 Kesatuan 
jang ada di Djawatengah ini dan masing2 dibawah pimpinan Kap- 
ten Sukarno dari R.I. 13 dan Kapten Suprapto dari R.I. 14. 

Berdjunnglah Uk Per. 
damaian Dan K

eadilan 

TT IV Ke 
Akan Ke : 

sukan? A.D, dari Terr. IV jg 

  

  

ada 2 
5 dr   

Dalam amanatnja jang ditudju- 
kan kepada pasukan itu Panglima 
Divisi antara lain menjatakan .bah 
wa perlengkapan jang diberikan 
itu adalah sudah menurut kemam- 
puan Angkatan Perang kita tetapi 
jang mungkin lebih baik dari ne- 
gara lain. Tetapi mereka tidak 
usah silau memandang keadaan jz 
sedemikian itu. ,,Saudara2 mening 
galkan tanah air adalah berdjuang 

   akan jang | 

Harapan Besar A. Bachtiar 
dilangsungkan di 
Djum'at malam kemaren dengan 
piala2 bagi para 

babak ke 190 — pemain Arovach 

  

— KEDJUARAAN TJATUR INDONESIA 1956 — 
Seperti diketahui, tournament tjatur untuk merebut gelar Djuaraj 
Tjatur Indonesia th. 1956 dilangsungkan di Magelang mulai tgl. 
3 s/d 14 Desember, Tournament itu di ikuti oleh djago2 tjatur se- 
luruh Indonesia, Sebelum pertandingan dimulai, djago2 tjatur itu 
berdiri sedjenak dimuka lensa seperti tampak pada gambar diatas. 

| duduk ditengah2 pakai petji adalah Residen Kedua Sukardji, 
disebelah kanannja jalah Kepala Kepolisian Kares. Kedu Pemb. 
omisaris Besar Suhartojo, dan disebelah kiri Residen jalah B. Hu- 

tagalung djuara tjatur Indon. 1955. 

TJATUR « 
NDONOSTA A.Bachtiar 

Leading! 
Djuara Th. '56 

TOURNAMENT TJATUR untuk merebut kedjuaraan Pertjasi ig Magelang sedjak tgl. 3 Desember diachiri pada 
resepsi perpisahan dan pembagian 
dilakukan oleh Residen Kedu Su- 
— pertandingan sedang memasuki 1 yach Baehtiar (Bandjarmasin) dalam ke adaan leading dengan 64 bidji kemenangan, kemudian Wotulo dari Djakarta, dan B. Hutagalung djuara Indonesia 1955 waktu itu masih 

  

   

: emenang jang 
kardji. Waktu berita ini ditulis 

  

meduduki nomor 3 

Adapun pertandingan? jang ber 
langsung dalam rangka babak fi- 

Nian D area Degan Hn nale, hasil-hasilnja adalah shb.: 
ap : anak ke “Ik olis Sema 

ketjuali ikut mempelihara perda- rang —— B. Hutagalung XV. 2. 
maian dan keadilan”. Demikian 
amanat Panglima achirnja. 

|. Sebagaimana dikabarkan untuk 
'mendjadi pasukan polisi PBB itu 
dari Indonesia akan angkat 3 
kompi Tentara jang terpilih 2 dari 
:Divisi Diponegoro dan 1 kompi da 
iri Divisi Brawidjaja. 

Di Mesir itu mereka akan men- 
djalankan tugas kabarnja untuk 8 
bulan lamanja atau paling larabat 
1 tahun. Dalam hubungan dengan 
ini Perwira Pers Divisi Diponego 
iro belum dapat menentukan ka- 
'pan kesatuan ini berangkat me- 
ninggalkan tanah air. 
Lebih landjut dapat ditambah- 

kan bahwa perlengkapan jang di- ! 
bawa serta oleh pasukan ini menu | 
rut keterangan, lebih istimewa da 
ri perlengkapan2 jang dimiliki 
oleh kesatuan lainnja. Kesemuanja 
ini disesuaikan dgn keadaan iklim 
disana dan pula mengingat ada-' 
nja pergaulan sesama tentara da- 
ri pelbagai negara itu. 

| Diantara perlengkapan itu terda 
pat pakaian2 untuk lapangan, ha 
rian, upatjara, pesiar jang terbi- 
Ikin dari kain baik2, kemul wol, 
pet jang memakai ,,zembel” diba- 
gian tengkuk seperti jang biasa 
dipergunakan oleh tentara Dje- 
pang waktu serbu Indonesia, dll. 

! 

  

  

TENTANG PENDAFTARAN BA- 
RU EX ANGG. CTN. 

Pihak Penerangan TT IV kabar 
kan, bhw pendaftaran baru (her- 
registratie) ex. anggauta CTN di 
TT IV dilaksanakan oleh  PDM/ 
KMK setempat. Bagi anggauta2 di 
daerah KMKB Semarang, anggau- 
ta-anggauta ex. CTN jang mendaf 
tarkan diri harus dapat menun- 
djukkan surat keputusan -pember 
hentian dari keanggautaan CTN jg 
telah disjahkan oleh P.I. CTN jg 
bersangkutan: djika surat kepu- 
tusan itu hilang atau rusak/belum 
menerimanja, maka harus dapat | 
menundjukkan surat keterangan 
dari P.I. CTN dimana mereka di 
rawat (di-dislokeer) sebelum di- 
berhentikan dari keanggautaan C. 
(T.N. Pendaftaran akan ditutup tg 
31 Desember 1956. 

adic: 
SIARAN RADIO R. 1. 
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SEMARANG, 17 Des. 1956:   
dan Moh. Jatim. 

Djam 06.25 Njanjian Nien. 06.45 
Orkes Mantovani. 07,10 O. H. Pu 
tri Maluku. 07,45 Suara Achmad 

: 13,15 Sesando 
Timur. 13,30 Aneka Irama. 14,10 
O. M. Bukit Siguntang. 17,00 Kle 
nengan Sore. 18,15 Hiburan Sen- 
@ja. 19,30 Ruang CPRAD. 18,45 Hi 
buran Sendja (landjutan). 20,30 
Dari dan untuk Pendengar. 21,00 
Siaran Penerangan... 21,15 Siaran 
Tritunggal. 2,15 Siaran Tritung 
gal (landjutan). 23,00 Penutup. 

SURAKARTA, 17 Des. 1956: 

Djam 06.10 Lagu2 Waitz. 06.30 
Indonesia Populer. 06.45 Lagu2 
Sunda. 0726. Rajuan pagi. 07,50 
Mambo ria. 13,10 Klenengan dari 
Kraton, 14,10 Klenengan dari Kra 
ton (landjutan). 17,00 Ruang JP 
AT. 1740 Varia Djawa Tengah. 
17,50 Irama Indonesia, 18,15 Olah 
raga kita. 18,30 Seni Karawitan. 
19,30 Langgam ' dan Krontjong. 
20,30 Porcy Faith. 20,45 Sarase- 
han Kasusasteraan Djawa. 21,20 
Siaran Tritunggal. 22.15 Siaran 
Tritungal (andjutan). 23,00 Pe- 
nutup ' 

JOGJAKARTA, 17 Des. 1956: 

Djam 06.10 Musik pagi. 06.35 
Tembang Sunda. 07,20 Karawitan 
Studio Surakarta. 07,30 Njanjian 
Italia, 07,45 O.M. Bukit Siguntang 
13,10. Njanjian Fillen Scott. dll. 
13,45 Tionghoa modern. 14,10 Pus 
pa Remadja. 17,00 Mari Bergembi 
ra. 1745 Piano Sore. 18,15 Terke 
nal-digemari. 19,40 Njanjian Serio 
sa. 20,15 Permainan Gender. 20,30 
Saju Meraju. 21,15 Siaran Tritung 
gal. 22,15 Siaran Tritunggal (lan 
djutan). 23,00 Penutup. 

DJAKARTA, 17 Des. 1956: 

Djam 06.30 Enam Serumpun. 
07,30 Radio Orkes Surakarta. 13,10 
Orkes Sesando Timur. 13,30 Seni 
Djawa Studio Surakarta. 14,10 Nja 
njian Rosita dll. 17,15 Kesenian 
Lampong. 18,30 Ilmu dan Seni. 
20,40 Sekuntum Melati. 21,30 Solis 
ten. 22,15 Orkes Melaju. 23.00 Pe 
nutup. 

TJIREBON, 17 Des. 1956: 

Djam 06.10 Suara Upit dan Mar 
mah. 06.30 The Melachrino strings 
07,10 Maengket Merpati. 07,30 
Bingkisan dari Studio kita. 13,10 
Gending Djawa. 13,40 Luis Arm- 
strong. 14,10 Orkes Tanpa nama. 
17,00 Siapa Tjerdik siapa Gesit. 
17,30 Siaran A.P. 18,15 Ruangan 
Penerangan. 18,30 Permainan Gi- 
tar. 19,20 Orkes Kr. Hasrat Me- 
injala, 20,15 Instrumentalia, — 20,30 
Gelanggang Wanita, 21,15 Ketjapi 
Rebab. 22,15 Orkes Gambus. 23,00 
Penutup. 

  

  
POLISI SERGAP RUMAH GADAI 

' GELAP,   

M. A. Wotulo Makasar — 
Thiong Soe Surabaja 1—0. 3. VTP 
Tobing Djakarta 
Magelang 4—4, 4. Satar Sclo — 
Suparno. Tegal 1—0. 5. Kusno Ban 
dung 

k—I4, 6 Sis Basuki Jogja — Liem | 
Hong Gie Djakarta O—1. 7. 
vach Bachtiar Bandjarmasin — H. 
Maksum Malang 1—60. 
ke II: 1. B. Hutagalung Djakar- 
ta — H, Maksum Malang 1—4. 2. 
Liem Hong Gie Djakarta — A. 
Baswedan Surabaja 0—1. 3. A. Bas 
wedan Surabaja — Sis Basuki Jog 
ja 10. 4. Suparno Tegal — Kus- 
no Bandung 1—0. 
Magelang — A. Satar Solo 0—1. 6. 
Liem Thiong Soe Surabaja 
VTP Tobing (Djakarta) 

17. Cholis Semarang — M. A. Wo- 
itulo Makasar 0—1. 

kassar) ditunda. 2. V. T. 
bing (Djakarta) — Cholis Z. 
marang) 1—0. 3. A. Staar (Sura- 
karta) — Liem Thiong Soe (Sura- 
baja) 1—0. 4. Kusno (Bandung) — 
A. Busairi (Magelang) 0—1. 5. Sis 
Basuki (Jogja) — Suparno (Tegal) 
1—0. 6. Arovach Bachtiar (Bandjar 
masin) — A. Baswedan (Surabaja) 

Liem 

— A. Bussaeri 

A. Baswedan Surabaja 

Aro- 

Babak 

5. A. Busaeri 

ditunda. 

Babak ke-III: 1. B. Hutagalung 
(Djakarta) — M. A. Wotulo (Ma- 

P. To- 
(Se- 

4, 7. H. Maksum (Malang) — 
Liem Hong Gie (Djakarta) ditun- 
da. Adapun pertandingan ulangan 
babak ke-II antara Liem Thiong 
Soe (Surabaja) — V.T.P. Tobing 

Djakarta berachir W— 14. 
Babak ke-IV: 1. Cholis (Sema- 

rang) — A. Satar (Surakarta) 1—0. 
2, M. A., Wotulo (Makasar) — vV. 
ta P, Tobing (Djakarta) ditunda. 
3. Liem Hong Gie (Djakarta) — 
B. Hutagalung (Djakarta) ditunda. 4. A. Baswedan (Surabaja) — M, 
Maksum (Malang) 1—9. 5. A. Bu- sairi (Magelang) Sis Basuki 
(Jogja) 19—g. 6. Liem Thiong Soe (Surabaja) Kusno (Bandung) 
ditunda, 7. Suparno (Tegal).:— A. Bachtiar (Bandjarmasin) 1—0. 
Babak ke-V : 1, G. Tobing (Dja- 

karta) — B. Hutagalung (Djakar- 
ta) ditunda. 2. Satar (Surakarta) 

M. A. Wotulo: (Makassar) 0—1: 
3. Kusno (Bandung) — Cholis (Se- 
marang) —14. 4, Sis Basuki (Jog 
ja) — Liem Thiong Soe (Suraba- ja) K—4. 5. Arovach Bachtiar 
(B'masin) A. Busairi (Mage- 
lang) 1—0. 6. H. Maksum (Malang) 
— Suparno (Tegal) ditunda, 7. Liem Hong Gie (Djakarta) — A, 
Baswedan (Surabaja) 1—0. 
Babak ke-VI:1 R Hutaga lung (Djakarta) — A. Baswedan 

1—. 2 Soeparno (Tegal) — Liem Hong Gie (Djakarta) 01. 3 A. Busairi (Magelang) — H. Maksum 
(Malang) 1—0. 4 Liem Thiong Soe (Surabaja) — A. Bachtiar (Bandjar masin) 0—L. 5. Cholis Z. ' (Sema-   rang) — Sis Basuki (Jogja) 1 | 6. M. A. Wotulo AN badan 5 Anam Ten 0, 7. VW Pp. obin jakar — Ka Ik ta) Satar (Sura 

“Babak ke-VIiI: 
tagalung (Djakarta) — 
rakarta) ditunda. 
dung) 

1. B. Hu- 
Satar (Su 

2. Kusna (Ban- 
2g Wa er Pe Tobing (Djakar 

  

PROBLIM No. 41 ,KABUT DEBU” 

   

  

Bung Tomo Tak 
Dapat Menerima 
Keterangan Pem. 
KETERANGAN pemerintah se 

kitar persoalan Angkatan Darat 
jang diutjapkan Perdana Mente- 
ri Ali disidang DPR pada tang- 
gal i2 Desember menurut Suto- 
mo (Bung Tomo) anggota DPR, 
sama “sekali tidak 
pertanjaan2 jang diadjukannja ba 
ru-baru ini, : 

menjinggung 

Sutomo menjatakan bahwa ke- 
terangan pemerintah itu oleh Per 
dana Menteri Ali dimaksudkan 
untuk ,,menfjoba-ijoba “menutupi 
pokok persoalan kita bersama se 
karang ini”, 

Dalam hubungan ini ia menje 
but ,,pristiwa Lie Hok Thay-Rus 
lan Abdulgani” jang dianggapnja 
sebagai pokok persoalan. 
, Dalam keterangan  tostulisnja 
jang disiarkan oleh Dewan Hari 
an PRI partainja Sutomo memu- 
satkan keterangannja pada ,,po- 
kok rsoalan” jang dimaksud- 
kan itu jang tidak terdapat dalam 
keterangan pemerintah. Ia kata- 
nja akan menggunakan hak ang 
ket dan interpelasi sebagai ang 
gota Parlemen. : 

Djuga ketua Praksi Katolik da 
lam Parlemen, Sutarto Hadisudib 
jo atas pertanjaan mengenai ke- 
terangan pemerintah tentang ke- 
djadian2 dalam Angkatan Darat, 
menerangkan, bahwa sebenarnja 
tidak ada soal baru dalim kete- 
rangan itu, daripada berita2 jang 
telah sering kita batja. Tapi ke- 
terangan itu adalah keterangan 
resmi dari pemerintah, dan bagi 
kita hal itu merupakan pegangan 
untuk tindakan2 selandjutnja. Su 
dah tentu kita lebih mempertja- 
jai pernjataan resmi dari peme- 
rintah daripada berita? sebelum 
itu, karena kita pertjaja, bahwa 
pemerintah mempunjai bahan2 jg 
lengkap. 

Atas pertanjaan, apakah dalam 
keterangan itu sudah dapat di- 
gambarkan, bagaimana mentjari 
»way-out” dari kesulitan jg kita 
hadapi, ia katakan, bahwa ia se- 
penuhnja menjetudjui bagian ter 
achir dari keterangan pemerintah, 
Supaja para politisi mau memba 
tasi diri dalam memberikan kete 
rangan jang bisa mengeruhkan 
suasana (Antara), 
NN” ” yg   

    

Baru2 ini oleh pihak Polisi di HARGA EMAS, TN Kudus telah disergap rumah ga- UhOSOS atm,” Suaka sOrdoka” dai gelap jang diketemukan didae (SEMARANG, 14 Des. 1956: 
rah kota tsb. Beberapa barang-ba (24 karat: djual |... Rp. 48,— rang bukti antara lain terdapat beli . Rp. 47,— sepeda telah dibeslah, dan  dua'22 karat: djual | Rp. 44,50 
orang Tionghoa jang menjelengga ! | beli & “« Rp. 42,50 rakan penggadaian gelap itu telah DJAKARTA, 13 Des. 1956: 
diperbal. Siapa nama terdakwa | Emas n0. Ll karcskongnkannan Rp. 48.15 tsb tidak diterangkan, lhzmas MO, 8 sentana Bp 41,15 

  

(P. v.d. Boogaard) 

  

Putih: Rd8, Pb4, Bas, 

Mdl, Be3, Kc6, Ke7, 

(7 buah) 

Hifam: Rh7, pion b6, 

C5, d6, d4, f4, (6 buah) 

Putih djalan dulu hitam 
mat dalam 3 (tiga) zet. 

Djawaban betul diberi 
nilai 2. 

Surat2 djawaban di- 
tunggu selambat2nja 10 
hari setelah problim 
ini dimuat dan di ala- 
matkan kepada Redaksi 
Harian ,,Suara Merde- 

ka” Semarang, dengan 

diberi tanda ,,Tjatur”. 
ta) 01. 3. Sis Basuki (Jogja) — 
M. A. Wotulo (Makassar) 0—1. 4. 
A. . Bachtiar (Bandjarmasin) 
Cholis (Semarang) 1—0. 5. H. Mak 
sum (Malang) — Liem Thiong Soe 
(Surabaja) 1—0. 6. Liem Hong Gie 
(Djakarta) — A. Busairi (Mage- 
lang) 0—1. 7. A, Baswedan (Sura- 
baja) — Suparno (Tegal) 1—0. 
Babak ke-8: 1. Suparno 

(Tegal) — B. Hutagalung. (Dakar 
ta) 1—0, 2. A. Busairi (Magelang) 
— A. Baswedan (Surabaja) 0—1. 
3. Liem Thiong Soe (Surabaja) — 
Liem Hong Gie (Djakarta) 0—1. 
4. M. Cholis (Semarang) tg 
Maksum (Malang) 01. 5. M.A. 
Wotulo (Makassar) Arovach 
Bachtiar (B'masin) ditunda. 6. V. 
T. P. Tobing (Djakarta) — Sis 
Basuki (Jogja) 0O—1. 7. A. Satar 
(Surakarta) —  Kusno (Bandung) 
1—0 
Babak ke-9: 1. Kusno (Ban 

dung) — B. Hutagalung (Djakar- 
ta) 0—1. 2. Sis Basuki (Jogja) — 
A. Satar (Surakarta) W4—4. 3. Aro 
yach Bachtiar (B'masin) — V, T. 
P. Tobing (Djakarta) 1—0. 4. H. 
Maksum (Malang) — M. A. Wotulo 
(Makassar) 0—1. 5, Liem Hong Gie 
(Djakarta) — Cholis (Semarang) 
ditunda. 6. A. Baswedan (Suraba- 
ja) — Liem Thiong Soe (Soeraba- 
ja) 1—0. 7. Suparno (Tegal) — A. 
Busairi (Magelang) 0—1. 
Djawaban: problim no. 39 "Te 

gas Tangkas”. 1. Mg6—e4, Ma5X 
Bb4. 2. a3XMpb4, Bb6XMp4. 3. 
Pa7—gl4 mat, dil, Mereka jang 
betul djawabannja, nilainja kami 
tambah dengan 2. Hadiah2: dalam 
minggu ini hadiah2 kami sampai 
kan per pos kepada  S. Karsono 
Solo, $S. Kasmini Semarang, Bam 
bang Sudjadi Salatiga dan R. Sar 
wono Sragen. 

  

HASIL PEMUNGUTAN DERMA 
BALA KESELAMATAN. 

Bala Keselamatan Semarang se- 
lama bulan Nopember jl. telah me 
lakukan pemungutan derma guna 
Hari Natal 1956, dan hal ini telah 
mendapatkan idzin dari pihak DPD 
Kotabesar Semarang. Sesudah ha- 
bis waktunja, pemungutan derma 
2 Ka menghasilkan Rp. 

SPP PPP 

POLISI P.B.B. DARI TT. IV. 
Pada gambar ini kelihatan 3 kom 
pi dari T.T, IV jang sedianja 
akan diberangkatkan hari Djum 
'at ke Mesir, sebagai Polisi PBB 
tetapi berhubung dengan satu dan 
lain hal keberangkatannja ditun- 

da. (NAPPHO), 

      

2 -- Di Kalangan PNI Mulai Tampak: 
Rasa Tidak Puas Thd Ruslan? 
Kedudakaonja Akan Ditladjau Dim Pertemuan 3 
Partai Besar, Pemerintah ?—Soal Wk.-Presiden Dan 

Menteri Pertahanan Minta Segera Diselesaikan 
HEBOH DISEKITAR Menteri Luar Negeri Ruslan Abdulgani setelah diumumkannja 

bermatjam2 fotocopie jang menjebabkan Djax sa Agung mendengar lagi keterangan2 dari 
Menteri Ruslan Abdulgani, tetap masih merupakan soal jang hangat sekarang ini, meskipun 
dalam beberapa soal lainnja tampaknja sudah ada persesuaian pendapat diantara partai2. Di 
samping soal ini oleh sementara kalan gan didfadikan bahan untuk menjerang kedudukan ka 
binet, maka soalnja djuga ditindjau dari segi lainnja, jaitu jang mengenai pembotjoran foto copie2 itu jang dilakukan oleh instansi2 jang tertentu. 

  

Ganti Kerugian 
| Perang'Djepang 
Supaja: Diselesaikan 
Dengan'Tjepat—Kata 

Tanaka 
THOSIO TANAKA, anggota 

Dewan ' Partai, Partai Sosialis 
Djepang, jang telah mengundju- 
ngi Indonesia selama kira2 dua 
minggu lamanja, menerangkan da 
lam pertemuan ' dengan Komite 
Perdamaian Indonesia, bahwa ia 
telah “ membitjarakan masalah 
pampasan dgn Perdana Menteri 
Ali Sastroamidjojo waktu ia me 

ingadakan kundjungan kepadanja. 
“Tanaka katakan, bahwa 'ia 
akan mengandjurkan kepada pe- 
merintah Djepang, supaja masa- 
lah ganti kerugian perang kepa- 
da Indonesia ini diselesaikan de 
ngan lekas. 

Mengenai masalah pampasan 
ini Tanaka telah ' mengadakan 
pula pembitjaraan dengan Duta 
Istimewa Djepang di Indonesia. 
Eji Wajima. Eiji Wajim, sendiri 
menjatakan persetudjuannja s»tas 
maksud saja tsb.. kata Tanaka 
Dalam pertemuan denga, Ke 

mite Perdamaian Indonesi, ter 
sebut jang diadakan Rebo pe- 
tang dirumah  H. Siradjuddin 
Abas sebagai salah seorang Ke 
tu. Komite Perdamaian Indone 
sia, oleh 'Thosio Tanaka diben- 
tangkan tentang kegiatan Komite 

#Solidaritet Asia. 
Menurut Tanaka, Komite Soli 

daritet Asia didirikan atas dasar 
semangat Bandung dan bertu- 
djuan memperthankan perdamai 
an dan turut berusihs dengan ak 
tif untuk pengurangan ketegang 
an internasional. Komite tsb. per 
tiaja kepad, prinsip2 hiduo ber 
dampingan setjara damsi dianta 
ra bangsa2, 

Reunie Bekas 
»Lasjkar Rakjat" 

Tenaga2 Jg Terpentjar 
DENGAN mendapat perhatian 

besar, Kemis pagi 'digedung Pro-, 
klamasi Pegangsaan Timur Dja- 
karta telah dilangsungkan upatja 
ra pembukaan pertemuan besar 
(reuni) bekas ,,Lasjkar Rakjat” 
Diawa Barat. 
Tampak hadlir diantaranja Wa 

likota Sudiro, Komandan KMK 
BDR jang baru Major Dachjar, 
Mr, Iwa Kusumasumantri dan be 
kas Major Achmadi. 

Chairul Saleh selaku Ketua Pa 
nitia sementara penjaluran tenaga 
ex ,,Lasjkar Rakjat” Djawa Barat 
dalam pidato pembukaan men- 
djelaskan maksud daripada reuni. 

Chairul Saleh dalam pidatonja 
tentang maksud reuni itu menja- 
takan bahwa dalam reuni nanti 
bekas pemimpin2 Lasjkar Rakjat 
akan memberikan pertanggungan 
djawabnja kevada anggauta2. ,,Se 
telah berpisah Ik. 10 tahun, seka 
rang ini kita berkumpul lagi utk 
menjatukan kembali tenaga2 jang 
terpentjar2. Perkembangan seka 
rang sudah berobah. Karena itu 
sifat perdjuangan kita pun akan 
disesuaikan dgn keadaan dewasa 
ini”, demikian kata Chairul Sa- 
leh. Selandjutnja ia  menerang- 
kan, bahwa terutama dalam meng 

datang, ex. Lasjkar Rakjat harus 
bisa ikut aktif menentukan nasib 
pediuang2 kemerdekaan (Antara)... 

Ouotum Hadji 
Minta' Ditambah 
Mendjadi 15.000 Orang 
KEMENTERIAN2 Agama 

dan Perhubungan baru2 ini te 
lah bersama2 menjampaikan 
usul kepada Menteri Keuangan 
untuk menambah guotum hadji 
dari 12.000  mendjadi 15.000 
orang. Usul ini berdasarkan ke 
sanggupan pihak Kementerian 
Perhubungan untuk menjedia, 
kan kapal2 baru jang akan dan 
sudah datang sebagai tambahan 
pengangkutan hadji. 

Sementara itu, kepada Peme- 
rintah Saudi Arabia disampaikan 
usul djuga supaja pengangkutan 
hadji dengan pesawat terbang da 
ri Djeddah ke Medin, diperke- 
nankan dengan menggunakan pe 
sawat2 GIA. Usul ini dimadju- 
kan karena menurut kenjataan- 
nja, dalam pengangkutan ini Sau 
di Arabia Airways seringkali ke 
kuranga, pesawat, sehingga para 
djemaah hadji itu terpaksa me- 
ngalami keadaan darurat. 
MOBBRIG. KOMPI 5138 DJUARA 

brig. Kompi 5138 telah diresmi- 
kan pembukaan lapangan Volley- 
ball di Srondol. Berkenaan dgn 

jitu diadakan pertandingan volley- 
'ball segi tiga jang hasil?nja sbb.: 
Mobbrig. Kompi 5138 — Mobbrig. 
Kompi 5110 3—0: Mobbrig. Kompi 
513 — Kompi 5110 3—1 dan Mob 
brig. Kompi 5138 — Mobbrig. Kom 
pi 513 3—2. Dengan angka? tsh., 
maka Mobbrig. Kompi 5138 men- 
djadi djuara, Kompi 513 runner 
up dan Kompi 5110 mendjadi dju 
ru kuntji. Untuk djuara I, II ma 
sing2 diterimakan piala2. 

PAMERAN POOL'S INDUSTRI. 
Dalam Fancy Fair Hwa Eng di 

Bodjong jang sore ini dj. 16.00 di 
buka, terdapat pula pameran pe 
rabot rumah tangga dari Pool's 
Industrie jang namanja tak asing 
lagi bagi para pembatja. Silahkan 
batja iklannja jang dimuat hari 

ini. 

  
Utk Menjatukan Lagi! 

Tampaknja seperti ada perlom 
baan, disatu pihak orang hendak 
mempersalahkan Menteri Ruslan 
Abdulgani karena didalam foto 
copie2 itu ternjata ad, disebui2 
sangkut pautnja dengan perkara 
Lie Hok Thay dan  karenanja 
soalnja menjangkut2 pula kedu- 
dukan kabinet. Dilain pihak 
orang membesarkan - peristiwa 
pembotjoran fotocopie2 jang se 
benarnja belum boleh diumum- 
kan, tetapi karen, dilakukan pem 
botjoran rahasii oleh instansa? 
Pemerintah maka didesak untuk 
mengambil tindakan2 jang keras 
terhadap jang bersalah membo: 
tjorkannja. 
. Seperti diketahui, sampai saat 
ini tidak ada satu partaipun jang 
setjara resmi menghendaki dibu- 
barkannja kabinet atau diadakan 
reshuffle, ketjuali desakan perse 
Orengan iang menjatakan kehen 
dak demikian. 

Kalau tadinja dikalangan PN? 
tampaknja tidak bersedia mengor 
bankan Menteri Ruslan A bdulga 
ni, maka diwaktu terachir ini 
pendapat jang demikian itu ti- 
dak kompak lagi, untuk tidak me 
ngatakan. bahwa dikalangan P 
N.I. sendiri mulai timbul “ rasc 
kurang puas. Sebegitu diauh me 
sih belum diperoleh ketegasar 
tentang salah atau tidaknia Mer 
teri Ruslan Abdulgani, ketjuali 
apa jang sudah diumumkan oleh 
Panitia Moh. Roem jang menga 
takan bahwa ridak ada alasan ur 
tuk menuntut Menteri Ruslan 
Abdulgani didepan pengadilan. 
Dewasa ini orang sedang me- 

nunggu hasil pemeriksaan jg dila 
kukan lagi oleh Djaksa Agung 
dan sedikit banjaknja sikap Djak 
sa Agung ini akan memberikan 
pengaruhnja terhadap kebulatan 
dikalangan PNI jang tetap hen- 
dak mempertahankan Menterinja 
dalam kabinet itu. Dan dalam hu 
bungan ini perhatian orang djuga 
masih tetap ditjurahkan kepada 
rentjana pertemuan tisa partai 
sesar Pemerintah, jang 
sekarang ini ternjata selalu bisa 
mendapat djalan keluar dari ber 
bagai perbedaan pendapat dika- 
angan partai2 Pemerintah itu. 
Diuga jang mengenai masalah di 
sekitar kedudukan Menteri Rus. 
lan dalam kabinet akan ditindjav 
pula. Apakah didalam pertemuan 
itu nanti betul2 dapat ditjapai 
persesuaian pendapat dan panda 

TJILATJAP 
TJILATJAP BAND::7R UDAN 

REBON. : 
Setelah - mengalami masa petje 

klik ikan selama lebih dari 8 bu 
lan, para nelajan - disepandjang 
pantai Tjilatjap sedjak Ik. 2 ming 
gu ini sedang mengalami bandjir 
udang rebon. 
Udang rebon adalah djenis 

udang jang ketjil2 berwarna me 
rah muda dan lazim didjadikan 
bahan pembikinan - trasi kwalftet 
pertama. 
Perahu2 pajang besar tiap ha 

rinja dapat menangkap udang 
rebon rata2 antara 6 sampai $     

hadapi kongres veteran jg akan! 

ton hingga balai lelang Kopera 
si Minosarojo jang luas itu se 
ring2 tak dapat muat tumpukan? 
udang rebon, jang dibawa ma- 
suk oleh para nelajan: 
Demikian banjaknja hasil udang 

itu, hingga harganja amat rendah 
jakni tiap kg paling tinggi Rp. 
Na bahkan kadang? hanja Rp. 

175. 
Selain dari pada itu, djuga ki 

ni mulai dapat tertangkap pelba 
gai djenis ikan di Teluk Penju 
jantaranja ialah djenis2 ikan jang 
termasuk kwalitet baik seperti 
ikan2 Dawah, Tengiri dan Ba- 
leng. 

PURWODADI 
4 HA. SAWAH DIDAERAN 

PURWODADI TERENDAM AIR. 
Menurut keterangan kantor Ka 

residenan Semarang berhubung 
dengan turun hudjan terus mene 
rus belakangan ini, maka desa 
Mangunsari, daerah Purwodadi 
mengalami bandjir, hingga selu- 
as kira2 41 Ha. sawah, tengge- 
lam dan lainnja tergenang air. 
Sampai sekarang oleh kantor 

Karesidenan Semarang belum di 
terima lapuran, tentang kerugian 
jang dialami oleh rakjat desa 
tersebut. 

JOGJAKARTA 
KONGRES BEKAS TENTARA 
PELADJAR DAN PELADJAR 
DEMOBILISAN SUMATERA 

TENGAH. 
Tanggal 11 Desember di Jogja 

telah dibuka Kongres Bekas Ten- 
tara Peladjar dan Peladjar Demo- 
bilisan Sumatera Tengah, dengan 
dikundjungi oleh 150 utusan. Da- 
lam kongres itu dibitjarakan soal2 
jang berkenaan dengan Kongres 
Veteran jang akan datang, dan 
pengisian revolusi 1945. Kongres 
djuga mendengarkan prasaran Mr, 
Ruslan Saleh mengenai sumba- 
ngan tenaga dan fikiran dlm meng 
hadapi pembangunan Indonesia 
umumnja Gan Sumatera chususnja.   

Kamis pagi oleh Komisaris Mob : 

  

Kongres telah memilih presidium 
terdiri atas 5 orang, jaitu Busta- 
man, Mr... Ruslan Saleh, Maroli 
Goa Dahler dan Wahidi Ka- 
ar. 

PERUNDINGAN ANTARA 
MAJOR ISMAN DGN P.K.B. 

SEMPU MULJONO 
Rebo pagi bertempat dikantor 

besar polisi Djakarta telah di 
adakan perundingan antara Ma- 
jor Isman dari MBAD dan Ke- 
pala DPKN Djakarta Raya Pem 
bantu Komisaris Besar Sempu 
Muljono. Perundingan berlang- 
sung lebih kurang 214 djam. Se- 

  

ngan, jang menimbulkan kemau- 
an utk mengatasi banjak matjam 
kesulitan, inipun masih merupa- 
kan pertanjaan jang belum da- 
pat didjawab setjara tegas, 
mengingat bahwa disementara ka 
langan Masjumi dituntut peme- 
riksaan jang lebih teliti jang ha- 
rus disusul dgn penuntutan pula 
djika perlu. - 

1 Soal wakil Presifen dan 
Menteri Pertahanan, 

Pessoalan2 jang mesti ditjapai 
adanja persesuaian pendapat di- 
kalangan partai2 besar a.l. ialah 
jang mengenai lowongan Wakil 
Presiden. Djika tidak perlu diisi 
tentunja memerlukan undang-un- 
dang jang mengatur siapa jang 
harus mendjadi pemangku Presi- 
den dalam hal Presiden berhala- 
ngan mendjalankan tugasnja. Apa 
bila hendak diisi lowongan itu, 
perlu ditjegah timbulnja ' kesan 
perebutan kursi jang sengit dan 
perlu djuga di tentukan tjara me 
milihnja, & 

Selain itu soal kursi Menteri 
Pertahanan jang hingga sekarang 
ini masih tetap dirangkap oleh 

sampai 

P.M., tapi jang oleh sementara 
kalangan dikehendaki supaja di- 
isi (Masjumi). Apakah masih da 
pat dipertahankan pendapat, bah 
wa kursi itu harus tetap di-ad 
interimkan untuk mempertjepat 
penjelesaian kesulitan dalam Ang 
katan Darat. Dan bagaimana me 
ngisi kursi itu tanpa mengubah 
perimbangan kekuatan dari tiga 
besar didalam kabinet sekarang. 
Apakah dengan mengisi kursi 

Menteri Pertahanan nanti menje 
babkan reshuffle jang agak besar 
untuk mendjamain perimbangan 
kekuasaan antara tiga besar dlm 
hubungannja djuga dengan ketja 
man-ketjaman . jang dilantjarkan 
terhadap kedudukan Menteri2 Rus 
lan Abdulgani dan Wakil P.M. 
Moh. Roem. Sampai dimana ke- 
benaran berita2 jang menjatakan 
bahwa Mr. Roem sekarang masih 
perlu istirahat dan apakah sakit 
nja itu nanti tidak didjadikan ala 
san untuk mempermudah reshuffle, 
djuga akan menarik perhatian da   

  

. Gengan resmi sebuah gedung ,,Ba 

'TJIREBON | 
'bu rakjat dalam daerah ketjama 

lam pertemuan antara tiga besar. 
Seperti diketahui, Wakil P. M. 
Mr. Moh. Roem ini pernah me- 
ngetuai Panitia Pemeriksa Peme- 
rintah jang mendengar keterangan 
keterangan dari Menteri Ruslan 
Abdulgani dalam hubungannja ag 
perkara Lie Hok Tay. Tetapi pu 
tusan jang diambil oleh Panitya 
Roem ini menimbulkan rasa ku- 
rang puas disementara kalangan. 

PURWOKERTO | 
BIRO PEMBELA NASIB 

WANITA, 
Guna mengatasi  demoralisasi 

dan memperbaiki kedudukan mas 
jarakat wanita jang menderita si 
fat2 terhina dan teraniaja, maka 
oleh Kantor. Penerangan Agama 
Prop. Djawa Tengah kini telah 
diusahakan berdirinja sebuah ba 
dan jang disebut ,,Biro Pembela 
Nasib wanita”, jang bertugas me 
lajani kebutuhan "masjarakat ke 
wanitaan jang memerlukan nase 
hat, pertimbangan2 dan petun- 
djuk2 tjara membela diri serta 
mengislahkan perkara. 
, Keanggotaan Biro Pembela Na 
sib Wanita itu terdiri dari semua 
wakil2 organisasi wanita dan per 
seorangan jang dipandang mem 
punjai keahlian dalam soal2 hu 
kum. Adapun dasar hukum jang 
dipakai ialah hukum Islam, hu 
kum adat dan hukum negara. 
Dalam penindjauannja kedae- 

rah2 untuk membentuk badan tsb. 
nona Istinah Soenarin dari Kan 
tor Penerangan Agama Prop: Dja 
wa Tengah di Purwokerto mene 
rangkan,bahwa tempat dimana te 
lah dapat berdiri Biro Pembela 
Nasib Wanita ialah: Brebes, Te 
gal, Pemalang, Pekalongan, Pur : 
bolinggo, Bandjarmasin, Solo dan 
Kendal, sedang di Tiilatiap, Pur- 
wokerto, Salatiga dan Purwodadi 
sedang dalam persiapan. 

Atas bantuan dari Kepala2 Dae 
rah dan instansi? lain, makapem 
bentukan Biro tsb. berdjalan Ian 
tjar, bahkan Bupati Brebes dan 
Purbolinggo ikut aktif memimpin 
pemberantasan demoralisasi dan 
mendjadi pelindung Biro Pembela 
Nasib Wanita. 

DJUANA 
BALAI PENGOBATAN PENJA- 

KIT KUSTA BARU. 
Dari sumber jang lajak diper 

tjaja didapat keterangan, bahwa 
belum selang lama ini berkat ker 
dja bersama rakjat di Ketjama 
tan setempat, telah dapat dibuka 
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LAI PENGOBATAN KUSTA" di 
desa Pagerhardjo Ketjamatan We 
daridjaksa, Adapun gedung terse 
but menurut keterangan atas usa 
ha rakjat didalam Ketjamatan 
Sa tersebut, Beaja un f uk membangun gedung se i Rp Oa Ona 8 £ besar : 

    

| LANTJAM AKAN MOGOK. | 
Semua pegawai dan buruh Te | 

tan Gegesik (Kab. Tjirebon) me 
ngantjam akan melantjarkan ak 
Si mogok dalam waktu jang ti- 
dak tertentu, apabila Pusat Ko 
perasi: Tebu Rakjat tjabang pa- 
brik gula Gempol, tidak memenu 
hi tuntutan mereka, menarik kem 
bali surat edarannja tentang 
akan diberhentikannja sedjumlah 
buruh dan pegawai kebun tebu itu 
echir bulan Desember ini. 
, Surat pusat koperasi tebu rak 
Jat tjabang Gempol: tadi, antara 
lain menjatakan bahwa pemban- 
tu2 mandor kebon tehu rakjat, jg 
sudah bertahun? memiliki penga 
laman “akan diberhentikan dari k Ngk era jaggnja achir bulan Des. es ini. Dalam surat tadi tidak diper " 

  

  sudah perundingan maka Major 
Isman tidak bersedia memberikan 
keterangan tentang apa jang di 
rundingkan itu. Ia terus menudju 
ke Markas Besar Angkatan Da- 
rat. 

timbangkan apa alasan?nja teruta 
ma kesalahan2 para pembantu mandor itu tidak ditundjukkan de 
ngan njata. Karena itu mereka 
telah menuntut agar koperasi tsb segera menjabut kembali surat- nja. : 

  Papan, 

“    
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m ke Mos'r oleh 

    

  

hari Gg 
asing semu 
lagi ke V 

kapan bekas ketua umum Dewan 
     

  

    
   

  

Buruh Pusat Budapest-raja 
telah dilarang, Sandor Raoz, d 
salah seorang anggotanja, 
dor Bari, bahwa 
   

  

a Buruh mendjadi alat k 
tra-revolusi, mengganggu 

han ketertiban, memin ah 
organisasi tidak sah, mengobar- Ingan 

n2 jang provoka- kan pemogo 

tif, mengintimidasi buruh, menje 
lenggorakan Fonperensi setjara ti 
dak sah dalam mana ikut serta 
anasir2 kontra-revolusioner, me- 
njeruzan supaia pemerintah di- 
gulingkan, dan memerintahkan 
pemogokan umum. '- 

Keadaan diluar Budapes. 
Seperti diketahui, polisi Honga 

ria telah mengeluarkan — sebuah 
komunike jang mengatakan bah 

    
   

wa setiap orang jang kedapatan 
melakukan salah satu pelangga- 
ran jang tertjantum dalam Hu- 
kum Militer jang dinjatakan ber 
laku pada permulaan minggu 
ini, setjara otomatis akan didja 
tuhi hukuman mati. ea 

Harian Jugoslawia ,,Borba” 
Kamis mengabarkan bahwa po- 
Isi Hongaria malam Kamis jl. 
melepaskan tembakan2 untuk 
membubarkan sebuah demonstra 
si buruh di Eger, Hongaria timur: 
laut, hingga 
3 orang lagi mendapat luka2. 
'Koresponden harian tsb. sete- 

rusnja melaporkan bihwa demon 
strasi buruh tadi dilakukan dimu 
ka gedung pertjetakan, menun: 
tut supaja tuntutan2 mereka di 
tjetak dan disiarkan. Pemogokan 
pemogokan dan insiden2- masih 
terus terdjadi didserah?, 
ma keadaas di Miskolcz san: 
tegang setelah terdjadi k 
an-kekeruhan Selasa jl. 
terdjadi demonstrasi di Kecske- 
met, muntjul pula tank? tentara 
Sovjet, tapi hanja “untuk berdia 
ga2 sadja. 

Berita UP dari Wiena jang me 
noutip siaran Radio Budapest me | 
ngatakan bahwa menurut surat- 
kahar ,,Nep Szabadsa2” Kemis, | jang 
pemngokan2 dan pemberont 
di Hongaria itu telah menimbul 
kan kerugian lebih dari $ 1.360. 
090.000. Seluruh tjadangar cko- 

PBB Djangan Dis) bina salin NATO: mika 1. 
pakai Sbg Himpu- 
nan Anti Kominis| 

BERKENAAN DENGAN 
harapan besar diterimanja Dje 
pang sen me Ong Ad 
kas P pang Shigoru Joshi Neni 
da Pi deng As Tan Pa di harian fagan tetap membajar 
Mainichi katakan, bahwa PBB 
harus djangan dipakai sebagai Iwilajah RFD. 
suatu perhimpunan anti-Komu Sa 
nis. 

Yoshid. janc merupakan salah 
seorang pemimpin politik Dje- 
pang jang paling pro-Barat, se 
telah perang dunia ke-2 menjata 
kan pendapatnja, bahwa bila ter 
djadi konflik antara blok Sovjet 

Djepang dan blok Barat, maka ) 
sebagai anggota PBB nantinia | 
rus  mendjelaskan politik: 

  

Mainichi.  Yoshida selandjutnj: 

Keadaan jang amat menjedihkan. 
dilapangan produksi batubara |djadi Perang Dunia. 

ari dua orang tsb 
selandjutnja dituduh: merobah De 

   

  

   
    

     

Orang tewas danj 

“teruta| AFP, pers Inggris dengan 
  Oh| man Barat dalam m 

Cruh| tahanan NATO. 

Kerusian harta $ 1.360. 

za. 
dan berpihak pada Barat. Tapi tan 
pendirian itu harus pula disertai| gris berhasil mendapatkan tiara2 
dengan sikap jang sedang, tulis f 

    

     Timbulkan! 
uta Dollar 
agaria? Ditangkop 

lunionsr-Intimidasi 
   

    

        

2 orang pemim 
. telah ditangkap, jak 

| Buruh Pusat Budapest- 
ota Dewan Buruh Pusat. 
2 buruh masuk utk mak 

era meninggalikannja, se 

      

   
   
   

    
   

      

       

  

| Hongaria sangat berkurang. 

akan merintangi kegiatan2 pro- 
duksi lainnja, djuga kalau pemo 
gokan mes berachir, kata harian   

Pemogokan- di Hongeria 
berachir. 
Kabar partai” pekerdja, 

anfHangaria, Nepszabadsag, pada ha 
San- |ri Kamis mengatakan, hahwa pe 

mogokan di Hongaria kini setjara' 
resmi telah diachiri. Dikatakan 
ja,. bahwa kaum. buruh. dimana- 
ana Sudah akan mulai bekergdja 

« »,Radio Budapes dalam siar 

       

  

   
selingi Gengan atjara musik ri-: 

Didalam induk karangannja su 
rat kabar tadi katakan: ,.Pemo 
gokan itu bukan merupakan sva 
tu succes bagi para pengandjur 
inja, akan tetapi "malahan lebih 
'landjut "merusak keadaan -ek9no- 
mi”. Masalah jang paling hesar. 
adalah masalah batu bara. Semua 
persediaan dalam negeri telah ha 
bis dan negeri itu dipaksa untuk 
menunda produksinja. Demikian 
surat kabar tadi. (Antara). 

. @ S1 jerman Segan Bajar oo 
Sumbangan 

merintah Inggris 

gris di Djerman Baraf akan dik 

man Barat dalam melakukan 

"Menurut  ,,Daily Telegraph” 
(Konservatif), kalau menteri luar 
negeri AS Dulies jans kini se- 
dang menghadiri persidangan De 
Wan NATO di Paris masih akan 
mengutjapkan ..chotbah2”  Jain-   
pada Djerman an Barat. Kata hari 
an tsb. hanja 1 i 

  
a jak dipakai bagi sikap 

1 ( Djerman, jaitu: Oaidak memenu 

ikatakan bahwa andaikata Ingge 
iris selama 3 tahun jl. ini tidak 

adaan ekonomi Inggris ,,djauh Ie 
bih kurang pajah daripada seka 
rang” BRA ea bee ma fin 

Ii jar. djuga? 
| Berita AFP dari Bonn menga- 
(takan bahwa menurut keterangan 
dari sumber2 jg patut dipertjaja 
Kemis, pemerintah Republik Fe 
deral Djerman dalam tahun 1957 

ngannja” bagi pembiajaan plsu- 
kan2 Barat jang ditempatkan di 

Inggris tak djadi mena- 
rik kembali bagian dari 

. di benua 

Berita Reuter dari Paris menga 
fakan bahwa menurut keterangan 
jang diperoleh dari kalangan? ig 
biasanja . dapat dipertjaja Rebo jil.. 
Inggris akan melepaskan maksud 

alnja untuk menarik kembali seba- 
gian dari 4 divisi jang ditempat- 
kan didaratan Eropa — kalau Ing 

  

Jini djumlah orang 
sedangkan tentara Sovjet menderita kekalahan 7.000 orang te 
|was. Angka2 ini berdasarkan perkiraan diplomat2 Indi 
'Nebru mengatakan bahwa pada saat ini di | tidak a 

laporan K. P. S. Menon, du-|perti sebuah kot, dizaman pe- 
:|tabesar India di Moskow jang rang, ama menjedihkan. tampak 

achir2 ini dikirimkan ke Honga- Jaja. 2 . 
(ria, keadaan di Budapest seperti 
“Idi India zaman jang lampau, jak | 5 

| menegaskan bahwa. India 

"hadap rakjat Hongaria. Ta 

kan pembitjaraan?2 denga, M Ja 

3 ini Kadar menjatakan bahwa ia 

pada: hari Kamis. pagi Or diauh 

dua blok kekuatan didunia me 

ada benti2nia itu miriv keadaan 

Beajai: Pasakan-Pasu- 
kaninggrisDiDjerman 
Inggeris"Antjam Akan Tarik“ Mundur Se- 

bagaian Pasukonnje Dari Djermen 
SURATKABAR2 Inggris Kamis mengabarkan bahwa pe 

geris akan segeraminta kepada Djerman Barat 
supaja negara ini segera membajar 
sumbangkannja untak memelihara 

tepublik Federal Djerman. Katau tidak, djumlah pasukan Ing 

tadjamnja mengritik sikap Djsr (Menteri Luar Negeri 
kewadjiban2nja dalam rangka per | Rakjat Monse” 

“Timur Tengah. Untuk keperluan 
ini Inggris membutuhkan dollar, 
belum lagi 
Iran2 untuk mengobarkan agresi 

nja, maka'ia hendaknja menun- | winta supaja A.S.. mau . memba- 
djukkan ..chotbath2nja” itu ke-|talkan kewadjiban Inggris untuk 

ada satu istilah sa|A.S., akan menarik kembali se-| 

3 Yr Na z 

hi kewadji annja”. Seterusnja di ina Moneter 

,sumba-| 

|menjembuhkan penjakit2 masja 

  

   

    

   

    

    

    

   

  

4 PN # S 

| PM INDIA NEHRU mengatakan dalam rlemer 
ari Kamis, bahwa dalam basal erontakan di Hong achir2 

Hongaria jg teivas ada kira2 25.000 orang, 

Lakuken Hartal— 

    

  

   
   

   
   
   

  

    

  

      

    
   

  

   

  

    

  

puran besar2aa, mele'ek in perlawanan setjara passif. 
Diterangkannja bahwa menu: | 

— Seterusnja Nehru mengatakan 
bahwa apa jg terdjadi di Honga 
ria itu adalah suatu gerakay na 
sionzl, biarpun diantara pembe' 
rontak2 itu mungkin adg anasir| 
angsir  kontra-revolusioner. k 

— (Antara) 

ni waktu rakjat India" melakukan 
gerakan-massa membangkang 'ter 
hadap Inggris (hartal). Nebru 

Yi ang: 
ngandung rasa simpati besar terj Ann : 

  

an ke Me Tamat : waktu K.P.S. Menon mengun TEE Kalangan keriar “di kom 
ngi Budapest, in telah mengada ln PA ya Ri " png 

wa Uni Sovjet kini Kp nj 
pendjualan emas 'dalam djumlah 
besar di pasar Swis untuk mem 
peroleh sterling jg konvertibel. 
Kalanga, itu mengemukakan du 
gaan Uni Sovjet mengadakan tin 
dakan tsb: untuk ' memperkuat 
tiadangannja akar sterling atau 
untuk mengadakan pembelisn ba 
rang2 cansumpsi guna negara? 
langgota blok Soviet terutama Po 
landia dan Hongaria. 

(SoalKearggotsan 
ena am Mongolia Luar/ Di 

Gi P 2 B. B. 

lah Hongaria. Nehru menerang 
Ran bahwa Indi, Ma 
adania suatu usaha jang konstruk | $ 
if, diangan usaha negatif. Din, NE RAKTAT Mongar, inilah sebabnja maka India berflia mengatakan pada Dewan 
seru supaja segala pasukan asing Kemanan PBB hari Rebo bahwa 
ditarik kemab'li, karena adanja|dia mengharapkan suatu keputu- 
pasukan2 asing ini merupakan|san jang adil tentang permintaan 
kunfii bagi segala kekeruhan. Ke fnja untuk mendjadi anggota PBB 
adaan di Fropah Tengah akanljang telah diadjukan 10 tahun ji. lebih baik. sndaikata ke Dewan Keamanan telah bersidang 
arik : 5 hari Rebo untuk membitjarakan 2 bean Pena mereka Itagi lamaran dari Mongolia Luar ar' sana, kata Nehru. Ata p $ kisi : Mengen?i keadaan di  Buda- Pn sari Loan, 2 pest, K.P.S. Menon melaporkan. Menteri tuar Nan OA bahwa suasans ni Budapest sebahia Adil Bish telah mengirimkar 

gai akibat pemogokan2 jang tak Iawat kepada Dewan Keamenar 
ang mengatakan bahwa  peme- 
intahnia  menjambut dengar 

nos Kadar. Dalim pembitjaraan2 

tidak berkeberatan apabila sek- 
dien. PBB Hammarskjoeld me-| 
ngundjungi Hongaria, tapi dja- 
ngan pada saat2 sekarang Ka- 
dar menerangkan bahwa meneri 
mM penindjau2 PBB di Honga- 
ria dewasa ini. akan berarti ,,me 
langgar kedaul:tan - Hongaria”. 
Usaha India ialah supaja keada 
an jang sudah buruk itu djangan 
mendjadi-djadi, hingga — meletus 

di, India sebelum merdeka, wsk 
tu sedang berkobar.  kampanie | -embira Dewa Keamanan mem i ” e 1 4 . 

jul disobedience” ' menentang Sitjarakun lagi permintaan dari Inggeris. : # Republik Rakjat Mongolia agar 
literima diadi anggota PBB. 

-Pendapat.umum dan Repu- 

“Gd mengikuti pekerdjaan sidang 

Es is Untak te-11 Madjelis Umum dan pada 

J Pan M Ikesempatan ini mengl.arapkan 

| Keadaan dikota Budapest se- 

sih 

    

  

  

   

   

  

   
   
   

        

   

  

Major Dachjar dan lair ). Tapak 

Kemis pagi jbl. bertempat digedung Proklamasi' Pegangsaan Timur 
56 Djakarta telah diad kan Reuni Laskar Rakjat seluruh Djawa 
Barat jang dihadiri ole: Walikota Sudiro, Komandan KMKBDR 

ka:: kata pembukaannja, | 

| 3 

  

   'atu« Kissa 
Marunkal ) 

  

Persatuan Bangsa 
MARSEKAL LORD TEDD» 

nsi pemerintah Inggris di Mes 

Menurut Tedder beberapa keluar 
Hari 

tentang 

pahitnja seperti dewasa ini. 
ga bahkan menjalahi 
Natal karena mereka tahu mere 

    ni dalam sidang madjelis tinggi y 
Tah Serangan? terhadap orang? 

Inggris di Port Said. 
AFP  selandjutnja mewartakan 

bahwa seorang pembesar Inggris 
Jurusan sipil mendapat luka? kare 

irc : na jang aa ea inga pada 
Shai 4 Ih ketika mengutjap- (malam Kamis diserang dengan pe 
Chairul Saleh ketik Ta TN temparap” sebuah bom diperkam 

pungan Arab dalam kota Port 
Said.   

  

Lekas Datang 

rombongan Presiden 
Uni Sevjet. 

Perdana Menteri Ali Sastro- 
amidjojo,. Menteri Luar Negeri 
Ruslan Abdulgani dan Sekretaris 
Djenderal Kementerian Luar Ne- 
geri Dr. Subandrio turut meng- 
hadiri djamuan' makan itu. To- 
koh-tokoh partai jang hadir ialah 
Arudji Kartawinata, NYk. Ketua 

DPR, Sofjan Siradj dari Perti 
dan Sutarto Hadisubjo dari Par 
tai Katholik, Jang lain2 berhala- 
ngan datang berhubung dengan 
adanja sidang Panitia - Chusus 
Konstituante di Bandung. 

Presiden Sukarno dalam pida- 
tonja jang singkat sebagai sam- 
butan atas kata2 jang diutjapkan 
oleh Duta Besar Uni - Sovjet 
A. Zhoukov, menundjukkan, bah 
wa rasa persahabatan dan per- 
saudaraan diantara rakjat Indo- 
nesia dan rakjat Uni Sovjet ada 
lah timbal-balik. 

Presiden Sukarno mengatakan, 
bhw selama kundjungannja ke 
Uni Sovjet ia telah mendjumpai 
dimana-mana rakjat Sovjet jang 
bergembira dan ketawa. Oleh ka 
rena itu bohenglah, apabila ada   kan tertiapai suatu hasil jang 

»ositif dalam pemeriksaan oleh 
Organ jang kompeten dari PBB 
terhadap soal keanggotaan Repu- 

Slik-Rakiat Mongolia 
PBB”, kata kawat itu. ' Rakiat 
Ian per e-irtah Republik Rak- 
at Mongolia berharap 
"lam me 
ukan kes 

  

   ctaan Repiblik Rak 
'at- Mongolia ini, 

yan Kelnanan akan 

hatkan ' pengertian jang 
(n araha iang tepat pada “per- 
mint an kami. Demikian kawat 

Republik 

djumlah uang jang harus di 
pasukan2 Inggris di wilajah 

urangi. Menurut wartawan 

  

Honggaria Dalam 
Kupasan Bbp Par. 

3 2 tai Kominis Eropa 
DALAM KONGSGRES Par- 

at Komunis Italia di Roma, 
magota politbiro Partai Persa 
wan Pekerdja Poiandia Jerzy 
“orawski menurut berita UP 
nalam Kamis jl. mengatakan 
:ahwa pemberontakan di He 
igaria dan peristiwa Pozhan 
'u sama sekali akibat kesala 
ja22 kita”, 
Sebelum Morawski, seorang 

anggota delegasi PK Sovjet dan 
beberapa pemimpin Komunis Ita 
lia mengatakan bahwa tragedi 
Hongaria itu  ditmbulkan oleh 
»kampanje' kontra-revolusi ' jang 
dilantjurkan cleh kaum imperia- 
lis Barat”. f 
Hadirin bertepuktangan, wak- 

tu Morawski mengatakan bahwa 
pemberontakan Hongaria dan per 
istiwa Poznan itu ,,tidak mung- 
kin hanja ditimbulkan oleh ke- 
giatan2 provokasi dan pengatjau 
an sadja jang dihasut dari luar 
negeri”, 

Kemudian berbitjara pemimpin 
buruh Giuseppe di Vittorio, jang 
mengatakan bahwa ,tindakan pe 
nindasan itu hanja boleh dipakai 
apabila .itu disokong oleh massa 
kelas bah 5 

terhitung pengelua- 

itu. Diantaranja ” Inggris telah 

membajar bunga hutangnja dari 

bagian dari. uang jang telah di- | 
sumbangkan Inggris kepada Da- 

, Internasional (Anta: 

5 4 erik —— 5 2 3 

. Pembubaran | 
5 “9 Kabinet Ft 

Bukan Obat Utk' Bem- 
buhkan Penjakit Masja: 
rakat — Kata”Ketua DD 

PNI Oja-Tim 
»PEMBUBARAN Kabinet 

bukanlah obat jang penting utk 

rakat dewasa ini. Jang lebih 
penting ialah mengadakan  ko- 
reksi diri sendiri disegala Iapa 
ngan, dikalangan kepartaian 
dan para pemimpinnja, Gikala 
ngan alat2 Pemerintah sendiri, 
dikalangan perindusterian/ per- 
dagangan dan lain? sebagainja, 
sehingga orang tidak semata2 
mengedjar keuntungan bagi di 
ri pribadi dan golongan sen- 
diri”. nara 

Menurut Reuter “dari Berlin, 
PM RDD Otto Grotewohl me-   ntuk meringankan biaja jg harus 

.dipikulnja untuk membiajai pa- 
   

  

mengritik haluan politik dari P.| sukan2 itu. 
Hatojams jang sekarang ini. 

a 
M. : 
Menurut Yoshida politik H 
ma sekarang ini jalah La - 
ma dengan Amerika Sereka', 
pi njatanja adalah sebaliknja. 
litik sematiam itu tidak st: 
kata Yoshida. (Ant.) : 

HANS STREULI PRESIDEN 

BARU SWIS UTK 
TH, 1957. Lan 

  

  

Hans Streuli hari ' eta hun 
dipilih sebagai presiden 

   

    

Holenstein telah dipilih p 
bagai wakil-presiden Dewan 1 

Per |Mr. Abdul Madjid. 

. Dalam garis2 besarnja sudah 
tertjapai persetudjuan mengenai 
masalah pemeliharaan pasukan? 

ggris didaratan Eropa dalam 
rangka NATO, dalam pembitja- 

Iraan2 di Paris antara para men 

  

     
    

    

    

    

Iteri luar negeri 3 Besar Barat 
an" Djerman Barat. 
Sebagaimana telah diumumkan 

  

oleh menteri keuangan Inggris, 
'akibat agresi”  Inggris-Perantjis- 
Israel terhadap Mesir itu .meru- | 
pakan beban keuangan jang be-. 

'gris harus beli minjak dari A.S., 
jang tadinja didatangkannja dari 

     
   
    

      

  

  

& 

Aa 

  

   

  

   

2 

  

   

   

  

   
   
     

   
   
   

    

    

nja" jang “dinjatakan mengi- 
kat kedua belah pihak jang ber- 
selisih. “Terdakwa2 dibela oleh 

   

“Seperti telah dikaharkan, aksi 
pemogokan tersebut telah dilan- 
tjarkan bersama-sama oleh Per- 
'bum, S.K.B.M, dan S.B,M. Mer- 

hldeka dalam beberapa gelombang, 
pada tanggal 14 sampai dengan 
17 Oktober jang lalu. Pemeriksa 
an perkara ini akan. dilandjutkan 
anggal 17 Desember jang akan 
tang. Kr 

  

Inggris. Diantaranja Ing (kah itu tidak melanggar Undang 

pu Terhadap tuduhan tersebut, pa 

   

Jagatakan dalam tulisannja Rabu 
jl, bahwa peristiwa2 di Honga- 
ria itu membuktikan bahwa Pakt 
Warsawa sangat perlu ada, ka- 
rena ini memungkinkan pembas- 
mian ,/Kontra, revolusi . fasis”. 
(Antara). 

Demikian Hardjosumarno, Ke 
tua Dewan Daerah PNI Djawa 
Timur menerangkan atas perta- 
njaan tentang kedudukar Kabi 
net dewas, ini berhubung ada- 
nja suara2 untuk membubarkan 
Kabinet atau se-kurang2nja me 
ngadakan rushuffle, atau meng : ' 
ganti Kabinet ini dengan presi-| : 
dentiil-zaken-kabinet karen, me wab kabinet itu kepada  rakjat. 
lihat ketidak puasan diberbagai Bil. presidentiil-kabinet terben- 
lapangan.“ “tuk dengan tidak mengindahkan 

Keinginan orang untuk mem DPR hasil pemilihan umum itu, 
bentuk  presidentiil-kabinet, me- adalah berarti, bahwa dengan se 
nurut Hardjosumarno, tentu akanykedjap mata  hasil2 pemilihan 
enimbulkan  pertanjaan. - apa-|umum jang memakan biaja begi 

tu banjak da, penjenggaraannja 
jang susahpajah, dihapuskan de 
mikian sadja. (Antara) 

    
  

  undang Dasar Sementara, dan ba) 

Seimang pula pertangpungan-dja 

erbum Mulai Dipri
Lsn 

dipenuhinja tuntutan Perbum pa 
ra terdakwa menjangkal dan me |da tanggal 30 Djanuari 1956 ke- 

Sela bah rima kepada Duta 
Besar Zhoukov atas pemberian 

bahwa ab 2 192 (ni. Sovjet.: Film itusgelah 
crtimbangkan pema tundjukkan dua dina! ' 

anggota? De radja. Pada empat kali pertun- 
memperli- djukan film itu mendapat sam- 

penuh butan  tepuk-tangan 

.loleh Dewan Keamanan ' untuk 

orang jang berkata, bahwa di 
Uni Sovjet tidak ada orang jang 
ketawa dan bahwa muka orang 
disana asam, 2 

Selandjutnja Presiden menjata- 

tentang kundjungannja ke 

di... Den 
Pasar dan dua kali pula di Singa | 

Senjam Presiden Was po oo 

Dik enang| Rakjat 
|Selaruh SovjetjUnie 
Presiden Soekarno Harapkan Woroshilov 

PRESIDEN SUKARNO mengharapkan, bahwa Presiden 
Woroshilov dari Unj Sovjet tidak lama lagi dapat datang 
mengundjungi Indonesia, untuk menjaksikan, bahwa rakjat 
Indonesia dan rakjat Uni Sorjot betul2 terikat oleh rasa per 
sahabatan dan persaudaraan. Harapan itu dinjatakan Kemis 
malam oleh Presiden Sukarno dalam djamuan makan dikedu 
taan besar Uni Sovjet jang diadakan oleh Duta Besar Uni So 
vjet di Indonesia untuk kehormatan Presiden dan anggota2 

jang belum selang lama mengundjungi 

saf dan daerah dengan fjatatan, 

babak Hi tentang Rent:ana Un- 

  | UP dalam pada itu mewartakan 

hari Kemis telah melepaskan tem 
bakan2. kearah “suatu  perondaan |r 
tentara Inggris dalam kota Port t 
Said, : 

ialah serangan kedua terhadap pa 
troli Inggris dalam kota tsb. da 
lam waktu 4 hari, dan patroli is 
diserang pada hari tsb. ketika iti 
sedang memeriksa daerah dalam 
mana letnan ke-2 Inggris Antho 
ny Moorhouse pada hari Selasa 
Jbl. telah ditjulik. Hingga kini 
Be OR belum dapat diketemu 
kan, 

Di Indonesia 

Pemulangan tjadangan? 
tentara Inggeris. & 

AFP kemudian mewartakan da 
ri London bahwa menurut pengu 
muman kementerian peperangan 
(Inggris 10.000 orang tjadangan jg 
telah dipanggil kembali melaku. 
kan dinas militer dan telah diki- 
rim ke Timur Tengah tak lama 
Ilagi akan dipulangkan dgn pe- 
Isawat terbang dan kapal sehing | t 
ga mereka sudah ada dirumah me 
reka masing2 pada Hari Natal. 

Reuter sementara itu mewarta- 
kan bahwa dari pihak berwadjib 
di Port Said pada hari Rebo jbl. 
telah: didapat kabar bahwa pena 
rikan mundur pasukan? Inggris dari kota tsb. telah dapat dilaku 
kan lebih tjepat daripada menu 
rat rentjana, tetapi tanggal pasti 
perginja serdadu Inggris jang ter 

  

RUU Perimba- 
.ngan Keuangan 

“Diterima'DPR” Dga 
Aklamasi 

PARLEMEN Kemis malam 
dengan aklamasi menjetudjui 
Renijana Undang2 tentang pe 
rimbangan keuangan antara pu 

  

rupakan rahasia jang didjaga sa 
ngat keras. s 

Kapal pengangkut tentara, jg 
terachir, jaitu kapal ,,New Austra 
lia” sekarang berlabuh di Port 
Said untuk mengangkut pasukan 
dan perlengkapan Inggris ' dar! 
kota itu. Kapal induk Inggris 
»Tbeseus" bersama kapal? pe- 
ngangkut tentara ,,Duncra” dan 
"Austria" kini djuga sedang me- 
nudju ke Port Said untuk meng- 
angkut pasukan? Inggris jg masih 
ada di kota tsb. Menurut perki- 
raan seorang opsir tinggi tentara 
Inggris di Port Said kini masih 
ada kurang dari 9.000 orang ser 
dadu Inggris. Berapa djumlah ser 
dadu Perantjis jang ada di Port 
Said tidak ada jang dapat mem- 
berikan keterangan, tetapi pa- 
sukan2 Perantjis adalah djauh le 
bih ketjil daripada pasukan2 Ing 
gris dan didapat kabar penarikan 
mundur pasukan2 Perantjis dgn 

  
bahwa fraksi PSI abstain. Seba 
saimana telah kita beritakan, 
Renfjana. Undang2 tersebut mc 
muat pasal2 mengenai ketentr 
an tentang sumber2 keuangan 
jang didapat Pemerintah Da 
rah otonom, jang berpokok pz| 
da padjak-dacrah, retribusi dae 
rah, pendapatan negara, misal 
nja pelbagai padjak, bea keluar 
tan bea masuk jang sebagiar 
diserahkan kepada daerah, ha- 
112 perusahaan daerah, gandjz 
an dan subsidi. 

d 

Sebelum sidang mengambil 
keputusan tentang Rentjana Un   
1arjo atas pemandangan umum Pembersihan perintang pe- 

lajaran di Ter, Suez, 
Seorang djuru bitjara Inggris x   

jang hebat 
dari hadirin, kata Presiden. 

Duta Besar Uni Sovjet sebe- 
Jum itu mengatakan, bahwa kun 
djungan Presiden. Sukarno - ke 
Ini Sovjet telah menin an 

kenang2an jang tidak dapat ter 
lupakan dan telah mempererat ta 
li persahabatan diantara kedua 
bangsa. Rakjat Soviet masih 
ingat pada kata2 ,sdudara2” jg 
dipergunakan oleh Presiden dim 
pidato2nja. Mereka pun masih 
mengenangkan roman Bung Kar 
no jang tersenjum dihadapan me 
reka, demikian - Zhoukov. 

Setelah selesai upatiara diamu 
an makan, lalu Presiden dan pa 
ra.tamu lainnja menjaksikan per 
tundjukan. film Soviet. 

Sebagai diketahui, Presiden ba 
ru kembali tgl. 13 Desember da 
ri Bali, dimana “beliau 'atas nase 
hat dokter telah beristirahat se 
lama kira2 10, hari. (Antara) 

Turki Sedia i 
Sokong Indon. 
Mengenai! Claim Irfan 

Barat 
KETUA Seksi Luar Negeri 

Parlemen nj. Pudjobuntoro atas 
pertanjaan ,,Antara” mengatakan, 
bahwa Turki akan menjokong 
claim Indonesia atas Irian Barat, 
Menurut ni, Pudjo hal-itu dinjata 

« 

  
|. Mengenai konflik dalam alat 
-negara, Menteri berkata bahwa 

Inegara dan alat pemerintah. 

lang2 pokok Pemerintahan Dae 
- dalam konperensi pers di Port 

  

   
“Dalam Alat. 
Dapat Dilaksanakan 

# 

AsalMesing? 'Alot' Negara" Tohu Bahwa   
Negara & Alot Pemerintah — Kota Ment. 

» Adanja ,,Musjworah Nesional” : 
PADA PEMBUKAAN Konperensi dinas kerdja pemba '! 

ugunan Djawatan Penerangan Djawa Barat, jang berlang 
sung dari tgl. 10 sampai dgn 12 Desember jbl. di Bandung, 
Menteri Penerangan Sudibjo dengan pandjang lebar menerang 
kan, bahwa gedjala2 konflik pikiran jang bersumber pada soal 
sosial-ekonomi, soal alat2 negara dan soal pertentangan2 anta 
ra para pemimpin harus era diselesaikan, karena tiada 
aja kouflik ita adalah sjarat pokok untuk pembangunan. 

sangsinja ialah berupa ,,sumpah 
nasional '. 
Dalam musjawarah nasional 

itu al. dapat dibahas penjeder- 
hanaan partai2 atau pembubaran 
partai2, dengan  tjatatan partai2 
jang tidak mempunjai pengaruh 
wadjib menggabungkan diri atau 
dibubarkan, Penentuan tsb. dapat 
diambil sebagai suatu keputusan 
sehingga dapat disahkan sebagai 
suatu ,,dekreet nasional” tentang 
struktur kepartaian di Indonesia. 
Demikian a.l. pernjataan itu. 

wasa ini dibawa kemuka pengadi 
dgn l 

Panin dapat dilakssna- 
djika masing? dalam alat2 

negera mengerti bahwa alat? ne 
gara bersendjata itu adalah alat 

Selain itu Menteri Penerangan 
djuga mengemukakan tugas Ke 
ment€rian Penerangan dalam ren 
tjana pembangunan 5 tahun. 

Setelah menguraikan, bahwa 
rentjana 5 tahun itu terbagi2 da 
lam sektor pemerintah, sektor 
partikulir dan sektor masjarakat   kan oleh delegasi Parlementer 

Tutki dalam kundjungannja ke 
Indonesia, Delegasi. Turki terse- 
but menjatakan kesediaannja itu 
baik dalam perundinga:2 resmi 
dengan seksi luar neger? parle- 
men maupun dalam djamuan ma 
kan jang diadakan “untuk ke- 
hormatan mereka, 

Delegasi parlementer Turki itu 
bada Kemis pagi kemarin telah 
|meninggalkan Indonesia, 'Menge 
nai normalnja kembali hubung- 
an diplomatik Uni. Sovjet dan! 

Djepang dan diterimanja Djepang: 

mendjadi. anggauta PBB, nj. Pu- 
djobuntoro mengatakan harapan 
besar, bahwa Djepang jakan di- 

terima mendjadi anggauta ' PBB 
aleh sidang Madjelis. Umum PB 
B, karena hal itu disetudjui oleh 
Dewan Keamanan. Menurut nj. 
Pudjo, masuknja Djepang dim. 
PBB akan lebih meuperkuat blo! 

JAsia-Afrika dalam PBB. f 

Sementara itu Menteri Luar 
Negeri Ruslan Abdulgani ' mene 

rangkan, bahwa pendirian Indo 
Inesia selama ini ialah, bahwa 
mesiknja Djepang dalam . PBB 
karus bersamaan dengan masuk   pada BPM, mengenai perbaikan 

peraturan tjuti-besar. Demikian 
antara lain keterangan Marlan. 

Sementara itu Imam Sjamsuri 
atas pertanjaan Hakim Soebeno 
menjatakan, bahwa pidato jang 
dilakukannja dihalaman  B.P.M. 
Wonokromo pada hari pertama 

ngatakan, bahwas aksi pemogok- 
an. jang mereka pimpin didaerah 
Djawa Timur, hanjalah atas in- 
struksi Komando Aksi Pusat di 
Djakarta. Menurut pengetahuan- 
nja, Marlan menerangkan, bahwa 
aksi pemogokan . buruh2 minjak 
terhadap, B.P.M. dihari-hari ter- 
sebut adalah merupakan kesatuan (pemogokan itu dilantjarkan,  ha- 
aks: jang dilantjarkan oleh Seri- njalah utk memberikan penera- 
kat-Serikat Buruh Perbum, SKBM (ngan2 kepada para buruh2  mi- 
dan S.B.M. Merdeka dan ketiga 'njak guna mendjaga djangan sam 
organisasi tersebut tergabung da pai terdjiadi peristiwa2 jang tidak 
lam satu organisasi kerdjasama. di inginkan, seperti pentjurian2 
Aksi itu adalah akibat dari tidak dan sebagainja (Antara). 

$ » 

  
1 

nja Republik Rakjat Mongolia. 
(Keterangan tsb. diberikan Menim 
atas pertanjaan2 ,,Antara”  berhu 
bung normalnja kembali hubung 
an Uni Sovjet dan Djepang dan 
diterimenja Djepang o'eh Dewan 

Keamanan#PBB mendjadi ang- 
gauta PBB. Atas per'anjaan apa 
kah masuknja Djepang akan mem 
perkuat blok A-A dikatakan Rus- 
lan, bhw selainnja Djepang ma- 
suknja Mongolia djuga akan 

jard, kemudian 
bahwa pemerintah 
rong agar dalam sektor partiku 
lir dan masjarakat desa dapat di 
Tapai penanamap modal dan te 
naga sebanjak Rp. 10 miliard, se 
Gang mengenai sektor masjara- 
kat “1 jang Na gotong- 
roj i arus “ditjapai nilai 
Re miljard. 1 

Sementara itu partai politik Pan 
tiasila dalem pernjataannja jang 
disampaikan kepada pers menja 

Selandiutnja dapat dikabarkan, 
bahwa hari Kemis jl partai poli 
tik Pantjasila telah mengirim ka 
wat kepada Madjelis Umum PBB 

di New York berisi protes jamp 
sekeras2nja terhadap penembakan 
jang dilakukan oleh tentara Bc 
landa terhadap 12 orang Indone 
sia di Irian Barat tanpa pengadi 
lan, 

ditegaskannja, 
harus mende 

Dalam kawat itu dinjatakan,   . : 1 ap delegasi bangsa2 tikan penghargaannja —tzrhadap bahwa segenap g g 

berhasilnia pimpinan Angkatan |/2 Kini sedang bersidang dalam 
Madjelis Umum PBB dan De 
wan |. Keameman PBB, hendak- 

nja mengambil langkah jang te 
gas dan tjepat terhadap Belanda 

“utk mentjegah djangan peristiwa 
ijang demikian terulang Igi di Iri 
an Barat. . 

Darat untuk menggagalkan usa 
ha perebutan kekuasaan jang di 
lakukan Kolonel Zoelkifli Lubis 
Cs seperti jg didjelskan oleh pe 
merintah dihadapan sidang Par 
lemen baru2 ini. 
Dalem pernjataunnja itu partai 

politik  Pantjasila — menjerukan 
agar segenap tokoh politik meng 
insjafi perlunja ' mempersatukan 
diri utk menghadapi 'usaha2 me 
rsetjahkan potensi nasional dan 
persatuan bangsa baik dari Jim 
negeri maupun jg datangnja da 
ri Juar negeri. 

Mendjelang penutupan tahun 
1956 ini dan untuk memperbaiki 
kesalahan2 jang dibuat selama 
ini, partai politik Pantjasila me- 
ngandjurkan untuk mengisi hala- 
man baru tahun 1957 dengan dja 
lan mengadakan ,,musjawarah na 
sional” jang diselenggarakan oleh 
Bung Karno dengan tokoh2 dari 
PNI, Masjumi, NU dan PKI un 
tuk membahas segala kesulitan 
dalam masjarakat bersama2 dgn 
semua partai dan organisasi mas 
sa. Hasil dari musjawarah nasio- 

  PEMBESAR2: A.S. “di Wa- 
shington hari Kemis  menjatakan 
bahwa presiden Eisenhower mung 
kin akan menulis surat kepada 
dewan menteri URSS, Bulganin, 
dan mendesak kepada perdana 
menteri Sovjet itu supaja mena- 
rik kembali pasukan2 Sovjet da- 
ri Hongaria sebagai suatu lang- 
kah menudju suasana jang lebih 
baik lagi untuk ' mengadakan pe 
rundingan2 tentang pengurangan2 
persendjataan. Pembesar2 tsb se 
landjutnja mengatakan bhw dike 
rahkannja pasukan2 Sovjet di 
Hongaria telah menimbulkan ik- 
lim jang buruk untuk mengada-   memperkuat kerdja sama antara 

negara A-A, (Antara), 

- 

sj 

nal ini akan ' merupakan ,ikrar 18 kan perundingan2 perlutjutan per 
bersama” disertai oleh sangsi- senujataan jang diduga kan di-   
  

Serbuan Ingeris Ke 
Mesir Merupakan Su- 

Tedder Sesalkar 
(Intervensi Inggris Jg Berakibot: Memetjah | k herjama, 

djalan Tiposja 29, 

|eris menjatakan di London pada 

Imemetjah-belah bangsa Inggris dengan tak pernah sedemikian 

kebiasaan saling mengirim kartu 

indakan pemerintah Inggris tsb. Tedder memberi pernjataan 

Said pada hari Rebo dalam pa- 
da itu mengatakan bahwa sedjak 
pendaratan pasukan2 Inggris dan 
Perantjis pihak sekutu ini telah 
mengangkat 7 kapal jang di feng 
gelamkan untuk didjadikan perin- 
tang djalan pelajaran. Harian,,Al 
Sha'ab” 
kay di Kairo bahwa pembersihan 
perintang2 djalan pelajaran di Te 

3 Diterangkan bahwa insiden itu | Pada waktu mana serdadu musuh 
jang terachir akan meninggalkan 
Port Said (Antara). 

Amerika Mau Ang 
kut100.000 Orang 

dan CIO dari Amerika Serekat 
George Meany, hari Kemis ka 

achir dari Port Said kini tetap me idupan 

ih memegang pimpinan !a 
Huk ia sudah ,,mengritik pimo: 

Demokrat”, 

Taruc mengatakan bahwa dia bu 

    
Penjelesaian Konflik |. 

Negara 13 Hongaria, Taruc mendjawab 

ata  buhwa 

Alat" Negera' Berserdjsts “Adaleh Alat ': 
Taruc mengatakan bahwa dalam 
masalah Penerangan - Partai Pantjasila'Andjurkan " 

SE 

kini sedang: mendjalani 
man perdjara 12 tahun, dan de 

lan di daerah Pampangi 

Jakwaan telah membunuh gu- 
pernur Geliciano Gardiner 'kira2 
12 tahun jang lalu. (Antara). 

A.S Mau Hentikan 
Pertjobaan Bom Re0o maan na KN Anna 
Selama Th 1957 ? 
Amerika Serekat hari 
tak mau memberi komentar me 
ngenai kabar2 jang tersiar, bah « 
wa pemerintah Eisenhower te- 

desa jang meliputi Rp. 12.5 mil lah memutuskan untuk menun 
da pertjobaan2 bom2 Hidrogin 
lebih landjut, setidak2-nja sela-| 
ma waktu th. 1957 ini. 

akan datang di PBB. t 
: an Sovjet untuk masuk mendjadi 

anggota Pakt Atlantik Utara itu. 
Demiktan pula pasukan2 Sovjet 
bertindak di Hongaria atas pers 
mintaan pemerintah Hongaria. 

nja bahwa iklim ini akan benar? 

dibuat dalam bulan Oktober ji. 
jakni Sovjet 

negeri2 Eropa Timur lainnja se- 

berada dinegeri2 Eropa 

jang mengimbangi Pakt Atlantik 

  

2 

   ba edih 
Terdjedinja |! 

Inggris Sendiri 
ER dari angkatan udara Ing 
malam Kemis bahwa inter 

ir adalah suatu kisah sedih jg 

ka akan bertengkar 

nggris.   
Sementara itu mewarta- 

usan Suez akan dimulai pada 
anggal 21 Desember: jad.. jaitu 

2 

. 

Honggaria ? 
Ketua gabungan SB2 AFL 

akan di New York, bhw Ame 
rika Serekat paling sedikit ha| is 
rus dapat menerima 100.000 PEMIMPIN PERDJOANGAN, AL- 
orang pengungsian dari Honga DJAZAIRIA MENDJALANI HU- 
ria, Dikatakannja bahwa 
meninggalkan Hongaria adalah 
orang2 jang berusia antara 25 seorang pemimpin perlawanan rak 

— 40 th, jang merupakan w 
fu paling produktif dalam peng kuman mati 

Pemerintah Constantine. Ia dipersalahkan tlh 
: : impin laskar jang membunuh — AS telah menjatakan sedia utk ab an 

menerima hingga 21.000 orang. pada Perantjis. 
LA EM PET Kena 

jang | 

mereka. 

nja mereka anelempiri 
isb: ialah karena waktu mereka 4 
meminta "uang sumbangan maki 
penghuni rumah tsb. hanja mem- 
heri... Rp. 5— Mungkin kare- 
ya tidak puas maka mereka itu 
membalas dengan melempari ru: 
imah tsb. dengan batu. 

Pegawal Code 
dutsan A,5! Menje 
berang Ke Rusia 

.Kompravda” dalam 

'hari Rabu mengabarkan bahwa 
bekas. pegawai sandi pada keduta 
anbesar. Amerika Serikat” untuk 

Moskow bernama Mac Millan 'ig 
pada" tahun 1948 ,,menjeberang” 

ke Uni Sovjet, kini bekerdja pa 

da Lembaga Research di Mos- 

kow sebagai 'insinjur penjelidikan. 
Ia hidup dengan isterinja, wani 

o ta Uni Sovjet: dan sudah mempu 

njai anak berumur 6 tahun, 

ak Jat 
ak tjis, 

   
2 

17 ORANG pemuda jang ber- 
pakaian kemedja tjele (geruit) 
Rebo pagi jl. telah dipanggil oleh 
Polisi 1 
Bandung karena mereka telah di 

Negara bagian Reskrim 

etahui telah metempari rumah "3 
enduduk bernama Ir. O.S.K. di“ 

Bandung. 
Ap 'Menurut k 

5 rumah 
erangz 

2 

Ke 

SURATKABAR Uni, Soviet 
( tnlisannja 

..Pada tahun 1948 itu ia mengi: 
im surat kepada, ,Pravda” bah 

wa dia tidak akan kembali Ren 
Amerika sebagai protes atas po 
itik anti Soviet jang didjalankan 
oleh kaum kapitalis jang -berkua 

a dalam penferintahan Amerika 
Serikat. ' 

Mae. Millan ini adalah jang ke 
jang menjeberang dari keduga 

? 'anbesar AS tk M-skow. (Antara 

UP). " “6 

  

KUMAN MATI: NASRUDDIN 
ABDUL HAMID. 

Nasruddin Abdul Hamid, salah 

Aldjazairia melawan - Peran- 
Ramis telah mendjalani hu- 

dirumah pendjara 

1 orang Aldjazaria jang setia ke 

  

Luis Taruc Katakan Ke- 
luar Dari 
Dia Bukan 
BEKAS PANGLIMA tertinggi laskar Huk di Filipina, 

Luis Tarace, Rabu jl. mengatakan dimuka pe 

    

panga, bahwa pemimpin Partai 
Gan beberar: 
lah orang2 Sia 
note) 
tah Filipina 3 tahun j. 
Taruc mengatakan bahwa 

tidak m4u di-bolsjewikkan”, 

ikatakannja bahwa waktu ia 1 

    

   

  

   ia 

        

, 
dan ,,penjeleweng”. 

anlah seorang Sosialis, seorang 
perijaja akan adanja Tuhan, 

pendirian Lincoln dan 
, Seorang nasionalis se 

J - 

Waktu ditanjai mengenai masa 

ahwa ia menjokong setiap per 

joangan kemerdekaan. Dituduh 

baik negara2 Barat 
pun Uni Sovjet. berijampur 

n di Hongaria. Mengenai 

aah Suez” (agresi Inggris- 

    

  

   

ini ,,Amerika - Serikat 

nemperiihatkan sifat?2nja jang pa 

ing baik” dan bahwa sikap PBB 
srhadap soal ini ,,memperkuat 

3gsi “dan “arti PBB”. 
Sebagaimana diketahui, 

t 
  
    Taruc 

huku-   
KOMISI TENAGA Atom 

Rebo $ 

New York Post jang memuat 
berita tadi dalam pada itu kata 
kan, bila keadaan dunia mendja 
di baik, maka setelah th. 1957 
pertjobaan2 itu akan. dilandjut- 
kan. Di tahu, jad.  pertjobaan? 
bom-H itu akan hanja diadakar 
di daerah pertjobaan di Nevada 
(AS) Lebih Iandjut harian Ingee 
ris (buruh) Daily Herald meng: 
barkan dari wartawannja di N. 
York, bahwa pres. Eisenhower 
hari Kemis pagi telah memerin 
tahkas untuk segers “menghbenti- 
kan pertjobaan2 bom-H. Dan 

bila Sovjet djuga menghentikan) 
pertjobaan2 bom2-H-nja, maka!" 

S tak akan mengadakan lagi /J 
pertjobaan2 itu dalam tahun 

  
mulai pada permulaan tahun jang 

Kata pembesar2 itu selandjut- 

mendjadi baik apabila Soviet 
kembali lagi kepada djandjinja jg 

akan mengadakan 
perundingan2 dgn Hongaria dan 

bagai langkah permulaan untuk 
menarik kembali pasukan2 Sov- 

bahkan bahwa pasukan2 Sovjet 
Timur 

itu sesuai dengan Pakt Warsawa   Utara (NATO), 

Je Hilir, Bupati Kabupaten 
: 5 : Jeli-Serdang, Djawatan Peker 

ng jg pertjaja akan sema-j, 

telah 
Jan menindjau dari dekat dae 
ah2 sekitar kota Medan jan 
mulai terendam Jagi akibat hi 
ijan jang furun terus menerus 
sedjak hari Selasa. Pedjabat2 se 
tempat ini sampai 
masih terus sibuk, demikian pu 
la tenaga2 anggota kepolisian 
telah dikerahkan uantuk memb 
rikan pertolongan dimana per 
lu. 1 

peroleh, bahaja bandjir telih me 
ngantjam sekitar kota 
kembali. 

dan tgl. 28 Nopember jang 
orang2 dari Gans Meriam, K: 
pung Aur jang letaknja 
Medan mengungsi dan kema 
malam mereka telah mengung 
lagi untuk beberapa djam laik 
nja karena air telah menggen 
ngi rumah2 penduduk. Pengun 
sian berlangsung mulai diam 1 
malam dan baru" kemarin spagi 
mereka dapat kembali kerumah 
nja. 

djalan raja menudju Brastagi, te- 
lah terdjadi. tanah longsor. dan 
mengakibatkan djalan raja 

jang gugur dari atas. Perbubu- ' 
ngan terhalang dan oto2 jang da 

nudju Medan jang biasanja mem 
bawa sajur2an dan buah2an ter 
paksa menurunkan barang2nja di | 

dan memindahkannja keseberang 
untuk dioper keoto lainnja menu 
dju Medan. : 

hubungan lalulintas di Pasiren- 
dog (katjamatan Salawu) antara 
Garut dan Tasikmalaja 
tanah longsor baru2 ini, kini dae 
rah Priangan 
akan terpisah dalam perkemba- 
ngan perekonomian: jang masih 
beluns diketahui sampai djauhnja 
akibatnja untuk penghidupan rak 

kian laporan jang diterima ,,An- 
1958, tulis Daily Herald. (Ant) tara” dari Tasikmalaja (Antara), 

Eisenhower Akan Desak: Bulganin' Supaja 
Pasukan? Sovjet Ditarik Dari Hongaria? 

surat Eisenhower seperti diusul 
kan itu dan jang akan dikirim 
Ikan kepada PM Bulganin sudah 
dipertimbangan selama kl, sebu- 

jet dari negeri2 itu. Dapat ditam |t 
waban kepada Bulganin. 
diketahui bahwa pasukan? A.S, 
terdapat djuga diluar A.S., seper 4 
ti di Iceland, dalam 
NATO (Antara), 

CI
A 

UK" Karena 
»Italinis” "1
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adilan di Pam 
Komunis Filipma Jesus Lava 
dalam partaiotsb lainnja ada 
Taruec, igilah sebabnja makaia 

an diri dari mereka dan menyerah kepada peirherin 

Medan Diserang 
Ta 
“Bandjir Lagi: 4 

Habungan Dgn Pria- 
Tang2 tersebut diatas, terlebih diangkut oleh  kapal2 Perantjis (11. ba z Pu ngan TimurDjugaTeran 
lulu mendengarkan djawaban|sendiri kini berdjalan sesuai dgn (pemimpin? Huk lainnj: 5 Pi 
Menteri Dalam Neceri Mr. Soel rentjana. : Taruc sebagai ,,Titois”, ,,Sosial tiam emutusan 

MULAI Rebo malam Resi 
en Sumatera Timur, Wedang 

  

    

    

  

   
    

   

   

   

  

    

    

    

   

    

   

    

    

    

   

   
   

   

   

  

    
     

  

   
    
   

   
   

  

    

   
   

     

  

     

   

      
   

  

   
   

jaan Umum, Djawatan Sosia 
mengadakan . persiapan 

Reho pagi 

Menurut keterangan2 jang d 

Meda 

Seperti pernah diberitakan ke 
ika bandiir menimpa kota M 

pe
ta

 

Tanah longsor. 
Dalam hubungan hudjan lebat 

itu 
ertimbun oleh batu2 dan tanah 

ang dari djurusan Brastagi me 

empat tanah longsor tersebut 

Daerah Priangan Timur 
terantjam akan terpisah- 
kan, 

Seterusnja dengan terputusnja 

akibat 

Timur terantjam 

at dalam daerah tersebus Demi 

Pakt Warsawa tsb didirikan se 
elah NATO menolak perminta- 

Menurut pembesar? A.S. tadi 

  

an dan akan merupakan  djax 
Perlu 

rangka Pak 

pa
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. He hg : : 2 5 1 ' # VULPEN PARKER JANG "AE S0 1N 5 | TERBARU. daa MENGAGUMKAN. 1 3 “5 
SEKARANG BISA DAPEJH DI LIAT dan MA Mena 

AN Di BELI PADA 

9? tnwtee TIO 
Tan SEN Tata en Bet 21 aa Maa 2 Na 0... | Sudah Tiba Djuga: »N.V. Tongam Knitting Factory 
(0 ROLEX CHRONOMSTER ) i DLL. OMEGA ! CONSTALLATION 

ETERNA - MATIC CERONOMETER 

  

      

   
      

    
     

    

    

      
JSADIU KAOS keluaran PABRIK 

DENGAN DJALAN INI KAMI UMUMKAN, BAHWA JI 

  

inja memakai ETIKET ,,817” dari bahan kunstiide |! 
al pembikinan pada tanggal 1 Desember 1956 | 

  

    
    

     

   

  

    
       

    

  

  

    

  

  

  

  

      
        

  

    
       

        

      

     

  

    

   

    

     

  

      

    

    

    

   

  

      

      

  

       
    

      
    

| MIDO: POWERWIND a EYIKET ,,817” dari bahan kertas. He Na "N . LONGINES THE CONOUE clah perobahan ini mendjadi maklum pada segenap B A3 Ai AN Na ) Peng Tx POA3 : « SB "asa j BAN ga SATA UAN ati angganaa dan chalajak' ramai. 
. 58... | £ 7 SOEMA —— ELECTION — TITUS TN P3 IBU 

aa been ea he mdam dea, N.V. TONGAM KNITTING FACTORY | 
apek Na P 2 en S £ 5 Djalan Ranggawarsita Fan MI 

Sakit peranakan, dsb.-nja. | & h ' d z3 8 & $ P Tromoipes No, 216 £ 
Datanglah bitjara dengan |: 2 4 1 ua i0 Telepon, 812 SEMARANG 

NJONJA GOUW., II : 5 . @Telf. 791 , Aka on Direksi 
DJAM UTK PESAN TEMPAT: en Ear” 3 "Grand” t pa 2 2 

“Rex” - "Orang 1. Iogeldom SSP PNG Sa aa | Gris - Indra - Royak 10.—11.— -' 3 maan -—. — 3 2 / 
F »LUX” 5.74. (17 th). 

Oa 
EXTRA: INI SORE dj. 3.09 Pia Peinan Man Maa NG DJAKARTA-KOTA 5 Besok Pagi “1L090 2. La Mohammad Hatta & BEE : 8 £ : 8 P Ke IT : 8 

l 4 l Ae me ERA Up AN SN Rp. 2,59 
Da 0 anna ae AAN SN SN 1G RIS? : Is Sistem 50 djam : | DAPAT BELI DI SELURUH TEMPAT. !”. »GRAND” 5.15-7,150.15, Oieh Sutan Sulaiman diiid Po. 2 TAK : Daan BR Sah ai ja 2 | EXJIRA: SABAN SORE 315 6 Pi on aan » 23,50 Mae -. mmm £ (Cinema Scope) : r s & Gentleman.... , 7,50 Bette Davis-Richard Todd 1 1 muh Perfjintaan : 
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Joan Collins (Color) 
" » VIRGIN GUBEN”:! 

Mo RBX" 445715 (IP th)” 
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80 : Kundjungilah BWA I '. EXTRA: INI SORE djam 2.30 
». BESOK PAGI 1100 

“— »ORION” 445-7.00-9.15 
EXTRA: SABAN SORE 239 

(Widesercen) 
Susan Hayward - Rich, Conte 

dd. Albert - Don Taylor 
»TLL CRY TOMORROW” 

»)INDRA" 57.9. 
(seg. umur) 

pe Udi - Tiepot - Bing Slamet 

5 BODJONG 141-145 
ANTARANJA' DAPET. DI LIAT PAMERAN 

  

  

  

FE Daeng Harris - Srimulat: |. »RADJA KARET 
dari SINGAPURA" 
PERHATIAN: 
Para penonton ak2 

“ mendapat Hadiah satu BALON KARET     

.13— II tgl. 14 s/d 16 DES. 1956 

PERABOT RUMAH TANGGA 
Model th. 1957 dgn. DWI WARNA 

kluaran dari 

“INDUSTRIE 

  

SURABAJA — SEMARANG — DJAKARTA. 

NG FANCY FAIR 
SEMARANG 

  
    GG RIS” Sha Yoen muse, 

»5000 TAHUN Ne am) e: NEGERI MESIR”. 
tidak termasuk | Pakai Tekst Indonesia. 5 

»ROYAL 145-715 (17 th.) 8 
| : wesiR” | KE ag (Passka Tunggal dari 

KOK Sitisaa Fr #diadi | mnsnanamsnteinndnaEAAEN AAN Mena NAI Dr.A Foerster Wiem 

bahwa kami tidak. mem- 
IepePn ig    | SEMESE 
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Film India 
» Tekst Ind: o” BAAZI 

DJAGALAN 5-72. (17 th). | 

Sa SS ag AA AA M2 TA 0 AL AN LA Sa AA aa 
  

    

    

:, Lebih tjepat dari Suara 
  

    

  

Li Li Hua — Huang Hao $ Pe ORA Na 
4 pPIT YUM TIAN” PeNAaa aa aminn aseranetaknn enim Dam UP 3 1 
F. mmm ea aak mega - 2. bs 5 bD 1 kh: di | SUKA PODIJIAN | alam '/z djam 

tar Dengan ini saja 'menghaturkan diperbanjak terima kasih kepada : Rambut putih mendjadi hitam. 

  

tuan 1 4 F3 2 - . Tb MARAUAT |. Black Hair Dream Oil 
Djl. GADJAH MADA (Seteranj No. 169 

SERA PA 
5, SEMARANG f Ijap Potret Bintang Empat. 

  

   

  

    

   

      

    

     

   
    

   
   

    

  

    
jang mengobati sakit WASIR (Aambeien) saja sampai sembuh |j at ratusan surat pudjian. 4 tidak dengan operatis' Gonder operatie) dalam 12 hari. , 1. Tidak perlu tjampur air dll. -$ 

:  Hermat kami, 2 Tg : / - AMAT SAILANI : . Tambah ongkos kirita 1596. 2 Ka PA Bulu Lor 345, Semarang. # uZ Gbat diseluruh Indonesia. ( aa 5 2 MN mam a lihat teks dari Amirosol & Amiro Pomade. , Be: Pena IN LM ALAM. D.M.B, AAN TERBATAS, PUSAT PENDJUALAN: | £ - st s1S PE: #1 $ K/ » : N  GEETA BArr— DEV AN ANE Na 4 AR OR Be sekarat aa : KALPANA KATRIK BAA Zi” urakan D PIN Kesooindan 95 A' Sol 4 YAN GORKOM — BAVOSTA — sebuah film India lain dari POESAaNA MOM on oa penuh | Pang ap SE : - : aa aa lagu2 jang modern dan tari2an jang menggiurkan ! PN NEK RAR RAN NNN yan GUNTZEL & SCHUMACHER INI MALAM Te : 1 5.5. | 

    

  

D.M.B 

445-7.60-9.15 L c Aa 

Ao KN Ore 
” Besok Pagi sranaing 

ae SUSAN HANWARD Lamo 
  

  

        

  

    

  

  

  

      
  

    

    

   

  

     
   

   
   

  

          

  

N. V. NEDERLANDSCH-AME-: : RIKAANSCHE STOOMVAART H ari N A T A $ MAATSCHAPPY HOLLAND- & IL 

SEL ELEKE EKE KRESEK KEKE KEEKE KAKEK KEK EK KAKAK 
  

PEMELIHARAAN KULI 
Untuk : e 

MIKALIN 
Bedak dan: Zalf 

Dipudjikan oleh dokter? jang kenamaan, 

antaranja : 

Dr. R. Setiakusuma (Kepala 
SE pekebatan Rakjat Kabu- 
paten April 1950). : : 

Dr, R. S. Purwodihardjo (Kepala Djawa- 
tan Kesehatan Rakjat Daerah Ba- 
njumas/Juli — 1948). 

Dr. R, Suprapto (Kepala Rumah-Sakit- 
Umum di Purwokerto/Juli — 1950) 

Dr, R, Soedarsono (Kepala Rumah-Sakit- 
Umum di Pasuruan/Maret - 1953). 

Ir, T, Canter Vischer (Maha-guru T.H.S, 
di Bandung/Maret — 1949). 

.Dr.  Endot M. Achja, Djakarta/ Aug, — 
1950. 

Dr. R. Sena Chirurg,  Purwokerto/ 
Jati — 1949, 

Dr. Lie Pok King, Bogor/Juni.- 1952. 
Ir, N.D.R, Schaafsma (Kepala Labo- 

ratory of Technical Hygiene, Ban- 
dung/Juni — 1943). 

' Prof, Dr. R. Gispen (wd, Directeur dari 
Eijkman Instituut — Laboratorium 

Djakarta/Aug. — 1948). 

      

  

    

“Antara”lain isinja: Impian Ki Hadjar | | 6 
..gemar ajam dan perkututajang menijiptakan lagu »Bengawan Solo” — 
“Seekor kera akan mengatur lalu lintas didjalan— Dan kisahnja ,.mem- 

. 'bunuh ibu dan 43 orang. lagi" dibongkar dim 13 hari presis—dll 
ADRES JANG PALING BAIK UNTUK ALAT-ALAT 
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alau mendjadi” Belanda— Peng- 
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Modevakschool ,,Y A P 
Karangtengah 11/30, Telp. 1152 Semarang ar 

MULAI TERIMA: Murid2 baru buat rombongan Djanuari 195 
dengan djam beladjar dari 15.00 s/d 19.00 

Untuk tingkatan: Costumiere — Coupeuse — Lerares. 
Djuga memberi peladjaran2 Corsage bloemen, Matjam2 Hand- 
werken, Membuat topi2 dan mainan 'kanak2 dari kan so te | 
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UNTUK WANITA8 LAKI? 

Obat Kuat Extra Strong 
AMIROSOL DAN (SEXUAL RADAR) 

Spesial untuk orang lelaki. 1 
Bisa sembuhkan rupa-rupa penjakit seperti : na 

Sakit Jirian, Urat sjaraf, Rhcumatiek, Malas bekerdia, Piki- 
ran terganggu, Hati berdebar2, Kurang darah, Sakit pinggang, 
Pusing kepala, Lekas marah, Masih muda rambut lekas putih, 
dan tambah darah. 
AWAS larangan makan ini obat perempuan 4 | 

jang hamil. j 
Harga AMIROSOL .....oooococo coc. Rp. 25,— 2 Ng 
Harga SEXUAL RADAR ............ Rp. 25,— 5 84 

IMPOTINT TABLET buat orang Lelaki, harga Rp. 30,— - ! 
ANROSOR SA Ae ep harga...... Rp. 25,— ai 
AMIRODOL untuk sakit keputihan (Pektai) ...... Rp. 25,— s5 
AMIRO OLIE obat chusus untuk kepentingan : 
orabg -elaki, (aa Mn Rp. 20,— 
TERANG BULAN obat hilangkan kukul (djera- 
wat) dan bikin bersih muka .......... en aa Rp. 25,— 
TJATJAP RAMBUT pandjang dan gemuk harga Rp. 15,— 
SALE AM BEEN ae an EN Rps 50,— | 
HILANGKAN RAMBUT. ....... . Rp: 10,— 5 
KRITINGKAN RAMBUT .nneecoc. ASEAN anzaan Rp3 25, — | 
SAKIT BATUK (Amiro Siroop) ....... sa angennenaan RP3 29ye— 
Ongkos kirim 155. 

Terbikin oleh: 
KUSUMOJUDAN 95 — SOLO 

ZONDER OPERATIE 
Tanggung bisa bikin baik, Sakit Ambeien (wasir), orang laki-laki 
»inati-angin”, kurang libido dan lain-lain, Kalau minta baik dengan 

garagsi boleh datang di Kami punja rumah, ongkos2 boleh ber- 
damai. 
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AGEN: 5 Ngupasan 12, Jogjakarta, KASIM DADA Kp. Melaju 30, Semarang. 
HOK AN Patjinan, Magelang. 
ENG TAY Hoo Pekodjan 101, Semarang. 
Toko Obat ENG TJE HOO Djl. Nanking 17, Madiun. 
Toko TJAP KENDI Klaten. 
Toko RADJA BALI Djl. Kaju Tangan, Malang. 
Toko Obat PO NING TONG Djl. Pemotongan 9, Salatiga. 
UNIVERSAL STORES Bodjong 6 B, Semarang, 
EMANAT ALI Pasar Pagi 30, Tegal. 
Toko Obat ENG NJAN HO Petjinan 75, Jogja. 
Toko Obat ENG TAY HOO Petjinan 58, ,, 

  

JASIN Kepatihan, Pekalongan., 
TEK AN TONG Petjinan 81, Jogja. 5 
Toko BALDJUN Djl. Kepatihan 105 Pekalongan. e 
  

  

NO SMOKING 
(Obat Hentikan Isap Rokok) 

LIKDOREN CURE (MATA IKAN) i 
Apabila Tuan/Njonja/Nona dapat penjakit Likdoren Cure 
(Mata Ikan) sehingga tidak bisa berdjalan dan sakit sekali 
apabila memakai sepatu, pakailah obat Likdoren Cure 
10076 bisa lantas sembuh dan keluar dari akar2-nja Harga Rp. 25,— 

2 
TE

S 
MY 

AN
 

PA 
KTA

   CHANBEL (EXCEEM SALF) 
Salf untuk hilangkan segala Exceem, gatal2, Ring Worm, 
Kurap tanggung 1005 sembuh. Harga Rp. 25,— 
PUDER BU $ : 
Untuk hilangkan bau keringat ketiak dan kaki. Harga Rp. 25,— 
ALAMA HAIR OIL g 
Adalah satu mifijak rambut jang baik sekali buat hilangkan 
segala ketombean dan gatal2 dikepala serta kuatkan akar- , : 
nja rambut, agar rambut bisa pandjang dan bagus. Harga Rp. 15,— F 
NOCTO (OBAT HITAM RAMBUT) & Pakainja gampang dan ekonomis, dalam tempo kira-kira 3 Ta 
5 menit rambut bisa mendjadi hitam dan mengkilap dan , 5 tidak bisa luntur. | t Harga Rp. 25,— : 
NO SMOKING 

  
    

    

  

  
  
  

  

  
    

  

  
    

  

    

    

   
      

  

    

  

  

    
   

£ 
3 2 Ta Pat Sol) AMERIKA LUN . : : . i OKO 5 

. 2 an 3 Rea " : 23 
Obat istimewa sekali utk hentikan ISAP ROKOK, Harga Rp. 10,— 

4.45 - 7.00 -9.15 RICEARD CONTE 3 Ti : kp Pa aa Mana 2 - 35 WITHOUT COMPETATION. Tap Lose meng Oo Ag ) ara penerima barane? diberi- 3mMDIir IDA | maapsun KasTURI Ampun Tn : dj. 2.39 ENOIE KLBERT- 19 VAN FLFEI a KIMA LAGI MODEL BARU : tahukan bahwa pada bari ini. Special Madjun untuk laki jang tidak ada tenaga (IMPO- Hp 
Apa #LULNI sen : Mana PN no na : 3 TAN) atau orang umur sudah landjut atawa tidak ada 3 Aweseruen — DON TANLOR-RAY DANiui Ki | ama | SL ,Arkoldyk Ne SN aan ba Tan Ta 

/ 'REEI , buah Aki e 3 | ea aan an ka Ha BARET 3 s . : - te 1 : | 
WIDESCREEN : 3 & NN Pa 2 ' tiba dipelabuhan Tea de- Hari jang Gi mulia Obat istimewa untuk sembuhkan penjakit Bean: Su mg 5 , Film jang dibuat ditempat dimana kisahnja sunsouh dd Pe en : : : : (ngan angkutan dari U.S.A. East 

Laga Tap sunan , 
Ben Ma - tjukup berfzedah untuk disaksikan oleh para pemuda | 1 14 dan 15 Dec. 1956 | | Coast. , 1 bagi tiap2 umat i Out Mmepa Ka Penforiabai penjakit darah tinggi - ! 

jang sedang mengindjak remadja!!! PUTERI KOTA BATIK: Bi Ba en K i | (Hoge bloeddruk) |. Harga Rp. 50,— 3 

sing memes 5. bi andeis-Vereeniging ,,Rotter- risten, | NERVES TONICUM (EXTRACT) 
” LUX” INI MALAM PREMIERE BESAR Din Na aa dam? Scheepszaken. 4 : Pe Ka tan An na Lina an Pa ia ana $. 

Z3 kaan 
ai aleh 3 #halanatu ii Jin $ (ran tidak tenteram, ngelamun, malas, mimpi jang , , 

an ". 9.00 BERBARENG AL) : 15 Na. sd Chan | Tan | 1 sering pusing, lekas Sarah, gampang lupa, pikiran kurang 1 
tra: Pan 3.60 (CinemaSco . Extra: Saban Sore 3.15 II Udjang : Aa una AN UAK Besok tg. 16 Des. '56 f ea pusar PENDJVAL : Harga Rp. 25,— artu Bebas uniuk ini idak berlaku) 18 dimeriahkan dengan ' hari Minggu j.a.d. WORLD FAMOUS TABIB FACHRUDIN 
aa aa NN NAN ain am ii 1 Ta39 Ma " atiku DRS KET ARENA SY ESA 

3 1 , As 
Extra: BESOK PAGI djam 1100 di "LUX? ii 5 Tari2 Mambo dan Batik-Show | MAA apa Seet DIBUKA SETENGAH HARI. 14 Sawah Besar Djakarta — Phone 3804 G Ya : : ——2 San gak aa em PU id ANE IEE OA OA TA PA AAN AG PAPAN AN PN PA : BISA DAPAT BELI: 

Be Sel 13 te 
e a 1 Toko EUROPA Bodjong 17. Semarang. 

3 4 4 » 
PA ANN Naa LA PO MAAN AM ANDALAN 

ta 
/ - i M1 

20th Century-Fox presents MM DMb Liem Tj ny Sien SAKSIKANLAH PERSEDIAAN TOKO KAMI SEKITAR ||! Toko Obat SINGA Oon AE GD Semarang. d narang. n 7.09 9.09 (17 th.) 3 BARANG2 UNTUK MENJAMBUT HARI NATAL, a.l. Toko Obat A, A. Gg. Pinggir No. 9 Semarang. 
: : & mi : : PER: | Toko Obat SHANGHAT Peer Djohar d0 Ban 

“ 2 & # $ 2 . 4 - ar Tr . 
: Nela IA SA AN ps3 OB 5 Arts POHON TERANG LENGKAP DENGAN E Toko Obat ENG TAY HO Patjinan No. 58 Djokatuta, 

B3. ra | Ap Y FLI Ass $ : LI HIASANNJA, Toko Obat ENG NJAN HO Patjinan No. 75 Djokjakarta. 3 2 4 : : : : oko at TE N TON tjin: No, 81 Djokjakarta. 
| 89 La Tidak ter Ima tamu | ZINDABAD HOUSE No. 77 Nonongan folo. — ! SAI SAN Ka Toko HIEN” i “Toko PAKISTAN Songojudan Solo. . Pjitaram 23- Semarang 5 Pa se 2 99 | S.M. HAMDUL AZIZ Keprabon Wetan 24 Solo. Ken TLUN igl. 17 Dec. '56 s/d 1 Djan, '57, BODJONG 25 | Toko Obat ENG DJIN HO Pekodjan 85 Semarang. j Nana Mb pesta 1 us asn SEMARANG. Toko Obat ENG TAN Ho “ekton jan tor Oiananng 3 ! 23 Untuk. anak2 hanja Rp. 30,—. : 5 SR EN : Toko Obat NGO HOK TONG Gg. Pinggir 1 Semarang. f Ha Kana Diangan tunggu lama2, daftar 1 5 3 Pan 3 2 5 

1 Sea ni Pa PN ah Sina Y : Ka P : : 
NOS Ie 2! POP GAINESI RECKON YgU COME TON Yovve N | course 5 musi nye Gor To Il KHATS Im, (POP, WHERE IN TIEPOT ma sa PAY KiB Th" REWARD FOR FINDIN? TH" GOT IT-z- | | THAT'S WHAT I C WORK FAST PROJSCT M-t3 (THE WORLD DIP ru 

MAVERICK MOON THAT BUSTED OUT OF HERE? TOLD NOUK 1x BEKORE THE JI NOV GET Et sia Kau En YOUR SPACE CORRAL, EH, PALMERZ £ OVTFIT ON REAL REPRE- | 5g | R aimfs die TH? PHONE! CS, SENTATIvE SHows 34 tag Ca b 
/     

    
|Toko buku Sampurna” hanja 
memindjamkan sebagian buku2- 
2 tail ntuk membantu cxposisi Roy Rogers 

Hap di Fancy Fair Hwa Ing. 
PANITYA. HWA. ING 

| FANCY FAIR 1956 No.20 
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  | #metayawnenyanpnayayngnynenyngnyayang 
maut F3 Ladie ' Da 3 “H 

dan bintang2 | 5 jar # 
kumpul men 1 5 
Im jang» sangat| 1 (Satu) TUKANG BETJAK 

- MAVIS .BIPUAON Tann.i  BETTE TAVIS: ESA HARD TG2D Ji 
0 eastaring JAY ROBINSON » HERBERT MARSHALL " DAN O'HER 

—— BETTE DAVIS : “jang telah dua kali mene 
: Academy mungil da 

  

   
                   

    

  

— Nama saja Pop Gainest 

   

    

   

         

       

    

  

    
   

    

Pekotjan 56, Semarang. | BALON KARET. Ben An na Aan Moana ia 
lah dan hiburlah sekeluarga 

tenti merasa setang be- 

bagai asjikmasjuk dalan t 
C0 “jintaan jang bersedjarah ! f Kan 

a tentang kemegahan jang dibalut dosa, tentang pertemuan? |Yua 

    

    

  
  

ia 1 | anna Inar-benar 111 & MARIA, Tes uan An me Hai a dan tentang kompilotan2 jang hendak meruntuhkan sebuah jp fa1benar 2 2 "1 
ja: 3 $ pa Aa | | Iype Peri). SEMARANG” Idzin No. 3498/11/A/171. 
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— Saja harus bekerdja tjepat mendapatkan benda tsb.? 
tiepat sebelum utusan dari Di 2 
nas penjelidikan jang sungguh 
sungguh datang kemari! (demi 
kian fikir Palmer, orang «jang 
sebetulnja bukan utusan dari 
Dinas Penjelidikan itu). 

5 jang tak terbandingkan « 3 Teen menebang 1 Kiranja engkau akan ' membajatkan — Ja saja telah menemukan! — Ja itulah — projek M13 
ES Ratu Perawan” ! app HATIAN: Ba Lain Tu Pn Den hadiah untuk menemukan bulan “buatan manusia jang telah le- Makanja saja “segera menijeri — dan kelihatannja masih — RICHARD TODD: jane terkenal dalam f Ap ena aa Ta Ma Ona An an Sm aka aa njap dari tempatnja, eh Palmer? terakan hal itu kepadamu me utuh tidak rusak sedikitpun! 

r : f iri di Enok 4 Kandat Pn 1 - Ea 
Peter” dan Toon Collins j 2 PENONTON KANAKI | Ot kurs N.v — Engkau menemuka, benda tersebut — disini? lalui tilpun! — Pop, bagaimana eng : “tapi mrovokatif, ...... be DAPAT HADIAH: SATU da ag Hn & 
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