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Supaja Diadakan Peru- 
bahan Integral Susunan 
Pedjabat2 Pimpinan AD. 

kerdja dan 

  

    

   

mag Na W |... SUMBER ,ANTARA” 
ang n setel 'a wak” Ri Sei 2 ' Mai Di : 

muan pada hari ja. dan Ia tiba pada hari Djunw'at 

- tjangkan pula masalah 

ra lain disebut 

PARTAI PERSATUAN Pe| 

(ani Polandia telah mengeluar- 

    

at Ba Dalam pernjataannja itu anta-| 
baba Pula 

    
    

    
      

      

    

     

(ngawalan CPM dari Pusat da 

kekuasaan jang dipimpin 

ar Minggu M 

ER jang menolak namanja untuk di ut2 menjatakan bahwa pada hari Minggu il. masih ada 

kan” di Kota Semarang. Kemungkinan besar ja akan ditahan Mi Jogjakarta. Seperti diketahui Majoor Djaelari oleh perac-. 
Irintah dituduh turut tjampur dengan perkara pertjobaan rebut 

oleh Kolonel Z. Lubis. 
dapat berkembang dan hidup se 
bagai-negara jg merdeka dan ber 
Gsulat hania sebagai negara so- 
sialis, jaitu negara dimana kaum 
pekerdja dan petani merupakan 
Suatu persekutuan dengan 

Ramang Masih 
»Sesak Dada” 

   

       

     
    

  

Jogja ' 
ib Tampak: Di 
at Tiba Di Smg 

gn Dikawal CPM 

bekas Komandan R.P.K.A.D. 
siang sebagai tahanan dengan pe- | 

n untuk sementara ini ,,dititip- 

Maior. Djaelani pada waktu 

lengkap dengan tanda pangkatnja 
tetapi tanpa pistol. Wadjahnja te 
tap tenang. 

Atas pertanjaan apakah ter- 

itu diketahui berpakaian dinas 

  

Sa 

sam 

— KENANG-KENANGAN DARI OLYMPIADE — 
Tampak perenang wanita Indonesia, Martha Gultom (kiri) ketika 
habis bertanding dalam babak pendahuluan 100 meter 

| gung merangkul memberi utjapan' selamat kepada lawannja, 

P aa 

pekerdjanja sebagai klas 
mimpinnja. (Antar:). 

  

KA 

TahuniniPengan 
guran Di Casa ngja Salam Olympinte Melbour 
Sangat Tinggi 

| DJUMLAH kaum penganggur 

Aa BL Sta pen an Moore 
dialaminja demikian “men 
harian buruh Ceylon jg 

rat kabar itu 

menurut 
terachir, 

tip
 

ber 1956. Diumlah ini adalah jg ling linggi jang pernah ditja- pai sedjak pengumpulan statistik 
dari kaum penganggur pada ta- kun 1939. Dalam djumlah ita 
tidak terhitung mereka jg tidak 
terdaftar pada djawatan 

# mel Akibat ,,Kekasaran 
| Permainan” Kese- 

— belasan Russia 

Indonesia iang baru2 ini turut 

3 Makassar 
menjatakan, bahwa ia menderita 
sesak nafas (dadanja sakit). Di 
kemukakan bahwa sebab2-nja ia 
tah »kekasaran permainan” ke- 
sebelasan Sovjet pada pertandi- 
ngan melawan kesebelasan Indo- 

Akibat dari hal ini, maka Ra- mang akan banjak istirahat. 

telah diadakan upatjara menjam- 
but kedatangan pemain2 kesebe- 
lasan Indonesia Saelan dan Ra- mang jang dari Makassar. Seba- gaimana diketahui, Ramang ada 
tah salah satu pemain jg dipilih 
untuk menghadapi kesebelasan   sekerdja lepas. : 

Untuk Me 

mewa 

ini a.l 

Angkatan Darat.” 

— Keutuhan Dalam B. D. 
Perwira SSKAD 

PIMPINAN HARIAN Korps Perwira 
ngumumannja Senen kemaren menjatakan 

jang diadakan sctelah selesainja lustrum SSKAD-baru2 
.L memutuskan ,mengadjukan 

susunan pedjabat2 Gipimpinan Angk. Darat sehingga terdapat 
keseim gan jang memungkinkan persatuan dan keutuhan di Angkatan Darat dan Gengan Gemikian dapat ditjapai stabilisasi 

Yugoslavia pada tgl. 23-12 di 
Djakarta. (Antara) i 

Dcn 
usen' Korp 

Persatuan 
— Put 

SSKAD dalam pe- 
bahwa rapat isti- 

perubahan setjara integral 

sar2 musjawarah/collegiaal da 

RAMANG, pemain-muka kes. 

, “Iberdiri dibelakang P intah i Sabtu malam jl. bertem £ dit Le emerintah 1.c. 

ruangan RRI Studio ' Makassar (KSAD: Demikian sumber tsb, 

   

hadap diri Major Djaelani akang "919 Wanita 
dilakukan "pemeriksaan, sumber 
tsb. mendjawab: tidak ada pe piade dalam tempo 1 meni id 2 

Inggris Margaret Edwards. Miss Edwards telah ke- 
luar sebagai djuara nomor ini dengan 

   
     

  

      
   

  

   
     

    

  

2g 

gaja pung- 

pere- 

memperbaiki rekord Olym 

  

rintah jang menjebutkan itu. 
Lebih Iandjut sumber itu “atas 

pertanjaan tidak bersedia men- 
diawab, siapa2 perwina menengah 
ataupun bawahan jang dibawa 
ke Djawatengah ini sebagai taha 
nan sementara ataupun tahanan 
tetap. 

Achirnja dikemukakan bahwa 
dalam wilajah TT IV tidak ada 
apa jang umum katakan ,golong 
an Lubis”. Territorium ini tetap   
(Antara). 

Tergah. Dalam komunike jang 
sidang selama 2 hari di Paris, 

  

Men-lu Ruslan 
Masih Terus | 
Diperiksa 

. DIAKSA AGUNG Suprapto 
Can Kepala Reserse Pusat Mr 
Senoadji Minggu pagi ibl., Ming- 
gu malam dan Senin pagi kema- 
rin melandjutkan lagi mendengar 
an Ta sr dari Menteri 

uar Negeri Ruslan Ahbdulganij:£ 
Galam hubungan soal2 jang me-| Terusan Suez. 5 : njangkut nama Menteri Luar| Para menteri luar negeri dari 
Negeri Ruslan dan jang seperti|15 negara Dewan Eropa meng- 
Giketahui dewasa ini sedang giat | umumkan bahwa mereka telah me 
Giperiksa Kedjakszan Agung. nerima baik sebuah resolusi jang 

: mengatakan kejakinan mereka bah 
Dengan mendengar 

Mereka menjerukan penjelesai- 
an damai jang permanen dan adil 
antara Israel dan negara2 Arab 
serta menjokong adanja Pasukan 
Polisi PBB di Mesir dan dikata- 
kannja harus ada “sistim penje- 
lenggaraan tetap dan tjermat dari 

keterang-J wa situasi internasional dewasa 
an2 berturut2 minggu pagi danlini makin menambah perlunja ne 
malam ibl. serta Senin pagi ke-|gara2 anggota merumuskan dan 
'marin Menteri Luar Negeri Rus-| melakukan politik bersama tentang 
ian sampai sekarang 6 kali dimin| semua persoalan jang maha pen 
ta keterangan2?nja oleh “ Kedjak|ting bagi Eropa. Diandjurkannja 
szan Agung. Bekas Direktur Djen|prinsip2 dibawah ini sebagai da- 
Seral Pertjetakan Negara Pietfsar politik dalam menghadapi mas 
De Ouelju Senin pagi kemarin 

  

Dalam Meng 
djadian' Di Eropah Ti 
mur & Timur Tengah 
Menteri2 Luar Negeri Dewan Eropah 

Serukan ,,Politik-Bersama Eropah" 
PANITIA MENTERI-MENTERI luar negeri Dewan Erc 

pa pada hari Minggu menjerukan adanja politik bersama Ero- 
pa dalam menghadapi kedjadian2 di Eropa Timur dan Timur 

kii2nja dari Dewan Eropa jang beranggotakan 15 negara me 
ngatakan bahwa bangsa2 di Eropa Timur mempunjai hak me 
nentukan susunan politiknja sendiri dan memilih pemerintahan 
nja sendiri. Para menteri juar negeri Dewan Eropa menjokong 
seruan PBB- agar pasukan Sovjet ditarik mundur dari Hongaria. 

  

1 "Dikemukakan bahwa tjara pe- 
“2 mestengian.. peruhohak Pimpinan memegang teguh ketentuan2 jas 

Angkatan at jakni dengan da-|tsb. dalam Piagam Jogja.  Dite- 

  

   

, 
! | : 

  

25: 

Ki - Arah dan Kolonel Z. Lubis) ig men 
F! dan mati. Sementara itu menurut | dagi anggautanja rentjana dari " AFP jang dibunuh sedikitnja 72| masi 2 perwira tsb. perihal dia 
: orang. Seterusnja berita UP melia, ig harus ditempuh kearah | nambahkan bahwa diantara jang |perbiakan Negara dan Angkat2n 
— dibunuh itu diduga terdapat dua Darat sesuai densan Piagam 
- orang misionaris Amerika. (Anta-|Jogja. Pendjelasan IPRI tsb. di 

    
3 

“ 

  
  

  

Rakjat Irian Ba 
rat Berontak 
Thd Belanda 
MENURUT berita Reuter 

Cari Sydney, rakjat didaerah 
Danau Wissel di Irian Barat jang 
diduduki Belanda membunuh sz- 
dikitnja 12 orang dan merusak 
sekolah2 missi serta bangsal2 pe- 
rawat terbang dalam gelombang 
pemberontakan jang mereka Ia- 
kukan. Berita tsb. diterima dij 
Sydney Sabtu jl. Menurut berita 
tu, jang mati semuanja orang2 | 
Indonesia atau anak negeri disitu 
sendiri. 

Kekuasaan Belanda dengan me- 
lalui udara mendatangkan pasu- 
kan2 polisi bersendjata jang. kuat 
dan pasukan2 angkatan lautnja. 
Kerusuhan itu mulai beberapa 
minggu j.. jang katanja sebabnja 

gaskan, bahwa ,,Angkatan Darat 
dan Negara kita jang dewasa ini 
penuh dengan keketjewaan dan 
jang bersifat explosif ini tidak 
mungkin dapat diselesaikan dgn. 
main kekerasan, main kuasa dan 
main norma2 militer sadja”. De- 
mikian pokok2 pengumuman Pim 
pinan Harian Korps ' Perwira 
SSKAD. 2 

IPRI tidak minta pertang 
gungan djawab KSAD. 

Sementara itu  Presidium ”Ika- 
tan Perwira R.I.” dalam pendje 
lasannja jg diumumka, oleh Pe 
nerangan A.D. Senen kemaren 
menegaskan bahwa denga, surat 
nja jg disampaikan kpd KSAD 
mengenai kebidjaksanaannja sela 
ma ini, IPRI bukanlah meminta 
pertanggungan  djawab KSAD 
mengenai kebidjaksanaannja sela 
ma ini. Staatrechteliik KSAD hs 
nja bertanggungdjawab kepada 
Pemerintah dan bukan kepada 
pihak2 lain, '@ 
IPRI dengan suratnja itu seper 

li jg pernah setjara resmi di 

  

raja 

penduduk mendjadi murka ,,sebab| umumkan, hanja minta kepada 
banjak babinja 'mendjadi sakit kedua perwira (KSAD Nasution 

keluarkan berhubung  banjaknja 
tersiar berita ig menafsirkan se 
akan2 surat jo dikirimkan IPRI 
kepada perwira2 anggautania tsb 
berarti memnita pertanggungan 
dijawab KSAD terhadap kebidjak 
Sansan jg ditempuhnia menvenai 
masalah Angkatan Darat dewasa 

lini. Demikian Presidium IPRI 

Politik Eisenho- 
wer Akan Hadapi 

Udjian 

etahui. diperiksa atau. - dide-h 
ngar- keterangan2nja lagi oleh| 

dung: Kedjaksaan Agung. 
riksaan ini ke-II kalinja dalam 
wktu singkat ini jakni seta'ah 
Kedjaksaan Agung mendengar- 
kan lagi  keterangan2 Menteril 
Luar Negeri Ruslan Abdulgani 
sekembalinja dari luar negeri. 

Djuga Kedjaksaan Agung te- 
lah mendengarkan keterangan? 
Overste Prajogo bekas Kiman- 
dan CPM disekitar masalah su- 
rat Lie Hok Thay jang diterima 
Prajogo sewaktu ia berada di 

Amerika Serikat dan jang ketika 
itu dititipkan oleh Lie pada Men- 
teri Luar Negeri Ruslan Ab- 
duigani. (Antara). 

BahajaRadloakti 
Akan Diselidiki Oleh 
Angkatan Laut A. S. 
ANGKATAN LAUT Amerika 

Serikat akan mendirikan 10 sam 
pai 12 buah setasiun penangkap 
radio sepandjang meridian jang 
ke-18 dari Greenland sampai An- 
tartika untuk mempcladjari radio 
aktivitet alam dan huatan manu- 
siay Angkatan laut Amerika meng 
umumkan, bahwa mereka akan 
mentjari bahaja2 jang mungkin 
timbul dari hatsil radioaktif jang 
disebabkan oleh bahan2 petjahan 
(fission products). Rentiana ini 
sedang disusun oleh laboratorium 
laboratorium angkatan laut jang 
bekerdia sama dengan panitia te 
naga atoom, biro tiuatia Jan dinas 
dinas meteoroloai di Peru, Egua- 

  

  menurut Penerangan Angkatan KEBIDJAKSANAAN "pelik ayat ek obatn) luar negeri Presiden Eisenhower 

. tembak mati dan achirnja ramah 

| oleh suatu gerombolan bersendja 
terdiri dari Lk? 6 orang kira 

ira pada djam 14.00 siang. 

.akan menghadapi udjian terbesar 
dalam sidang2 Kongres A.S, jang 
akan mulai bersidang pada 3 Dja 
nuari j.a.d, Pembukaan kembali 
dengan segera terusan Suez dan 
keadaan tenang di Timur Tengah 
akan sangat menolong kedudukan 
Presiden. Spekulasi meniebar dika 
langandiplomatik hingga kemana 
kah Kongres akan mempertang- 
gung djawabkan usul2 Presiden 
Eisenhower mengenai pe 

gang luar negeri iang liberal, pro- 
gram bantuan luar negeri iang be 
sar dan kevnertjajaan iang makin 
tumbuh dari AS terhadap PBB se| 
bagai suatu alat jang utama dalam| 
mendjundjung tinggi perdamaian 
dunia, 1 

Timbulnja spekulasi demikian 
adalah akibat dari situasi px litik 
setelah pemilihan umum 6 N6pem 
ber jl. dimana kedudukan2 Ge- 
dung Putih dan Kabinet ditempati 
oleh anggota2 Partai Republik se 
dangkan Demokrat punja majori- 
tet jang bekerdja baik di Madjlis: 
Rendah dan  mempunjai kentrol 
jang tidak dapat diduga2 di Senat. 

(Antara) 

Lurah desa Pedongkrongan- 
ndik, daerah Pasar Rebo Dia- 
kerta bernama Saridan, Djum'at 
siang telah dirampok habis harta' 
hendanja, kemudian ia sendiri di 

ja dan segala isi perabot rumah 
tangganja dibakar habis, terma- 
tak kartu2 penduduk desa itu 
(an kartu2 pemilihan umum, 
Perbuatan ganas itu dilakukan 

»Serikat 17 

menamakan diri ,,Serikat 178” 

| perhitunga 
ditulis ,,Serikat 178.” 

| BERITA LEBIH landjut berke- 
naan dengan bentjana alam di Ba 
njuwangi baru2 ini menjatakan, 
bahwa djumlah korban setelah di 
selidiki lebih djauh,tambah mening 
kat. Bukan mengenai korban ma 
terieel sadja, namun djuga menge 
'nai rakjat jang menderita. Djum- 
lah rumah rakjat-jang roboh/han 
|tjur menurut tjatatan jang terachir 
sudah meningkat sampai 13.937 
buah, sedang rakjat jang menderi 
ta ada 56.376 djiwa. Hanja djum 
lah jang meninggal dari 66 orang 
turun” mendjadi 61 orang. Ini 
disebabkan didaerah Rogodjampi 
ada orang jang dikatakan mening 
gal, njatanja tidak meninggal. 
Kawedanaan2 jang menderita 

karena bentjana alam itu ialah 
Bangoredjo, Blambangan, Gen- 
teng, Rogodjampi dan Banjuwa-   ngi, 
 Koruptor-Koruptor 

| BEBERAPA HARI jang lalu dibeberapa tempat umum 
(dikota Makassar telah ditempelkan plakat2 oleh organisasi js. 

kassar). Plakat itu berisikan seruan umum jang mengantjam 
ii perluasan| Kepada mereka jang melakukan penghianatan dan korupsi ser 

pembiajaan keamanan, politik dalfa lain2 perbuatan jang dianggapnja meruntuhkan negara. Ke 
pada mereka jang berbuat demikian diantjam akan diadakan 

an kelak hari. Surat2 plakat itu ditik dan dibawahnja 

dor dan Chili. (Antara). 
ep 

Ss Antjam 

(17 Agustus? Red. Antara Ma 

Eropa Timur harus 

alah-masalah jang dihadapi Eropa 
dewasa.ini: - 

1. Semua bangsa jang tjinta da 
nihak Kedjaksaan Agung dise-| mai harus menjokong hak bangsa2 

Pemellainnja, guna memilih sendiri dgn 
bebas pemerintahnja. 

2. Ketertiban politik di negara2 
ditentukan 

oleh rakjatnja sendirr dengan se 
penuhnja menghormati hak2 ma- 
nusia dantidak terpegaruh oleh 
tekanan2 dari luar. 
Mengenai Hongaria, mereka me 

njokong resolusi PBB jang menje 
rukan penarikan mundur pasukan 
Uni Sovjet dengan segera diba- 
wah penindjauan PBB dan meng 
izinkan didirikannja kembali ke- 
merdekaan politik di Hongaria. 

Mengenai Timur Tengah: 
1. menjokong sepenuhnja Pasu- 

kan Polisi PBB di Mesir untuk 
mentjegah permusuhan2 lebih la 
djut didaerah itu. 7 

2. agar diadakan sistim penje- 
lenggaraan jang permanen dan tjer 
mat dari Terusan Suez jang sa- 
ngat penting sekali bagi semua ne 
gara anggota Dewan Eropa. Sis- 
tim ini harus mendjamin hak2 in- 
ternasional berdasarkan Konvensi 
1888 sesuai dengan 6 prinsip jang 
telah diterima dengan serempak 
oleh Dewan Keamanan bulan Ok- 
tober jl. 

3. Ditjapainja perdamaian jang 
permanen dan adil antara Israel 
dan negara2 Arab, jang menging 
kinkan masalah2 ekonomi jang 
urgent diwilaiah itu dapat disele 
saikan dengan effektif dan dengan 
demikian membawa kearah me- 
ningkatnja tingkat kehidupan pada 
umumnja jang dengan sendirinja 
akan merupakan sumbangan lang 
sung kearah kemakmuran bersama 
dan keamanan Eropa dan Timur 
Tengah. 

Sebelum para menteri luar nege 
ri bersidang pagi  hari' Minggu 
suatu panitia bersama dari 7 men 
teri dan 6 anggota Madjlis Kon 
sultatif Dewan Eropa telah mem 
bitjarakan tugas Dewan Eropa 
dan keperluan untuk menghindar- 
kan ketidak lantjaran lembaga2 
Eropa dalam aktiviteitnja. 

" : (Antara). 
  

12 Orang telah tewas ' karena 
peniakit demam knning jang ba 
ri2 ini berketiamuk di Santador 
tebelah selatan Bogotta (Colum- 
b'a). Penjakit menular itu dika   

Djumlah desa jang diserang da 
23 ,naik” mendjadi 47. 

Kerugian jang diderita rakjat 
dari bentjana itu dengan adanja 
tambahan korban rumah2 dari Rp 
7.232.400,— "naik" mendjadi se- 
banjak Rp. 7.688.300, —. “ 

Dalam kerugian ini hanja terhi- 
tung kerugian jangdiderita rakjat 
sadja. Belum terhitung kerugian2 
jang diderita oleh Djawatan Kehu 
tanan, PTT, pihak kabupaten 
sendiri dan Pengairan. Dari Kehu 
tanan sadja jangssudah njata, hu- 
tan djati didaerah  Djadjag han- 
tjur. Disamping pohon2 jang ro- 
boh terdapat djuga pohon2 jang 
batangnja patah, "sehingga kalau 
diperhitungkan dengan kerugian2 
jang lain, djumlah kerugian finan 
cieel dari bentjana alam di Banju 
wangi Selatan itu bisa mentjapai 
sebesar Rp, 10.000,000,—, 

ri 

    

barkan masih mendjalar. 

Ojumlah Korban Bandjir Banjuwa- 
ngi Meningkat: Kerugian 10 Djata Rp. 

Dalam pada itu patut dipudji, 
bahwa keadaan kemanan didaerah 
jang menderita itu menurut pihak 
kepolisian tidak mengchawatirkan. 
Tidak terdapat-tanda2 akan tim 
bulnja kekatjauan. Rakjat didae- 
rah itu dengan serentak setjara go 
tong rojong telah mulai memba 
ngun kembali rumah2nja. 

Selain bantuan2 jang diminta- 
kan dari pemerintah sebesar I.k. 
Rp. 500.000,— oleh Djawatan So 
sial Propinsi: telah dikeluarkan 
bantuan sementara sebesar Rp. 
50.000,—. Kemudian dari pihak 
Djawatan Kehutanan sendiri dida 
pat kesanggupan untuk memberi 
bantuan kaju dan bahan bambu 
untuk membangun kembali rumah2 
rakjat jang rusak dan roboh itu. 

(Antara). 

hadapi Ke 

dikeluarkan setelah berachirnja 
menteri2 Juar negeri atau wa- 

Tidak Benar Ada 
Infiltrasi URSS 

Di Syria 
DUTA BESAR Syria di A.S. 

Farid Zainuddin pada hari Ming- 
gu telah merabantah kabar-kabar 
angin hahwa infiltrasi Sovjet di 
Syria adalah luar biasa dengan 
mengatakan bahwa hal itu sama 
sekali tidak benar. Berbitjara da- 
jam interview televisi dia menu- 
duh politik kolonial negara2 Ba- 

  

tontersnja hari Sa 

ana ana jang dibifjarakan dan &    

menghadiri pertemuan tst. 

Pemerintah 
Tetap Pada 
Pendiriannja 

Mei 1957 

Adjukan R.A.B. 1957 
Den 1958 Pada Bulan 

'SIDANG parlemen pleno ter- 
buka hari Senin mendengarkan 
djawaban pemerintah atas peman 
dangan umum babak Ii tentang: 
RAB 1956. Pertama2 jang mem 
beri djawaban ialah Menteri Ke 
uangan Mr. Jusuf Wibisono. Da: 

ditjapai har: Sabtu jang lalu itu. 
" Sore kemaren pufjuk pimpiman PSI mulai. mendengar 

laporan Arudji Kartawinata jang pada hari Sabtu jang lalu 

Menurut keterangan Arudji ke 
pada ,,Antara”, rapat putjuk 
pimpinan partainja sore itu mem 
bahas dan menindjau setjara le- 

bih mendalam, hasil2 pembitja 
raan dirumah Walikota Sudiro 
Sabtu jang Iilu itu. 

Sementara itu, dari lain2 sum 
ber ,,Antara” memperoleh kete 

rangan, bahwa selain membitjara 

njak rasa tidak puas dalam ka 

gu”? DalamMenghada- 
pi Sesuatu' Persoalan 
Djuga Dibitjarakan Dalam Perte- 
muan Partai Pemerintah Sabtu Ji. 

PIMPINAN PARTAIZ pemerintah jang telah menghadiri 
perteryan diantara pariai2 pemerintah dengan beberapa orang 

btu jang Inda, dengan berturut2 akan mem 
berikan laperan mereka masing2 kepada partai mereka tentang 

kan soal2 jang menimbulkan ba J 

langan masjarakat achir2 ini, per 

temuan Sabtu jang lalu itu djuga 

membitijarakan siksp pemerintah 
jang dianggap agak lambat atau 
ragu2 dalam menghadapi sesuatu 
persoalan, misalnja 
tan Gubernur Bank Indonesia 
jang sampai sekarang tetap Io- 

lam djawabannja ita diterangkan, 
bahwa pemeriniah tetap pada pena 
diriannja untuk  mengadjukan 
RAB 1957 dan 1958 bulan Mei 
195 $ ON aa psudah: memadjukan  kandidat2- 

Menteri tidak menjetudjui dji-| h: 
23 nja. 

wa dari pada usul inisiatip RUU ' 
H. Supardan (PKP cs karena hal | Antara” djuga . memperoleh 
na TNI Sang Tabnya Mera (keterangan, bahwa hasil2 pembi 
kngoban TOSY. sebinera djika |tjaraan hari Sabtu dalam perte 

RAB 1987 belum disahkan par-| uan tingkat tinggi” itu akan 
iemen dibulan Djuni, maka pe- "dilaporkan kepada Presiden . Su 
ngeluaran2 negara sesudah wak| karno, tapi sampai Senin siang 

kemaren belum lagi diketahui, 
siapa jang akan memberikan Ia- 
poran kepada Presiden dan kapan 
laporan itu akan disampaikan, 
karena Bung Karno Senin pagi 
ini masih berada di Bogor. 

tu ita tidak mempunjai dasar hu 
kum lagi. e 

Pun djika pemerintah terpaksa 
mengeluarkan keuangan negara 
setjara mendadak jg tidak tsb. di 
dalam pos2 RAB, pengeluaran 
itu tidak akan mempunjai -dasar 
hukum puli, demikian Menterij 
Keuanga, ig mengadjukan pula 
pertimbangan, bahwa tidak perlu 
diadakan Undang2 kredit seperti 
itu, tetapi kalau ada usul inisia- 
tif lainnja jang memberikan ke- 
mungkinan2 jg lebih baik dalam 
pemberian dasar-hukum atas pe 
ngeluaran2 negara sebelum RAB 
1957 disahkan oleh parlemen, ' 
maka pemerintah bersedia mem 
pertimbangkan. Pun Menteri Ke 
uangan membantah — pendapat 
Moh. Yamin (Pantjasila), H. Su 
pardan (PKI) dan Siauw Giok 
Tjhan (Nasional Progresip), bah 
wa Wet op de Isdische Staatsre- 
geling masih berlaku di Indone- 
sia, dengan bantahan, bahwa ka 

  Perdjoangan Poli 
tik Lebih Berhasil 
Dengan Menggu 
nakan Pers ? 

PERS DAN WARTAWAN pada 
hakekatnja dalam  penglaksar 
hak dan kewadjibannja memilii 
kemerdekaan sejluas-luasnja. are 
nanja ia merupakan saluran pen- 
dapat umum jang walaupun tidak 
mutlag namun memegang peranan 

S 2 jang besar. Tetapi kenjataan me 
rena masih ada kekurangan dida nundjukkan sekarang, bahwa per 
lam UUDS Indonesia, Jalu ditia djuangan politik lebih berhasil 
rikan dasar hukum guna penge- menggunakan pers selaku saluran 
luaran uang negara sebelum Ha dari pada pendapat umum sen 

RAB 1957 disahkan » 

  

  rat mendesak negara2 Arab men 
dekati Uni. Sovjet. Ditandaskan- 
nja bahwa negerinja tetap netral. 

Perpustaka 
Makasar 

kan oleh pendjabat sementara 
Prepinsi Sulawesi A.W. Masri 
bahwa dari djumlah sebanjak 

Sovjet Uni Pre 

Pesawat2 Amerika Me 
langgar Wilajah Sovjet 
RADIO MOSKOW pada hari 

Minggu mengabarkan, bahwa Uni 
Sovjet pada hari Sabtu telah mem 
protes Amerika Serikat, karena 
pesawat2 peronda Amerika Seri- 
kat telah melanggar wilajah pener 
bangan Sovjet di Wladiwostok 
Selatan. Siaran itu mengatakan, 
bahwa acting penguasa usaha Sov 
jet di Strilnov telah menjampaikan 
nota protes kepada kementerian 
luar nereri Amerika Serikat di 
Washington pada hari Sabtu. 

Nota tu menuduh pelanggaran 
tsb. diatas untuk maksud2 peron 
dian padavstgl. 10 Desember dan 
hal ini membajangkan antjaman 
pelanggaran2 lagi dalam waktu2 

g akan datang. Pemerintah Uni 
Sovjet menganggap perlu untuk 
menjatakan, “agar pelanggaran 
wilajah penerbangan Soviet oleh 
pesawat2 Amerika Serikat tidak 
berulang lagi, bahwa pertanggu- 
agan djawab atas akibat2 dari pe 
langgaran  sematjam. itu djelas 

dari un- 
dang2 kolonial, sebagaimana di 
belehkan oleh Undang2 Dasar 
Dasal 142, 

an Rakjat 

| Demikian Major Maladi Jusuf jg 
'mewakili Panglima TT VIL. dalam 
(resepsi ulang tahun I harian ,,Su 
lawesi Bergolak” jang diadakan 
digedung Panti Penghibur Makas 
sar Saptu malam. 

Sebelum mengambil kesimpulan 
Gemikian, Major Maladi Jusuf le- 
bih dahulu mengupas dgn par 
djang lebar kedudukan pers dan Hanja Mem- 

O punjai 12000 Buku 
80pCs Diantarenja Buku Belanda —15pCt. 
Buku Bahasa Asing Lainnja & Hanja 5pCt. 

Buku-Buku Behssa Indonesia 
PERPUSTAKAAN RAKJAT di Makassar jang berada 

dibawah pengawasan Inspeksi Djawatan Pendidikan Masjara- 
kat, sampai sekarang hanja mermpunjai persediaan buku2 utk. 
para langgapannja sebanjak 12. 

masih bahasa Belanda, dan 1570 lainnja buka2 bahasa asing 
jang terdiri dari bahasa2 Inggeris, Peranfjis dan Djerman, se- 
dang bahasa Indonesia hanja terdapat sebanjak 59Jo. 

    

    tes Amerika! 

perdjuangan wartawandnja di In- 
Gonesia serta gambaran? seltruh 
persurat kabaran ditanah -air ki- 
ta. Ia mengetjam surat? kabar. jg 
hanja penuh dengan berita2 sen- 
sasionil, berita2 tidak mengandung 
kebenaran dan sebagainja, dan di- 
katakannja, bahwa surat kabar 
jang demikian tidak melaksanakan 
kewadjibannja. 

Dalam bahagian terachir dari 
uraiannja Major Jusuf mengata- 
kan, bahwa dengan djumlah hebe 
yapa surat kabar di Makassar, Me 

ngngangka- 

wong, sekalipun Dewan Moneter: 

Oa 
(W-. 

Sikap Pemerintah Jang Lambat Dan Ra: 
  

  
— DEMONSTRASI WANITA? HONGARIA — 

Sebagaimana pernah dikabarkan, pada tanggal 4 Desember 1956 
jbl. wanita2 Hongaria telah mengadakan demonstrasi untuk menge- 
nangkan arwah pedjoang2 Hongaria jang telah gugur dalam per- 
lawanannja terhadap pasukan2 Rusia. Ketjuali insiden2 ketjil, di 
mana ada seorang demonstran wanita tertembak pada  kakinja, 
demonsirasi tadi berlangsung dengan tertib. Tampak seorang de- 
monstran wanita sedang meletakkan karangan bunga pada makam 
scorang pedjoang jang tak dikenal, Dibelakang kelihatan beberapa 
serdadu Rusia dgn sendjata lengkap mendjaga ketertiban ditempat 
tersebut. 

Untuk Bersihkan Suez 
Mesir Setudju Pemakaian Kapal2 Inggris 

Den Perantjis — Tetopi Harus "Tanpa 
Anak Buah 

MENTERI LUAR NEGERI Mesir, Mahmoud Fawzi, jg. 
pada hari Sabtu mengundjungi sekretaris djendrai PBB, Dag 
Hammarskjoeld, dan diduga lah menjampaikan kepusisan 
pemerintahnja,» bahwa mereka telah menjetudjui dipakainja 
kapal2 Inggris-Perantjis untuk membersihkan segala perintang 
jang menutup terusan Suez, mengatakan, bahwa sikap enggan 
pemerintah Mesir untuk memakai anak buah kapal2 Inggris 
dan pekerdjaan pembersihan terusan Suez djuga didasarkan 
atas kenjataan, bahwa mereka akan dipekerdjakan pada fihak 
Mesir jang sangat menderita karena serbuan Inggris-Perantjis. 
Dia katakan, bahwa keputusan ——————— 

Ceylon Akan Ba 
pemerintahnja untuk menolak pe 
makaian anak buah kapal2 Ing- 

. ngun Pabrik Silet 
Ceylon Akan Bebas 

gris-Perantjis itu diambil setelah 
“mempertimbangkan suatu kenja 

Dari Import Pigau2 
Silet 

taan, bahwa mereka akan beker 
dja didaerah terusan Suez jg me 
ngalami penghantjuran jg terhe- 
bat dari agressi Inggris-Perantjis 
baru2 ini dan sangat menderita 
kerugian2 dar penderitaan2, teri, . 
masuk pembunuhan terhadap SEGOLONGAN kaum indus- 
kaum wanita, kanak2 dan pendultrialis Ceylon padf hari Senen 
duk lainnja dan penghantjuran|telah memaparkan renfjana2 uik 

membangun sebuah pabrik jang 
akan menghasilkan 18 djuta bi- 
dii pisau ,,silet” setahunnja se- 
hingga hampir akan menghapus- 
kan Sama sekali impor pisau silet 
dari Inggris dan Djerman. 

harta benda dan bangunan2”. 
Pemerintah Mesir sebelumnja te 

Ceylon kini mengimpor pisau 
"silet kira2 20.000.000 bidji se- 

  

lah mengumumkan kesedian me 
reka untuk memperbolehkan per 
lengkapan2 PBB bagi pembersi- 
han terusan Suez didaerah Me 
sir, akan tetapi mereka tak me 
njebut-njebut perlengkapan Ing 
gris da, Peranfjis. 

Inggris. dan Djerman. Men'tri 
Kabarnja Inggris dan Perantjis | perindustrian Ceylon telah me 

“erus menerus mendesak, agar 

tiap tahunnja jg kebanjakan dari, 

anak buah kapal2. mercka menger 
djakan perlengkapan2 itu. 

Seorang djuru bitjara dari dele 
gasi Mesir di PBB di New York 
mengumumkan persetudjuan Faw- 
zi untuk memakai perlengkapan2 
tnggris dan Perantjis, meskipun 
ranpa-anak buah mereka, sebagai 
suatu kompromi dari fihak peme 
rintah- Mesir. 

Tidak dapat diragukan, bahwa 
tehnisi dari negeri2 lain jang da-   nado serta beberapa harian lokal 

diibukota kabupaten lainnja,  ke- 
butuhan penduduk Sulawesi jang 
meliputi 615 djuta djiwa ini belum 
boleh dikatakan terpenuhi. 

000 buah. Demikian diterang 
Kepala Perpusiakaan Rakjat 

kepada ,,Antara.” Dikatakan, 
tadi, 8070 diantaranja adalah 

pat disetudjui oleh Mesir akan 
mampu untuk melajani kapal2 Ing 
gris dan. Perantiis untuk member 
sihkan terusan Suez itu. (Antara) 

    2 
beberana bulan jang Jalu, oleh 

tah pusat, dalam bal ini 
nenterian PPK, telah diberi- 

bantuan sebagai penamba- 
lai persediaan buku2 sebanjak 
59 buah. jang terdiri dari ba- 

hasa2 Indonesia, Inggeris dan ba 
usa Belinda? Selam dari “pada 
ta djuga telah didjandjikan oleh 

merin 

  

minta kepada GATT (Persetudju 
an Umum: tentang 
din Perdagangan, Red.) agar pi 
sau silet dibebaskan dari ikatan 
persetudjuan itu. Ceylon telah 
menawarkan akan ' menambah 
diumlah barang2 jg diimpor dari 
kedua negara tsb. apabila pisau 
silet dibebaskan dari GATT. 

(Antara). 

Roket A.S. Jang 
Tertjepat Dan 

Terdjsuh 
SEBUAH ROKET Angkatan 

Darat A.S. jang ditembakkan 
dari Pantai Timur Florida telah   Gerakan Bank Gelap 

. Makasar Achirnja 
Terbongkar Djuga 
Negara Dirugikan 2,5 Djuta Rup'ah 
GERAKAN BANK GELAP jang pernah disinjalir oleh 

Kementerian tadi, untuk pada 
:wal tahun depan memberikan 
a2i bantuan berupa buku2 utk. 

Isingetauan  masjarakat. Dari 
| Kantor USIS di Djakarta, mela- 
lui Kementerian PPK, telah di 
serikan pula buku2 beberapa 
waktu jang lalu sebanjak 100 
Suah, jang kesemuanja berbahasa 
Inggeris. : 

Djumlah taman perpustaka 
an hanja 103 buah. 

Menurut Masri lebih djauh, ta- 
man perpustakaan jang tersebar 
diseluruh propinsi Sulawesi seka 
rang terdapat 103 buah. Dalam hal 
ini tingkat C sebagai tingkat jang 
tertinggi hanja terdapat 3 buah 
masing2 di Menado, Temohon, dan 
sebuah lainnja di Makassar. Di- 
kedua daerah selain Makassar, ma 
sing2 hanja mempunjai persedia- 
an buku sebanjak 4.000 buah. 
Tingkat lainnja ialah tingkat 

A atau tengah, jang umumnja ter 
dapat disetiap kewedanaan  ber- 
djumlah 85 tempat, dgn persedia- 
an buku2 seluruhnja 32.000 buah.   akan terlet?k pada pemerintah 

Amerika Serikat. Demikian diper, 
ingatkan oleh nota protes Unii 
Sovjet tadi. (Antara). 

i 
Penempatan K 

ca . . b 

dutaan:Sovjet- | 
. 

Djepang 
DjURUBITJARA kementerian 

luar negeri Djepang hari Minggu 
malam mengatakan bahwa rang- 
kaian perundingan2 antara wakil2 
Uni Sovjet dan Diepang tentang 
diadakannja kedutaan2 besar dike 
dua negara itu akan dimulai di 
Tokio pada permulaan minggu de! 
pan, Dikatakannja, bahwa Wakil 
menteri luar negeri Uni Sovjet| 
N, T, Federknko iang tiba achir2. 
ini di Tokio untuk menukarkan | 
insirumen2 ratifikasi pernjataan 
bersama Djepang-Sovjet jang di-' 
tanda-tangani di Moskow pada 19 
Oktober akan memimpin delegasi 
“Sovjet dalam perundingan2 tsb. | 

Perundingan2 itu akan dilang- 
cingkan guna menentukan ma- 

tjam dan djumlah pedjabat2 jg 
akan ditempatkan  dikedutian2 
besar Djepang dan Sovjet di Mos 
kow dan Tokyo. 

Diurubitjara tsb. ' mengatakan 
selandjutnja bahwa Djepang dju 
ga ingin mengadakan suatu kon- 
sulat di Vladivostock dan  Dje- 
panp bersedia menjetudjui diada 
kannja konsulat2 Uni Sovjet di 
Hakodate, Otaru atau Nagasaki, 

  

  
Sedang sebuah tingkat lainnja 

jaitu tingkat C dewasa ini diselu 
ruh propinsi hanja terdapat 15 
buah, dan terdapat disetiap kabu 
paten dgn persediaan buku se- 
djumlah 12.000 buah sadja. Djuga 
baru2 ini telah dibuka sebuah ta- 
man perpustakaan lainnja bagi me 
reka jang baru lulus dari pembe 
reantasan buta huruf. Taman per 
'pustakaan baru tadi jang “dinama 
kan' taman pustaka pengantar se 
karang dalam seluruh propinsi ter 
dapat sebanjak 140 buah dengan 
persediaan buku2 jang djauh le- 
bih kurang jaitu sebanjak 2000 
buah untuk seluruhnja. 

Daja batja penduduk kota | 
berangsur-angsur naik. 

Atas pertanjaan diterangkan, 
bahwa daja batia penduduk kota 
Makasar sekarang berangsur? 
naik, meskipun jang tertjatat so- 
bagai tangganan pada perpustaka 
an rakjat hanja 1.627 orang dari 
seluruh penduduk kota jang menu 
rut keterangan besarnja sekarang 
400.000 djiwa, 
Mengenai buku? jang ada seka- 

rang di Benteng Udjung Pan- 
dang, tempat taman perpustakaan 
itu dikatakan, bahwa kebanjakan 
buku2 jang ada sekarang ini ha- 
nja terdiri dari buku2 roman, se- 
dang buku2 kritik dan essay da- 
lam kesusasteraan sangat kurang. 
Demikian pula huku2 pengetahu 

an masjarakat terasa sekali ku- 
rangnja. Kebanjakan para langga- 
nan sekarang hanja terdiri dari 
8096 peladjar2." Achirnja diterang- 
kan oleh Masri, bahwa dalam wak 
tu jang singkat ini akan diadju- 
kan kepada pemerintah pusat sua 
tu rentjana untuk sempurnakan isi 
perpustakaan antara lain agar bu- 
ku-buku diperpustakaan? dipropin 
si Sulawesi mendjadi 50x bahasa 
asing dan 5095 lainnja bahasa In- 
donesia, 

  

» Antara” pada tahun 1952 dikota Makasar dan diduga waktu 
itu telah merugikan negara rafusap ribu rupiah, baru pada bu- 
Ian ini dapat dibongkar oleh pihak Kedjaksaan. Selama geri 
kan bank gelap Hu telah dirugikan Rp. 2,5 djuta. Dalam hu 
bungan dengan ini tg. 16-12 ini Kepala Kedjaksaan Makasar, 
Mr. Baramuti, dengan sedjumlah stafnja bertolak ke Djakarta 
guna- membawa laporan lengkap tentang terbongkarnja bank 
gelap itu. Pusat gerakan tsb. terdapat di Djakarta. 5 
Menurut Mr. Beramuli kepa- karta dan melakukan praktek di 

Tn “hb... beberapa kota-besar Indonesia, a1 
da ,,Marhaen”, hasil pemeriksa seranja Makassar. Sebelumnja per 
an pilrak Kedjaksaan Makasar di bongkaran bank gelap itu, tangga! 

, 3 CPM 3 Desember jl. telah ditahan bantu oleh polisi dan me Tb ena Nan ANA 
nundiukkan, bahwa negarastelah Orang Tionghoa bernama O.H.B. Pn Pe agadaka s 5 karena diketahui menjelundupkari 
dirugikan lk. Str. $ 240.000.—. kopi dan lain? hasil bumi “untuk 

api kelau diperhitungkan diekspor ke Singapura. Dan ber 
Ka 2 gia seka dasarkan bahan2 dari Kedjaksaan 

5st! ? Tn 5 “1Agung O.H.B. telah diperiksa de 
rang tertjatat Str. $ 1 sama dgn.' ngan seksama oleh pihak kedjak 
Rp. 10,50, maka negara telah di saan Makassar. Dan setelah dilaku 

uoikan lebih dari Rp. 2,5 djuta. 

Pada tahun 1952 ikerugia 

cara jang disebabkan oleh 
nja bank gelsg itu meliputi Hon 
kong doilar 36.000.—. 

Semua terdiri dari ekspor- 
tir Tionghoa. 

ada 
n   diri dari orang2 Tionghoa 

mempunjai kedudukan 
eksportir. 
lakukan di Makasar disertai- dgn 
pensitaan dokumen2 dalam bahasa 
Tionghoa. Pembongkaran atas 
bank2 gelap itu dilakukan berda- 
sarkan bahan2 jang diperoleh dari 
Kedjaksaan Agung Djakarta ming 
gu jl. Dan mereka jang diringkus 
dalam pendjara dgn tuduhan ke- 
ras tersangkut dalam gerakan ter 
sebut ada 10 orang Tionghoa. 

i Berpusat dikota Djakarta. 
' Tentang pusat bank geiap itu 
diterangkan kedudukannja di Dja 

selaku 

4 

bemnarnja 
SESUAI DENGAN memoran- 

dum “Gabungan Kepala Staf”, 
KSAD Djendral Major Nasution 
memang mempunjai rentjana utk 

melengkapi kebutuhan2 Angkatan 
Darat dengan alat2 perlengkapan 
jang lebih besar. Demikian dite- 
rangkan oleh Penerangan Angka- 
tan Darat Senen siang kemarin 

berhubung ' tersiarnja berita ten- 
tang adanja rentjana KSAD untuk 
melengkapi kebutuhan2  bataljon 
Angkatan Darat dengan matjam?2 
sendjata2 baru. Memorandum GK 
S jang.dikemukakan kepada Peme 
rintah beberapa waktu jl. al. me 
ngenai hal2 mempertjepat pengi- 
sian kebutuhan materiil bagi pelak 

  

8 

Orang2 jang melakukan gerak- Singapura (uang luar negeri) 
an bank gelap itu semuanja ter-: Djakarta dan seterusnja ke 

jang. kasar tidak melalui saluran? res- 

Penangkapan2 jang di-! 

i 

kan penjelidikan dan pemeriksaan 
jang seksama kedjaksaan jg di 

n NE- bantu oleh polisi dan CPM, achir 
nja terbongkar komplotan organ! 
sasi bank gelap itu jang terdiri 

S dari pedagang Tionghoa dan ber 
pusat di Djakarta, 

Tjara melakukan pank gelap itu 
ialah memasukkan uang dari 

ke 
Ma- 

mi. Dan untuk mendapat uang 
luar negeri mereka melakukan 
ekspor barang2 dari Indonesia. Ba 
rang2 ekspor jang telah mendapat 
izin itu ditahannja hingga menda 
pat harga lebih tinggi dari harga 
jang tertjantum dalam surat izin- 
ekspor. Kemudian keuntungan itu 
didjadikan modal untuk memprak 
tekkan bank gelap tersebut. 

O. H. B. jang tersangkut dalam 
gerakan bank gelap itu djuga 
akan dituntut tersendiri dlm per- 

menfjapai tinggi hampir 659 mil 
dan mendjeladjah sepandjang 
3300 mil scrta mentjapai ketie- 
patan hampir 15.009 mil per 
djam, demikian menurut suatu 
Madjalah mengenai penerba- 
rgan. 

Menurut madjalah tsb. hal itu 
merupakan djarak tertinggi, ter- 
djauh dan tertjepat jg pernah di 
tjapai oleh benda bikin, manu 
sta jg. pernah diterbangkan. 

djalah ”Missiles and Rockets” 
mengatakan bahwa rocket itu di 
lepaskan pada 20 September dan 
djatuh di Atlantik Selatan 1490 
mil sebelah barst pulau Ascon- 
sion. Fihak Angkatan Darat AS 
tidak bersedia memberikan  ko- 
mentar atas berita madjalah tadi. 

Tunisia H apuskan 
Bbp Hari Besar 
Umum Perantjis 
PEMERINTAH TUNISIA tih 

menghapuskan beberapa hari be- 
sar umum Perantiis, antara lain 
hari gentiatan sendjata dan hari 
kemenangan perang dunia kedua, 

Ma 

Tunisia jang diumumkan dalam ha 
rian resmi memuat 11 hari besar 
dalam setu tahun antara lain hari 
besar Islam, hari kemerdekaan 
dan hari burah, 1 Mei, 

Hari Senen Pantekosta, semua 
hari2 keramat dan hari mi'radj 
Gjuga dihilangka, dari daftar. 
Akan tetapi orang2 Perantjis 

akan mempunjai kesempatan ber 
libur pada hari Senen Paskah, 
tgl. 14 Djuli” (hari besar nasio 
nal Perantjis) das hari Natal. 

Orang2 Jahudi diuga dapat ber 
libur dua hari pada hari2 pesta 
untuk. memperingati Yem Kip- 
pur dan Hachana. 

Seperti diketahui “Tusisia ada-   kara penjelundupan jang dilaku- 
kannja, jaitu kopi (Antara). 

iah bekas pro'ektotat Perantjis. 
(Antara). 

90pCt Sendjata2 Angkatan Darat Se 
Harus Sudah Diganti 

sanaan konsolidasi dan pemba- 
ngunan ketiga Angkatan. Djuga di 
sebut dalam memorandum itu bah 
wa kini sedang diadakan usaha2 
memperoleh alat2 perlengkapan2 
Angkatan Darat dalam djumlah 
besar. 

Mengenai soal pembelian sen- 
djata2 guna Angkatan Perang ter 
masuk Angkatan Darat, djurubitja 
ra A.D. atas pertanjaan menerang 
kan bahwa masalah pembelian 
sendjata2 dari luar negeri itu sepe 
nuhnja diurus oleh Kementerian 
Pertahanan. Pembelian sendjata2 
tsb. dilakukan sesuai dengan poli 
tik luar negeri kita jang bebas     aktif, dandalam memilih dari nega Kail. 

ra-negara mana sendjata2 itu dibe 
li biasanja jang diutamakan dan 
didjadikan dasar jalah  kwaliteit 
dan harga daripada sendjata2 tsb. 
jang sudah tentu harus bersifat 
lebih menguntungkan bagi kita, de 
mikian djurubitjara A.D. Pernah 
diumumkan beberapa waktu jl. 
oleh bagian persendjataan Angka 
tan Darat, bahwa sendjata2 jang 
dipakai dewasa ini Ik, 80975” se- 
sungguhnja harus sudah 
karena sudah sangat tua dan ba 
njak jang rusak, Sendjata2 tsb. 
diperoleh waktu revolusi dan se 
bagian sendjata2 jang direbut dari 
Diepang dan belakangan dari 

(Antara), 

Bea Pinkat—— 

Sebuah daftar hari2 hesar umum. 

diganti 
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rang. Kepada Bapak?/Ibu?/Sdr. 
untuk memberi do'a restu serta      

    memberikan sumbdngan 1 
ini kami menghaturkan ber 
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meat "nan maan 1 : 
AIRa em 3 1 il. Merak ( 'urwodinatan Utara) Lia) Sa ran' Pendukung Per- 

Tilpon 3 “Redaksi MAH Bondlokikt.. 1. | ) oU ) OA Redaksi LAN Semar ar gas | & Nasional Pi 
DO MARGA Milad 5 Ekpeiii 207 sel | satuan Nasional Pusat 

ULM. KOTA: ,,Suara Merdeka” (dengan materai) — Rp. 13,— 
,,Suara Merdeka”/,/Minggu Ini” Rp, 137 — & Rp:3:— — Rp. 16,— 
LUAR KOTA : ,,Suara Merdeka” (dengan materai) — Rp. 14, 

||.Suara Merdeka”/,,Minggu Ini” Rp. 14,— & Rp. 3— — Rp. 17,— 
Harga Advertensi ,,Suara Merdeka” Rp. 0,95 per mm.-kolom. 
ETJERAN : ,,Suara Merdeka” Rp. 0,75. ,,Minggu Ini” Rp. L—   
  

Ada Harapan 
    

  

    
hidupan. Segala hal diraha Maan 

e jows em aagatain 5—7- Sore 
  

  

Pada tanggal 17-s/d 20 Desember 1956 rumah Tuan3, — 2 
duduk kota besar Surakarta, — akan didatangi pandu-pandu Can minta sokongan vakaian tua guna dibagikan kepada mereka jang 

SN a/n PANITIA 
PENGUMPULAN: PAKAIAN TUA, 

3 Mr. SOEWIDJI. 

BILA TUAN27NJONJA2 AKAN MENGUNDJUNGI KO BANDUNG, DJANGAN LUPA MAMPIR DAHULU Gan 

Rumah Makan ,Capitoi" 
“ Djl. Dafim Kaum No. 82 — Bandung 

(Belakang Bioskop ORIENTAL) 

MASAKAN serta HARGANJA, ditanggung memuaskan. 
DIBUKA TIAP2 HARI DARI DJAM: 10 pagi — 11 MALAM, 
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'STANDARD- VACUUM 
Mempanjai lowongan antuk: 

Pemeriksa Ketel Uap 
(BOILER INSPECTORS) 

| Sjarat2 jang diperlukan 2 

1. Mempunjai idjazah Masinis tingkat B atau €C 
Pelajaran Besar jang sah. : 

i 2. Mempuniat paling sedikit 3 tahun pengalaman 
praktek dalam pekerdjaan reparasi, pemeliha- 
raan dan penggerakan ketel uap. : 

P- 'amar2 harus berumur dibawah 35 tahun dan surat 
lamaran. harus diadjukan dengan keterangan lengkap 
mengenai umur, status keluarga, pendidikan, pengala- 
man dan gadji jang diingini, kepada: : 

N. V. Standard-Vacuum Petroleum Mij. 

Recruiting and Employment Office, 

Sungai Gerong, Palembang, Sumatera Selatan. 

atau 

N. V. Standard-Vacuum Petroleum Mfij. 

Medan Merdeka Selatan 18, Djakarta.   

: — — — Pertemuan jang telah dilangsungkan oleh partai2 peme- 
rintah pada hari Sabtu jang lalu tanda baik 

tian pada partai2 itu 3 
lain pihak, den itu mereka memberikan bukti masih 
adanja kehendak baik untuk menjelesaikan segala persoalan seka- 
rang ini setjara berunding baik2. Ini adalah merupakan harapan 
baik akan betul2 segera dapat diketemukan djalan jang praktis 
guna mengatasi segala keruwetan. ANT 2 

Harapan selandjutnja, bahwa pertemuan itu tidak hanja 
akan menghasilkan putusan2 dan rentjana2 diatas 'kertas, tetapi 
betul2 menghasilkan suatu rentjana kerdja jang praktis dapat di 
djalankan. Hendaknja semakin dijakini sekali, kalau keadaan se- 

maa 

Gilantjarkan pada tg. 20 Desember 
Demikran sekretaris umum III 
Pekerdjaan Umum Suwardjo jang 
ini berada di Semarang untuk m 
Menengah anggauta2 SBPU di 

Kabar Kota 
PERKARA MENERIMA SUAP 
DITUNDA SAMPAI TH. 1957. 
Diperoleh berita, bahwa perrara 

    Mudajat Kepala djawatan Perin- 
(dustrian Karesidenan Pati jang 
didakwa telah menerima suap se 
djumlah Rp. 237.000,— dan sepuah 
mobil sedan jang diberikan oleh 
F. Suharto wakil grossir ,,Siri- 
mex” Djawa Tengah di Semarang 
jang telah beberapa kali diperik 
sa dalam Pengadilan Negeri di 
Kudus, akan dilandjutkan lagi pe 
meriksaannja pada bulan Djanua 
ri 1957. Tertundanja kelandjutan 
pemeriksaan tsb disebabkan tidak 
hadirnja saksi utama EF. Suharto 
jang berkali2 dipanggil untuk di 
dengar keterangannja, pula kare 
na- Hakim jang mengadilinja ja- 
lah Hakim Sosrosandjojo sedang 
tjuti sakit. 
Lebih djauh diperoleh berita 

bahwa Mudajat sampai saat ini 
masih berada dalam tahanan, jg 
menurut keterangan tahanan itu 
tidak bersangkut paut dengan pei 

or kara diatas, melainkan berhuh $ 
an dengan perkaranja terdakwa 
Tjan Sing Hwat (Kudus) jang 
menjalah gunakan tjengkeh pem- 
ibagian, dan jang tersebut belaka 
ngan pun berada dalam tahanan. 

"KONGRES PERSATUAN” 
3 SAREKAT BURUH. 

Pada tgl. 15 Des. di Semarang 
telah dimulai "kongres persatuan” 

'Tantara Serekat2 Buruh ,,Industri 
Ringan”, »Pertukangan Kaju/ 
Bangunan” dan ,,Buruh Harian”. 
Maksud kongres ini menudju 
kearah fusi dari ke13 matjam -sa 
rekat buruh itu. Kongres akan 
berachir pada tgl. 20 Des. dan pa 
da hari jang pertama ini selain 
dikundjungi oleh 78 orang utu 
san dari ke-3 golongan itu, djuga 
tampak hadlir utusan dari Dewan 
Nasional SOBSI dalam mana ke-3 
SB itu tergabung. 

IKATAN BENTARA R.I. DI 
“TT. IV Di-IDZINKAN. 

Sesuai dgn surat keputusan dari 
KSAD no. Kpts-57/5/1956 tanggal 

  

  

karang sudah betul2 membutuhkan tindakan2 jang njata. 

Aksi Berhenti S'rentak 
Oleh Para'iTehnisifDPU 
Menurut Sekr. Umum SBFU Adalah Ku- 

rang Bidjaksana — Tepi S8PU Sedia 
Lakukan Aksi 

AKSI "BERHENTI SERENTAK” dari pada kaum tehnisi Mene- 
ngah Pekerdjaan Umum Djawa Tengah jang menurut rentjana akan 

ersama 

depan, adalah kurang bidjaksana. 
Putjuk Pimpinan Sarekat Buruh 
pada achir minggu ke-3 bulan 

engundjungi rapat kaum tehnisi 
Salatiga. 

Tuntutan amandemen tentang 
pangkat kaum tehnisi jang terga 

bung dalam P.K.T.M. bukanlah 
hanja mendjadi persoalan kaum 

tehnisi PUDT sendiri, tetapi me 

rupakan persoalan seluruh kaum 

tehnisi, bahkan seluruh pegawai 
negeri se-Indonesia, jg sekarang 
ini sudah dalam proses untuk di 
tindjau oleh Panitya Negara. Na- 
mun demikian karena tuntutan 
PKTM adalah sesuai dengan ha 
sil persetudjuan bersama PP 
PU — Menteri Pekerdjaan Umum 
maka SBPU menjatakan solidari 
teitnja dan menjampaikan saluut 
kepada kaum tehnisi PUDT jang 
telah menundjukkan kesedarannja, 
bahwa perbaikan nasibnja hanja 
dapat ditjapai dengan aksi2. Utk 
memenangkan . usul amandemen 
PGPN/1955 SBPU setiap waktu 
sedia melakukan aksi2 bersama. 

Demikian keterangan. Suwardjo 
jang menambahkan bahwa. atas 
desakkan SBPU sebelum usul 
amandemen KPUT disetudjui oleh 
'D.U.P. (Dewan Urusan Pegawai) 
Menteri Pekerdjaan Umum sang 
gup melakukan tindakan dalam 
masa peralihan untuk memberi ke 
naikan pangkat setingkat kepid: 
pegawai jang mendjabat kepala2 
Djawatan sesuai dengan ketentu 
an-ketentuan pangkat dalam usul 
amandemennja, setelah ia meneri 
ma “usul dari kepala Pekerdjaan 
Umum propinsi Djaywa Tengah. 
Sebagaimana dikabarkan dalam 

suatu konperensi kilat Jang ber- 
langsung di Semarang tgl. 17 dan 
18 Nop. jl. seluruh kaum techni 
si dari Pekerdjaan Umum dan Te 
naga seluruh- Indonesia telah me 
ngantjam" akan berhenti serenta 
apabila sebelum 18 Des. djam 12 
siang tuntutan mereka jang per 
nah diadjukan kepada pihak jang 
berwadjib belum mendapat penje 
lesaian. Antjaman tsb. diwudjud- 
kan berupa sebuah resolusi jang 
belakangan ini oleh sehuah delega 
si kaum tehnisi telah dibitjarakan 
dengan Menteri Pekerdjaan Umum 
dan Tenaga Ir. Pangeran. Ncor 
tetapi jang sedemikian djauh be 
lum mentjapai sesuatu hasil jan 
konkrit. i 

  

    

  

DITJARI 
TENAGA untuk diangkat sebagai: 

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

Sjarat - sjarat pengangkatan: 
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 : af 
Berbadan sehat, jang dibuktikan dengan surat keterangan 
Dokter setempat. 
Berkelakuan baik, jang dibuktikan dengan surat keterangan 
Polisi/ Pamong Prodjo setempat. 
Umur paling tinggi" 45 tahun. 
Harus dapat bekerdja ,,zelfstandig” dan dapat memimpin se- 
luruh administrasi Pemerintahan Daerah Kabupaten. 

Bagi jang masih bekerdja pada instansi Pemerintah supaja 
melampirkan pula ,,misbaarheidsverklaring” dari instansi jang 
bersangkutan. 

Surat lamaran tidak bermeterai dengan disertai daftar riwajat 

hidup/pekerdjaan, turunan idjazah, surat-surat keputusan d.l.I. 
harus sudah diterima oleh Dewan Pemerintah Daerah Peralihan 
Kabupaten Pati, selambat:lambatnja pada tanggal 2 Djanuari 1957. 

Pati, 12 Desember 1956. 

Dewan Pemerintah Daerah Peralihan 
Kabupaten Pati : 

-. 

5 No erniuras 
PALAL A PRANOTO. 

    

  

  

  

UNGILAH " 
ASTROLOOG (Ahli Nudjum) OCCULTIST 

.SHOUKAT 
Menerangkan segala hal2 penghidupan peruntungan, pertjintaan, 

perusahaan, keselamatan dan memberi advies untuk menghindar- 
kan segala kesulitan. Berpengalaman dalam memetjahkan hal jang 
mengakibatkan tidak baik. Mengobati segala rupa penjakit, spe- 
ciaal untuk orang wanita jang ingin punja anak atau jang tidak 
ingin hamil, karena kesehatan. 

KUNDJ 

. 

30 Mei 1956, maka oleh Panglima 
TT IV Div. Diponegoro telah di- 
keluarkan surat keputusan no. 
KPTS-72/12/1956 tgl. 1 Desember 3:2 PBL 5 “Ih : 
1956 jang memperkenankan berdi- Dengan seizin dari fihak jang 
rinja Ikatan Bentara dalam ling berwadjib, maka Senin malam ini 
kungan Terr. IV dengan ketentu Fancy Fair Hwa Ing jang men- 

bhw baik bentuk organisasi dapat perhatian besar dari kalang 

FANCY FAIR HWA ING UTK. 
. KORBAN BANDJIR. 

an: 6 | i 
maupun keanggautaannja harus di an 'masjarakat diperpandjang 1 
dasarkan atas Surat Keputusan Malam dan pendapat seluruhnja 
'KSAD tsb. Jang mendjadi anggau akan diserahkan kepada , Panitia 

ta Ikatan Bentara adalah semua' Korban Bandjir. Karena itu kami 
Bentara, sedangkan Kopral dapat mengandjuri untuk setjara bera- 
pula diterima sebagai anggauta. Mai-ramai mengundjungi Fancy 
Segala saran2 dan pendapat2 dari Fair itu guna memberi bantuan 
Ikatan Bentara diadjukan kepada kepada korban2 bandjir. 
Kmd. Resimen/KMKB utk diterus . SIDANG DPR KAB. SMG. 
kan kepada jg berwadjib. Hari Kemis tgl. 20 Des. DPRDP 

Kabupaten Semarang akan melang 

DARI "'KUNSTKRING SEMG.” sungkan sidang pleno mulai djam 
Secretariaat Kunstkring Semg. 10 pagi bertempat di pendopo Ka 

mengabarkan kepada kita, bahwa Wedanan Salatiga. Adapun atjara- 
pada hari Yabtu j.a.d. tgl. 22 Dec. nja: Anggaran Belanda 1956 dan 
Violist ternama  Hendryk Szer- usul mengadakan penindjauan dae 
ying, jang akan diiringi dengan 
piano Vleugel oleh pianist Geza 
Frid, akan memberi pertundjukan BERANGKAT KE DJAKARTA. 
Concert dalam ruangan Panti:Man. Pada tgl. 17 Desember 56 dgn 
dala, djl. Atmodirono 10. menumpang Kereta Api tjepat tlh 
Pertundjukan ini akan dimulai berangkat para utusan2 dari Ika 

pada djam 8,30 malam dan a.l. tan Tjatjad Veteran Indonesia 
akan diperdengarkan sonates gu Seluruh Djawa Tengah menudju 
bahan Beethoven, Bach serta Pro Djakarta untuk menghadliri Kon- 
kofiev. Permainan violist tsb. di. 8res Nasional Pedjuang : Kemerde 
lain2 kota telah mendapat succes Kaan (Veteran) Seluruh Indonesia, 
jang amat besar sekali. Pertun- Jang diantarkan pula oleh para 
djukan melulu untuk  anggauta anggauta2 I.T.V.L., dan jang ber 
dan untuk keterangan jg lebih angkat diantaranja Sdr.2: Legimin 

lengkap kami persilahkan memba Soejoto, A. Rachman, M.A. Bagen 
tja iklan jg akan dimuat pada Ya. S. Soenarto. Wirioatmodio 

nari Rabu tgl. 19 Desember dalam 
Harian ini, USAHA MELANTJARKAN PEM- 

BANGUNAN MASJARAKAT 

RAPAT M.K.IF, DESA 
Rapat Muda Katholik Indonesi oa ga (M.K.I.) Semarang baru? ini telah Tel, 15 Des. dibawah pimpinan membentuk pengurus Koordinator Yubernur Djawa Tengah Mangun 

jang diketuai oleh Sumardi dgn 9ag0ro, diruang | sidang Kantor 
Rawijati, Suratman dan Tasman Yubernur Djawa Tengah berlang 
sebagai pembantu2. Dalam pada sung pertemuan Pnn aa     itu dibentuk pula Dewan Permu- Sari PKS (Panitya Kerdja Se- 
sjawaratan Pemudi Katholik Re. mentara) dari PMD (Pembangun- 
publik Indonesia 'Tjb. Semarang an Masjarakat Desa) pusat dengan 

jang diketuai oleh J. Hadhie.. Ala- Pemimpin2 dari Daerah Kerdja 

mat DPPKRI di Djl. H. O. s. Pembangunan asj 2 
Tjokroaminoto 5 Semg. Wurjantoro, Bupati Wonogiri, In 

ep serta wakil2 
PENANGKAPAN UV » ingkat Propinsi di Djawa 'Te- 

PEBA PO KAN AN ngah, wakil DPDP dan Dinas ba 
Atas usaha kerdja sama antara Sian Perekonomian Propinsi Dja 

Polisi Kudus dan Semarang, tang wa Tengah dan. beberapa instansi 
gal 10/12 telah ditangkap disuatu Jeng bersangkutan dengan Pemba 
kampung dalam daerah kota Sema Ngunan Desa. 
rang seorang bernama S. Menurut | Dari rombongan PKS antara 
keterangan S. tsb berasal dari De lain terdiri Sutojo, Hardjono dan 
sa Burikan Kudus, jang dituduh Yam Sumarsono. Dalam pertemu 
tersangkut dalam urusan peram- 21 tsb. jang terpenting pihak PK 
pokan didaerah Djekulo (Kudus). S memberikan penerangan dan 
Dari padanja telah dapat dibeslah Pendjelasan2 petundjuk jang men 
sebuah tas wanita dan sehish » djadi sjarat untuk. lebih melan- 
sau belati jang berasal dari pe- tjarkan usaha2 Pembangunan Ma 
rampokan. . “sjarakat Desa dan beberapa tjon 

HANJUT DALAM SUNGAI. to tjara bekerdjanja pula soal2 

Pada tgl. 14-12-56 sekira djam 
10 pagi telah terdjadi sesuatu per 
istiwa jang menjedihkan jang me 
nimpa diri se-orang anak bernama 

an. Dalam hubungan 
lain Sutojo menegaskan, 
untuk memetjahkan dan memudah 
kan djalennja rentjana Pembangu 

terpen 
1 ain 

Anak tsb. pada waktu itu sedang sosiologie jan ada didesa? Pa mengembala ker.-baunja, ia utama “ng bargang kuta dengan BNN akan mandi di sungai adat dan kebiasaan, jang semua anggung. Tapi ia telah tergelin: nja itu didjadikan rangkaian utk 

  

CONSUTT tjir dalam sungai jan dalam 5 : . CONSULT Rp. 18,— AND kemudian ia Tanyak” dah ep memupuk semangat swadaja. 

Djam bitjara : £ Hotel GRAN: ajam 12.00 siangnja dapat di kete- TRMBAKAN DIDESA MUKTI- 
Siang 9—1 Tel£. Smg. 1395 — KAMAR No. 12 Imukan dalam keadaan tidak ber. HARDJO. 

Sore 4—7 "Plampitan — SEMARANG. Jnatas, 
$ jt EN Oo ee Ola dki j ti Dari fihak jang berwadjib dida 

papa? aa BN aed Ba NN NN "pat kabar, bahwa barug ini- Polisi   

Tg). 16 sampai 18 Dec. 1956 

JOHN LUND — WILLIAM BENDIX 

5 Battle Station 

  
      

Genuk ketika sedang dinas pa- 
troli setelah sampai. di desa Mjik 
tihardjo telah mendjumpai 2 orang 

kawat berduri. 

HARGA FKMAr 
Chusus utk. "Suara. Merdeka"   

    

    

  

se 1 Ha ig akan mentjuri inidtake selandi i 
mete MAY Des. Ta . ag Ketika pentjuri itu akan ditang4 San selandjutnja bahwa 

bani ia : En m kap, seorang berhasil melarikan pemerintah Janos Kadar itulah 
22 kecatt djanl Kan 10 Tr Oleh Polisi lalu dilepaskan satu2-nja pemerintah Honggaria 

SAR hari 2 : has 1 tembakan sebagai peringatan hing jang 'sah kini. Tidak boleh ragu 
hand ba En: Re Dag kaga Mean Nerahurt TB ragu, terutama djika oposisi mes 

TI seorang berhasil ditangkap, dan 1. denda Pi Tiun di 
VIP selandjutnja — terus digiring ke YHonggaria, bagi kekuasaan So- 

rm s3sa | Pos Polisi Genuk untuk diperiksa sialis, demikian Togliatti menam 
  WETAN 27 SEMARANG lebih djauh, 

! 

keadaan seperti sekarang ini, Disatu pihak, nampak adanja penger- | 
ntingnja suasana sekarang, sedang di L 3 a 

Pan Ne Oon 3 Na Hihan umum jl, surat tsb, menja tu jang dapat dibedakan tetapi 

'mengisi satu sama lain. Di Indo 

SB |segala pihak sebagaimana halnja 

Masjarakat Desa" 

djawatan 

jang bersangkutan dengan keuang t 
itu antara. 

bahwa |. 

Ibahkan, (Antara) 

  
Untuk Konstituante 
“Wadah Jg Paling Tepat Ialah Pantja- 
Sila —Isi 'Jg Paling Tepat: Islam-Nasio- 

nalisme Dan   Sosialieme 
PENDUKUNG PERSATUAN Nasional Pusat Jogjakarta 

' telah menjampaikan surat terbuka jang ditudjukan kepada ang 
'gota2 konstituante jang ditandatangani oleh ketuanja T. Mus- 
inamar dan sekretaris Herman Suwargo, jang berisi saran ba- | 
gaimana supaja beradjud persatuan diantara kita bangsa Indo 
nesia seluruhnja dalam menghadapi konstitusi jad. 

Dalam mengupas hasil2 pemi- rasan. Wadah dan isi adalah sua 

bahwa tidak dapat dipisahkan.. ' takan, bahwa terbukti, 
masjarekat Indonesia — didukung 
dan berakar dalam tiga exponen 
jang besar jaitu Islam, Nasiona-' 
lisme dan Sosialisme, jang saling 

nesin ketiga ideologi itu satu 
sama lain tidak bertentangan bah 
kan bersama2- mendjadi  pedo- 
man hidup dari rakjat terba- 
mniak. Islam dimiliki sebagai aga 
manja, Nasionalisme dimiliki se 
bigai pengikat satu kultur, satu 
bangsa dan sosialisme dimiliki 
sebagai pengatur kehidupan eko 
nomi. Ketigonja berhak hidup 
dan dapat hidup berdampingan 
di bumi Indonesia dan tidak ter 
dapat pertentangan jang prinsi- 
piil. Antara ketiga idiologi baru 
clash, djika hanja satu ideologi 
Sadja jang didesak?kan kepada 
faham jang lain. 

i Wadah dan isi. 
Mengenai wadah dan. isi ne- 

gara kita, surat tsb, menjatakan 
bahwa pertama2 kita tentukan 
wadah jang akan merupakan fal- 
safah negara jang dapat mentia- 
kup segala sesuatu jang kita per- 
lukan. Dalam hal ini disarankan 
Galam surat itu,. bahwa wadah 
ita.hendaknja Pantja Sila karena 
sesuai dengan djiwa bangsa dan 
prinsipiil tidak bertentangan dgn 
ketiga idiologi diatas. Sampai se- 
karang belum atau tidak ada 
idiologi jang dapat diterima oleh 

Isi jg paling tepat, menurut 
surat tsb. adalah Islam, Nasio- 
nalisme dan sosialisme  bersa- 
ma2. Sebab Mugapan kita tidak 
mungkin satu idiologi sadja jg 
mendjadi dasar. Misalnja Islam 
sadja atau nasionalisme 3 
atau sosialisme sadja. Djadi ke 
tiga Tdiologi itu harus bersamua2 
didjadikan isi dan: diiwa negara 
kita, dengan kedudukan jg sama 
dan sederadjat, demikian surat 
terbuka tsb. . 

Islam sbg Agama-Negara. 
Dalam menguraikan isi Islam 

disarankan supaja Islam mendja- 
di Agama-Negara, karena kon- 
struksi ini adalah harmonis dgn 
kenjataan jang ada dalam masja 
rakat Indonesia. Dengan membe- 
rikan tempat kepada Islam seba- 
gai Agama-Negara nistjaja Islam 

dari rakjat akan tetap terpelihara 
dan terdjamin kedudukannja. 

Kami jakin, demikian surat itu, 
atas sifat toleransi jang besar 

jang' dimiliki oleh: Islam. 'se- 
hingga kedudukan Islam . seba- 
cai Agame-Negara itu tidak ber 
arti mempersempit kepada aga- 
ma? Isinnja. 
Tentang isi Nasionalisme - dika 

takan bahwa ini harus pula men 
dapat kedudukan jang  semesti 
nia dalam UUD. Sumpah pemu 
da iang ditjetuskan di- Djakarta 
pada bulan Oktober 1928 harus 
lah mendjadi dasar negara kita. 
Jakni bahwa negara kita "adalah   dengan pantjasila. 

Tentang isi wadah itu dikata- 
kan bahwa isi atau djiwa harus 
sesuai dengan keadaan, keperlu- 
an dan kenjataan jang ada dalam 
masjarakat - Indonesia. Antara 
wadah dan isi harus ada kesela- 

  

Perkara Penjeba- 
ran Pamfiet2 Front 
Pemuda Sunda Di- 
serahkan Penga- 
2 «8 dilan 

Gani oo Ag 
Presiden 

PERKARA Na ANN 
Imawidjaja dan Adjam 'Sj pra 
dja, ah Ketua Umum dan 
Sekr. Djenderal "Front #Pemuda 
Sunda” jang pokoknja tuduh 
niclah menghina Pemerintah dan 
Presiden Sukarno” berhubung de 
ngan penjebaran pamfiet2 F.P.S, 
jang isinja dianggap mengandung 
benih2 penghinaan serta rasa per 
musuhan, hari Sabtu jg baru lalu 
teiah diserahkan oleh pihak Ke- 
djaksaan kepada pihak Pengadi- 
ian untuk diadili. 

Perkara jang menjangkut diri 
Ketua Umum FPS Adeng S. Ku 
sumawidjaja telah lebih dahulu 
diserahkan kepada pihak Penga 
dilan Tentara (karen, ia diang- 
gap masih terikat dalam - dinas 
ketentaraan) sedangkan perkara 
Sek. Djen. FPS Adjam diserah 
kan kepada pihak Pengadilan Ne 
geri Isiimewa Djakarta pada ha 
ri Sabtu jbl. Djaks:2 jang” ditun 
djuk untuk mendjadi  penuntut- 
umum dalam pemeriksaan perka 
Ta ini kelak masing2 ialah Djak 
Sa Dali Mutiar, dan Djaksa Ten 
tara Major R. Moh. Djunaedi, 

  

E 

Kedua pemimpin FPS itu ditun 
tut karena dianggap merupakan 
orang2 jang bertanggung djawab 
atas penjebaran pamflet2 FPS 
beberapa waktu jang Jalu jang 
isinja dianggap mengandung peng 
hinaan terhadap Pemerintah dan 
Preside, Sukarno sert. rasa per 
musuhan terhadap suatu golong 
an penduduk Indonesia. Pamlef2 
tsb. antara, lain berisi kalimat2: 
..Hantjurkan Partai Nasional In 
dosesi. dan imperialisme  Dia- 
wa”, serta kalimat2 jang diang 
gap bersifat menghina Presiden 
Sukarno. | 

Pernah ditahan. 
Dapat dikabarkan, bahwa kedua 

pemimpin FPS itu beberapa wak 
tu jang lalu pernah dikenakan ta 
hanan sementara, 'pertama2 di 
Bandung kemudian di Djakarta: 
Setelah ditahan beberapa lamanja, 
keduanja dikeluarkan dari 
an tetapi persoalannja diteruskan 
berupa perkara. Pemeriksaan pen- 
dahuluan atas diri Adeng 'S. Ku- 
sumawidjaja pertama2 “ dilakukan 
oleh CPM, kemudian oleh pihak 
edjaksaan Agung. Pamflet2 jang 

isinja dianggap melanggar itt, an 
tara lain djuga disebarkan dikota 
Djakarta. (Antara). 

  

Togliatti Masih 
Terus U l erus Unggu 
Dipilih”/Kembali Sbg. 
. Sek-Djea Kominis 

Italia 

lah terpilih lagi sebagai Sek-Djen 
Partai Komunis Italia jg berang- 
gauta 2.000.090 orang. Pemilihan 
dilakukan dalam rangka Kong- 
gres Partai tsb., dan  dihadliri 
oleh 1064 delegasi. 

Dalam pedatonja jg memakan 
waktu Lk. 155 djam lamanja a.l. 
dinjatakan pembenaran Partai 
atas sikap Uni Sovjet ketika di 
minta bantuan pemerintah Hong- 
garia, jg merupakan keharusan. 
Pernjataan Togliatti ini di-ikuti 
oleh tepuk jg riuh dari hadlirin. 
  

tahan 

PALMIRO TOGLIATTI, te-|tu 

berbangsa satu, berbahasa satu 
den bertanah air satu ialah In- 
donesia, , 
Bahwa bendera kebangsaan ki- 

ta adalah Sang Merah Putih, bah 
wa lagu kebangsaan kita -adalah 
lagu Indonesia Raya dan lambang 
negara kita adalah Bhinneka Tung 
gal Ika. 
Nasionalisme dalam UUD harus 

memberi kesempatan dapat men- 
djadi bangsa jang kuat dan ber- 
pribadi luhur, dapat berdiri te- 
gak sedjadjar dgn bangsa2 jang 
besar didunia. Nasionalisme bukan 
nasionalisme jang sempit, jang 
Chauvinistis, tetapi jang luas jang 
menudju kekeluargaan bangsa2. 
Mengenai isi sosialisme disebut 

kan bhw sosialisme berhubungan 
erat dgn struktur perekonomian 
negara. 
Perekonomi negara harus bersi- 

fat sosialistis, dimana negara me 
Inguasai segala sumber kekajaan 
jalam 'serta tjabang2 produksi jang 
penting jang dipergunakan sebe- 
sar2nja kemakmuran rakjat. 
(Dengan demikian rakjat benar? 

-Idapat mengenjam hasil kemerde- 
kaan dan kekajaan tanah airnja, 
djauh dari kemiskinan dan keseng 
saraan. 
Kami menolak sistim liberalisme 

jang membawa kearah kapitalis- 
e, tetapi kami lebih tjondong 
epada sistim kolektivisme dan 

koperasi dgn sjarat tanpa regiem 
diktatur, demikian surat tsb. jang 
selandjutnjja menjatakan - bahwa 
jang diinginkan adalah ekonomi 
jang sosialistis mungkin, setidak2 
nja seperti tersebut dalam pasa! 
33 UUDRI 1945 atau pasal 38 
UUDSRI. 
Demikian a.l. saran Pendukung 

Persatuan Nasional kepada ang- 
gota2 konstituante jang tembusan 
nja dikirimkan kepada presiden 
perdana menteri, ketua parlemen, 

jang dianut oleh sebagian besar 

Iden Soekarpo dengan partai2 dan pertemuan tokoh2 partai2 3 

  

Dim Kongres 
& NU Nanti Akan Ada 

' nAdu "Kekuatan"? 
Antera Golongan Jang Menghendaki 
Bubaraja Kabinet Dan Golongon Jg 

 Menghendati 
Di Reshuffle 

Set dak - Tidaknja 
binet 

  

KONGRES MASJUMI dan Kongres NU akan dilskukan 
dalam waktu jang bersamaan, jaitu Kongres Masjumi di Ban 
dung dan Kongres NU di Medan jang kedua2nja dimulai tgl. 
22 Desember jad. Disamping perhatian orang2 politisi Djakar 

k Masjumi 

  

Ka- 

ta tertudju kepada pertemuan jang direntjanakan oleh Presi- 

besar Pemerintah, orang menganggap Kongres Masjumi dan 
NU ita sangat penting artinja. 

no atas pertanjaan tentang kun- 
djungannja hari Sabtu jang lalu 

(menerangkan kepada. " Antara,” 
bahwa Presiden Sukarno 

PresidenSempur- 
nakan Konsep- 

“sinja 
Utk Mengatasi K esuli- 

tan2 newasa Ini 
PROFESSOR Mr, Djokosuto- 

kepada Presiden di istana Bogor, 

telah 
membitjarakan dengan dia bebe- 
rapa persoalan untuk mengeta- 
hui, apakah hal-hal itu konstitu- 
sionil atau inkonstitusionil, Presi- 
den Sukarno dalam persoalan ini 
berlaku tidak serampangan, kata 
Prof. Djokosutono. 

Soal2 jang dibitjarazan adalah 

.top secret” dan ia tidak berhak 
mengumumkannja. Pun ia tidak 
dapat mengatakan, spakah jang 
dikemukakan oleh Presiden kepa 
danja itu ialah jang disebut kon 

sepsi Presiden mengenai teraphie 

untuk mengobati penjakit jang   sedang diderita oleh masjarakat 
kita dewasa ini. Tunggulah sam- 
pai Presiden sendiri mengumum- 
kannja: 'waktunja pun mungkin 
tidak .akan lama lagi, demikian 
Prof. Diokosutono atas pertanja- 
an Antara”. 

Dapet dikabarkan, bahwa Prof 
Diokosutono, seorang sardjana hu 

kum negara dan filsafat hukum. 

Dalam Kongres2 itu sudah da- 
pat diduga terlebih dulu, bahwa 
akan terdjadi ,,adu kekuatan” ar 
tara golongan2 jang sudah meng 
hendaki pembubaran atau sedikit2 
nja menuntut diadakan reshuffle 
dalam kabinet. Keputusan2 jang 
akan diambil oleh Kongres2 itu, 
meskipun tidak ada pengumuman 
resmi bahwa Kongres2 itu akan   mengadili” nasib kabinet seka- 
rang ini, tetapi terang mempunjai 
hubungan jang erat dengan kedu 
dukan kabinet sekarang. Para po 
litisi di ibukota menjatakan, bah 
wa adu kekuatan jang akan ter- 

ra golongan jang hendak memper 

dak menggulingkan kabinet, se- 
baiknja ditindjau dengan saksama. 
Sampai saat ini perimbangan ke- 
kuatan dalam partai2 itu membuk 
tikan, bahwa golongan jang mem 
pertahankan kabinet masih kuat 
dan karenanja untuk sementara 
waktu ini kabinet masih bisa di 
pertahankan. 

Orang mengharapkan bahwa 
acbirnja kedua Kongres itu sedi- 
kit2nja dapat menghasilkan kepu 
tusan jang bulat baik dari Masju 
mi maupun dari NU, sehingga da 
patlah diachiri adanja pernjataan2 
jang bersimpang siur dan berten 
tangan satu sama lain dikalangan 
pemimpin2 partai2 jang bersang- 
kutan itu. ' Kemungkinan masih 
akan banjaknja terdapat rasa 
tidak puas dalam Kongres2 tsb. 
dan tantangan terhadap keputusan   adalah oreng jang pertama jang 

telah diminta pandangannia oleh 

Presiden mengenai konsepsinja un 
tuk mengatasi kesulitan2 jg diha 
davi oleh negara dan masjarakat 
kita dewasa ini. (Antara). 
  

. 

Banjak Gadis Hi. 
lang Di Medan 
PADA WAKTU ini di Medan 

polisi sedang sibuk berusaha 
mentjari apa jang - menjebabkan 
beberapa orang gadis hilang dari 
rumahnja. Beberapa hari jg lalu 
seorang ibu telah datang menga- 
du pada pihak kepolisian di Ke- 
bun Sajur dalam kota Medan bah 
wa anaknja perempuan jg masih 
berusia 16 tahun nama Fatimah 
telah hilang dari rumahnja dan 
tidak diketahui kemana perginja. 

Kedjadian lainnja seorang pe- 

ladjar nama Sri umur 17 tahun 

telah hilang pula dari rumahnja 
di Djalan Sjailendera dan bebe- 

rapa waktu kemudian diketemu- 
kan telah kawin dgn seorang pe- 
nuda. Kediadian2 seperti" ini se 
karang menjebabkan pihak kepo- 

lisian di Medan giat ..berusaha 
mentjari sebab musabab hilang- 
nja beberapa gadis dari sementa- 

ra rumah, terutama dalam hubu- 

ngan dgn kemungkinan adanja   usaha2 kedjahatan baru jang be 
dewan pimpinan partai2 dan pers. “pa pentjulikan gadis (Antaras 

    
   

TERGILAS KERETA API. 
“Pada tgl. 14/12-56 sekira djam 

6. telah terdjadi 
tiwa ngeri dan sangat menjedih 
kan seorang wanita bernama B. 
Dewi umur Ik. 28 tahunWtempat 
tinggal desa Padas/Kedungdjati 
dengan keadaan mengandung 6 
bulan « telah tergilas kereta api 
No. 6.40 djurusan -Semarang-Solo 
hingga mendapat luka2 berat di- 
bagikan kepala dan kakinja. 

: Jang menjebabkan B.- Dewi 
tsb. pai tergilas K.A. itu ada 
lah s€bagai berikut: Sewaktu itu 
B. Dewi baru mengembala kam- 
bingnja ditengah djalan kereta 
api Setelah ia mengetahui, bah 
Wa ada kereta api datang dari 
djurusan Kedungdjati ia akan ke 
tepi . gang diduga tidak dilalui, 
tetapi dengan nasib jang malang 
ia tergilas. Korban terus di ang 
kut ke R.S.U.P. Semarang, teta 
pi baru sampai di stasiun Tawang 
telah meninggal. 

| PANITYA PERBAIKAN MAKA- 
NAN RAKJAT. 

|Baru2 . ini dibawah: pimpinan 
sir. Hadji Andi Patoppoi selaku 
Ketua Panitya Perbaikan: Maka- 
nan Rakjat Kab. Grobogan telah 
dilangsungkan pertemuan P.P.M. 
R. bertempat diruangan sidang 
D.P.R.P, Grobogan/Purwodadi jg 
dihadliri oleh para Wedana dan 
Kepala2  Djawatan niveau Kab. 
Grobogan jang bersangkutan. 
Dalam rapat tsb. telah dapat 

dirumuskan sbb: menetapkan re 
sort sendiri jang dinamakan: da 
erah  pertjobaan P.P.M.R. Kab. 
Grobogan, mengadakan usaha2 
memahirkan minum susu kepada 
Rakjat dalam daerah itu", mengu 
sahakan/memperbanjak , .matjam” 
makanan: Rakjat didaerah itu, 
Usaha ini dibagi dalam dua ba 
T3 Usaha sendiri dan ,,bersa 

a dengan djawatan2 j 
Pak : 5 1 . 

ang ' “ditundjuk sebagai desa 
Manan Pi jalah Gaaa Krang 

ardjo etjamatan “Ti 
Kab. - Grobogan. : BA Ea 

Perlu diterangkan disini bahwa 
dalam pertemuan tersebut djuga 
diambil keputusan untuk menun- 
diuk sdr, .R. Kasim Brotodirdjo 
(Kepala Djawatan Penerangan 
ae Grobogan) sebagai Wk. Ke 

  

TJIREBON 
TAMBAHAN LOKAL SMA B 

DAN C TJIREBON. . 
Kementerian PP dan K telah 

menjetudjui untuk membajar kem 
bali beaja pendirian lokal tamba 
han bagi SMA dan C Negeri 
Tjirebon, jang hendak didirikan oleh fihak POMG SMA tsb. Ren 
tjana POMG SMA Tjirebon jalah 
menambahkan dua buah ruangan 
sehingga SMA 'Tjirebon seluruh 
nja mempunjai 13 buah ruangan 
dan dapat diharapkan akan da- 
pat menampung tebih  banjak 
peladjar2 lulus SMP tahun jad. 
Biajanja direntjanakan Rp. 132.000 
dan pelaksanaannja dilakukan di- 
bawah pengawasan DPU " sotem- 
pat. Dapat dikabarkan bahwa be 
aja pembangunan 2 buah rua- 
ngan tambahan itu pembajaran nja akan diberikan oleh Kem. Pp 
dan K dalam djangka waktu li 
ma tahun dan dimasukan dalam   
  

anggarannja untuk tahun 1957, 

suatu peris ! 

  

JOGJAKARTA 
JOGJA KELEBIHAN 55.53 

WANITA. 

Menurut tjatatan djiwa pendu- 
duk dalam daerah Istimewa Jog- 
jakarta maka penduduk daerah 
itu kelebihan 55.533 wanita dari 
pada djumlah penduduk lelaki. 
Djumlah penduduk semuanja jang 
terdaftar ada 2.035.719 djiwa, ter- 
diri dari 990.093 lelaki dan 1.045. 
626 wanita. 

s 

RP. 5,— DJUTA. UTK PEMI- 
LIHAN DPRD JOGJA. 

'Untuk pemilihan dewan 'perwa- 
kilan rakjat dalam lingkungan dae 
rah Istimewa Jogjakarta, oleh ke- 
menterian dalam negeri disedia- 
Kan. biaja sebesar Rp. 5,—. djuta, 
Biaja tersebut meliputi pemilihan2 
daerah untuk " empat kabupaten 
dan kotapradja dalam lingkungan 
daerah istimewa. $ 

NAIK PANGKAT. 
Diperoleh keterangan bhw da- 

lam tahun 1956 sedjumlah 175 pe- 
gawai dalam lingkungan daerah 
istimewa Jogjakarta telah dinaik- 
kan tingkatnja berhubung denga. 
perkembangan pekerdjaan dan 
utk memenuhi keinginan pegawai ' 
serta mengingat kepentingan pe- 
kerdjaan. Kenaikan tersebut, ber- 
arti bahwa tambahan biaja pega- 
wai dalam daerah Jogjakarta ber 
djumlah Rp. 350.000,— Semula sam 
pai achir Desember 1955 jl. gadji 
pegawai daerah meliputi Rp. 
44.466.000,—. Sementara itu belan- 
dja dari pegawai kepatihan golo- 
ngan lama, Kepengolun, onderstan 
den bekas Demang "Bonong dan 
bekas Patih tidak lagi termasuk 
dalam begroting anggaran daerah, 
melainkan diserahkan kepada Ke- 
raton, karena golongan tsb. tidak 
mempunjai sifat ,,hofhouding”. 

keputusan Kongres2 tsb. paling 
kurang akan dapat didjadikan pe 
doman untuk mengetahui dengan 
pasti tentang dapat .atau tidaknja 
kabinet sekarang ini melandjutkan 
tugasnja dengan dukungan partai2 
besar setjara kuat. 

Sebagaian dari para politisi me 
nganggap, bahwa dengan adanja 

Kongres2 Masjumi dan NU itu, 
malahan akan berkuranglah. arti 
pentingnja pertemuan diantara to 
koh2 3 besar Pemerintah, jang me 
nurut rentjana akan diadakan se 
belum Parlemen mengadakan reses 
mulai tgl. 20 Desember j.a.d. (Tja 
tatan Red.: pertemuan jg pertama 
telah diadakan Sabtu jl.) Menge 
nai pertemuan ini, sedjak bebera 
pa hari ini sudah diadakan kon- 
tak2 jang tidak resmi diantara 
ketiga partai besar jang bersang 
katan. Anggapan bahwa pertemu 
an ini akan berkurang artinja di 
dasarkan pada pendapat, bahwa 
putusan2 Kongres2 Masjumi dan 
NU bisa ,,mengalahkan” putusan2 
pertemuan 3 besar Pemerintah, 
djika putusan2 jang diambil oleh 
pertemuan 3 besar Pemerintah ini 
tidak sesuai dengan putusan2 Kon 
gres2 Masjumi dan NU itu. 

Sebaliknja ada pula anggapan, 
bahwa djustru pertemuan dianta 
Ia 3 partai besar Pemerintah 
akan dapat memberikan sumba- 
ngan jp besar kepada pemimpin2 
Masjumi dan NU dalam Kong- 
res2nja masing2. 

Berbeda dengan . keadaannja 
dalam partai Masjumi dimana 
terdapat aliran jg menjetudjui ka 
binet berdjalan terus dan aliran 
ig hendak mengkrisiskan kabinet, 
makar didalam partai NU . per- 
kembangannja tidak sehebat itu. 
Pikiran2 ig hidup dalam NU ha 
nja terbatas pada golongan ig 
tidak "menghendaki: perubahan2 
dan golongan ig menuntut diada 
kannja sesuatu reshuffle kabinet. 
Golongan mana, baik dalam Ma 
sjumi maupun. dalam “NU jg 
aka, memperoleh "kemenangan" 
dalam Kongresnjia masing, baik- 
lah ditunggu selesainja Kongres2 
itu. 

  

Karena Sang 
Suami Djengkel 

Rosina Diserang Dgn 
Pisau Belati 

SEORANG WANITA muda ber- 
nama Rosina, Sabtu petang jang 
baru lalu telah diserang dengan 
pisau-belati terhunus oleh seorang 
pemuda bernama Nurhadi, sewak 
tu wanita itu sedang berdjalan 
didjalan umum Angkee,  Djemba- 
tan-dua. Djakarta Kota. Sebagai 
akibat tikaman?2 pisau belati jang 
'dideritanja itu, wanita itu djatuh 

ingsan berlumuran darah dan tak 
ama kemudian meninggal dunia. 

t Menurut keterangan2 sementara 
Jane diperoleh, wanita jang tewas 
akibat serangan tiba2 itu, adalah 
isteri dari pemuda jang menjerang 
itu sendiri, tetapi jang “karena 
suatu perselisihan rumah-tangga, 
sedjak beberapa waktu jang lalu 
berpisah rumah”. Penjerangan 
tsb. kabarnja dilakukan pemuda 
Nurhadi karena rasa ,,djengkel', 
disebabkan Rosina tidak mau kem 
bali hidup rukun setelah beberapa 
kali dibudjuk. Penjelidikan kini 
sedang dilakukan polisi. Sipenje 
rang baru dapat ditangkap, sete 
lah polisi Seksi IT jang datang 
ketempat kedjadian itu, melepas 
kan tembakan? peringatan bebera 
pa kali keudara. (Antara). 

  

djadi dalam Kongres2 itu, dianta- j 

tahankan dan golongan jang henj 

  

BUKU. 
Ada seorang importir, dapat 

Hsensi untuk import buku2 pela- 
djaran. 

: Terns kontan datangkan buku? 

dari luar negeri. Tetapi bukan 
buku sekolah djuga, bukan buku 
reladiaran, melaingan buku2 die- 
nis lain, antar an 

Sir-pong mengira, agakma tu 
inkiboreih menggolongkan huku2 
ijabul itu djuga termasuk buku 
peladjaran..... eU Tan 5 

ch tehnik istimewa” (a 
la Darsono). 

VENI, WIDI... yi... 
Wakil2 partai pemerintah hari 

Sabtu jl telah adakan pertemuan 

untuk mentiari dijalan keluar ke- 

sulitan2 dewasa ini. Sebagai hasil 

pertemuan, semua wakil2 partai 

pemerintah tadi telah m@ntjapai 
saling mengerti jang baik.. ” 

Sir-pong serukan sadja, sebaik- 

sja sesudah pertemuan wi djuru- 

bitjara pemerintah lalu keluarkan 

sembojan seperti Julius Caesar 

dulu: Veni, Vidi... ....... Fusi 

(pendapat). Aku datang, aku 

Ihat dan aku sependapat. jak 

Selamat, Selamat, Selamat!!! 

  

  

Lamo 

KES, ANGKATAN DARAT 

DJATENG DJUARA. | 
DALAM pertandingan sepakbola 

segi tiga antara kesebelasan? Ang 

katan Darat Djateng, POP Dja- 

teng dan Sisa PSIS telah keluar 

sebagai djuara kes. Angk. Darat,     runner up kes. POP dan ketiga 

Sisa PSIS. Pertandingan tsb. di 

jachiri. pada Minggu sore Jb. di 

Stadion Semarang dgn 

'bertandingnja kes.  Angk. Darat 

lawan kes. POP jang berachir 

dengan angka 1-1, sedangkan 

pertandingan hari Sabtu antara 

kes. POP dan kes. Sisa PSIS di 

menangkan kes. POP dengan ang 

ka 51. Hari Djum'at jl. antara 

kes. A. D. dan Sisa PSIS 6—. 
Langsungnja 8 pertandingan itu 

jang paling baik adalah antara 

kes. Angk.. Darat Iawan kes. POP 

Djateng. Tetapi sajang sekali la 

pangan Stadion ada litjin, disebab 
kan turunnja, hudjan rintik2 se- 
djak siang hari. Kekuatan dari 
masing2 fihak seimbang. Goal per 
tama ditjetak oleh POP pada ba 
bak pertama, tetapi dalam babak 
ke II fihak (A.D.) dapat mmbikin 
keadaan mendjadi seri 1—1, Kare 
na tendangan penalty jang dida 
pat dari POP. Sebenarnja goal 
itu adalah bunuh diri keeper Ham 
bali, karena bola jang dilepaskan 
dari 12 djangka telah mengenai 
gawang dan mental kembali me 
ngenai tangannja keeper kemu- 
dian masuk kedalam djala. 
KESEBELASAN BULGARIA GU- 

LINGKAN KESEBELASAN 
»SINGAPORE SELEC- 

TION” 10—?. 
Kesebelasan Bulgaria, pemenang 

medali perunggu dalam tournamen 
sepakbola Olympiade Melbourne jg 
baru sadja berachir, dalam per- 
tandingan jang diadakan di Singa 
pura hari Kemis jbl., telah berha 

lapangan 

  

sil menggulingkan kesebelasan 
,Singapore Selection” dgn angka 
jang menjolok, jaitu 10—2, demi- 
kian AFP, 
Pada waktu turun minum kese 

'belasan Bulgaria itu telah leading 
|dengan 6. 

IRadis 
RADIO B. IL. 

SEMARAN 19 Des. 1956: 
Djam 06.25 Carroil Gibbons. 

06.390 Rajuan pagi. 07,10 Hammond 
Organ. 07,30 Kwartet Irama. 13,15 
Bunga Rampai Siang. 14,10 Orkes 
Puspa Kentjana. 17,00 Taman Ku 
suma. 17,30 Rajuan Petang. 18.15 
Krontjong Sendja. 18,20 Ruang 
Kesehatan. 18,45 Krontjong Sendja 
(landjutan). 19,30 Tepatkah...... 2 
20,30. Gema Malam. 21,00 Santap- 
an Rochani. 21,15 Gending Bonang 
22,15 Larasmadyo diseling Motjo 
pat. 23,30 Penutup. 

SIARAN 

  

SURAKARTA, 19 Des. 1956: 
Djam 06.10 O.K. M.. Sagi. 06.30 

Rajuan Samodra. 07,20 Dari Ame 
rika Latin. 07,30 Lagu2 Perantjis. 
07,45 Accordeon tunggal. 13,10 
Klenengan dari Puro. '14,10 Kle- 
nengan dari Puro (landjutan). 
17,00 Dunia anak2, 17,40 Varia Dja 
wa Tengah. 17,50 Irama Maluku. 
18,15 Ruangan A.P. 19,30 Dharno 
to Kwartet. 19,45 Kontak dengan 
Pendengar. 20,30 Irama Serios4. 
21,15 Klenengan Manasuka. 22,19 
Klenengan Manasuka (landjutan). 
24.00 Penutup. , , 

JOGJAKARTA, 19 Des. 1956: 
Djam 06.10 Bonangan pagi. 06.35 

Tjlempungan pagi. 07,20 Tjiempu 
ngan pagi (landjutan). 13,16 Hida 
ngan Sambil bekerdja. 14,10 O. K. 
Tunas Irama. 17,00 Taman Ke- 
panduan. 17,40 Hidangan Puspa 
Kentjana. 18,00 Menjambut Dies 
Natalis. 18,15 Orkes Bill Haley. 
18,30 Peladjaran lagu Djawa. 19,40 
Rajuan Pulau Maluku. 20,20 Frag 
ment Wajang Orang. 21,15 Ruang 
an Djapendi. 21,30 Malam Mana 
suka. 2215 Malam Manasuka (lan 
djutan). 23,00 Penutup. 

DJAKARTA, 19 Des. 1956: 
Djam 06.10 O.HI. Teruna, 06.30 

Orkes Suara Angkasa. 07,10 Seni 
Djawa Studio Djakarta. 13,39 Or 
kes Kr. Irama Baru. 14,10 Orkes 
Bandar Djakarta, 17,00 Maya Se 
rodja. 17,30 Konseert petang, 18,30 
Orkes DupaNirmala. 19,30 Mari ke 
Pekan Pemuda. 20,40 Dendang 
Paul Sembilan. 21,00 Lembaran 
Wanita. 22,10 O. M. Bukit Sigun 
tang. 23,00 Penutup. 

TJIREBON, 19 Des. 1956: 
Diam .06.10 Suara Hanafi dll. 

06.35 Tjiptaan Djuki dll, 07,10 
Komponis dan tjiptaannja. 07,40 
Orkes Udjung Panggang. 413,10 Ira 
ma Kwartet. 13,45 Barat gembira. 
14.10 Hawaiian Maluku. 17,00 Do 
ngengan kanak2. 17,30 Siaran A.P. 
18,15 Dunia Olahraga. 18,25 Orkes 
Mucnono 19.20 Tjidra Makassar. 
19,30.0. H. Nusantara. 20,30 Pili 
han Pendengar. 21,15 Gamelan Si 
Geger. 2215 Gamelan Si Geger 
Gandjutan). 23.00 Penutup. 

  
| Pres. Exim-Bank Akan Bitjarakan Ke- 
mungkinan Pindjaman BaruPd Indon 
S. C. WAUGH dan W., Sauer, 

masing2 Presiden dan Wakil Ke-' 
tua Eximbank hari Minggu tiba 
di Djakarta, menurut keterangan 
untuk mengadakan pembitjaraan2 
informil dengan pihak Indonesia 
mengenai projek2 pembangunan 
dinegeri ini. Selain itu mereka 
akan mengundjungi berbagai pro- 
jek dan kota pada tgl. 22-12 
akan meninggalkan Indonesia, 
Hari Senin mereka bertemu Men 
teri ,Luar Negeri, Perdana Men- 
teri, Menteri  Perentjana, dan 
pada waktu Presiden Eximbank 
berkundjung pada Presiden, '' W 
Sauer akan mengadakan pertemu 
an dengan Planning Burcau jang 
akan dihadliri oleh berbagai in- 
stansi, a.l, dari Kementerian P.LI. 
& T., Perhubungan, Perekonomi- 
an, Pertanian, Bank Indonesia, 
Bank Industri Negara dll. Dalam 
pertemuan ini akan diadakan pem | digunakan, 
bitjaraan2 informil mengenai pro-| All, untuk membangunkan pa- 

s 

  

jek-projek pembangunan jang di 
rentjanakan “akan dilakukan dgn 
pindjaman Eximbank. » 

Hari Selasa tamu2 tsb, akan 
ke Surabaja, al. akan mengun- 
djungi pabrik semen Gresik jang 
sebagaimana diketahui telah di 
buat dengan separoh  modalnja 
(dollar) berasal dafi Eximbank 
dan separoh lainnja “dari BIN 
(rupiah). Kemudian mereka akan 
mengundjungi Bali, dan pada hari 
Kemis kembali ke Djakarta: 
Djum'at, mungkin dgn Ir. Djuan- 
da, mereka akan ke Palembang, 
didaerah mana “ direntjanakan 
akan dibuat sebuah pabrik  ra- 
buk, dan Sabtu ke Medan, ke- 
mudian terus ke Bangkok. 

Sebagaimana diketahui, pindja- 
man. US$ 100 djuta'jang telah di 
dapat dari Eximbank telah habis 

brik semen Gresik itu, membeli 
pesawat2 Convair untuk GIA, 
membeli lokomotif2 disel untuk 
DKA dll. Approach jang dilaku- 
kare sekarang sifatnja adalah in- 
formil, untuk membitjarakan ke- 
mungkinan pindjaman2 baru dlm 
rangka projek demi projek. 
“Antara” mendapat keterangan, 
bahwa pindjaman 100 djuta dol- 
lar jang sudah habis itu telah di 
gunakan dengan baik.  Projek2 
masih banjak jang memang perlu 
selekasnja dibangunkan, a.l. pro- 
jek pabrik rabuk didaerah Palem 
bang itu, jang dianggap Sangat 
urgent bagi Indonesia jg sebagai 
negeri. pertanian masih perlu 
meng-import . rabuk. Beberapa 
projek lainnja, yantaranja "pabrik 
kertas di Sumatra Utara, terpak- 
sa harus — ditunda, — mengingat 
bahwa disamping dollar  djuga   diperlukan financiering rupiah jg 
tidak sedikit, (Antara) 
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mukakan 
Yuduhan » 

  

     

     
     

   
     

pada pers menjatakan, 
DPR mengenai perse 
kepadanja bahwa Pe 
dap keadaan jang sed 

“hingga Jougan dia P 
bButa, jang Udak akan sam 
pat mengatas keadaan. — 

Dikatakannja. bahwa Per 
tah telah membulatkan selt 

  

keterangannja itu dalam tuduh-” 
an ,,coup” terhadap kol. Z. Lu 
bis, seolah-olah persoalan Ang. 
katan Darat sekarang ini isilah 
hanja persealan kol..Z. Lubis sa 
dja, sedangkan persoalan “kol. 
Lubs ini menurut “ peniapokgia 
hanja merupakan sebagi n sadia 
dari persoalan Angkatan Darat 
jang harus dihadapi oleh Peme 
rin ah. 0g 
Mengen 'i tuduhan couy' ini, 

Siarf Usman mencanesan Pems 
rintzh tidak“mengemukakan “buk! - 
ti2 jang dapat mejakinkan oran“ 
atas tuduhan fu. Djuga dalam| 
rapat Seksi Pertahanan Parlemen 
Pe Lana Ba 
ridak mengemukakan bukt'2 mes 
kipun diminta oleh seksi tsb. 

Projek2 Jang Di: 
laksanakan Oleh 
Sarekat2/Sekerdja 

Indonesia — | 
SangatMengesankan 
Kepada #eorang Pe- 
mimpin Puruh B.S. 
FRANK FERNBACH, seorang 

pemimpin buruh Amerika jang te- 
lah berkundjung ke Indonesia se- 
lama 6 hari, mengatakan di Dja- 

ran'Da 

S9 buh Dalam A.D||/ 
Menurut. Sjarif Usman Pemerintah Tidak 

uktI2 Jang 

1 tidak mengetahui alam fikiran 

  

:hmandang tidak ada coup2 waktu 

    » Taduh Pe- 
jTahu 
aKea- 
Tu 

  

        

    

# 

ulis jang disampaikan ke 
ngan Pemerintah kepada 
Darat memberikan kesan   

am Angkatan Darat, se 

  

ada djalan keluar untuk da 

, Cun monatakan, bahwa djika 
Psmerintah mentjari djalen jang 
mudah, jaitu disiplin tentara, 

XUHPT dan Djaksa Agung Ten 

tara, maka persg lannia tidak 
jakan selesai, bahkan bertambah 
suit dan membahajakan. 

« L lam keterangannja ini Sjarif 
Usman djuga menjinggung jang 
| Isebutn'a tuntutan SSKAD dan 
jasaha IPRI mengenai persoalan 

ALIh5 dsn menjatakan, bah 
as IPNI. dan tuntutan 

& SSS 1D ita, meskipun ber 
sinin dalam iramanja, adalah 

(sama dilim . hakekatnja, jaitu 
ketidak-puasan atas kebidjaksana 

Aa pimpinan Angkatan Darat jg 
telah disokong dan dioper men- 
'djadi"pendirian Pemerintah. 

Selandjutnja ia mengemukakan, 
bahwa Kabinet Wilopo dan Ka- 
ibinet Ali mempunjai tafsiran jg 
berbeda tentang coup. Dikatakan 
nia, "bahwa! Kabinet . Wilopo me 

   

'p 

terdjadi peristiwa “17: Oktober 
1952, walpun Djakarta telah Ji 
bezet dengan militer, mulut? me 
ciam sudah ditudjukan ' kepada 
Parlemen 
dan. sedjumlsh perwira mendesak 
kan keinginannja kepada Presi- 
den mengenai pembentukan sua   karta bahwa jang paling besar 

Papa 2 Meng Dan jalah an ea 
jang telah disaksik ja. 5 | 
nakan oleh serikat? Sah & i| 
Indonesia. Fernbaeh — hari Saptu | 
telah bertolak kembali ke Washing | 
ton dan ia datang ke Indonesia | 
setelah menghadiri  Konperensi 
UNESCO di New i 

Fernbach adalah anggota. . Stafi 
Nasional Organisasi perburuhan 
Amerika AFL-CIO, dan mewakili 
serikat2 buruh Amerika. didalam 
komisi nasional A.S. utk UNESCO. 

Di Djakarta Fernbach pertama- 
tama telah menemui Dr. Bahder 
Djohan, Presiden Universitas In- 
donesia jang belum lama berse- 
lang telah mengundjungi Washing 
ton dgn suatu rombongan pemim 
pin2 terkemuka Asia dibawah pe- 
njelenggaraan UNESCO. Pemim- 
pin buruh Amerika ini djuga te- 
lah menemui Dekan Fakultas 
Ekonomi, ahli urusan? UNESCO | 
dari Kementerian Penerangan, dan 
Wakil Sekretaris Biro Perantjang 
Negara. Fernbach djuga telah me 
ngundjungi Bandung bersama dgn 
William Taylor dari bagian perbu 
ruhan ICA di Djakarta. Mereka 
djuga telah menindjau berbagai 
projek koperasi persatuan buruh 
kereta api disana. 

ICA AKAN BERI 8 PES. UDA 
RA KEPADA DJEPANG 

ICA hari Djumat mengumum 
kan telah membuat sebuah pro 
gram latihan “tehnik bagi Dje|: 
pang guna memperluas kongsi 
penerbangan Djepang: Kongsii 
tsb. telah minta 4 pesawat udara 
djet dan 4 pesawat jg bermesin 
banjak seharga 42.500.000 dol- 
lar dengan bantuan jo akan di 
berikan oleh Bank Impor/Ek- 
spor AS, demikian diumumkan 
oleh Ica. : 

Pasukan2RRTTe 
lah Ditarik: Dari 

Birma 
PENARIKAN mundur pas 

kan2 RRT dari wilajah sebe 
barat garis perbatasan. RRT/ 
R'rma tahun 1941 telah selesai 
hari Rebo j.L, sesuai dan 
setudjuan jang. telah ter 
bulan jl. antara kedua 
tersebut, demikian di 

5, 

:   

  

   

     

     
     
   

  

Penarika, mundur itu dimubi 
sedjak tgl. 22 Nopember, setelah 
tertjapai saling pengertian anta 
ra PM merangkap menteri luar 
negeri RRT Chou En Lai dan 
bekas PM Birm, U Nu, Menu 
rut persefudjua, tadi  pasukin2 
RRT maupun pasukan2 Birma 
harus ditarik mundur ke— wila 
jahnja masing2 menurut perbata 
san tahun 1941. pada achir ta- 
hun ini. Persetudjuan  perbata 
san th. 1941 sebagai diketahui 
disdakan @ntara Chiang , Kai 
Shek dan. Inggris. (Antara). - 

Pembrontakan Di: 
Korea Utara"Hen 
« dak"Dislapkan?” 
Fengakuan Seorang 
Mata-Mata Jang 

- Tertangkep — 
RADIO PYONGYANG dalam 

siarannja hari Sabtu mengabar- 
kan bahwa mata2 ,,sekutu' jang 
didjatuhi hukuman berat oleh 
Pengadilan - Umum ketika hari 
Djum'at, seorang dari Korea Sela 

  

tan, mengaku ber e Kuang, 
telah mengakui a dan 
menjatakan bahwa dia di selun-| 
dupkan ke Korea Utara - 'bulan 
Djuli il. atas instruksi Dinas Ra 
hasia Amerika « rga Selatan Ka 
bersendjata jang dibuat  serent 

   

    dan “diberi b a seperti pembe 
rontakan H a (Antara) 

2       

“wa hal itu dikerdjakan, 
'industri Fatu bara Inggris sedang 

“Spenghatsilan sedjak lebih kurang 
57.-(kawat rusak) kaum buruh 

jang seru 

|Igi pad, waktu kerusuhan2 

   

tu pemerintahan, sedangkan Pe- 
merint:h- Ali" sekarang meman- 
dang adanja perbuatan coup, wa 

lsupun hanja ada permufakaten2 
dan.gerakan pasukan R.P.K.A-D:. 
ig baru sampai di Krandji, kira2 

iclih monembuh djalan 8 

Jalam hubungan ini ia selan 

.|Belanda mengenai Irian Barat, dan mengatakan, bahwa mere 

  

dan ' Istana Presiden? 

   

  

  

  

3 

Hari Minggu jbl, bertempat di Balai Pertemuan Polisi Semarang, 
telah dilangsungkan perlombaan mengarang bunga jang diseleng- 
garakan oleh Jajasan Mengarang Bunga Kementerian Pertanian 
di-ikuti oleh 23 orang diantaranja seorang pria, Gambar nampak 
Ni. Mr. Soebijono salah seorang peserta sedang menghias toilet 
tafel pengantin Indonesia. (ALA.) | La Dia 

"Volkekras
t an Po : 

kroi Utk: Kelangsun
gan 

Katakan! Perbuatan: Kaum Iitellektveel Fe- 
landa Ttg Irisan Jidak Bisa | ipertarggung 

Djawabkan 
DALAM TADJUK rentjananja harian Katoliek Belanda 

» Voikskrant” telah menulis mengenai seruan kaum intelektuil 

(Ka ita seperii pula halnja dengan Nederlandse Hervormde 
Synode tidak mebdjelaskan apa jang sebetulnja harus diker 

djakan. Karena itu ,, Volkskrant” menganggap seruan jang se 
Lemikian it sebavai satu perbuatan jang tidak dapat diper- 

tanggung djawabken, karena keterangan jang sedemikian dgn 

-sendirinja disalah gunakan dan merupakan Gorongan bagi usa 

h22 watuk mamperiemah pendirian Belanda jang nanti akan 

hsrus dibela dslam PBB. 
Pernjataan dalam manifeto ka 

In itesektuil ftu,”jang menjata- 
Apabila suku Irian pada wak- 

tunja ingin bergabung kepada 

  

  

Kekuasaan'BId Atas Irian | 

   
(Tidak Benar TT IV Pernah Kiri 
(Adakan ,,Long'March“,Guna Serbu” Djakarta Bila 
Sampai Terdjadi/,,Coup“ — TTfIV Selalu Bersikap 
Sbg »Pendamai,Dan Tetap Taat.Setia Pd Sumpah 

    

   

  

Ina 

jeng? 
s 

   
Kirim Antjaman Utk 

Peradjurit Dan Sapta Marga 
. ATAS PERTANJAAN ,,Suara Merdeka” sampai dimana keberaran berita2 jg tersiar di 

Djakarta, bahwa pimpinan TT IV pernah mengirimkan suatu ,,antjaman” kepada MBAD dan 
Komandan KMKB Djakarta Raya (jang lama — major Djuhro), bahwa satuan2 TT IV akan 
mengadakan ,,long march” ke Djakarta bila sampai terdjadi suatu ,,coup” 
nau. Angkatan Darat dan Pemerintah, 

dikalangan pimpi 
perwira pers TT IV kapten Muin dengan tegas me 

njangkal adanja bersta tersebut. Fihak pimpinan TT IV tidak pernah mengirimkan suatu 
|radiogram atau telegram jang demikian itu ke Djakarta, demikian kapten Muin. 

' Dalam berita jang tersiar: di dilaksanakan sebagai jang di-sia utuhan Angkatan Darat, melain- 

laksanakannja ,,coup” ja:g diren 
tjanakan oleh golongan I.ubis pa 
da tanggal 16 Nopemt:r 1956 
itu, fihak pimpinan MBAD dan 
Komandan KMKB Djakarta ma 
jor 'Djuhro tel h di ra“io-gram 

| oleh pimpinan TT IV, jang me- 
matakan, bahwa TT IV akan me 
ngadakan ,,long march” ke Dja- 

kanta untuk menggagalkan - niat ' 
tersebut. 

Berdasar ,.antjaman” inilah, 
demikian menurut kabar itu, ma 
ka kemudian Major Djuhro lalu: 
mengurungkan sikapnja, tidak 
djadi memihak golongan Lubis 
dan bertindak 1aenjimpang dari 
rentjana semula, hingga acl:irnja 
rentjana ,.coup” itu tidak darat 

5 H : 7 Djakarta itu antaranja didjelas- satkan. Pun mundurnja semen- 

— PERLOMBAAN MENGARANG BUNGA — »  |ikan, bahwa semalam setslum di tar, perwira jang semula akan 
djadi penjokong Lubis kabarnja 
adalah akibat ,.antjaman' TT IV 
(tadi, sebab menurut keterangan 
Lubis kepada pengikut2?nja semu 
la. kalau sampai terdjad',,.coup” 
fihak TT IV akan tinggal passief. 
Maka adanja ,,antjaman” TT 1V 
tadi sungguh diluar sangkaan se 
mula, demikian kabar2 jang ter 
siar di Djakarta. 

T.T. IV tak ikut tjampur. 
Dalam pada itu kapten Muin 

jang membantah dengan tegas 
akan adanja ,,antjaman” TT IV 
tadi pun menambahkan, bahwa 
dalam menghadapi persoalan di 
|kalangan Angkatan Darat ini TT 
IV selalu berdiri difihak sebagai 
spendamar?, Tidak hendak men- 
tjampuri dengan tindakan2 jang 
malahan bisa meretakkan ke- 

  
  
  

Sisa? Gerombolan ,RMS! : 
Hanja 2000 Orang Dan 
Sendjatanja'Hanjat 250 
Kebonjakan Mere 

Seram   indonesia, maka akan demikian- kan bahwa mengenai soal Irian 
lah hendaknja: perkembangan da, Barat, partai2 politik memerlu- 

ka Mengumpet Di 
Barat 2 an 

MENGENAI SOAL penjelesaian keamanan di Maluku 

san” dorongan, tidaklah berdasar 

4n2, demikian harian 
kennja, bahwa dida- 

112 politik soal Irian Ba 
rat itu memang mendapatkan per 
hatian dan bahwa kaum politisi 
eijara teratur minta pendjelasan2 

Mari p:ra ahli. 

   
     16,,km diluar Djakarta (Antara). 

Banjak Pengangsi-Pe- 
| 'nguangsi 'Hongaria" 
Ingin Pulang Kembali 
Inggeris .Pekerdjakan”: Kaum! Pengungsi 
Hongoria?Dalam Tambang Batu-Bara — 
Kaum Pemberontak Hongaria Muloibiodili 

sPress 
Hongaria jang tiba di London telah menjatakan kepada petu 
gas2 Palang Merah bahwa mereka itu ingin sekali pulang ke 
tanah airnja. Wartawan ,,Press Association” Hu telah tinggal 
beberapa hari lamanja dengan 800 orang pelarian dikamp 
Chisledon di Wiltshire, Inggris. 

MENURUT BERITA 

Dalam pada itu Inggris telah 
mempekerdjakan kaum pelarian 
Hongaria diperiambangan2 batu 
bar, jano telah tak dipakai lagi 
oleh mereka dan dipaberik2 tek: 
stil di  Lancashire, “walaupun 
di Inggris sendiri masih baniak 
pengangguran. Demikian diberi- 
takan oleh radio Peking pada h: 
ri Minggu. Siaran radio Peking 
jane dapat ditangkap di Tokio 
itu mengatakan, bahwa seorang 
wartawa,, dari London telah me 
nulis, bahwa pimpinan industri 
batu bara Inggeris telah mengi- 
'rimkan sebuah misi istimewa ke 
Austria untuk minta, agar kaum 
pelarian Hongaria bekerdja di- 
pertambangan2 batu bara. : 
Wartawan tadi jang mengutip 

tanggal resmi, mengatakan, bah: 
karena 

ngalami kemerosotan dalam 

rtambangan tidak sanggup be- 
ja dengan sjarat2 jang berat 
' meninggalkan  pertamba- 

ngan? itu. Setiap tahun keadaan 
itu dialami oleh in- 

lustri tekstil Demikian menurut 
vartawan tadi jang disiarkan 
Jleh radio Peking dan ditudjukan 
ntuk Praha. 

Kaum Perusuh Hongaria 
“mulai diadili. . 

' Radio Praha pada malam Ming 
gu mengatakan, bahwa pengadi 
lan Hongaria di: Miskole dan 
Mecskomet telah: mendjatuhkan 

Association” pelarian2 

lam dunia ini tjukup djelas. 
Akan tetapi orang2 Irian i.u 

mungkin pula akan menghenda- 
ki persatuan ketatanegaraan de- 

daerah2 lain disekitarnja.. 
kah kita harus merampas 
menentukan nasib sendiri dari 
mereka dengan djalan menjerah 
kan mereka sekarans djuga ke- 
pada Indonesia, demikian  tanja 
Volkskrant jans bertanja, apakah 
orang dapat menjerahkan tugas 
itu kepada Indonesia jang seka- 
rang. 

Mengenai argumen tentang pe 
njerahan kedaulatan kepada P. 
B.B., dikemukakannita, bahwa da 
lam hel ini jang akan menentu 
kan: bukannia kenentingan Irian 
sendiri, karena di PBB soalnia 
adalah soal biok.. Orang“ dis-na 
tidak akan mendengarkan kepa 
da argumen2 masing2. 
Kemedjuan jang lebih tjepat 

hasi orane2 Irian patut menda 
pat perhatian, dan Nederland ha 
rus berusaha sekuat tenaga agar 

supaia orsng2? Irian tidak  ter- 
lambat dalam mempergunakan 
hak menentukan nasibnja sendiri. 

Apa- 

    Akan tetapi perkembangan rocha 

ni orsne2 Irian jang untuk ba- 

terutama pembasm.an sisa2 gerombolan ,,RMsS” dipulau Seram 

sian terbesar masih hidup diza 
man batu, tidak dapat diforsir, 
demikian Volkskrant, jang kare 
"na tidak melihat banjak man- 
f2atnia dalam "nasihat kaum in- 

telektwil kepada partai2 politik 

Shigemitsu: 
Djepeng AkanUseha 
kan: Perdameian Du- 

nia Melalui PBB 

Let. Kol. Sumual, panglima TT VII menerangk 
ita dibawah komando R.I. ,,25” akan dibentu 
|sasi jang tersendiri untuk konsentrasi alat2 jang diperlukan jg 

ngan Irian Australia dan dengan Jengkap. Disamping itu akan dipergunakan tjara pembasmian | 

, bahwa utk 
Suatu organi 

ger.ua jaitu kepada gerombolan udak diberikan kesempatan 

Selain dari pada itu tergantung 
puia dari pemerintahan sipil un 
tuk merealiser akibat dari tin- 
dakan militer, misalnja dlm pe- 
laksanaan soal pembangunan dae 
rah. : 

Tentang @ektivitet sisa2 geroim- 
bolan, ,,RMS' dewasa ini bekas 
komandan R.I. ,,25” major -Jo- 
nosewojo menerangkan, bhw per 
sendjataan gerombolan terdiri da 

ri 250 putjuk sendjata dgn pa- 
sukan seajumlih 2000 orang. Ge 
rombolan ini tidak berpusat pa- 
ida suatu tempat tapi terpentjar2 
dgn kekuasaan daerah masing2 
aan kebanjakan er pat di Se- 

ram Barat... AA. 
Achir2 ini oleh pihak koman- 

do. R.I.:,,25” telah disinjalir 2 
kali kegiatan2 mereka utk men 
tjari perhubungan dengan Irian 
Barat dari Seram Utars ke Mi 
sol, tetapi sebaliknja belum -ter 
dapat kepastian adanja. hubung 
an dari Irian Barat ke Seram. 
Selandjutnja pihak - gerombolan 
mengadakan ,.fluistere kampanje”. 
bahwa mereka telah dapat bantu 
an dari luar. Demikian major .Jc 
no: jang selandjutnja menambah 

k istirahat, djuga pihak kita tidak boleh beristirahat. 

Jordania Minta 
,Solidaritet, Dari 
Bekas Wargane- 

. garanja 

PERDANA MENTERI Jorda- 
nia, Suleiman Nabulsi, hari Sabtu 
yaengatakan bahwa adalah kewa- 
djiban orang2 Jordania jang telah 
berpindah ke Amerisa Utara mau 
pun Selatan untuk membantu Jor 
dania dengan dana2 dan dengan 
mempergunakan pengaruh2 mere 
Ka itu. 3 

Dalam pernjataannja dlm ming 
guan ,,Saaw a15 disebut 
bhw pemerintahrja hendak .me- 
agadaran hubungan dgn bekas2- 

w-rganegra itu supaja mau be- 

kerdjasama utk memberikan dja 
sa2nja kepada bangsa Jordania. 
Nabuisi djuga mengatakan bah- 

wa negeri2 Arab lainnja akan 
memberikn bantuannja jang be- 
rupa keuangan kepada Jordania 

kan selatu berdaja upaja dan men 
fjari djalan, agar dikalangan Ang 
katan Perang umumnja dan Ang 
katan Darat chususnja, baik ke- 
luar maupun kedalam, dapat di- 
pelihara ke-utuhannja. 

Dalam hal ini di-ingatkan oleh 
kapten Muin akan adanja suatu 
“Rapat Rahasia” jang diadakan 
oleh pimpinan T.T. IV di Slawi 
sebelah selatan "Tegal pada tgl. 
3 Nopember di Slawi, dipimpin 
sendiri oleh pedjabat Panglima 
Divisi Let.-kol. Suharto dan di 
hadliri oleh semua  resimen-ko- 
mandanten di TT IV. Dalam 
rapat tsb. semua tokoh2 T.T. IV 
menjokong sepenuhnja beleid pd. 
Panglima Divisi dalam usahanja 
untuk membina keutuhan dikala- 
ngan Angkatan Darat. Pun da- 
lam rapat tsb. didapat kesatuan 
bulat, bahwa dikalangan TT IV 
tidak terdapat perbedaan faham 
an TT IV tetap dapat menem- 

patkan dirinja sebagai alat ne- 
gara serta tetap setia pada Sapta 
Marga Pradjurit. , 

Kolonel Lubis di Djawa 
Tengah ? 

Atas pertanjaan kita, benar 
tidaknja kolonel Lubis dewasa ini 
berdiam di salah satu tempat di 
Djawa Tengah, kapten  Muin 
tidak berani mendjamin akan ke- 
benaran berita tadi. Kapten Muin 
pun merasa heran, bahwa sampai 
tersiar berita2 tadi dan menge- 
mukakan pendapatnja, bahwa 
mungkin berita2 tsb. sengadja di 
lanceer oleh golongan2 tertentu, 

liang menginginkan adanja kereta- 
ikan dikalangan tentara di Djawa 
Tengah. Usaha mana tentu tak 

  
jakan berhasil, karena semua ka- 
langan T.T. IV bulat dibelakang 
pd. Panglima dan Sumpah Pra- 
diurit Sapta Marga. Dibenarkan 
djuga oleh kapten Muin, bahwa 
memang belakangan deras suara2 
tang menjatakan, bahwa kolonel 
Lubis berada didaerah Magelang 
atau daerah Baniumas, tetapi ke 
pastian tentang itu belum ada. 

  

  

Kaum Faa 

Serdadu2 Inggris jg mendapat 
serangan2 granat agak  bamjak 
sepandjang malam dan jg men- 
djawab dengan memuntahkan pe- 
luru2 mereka beberapa kali, men- 
djadi marah, hingga suasana di 
kota pada esok-harinja mendjadi 
Sangat tegang. . 

4 buah granat dilemparkan ke 
pada pasukan2 patroli dipinggir 
daerah Arab, sedang 8 buah lain 
nja meledak dipos komando 'ar- 
tilleri didaerah Inggris-Perantjis. 
Pasukan2 Inggris menewaskan se 
orang penjerbu jang kedapatan 
masih membawa 3 buah granat, 
sedang difihak - Inggris-Perantjis 
dan pasukan polisi PBB tidak 
terdapat korban. 

Dalam pada itu djendral Hugh 
Stocwell, komandan pasukan2 Ing 
gris di Port Said, mengirimkan 
surat kepada djend?al Burns, ke- 
pala pasukan polisi PBB, untuk 
minta kepadanja, agar mengadju 
kan protes kepada para pembesar 
Mesir terhadap serangan2 jang di 
lantjarkan kepada pasukan2 Ing' 
cris di Port Said. Djendral Stock- 
well katakan, bahwa dia mem- 
punjai hak untuk mengambil se- 
tiap tindakan guna “ mendjaga 
keamanan pasukan2 jang ada di 
bawah komandonja. 

Pada insiden lainnja pada hari 
Sabtu pagi sebuah granat dilem- 
parkan kearah jeep jang ditum- 
pangi oleh wartawan? Perantjis. 
Sopir jeep itu mendapat luka2 
ringan ditangannja, akan tetapi 
dari para wartawan itu tak ada 
jang mendapat luka2. Sementara 
itu pasukan2 Inggris melakukan 
penggerebekan2 dibeberapa blok 
blok gedung2 di Port Said dgn 
harapan dapat menemukan letnan 
dua Moorhouse jang telah ditjulik 
pada hari Selasa jang lalu. Se- 
lama malam Sabtu itu seluruhnja 
ada 74 insiden bom. 

Bertalian dengen ini, djendra! 

Burns, kepala pasukan polisi 
PBB, pada heri Saptu mengadju 

kan protes keras kepada para 

pembesar Mesir mengenai dua 

buah serang”n terhadap patroli2   
  

P.M.IragKetjamSovjet 
Kata Nuri Said: Sovjet Sedjak 1930 Setja- 
ra Aktif Beruseha Mengenjahkan Orang? 
Arab — Pemogokan Umum Diseluruh Dunia 
Arab Diserukan Untuk: Protes jTindakar2 

. Pemerintah Ircg 
PM IRAK DJENDERAL Nuri as-Said mengatakan dim 

pidato radio di tudjukan kepada rakjat Irak pada hari Ming | 

  

Polisi PBB Mendapat 
SeranganGranatDari 

. Djuga Pasukan2 Inggeris Dihudjani Se | 
rangan2 Granat . 3 

SUARA2 TEMBAKAN ' 5 
ngar di Port Said, dimana untuk pertama kalinja patroli2 pa 
sukan polisi PBB mendapat serangan2 granat dari kaum fa 
natik Mesir. Patroli jang pertama mendapat serangan jar 
terdiri dari serdadu2 Norwegia membalas dengan tembakan2 
gentjar, akan tetapi tak seorangpun mendapat luka2. Patrolis 
jang kedua jang terdiri dari serdadu2 Kolumbia mengundur 
kan diri tanpa mempergunakan sendjata mereka. 

atik Mesir 
      

  

          

       

  

   

   

    
   

    

   

  

sepandjang malam telah terde- 

PBB di Port Said pada malam . 
Saptu. Seorang djuru bitjara mar 
kes besar djendral Burns menga 
takan, bahwa djendral Burns min 
ta, agar para pembesar Mesir se - 
gera mengambil langkah2 untuk 
mendjamin tidak berulangnja in- 

| siden2 sematjam itu (Antara). 

Pengangkatan2 » 
Baru Dim, Susu 
.nan Pimpinan 
Apa gu A.s| D- Es 

Peng “«$ pr : 

Kol. Mursitos Aken 
Dipensiun 

SESUAI DENGAN rentjana 
“tour of duty” dalam Angkatan 
Darat, maka atas usul “Staf 
Umum Angkatan Darat,” KSAD: 
Djenderal Major Nasution telah 
memutuskan dan menetapkan te- 
naga2 baru bag? pedjabat2 D-l, 
D-II dan DH (deputy) dalam 
urusan planning, jang merupakan 
djabatan2 sangat penting dalam 
susunan pimpinan Angk. Darat 
dan jang selama ini lowong atau 
karena telah tiba saatnia untuk 

diadakan pergiliran djabatan di 
antaras pedjabat2-nja. Demikian 
menurut Penerangan Angkatan 
Darat Pusat di Djakarta pada “ 
hari Minggu. : 

Untuk djabatan D-I itu, menu 
rut keputusan KSAD tsb., telah 
diangkat Letnan Kolonel Amat 
Jami jang selama ini mendjadi 
pedjabat-sementara D-I,  disam- 
ping djabatannja jang sekarang 
sebagai Assisten II KSAD. Pedja 
bat D-I lama Letnan - Kolonei 
M.M.R, Kartakusuma, diangkat 
mendjadi atase-militer. Republik 
Indonesia di Paris Letnan Kolo 
nel Amat Jani dan Letna, Kole. 
nel M.M.R. Kartakusuma . kini 
masing2 dinaikk pangkatnja 
mendjadi Kolonei-sementara. Un 
tuk djabatan D-II jang mendja - 
di lowong, berhtbung dengan di » 
angkatnja psiiabat D-II tao Ia 
ma, Kol. Abimanyu, mendjadi 
Panglima TT VJ: KSAD Nasu- 
tion telah menctapkan Kolonel ' 
Dr. Ibnu Sutowo jang selama 
ini mendjadi pediahat-sementara 
D-II disamping djabatannja ig”   

gu bahwa Uni Sovjet sedjak tahun 1930 setjara aktif di nega 
ra2 Arab ,,berusaha mengenjahkan orang2 Arab”. Dalam pi 
dafo-: memaparkan hubungan Irak dengan Uni Sovjst, negara2| 
Arab dan Pakt Bagdhad dan politiknja nasional Nuri selan-| 
Gjutnja mengatakan bahwa Uni Sovjet telah mempergunakan 
kedudukannja sebagai anggota persekutuan Barat dalam pe- 
rang dunia ke-2 untuk mendjadikan legasinja di Bagdhad sua 

  

MENTERI LUAR negeri Dje 
pang, Shigemitsu, hari Sabtu 
menerangkan kepada pers di 
New York bahwa negerinja akan 

melalui PBB. Shigemitsu tiba di 
New York untuk memimpin de- 
legasi Djepang dalam PBB kare- 
na dapat dikatakan pasti hari 
'Selasa Djepang akan mendjadi | 
anggota PBB jang ke-80. Kata 
Shigemitsu: ,,Saja dapat memas- 
tikan kepada tuan2 bahwa kami 
sudahg bersedia melaksanakan 
tanggung-djawab bagi perdamai- 

an setjara aktif dalam PBB.” 
(Antara) 

  

DULLES TENTANG NATO. 
Menteri luar negeri AS, John 

Eoster Dulles, hari Sabtu mene- 
rangkan di Gedung Putih bahwa 
is dan presiden Eisenhower ber 
pendapat NATO telah memper 
lihatkan lagi persatuan. Dulles 
'baru sadja kembali” dari sidang 
NATO di Paris dan segera me 
ngadakan pertemuan dengan pre 
siden Eisenhower melaporkan per 
temuan di Paris itu. (Antara) 

Kristen - Islam   hukuman2 pertama kepada kaum 
perusuh jang bertanggung  dja- 
wab atas pertumpahan dar?h di 
Budapes pada hari2 belakangan 
ini. Wartiwan radio Budapes ti 
dak mengatakan, beberapa orang 
jang telah diadili dan hukuman 
apa jang telah didjatuhkan, akan 
tetapi radio Budapes itu mengata 
kan, sebelumnja. bahwa pengad 
lan Hongaria akan dengan sen 
dirinja mendjatuhkas hukuman 
'mati kepada ,.mereka jang per- 
nah ditah?h dan dibebaskan d 
1 i 
Hongaria” dan diketemuka, Ia- 
'si melzakukan penjerbuan2 di Bu 
dapes 
3 Dikatekannja, behwa alat2 kea 

'nanan Hongaria siang malam si 

buk melakukan penggeledahan2 

fan melejani beratus-ratus Ja- 

soran setiap harinja. Kemudian 

radio itu katakans bahwa penge 

“dilan di Miskole pada hari Saptu 
mendjatuhkan hukuman mati ke 

a Jua orang, karena mereka 

'iki sendjata setjara. tidak 

h, akan tetapi jang seorang 

ampuni, sedang jang lainnja te 

    

          

E 

GotongRojong 
. . 

Bikin Geredja 
KETUA KLASSIS G. P.M. 

pulau2 Aru, setelah selesai ne 

agadakan kundjungan ke Dju- 
maat2 di Blakang Tanah pulau2 
Aru selama lebih kurang 15 ha 

ri antara lain menerangkan, bah 
wa hubungan kerdja antara g0 
longan2 Kristen dan Musi:- 
min disana adalah baik sekali 

terutama dalam lapangan pem- 
bangunan. 9 3 

Sementara itu diterangkan, bah 
wa dewasa ini oleh penduduk 
kampung Bendjina jg Keristen 
maupun Islam setjara. gotong-ro 
jong sedang diusahakan pemba 
ngunan- sebuah gedung | geredja 
ig kini mendekati  penjelesaian. 
Dapat diberitakan pula, bahwa 
Kepala Rumah Sakit Umum 
Dobo dalam keterangannja ba- 
ru2 ini menjatakan, bahwa rak- 
jat kampung Marlasi setjara ker 
djasama kini telah membangun 
kan sebuah balai pengobatan.   'ah “ditembak mati. Demikian ra 

dio Budapes. (Antara). 
  

Bengunan tadi diharap akan sele 
sai dalam wakiu jg singkat. 

     

     

  

    

  

R.R.T. HARI MINGGU “ me- 
ngumumkan konsesi2 kepada “ka- 
um modal bagi berlangsungnja 
perusahaan bebas di Tiongkok. 
Wakil perdana menteri Chen 
Yua,' menurut siaran radio Pe- 
king jang terdengar di 
telah mengumumkan ' bahwa pe- 
merintah akan  memperpandjang 
masa pembajaran rente jang di 
tentukan kepada kaum kapitalis 
djika renghapusan  pembajaran 
rente itu bsa menimbulkan kesu- 
karan atau djika  diteruskannjg 
pembajaran itu dapat menolong 
kaum kapitalis untuk  bekerdja 
setjara lebih sempurna dan me-tik pembelian perusahaan2 kapi- kok, (Antara), 

(mudahkan 
arah sesialisme. Mafa pembaja- 

Tokio, | 

   Lan ren tah RRT Kpd Kaum Moda! 1 
C NIREE 

mereka bergerak ke 

ran rente kepada kaum kapitalis 
itu mula2 ditentukan selama 

tahun. 

Menurut Chen Yun, seorang 

ahli dalam lapangan ' keuangan 
dan perekonomian, kaum buruh 

bisa merasa djengkel dgn lama- 

nja masa pembajaran rente ke 

pada kaum kapitalis, tetapi ia 
jakin mereka akan mengerti ten- 

tang keperluan itu setelah me- 
ngetahui sepenuh-penuhnja poli- 

7 

    

talis oleh negara. Ditegaskan oleh 
Chen Yun, bahwa kaum pengu- 
saha ketjil adalah berguna bagi 
perekonomian negara, — Pabrik2 
ketjil dapat memperbesar djumlah 
djenis barang2, Selain itu, Chen 
(Yun mengumumkan djuga pembu 
kaaan pasaran2 bebas bagi ba- 
rang-barang hasil pertanian dan 
memberitakan tentang meningkat- 
nja produksi pertanian. Hal-hal 
tsb. diumumkan oleh Chen Yun 
dalam kongres industri dan per- 
Idagangan nasional RRT di Pe- 
Iking jg dihadliri oleh 1400 orang 
'utusan para pengusaha  Tiong- 

  

mengusahakan perdamaian dunia | 

an dunia dengan mengambil bagi- “ 

untnk bersame-sama membentuk 
sebnah komisi jang akan membi- 

tarakan setjara mendalam soal 
Irian Berat ini. F 

|nia untuk sekali lagi mempeladja 
jri kemungkinen tertjapainia ke 
Imaditan2-iang lebih tjepat, ma 
"ka itulah tugas pemerintah Ne- 
“stand iang untuk itu-akan ha- 
Tis memanggil ahli2 dalam pelba 
"ti lapangan. Dan kaum politisi 
"mn danat menentukan kembali 

sikap mereka berdasarkan hasil 
deri pada penjelidikan pera ahli 

demikian ,,Wolkskrant”. 

Janos Kadar Ma- 
sih Ada 

Kabar'Kantor2 Berita 
Barat TernjataBohong 
HARIAN Honggaria ”Nepsza- 

badsag” telah membantah kabar2 
anjin jang baru2 ini disiarkan di 
luar-negeri bahwa P.M. Janos 
Kadar telah "membunuh diri atau 
disingkirkan oleh Soviet”, berita2 
mana disiarkan oleh kantorberita2 
Barat, demikian M,T.L., kantor 
berita Honggaria hari Sabtu. 

Harian Hongaria itu selandjut- 
na menulis bahwa redaktornja 
telah menginterviu . PM Kadar 
hari Djum'at untuk membantah 
berita2 angin tsb. Kepada redak- 

'tor harisn itu PM Kadar menga 
.tekan” tidak dapa" diragu2kan ia 
gi bahwa orang2 jang meniup2 
serita2 angin itu ingin sekali me 
lihat berita anginnja itu mendjadi 
suatu kenjataan”. Sesudah inter 
viu singkat ini meka PM Kadar 
mulai konferensinja dengan -pe- 
mimpin? dilapangan ekonomi 
dan politik, demikianlah ,,Neps- 
zabadsag”. (Antara), 

  

StopKapal? Asing 
Je" Menjelam Mu 

tiara Di Aru 
MENGENAI soal penjelaman 

mutiara  diperairan kepulauan 
Aru, jang merupakan ,,hasil ke- 
ras” dari daerah Maluku, pem- 
bantu ”Antara” di Dobo mela- 
porkan, bahwa pada umumnja 
lorang dikepulauan tsb. menghen- 
daki supaja pemerintah melarang 
ikut sertanja kapal2 asing dalam 
usaha penjelaman mutiara disana, 

Kehendak jang demikian ini 
timbul setelsih penduduk daerah 
kepulauan tsb sering mensinjalir 
adanja kapal2 penjelam asing 
dalam djumlah puluhan buah 
'ang datang mengeruk kulit mu 
tiara dari perairan kepulauan 
Aru. Paling achir penduduk ka 
barnia menjaksikan 30 bwah ka- 
sal penjelam asing jang tidak di- 
kenal kebangsaannja sedang me- 

njelam muti a diperairan terse- 
but. Kalangan penjelam mutia- 

a di Dobo dalam hubungan ini 
menjatakan, bahwa untuk mem- 
perbesar produksi siput mutiara   dan menambah penghasilan ne- 

Andzikata masih ada manfaat 

kan bahwa gerombolan DI/TII 
di Maluku hanja sisa 3 orang de 
ngan hampir tidak bersendjata. 

Irian Barat. 
Atas pertanjaan sekitar usaha 

T.T. VII menghadapi pemben- 

intuk menggantikan djumlah so 

kongan jang dahulu diberikan 
Den inggris kepada Jordania da 
lam rangka perdjandjian Jorda 
nia-Inggris. Tak lama lagi suatu 
perutusan Jordania akan mengun 

tukan propinsi Irian Barat dgn djungi “negeti2 Arab itu ' untuk 
kemungkinan2 usaha2 Belanda | rempersoalkan masalah tsb. (An 
untuk mengadakan  pengatjauan : tara). 
pd. panglima T.T. VII .menerang 
kan hal ini belum dibitjarakan 
dengan gubernur Irian Barat. 

Tetapi hal itu tidak berarti, 
bahwa claim nasional ini lepas 
dari pengawasan kita. Hal ini 
akan disesuaikan. dengan kemam- 
puan alat2 jang ada pada kita 
dengan memperhitungkan perkem 
bangan2. Sementara itu masih 
ada tjara2 penjelesaian antara 
lain perdjuangan politik jg tidak 
termasuk kompetensi kita. Demi- 
kian let.-kol. Sumual. 

KEPALA POLISI SUM. TENGAH 
KE INDIA. 

Djum'at siang 'jang lalu, telah 
“berangkat ke Djakarta untuk se 
'Iandjutnja ke India, Datoek Rang 
kajo Basa, Kepala Polisi Suma- 
tera Tengah. Di India Komisaris 
Besar Dt. Rangkajo Basa akan me 
nindjau dan menjelidiki soal2 ke 
polisian selama dua bulan. Selama 
berada di luar negeri tugasnja di 
Indonesia akan dipegang oleh Ko 
misaris. Besar Sawarno. 

Herbert Morrison 
Tentang Naseer 
& Timur Tengah 
HERBERT MORRISON, be- 

kas menteri luar negeri dalam 
pemerintahan Labour, hari Sabtu 
menerangkan di New York, tidak 
lah berguna Inggris, Perantjis 
dan Amerika Serikat saling tjela 
mengenai soal Timur Tengah. 
Ketiga negeri ini harus bersaha- 
bat, bukan sadja untuk kepenti- 
ngan diri sendiri, tetapi djuga 
untuk kepentingan dunia, demiki- 

an Morrison menerangkan kepa- 
da pers sebelum meninggalkan 
New York untuk kembali ke Ing- 
gris dengan menumpang kapal 
”@ucen Mary,” 
! Menurut Morrison, presiden 
Nasser dari Mesir adalah peng 
halang terbesar bagi perdamian 
di Timur Tengah. Nasser adalah 
seorang militer. Tjaranja  semi- 
fascist dan merupakan orang jg 
sangat sulit, demikian Morrison 
jang. seterusnja mengatakan, bah 
wa di Timur Tengah sukar diper 
oleh perdamaian jang sedjati ka 
lau tidak bisa dilenjapkan terdja 
dinja bentrokan2 aniar, - Mesir 
dan Israel jang harus mempunjai 
hak untuk mempergunakan Teru 
san Suez. Achirnja  disarankan- 
nja supaja dibentuk sebuah de- 
wan ekonomi di Timur Tengah, 
suatu badan PBB, dalam mana 
ikut serta negara2 Arab, terma 
suk negara2 penghasil minjak, 
Israel dan negara2 Barat. Pera 
nian negara2 Barat adalah mem 
berikan bantuan tehnik. Demiki 
an Herbert Morrison. (Antara) 

  

  

  

gara dan daerah jang bersang- 
butan, sebaiknja kapal2 asing itu 

hania diperbolehkan mengadakan 

penjelaman2 diluar batas 3 mil 
dari pesisir pant (Antara), 

Rakjat 'T. Priuk 
Panik Krn Asap 
ASAP JANG mengepul dari 

djurusan setasiun Tandjung Priok 
telah menjebabkan rakjat di Gang 
102 dan 101 serta kompleks rue 
mah perbiruhan Rawa Badag 
Tandjung Priuk mendjadi panik 
Minggu petang, Banjak orang 
muntah karena asap itu, bahkan 
salah satu “bioskop jang akan 
mengadakan pertundjukan perta- 
ma telah bubar karenanja. Sete- 
lah diselidiki asap itu ternjata 
(berasal dari sebuah tangki kepu- 
Injaan pedagang besi tua dikam- 
pung Lagoaasni disebelah seta- 
siun Tg. Priok, Tangki ini tanpa 
diketahui sebabnja mengeluarkan 
asap sedjak djam 3 sore, 

. Barisan pemadam api dan po 
lisi segera datang ketempat itu, 
akan tetapi sewaktu mereka men 
tioba memadamkan asap itu. bah 
kan keluar api dari tangki tsb. 
Menurut dugaan, tangki tsb. ada 
lah sematjam bekas alat perang 
jang dipegunakan untuk menge 
luarkan rookwolk. Usah, mema 
damkan api jang menjebabkan 
asap itu achirnja dapat berhasil 
djuga setelah digunakan obat 
pemnunuh api, akan tetapi pihak 

arisan pemadam api masih me 
ngadakan pendjagaa, sementara 
menunggu keterangan dari pihak 
ALRI atau pihak jang mengeta 
hui tentang hal itu, (Antara) 

  

Pemilihan Umum 
India Pebr, Jad, 
PEMILIHAN UMUM untuk 

anggota parlemen pusat dan par 
jemen negara2 bagian akan di- 
langsungkan mulai 25 Pebruari 
sampai 12 Maret 1957, demikian 
diumumkan oleh Sukamar Sen, 
Kepala Panitya Pemilihan Umum 
India. Hasil2 pemilihan umum 
ini akan diumumkan 31. Maret. 

Pemilihan umum adalah jang 
kedua kalinja dan diduga bahwa 
lebih dari 100 djuta orang akan 
turut serta, demikian Reuter dari 
New Delhi, : 

Sen selandjutnja “mengatakan 
bahwa dalam pemilihan umum 
pertama (1952) 175 djuta orang 
jang tertjatat tapi jang datang 
memilih hanja 5045 sadja. Dalam 
tahun jad. tertjatat 200  djuta 
orang dan diduga akan memberi- 
ikan Suaranja kl. 100 djuta pe- 
milih. Dalam pemilihan umum 
jad, turut-serta 4 partai jakni 
Partai - Konggres India, Partai 
Praja Sosialis, Partai ' Komunis 
dan Partai Hindu Jasangh. Dahu- 

Ita 14 partai ikutserta, (Antara) 

  
Irak Akan Keluar 
DariPakt Bagdhad 
HARIAN MESIR "El Massa” 

di Kairo malam Minggu mera- 
malkan bahwa djenderal Nuri el 
Said, perdana menteri Irak, se- 
gera akan mengumumkan keluar- 
nja Irak dari pakt Bagdad. Me- 
nurut harian tadi jang dikutip 
oleh siaran radio Kairo, pada 
waktu itu Said akan mengumum 
kan djuga keputusan Irak mem- 
batalkan perdjandjiannja dengan 
Inggris dan pemutusan hubungan 
diplomatik dengan negara ini. 
Seperti diketahui, pakt  Bagdad 
meliputi 5 negara: Inggris, Iran, 
Irak, Pakistan dan Turki. (Ant.) 

Ishibashi Disam 
but Gembira Oleh 
Kalangan Dagang 
KALANGAN DAGANG Dje- 

pang hari Sabtu menjatakan ha- 
rapan bahwa Ishibashi, presiden 
baru Partai Liberal Demokrat jg 
akan menggantikan Hatoyama se 
laku perdana menteri Djepang, 
akan mempertahankan bangkitnja 
perekonomian Djepang dewasa 
ini tanpa menimbulkan ketjondo- 
ngan inflasi, Kalangan pengusaha 
Djepang menjambut gembira 

pin partai tadi karena ia akan 
djadi perdana menteri Djepang 
pertama setelah perang dunia II 
ig pandai benar dalam masalah2 
perekonomian dan keuangan, 

Ketua Balai Dagang Djepang, 
Fujiyama, menerangkan bhw ia 
berharap Ishitashi akan mengam 
bil tindakan2 positif untuk mem 
pertahankan kemakmuran Dje- 
pang dewasa ini. Tugas paling 
penting dari Ishibashi adalah 
menstabilisasikan perekonomian 
dalam keadaan normal. Malam 
Saptu jang lalu, Ishibashi sendi- 
ri menerangkan kepada pers bah 
wa politiknja adalah meluaskan 
perekonomian nasional Djepang 
supaja di Djepang tiada pengang- 
guran (Antara). 

Nehru Tiba D. 
Washington 

P.M. INDIA Jawaharlal Nehru 
bersama anak-puterinja, " njonja 
Indira Grandhi, pada hari Ming 
gu siang telah sampai di Washing 
ton dari London, untuk mengun- 
djungi A.S. selama 4 hari. Di 
lapangan  terban 
Nehru disambut oleh wakil presi 
den A.S. Richard Nixon dan 
Nehru beserta rombongannja da- 
tang dengan menumpang pesawat 

pribadi "presiden A.S. Eisenhower 
jang bernama .,Columbine -ITP”. 
Kepala2 perwakilan negara2 lain 
di Washington djuga menjambut 
kedatangan Nehru dilapangan ter 
bang a.l. duta besar Indonesia, 
Mukarto Notowidigdo.   

di | 
pilihnja Ishibashi sebagai pemim- | 

kedatangan: 

tu pusat prepaganda komunis. 

Menurut Nuri disamping komu 
nisme ada bahaja jang sangat 
sungguh jaitu dari jang ia ang 

32p sebagai Zionisme Arab. Ja 

mengatakan bahwa kedua ke 

kuatan tsb. mengadakan perseku- 

tuan dan baniak orang komunis 

di Timur Tengah adalah orang 
Jahudi. Nuri mengemukakan bah 

v» Uni Sovjet telah menjetudjui 

sembentukan negara Israel dan 
nenjokong negara itu dengan sen 

ata dan baru mengachiri soko 
1gan ini belum lama berselang. 
Nuri berseru hendaknja bangsa 
Arab lebih berhati2 dan ia men 
lesak kepada saudara2nja seta- 
aah air .,supaja bersatu-padu me 

lawan propaganda komunis Sov- 

'et jang disebar oleh Shepilov, 
Malenkov dan Khrushchev”, dan 
»leh pengikut2 mereka baik dari 
kalangan Zionisme maupun dari 
'uar kelangan itu”. 

Menurut Nuri bangsa Arab de 

wasa ini harus melalui fase jang 
tak pernah sedemikian sulit dan 
penting. Untuk melalui fase itu 
dgn selamat dibutuhkan  kesa- 
baran, kebidjaksanaan dan per 
satuan jang sangat besar dikala- 
ngan orang2 Arab, demikian 
Nuri. 

  
Pemogokan umum dise- 
luruh Dunia Arab dise- 
rukan, 

Dalam pada itu dikabarkan 
dari Amman: Panitia Konperensi 
Rakjat Arab dalam surat-kawat- 
nja pada hari Minggu kepada 
radja Jordania Hussein #nenjeru- 
kan  diadakannja pemogokan 
umum diseluruh Dunia Arab pa 
da hari Senen untuk menjatakan 
protes terhadap politik jang di 
lakukan oleh pemerintah Irak. 
Sementara itu Partai Nasional 
Sosialis Jordania meminta kepada 
semua penduduk kota2 di Jorda- 
nia supaia turut mengadakan 
pemogokan umum “ sepandjang 
hari itu untuk menjokong protes 
tersebut, 

Panitia konperensi itu meminta 
kepada radja Hussein supaja ber- 
usaha mendapatkan pembebasan 
pemimpin2 Irak jang kini her- 
lak diseret" kemuk pengadilan 
siang keputusannja sudah diten- 
tukan lebih dulusdan jang diada 
kan setjara rahasia” tjiptaan PM 
Irak djenderal. Nuri as-Said. Pa 
nitia tsb. "mengatakan hendaknja 
negara2 Arab memperkeras hubu 
ngan mereka dgn”. pemerintah 
Nluri selama. pemimpin? politisi 
Irak tetap-ditahan dan selama 

Irak mendjadi anggota — Pakt 
Baghdad. Partai Nasional Sosia 
'is Jordania dalam pada itu da 
lam statementnja menjatakan hen 

laknja radja2 dan kepala-negara2 
Arab meminta kepada radja, Irak 
Faisal supaja memetjat djende   
rel Nuri dan keluar sebagai ang 

sekarang sebagai Assisten IV 
KSAD. e 
Untuk djabatan D-III KSAD ' 

   
   

     

1 mengangkat Kolgnel Dah- 
Djambek, bekas militer-atasi 

Republik Indonesia ' di Lo 
Sementara itu dalam ' hubunga 
dengan "tour of duty”, Letna: 
Kolonel Mursito, pedjabat DA 
lama jang telah lebih dari 3 tahun 
mendjabat djabatannja itu, -me- 
nurut keputusan KSAD, akan di' 
pindahkan. Ia djuga akan dinaik 
kan pangkatnja mendjadi Kolo- 
nel. Selandjutnja karena ia sudah 
masak untuk dipensiun, maka ke 
pada Kolonel Mursito akan di 
berikan hak-pensiun. Demikian 
Penerangan. Angkatan Darat, jg 
menambahkan, bahwa untuk dja 
batan2 lain dalam lingkungan 
Staf Umum Angkatan Darat mau 
pun Staf Angkatan Darat jang 
masih lowong, akan segera dite-” 
tapkan pedjabat2-nja. : 

Eden Tetap P.M 
P.M. INGGRIS Anthony Eden 

pada malam Sabtu jbly telah sam 
pai kembali di London sesudah 
ia beristirahat berhubungan dgan 
gangguan kesehatannja di Jamai 
ca selama 3 minggu. Sir Edea 
menjatakan dengan tegas bahwa « 
ia akan tetap mendjabat PM, 
untuk menghadapi kesulitan2 jang” 
"kita ketahui ada dimasa depan 
baik didalam maupun diluar ne 
geri,” (Antara) 

Prrolatay 
KUWU (kepala) desa Gua, 

kabupaten 'Tjirebon, bekas ang- 
gota DPRDS kabupaten Tjirebon 
baru2 ini telah melaporkan bah- 

wa seorang penduduk desanja 
bernama Kardam beserta keluar- 
ga telah pindah rumah karena 
selalu diganggu oleh kepertjajaan 
adanja,....  djin dirumah jang 
didiaminja, Lama sedjak satu se- 
tengah tahun jl, keluarga Kardam 
selalu berganti-ganti sakit2 sadja, ' 
dan sedjak itu Kardam tjuriga, 
kalau2 dirumah itu ada sesuatu 
kekuatan jang merusak kesehatan 
keluarga, e 

Kemudian datang masanja ke' 
luarga Kardam sehat2, tetapi ' 
beralih malang dan sering? Kar 
dam kehilangan makanan dan ba 
rang2 dari rumahnja. 

Pernah pada suatu malam ki- 
ra2 pk. 22.00 dalam ' keadaan 
pintu2 dan djendela2 tertutup ra 
pat2, ada orang jang tangannja 
berbulu pandjang meng- 
hampiri anak Kardam bernama 
Djaenab, dan memint,  giwang 
jang sedang dipakainja. Djaenab 
memberikannja tanpa, mendjerit 
karena rasa takut!! 1 2 
Djaenab memberitahukan . 

kedjadian itu kepada orang tua 
nja dengan mengatakan bahwa 
Aanknja telah dimfinta oleh 
ji, 1 
Beberapa malam kemudian gi 

wang berad, kembali dirumah 
tidak kurang suatu apa, tetapi ba 
rang2 lain, seperti trasi, beras, 
nasi dsb. hampir saban malam 
hilang dari rumah Kardam, tan 
pa bekas jang mentjurigakan bah ' 
wa manusia jg melakukan pen: 
tjurian itu. 

Achirnja Kardam memutuskan 
untuk meninggalkan rumahnia 
setelah terdjadi peristiwa jang Ie 
bih menakutkan, dimana rumah 
Kardam dilempari denga, batu 
bata oleh ,,djin”. Kedjadian ter 
achir ini katakanja  dipersaksi- 
kan oleh orang banjak didesa itu. 
Dalam keadaan miskis karena 
barangnja banjak' jang hilang 
itu, maka Kardam beserta 8 
orang anaknja dan isteri berpin 

   

    
  gota Pakt Baghdad (Antara), / dahlah,  
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— CinemaScope (Color) 

    

     
   

   
     

    

   

   

RIS” 
. "5000 JAHRE AGYPTEN” 

(5000 th. Negeri Mesir) 
Pakai Tekst Bhs. Indon. 

"INDRA" 
Bing Slamet - D, Harris 

Tjepot - Udel - S. Poniman 
'ADJA KARET 

  

OT AL” 
: Geeta Bali - D 
Film India Mean 

| Tekst Indo” BAA Z1” 
| INI 5 BESOK MALAM, 
ROXY” 445-7,-0.15 (17 th.) Anwar Hussein . Shyama 
Film India 2 

Tekst Ind. BAHADUR” 

"DJAGALAN” 575. (sep, um) 
Lo Hung . Pao Fang 
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1 AUTO SEDAN merk 

GAL SEDIKIT MALAM : 
"ORION” | 
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HE VIRGIN OUEBEN” IP 

MALAM PENGHABISAN : || 
5-1. (seg. umur) | 

TINGGAL SEDIKIT MALAM: | 
5.79. (seg. umur) || 

DARI SINGAPURA? || ERHATIAN: PENONTON) | 

EDIKIT MALAM | 
14.45-70.15 (17th) | 
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      Memperkuatkan gegindjel. Tua dan muda Mem 
COLES, tenaganja pasti bertambah Tipat-ganda. MADE IN ENGLAND 

        
  

Obat GOLES untuk lelaki mengandung bahan2 jg terpilih r£ 
dapat melantjarkan terutama pertumbuhan anggauta Manusia, pembikinannja didasarkan .atas pe- injelidikan2 jang paling teliti oleh Factory London, jang terkenal di Dunia. Obat ini mentjepat 
|berhasil menambah darah, membantu anggauta2 jang kerdja, bahan jg lama djadi baru. bat 
GOLES ini membangunkan Fikiran jg telah lemah, memperbesarkan tenaga jang sudah kendor, 
memperkuatkan pinggang jang sering pegal, obat ini, djuga menjembuhkan penjakit2 seperti 
berikut : menghilan memperkuatkan tubuh-tubuh, males kerdja, lekas ma- 

minerale dan tetumbuhan jang 

6 gkan Kepala Pusing, l F eka rab, Tambut rositok, kurang nafsu makan, dan ta'bisa tidur, suka marah, lekas tjapai, Fikiran ta' tenang, Otak urat sjaraf dan tulang? dan memperkuatkan djantung, kekuatan obat GOLES ini tanah dangan langsung kedalam bagian anggauta jang pentingnja, untuk sakit baru. sembuh, 
lebih mandjur den segera kembali kesehatan seperti kembali biasa adanja. Sering memakan 
|obat GOLES KIDNEYING TABLETS, dan bersama Suami Isteri: memakai Obat Goles, Kekua- 
tan dan Kesehatan, dapat tetap terpelihara hingga usig landjut, hidup pun senantiasa dan ber- 
gembira. (Made in Londom) : | 
Kaum Wanita jang Ingin tetap tinggal tjantik dan awet muda, selalu dipudja-pudja, pakailah: |     OLDESMOBIL, 

harga damai, 
Dj. Gemblakan No. 38, 

Jogjakarta. 

    

   
     
   
    

   

   

   
   

    

    

   

   

  

15 Rpe 1l— 
3 Trekkl. Porto vrij. 

Sakit kentjing Rp. 20.— 
ersih darah Rp. 20.— RINALS- 
LL: Bikin antjur batu dalam 

jalanan kentjing Rp. 20— 3 
- 57.— SUIRINEPILL: Tangg. 

baek kentjing gula, nier, 
wit"Rp. 20.— RIGASTA spe- 

iaal tahan lama (nikmat) Rp 20. 
Extra Keras Rp. 75.— Ada nafsu 
kurang tenaga ?? VITANOL da- 
pat lekas kasih t&naga baru, tidak 
ukti wang kembaji! Rp. 20.— 
ds. Rp. 57.— EXTRA KERAS 

Rp. 60.— RENA dating bulan 
tidak beres Rp.58.- Porto Rp 3.- 

“ THIO GIOK GIEM 
. Gang Tengah 22 - Semarang. 

  

- Djas Hudjan 
AA urut ukuran) 

— TAHOR TIOAN 
BETENG 69 — SEMARANG. 

  

  

:|fstimewa mustadjab dapat menghilangkan penjakit-penjakit, dan memulihkan badan kurus dan 
keliwati gemuk lemah tiada potongan mendjadi sehat serta kuat dan mempunjai potongan jang 

Kadja Obat GOLES SISTERING TABLETS 

Yanti, Sara sana bunga jan mekar: Yank ani jang seni a emah, gemuk-lem arena Semuk kurang darah, kurang napsu makan, pinggang sakit, 
LA PUSING, SUKA MABUK, DATANG BULAN TA' TENTU, PERUT MULES, SUKA 
MARAH, SEHABISNJA datang bulan sering penjakit lemes lemah, wadjah muka bersemu ku- 
ning, karena dimasa dalam kandungan atau sehabisnja dilahirkan tidak dapat tjukup pemeli- 
haraannja dll. Lekas memakai obat: GOLES SISTERING TABLETS, tidak berapa hari mem- buktikan dengan segera kemandjurannja Obat ini bekerdja dalam 24 djam. Obat ini, diusaha 
kan oleh: (Made in England). TA 

'berpenjakitan, Kurus 
Bea KEPA- 

Goles Lupuliner Tablets 
(Memperbesar Mutiara) 

Ini adalah sedjenis obat mustadjab untuk menjembuhkan penjakit tidak 
bisa tidur. Tjobalah makan obat GOLES LUPULINER TABLETS. 
lantas dibuktikan, pokoknja hatinja mendjadi tetap, tubuh mendjadi kuat, 
menentremkan pikiran, bikin kuat buah pinggang. Biarpun penjakit ma 
sih baru atau lama, dapat disembuhkan dan tanggung tidak kembali lagi.   

  

  

Goles Brainer Pills (Obat Otak) 
Manusia OTAK-lah jang terpenting sekali, ialah penerbit segala pikiran 
dan djuga penjimpan ingatan Kepintaran atau kebodohan sesuatu orang 
ito sangat bersangkutan dengan ota knja. Kian sehat otaknja kian bi- 
djaksana ia mendjadi dan kian tadjam pikirannja. $ : 
»GOLES, BRAINER PILLS” diperbuat dari ramuan" obat jang paling 
baik untuk menjehatkan otak, ne Ban en ag ap « 

uatkan ingatan. Dj dibiasakan me ai obat idi o se- 
Namaooa Be KN bea jak: disebabkan oleh kelemahan otak 
tidak akan timbul lagi. 

Goles Love-Friend |Obat Gosok| 
Obat ini terbikin dari kwaliteit jang sudah terpilih. Gunanja buat lelaki mengembalikan kekua 
an jang habis sakit, badan belumlah kukuh. Saudara stau Saudari jang telah hilang 
'kegajahan, dibantu oleh obatini agar mendjadi sehat kemb8li. Pe nghidupan senang dan gembira, 
Agent Djawa Tengah: dapat beli di Toko2 Obat Selurob Indonesia 

Toko Obat FIE MIN YOK PONG, Gang Warung 10 

  

  

  2: HWAY AN TONG Gang Warung No. 3 Hanan 
Pan ENG TAY HO Djalan Pekodjaa ,, 101 SEMARANG 

| —. NGO HOK TONG “Gang Pinggir en 
    

  

    

Pergilah ke: 

& BP silitomloos 

| harga reclame, 

POP asah comet 

Tahun Baru Sudah Desat 
KRITING RAMBUT DENGAN HARGA RECLAME ! 

OBAT KRITING DARI LUAR NEGERI. 

— KAPSALON ,LILY 
Be. DJL. MUDJAHIR No. 25 atau 

. DJL. ALDJUPRI 25 - SEMARANG 
— Coldwave — Long-Short wave. Dikerdjakan oleh 

— —— —— aa Ea aa — — ea 

ASTHMA CURE ISTIMEWA 
Untuk sembuhkan penjakit Bengek, Batuk Kering atau Basah, 
Pendek Nafas (Benauwheid) Keluarkan Riak Rp. 15,-— 
BARYLTIN, Minjak Rambut guna menumbuhkan pandjangkan 
ramout, dan berentikan rontoknja rambut (djatuh). Harga Rp. 10,— 
NO HAIR CREAM UNTUK MENGHILANGKAN RAMBUT 

Harga Rp. 10,— 
DC HAIRDYE Tjelup rambut untuk membikin hitam rambut di- 
tanggung tidak luntur. Harga “Rp. 10,— 

.. 

@ 

Dengan rasa bahagia, telah menjambut lahirnja anak kami : 

HINDAR RIANAH 
Lahir pada hari SAPTU, 8 Desember 1956 

djam 04.02 pagi 
Maka dengan ini atas pertolongan Nj. Bidan serta para djuru- | 
rawat di R.S.U.P. kami utjapkan banjak terima kasih. 

“G 

tertjinta : 

Berduka Tijita 
Telah meninggal dunia dalam usia 71 tahun dengan 

tenang” karena sakit tua di Surabaia pada hari Djema'at 
tgl. 14 Desember 1956 djam 10 pagi, Mamah, Mamah- 
mertua. dan Mamah-besar kami jang tertjinta : 

« . 

Nj.DjandaK weeKiemKwan 
Gr Na (LIAUW SEK NIO) 

Pemakaman akan dilakukan didesa Tandang (Mritjan) 
Semarang pada hari Rebo tgl. 19 Desember 1956. Berangkat 
ri songkeh Kalianjar Gg. I No. 2 Surabaia ke Semarang 

melalui Demak langsung menudju ke Mritjan. 
luarga, sobat2 dsh.nja di Semarang jang ingin mengantar 
ketempat kuburan ditetapkan 
hari tsb. Kranggan Timur 83 Semarang. Disediakan auto- 
bus2 jang akan berangkat ke Mritjan djam 2 siang. 

Keluarga KWEE TJOAN NIO, 

Keluarga KWEE SING KAY Semarang. 

Bea MMAN “er tmn 

  

Pasha ee eh eh aa . 

Keluarga : 
SAPARI HADI SOEPRAPTO 

Tjandi Persil 414 

Semarang. 
Pedih 

Utjapan terima kasih 
Dengan djalan ini kami menghaturkan banjak2 terima 

kasih kepada sekalian Bapak2, Ibu2, Saudara2 dan Teman2 
Peladjar, Familie dan Handai taulan jang sudah memerlukan 
datang dan memberi bantuan sumbangan berupa 
djuga, serta memberi bantuan tenaga/fikiran dan lain-lain, 
pada waktu meninggalnja anak kami jang tertua dan jang 

Kodrat Samadikoen 
Siswa S.M,A, Gadjah Mada Sagan Jogjakarta jang telah 
dimakamkan pada hari Minggu Kliwon tanggal 16 Desem- 
ber 1956 djam 3,35 sore, 

apapun 

Jogjakarta, 16 Desember 1956 
Hormat kami, 
Keluarga 

MOEDAJANOE 

    

Bagi ke- 

sebagai tempat berkumpul 

Jang berduka fijita : 

(Nj. Djanda TAN ING BIE) S'baia. 

  

Pemberi T 

  

ahuan 
BERHUBUNG STOCK-OPNAME DAN TJUTI TAHUNAN, 
MAKA TOKO DAN BENGKEL DITUTUP DARI TG, 24-12”56 
SAMPAI DENGAN TG. 1-1-'57. 

N.V. Motormaste 
DJL. SUARI No. 4 6 

. SEMARANG. 

  

UNTUK GAMBAR2 DOKUMENTASI/KENANG-KENANGAN: : 

PERKAWINAN ...... : RESEPSI KONGRES 
| PHOTO COPY (REPRODUKSI) DAN LAIN-LAIN .... 
BERHUBUNGANLAH DENGAN: 

K 

di segala plosok. 

  
ATOM HAIRDYE Tjelup rambut putih djadi hitam 3 Grams 
Rp. 10,— 5 Grams Rp. 15,—, 10 Grams Rp.25,— 

  

  

— GEDIPLOMEERDE KAPSTERS dengan pengalaman. jang susah dihilangkan dengan sabun Rp. 10,— : - . : RE hitarf atau bekas dj — Karena Pembukaan tgl. 1-?2 1956, maka satu bulan lamanja diberi sa an ya 2 an - Hara Naa Rp. 10,— aa S3 Si 2 3 NO-HAIR PUDER untuk menghilangkan rambu Pp. I— . Pengakamabanwsse sabeobenaodaasekmeg ON Ne Ko on 1.) : : sn e bah 1575 ongkos kirim. IE DIAGALAN” INI MALAM FREMIERE Se 7-9 Sop umar | Sena Aa Ba na an Make “Lo Hung - Pao Fa 3    

  

   

Kao Po Shu 

suatu komplotan pembunuhan 

"EKEW SHIUNG SOU Film Tiongkok 
| 'Tierita jang seram tentang se-ekor andjing adjaib membongkar 

jang ngeri!!! 

TJOTIOK Rp. 20,— 
paling baru. | pOTENSOL OBAT KUAT ISTIMEWA 

  ““DIrUNGGU Di ”ROXY” 
Faine De La Rose 

  

Rebecca Gonzales 
i 'WALING WALING” 

(Sebuah film Philipina berbahasa Indonesia). 

DC POMADE:  Mengkuatkan 
akar2 dan kelendjar2, . tiegah 
rontoknja rambat. Bikin pan 

djang dan hitam rambut putih. 

(Bunga 

Kematian) 

  “— ?GRIS” BESOK MALAM PREMIERE 5.90 7.90 9.00 “7 th) 
2 Paul Bildt — W. Sevfeerth 
20. Korner — Rainer Penkert TOxXI Tekst Indon. ACHMAD KARIM Be dosa akn AJAH HITAM, IBU PUTIH......:... MANA JANG PEEEPI LEE Lah Tr Toko Umum - MASIH ADAKAH RASDISCRIMINATIE KA 

  

| Kisah jang sangat menjedihkan tentang nasib seorang anak jatim 
(gaitu ! 

|. 7INDRA” TINGGAL SEDIKIT MALAM 5.-7.-9.- (Seg. umur) 
na . Bing Slamat — D. Harris — S. Poniman — Srimulat 

  

    

“UV del 
— Tiepot ”RADJA KARET DARI SINGAPURA” 

Gampang dipakai. Rp. 25,— 

AGEN BESAR: 
  

Film Djerman 

Pinta Besi 10 Djakarta. 

Dapat beli di tiap toko obat di- 
mana-mana : 

DC ”"PHARMA. LTD.” 

Bandung — Djakarta. 

  

  

   

   

   

   

   

   
   

   

      
    

   

(TINGGAL 
' sebDikiTtT | 

MALAM: 

— PERHATIAN@ KANAK2 DAPAT HADIAH 1 BALON KARET 

   
' Si-ajah telah djatuh tjinta dan si-anak2 djuga terdjirat asmara, 

tapi haiangannja pun ada2 sadja............ ne 

4 Le Cd 
PREKX” BeAT ag MU THIS WAS, 4 TIM, OF LOVE 

45-7.00 - 9. TICAN HA! BALA : #NCEI 
an Ta SUSAN HAYWARD TA, ngan Sir Wal | M-O-M enenanra Sie Walter Seorra : | Satin sr G: TN 445 7.00 - 9.15 ai FLEET, Tai et 2 ke art : Y ernti rs 
wrscrmen CODE ALBERT » JO YAN Ft Aga coat aa : e “Du rweard 

(etk. 17 th.) DON TAYLOR - RAY DANION aa Oa "ASMARA Ip 
Riwajat hidup Lillian Roth jg terkenal sebagai penjanji Broadway | dan KEKE- 

Dapat beli diselaruh Indonesia. 
TMEL MATNUT KANE SAOANISATON PRESERTS 

Pesanan luar kota tambah 1599. 1, 

CLEANSING CREAM membersihkan paras muka (make-up) 1 Ai 

Ta 

berbahaja, karena penj 
sekali mendjalar. 
Berhubung dengan itu 
penderita penjakit itu 

turunan 
maatjam pil 

  
INI MLM D.M.B. 
GRAND” 
515.715 - 9.15 
Ini mim. Penghab: 

"5 Uu Xx » 

5.69 - 7.09 - 9.09 
tatk. 17 th) 

CinemaScope 

(Kartu-Bebas 
tak berlaku) 

   
   

  

    
  

CCt0t or NE tuxg 

(INEmAScOPE Lu, 
. 

Film ' CinemaScope -jang menghidangkan tjerita pilihan 
abad jang bergeloya di Inggeris ! 

DITUNGGU : Suraiya — Dev Anand — M. Kumari ' 
"INDRA”/”ROYAL: "SANA M3 (Kekasih) 

tentang 

  

  

    

   
    

   

   

  

   

    

   
     

 
 

  

  
Agen di: 

tan 11B. 

Roy Rogers 
No.2x   ROBERT TAYLOR - Kar Kewonn e 

Ronerr Monuer 
'“ CINEGMASCOPE ane IN COLOR 

    RASAN”.   

jung termasjhur ! 

     
Type Pertj. sSEMARANG” Idzin No, 3498/111/A/171. Kilm CINEMASCOPE ! 

  

Ditunggu : ”"ORION” dan "REX' 

    

    

  

Penjakit Lepra (Kusta), 

perlu sekali penjakit itu dibasmi, terutama 
harus disingkirkan dari pergaulan umum. 

Untuk menentang sesama manusia, agar penjakit itu djangan meng- 
ambil korban jang terlalu banjak, maka saja sengadja menjiarkan 

recept istimewa dari leluhur saja, untuk membikin se- 
PAT PO SIN SIAUW WAN”, 

berbukti Kemandjurannja, guna menjembuhkan penjakit Kusta. 
Terbukti dari banjaknja surat" 
disembuhkan dengan pil jang mustadjab | 
Pil jang tersebut sudah tersiar di Tiongkok lebih dari 60 tahun 
famanja, dari itu saja bisa andjurkan pada penderita", 
tjobalah .”PAT PO SIN SIAUW WAN” 
tanggung tentu nanti bisa dapatkan succes 

-BOTAYS, Kunming (China) 
Harganja pil itu per blik Rp. 200,— 

'Isanan harus kirim uang harganja lebih dulu per postwissel (vrij 
ongkos kirim) keseluruh Indonesia. 

PUSAT "PENDJUAL : 
Toko Obat TIO SENG HIN Petudungan 43, — Semarang 

DJAKARTA, LIE KWIE SENG, Kali Besar Sela 
MEDAN, LIM GEK 
SURABAJA, HOO TIK TONG, Bongkaran 109. 

  

»NAPPH Os 
DJALAN SUARI 327 — PHONE: SM 2242/TDI. 435 

SEMARANG. 
'PEKERDJAAN KILAT!!! KWALITEIT TETAP TINGGI!!! 

RSUS KILAT: “ » d . 

ICE di #- PUDDING BERANEKA WARNA. 
' fAtas permintaan chalajak ramai, maka -akan dimulai lagi Ploeg 
KE 3 pada TGL. 21-12-1956, - DJAM 13.00 
gratis dapat dibawa pulang, 
KURSUS MASAKAN, akan dimulai pada tgl, 28-12-56 djam 13.00 
Daptarkan segera, tentu memuaskan, pada: 

DJL. Dr. TJIPTO 184 - Telf. 1021 - SEMARANG, 
Alat2 ice ,# Pudding dapat dibeli/pesan, 

Sinshe Shang Hay Chan Mun Wien 
Pairasii hangat srona PA aan 

  

ice # Pudding 

DJANGAN KWATIR! 
pada alamat tersebut j sudah terkenal 

Dapet mengobati/menjembuhkan segala penjakit luar/ dalem, baru/ 
lama, tua/muda maupun anak”. 
Gunakanlah kesempatan jang masih ada untuk Tuan/Njonjah/ 
Nonah punja keberuntungan sedjati, djangan terlambat. 
Djuga achli Nudjum (siang Mia) alamat : : 

Kp. Pekodjan tengah No. 399. 
(Djalan Pekodjan masuk dari 

Trima Tamu tiap" hari. 

(muka Sumur) Semarang. ' 
sebelah Toko ,,Japarco”) 

adalah salah satu penjakit jang paling 
t itu mengandung kuman" jang gampang 

jang telah banjak 

pudjian @ari penderita jang telah 
tadi. 

supaja suka 
productie saja jang di- 
jang mengagumkan. 

Memudjikan dengan hormat, 

berikut aturan pakainja, pe- 

KAI, Dil. Luitenantswep 22. 

   
    

  

   
    
   
    
   

    

   
      

    

  

»Berbuatlah 

seperti saja 

untuk 
    

   

  

     

menambah 

ketjantikan !” s 
    

  

     

  

  

   

    
     

1 “ “5 

Jaa 

  

   

        

   

  

ca 

K3 
Dan Petula jakin    5 # 

3 akan utjapannja! Ia senantiasa memakai sabun | 

jang murni, djadi sabun jang paling haluss 

sabun wangi LUX. Sabun wangi LUX 

jang putih, murni, halus dan harum 

8 itu, adalah sabun pilihan N 

    

Ta bintang? pilem! 3 $ “ga TR 
Aa On 3 ' 

9 dari 10 bintang? pilem memakai LUX.   

    

  

KLANMANKAT TKR 

| DYANGAN LUPA, E PARFUMS : DJANGAN LUPA: FR 3 

| LEBIH HARUM. ........ LEBIH MURAH. ...:.... LEBIH HEMAT. ........ 
PERSEDIAAN MATJAM2 SEPERTI NARCISSE BLUE, HOUBIGANT, COTY, MAJA, 

OLD ENGLISH LAVENDER, TOSCA EAU DE COLOGNE, DSB. : 
HARGA PER CC 25 SEN DG. BAWAK TEMPAT SENDIRI. : 

ADA SEDIA DJUGA : MATJEM2 PARFUMS, MINJAK RAMBUT, POMADE, SABUN MAN:-. 
DI, SHAMPGO, BEDAK DLL. SEMUA BIKINAN LUAR NEGERI. 

DROGISTERIJ : ,,0 N 6” 
» KRANGGAN TIMUR 21 — TILPON 1419 — SEMARANG. 

  

7 

(10 DESEMBER 1956 
DJAM 12,30 

BERTEMPAT DI BALAI POLISI DJATENG, GADJAH MADA, SEMARANG AKAN 

DIADAKAN UDJIAN TERACHIR DENGAN SEKALIJAN: 

Pameran Karangan-Bunga uotuk UM U M 
Ni. €.DELMAAR - v.d. Broeke.     

   
     

| SAKIT KEPALA 

(020021 
“e 

   
         

HARGA PER PAK TETAP Rp.1,— 

BIBIT WENTER (Kleurstof) dari Djerman untuk membikin 

baru Pakcan2 jang sudah berobah warnanja, schingga kem- 

sWARNA? 
Dapat beli hanja di: 

Dil. Kauran No, 39 'Telf. 2245 Semarang. 

IBarjalah 
»suara 

| Merdeka” Ta 

Toko 

  

  
Haa 
DAH      MISTER? CAN WE 

NA EL 
—Lr 

WA 
— Apa jang rusak, tuan? Dapatkah kami menolong? 

erima kasih! Mobil saja ini bannja 
—— dan kiranja saja tidak mem punjai dongkrak! 

WRAT!S THE TROVELE, YOU ZON'T KNOW L AMAZING! We 
MY FRIEND:S YcouLp Use 
STRENGTH, IWISTER! ) HIM AT THE 

A LITTLE HIGYER, / COSMOS 
RESEARCH TWO-SHAPOW! 
COMPANYY 

KO NEED FOR dAckII DM AFRAIP 
TWO-SHADOW WILL THAT'S 
LiFT CAR! FRIEND N YMPOSSIBLE! 
ROY, YOU PUT LOG 

| UNPER AXLE/ 

TIIANKEL MV CAR HAS A 
FLAT TIRE --AND IT SEEMS 

1 HAVE NO JACK! 
    

  
  7 

— Engkau tidak tahu ke- 
kuatan tema, saja, tuan! Se 
dikit tinggi. Two-Shadowl 
— Adjaib! Kami dapat meng 
gunakan di, untuk bekerdja 
di Dinas Penjelidikat Cos- 
os! 

— Tidak ada gunanja  dong- 
krak! Two-Shadow akan meng 
angkat mobil ini! Roy taruh 
kan gandjal kaju dibawah po 
rosnja! 
— Saja takut bahwa hal 
tidak mungkin bisa! 

ada jang  nggembos 

itu 

S
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