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       Pada Tjutjun 

mati bersama2 dalam satu saat karena 
'eristiwa tersebut terdjadi di Djalan Raya 
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dan bis jang menerdjangnja datam (dari 
Ketika itu, kakek tadi berdiam Nag 

ka bis berlalu antara djarak lebih 
tiba itu lalu lari hendak pergi pada 

diseberang djalan. Sikakck melihat tjutjunja 
ra menjerbu untuk menolong tjutjunjas te- 

telah terlalu dekat sisopir tidak dapat 
: , kakek dan tjutju itu terus diterdjangnja 

2nja mati saat itu djuga. (Antara). 
3 Seattle 

  

     

   

    

    

   

  

    Ingkan D.P.R.: 
ilah Parlemen Pada Kec :dukan 

Jang Semestinja — Kota Z. Bi fin     
— WK. KETUA I Parlemen, Zainul Arifin (NU), sim ketera 

ngannja kepada ,,Antara” hari Selasa kemaren menjatakan, bhw 

pada waktu2 jang terachir nampak pula gedjala2 pada kalang- 
politik diibukota jang memberi kesan seolah2 akan mc 

jampi Parlemen sebagai ,,orgaan” daripada demokrasi 
dimaksud cleh Z. Arifin, antara lain ialah 

langan partai2 pemerintah jang dgn. djalan 
arlemen membahas dan membitjarakan, 

bahkan memutuskan hal2 jang seharusnja merndjadi kompetensi 
Parlemen, sebab hal2 jang ditentukan oleh pertemuan2 seperti 
itu adalah langsung mengenai kedudukan kabinet. 

Z. Arifin mengingctkan, bah- 
wa Parlemen jang sekarang ini 
adalah hasil pemilihan - umum, 

sehingga hakekatnja adalah ,.pem 

bawa” mandat “daripada rakjat 
atau partai2 jang memilih. Oleh 
karena itu menurut Z. Arifin, su 

dahlah tidak pada temp"tnja :a 
gi, para politisi meneruskan ke 

biassan2 jang sudah2, jaitu mem 
bitjarakan atau menentukan ke 

    
      
   

   

  

,PratiktoKusumo 
Surjosumarnos 

Nama Kesatrian Artil 
leri Di Tjimahi 

PENERANGAN A.D. meng- 
umumkan, bahwa pada hari 
ulang tahun Kesendjataan Artile- 

dudukan dam nasib sesuatu kari jang ke-XI tanggal 4/12 jang 

binet diluar “Parlemen karenaf lalu, KSAD Nasution telah me- 
pada waktu2 itu belum ada Par 
emen pilihan rakjat jang oleh 

sementara politisi dipakai seba- 
gai ,,excuus”, 4 
Membelakangkan Parlemen pa 

da wektu sekarang, menurut Z. 

Arifin, menimbulkan kesan se- 
olah2 pemilihan umum jang ba 
ru lalu dan jang memberi hara- 
pan kearah perkembangan  de- 
mokrasi-parlementer jang sehat 
itu, tidak ada gunanja. 3 

Selain Hu ditegaskan. bahwa si 
kap membelakangkan Parlemen 
tidak memberi ,,didikan” kearah 

resmikan nama ,,Pratikto Koe- 
soemo  Soerjosoemarno” untuk 

Kesatrian Artileri di Tjimahi. 

Nama ini diberikan “sebagai 

penghargaan terhadap djasa2 al- 
marhum — Major R.M. Pratikto 

Koesoemo Soerjosoemarno, “In- 

spektur Artileri Angkatan Darat 

jang pertama, jang mendjadi pe 

rintis dalam perkembangan  Ke- 

sendjataan Artileri Nasional. Un 

"uk menghormat djasa2 almar- 

hum itu nama Major. jang: ber- 
sangkutan dianggap perlu diaba- 

'dikan. Demikian , a 

baru lalu Ben Kan Ae 3 8 « uez | 

Sebagai Pengganti! 
6 . k 

| »Internasionali 
sasis ? 

- SEORANG diplomat jg tinggi 
kedudukansja mengatakan di Pa- 
P kepada wartawan UP Sabtu 
IL, bahwa dewasa ini setjara 
aktif sedang dipeladjari sebuah 
rentjaub baru. guna  menjelesai- 
kan masalah Terusan Suez. Ren 
fjana ini terdiri dari '3 pokok dan 
menurut sumber keterangan tsb. 
langkah2 jang akan — ditempuh 
menurut renfjana tadi ialah : 

1. Mesir berdaulat atas Teru- 
san Suez dan Mesir pula jg me 
ngurus pekerdjaan disana. 
“2, Bank Dunia akan diminta 
membiajai penjempurnaan Teru- 
san Suez. : 

3. Para pemakai Terusan Suez 
harus bekerdjasama dengan Ba- 
Can Kekuasaan Terusan Suez 
Mesir, didaerah Terusan tsb. 

Diterangkan seterusnja bahwa 
penjelesaian ini akan dilakukan 
dibawah pengawasan PBB. 

-   
—. Hasil pembitjaraan 3 Be 

“sar Barat dil. 

| Rantjangan baru guna menjele 
saikan masalah Terusan Suez 
ini. dirundingkan dibelakang pin- 
tw tertutup beberapa hari lama- 
yja,. antara Amerika Serikat, Ing 
is dan Perantjis dan berkonsul 

3 dengan ,,pemakai2 Terusan 
tez lain2nja jg berkepentingan” 

(negara2 anggota NATO? - red.) 
“Menteri luar negeri A.S. Dul- 
1 Djum'at jl. mengadakan pem 
bitjaraan dengan ketua SCUA 
(Perhimpunan Pemakai Terusan 
Suez jang dibentuk oleh negara2 
Barat), E. Bartels.  »- 

Seterusnja sumber keterangan 
menerangkan bahwa mungkin 
sekali permulaan tahun depan 
sudah akan diusahakan penjele- 
saian - masalah Terusan Suez, 
iakni sesudah pasukan2 Inggris- 
Perantjis ditarik kembali dari 
Port Said dan pekerdjaan pem- 
bersihan Terusan Suez bagi pe 
lajaran. 

Menurut keterangan, A.S. te- 
lah berdjandji akan mendesak 
agar selekas mungkin tertjapai pe 
njelesaian masalah Terusan Suez 
melalui PBB, dan A.S. sebanjak 
anjaknja akan memberi pertolo   kehidupan politik jang sehat. 

Tentang hal ini oleh Z. Arifin di 
kemukakan tiontoh2 jang pada 
waktu2 achir ini atjapkali ter- 
djadi, misalnja keritik2 jang ,,2f: 
brekeni” terhadap pemerintah 
jang dilantjarkan, oieh orang? 

FT emeriritah “sendirifk. 
diluar Pariaman, ' Selain tinda- | 8: : 
kan2 serupa itu sangat merugi: P emimpin2 Bur tu 

Supoja 

Angkatan Darat. (Antara)      
   

    

  

kan penghidupan  demokrasi-par- 
lementer, karena besar kemung 

kininnia menimbulkan keka- 

tjauan2 jang tek tersalurkan se- 
bagaimana mestinja, -pun menu 
rut Z. Arifin menundjukkan ada- 
nja gedjala? jang memperlemah 

  
Penerangan 7 

“Ingannja. (Antara-UP). 

Ty Bersembunji — Desakan 
Pasukan2 Rusia Diganti Dengan 
Tentara Polandia Sadja ” : 

RADIO BUDAPES mengumumkan hari Senin malam bah 
wa 200 ,,kaum pemberontak” telah ditangkap diseluruh Honga 
ria dalam hari Senin. Siaran itu dengan demikian membenar 

partai2 jang bersangkutan . da- 

lam arti kata politis dan jang 
berhubungan dengan soal keperj 
fjaiaan umum terhadap partat 
tersebut. 

Lain halnja apabila keritik2 itu 
disalurkan melalui Parlemen, de- 

ngan ,,dada terbuka“ serta kebe 
ranian menanggung konsekwensi 

nja, sebab sikap jang demikian 
ini'ah jang seharusnja  diinsjafil 
kebenarannja untuk dilakukan 
oleh tiap politisi jang memang 
menjadari akan tjara2 hidup da 
lam sistim . demokrasi-parlemen- 
CT 

Z. Arifin menegaskan, bahwa 
Parlemen bukanlah hanja meru 
pakan alat belaka, tetapi. suatu 
orgaan, ialah merupakan badan| 
d-ripada demckrasi kita jang 
tidak seharusnja dikesampingkan 
begitu sadja. 3 

-Kini sudah bukan  waktunja| 
lagi untuk mengadakan krisis2 
kabinet, reshuffle dsb. 
djalan perundingan2 diluar Parj 
lemen seperti dizaman Jogja dul 
lu”, demikian Z. Arifin meng- 
achiri keterangannja. (Antara). 

Israel Tarik 

Pollsi Mesir Memasuki 
Port Said 

SEORANG djuru bitjara pasu- | 
kan polisi PBB di Abu Suoir jg | 
terletak Lan “Ismailia, pada 
malam Selasa Sa 1umkan, 
bahwa 350 orang polis Mesir 
akan berangkat dari Abu Suoir: 
dengan kereta-api menudju ke 
Yort Said pada hari Selasa pagi, 

Keberangkatan mereka pada 
hari Selasa sebagai hasil per- 
setudjuan Inggris dan Perantjis 
untuk memperbolehkan polisi 
Mesir masuk Port Said sebelum: 
pasukan2 Inggris-Perantjis. selu- 
rubria ditarik kembali dari kota 
tersebut. ai 

Sementara itu Djendral E.L.M, 
Burns, kepala pasukan” polisi 
PBB. pada hari Senen mengata 
kan, bahwa pasukan2 Israei akan 
ditarik mundur 25 - kilometer 
(kira2 15 mil) lagi dari semenan 
djung Sinai pad hari Selasa dan 
bahwa pasukan2 polisi - PBB 
akan mengikuti mereka. 

Burns waktu berbitjara dalam| 
konperensi pers dimarkas besar 
pasukan polisi PBB di El Bal- 
lah, mengatakan, hahwa penari- 
kan kembali pasukan2  Inggris- 
Perantjis dilakukan  setjara "ber 
angsur-angsur. Pen, 

"Mereka telah meninggalkan 
beberapa daeyah terientu 
(sukan2. kami . akan mengganti 
kannja, Tjara penafikan kembali 
pasukan2 mereka dirahasiakan 
dan pasukan polisi PBB tidak di 
beri. tahu  (sebelumnja”, kata 
Burns. (Antara—Reuter), 

  

memberikan annja 
dengan| partainja masing2 jakni 

Masalah Pengi 
sian Lowongan 
Menteri :Perta 

bo 2 

hanan.. 
Tidak Kalah ,,Berat- 
pja” Dengan Soal2 Jg 

»Tiukup Berat" 

SAMPAI hari Selasa kemarin 
Ketua2 Partai2 Pemerintah jang 
menghadiiri pertemuan ,,tingkat 
tinggi” hari Sabtu jg lalu sudah 

laporannja kepada 
uwirjo 

(PN), Arudji Kartawinata (PSII) 
dan IL. J. Kasimo (Katholik). 
Rapzt2 pimpinan PNI, PSI dan 
Katholik itu semuanja diadakan 
Senen malam jL., tapi ketiga2-nja 
belum sampai mengambil sesua- 
tu keputusan. 

| Menurut keterangan, D. P. Ka 
|PNI masih akan  melandjutkan 
rapatnja dan akan diperluas de- 
ngan hadlirnja P.M. Ali Sastro 
amidjojo, sedang Putjuk Pimpi- 
uan PSII akan bersidang hari 
Djum'at j.a.d. Selandjutnja dida- 
pat keterangan bahwa lowongan 
djabatan Menteri Pertahanan jg 
sampai sekarang dipegang P.M. 
Ali setjara ad interim, diuga di 
|gugat salah satu partai Pemerin- 
tah jang menghendaki pengisian 
setjara tetap. 

Sumber2 berita ,,Antara” itu 
berpendapat bahwa masalah pe- 
ngisian lowongan djabatan Men- 
teri Pertahanan itu tidak kalah 
.beratnja” djika dibandingkan 
dengan soal2 Lubis, Ruslan Ab- 

kan beria2 dari para pengundjung jang sampai di Wina bhw. 
pemerintah Hongaria telah memutuskan untuk melaksanakan 
penangkapan besarZan terhadap ,,kaum pemberontak” guna 
mentjegah ferdjadinja lagi pertempuran2. : 

Isi Baranya di Hongaria. bagian 

“ 

     

Berita2 kegiatan kaum parti- 
san melawan paisukan2 Sovjet 
dan Hongaria diseluruh Honga- 
ria telah bertambah dalam bebe 
rapa hari jl. Pertempura, telah 
dikabarkan berkobar disekitar 
Miskole 80 mil sebelah timur 
laut Budapes. 

Pusat kegiatan "kaum pembe- 
rontak” kabasrnja ialah di provin 

barat. 41 "kaum pemberontak” 
lainnja telah ditangkap diprovin 
si Nograd dibagian utara Honga 
ria. Sfaran Radio Budapes me 
ngatakan bahwa kebaniakan dari 
ig ditangkap itu adalh bekas 
"pendiahat2 politik ig dibebaskan 
oleh kaum pemberontak dalam 
pemberontakan bulan Oktober. 

Pemimpin buruh bersem 
bunji. 

Reuter sementara itu mewarta- 
kan dari Wina bahwa anggota2 
cari Dewan Buruh Budapes jang 
telah berhasil meloloskan diri 
dari tangkapan2 telah ikut dalam 
gerakan dibawah tanah. Mereka 
terus mengadakan hubungan dgn 
buruh2 dari pabrik2 Budapes dari 
tempat penjembunjian mereka. 

Berita dari Wina selandjutnja 
mengatakan bhw meskipun lebih 
banjak orang mulai bekerdja kem 
bali, karena produksi makin tu: 
run, sedikit sekali jang dikerdja- 
kan di propinsi2. 

»Ganti pasukan2 Soviet 
“dan pasukan2 Polandia” 
(Hongaria). 

Sementara itu diatas tembok 

    

  

| Ketua Panitia 

tangkap Atas   
orang itu dilakukan karena ia 

“kurang Rp. 34 djuta. 
Keuangan kopra jang menurut 

tuduhan telah  dikorup iu, a.l. 
ialah uang dari hasil pendjualan 
berpuluh2 ribu ton kopra, ..pe- 
njerobotan” Jajasan Kopra. Ma- 
kasar oleh ,,Panitia Aksi Desen- 
tralisasi Jajasan Kopra Makasar” 
iang 'iketyaisoleh Rivai Pa'eri 
dan beberapa orang lainnja, ter 
masuk - didalamnja keuangan? 
Jajasan Kopra Makasar, jang se 
muanja dianggap kemudian men 
djadi-tidak beres dan tidak per- 
nah dibereskan atau sama sekali 
tidak ada pertanggungan djawab 

nja jang dapat dibenarkan. 
Ketjuali Rivai Pa'erai, dalam 

usahanja mengusut  kekatjauan/ 
ketjurangan keuangan Jajasan Ko 
pra Makasar itu, pihak  Kedjak 
saan Agung menurut  keterang 

an, akan melakukan pula peme 
'iksaan2 atas diri lain2 orang ke 
srangan, akan melakukan pulal 
pemeriksaan2 atas diri lain? 
Dreng jang diperlukan keterang 
an2nja. 

Antaranja sekitar pen- 
djualan 32.000 ton kopra. 

Menurut keterangan? selandjut 
nja jang diperoleh ,,Antara” di- 
antara djumlah besar kopra jang 
telah didjual dan tidak ada per- 
tanggungan djawab keuangannja 
itu, ialah pendjualan 32.000 ton 
kopra beberapa" waktu jang lalu. 

Kekalutan dan korupsi  djum 
lah besar keuangan Jajasan Ko 
pra Makasar itu, menurut kete- 
rangan, adalah lepas dari apa jg 
dinamakan ,,peristiwa2 pengang- 
kutan kopra setjara tidak sah” 
beberapa waktu j.l. dari pelabu- 
han Bitung di Menado, demikian 
djuga lepas dari soal kekalutan 
keuangan Jajasan Kopra daerah 
Sangir Talaud, jang seperti di- 
ketahui, persoalannja dewasa ini 
djuga sedang dalam proses pe- 
ngusutan Kedjaksaan Agung. 
Sebagaimana diketahui,  masa- 

lah kepra teristimewa didaerah 
Sulawesi dan soal2 disekitar ,.Jaf 
'asan Kopra”, beberapa waktu 
iang ialu telah mendiadi heboh, 
2.1, karema sangat ,,serctnja” pem 

para petani kelapa, ketidak bere 
san soal keuangan Jajasan Ko- 

»r3, adania rasa tidak puas di 
laerah itu terhadap beleid jang 
Iidjalankan pusat dalam soal ko 
sra, dan sebagainja. Rangkaian 

kedjadian itu kemudian diikuti 
tengan terdjadi . ..penjerobotan” 

terhadap Jajasan Kopra  Maka- 
sar oleh ,,Panitia Aksi Desen: 

tralisasi” ditempat #u, jang d 

Sikap | Sobsi 
Thd Hongaria 
Sokong Perdjoangan 
Buruh pan Rakjat 
DALAM keterangannja kepa- 

Ga pers Dewan Nasional Sobsi 
menjatakan sokongannja kepada 
kaum buruh dan rakjat Hongaria 
jang dikatakan kini sedang ber- 
juang mati-matian untuk mem- 
pertahankan pembangunan ke- 
sosialisme dan melawan .,,kontra 
revolusi” jang hendak mengem- 
balikan kekuasaan kaum kapita- 
Es dan kaum tuarn:tanah di Hon- 
garia. | 

Tentang keributan2 di Honga 
ria itu dikatakan “selandjutnja, 
bahwa bagi kaum buruh dan rak 
jat Indonesia kini mendjadi dje 
las akan adanja usaha2 keras 
dari pihak reaksi jg diorgan'sasi 
setjara internasional.  Didjelas 
kan, bahwa renijana kaum "kon 
tr. revolusi” di Hongaria telah 
lama disiapkan oleh NATO, per 
sekutuan militer Amerika Seri 
kat dan negara2, imperialis Ba- 
rat, untuk menghantjurkan nega 
ra2 di Erop- Timur dan Sovjet 
Uni, (Antara). 

Pakt Pertaha 

nan Sudan-Me 
sir - Ethiopia ? 
PERDANA MENTERI Sudan 

Abdullah Khalil pada hari Senin 

pa
y 

  

  gedung2 dikota Budapest hari 
Senen pagi dapat dibatja surat2j 
selebaran jang berisi tuntutan! 
supaja pasukan2 Sovjet di Ho- 
ngaria diganti dengan pasukan2. 
Polandia. Poster2 ini meniaran- 
kan  supaja pasukan2 Polandia 
itu menggantikan tentara Soviet   Gulgani dan lainnja jang sudah 

stjukup berat.” (Antara)   
satu 

.dalam semangat dan dibawah 
siarat2 Pakt Warsawa”. 

Tindakan? Untuk ,,Meremadjakan ' 
Dan Menjegarkan' Angkatan Darat 

»ANGKATAN DARAT dalam waktu jang singkat akan mengadakan tindakan2 kearah 
smeremadjakan dan menjegarkan” angkatannja dengan mengadakan penambahan pradju- 
ri2 baru jang masih muda dan segar. Tindakan ini dianggap perlu mengingat bahwa TNI 
dewasa ini telah berusia 11 “tahun lebih, dalam masa mana telah banjak anggotanja jang gu- 
Gur, tjafjad, meninggal dunia, mengundurkan diri, pensiun, dan sebagainja, jang semuanja 
aarus diganti dengan jang baru. Demikian diumumkan oleh Penerangan Angkatan Darat 
hari Selasa kemaren. Diterangkan, bahwa tindakap diatas adalah merupakan suatu hal jang 

an palazim bila diingat bahwa pertahanan negara itu bukanlah hanja mendjadi kewadjiban dari 
generasi sadja. Dalam rangka fikiran ,,me emadjakan dan menjegarkan” Angkatan Da- 

rat ita, dalam waktu jang singkat ini segera akan dibuka Akademi Militer Nasional guna me 
lahirkan perwira2 baru bagi Angkatin Darat. Demikian Penerangan Angkatan Darat, jang 
menambahkan, bahwa segala sesuatu disekitar penerimaan pradjurit2 baru dan penerimaan 
taruna2 A.M.N. itu, akan diumumkan lebih djauh dalam waktu jang singkat. (Antara). J 

dikabarkan telah  mensatakan 
akan dilangsungkan  perundi- 
ngan2 untuk membentuk suatu 
pakt pertahanan ig menghubung- 
kan Mesir. Sudan dan Ethiopia. 
Mingguan ,.Rose El Yaoussuf” di 
Kairo mewartakan utjapan Ab- 
dullah Khsti bahwa perundi- 

Jsjasan Kopra Makasar Di- 

KETUA ,PANITIA Aksi Desentralisasi Jajasan Kopra 
Makasar” dan bekas wakil direktur Jajasan Kopra Makasar, 
Rivai Pr'eral, kari Senin atas perintah Djaksa Agung Suprapto 
telah ditangkap di Djakarta, dan terhadap dirinja dewasa jini 
sedari dilekukan pemeriksaan2. Menurut keterangan2 resmi 
jang diperoleh wartawan ,,Antara”, penangkapan atas diri 

wakilnja 

diberitakan, 

Inggris mengatakan, bahwa 
sukan2 Inggris di Malaya 
djumlah 15 bataljon sekarang ini 

Suez Nederiand 
itjam “Inftast 

Ada Suara2 Jang Menjatakan Kemung:- 
kinen Devaluasi Gulden 

bajaran.pembelian. kopra... darit. 

1 | Uang Kopra Rp. 34. | 
|. Djuta Di-Korup 

Desentralisasi 

Perintah D. A, 

    Eisenhower 
: D 

tjalanan dari Washington ke 

adalah supaja Johan Foster 

hui apakah Nehru mengada   
dituduh tersangkut dalam pex- 

buatan ketjarangan atau korupsi dalam soal kewangan Jaja- 
san Kopra Makasar, jang seturuhnja meliputi djumiah lebih 

pimpin oleh Rivat Pa'erai 
beberapa orang Jdainnja. 

Perlu diterangkan, bahwa ,,Ja- 
jasan Kopra Makasar” — «dalah 
merupakan pusat dari jajasan2 
kopra diseluruh daerah  Sulawe- 
si, jang terkenal dengan hasil ko 
pranja itu. " : 

Kedjaksaan' Agung kirim 
.erang Ke Sangir Talaud. 

: Mengenai soal keuangan kopra 
daerah Sangir Talaud jang djuga 
dewasa ini sedang ada dalam ting 
kat pemeriksaan, ,,Antara” men 
dapat kabar, bahwa dalam rang 
ka usaha pengusutan jg didjalan 
kan terhadap soal ini, pihak Ke 
djaksaan Agung “dalam waktu 
singkat akan mengirim seorang 

kedaerah . Sangir Ta- 

serta 

aud. 
Keuangan kopra daerah Sangir 

Talaud jang sedang diperiksa Ke 
djaksaan Agung itu kira2 me- 
liputi djumlah Rp.8 djuta. 

Dalam soal ini, seperti pernah 
Kedjaksaan Agung 

telah melakukan pemeriksaan 
atas diri sedjumlah orang jang 
dianggap mengetahui persoalan 
itu, antaranja bekas Major John 
Rahasia dan acting kepala dae- 
rah Sangir Talaud, Lalisang. 

(Antara). 

Pasukan2 Ing 
ris Di/Malaya 

Masih Tetap Akan Di 
gunakan (Untuk Ge- 

rilja 
KETUA Menteri Malaya Teng 

ku Abdulrachman iang kini di 
Londen baru2 ini sebelum me- 
ngadakan perundingan mengenai 
perdjandjian pertahanan Malaya- 
Inggris dan mentjari pindjaman 

pa- 
se- 

    
   

Anibat 

New Delhi pada awal bulan 

ngatakan mungkin sekali Eis 
tan sebelum Nehru meningg 

Tengkula 

  
U. bin S., Senin malam telah 

Penangkz»an — terkilap diri 
orang2 itu dilakukan ditempat 
kediaman-sementara orang2 itu 
dan 2 wanita tsb., jakni dihotel 
,Yen' Pin”, Glodok, : Djakarta 
Kota, sewaktu Polisi-Sugila “dari 
Kentor Besar Polisi Djakarta Ra 
ya melakukan ,,razzia” dihotel2 

daiam kota Djakarta. 
Sepandjang jang diketahui, bagi 

daerah Djakarta Raya-ini ada- 

'ah merupakan tindakan  perta 
ma jang dilakukan polisi terha 
jap diri orang2 jang dituduh 
.memperdagangkan” wanita2. 

Mengaku sebagai suami- 
isteri, 

Menurut keterangan kepala Re 
serse Kriminil Djakarta Raya, se 
waktu razzia dihotel itu dilaku- 
kan, kedua laki2 tersebut diatas 
sewaktu ditanjakan, mengatakan 
bahwa 2 wanita jg ada didalam 
kamarnja itu adalah isteri2-sah- 
nia. Djuga wanita2 itu ketika di 
tanja, memberikan djawaban jang 
sama. : 

Baru dalam pemeriksaan2 selan 
djutnja, baik laki?2nja maupun 

  

masih akan terus digunakan un- 
tuk pasukan2 gerilja di Malaya 
sekalipun ia sudah merdeka ke- 
lak. Tapi pasukan2 tadi akan 
hanja bergerak ditempat2 terba- 
tas. Tidak sesuai dengan keada- 
an Malaya merdeka bila mereka 
fcluasa dimana2 sadja, kata Men 
teri tsb. Keterangan Abdulrach- 
man itu diperkuat cleh Komisaris 
Tinggi di Malaya. (Antara)   

KRISIS SUEZ, konjunktuur jang tinggi, telah merupakan 

kemantapan situasi ckonomi da 

faktor penting jang dihadapi oleh dunia ekonomi di Nederland 
sekarang, hingga kepertjajaan jang berlebih lebihan terhadap 

an keuangan disana kini beralih 
mendjadi ketjenderungan jang mendalam untuk lebih meneliti 
djalannja ekonomi dan keuangan, demikian diberitakan oleh 

buinja resessi, sedang menurut 

deficit. 
Neratja Mingguan Nederland- 

sche jg senantiasa: 
kan pen:mbahan tjadangan devi 
sen setiap minggunja pada masa 
jg lalu kini keadaan itu sudah 
tidak didjumpai lagi.  Neratija 
pembajarannja tidak menampak- 
kan gambarannja jg baik, keada 
an sematjam ini memberikan ala 
san bagi Nederland untuk bersi 
kap berhati2. | 

Beberapa minggu jg lalu De 
wan Sosial “Ekonomi Belanda 
mengadjukan saran? pada pihak 
pemerint:h, jg mengataka, "ur- 
tuk tidak terdjerumus dalam si- 
tuasi jg tidak dikehendaki, hen- 
daknja pemerintah mulai men 
djalankan ' pengurangan? dalam 
rumsh tangga pemerintah sendiri 
maupun untuk ekonomi rakjat”. 
Saran iiu didasarkan atas berke 
tiamuknja situasi berhubung de- 
ngan stagnasi Suez. 

Stagnasi di Suez Kanal mem- 
bawa banjak pengaruh dalam hu 
bungan perdagangan luar negeri 
Nederland. Harga barang2 baku 
mendjadi. naik, pengirimannja 
djuga menghadapi kesulitan ber- 
hubung dengan naiknja ongkos 
pengangkutan karena ' bahan2 
haku itu harus dikirim melalui 
Tandjung Harapan. Keadaan se 
raatjam ini ditambah lagi dgn. 

terhadap mata uang, jang barang 

tentu dalam situasi jang seperti 
dialami dewasa ini dalam dunia 
perdagangan merupakan suatu 
faktor penting pula. 

Peringatan Menteri Ke- 
uangan. 

Menteri Keuangan Belanda be- 
berapa hari jg lalu dalam sidang 
Tweede Kamer menjatakan, bhw 
ia tidak akan mentjanangkan ada 
nja bahaja mengenai situasi eko- 
nomi dan keuangan jg dihadapi 
negeri Belanda dewasa ini, tetapi   ngan2 itu akan dibuka “dengan 

(UP). segera. (Antara) 

| 

E 

  

dalam tahun 1956 ini Nederland 
“kan 

ratja pembajarannja. 

(nctto) tang pada achir 
ber. 1955 

000. Dalsm bulan Djuni 

1953 tjadangan devisen 
kan tjukup untuk 
por dalam waktu 5,8 bulan dan 
hingga pertengahan bulan Djuni 
1956 hanja tjukup untuk 3,8 bu 

ia hanja akan memintakan per- 
hatian bahwa situasi sekarang 
adalah tjukup genting. 
Menurut college dari Dewan 

konomi dan Sosial Nederland, 

negatif 

dalam ne 
mengalami saldo 

“banjak F, 100 djuta 

Tjiadangan devisen  Nederland 

Desem- 

berdjumlah F. 4.647 
uta, pada tanggal 3 Desember 
ang lalu berdjumlah F. 3.903. 

tahun 

dinjata 
membeajai im 

menundjuk- an Belanda lekas2 

suatu masalah ialah kepertjajaan | 

wartawan ,,Antara” dari Amsterdam. Konjunktuur jang tinggi 
seperti dialami Nederland sekarang, dapat menicbabkan tim- 

angka2 buwanan lalu-lintas im- 
por- ekspor Nederland acbir2 ini senantiasa dihadapkan pada 

Karenanja Menteri Keuang 
memberikan 

peringatan akan  gentingnja ke- 
Padaan ekonomi dan keuangan 
negeri Belanda sekarang. Daism 
keadaan sematjam ini djuga me 
rupakan tanda tanja apakah Ne- 
ierlend akan tjukup dapat meme 
auhi rentjana membangunkan »e 

sumahan2 dalam tahun 1957, se 

dang dalam tahun ini sadja utk. 

aiingan tsb. diperlukan bea- 
ja sebanjak F. 1.000.000.000. Ba 
jangan edanja kesukaran  peru- 

mahan masih tetap ada, dan ini 
dapat menimbulkan kesukaran? 
politik. 

Pembatasan2, 
Dewan Menteri Belanda bebe- 

rapa hari jang lalu djuga telah 
membitjarakan situasi tersebut de 
ngan mendalam dan telah meng 
ambil keputusan utk. mengambil 
langkah2 jang perlu untuk meng 
atasi gentingnja keadaan. Lang- 
kah2 tersebut berupa pengura- 
ngan anggaran pengeluaran pe- 
merintah dalam tahun 1957 dgn 
F.700 djuta. Pengeluaran kon- 
sumptip untuk tahun 1957 djuga 
dikurangi dengan F.75 djuta, in- 
vestasi pemerintah dikurangi dgn 
F.125 djuta. Djuga investasi di 
sektor partikelir akan diadakan 
pembatasan, untuk kepentingan 
ini pemerintah Belanda akan me 
njediakan undang2nja. Mulai 1 
Djuli tahun 1957 akan diadakan 
kenaikan /ongkos sewa barang 
bergerak dan tidak bergerak. Dan 
Pemerintah Belanda dalam pada 
itu berdjandji akan meneruskan 
politiknja agar perkembangan 
harga2 tetap stabil. 

Devaluasi gulden ? 
Keadaan tsb. , menundjukkan, 

bahwa kepertjajaan jang berlebih 
lebihan tentang siabilitet ckaono- 
mi dan keuangan di Nederland 
kini sudah beralih kesuatu  ke- 
tjenderungan uatuk lebih bersi- 
kap hati2 terhadap  perkemba- 
ngan ekonomi dan keuangan di 
sana. Tanda2 untuk datangnja 
inflasi sudah ada, sedangkan de- 
sas-desus mengenai  devaluasi 
mata uang Belanda (F) djuga 
sudah mulai terdengar. Hal bi 
tidak akan terdjadi, apabila pe- 
merintah Inggris dapat  meme- 

antara antara AS dan RRT bagi penjelesaian nasalah2 Timur Diauh. 

  

Aju Dibekuk Polisi, 
Bawa Wanita-Won!ta Tjantik Dari Ban- 
dung Utk .,Diperdagangkan” Di Djakarta 

DUA ORANG LAKI masing2 bernama E. bin N. dan 

'karta karena dituduh ,,dengan sengadja telah memperdagang- 
| kan 2 wanita-muda,” jang dibawanja dari Bandung. Ketjuari 
jaki2 itu, djuga polisi telah membawa kekantor polisi dan di 
dengar keterangunZnja, 2 wanita-muda jang ,diperdagangkan” 
itu, jak W aan EK., masing2 

Dapatkah Amerika Dan 
R.R.TI.Dipersahabatkan? 

Den Nehru Adakan Perundingan 
ari Hati Ke Hati | 

« PERUNDINGAN DARI HATI KE HATI antara Eisenhower dan Nehru hari Senin 
telah dilandjutkan. Soal2 jang dibitjarakan adalah masalah2 dunia, antaranja soai hubungan 
AS—RRT. Nekra pernah menjatakan bahwa la sangat menghendaki AS mengadakan hubu 
ngan dengan RRT. Tetapi sementara itu, kalangan jang dekat dengan presiden Kisenhower 
mengatakan bahwa Eisenhower akan tetap tidak bersedia mempertimbangkan kemungkinan 
mengadakan pertemuan antara John Foster Dulles dan Chou En Lai sebelumaja RRT mem 
bebaskan semua orang Amerika jang ditahannja dan menjatakan tidak ak4n memakai keke- 

| rasan, djuga terhadap Taiwan. Soal hubungan AS—RRT itu telah dikemukakan dalam per 
Gettysburgh. Nekru menjatakan bahwa ia senang sekali djadi per 

Salah-satu sarannja 
Dulles mengadakan pertemuan dengan Chou En Lai. Tetapi ka- 

rena berita2 tentang perundingan Nechru — kisenhower diblackout, maka tidaklah diketa- 
kan rentjana peramalan Timur Djauh jang konkrit, Rentjana Ini, menurut kabar, telah dirantjang sewaktu Nehru mengadakan pertemuan dengan Chou di 
ini. Menurut kalangan India, Nehru merasa senang sekali dgn. 

perundingannja di Gettysburgh itu, sedangkan djurubitjara Kisenhower, James Hagerty, m4 
enhower dan Nehtu mergadakan pembitjaraan lagi di Washing- 
alkan Amerika hari Kamis besuk. (Antara—Rcuter). PLB LLKLKLKBEKKBKB LS aah AAA» & » 

      
     

nolak 
Penambabar-Anggota ! 
Dew, Keamanan PBB 
UNI SOVJET hari Senin me- 

njatakan bahwa ia menolak di 
tambahnja anggota Dewan 
amanan PBB kalau RRY tid 
diterima baik djadi anggota P/ 
Vasily Kuznetsov, wakil men 
juar negeri Uni Sovjet, mener: 
kan dalam Madjeis Umum PB8 
bahwa negerinja fidak menjetus 
djui sadap. aga ke 
ingam PBB selama peps 
RRI masih belum Sai anggota 
PBB. 5 

Maffelis Umum kini sedan 
mempertimbangkan sebuah reso- 
lusi jg diadjukan oleh 19 negar 
Amerika Latin ' dan Spanjol ig 
mengusulkan supaja piagam Iu 
diamendeme, untuk memungkan 
kan ditambahnja djumlah anggo - 
ta Dewan Keamanan dari dl 
hingga 13. Jg disarankan ditam 
bah "adalah anggota tidak tetap, 
is dewasa ini berdjumlah 6. 
Dalam resolusi tadi dikatakan, 

      
   

     

    

    

    

     

   

    
   

  

   
   

   

  

  

k”. Wanita Bahaja Da- 
ri Rusia?) 

Selebaran : Pemerin- 
tah Di Cyprus 

SURAT” selebaran pemerintah 
jang difjetak di Junani dan di- 
sebarkan diseluruh Cyprus pada 
hari Senin oleh  pasukan2 ke- 
armanan, menekankan, bahwa an- 
fjaman Uni Sovjet merupakan 
sbahaja jang sesungguhnja” di 
Fimar Tengah dan bahwa persa- 
twan antara Inggris, Junani dan 

ditangkap oleh Polisi-Susila Dja 

berumur 195 dan 20 tahun. 

kedua wanita itu memberikan 

umumkan bersama-sama dengan 
pernjataan Inggris mengenai hari 
depan pulau Cyprus, dan politik 
Inggris dalam waktu jg akan da 
tang terhadap pulau tsb. 
Kemis jo lalu, sebuah komuni 

ke resmi jg mengumumkan pe 
nangkapan S2 orang Eoka di 

mentjari uang itu ialah ,,memper 
dagangkan" wanita2 itu kepada 
srang laki2 jang ,.mau pelesir”. 
Rel ,,kemesuman” tsb. tidak di- 
lakukan didalam hotel, melainkan 
diluar, antarania menurut penga- 
kuan orang2 itu, pernah didaerah 
Tg. Periuk. dua daerah di Cyprus menjata 

Untuk .,satu kali djalan2” palkan. bahwa dokumen2 jg diram 
ling sedikit dipasang  tarip| Pas diglas menundjukkan, bahwa 
Rp. 100,—. Eoka ”banjak menjontoh garis2 

komunis”. - Uang jang diperoleh daripada Dikatakannja, bahwa djumlah 
perbuatan2 itu, oleh wanita terse 
but dipakai djuga "utk menolong 
laki2 jang melindungi dan mem 
bawanja dari Bandung,  misalnja 
untuk ongkos sewa-hotel, untuk 
makan, dan sebagainja. Jang men 
tjari laki2 jang ingin djalan2” 
dengan wanita2 tersebut ialah 
dua laki2 jang ditahan itu. Demi 
kian Kepala Reserse Kirminil Dja 
karta Raya. 

komunis kini makin  banjak jg 
menggabungkan kepada Eoka. 

(Reuter— Antara). 

Razzia dihotel2 terus di 
didjalankan, 

Kepala Polisi Bagian Susila 
Inspektur Sunoto dalam pada itu 
menerangkan, bhw dalam rangka 
usaha utk mengurangi pelatjuran 
didaerah ini, ketjuali dilakukan Mn Sa 

razzia2 biasa didjalan2 umum di Pn aman “dia bana 5 
kota Djakarta terhadap kaum pe 
latjur, djuga razzia2 dan steek- 
proeven atjapkali didjalankan di 
dalam hotel, baik besar maupun 

Belum Berdjalan Se 
MENTERI LUAR NEGERI 

dilakukan pendjagaan keamanan 
nja, dan asal anak buah sivil k 

    
jg bersifat melanggar tata-susila 
itu. (Antara). 

Polandia Pun 
Mulai Hangat? 

alat Inggris-Perantjis dan “Iaini2- 
nja dipakai, sebuah saluran, mela 

i terusan Suez akan dapat di- 
sihkan dalam 7 minggu, akan 

tetapi djika alat2 Inggris-Perantjis 
tidak dipakai, inaka ,,pembersih- 
an itu akan memakan waktu pa- 
ling sedikit lipat dua, kemungkin 
an lebih dari itu”. 

     

  

Turki dewasa ini ,,lebih penting ' 
pengakuan terus-terang” daripada dalam waktu jg sudah masuk dulu dalam PBB Pena 

Menurut pengakuan laki2 itu, |sudah,” Sea PKn kedua wanita tersebut  dibawa| Surat2 selebaran, itu datang kisnetsov mengemukakan penting 
olehnja dari Bandung ke Djakar|nja beberapa hari sebelum UN nja peranan Tiongkok dalam me 
ta, dengan maksud-utama: ,,men-| dang2 dasar bagi Cyprus jg di mulihkan perdamaian di Hr 

ta PAN " rarslusulkan oleh Radecliff akan di dan Indotiina dan menegagkan tjari uang untuk hidup”. Tjara 4 tidaklah bisa dibiarkan bahwa R 

orang2 ig dipengaruhi oleh kaum: 

Pasukan? Inggris Ditem- 
patkan Dibelakang Pa- 
gar Kawat Berduri: 

Persiepon2 Pembersihan Terusan Suez 

Senin mengatakan dimadjelis rendah Inggeris, bahwa dia menjesal, 

untuk memperbolehkan kapal? kita bekerdja terus setelah pasukan? 
kita ditarik kembali”. ,,Kita bersedia menjetudjui itu, “sal telah 

Inggeris-Perantjis ditarik kembali”.e - 2 terus setelah pasukan? 
ketjil. Hal itu dilakukan a.l. meng 2 ea anta” Kendon 
inas adani - : ca - aa svesarang Prgantung K L 

Ta gel adanja kenjataan, bahwa mereka, apakah sudah puas ter- 
djuga hotel2 ternjata seringkali hadap: persiapan? pendjagaan ke 
digunakan ..oleh. orang2 nakal” an”, kata. Lloyd selandjut- 
untuk mendjalankan' perbuarand ME TT & 

n Ts Perbuatan PN ikatakannja, bahwa” ajika alat 

Gap kaum demonstran, 

Bydgoszcz, Wroclaw dan 

wa. 
Seterusnja Dobieszak 

rangkan bahwa beberapa 
peristiwa kerusuhan 
kesalahan pengadilan2, 

takut untuk melakukan 
fiauan. 

ng. Oleh sebab 

takan pentung dari 

kalau timbul kerusuhan2. 

nin.” Radio tadi mengatakan, 

perbatasan. (Antara—Rcuter).     
ini membuktikan 
utama bangsa Indonesia 

me Belanda. 

tjauan mereka jang kini berupa 
gerakan2  subversief anti R.L, 
pendudukan militer mereka di 
Irian Barat, djelas menundjukkan 
bahwa sempai hari ini kita ma 
sih tetap dalam perajuangan me 
lawan kolonialisme Belanda.   rang teguh kedudukan mata 

uangnja (£). Dengan diperoleh- 
nja kredit dari IMF  sebanjak ' 
$ 1.300 djuta dianggap mentju- 
kupi untuk mempertahankan pa- | 
ritet £, Tetapi keadaan ini hanja 
Gapat berlangsung apabila stag- 
nasi di Suez tidak akan memakan 
waktu terlampau lama, demikian   an. 

(nemu NN 
j Lembega k bud 

moh CG 
tenaemWate 

'rdonstia 

bihan.» setitik 

wartawan ,,Antara” dari Amster 
dam. : 

Yk Pb ae 

"enootschap ! 

nichoopan" 
- ML Kansas ya 

Demikian | antara lain -state- 
ment Kongres Rakjat, jang dike- 
luarkan oleh Sekretaris Djende- 
ralnja tgl. 19 Desember 1956 ini 
untuk memperingati perdjuangan 
rakjat  melawari agresi Belanda 
tanggal 19 Desember 1948. 

Karena itu, adalah tidak sewa 
djarnja, adalah politik jg salah- 
arah, apabila diantara sesama 

kita dalam fase strategie nasio- 

KEPALA kepolisian sivil Po- 
landia, djendral Ryszard Dobies- 
zak, malam Minggu jl. mengu- 
mmumkan bahwa polisi zkan ,,me 
lakukan tindakan2 keras” terha- 

sesudah 
achir2 ini timbul kerusuhan? di 

Gace- 
zeoin, kata siaran Radio Warsa- 

mene: 
dari 

Ini adalah 
jg men- 

djatuhkan hukuman2 terlalu ri- 
ngan, hingga anasir2 lainnja tak - , 
Matik - rta dengan tjepat. ditarik kembali tc- 

Sebagian lagi disebabkan kare 
na latihan dan perlengkapan Mi'ada persetudjuan, katanja selan- 
lisi Polandia itu kurang sempur  djutnja. 

itu maka seka 
rang telah terbentuk satuan? po 
Isi istimewa jg diperlengkapi del, 
ngan mobil2 radio dan bersendja kan? 

karet, ber- Said, pada hari Senin mengata- 
operasi dikota-kota besar. Tugas|kan, bahwa semua pasukan? Ing- 
nja ialah supaja lekas bertindak |gris telah ditarik kedalam kawat 

Dalam pada itu. kata Dobies- 

zak, polisi harus tetap bersikap sei mengatakan, bahwa dia tidak 
ramahtamah terhadap penduduk. ingin melakukan suatu hal jang 

(Antara).nrovokatif. 

Agresi Baru Tentara 
Inggris Di Yaman SIt. 
RADIO KAIRO jang dapat ditangkap di Nicosna pada 

malam Selasa mengatakan, bahwa duta besar Yaman di Kairo 
telah memberi tahukan kepada sekretariat Liga Arab tentang 
odarja ,agressi baru Inggris di Yaman Selatan pada hari Se- 

man Hu memberi tahukan tentang adanja tanie2 Inggris, ken- 
daraan2 jang membawa sendjata dan pasukan2 jang melintasi 

bahwa musuh 
sampai 

sekarang masih tetap kolonialis-: 
Kekuasaan modal 

mereka ditanah air kita, penga- 

V 

  

  tudjuan. 2 
Sementara itu berita dari New 

York mengatakan, bahwa menu- 
rut seorang djuru bitjara delega 
si di PBB, kapal2 Inggris-Peran 
tjis untuk membersihkan terusan 
Suez akan meninggalkan Port 
Said, djika tidak ditjapai2 kata se 
pakat dengan PBB sebelum pena 
rikan kembali pasukan2 Inggris 
dan Perantjis dari wilajah Mesir 
selesai sama sekali. 
Snatu keputusan mengenai pe- 

makatan kapal2 Inggris-Perantjis, 
seluruhnja ataupun sebagian ha 
rus segera ditjapai, kata djuru 
bitjara tadi. 
Pasukan2. Inggris-Perantjis 

  

uh 

dan kapal2 pember 
itu tidak dapat di'- 
ketjuali djika telah 

rus-menerus 
sih terusan 
tinggalkan, 

Stockwell tentang penari- 
kan kembali pasukan?nja. 

Sementara itu Letnan djendral 
ugh Stockwell, komandan pasu 

Inggris-Perantjis di. Port 

berduri jang mengelilingi kira2 
1/3 bagian kota. 
Waktu mengumumkan itu, Stock 

bahwa laporan duta besar Ya- 

Djika tak ditjapai perse- | 

  

bahwa pertambahan itu harus 
meratakan pembagian geografis. 

Menurut  Kuznetsov, Uni So- 
vjet menuntut supaja setiap 
amendemen untuk - pertambahan 
anggota DK haruslah mendjamin ' 
hak2 Eropa Timur. - Dikatakan- 
nja. bahwa Eropa Timur telah 
didiskriminasikan sewaktu Filipi 
na baru2 ini telah dipilih seba- 
gai anggota tidak tetap DK un 

(tuk. menduduki 

    

    

               

      

kursi jg diting 
|galkan oleh Yugoslavia. Asia ha 
rus mempunjai perwakilan da- 
lam DK, tetapi hal ini tidak bo 
leh mengorbankan hak2 Eropa 
Timur, demikian Kuznetsov. 

Tidak bisa dibiarkan RRT 
di luar PBB. 

Tuntutan Sovjet supaja RRT 

      

  

   
   

       
    

       

    

  

     

         

   
     

  

   

      
   

  

   

  

    

  

   
   

          

   
   

    

  

       

    
    
    

  

   
   

       

          

    

  

   

    

   

    
    

      

      

    

    

  

   

    

   

    

    

RT masih saja berada diluar 
IPBB. Dalam hubungan ini ditje 
lania delegasi Kuomintang. 

' Uni Savjet berpendapat, demi- 
kian dikatakan selandjutnja oleh 
Kuznetsov, bahwa sebelum soal 
amendemen piagam tadi dibitjara 
'kan, perlu sekali hak2 Tiongkok 
dalam PBB dipulihkan. Djika R 
IRT sudah dijadi anggota PBB, 
Uni, Sovjet akan menjetudjui per- 
tambahan anggota DK itu. 
Menurut Kuznetsov, amende- 

men2 tidak bisa mendjamin dilang 
garnja piagam PBB. Dikatakan- 
nia, bahwa PBB telah makin men - 
diadi alatnja kalangan tertentu 
di Amerika Serikat basi maksnd? 
imperialis mereka. (Antara-Reu- 
ter). 

& 

bagaimana Mustinja 
Inggris, Selwyn Lloyd, pada hari 

rsihkan terusan Suez tidak berdja 
Dia katakan, ,,Kita telah diminta 

bagi perlengkapan? dan anak buah- 
apal?2 itu bersedia untuk bekerdja 

e 

Dia katakan: ,,Banjak orang jg 
menghendaki, agar kits pergi | 
kota dengan tank2 dan mel 
kan tembakan?2, : 
kan  berdera 
tidak begitu maka kes 
gris akan merosot namanja” 
bukan tjara kerdja saja”, de 
an katanja. 3 
Djendral Stockwell selandjutnja 

ji mengatakan: ,,Saja telah mendi 
patkan suatu kejakinan dalam 
giatan2 pasukan polisi PBB dan 
menurut, pendapat saja, mere 
telah menundjukkan suatu bu 
tentang kemanfaatan mereka jang 
besar”. 3 

Dia menambahkan: 3 
harap, agar pasukan polisi PB: 
jang ditugaskan dalam kota 'dite 

'patkan dibelakang ,,garis merah 
|jang berkawat berduri untuk men 
.djamin penarikan kembali pasu- 
Ikan2 kita sampai selesai tanpa 
gangguan2”. S5 

  

  

Minta kembali 
Moorhouse, djika 
hidup. 

Gubernur Mesir di 
Mohammed Riad, telah menjata: 
kan kepada Stockwell, bahwa let 
nan Anthony Moorhouse, opsi: 
Inggris jang berumur 20 tahu 
dan jang ditjulik pada hari Se 
sa minggu jang lalu, telah diba 
kedelta sungai Nil. 
Djenderal Stockwell katakan 

dia telah minta kepada guber 
tadi, agar opsir Inggris itu dik: 
balikan, djika dia masih hidup 
Menurut Stockwell pada ha 

Sabtu telah ada orang2 Mesir sel 
djumlah 27 jang terbunuh dan b 
berapa orang lainnja mendapa 
Juka2, waktu pada malam Minggu 
ada pertempuran didalam kota. " Sedjak pasukan? Inggris ditarik 
kedalam kawat berduri tadi dan 
pasukan2 PBB telah berada dalam 
2/3 bagian kota, hingga kini tak 
ada pertempuran? lagi. 

,Saja tidak mengingini perte 
puran lebih landjut lagi” kat 
Stockwell. (Antara-UP.). 

    

POMPA BENSIN DI GG. KE- 
NARI TERBAKAR, 

Pompa bensin didepan Gg. Ke 
nari, Djakarta, Sabtu siang kira2 
djam 11,00, oleh sebab2 jang ma 
sih dalam penjelidikan, telah ter 
bakar hingga menimbulkan keri 
gian tjukup besar. Akibat kebaka 
ran itu, 3 orang pegawai pompa- 
bensin itu mendapat luka2 terba- 
kar, 2 diantaranja luka2 agak p 
rah termasuk kasir pompa-bensin 
itu. Api dipadamkan  Djawatan 
Pemadam Kebakaran dengan ban     

Musuh Utama Indonesia Masih 
Tetap Kolonialisme Belanda 

| PENGALAMAN KITA selamafnal sekarang ini, lebih memen- 
anak golongan sendiri, dari 
pada mengusir kolonialisme Be- 
janda. 

Demikian statement itu, jang 
seterusnja . menjatakan, " bahwa 
adanja  pengatjauan keamanan 
oleh gerombolan anti RI, jang 
belum terbasmi sama sekali, pem 
bunuhan tanpa proses atas rak- 
jat Irian oleh Belanda, adanja 
kapal2 gelap diperairan sebelah 
Timur Indonesia, dan dengan 
tidak usah lagi mengatakan ada- 
nja pengatjauan ekonomi oleh 
kaum modal asing jang selalu 
hendak mengadu-dombakan rak- 
jat dengan rakjat dan antara bu 
ruh dan pemerintah, serta gera- 
kan2 subversief anti R.I. dan se- 
bagainja — kesemuanja. itu meng 
ingatkan kita kembali kepada per 

tuan penduduk. Penjelidikan ses 
dang dilakukan polisi.    

   

            

   
    

     

      

   

   

nja pada masa lampau sebelu 
melantjarkan puntjak rentjananja 
agresi ke Ilsjang gagal itu. | 

Bangsa “Kita harus lebih mem- 
pertadjam kewaspadaan nasional, 
politis dan moril, serta memberi- 
kan kesempatan  sebanjak2nja 
bagi perkembangan daja kekua 
tan dan tjipta rakjat kita disegala 
lapangan, jang berarti menjusun 
pertahanan Republik Proklamasi 
kita jang kuat. 

Marilah kita peringati hari 19 
Desember 1948 itu,  meletakkar 
rasa hormat kepada djasa2 ke 
pahlawanan rakjat dan pedjuang2 
kemerdekaan kita dan dengan 
melaksanakan hasil pengalaman 
kita dalam masa agresi Belanda 
ke Il, sesuai dengan panggilan 
sedjarah . menudju  penjelesaian” 
Revolusi Nasional 1945,   siapan Belanda dan  kaki-tangan-    Demikian statement itu, (Ant):



      

   
    

  

       

   

  

| Bersdina ini 
bantuan pada'perkawinan anak kami tanggal 

Semarang, 17 Desember 1956. 

rga G. Soekardo 
DJL. MRITJAN 20. 

  

    

   

       R. NGT. DJ 
1 D pada hari Selasa tgl. 11 Desember 1956 dan dimakamkan: 

pada hari Rabu tgl. 12 Desember 1956. -. 
: | 2 “Sol16, 16 Desember 1956 
2 : |. Jang berduka ijita, Adik, Anak, 

Ia R. SOEBEKTI Cs. 

| 

    
R. SISWOSOESASTRO 

       

  

   
STANDARD- YACUUM 

' Pemeriksa Ketel Uap 
(BOILER INSPECTORS) 

Sjarat2 jang diperlukan : 

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

Mempuniai paling sedikit 3 tahun pengalaman 
praktek dalam pekerdjaan reparasi, pemeliha- 
raan dan penggerakan ketel uap. 

Pelamar2 harus berumur dibawah 35 tahun dan surat 
lamaran - harus diadjukan dengan keterangan lengkap 
mengegai umur, status keluarga, pendidikan, pengala- 
man dan gadji jang diingini, kepada: 

N. V. Standard-Vacuum Petroleum Mij. 

Recruiting and Employment Office, 

2? Sungai Gerong, Palembang, Sumatera Selatan. 
@ atau 

  

  

N. Ve Standard-Vacuum Petroleum Mfjj. 

Medan Merdeka Selatan 18, Djakarta. 

3   
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MALAYA IMPORT CO. — C.YV. SABAR — P.D. SAPI-IE — 

N.V. BORNEO SUMATRA HANDEL MAATSCHAPPIJ. 
The Dunlop Rubber Co. (Indonesia) Ltd., Tanah Abang Bukit no. 3, 

Djakarta, offers all assistance and technical aid free of charge 

to National Importers to enable them to import Dunlop products 

direct from Dunlop factories throughout the world. 
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DENGAN DJALAN INI KAMI 
BADJU KAOS keluaran PABRIK 

»N.V. FTongam Knitting Factory” 
jang dulunja memakai ETIKET ,,817” dari bahan kunstzijde 
(kain), nfulai pembikinan, pada tanggal 1 Desember 1956 
memakai djuga ETIKET ,,817” dari “bahan kertas. 

Hendaklah perobahan ini mendjadi maklum pada segenap 

langganan dan chalajak ramai. 

N.V. TONGAM KNITTING FACTORY 
: Djalan Ranggawarsita 

Tromolpos No. 216 

Telepon 812 SEMARANG 

Direksi 
iba 

UMUMKAN, BAHWA 
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r Terima Kasih | 
kami mengutjapksn diperbanjak terima kasih atas ||” 

” bil 

  

IPenerbif : N.V. Suara Merdeka” 
Penjelenggara : Hetami 
Alamat : Dji, Merak (Purwodinatan Utara) Ila 

Tilpon z Redaksi 1228 Semarang : 

Suara Merdeka” 
LUAR KOTA : ,Suara 

Administrasi — Ekspedisi 2087 Smg. 
1 HARGA LENGGANAN: 
1GLM. KOTA: ,,Suara Merdeka” (dengan materai) — Rp. 13,— 

,Minggu Ini” Rp. 13:— 4 Rp. 3— — Rp. 16,— 
,Suara Merdeka” (dengan 

,,Suara Merdeka”/,,Minggu Ini” Rp, 14,— 4 Rp. 3:— — Rp. 17—| 
Harga Advertensi ,,Suara Merdeka” Rp. 0,95 per mm.-kolom. 
ETJERAN : ,,Suara Merdeka” Rp. 0,75. ,,Minggu Ini” Rp. 1,— 

| materai) — Rp. 14,— 
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jang 

Semurah?2nja. Segala sesuatu   
“hendak jang berwadjib. 

Dalam hubungan mendjual be 
ras itu warung2 itu diwadjibkan 
a.l. supaja tempat pendjualan be 

.ras JUBM diberi tempat tersen- 
diri, agar mudah .dilihatnja, pula 
mudah dikontrole dengan diberi 
tanda harga. Dilarang keras men 
tjampuri beras JUBM dengan “be 

rung itu hanja. dapat mengambil 

kwintalnja, dan harga beras jang 
didjual oleh warung2 itu tergan- 
tung pula dari harga beras jang 
diambilnja dari JUBM, tetapi di 
taksir lk. Rp. 2,70: Umpamanja 
1 warung mendapat beras 2 ton 
maka beras tsb. dalam tempo se 
minggu harus dapat didjual ha- 
bis uwtuk kemudian menerima be 
ras lagi dari fihak JUBM sampai 
pada waktu jang ditetapkan. 

Warung jang tidak mem- 
punjai uang untuk me- 
ngambil beras. 

Menurut keterangan? jang da- 
pat dikumpulkan oleh wartawan 
tuan, ternjata dalam menundjuk 
warung itu ada kalanja dalam 
mendjual beras timbul kesulitan2 
jalah mengenai soal uang untuk 
mengambil beras dari JUBM. Se 
hingga ada kedjadian pula, bah 
wa beras dari JUBM tidak diam 

atau diambil sebagian sekali 
pun mereka mempunjai hasrat 
untuk mengambil beras. Hal ini 
Gapat diatasi, kalau grossir dapat 
bertindak untuk menetapkan wa 
rung lain sebagai pendjual beras 
dan warung jang semula ditetap 
kan itu dan dapat kesulitan di- 
tjioret. Soal pendjualan beras tadi 
tergantung pula dari rakjat dise 
kitarnja, apakah biasanja mereka 
membeli beras dengan kontan 
ataukah dengan dialan bon. Se- 
hingga dengan demikian pendju 
alan beras akan kandas atau wa 
rung itu tidak mempunjai uang 
untuk melandjutkan usahanja men 
djual beras. Inilah semua hanja 
perkara ketjil2 jang mungkin 
pula dapat menjulitkan pendjua 
lan beras, karena fihak jang ber 
sangkutan sendiri mengatakan, 
bahwa penundjukan pada warung 
warung itu dilakukan setjara ter 
gesa2 dengan mengingat akan ke 
butuhan beras untuk masjarakat. 
Kalau dipikir, bahwa harga be- 
ras diluaran Lk. Rp. 3,10 untuk 

  

Pendjualan Beras 
Injeksi Di Smg 

Diteliti $Benar2.Oleh'Fihak Jg Berwadjib, 
AgarMasjarakat Dpt. Membeli Beras Murah 

SEDJAK BEBERAPA hari ini 15 orang Sr 
kota Semg diberi kesempatan utk beli beras dari 

ossir jang ada di 
Tihak JUBM utk ke 

minta untuk m 
Indonesia. 

| Indonesia Akan 

Indonesia Ja 

-.. 

Dapat “Bantuan 
Dokter2 Pilipina 

TUDUHAN, BHW. hangsa 
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' Indonesia Negara Berbahagia” 
(Perpaduan Halus Antara Kesusilaan Dan Tata Krama 
Sosial Jg Spontaan Sebabkan Adanja Toleransi Bangsa 

ng Djarang Ditemui Dalam Duaia 
Modern Sekarang Ini 
— Kesan? John Irwin Dari Unesco — 

HA Indonesia bersifat pemalas tuduhan jang kerapkali terde- 
'ngar dizaman Kolonial disangkal keras oleh Mr. Johu Irwin, seorang ahli museum. Unesco, 
dalam pidato perpisahan jang diutjapkannja melalui tjorong RRI di 

jl. Mr. Irwin jang akan meninggalkan Indonesia sesudah enam bulan bekerdja disini, telah di 
enjatakan dengai terus-terang kesan-kesannja sebagai seorang Inggeris tentang 

Idjang ' perahu2 “ketjilnja: jang .Suatu hal jang mengesan ke- 
kalbu saja selama dinegeri ini”, 
kata John Irwin, ialah suatu ke 
njataan bahwa Indonesia adalah 
suatu negeri jg berbahagia, Su- 
duh tentu saja tidak bermaksud 
mengatakan bahwa rakjatnja hi- 
dup tanpa kesukaran dan  kesu- 

jakarta beberapa hari 

mundar-mandir diperairan nusan 
tara: saja sudah melihat petani 
Batak. mengglah tanahnja jang 
keras seperti batu dengan alat jg 
tidak "lain dari badjak. Semua 
ini dan semua bukti kepandaian 

mudian didjual kepada warung? jang telah 
berwadjib. Dan warung? itu nudi ' 

dari fihak Polisi Ekonomi dapat mendjualnja beras tersebut kepada 
masjarakat jang dimaksud pula, supaja rakjat dapat membeli beras 

ang mungkin 
Han beras tadi dapat drorkan kepada fih 
dan diandjurkan pula supaja masjarakat dja 
djika menghadapi hal? jang dianggapnja 

|. MENTERI Kesehatan Dr. H. 
Sinaga menerangkan di Manila 
hari Senin bahwa Indonesia tidak 
lama lagi akan mendapat bantu- | 
an tenaga2 dokter dari Pilipina 
Juntuk membantu . melaksanakan 
program kesehatan dalam rangka 
pembangunan masjarakat desa, 
demikian dikabarkan oleh United 

ditetapkan oleh pihak 
kemudian dengan petundjuk? 

terdja am. pembe- 
ak Tan aa setempat 

an bertindak sendiri2, 
tidak sesuai dengan ke- 

   

ras lain. Baik grossir maupun wa: 

keuntungan sebanjak Rp. 10,— se 

  

Usul Penurunan 
Tarip Bioscoop” 
DiterimaOleh Sidang 
DPR Kota Semarang 

SIDANG PLENO DPRDP Kota 
Besar Semarang pada hari Senin 

:E jbl. dengan suaraZ 19 setudju dan 
2 blanco telah menerima baik usul 
resolusi jang pada pokoknja meng 
hendaki Supaja harga kartjis bies 
coop di Semarang diturunkan dan 
dikembalikan Jagi seperti tarip se 
belum 1 Nopember j.l. Kepada 
jseksi I DPRDP diberi tugas utk 
melakukan tindjauan lebih menda 
jam mengenai soal tarip bioscoop 
itu guna ,bahan2 menjusun peru- 
musan usul resolusi tadi. Seksi 
tsb. harus memberi laporan pada 
sidang pleno pada hari sidang 
jang terachir. $ 

Usul resolusi jang menghendaki 
ipenurunan tarip bioscoop itu me 
irupakan atjara pertama dari si- 
Idang pleno DPRDP KBS jg dike 
imukakan setjara mendadak. Pe- 
Sagusulnja jalah anggauta D. Su 
kardi (PNI) jang dapat sokong 
an dari anggauta2 fraksi PKI. 
Sebagai alasan untuk menurunkan 
tarip bioscoop itu, oleh pengusul 
dan mereka jang menjokongnja 
dikemukakan a.l. bahwa tarip jg 
isekarang ini dirasakan berat bagi 
rakjat padahal untuk tempat hi- 
'buran bagi rakjat Semarang dira 
'sakan sangat kurangnja dan per 
itundjukan bioscoop adalah salah 
isatu tempat hiburan jang digema 
'ri rakjat. 

  

| Aaggnuta2 Kusnowawi (P3 RI), 
Ong Tiong Liep (Baperki), Puaju 
atmoko (Katholik) dan Moh. Zain 
(Masjumi) dalam pemandangan 
umum mengenai usul resolusi itu, 
pada pokoknja mempunjai penda 
pat. jang sama jakni dalam me- 
ngemukakan resolusi itu hendak- 
nja menggunakan dasar2 hukum, 
djadi mempunjai dasar2 jang 
kuat, sebab keputusan kenaikkan 
tarip2 bioscoop itu adalah keputu 
san dari Pemerintah Pusat (Kem. 
Perekonomian). Untuk itu perlu 
dibentuk suatu panitya jang dibe ! 
ri tugas mempeladjari dan menin 
djau lebih dalam mengenai per- 
soalan tsb. Anggauta.Ong Tiong 
Liep a.l. berkata, "bahwa kalau 
usul resolusi itu kita terima setja 
ra serampangan sadja, maka dike 
mudian hari akan ada kemungki 
nan pula DPRDP KBS akan bisa 
pula mengadjukan resolusi jang 
menuntut diturunkannja harga 
langganan surat2 kabar, tarip bis 
umum, atau minta diturunkannja 
tarip makanan dirumah2 makan. 
Sidang kemudian melakukan pemu 
ngutan Suara dengan hasil seperti 
tsb. diatas, dan jang memberi su 
ara blanco jalah P3 RI dan Ka 
tholik. 

Seperti diketahui, sebelum £ 
Nopember 1956 9 buah bioscoop di 
Semarang mempunjai. tarip jang 
sama" jakni kl. I Rp.. 3,25, kl. II 
Rp. 2,25 dan kl Rp. 1,25, 
Mulai bl. Nopember atas keputus 
an Kem. Perekonomian bioscoop2 
di Semarang dibagi 2 golongan 
jakni golongan B..I dan golong 
an C. serta dilakukan pembulatan 
0,25 djadi 0,50, hingga taripe jang 
berlaku sampai sekarang adalah 
sbb.: Untuk golongan B. I jakni 
Orion, Lux, Rex dan Grand KI. I 
Rp. 4— KL HI Rp.3— dan 
Kl. III Rp. 1,50. Untuk golongan 
C jakni Indra, Rozy, Djagalan, 
Gris dan Royal KI. I Rp. 3,50, 
Kl. II Rp. 2,50 dan Kl. III Rp. 
ABE 

Rp. 2.281.684 UTK PEMBA- 
NGUNAN DAN PERBAIKAN. 
Dalam waktu jg achirz fni, oleh 

Pemerintah Propingi Djawa  Te- 
ngah telah dikeluarkan keuangan 
sebesar Rp. 2.281.684,— jang chu- 
sus untuk beaja pembangunan dan 
perbaikan. Dari djumlah itu jalah 
Rp. 1.120.000,— untuk ongkos pem 
bikinan 5 rumah Kawedanan, Rp. 
600.684,— untuk meneruskan peker 
djaan pembikinan gedung. SMP 
dan SMA di Pati, Rp. 512.000,— 
untuk pembikinan rumah pendja- 
gaan di Dieng (Bandjarnegara) dan 
Batur (Wonosobo) serta pembelian 
agregrat utk gardu pendjagaan di 
Babadan (Merapi): dan Rp. 49. 
000 untuk beaja perbaikan djalan 
antara Magelang — Jogja, 

  

beras dari Birma atau xebih xing 
gi lagi, maka oleh fihak jang ber 
wadjib diandjurkan pula, supaja 
dalam soal pendjualan beras itu 
fihak grossir dan warung2 beras 
dapat - bekerdja sama2 untuk da 

pat membuktikan hasrat dari pi 

hak jang berwadjib supaja beras 
tadi dapat didjual dengan harga 
semurah2nja. Djika nanti ada “ke, 
djadian hal2 jang kurang beras, 
maka fihak jang berwadjib akan 
dapat menghapuskan grossir itu. 
Demikianlah keterangan? jang di 
dapat dari Kom. Rachmat dari | 
Public Relation Police. 

Dimanakah letaknja wa- 
xung-warung beras ? 

Untuk membantu lantjarnja pen 
djualan beras, dibawah ini k 
turunkan nama2 warung pendjual 
beras jang telah ditetapkan oleh 
fihak jang berwadjib. Untuk Se 
marang Utara ditetapkan sbb.: 
Toko Tjitarum, djl. Tjitarum 58: 
Tan Koei Sing, Bugangan:, Tan 
Tjoen Liem, Djl. R. Patah: Tan 
Kieh Sing, Kp. Batik Wedusanj 
Nj. Tan Siong Hoen, Djl. Dargo: 
Tumirah, Pasar Karangbidara: 
(Partodirdjo, Kp. Sedogan (Peda- 
'maran): Sarwi, Kp. Pengapon 33: 
|Liem Er Nio, Pedamaran 30: Tan 
iThiam Khoen, Dargo 19: Sie Ing 
(Lok, Kp. Tireman, Nj. Salamah, 
Bandarhardjo Selatan: Tjiong 
(ik Giok, Djl. Mataram: Oei 
Djoen Tien, Krakatau 8, Liem 
Hwa Tjiok, Gg. Hasil 7, Go Siauw 
Djian, Gg. Hawa 1/9: Tan Liang 
Tie, Djl. Mataram 142: Nj. Liem 

  

mendapat djaminan dari 

kita| 

Press dari Manila. Sinaga mem- 
berikan keterangan tsb. setelah 

ihak 
Kementerian Kesehatan Pilipina, 
bahwa ia akan memperoleh tju- 
kup tenaga dokter jang bersedia 
mengabdi kepada rakjat Indone 

sia dinegeri tersebut. 

- Dalam keterangannja itu Men- 

Idan kegiatan orang Indonesia, te 
|lah mengagumkan saja. Dan saja 
tidak sepakat dengan orang jang 
menuduh bangsa Indonesia pe- 
malas. | : 

»Semua jang telah saja lihat di 
'Indonesia menjebabkan saja ter- 
paksa merenungkan utjapan me- 
reka jang lantjang menuduh orang 

sahan, tapi bagaimana djuga, me 
reka memikul kesusahan itu dgn. 
tabah, tidak terganggu pikiran 
nja oleh suatu perbenturan ba- 
tin, jang telah banjak merusak- 
kan keberuntungan dari bangsa2 
lain. : / 

  

(Lubis Robah Siasat | 
Melalui Politik ? 

Perumusan SSKA” Tak Ditudjukan Pada | 
Perseorangan YapiMenghendaki Perobahan2 

Setjara Integraal 

DJURUBITJARA ANGKATAN DARAT mendjelaskan' 
bahwa'segala fumusan jang dikemukakan  SSKAD' kepada 
pimpinan Angkatan Darat telah dibitjarakan dalam pertemuan 
jang diadakan antara pengurus2 korps SSKAD dengan KSAD 
Nasution beserta Stafnja pada tanggal 5 Desember jl. Perte 
muan telah membawa hasil bahwa antara KSAD dengan korps 
SSKAD tertjapai pengertian jang sama disekitar rumusan2 jang 
dikemukakan SSKAD itu jang pokoknja berisi kehendak kearah 
perbaikan dalam Angkatan Darat serta mendjaga keutuhan dan 
keselamatan Angkatan Darat. Ii 1 

LAMBAT DAN RAGU2 
Katanja dim pertemuan partai2 

pemerentah hari Sabtu jl., djuga 
dibitjarakan soal sikap — lambat 
dan ragu2 pemerentah dim rgeng 
hadapi sesuatu soa 

    

    

    

Dalam pada itu Ketua Pimpi 8 
nan Korps SSKAD Letkol. Sla 3 Aa 
met Ali Junus atas pertanjaan2 M A 
pers tentang keterangan2 SSK , 
AD itu serta hubungannja de- 
ngan ,,peristiWa Kolonel Zulkifli 
Lubis” menjatakan, bahwa hal 
hal jang dikemukakan SSKAD 
itu mrupakan prinsip2 dan ti- 
dak mngenai perseorangan. Pe- 
robahan2 setjara integraal jang 
dikehendaki menurut rumusan2 
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SSKAD ialah dari kalangan MB Sir-pong jg sok djail ini lantas 
,.Saja telah melihat penderitaan 

di Indonesia, tapi djiwa rakjatnja 
tidak sengsara. Kemiskinan me 
mang ada, tapi bukan dukatjita. 
Kesukaran memang ada, tapi pu 

tus asa tidak ada. 
»Begitulah pendapat saja, mes- 

kipun tadinja, ketika saja  perta-   “eri menegaskan, bahwa jang di 
tjarinja ialah tenaga? dokter jang 
mau mengabdi kepada rakjat dan 
bukannja jang hanja memandang 
kepada uang sadja. 

Pada hari Senin Menteri Sina 
va bertolak ke Singapura dalam 
nerdialanannia kembali ' ke Dia- 
'karta setelah mengundjungi Pili- 
vina selama 4 hari. Seperti dike 
tahni, ia dalam perdjalanan kem 
bali ke Indonesia setelah memim 
'pin delegasi Indonesia kekonpe- 
rensi Rentiana Kolombo di Wel- 
lington, New Zealand, baru? ini. 

mrikali datang disini, orang me 
“ngatakan kepada saja, bahwa 
bangsa Indonesia. adalah pema- 
las. Sekarang, saja tidak jakin 

|akan kebenaran tuduhan itu, Sa 
ija telah memperhatikan orang2 

  
'Bali bekerdja keras disawahnjaia 
iang indah bertingkat-tingkat, ber 
tiutjuran “keringat dibawah  tja- 
haja matahari jang terik: saja 
telah melihat gembala2 Sumba 
menghalaukan kawanan kerbau 
dan sapinja ditengah malam bu- 

ta: saja telah berturut-turut dgn. 
pelaut-pelaut Bugis dibawah ka 

    Tjoe Kong, Kp. Tjeretan 72: Mak 
sum, Djl. Mataram 652: Nj. Njoo 
Boen Tjay, Djl. Mataram 662a: 
Usman,  Mlaten Trenggulun. 60: 
mBok Ngasijan, Kp. Tjeretan 72, 
Kwan Yan Pien, Kp. Baris 497: 
Joe In, Pedamaran 40: Nj. Joe 
Kwan Nio, Djl. Mataram 522: Djo 
mari, Karangtempel 9ea: Go 
Khing Liang, Djl. Demak 28: H.. 
Achmad, Djl. R. Patah 72, Nj. 
Aminah, Djl. Kartini 154:. Amat 
Siswadi, Pasar Langgar 3: Binto 
ro, Djl. R. Patah 54/56: Abdulha 
di, Djl. R. Patah 51/53: Kam" 
Thiam Hien, Djl. Mataram 144: 
Khoe Thiam Goan, djl. Mataram 
392: Nj. Jap Tong Bie, Dargo: 
Nj. Jap Kian Ie, Djl. Demak 232: 
Ong Goan Tiong, Djl.- Mataram 
68: Tan Ging Tin, Dargo 80: Tan 
Kiem Hong, Dargo 58: Nj. Tjan 
Kioe Bik, Djl. Krakatau 9. 

Di Semarang Tengah. 
Warung2 beras di Semg. Tengah 

sbb.: H. Alwi, Kp. Kauman We 
tan 123, Ie Hay Kwang, Krang- 
gan Wetan 64: Ngo Tjien Hien, 
PBeteng 104: Jap Tjing Ging, Wot 
gandul dalam, Nj. Nasipah, Kem 
bangpaes 1074: Oei Teng Peng, 
Kranggan Timur 94, .mBok. Suki- 
nem, Wotgandul dalam 194, Sie 
Tjien Hoen, Djagalan Barat 531: 
Nj. Tjan Bwan Wotgandul Barat 
36: PPDI Semg. Tengah, Dji. 
Thamrin 1085: . Kamsirah, Kenta- 
ngan Buntu 98: “Koe Oh Teng, 
Setergn Miroto. 155: Liem Koen 
Tjauw, Wotgandul dalam 161: 
Liem Ging Sioe, - Kr. Kembang 
484: Oei Kiem Koen, Wotgandul 
dalam 195: Dei Sie Soen, Wotgan, 
dul Barat 10: Tong Ing Nio, Djl. 
Mataram 579: Aminah, Batanmiro 
to 82: Nj. A. Soleman, Sekaju 
tangsi 402: Go Wie Ho, Taman 
Karangtengah 16, Nj. Oei Ik 
Hong, Prembaen 1064: Nj. Lie 
Djien Nio, Beteng 36: H. Iljas, 
Djl. Tandjung 5: Liem. Liang 
Soen, Kradjen Karang Lo 197: 
Thia Mo Thay, Wotgandul dalam 
162: Njoo Hwie Lan, Beteng 33: 
Nj. R.A.S. Hadiseputro, Djl. Be- 
ringin 1/5. # 

Di Semarang Timur. 
. Warung2 beras.di Semg. Timur 
jang ditetpkan sbb.: Go Tjong 
|Beng,. djl. Mataram 721: Go Tjioe 
Niang, Djl. Mataram 950: Tjeng 
Djoe Boen, Pekunden Utara 892: 
Ie Gie Soek, Djl. Mataram 946: Ie 
Tiok Liong, Wonodri 1II/9795: Ie 
Kian: Boen, Wonodri III/979: Nj. 
Jasin, Djl. Mataram 934: Kwee 
Tjong Hien, Pekunden dalam 8: 
Kie Ting Lok, Djl. Mataram 946: 
Liem Sam Lie, Pekunden 861: Lie 
Ma Tjien, Djl. Mataram 813: Mo- 
chasan, Nangka Timur 1/2: Tjan 
Tiong Hie, Djl. Mataram 958: 
Ngoe Tjien Hien, Sompok 16: Oei 
Djoen Hie, Sompok 6: Teng Sing 
Dho, Djl. Mataram: Go Ing Sing, 
Peterongan 944: Suradi, Peterong 
an Kulon 43: Lie Ban Siong, 
Djl. Mataram 950: Sugiman, Djom 
blang 733, The Eng An, Mritjan 
23, The Ting Sang, Kedungmundu 
Ya, Tan Hong Nio, Djl. Mataram 
570: Tan Swie Liong, Djl. Mata 
ram 928, Tjan Tjien MHien, Djl. 
Mataram 819: Tan Soe Giet, Djl. 
Mataram 966: Nj. Tan Kiem 
Hiong, Djl. Mataram 607: Tan 
Giok Djiang, Djl. Mataram 625: 

Tjioe Kian Nio, Djl. Modjopahit 
33, PPDS Pasar Peterongan. 

Di Semarang Barat, 
Warung2 beras di Semg. Barat 

sbb.: Liem Tjioe Tjin, Lemahgem 
pal 137a: Jap Kie Tjoen, Bulu 14: 
Sulaiman, Lemahgempal 15: Tjoa 
King Bing, Petekan 3: Njo Tjoan 
Bo, Kp. Melaju 42: S. A, Hasan, 
Kp. Melaju 134: Ong Tjiang Swan 
Kp. Melaju 132b:  Nj. Oei Lan 
Hwie, Podjok Pasar Darat: This 
Kiem Hoey, Darat 25: Wong Tjien 
Jong, Darat 19, Tan Djie Siong, 
Lemahgempal 25: Tio Ie Hay, Pe 
tekan 84: Nj. Kasminah, Perba- 
lan Purwogondo 30: Oei Lian Nio, 
Perbalan Purwogondo 48: Suwarni 
Darat 27: Oei Tik Tjong, Darat 
39, Ang Yu Hing, Lemahgempal 
114a, Tan Kiem Bok, Lemahgem- 
pal 139: Atmoredjo/Sarwi, Pendri 
kan Utara 14: R. T. Sudibjo, Ba 
rasari Gg. 1I/27a: Tjoen Tjong 
An, Darat: Sutirah, Purwogondo 
50, Usman, Pendrikan Tengah Ila: 
Suprat, Djl. Sadewo “16. 

1 Di Semarang Selatan. 
Di Semarang Selatan  warung2 

beras ditetapkan sbb. Supardi, 
Kaliwiru 169: Tiah, Kalilangsee 
579: Tan Kiem Loen, Sriwidjaja 

5 Nj. Ong Tjioe Swie, Kagok 
846: Nj. Sukamdi, Dr. Wahidin 
303: Hadisuroto, Dr. Wahidin 81: 
Sunarti, The Tjong Ging, Supar 
mi, Lie Soe Kie, Lie Sing Han, 
Kho Goen Kien, Liem Djing Siong 
semua di Pasar Djatingaleh: Osi 
Thiam Sioe, Bergoto 27/38: Tjan 
Sien Po, Bergoto 24/29. 

Pendjualan beras. 

  
  Selandjutnja dari kalangan J 
BM didapat keterangan, MA 
pendjualan beras injeksi itu hanja 
tergantung kepada kebidjaksana- 
an fihak grossier dan warung? 
jang (ditetapkan itu dengan meng 
ingati persediaan? jang tidak ba 
njak dan harus dibagi pula setja' 
ra merata, sehingga warung da 
pat menetapkan sendiri djumlah 
beras jang hendak didjual kepada 
masjarakat, Selainnja itu didapat 
keterangan pula, bahwa beras in- 
jeksi tidak dapat diangkut ke 
luar daerah dari mana asalnja 
beras injeksi itu dibelinja, tetapi 
beras jang tidak berasal dari JU 

DPD KABUPATEN SLEMAN 
TERBENTUK. 

Baru? ini telah dilantik oleh Bu 
pati Sleman anggota2 DPD per- 
alihan kabupaten jang terdiri dari 
lima orang, jaitu Bukari dari 
PNI, Mardani (Masjumi), Sunarjo 
(PKI) dan Musjarak 2 13e 
orang lagi dari Gerinda masih me 
nunggu penetapan dari organisasi 
tsb. 

RAKJAT TANGKAP . PENG- 
GEDOR. « 

Baru2 ini didesa Planggok, ke- 
lurahan Margokaton,  Kapenewon 
Sajegan, Kulon Progo, Jogjakarta, 
telah ditangkap tiga orang pengge 
dor .jang mengaku berasal dari 
Klaten oleh rakjat didesa terse- 
but, setelah penggedor2 itu ber- 
hasil merampas i Gan sepe- 
da dari salah seorang penduduk 
didesa itu. ” 

Segera setelah sikorban minta 
tolong, maka dipukullah kento- 
ngan ,,tanda ja" dan menje- 
babkan rakjat mengedjar nenaaa 
dor-penggedor itu, sehingga  ba- 
rang tjurian tertjetjer didjalanan 
dan berakibat tiga orang pengge- 
dor tertangkap oleh rakjat dan 
kemudian diser kepada jang 

ji Beberapa penggedor 

dan kini mendjadi buruan polisi. 

RAPAT KERDJA D.P.P. S.S. 
DJAWATAN KOOPERASI. 

Tanggal 22 dan 23/12 jang akan 
datang DPP Sarikat Sekerdja bja 
watan Kooperasi seluruh Indone- 
sia akan melangsungkan rapat ker 
djanja di Kudus, bertempat di- 
ruang hotel Slamet dikota itu. Ra 
pat akan berdjalan dibawah pim- 
pinan pusat DPP SS Djawatan 

, 

Kooperasi Sumardi, jang akan di. 
kundjungi oleh anggauta2 DPP 
lengkap dari Djawa Tengah, Dja- 
wa Barat dan Djawa Timur se- 
djumlah 25 orang. Rapat kerdja 
tsb seluruhnja membitjarakan 
soal2 intern. 

ATJARA SEMAUN SELAMA 
DI SEMARANG. 

Mengenai kedatangannja Se- 
maun di Semarang pada tgl. 
21 Desember j.a.d. sebagaimana 
pernah dikabarkan, lebih landjut 
pihak Panitya Penjambutan Se- 
maun telah menjusun atjara sbb.: 
Tgl. 21 Des.: Semaun datang de- 
ngan kereta-api djam 11.30 siang 
disetasiun. . Tawang  didjemput 
oleh Panitya, -kawan2 lama Se- 
maun, wakil2 organisasi  rakjat 
dll. Kata2 sambutan diutjapkan 
oleh Sutan Batuah wakil Panitya, 
Sumarlan Wakil kawan2 lama ex 
NVSTP' dan kemudian sambutan 
Semaun. ' Selandjutnja melalui 
Djl. R. Patah dan Bodjong rom- 
bongan menudju ke Tugu Muda. 
Di Tugu Muda Semaun meletak- 
kan karangan bunga dan mene- 
rima sambutan njanjian bersama 
pemudi/pemuda dgn lagu2 Ke- 
bangsaan. Kemudian dgn melalui 
Djl... Dr. Sutomo,- Djl.. Sultan 
Agung dan Djl. Sriwidjaja rom: 
bongan menudju ke Taman Pah- 

maun djuga meletakkan karangan 
bunga.. Dari Taman. Pahlawan 
rombongan Semaun melalui Djl. 
Gadjahmada - terus menudju ru- 
mahnja Martadi di. Djl.. Pandan- 
aran .151.. Sore harinja antara 
djam 17.30 — 18.00 Semaun ber- 
kundjung ja Gubernur Djawa 
Tengah ngunnegoro ditempat 
kediamannja. Malam harinja me- 
ngundjungi resepsi "malam per- 
kenalan” di gedung "Kwong 
Siauw Hwee Koan” Djl. Karang 
anjar Brumbungan Semg. 

djung ketempat kediaman Wali 
kota Hadisubeno pada pagi hari. 
Dari sini kemudian Semaun terus 
menudju Gedung Kesenian Bo- 
djong untuk memenuhi undangan 
Panitya Hari Ibu. . Djam 11.00 
setelah kembali ke -Djl.. Pandan- 
aran 151 lalu setjara bebas Se- 
maun menindjau beberapa tempat 
kenang2-an,. diantaranja gedung 
G.RI, Gendong, bekas stadstuin 
di Aloon2 dll. Malam harinja 
menghadliri pertemuan umum de- 
ngan undangan digedung Kwong 
Siauw Hwee Koan. Tgl. 23 Des.: 
pagi menudju Ambarawa untuk 
berziarah kemakam Alm. Dr. 
Tjipto Mangunkusumo. Kembali 
dari Ambarawa menghadliri per- 
temuan jang diselenggarakan oleh 
50 orang kawan2 lama Semaun, 
digedung Sasana Suka. Malam 
harinja Semaun melihat pertun- 
djukan. wajang orang ' "Ngesti 
Pandawa,” Tgl. 24 Des: djam 6   BM boleh diangkut ke lain? tem- 

pat di Djawa Tengah dengan ti- 
dak seizin fihak jang berwadjib. 

pagi bertolak ke Djakarta dengan 
pesawat terbang, 

  

lawan Giri Tunggal. Disini Se- 

Tgl. 22 Des: Semaun berkun- 2 

MAGELANG 
GABUNGAN PARTAI SEFRAK- 

SI NASIONAL PROGRESIF. 
Mendjelang pemilihan umum utk 

anggota2 DPRD, di Magelang atas 
initiatip partai PIR (wongso) kini 
telah terbentuk Panitia ,Gabu- 
ngan Partai sefraksi nasional pro 
gresip”. Panitia tsb terdiri atas 
partai PIR- Murba- Baperki dan 
Gerinda. Pada tgl. 21/12 akan me 
ngadakan pertemuan jang kedua- 
kalinja, kabarnja akan diundang 
PRN dan lain2  partai/organisasi 
jang bersedia dgn azas tudjuan 
panitia. 

Dalam rapat pertama dipimpin 
oleh PIR (Padmosukarto) sedang 
partai. Murba dan Gerinda diwa- 
kili oleh Tedjosuwito dan Hardjo 
widjojo. Baperki menjampaikan su 
rat persetudjuan diadakan pengga 
bungan Partai sefraksi nasional 
peognan Gi kota/kabupaten Mage 

g. 
“Pokok penggabungan: a. Jang 
digabungkan adalah sisa2 djumlah 
suara sesudah diambil utk meme- 
nuhi ketentuan kiesguotient dari 
PPD-.atas hasil jang didapat dari 
warga gabungan b. djumlah suara 
jang kurang atau tidak dapat me- 
menuhi ketentuan kiesguotient da 
ri PPD atas hasil pemilihan umum 
jang didapat dari warga gabu- 
ngan. Djumlah suara jang diga- 
bungkan tsb akan segera dihitung 
dengan seksama dan mendapat- 
kan kiesguotient berapa untuk 
diatur pembagiannja. Djumlah ma 
na mendjadi milik dari pada ba- 
dan gabungan. 

PATI 
KURSUS SOSIAL DESA. 

Oleh Kantor Sosial Kab. Pati 
selama 3 hari ber-turut2 telah di 
laksanakan kursus sosial desa 
bertempat dipendopo Kawedanan 
Djakenan jang diikuti oleh €& 
orang wanita dan 44 orang prija 
dari desa2 dalam wilajah terse 
but. . 

Selama itu mereka diberi pe 
ngetahuan mengenai soal2 kemas 

.Forong sembarangan di 

orang Indonesia pemalas. Tidak- 
kah mereka, atau tidak kerapkali- 
kah mereka wakil dari negeri2 
jang penduduknja telah melupa- 
kan tiara mengaso dan menerima 
hidup ini dengan hati enteng — 
negeri-negeri jang mengeluarkan 
uang djutaan dollar atau pound 
tiap tahun untuk memberantas 
penjakit pikiran? Dan djika be- 
gitu, apakah mereka pantas me- 
ingadjar orang2 Indonesia jang 
dituduhnja pemalas ? 

Mr. Irwin menegaskan, bahwa 
lebih beruntung - daripada 

orang2 asing jang pernah - da- 
tang dinegeri ini, ,sebab ia ti- 
lak begitu tjelaka untuk hidup 
dim kesepian dihotel-hotel  be- 
sar jang tidak berdjiw”, jang di 
dirikan kaum pendjadjah untuk 

menjisihkan diri dari kenjataan2 
dari negeri2 jang didjadjahnja, — 
tapi ia hidup sebgai seorang ta 
mu pada satu keluarga Indone- 
sia ——- keluarga seorang peker- 
iIja biasa, didalam sebuah rumah 
iang sederhana, dipinggir satu 

Djakarta. 
,,Didalzm rumah kami jang ke 

tjil (perhatikanlah, dengan tak 
sengadja saja menjebutkan ru 
mah (kami), diam kami empat 
belas orang, merupakan sebutir 
zarrah ditengah Djakarta jang 
sesak. 

Disamping saja diam 

Indonesia dari. Djawa,  Sumate- 

ra, Minahasa, dan dirumah ' itu 

enam bahasa jang dipakai sehari- 
hari. Kerapkali saja  tertanja- 

tanja, dimanakah negeri lain di 

dunia ini jang berbagai  anasir 

kemanusiaan hidup bersama de 

ngan akrab dan rukun? Hati saja 
berkata: dinegeri lain tidak akan 
didjumpai hal serupa itu! 

,Hal ini mungkin disebabkan 
oleh toleransi bangsa Indonesia 
jang terkenal itu. Tapi menurut 
anggapan saja lebih tepat keadaan 
ini ditimbulkan oleh - perpaduan 
halus antara kesusilaan dan tata 
krama sosial jang spontan pada 
orang-orang Indonesia, Mutu ke 
lakuan jang tinggi ini djarang di 
temui didunia modern, dan ini 
menundjukkan bahwa bangsa In 
donesia pada umumnja memang 
santun budinja”. Demikian John 
Irwin. e , 

orang 

PEMBANTU 

nja, masalah   jarakatan dan masalah sosial de 
sa. Dalam pada itu didapat kete 
rangan bahwa .objek sosial. jang 
telah berdjalan baik dalam wila 
jah itu ialah didesa Gienggong 
dimana LSD disitu semula ha- 
nja diberi bantuan wang Rp. 500. ' 
Oleh Kantor Sosial, tetapi sam 
pai kini dapat berkembang dalam 
memberikan pertolongan, bantu 
an dlll kepada rakjat jang ter- 
kena bentjana alam dll. malah2 
lmasih mempunjai simpanan kas 
sebanjak Rp. 2350.— 

DJEPARA 
-PELANTIKAN PPS-PPS. 

Dalam sidangnja jang ke tiga 
kali P.P.D. Kab. Djepara. telah 
memutuskan membagi2 tugas ke 
wadjibannja para anggauta P.P.D. 
dan dibentuk seksi2: 

a. Seksi Penerangan dipimpin 
oleh sdr. Goen Slamet Arifin dan 
sdr. Imam Soebandi b. Seksi Ke 
uangan dipimpin .oleh sdr. I.S. 
Siswojo dan sdr. Ridwan, c, Seksi 
Perlengkapan dipimpin oleh sar. 
Supardi dan Mas'adi pula diadakan 
pembagian daerah2: sdr. Ridwan/ 

Mas'adi meliputi PPS Ketj. Mlong 
g0, Bangsri dan Keling. 5 

Sar. | Imam  Soebandi/Supardi 
meliputi P.P.S.. Ketj. Kota, Bate 
alit, Kedung. dan Karimundjawa 
Sar. Goen Slamet Arifin/I.S. 
Siswojo iputi P,P.S. Ketj. Pe- 
tjangaan, Majong dan Welahan. 
Kan ih jaan menetapkan 

. mengang para anggauta 
PPS jang meliputi 10 Pan, 

  

  BODJONEGORO 
: ES $ Kak Na 
,MENTJOBA BUNUH DIRI.” 
Pada hari Sabtu tgl. 15 Des. 

j.l- didesa: Sumbang. Bodjonegoro, 
seorang bernama PARKO, umur 
35 tahun mentjoba bunuh diri de 
ngan tjara mempergunakan gun 
ting ditantjapkan beberapa, kali 
pada perut sebelah kiri hingga 
keluar ususnja, Dan ketika itu 
Ajuga sikorban diangkut ke R. S. 

Bondjonegoro, 
ana an Ka apa jang men 
jadi. sebabnja PARKO mentjo- 

ba bunuh diri. Hgjasn 

  

DJUMLAH PENGANGGUR 
DI DJAWA-TENGAH. 

Selama triwulan ketiga-tahun ini 
djumlah penganggur jang terdaf- 
tar. pada Djawatan Penempatan 
Tenaga Djawatengah di Semarang 
tertjatat 10.389 orang, diantaranja 

1.489 wanita. Dari djumlah seba- 
njak itu ada 667 orang jang telah 
ditempatkan dipelbagai Djawatan 
dan perusahaan? partikelir dianta 
ranja 127 orang wanita, Para pe- 
nganggur itu tadinja adalah bu- 
ruh dari sesuatu perusahaan jang 
dihentikan karena kesukaran? jig 
dialami oleh perusahaan itu. Atau 
pun bekas murid2 sekolah, Menu 
rut keterangan, jang tjepat men- 
dapat tempat  pekerdjaan 
umumnja adalah mereka jang 
miliki kepandaian tehnik, teruta- 
ma peladjar2 dari STM jang me- 
mang banjak diminta oleh pengu 
saha2. Dalam bulan jang achir? 
ini pada Kantor Penempatan tsb. 
telah tertjatat adanja permintaan 
sebanjak 80 orang tamatan STM 

, an Ta suatu. Djawatan di Dja- 
arta, 

| 

Istinah Soenarin, 

lautnja. Perlu diketahui, 
jan Tenggara 

paling Timur dan 
diduduki Belanda. 

wilajah kepulauan itu amat ba 
njak, antaranja kulit mutiara, 10 
la,. triping, urat-rusa, tanduk ru 
sa muda, dendeng rusa, terasi, ko 
pra, minjak lawang, kaju besi 
(bajam), sarang burung dan seba 
gainja. Diantara hasil tersebut di 
atas, kulit mutiara merupakan ha 
sil jang paling kuat (hard pro- 
duct) jang merupakan sumber de- 
visen negara dan penghasilan po 
kok kepulauan itu. Dari tiap2 ton 
kulit mutiara, daerah ' menerima 
1575 retribusi. Setiap ton harga 
nja- Rp. 30.000,— Dewasa ini ter 
dapat 9 buah motor penjelaman 
mutiara kepunjaan Tionghoa dan 
8 buah kepunjaan nasional, jaitu 
5 buah kepunjaan N. V. ,,Mutiara 
Maluku” “dan sedjak September 
1956 bertambah 3 buah kepunjaan 
N.V. ,,Malige”. Hasil penjelaman 
jang diperoleh selama tahun '56 
(Djanuari sampai dengan Agus- 
tus) berharga Rp. 2.7174.812,—, 

Penggergadjian dan pene- 
bangan kaju., 

Disamping mutiara dan hasil hu 
tan, dikepulauan Aru terdapat ba 
njak kaju ramuan. Didaerah itu 
dewasa ini terdapat penggergadji 
an. .- penggergadjian kepunjaan 
asing dan nasional. Masing2  ber- 
imbang 3 dan 2 buah. Setiap me 
sin menghasilkan 8 m3 kaju atau 
semuanja 40 m3. 
Penebangan kaju dilakukan 

oleh bangsa kita dengan izin dari 
Pemerintah setempat sesudah men 
dapat petundjuk2 tehnis dari pi- 
hak Djawatan Kehutanan. Hal ini 
mendjaga supaja. penebangan bisa 
teratur dan tidak terdjadi erosi 
karenanja. Pengangkutan hasil2 
kaju dilakukan oleh kapal2 KPM 
keluar daerah. 
Ngase (sematjam padjak2) dari 

kaju, lola, teripang, kulit mutiara, 

  

PANITIA. PERSIAPAN BIRO 
PERBAIKAN NASIB 

WANITA. 
Baru2 ini di Semarang telah di 

bentuk Panitia Persiapan Pemben 
tukan Biro Perbaikan Nasib Wa- 
nita. Tudjuan pokok dari biro ini 
jalah untuk ikut mengatasi demo- 
ralisasi dikalangan masjarakat pa 
da waktu ini, jang sampai seka- 
rang usaha tersebut belum lagi 
menundjukkan kenjataan perbaik- 
an tsb. Dalam panitia ini 
sebagai ketua nona mr. Widojati 
dari pengadilan negeri Semarang, 

duduk 

dibantu oleh nj. Rubiatin, nona 
dua anggota 

DPRD kotabesar Semarang, 2 
dari anggauta polisi bagian susila 
dan 2 orang lagi dari R.R.I. 

JAJASAN PENDIDIKAN 
»SOERJA”, . 

Jajasan Pendidikan ,,Soerja” di 
itu Semarang telah mengadakan  re- 
me organisasi pimpinan dgn hasil 

menjusun pengurus baru sbb.: Ke 
tua I R. Siswojo. Penulis T. Su- 
trisno, bendahara R, Sudarno dan 
beberapa wakil serta pembantu2. 
Sementara itu dikabarkan, 
Jajasan tsb. baru2 ini telah meres 
mikan pembukaan Sekolah Guru 
Atas di Gubug jang dipimpin oleh 
R. Juwono Budhyhardjo, 

bahwa 

K pulauan Mutiara Ara 
Hasil Penjelaman Dim 8 Bulan Ham:- 

pir Tiga Djuta 
ANTARA” di Ambon jang baru sadja 

kembali dari penindjauannja dikepulauan Aru telah menulis 

tentang keadaan kekajaan kepulauan itu, usaha pengolahan- 

pembangunannja dan -kesulitan2 perhubungan 

bahwa kepulauan Aru termasuk diba 

Maluku dan merupakan rumpun kepulauan 'jg 

langsung berbatasan dengan Irian Barat jang 

minjak lawang dan lain2 pengha 

Hasil2 utama jang terdapat d. 

" Ididikan rakjat telah dibentuk Ta- 

Nanlohy di 

kepingin tahu, obat apa jg sete- 
rusnja dipilih untuk menjembuh- 
kan keragu-raguan dan kelamba- 
tan tadi. 

Kalau sekiranja belum dikete- 
mekan obatnja, Sir-pong mau 
usulkan kepada paberik obat 
anggur tjap Gelas Mas,. di djalan 
Karangtempel Semarang, supaia 
kirim 3 peti anggur kolesom kpd 
kabinet, Biar orang2-nja terus 
djadi kuat pinggang dan gegin- 
djel, tambah darah, hilang linu2, 
otot kawat balung badja, nafsu 
meluap, dan tahan kerdja..... 
Tanggung keadaan Indonesia 

akan bisa Jebih beres lagi!! 

SEPATU BESAR 
' Polisi, Pamong Pradja daerah 

Kedu pada “girap2” krn semua- 
nja diberi sepatu ukuran gendru- 
wo, eh, keliru, ukuran terlalu 
kebesaran. Semuanja sepatu ber- 
ukuran 42! 

Nah, ini kan pertandaan za- 
man. 'Tjotjok dgn peribahasa 
asing, bhw “Indonesia hidup di 
atas kaki ukuran jg besar” (Leeft 
op te grote voet). Kalau dim 
peribahasanja Sir-pong: “Gege- 
den empjak, kurang tjagak,” .... 

A.D. dan kesatuan2 bawahan. 
Demikian Ali Junus jang selan- 
djutnja menjatakan,. bahwa SS 
KAD akam mengadakan lagi ra 
pat plenonja pada Minggu2 per 
tama bulan Djanuari jang akan 
datang guns melandjutkan pem 
bitjaraan dalam hubungan masa 
lah Angkatan Darat sekarang ini. 

Sementara itu Sulindo menga- 
barkan 'bahwa setelah mengalami 
kegagaWin dalam usahanja mere- 
but kekuasaan dengan djalan ke- 
kerasan maka Kolonel Zulkifli 
Lubis sedjak beberapa hari jang 
lalu telah merobah siasatnja, de- 
mikian keterangan2 jang didapat 
dari kalangan jang tahu. Menuru: 
Sulindo siasat jang dipergunakan 
sekarang ialah memakai politik 
jang sekiranja dapat dipengaruhi 
nja. Dikatakan seterusnja, bahwa 
perobahan siasat ini nampak 
djuga dalam tulisan Zulkifli Lu- 
bis jang disiarkan beberapa hari 
jang lalu. (Antara) 

  

  

Keinginan Kahar 
Muzakkar Untuk 
&" Kembalif Ke” 

SP Masjarakat877 
Adalah Baik: Kata 
Maj. Meladi Jusuf 
MAJOR MALADI Jusuf, Ke- 

pala Staf V TT VII ,,Wirabua- 5 
na”, atas pertanjaan ,,Antara” se 
kitar berita2 keinginan Kahar Mu E- 
zakar untuk kembali kemasjara- 
kat menjatakan, bahwa setiap ke 
inginan demikian bagaimanapun z 
bak dan tjoraknja tetap meru | SIARAN RADIO R. 1. 

wa 3 - . | SEMARANG, 20 Des. 1956: 
pakan keinginan jang baik. Teta Djam 06.25 Beberapa Orkes Ha 
pi sampai sekarang pihak Koman waiian. 07,10 Petti Page meraju. 
do TT VII sendiri belum meneri 07,30 Orkes Purba. 13,15 Orkes 
ma kabar tentang djadi tidaknja goa Ta kan Sa 

ir- ndung. , A- 

Peienivan antara “Kolonel La sara naka. 17:30 Peladjar dan Sastra. 
man dengan Kahar Muzakar di- 18,15 Lagu2 Krontjong & Stambul. 
adakan. Pertanjaan2 selandjutnja 13'39 Ruang AURI. 1845 Lagu? 
mengenai keinginan Kahar Muza Krontjong & Stambul (landjutan). 
kar ini, Major Maladi Jusuf be. 19,30 Kwartet Saiful Bachri. 19,40 

i i jawab Imbauan Malam. 20,30 Hidangan 
lum bersedia memberikan dja Lima Bahana. 21,00 Mimbar Islam. 

Yiag 

adic. 
    

    

  annja. (Antara). : 21,15 Dari dan untuk Pendengar. 
Ne Sen. 1 22,15 Dari dan untuk Pendengar 

Kementerian luar negeri A.S. Uangjutan). 23.00 Penutup. 
mengatakan hari Sabtu bahwa tun 
tutan Mesir akan ganti kerugian 
daripada wilajahnja akan dibitja 

sakan oleh P.B.B. : 

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

Genderan pagi (landjutan). 13,10 
Riang Gembira. 13,40 Lagu2 Kla 
sik. 14,10 Rajuan Siang. 17,00 
Dunia anak2. 17,40 Varia Djawa 
Tengah. 17,50 Seni Karawitan. 
18,15 Pengadjian. 18,30 Seni Kara 
witan (landjutan). 19,30 Lagu2 
Arab. 19,45 Mimbar Islam. 20,36 
Irama Hawaii. 21,20 Aneka war 
na oleh ROS. 22,15 O. H. Peng 
hibur Hati. 23,00 Penutup. 

JOGJAKARTA, 20 Des. 1956: 
Djam 06.106 Hidangan Minet & 

Serenade. 06.35 -. Taman Kanak2. 
07,20 Suara Upit Sarimanah. 07,30 
Rosemary Clooney. 07,45 Orkes 
Tanpa nama. 13,10 Ujon2 Siang. 
14,10 Ujon2 Siang  (landjutan). 
17,00 Seni Suara Djawa. 17,45 Pe 
ngadjian. 18,00 Untuk  Keselama- 
tan Umum. 18,390 Alam Kanak2. 
19,40 Lagu2 Extra. 20,15 Lagu? 
dari Solok. 20,30 Siapa 'itu...... z 
21,15 Mimbar Islam. 21,30 Suara 
Malam. 2210 Malam 'Tirakatan, 
23,30 Pemunutp. 

silan daerah selama tahun 1956 

(Djanuari sampai dengan Agus- 

tus) berdjumlah Rp. 558.958,30. 
Bagi setiap penebangan satu me- 
ter kubik harus membajar Rp. 
20,— uang petuangan (bunga ta 
nah) kepada kas negeri buat dje 
nis kajubajam (besi) dan Rp. 10,. 
— setiap meter kubik untuk dje 
nis kaju jangolebih rendah kwa 
litetnja. " 

Oleh Karena ternjata banjak 
uang. petuanan jang tidak terda 
pat pada kas negeri (desa), maka 
atas inisiatif Kepala Pemerintah 
Setempat disana diandjurkan ke- 
pada para pemohon penebangan 

DJAKARTA, 20 Des. 1956: 
Djam 06.30 O. M. Sinar Medan. 

07,10 Orkes Kulintang. 07,30 Kw. 
ter Sudharnoto. 13,30 Genderan 
dan Tjlempungan. 14,10 Orkes Pro 
gressip. 14,30 Langgam Singapura. 
17,00. Biduan. dari Studio Medan. 
17,30 O. H. Suara Maluku. 18,30 
Variete Mahasiswa. 19,30 @uintet 
Saulius. 21,00 Mimbar Islam. 21,15 
Tjiandjuran Pantja Suara. 22/15 
Orkes Kr. Kesuma. 23,00 Penutup. 

jang sudah mendapat surat izin Pa ata Pes aga Ah NUN . 1 ge J - ur diharuskan membajar uang Pe ragi. 06,35 Suara SS. Abdullah. tuanan itu lunas dikantor Kepala 
Pemerintah Setempat. Insiatif se 
mutjam ini dilakukan atas persetu 
djuan pamongdesa2. Dan bila kam 
pung2 jang bersangkutan memer- 
jukan uangnja untuk kepentingan 2 : 
umum, Bapak diberikan rip P: Na nu Mena : , 6 Ana 
Tn (Kepala Pemerintah Setem 19,20 Orkes Seruling. 19,39 Mel 

Data bar Islam, 20,15 Joe Loss. 21,15 
Ruang Pendidikan Masjarakat, 
21,30 O. H. Sriwidjaja. 22,15 Or- 
kes Kr Ika Budaja. 23,00 Penutup. 

TJIREBON 
BANDJIR MULAI MENJERANG 

KABUPATEN TJIREBON. 
Malam Sabtu jl. kira2 pukul 
00 bandjir besar telah menje 

rang desa Buntet ketj. Astana- 
djapura Kab.  Tjirebon, akibat 
meluapnja bandjir kanal didesa 
tsb. karena besarnja hudjan de 
turun terus menerus sedjak be- 
berapa hari sebelumnja. 
Tanggul bandjir kanal didesa 

b. telah putus sepandjang 30 
meter dan masih ada lagi bebera 
pa bagian dari tanggul tsb. jg. 

07,10 Rus Morgan. 0740 Gamelan 
Kraton . Kanoman. 13,10 Lagu? 
Nusantara. 13,40 Radio Orkes 
Jogjakarta. 14,10 Gamelan Djawa 
Surakarta. 17,00 Peladjaran Nja- 

  
Mengenai pengambilan minjak 

lawang, oleh Pemerintah. akan di- 
hentikan izin2 tersebut pada ta- 
hun 1957 jang akan datang, ber- 
hubung dengan adanja tindakan2 
pengambilannja dari pohon2 jang 
masih muda oleh para produsen. 
Dengan demikian maka pohon2 itu 
mendjadi rusak dan tidak membe 99 
ri hasil lagi. Tindakan penghen- 
tian dilakukan atas petundjuk da 
ri Djawatan Kehutanan. 
Sebuah perkebunan di Fatudju- 

ring milik wilajah Aru jang tadi- 
nja disewakan kepada seorang In- 
donesia dgn modal asing, atas usa 
ha Pemerintah setempat dan para 5 
pedagang telah diserahkan/diper- 
sewakan kepada Usaha Dagang In 
donesia jang dibentuk oleh K.P.S. sangat mengawatirkan keadaan Nanlohy. ng: Me akibat dari bandjr Maen merk bu ipon an adi puluhan rumah penduduk DebibAh buan £ desa Bunten dan Kantji sebelah 

timurs telah terendam air seting 
gi 60 cm. Disamping itu sawah 
seluas 40 hektar jang penuh dita nami palawidja telah rusak sehing ga menimbulkan kerugian seluruh 
nja sebesar Rp. 60.000.— 
Dalam pada itu dapat dikabar- 

kan pula bahwa desa Djapura- 
kidul, Djapuralor, Pengarengan 
Jain, dan Rawaurip dalam ketj. 
stanadjapura, pada m 

tu telah kerana NN ntn 
Pa 1 ali Singarad 
manis. Pulihan bau persemai 
padi milik rakjat didesa? pera 
but telah tergenang air, Kerugi 
an masih diselidiki. Sebegitu dja 
uh tidak dikabarkan adanja kor an. manusia jang djatuh aki 
bandjir tersebut, ab ia mn 

Rumpun kepulauan Aru terdiri 
dari lebih kurang 100 pulau2 be- 
sar dan ketjil diantaranja 4 pulau 
terbesar. Sebagian besar terdiri da 
ri tanah pasir dan lumpur. Ke- 
adaan geografis jang demikian sa 
ngat membutuhkan alat perhubu- 
ngan. Jang ada dewasa ini hanja 
perahu motor  ketjil kepunjaan 
Tionghoa. Dan alat inilah jang 
mengangkut hasil tanah anak ne- 
geri keibukota Aru, Dobo. 
Tentang pembangunan, selama 

tahun 1955/1956 telah dibangunkan 
11 rumah permanent, 9 buah se-. 
mi-permanent, 1 pesanggrahan per 
manent, 1 gedung S.G.B. perma- 
hent dan 1 gedung kantor wilajah - 
untuk berbagai djawatan, 

. Guna memadjukan lapangan pen 

ja dan Tji 

“ Diketjamatan Babakan. 
telan Sementara itu pada Djum'at so 

p. re sebelumnja, desa Plajangan 
10.000. Maksud dari tabungan itu diketjartatan Babakan (Tjirehon) 
untuk dapat mengirim pemuda2 telah diserang angin topan diser 
daerah ituskeluar guna melandjut- tai hudjan besar, sehingga menga 
kan pendidikannja. Rentjana sete kibatkan ambruknja 4 buah rumah 
rusnja ialah mendirikan asrama penduduk. Kerugian akibat ini 
bagi para peladjar di Dobo, ditaksir berdjumlah Rp, 10.050.— 
Demikian antara lain pembantu| Dalam pada itu 150 hektar sa 

»Antara” di Ambon jang menda- wah didaerah ketjamatan tsb. pa 
patkan bahan2 keterangannja da- da waktu jang sama telah terge 
ri Kepala Pemerintah Setempat nang air pula, sehingga menim 

Dobo, ibulkan kerugian Ik, Rp, 30.000.— 

bungan Peladjar Aru jang 
mempunjai modal sebesar 

Jiran pula akibat 

      
. 
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INEXTRA : Saban Sore 

    

  

  Dijon Lek 
1 Auto Sedan 

merk OLDESM OBIL.. j 
HARGA DAMAI. rokok (sigaret) lagi “karena 

Dji. Gemblakan No. 38 

  

  

  

GRAND? 5.00-715-9.30 | 
STA “2145 Harga per pak besar.... 

Jogjakarta. 2 Obat Istimewa NO SMOKING. Nanti Tuan2 dan Njonja2 
panen mel. - tidak akan suka lagi isap rokok. langgung 10096 berhasil. TE Bat Hara & batal Bjsnanaang En n Sebar Ron Oi HP 2 “PESAN TEMPAT : Ta ongkos kirim Rp. 2,— 3 Ag IN Kn Th SEA aa s2. ALLAHOO RADIUM #ONIC pil. 3 ' ( bata” Sea AO al Dra (Obat Kuat untuk Jelaki) harga per botol....... - Rp-30— | Gris - Indra - Royal: 10.—11.—| 3. POWDER ADJAIB (untuk exzeem, kudis, Mudah dip a Hakan : SNNAS PRO per botob St AA Ng ek nb nan Rp. 25,— Na aa mia aa mera 9 sapi ed HAIRDYE (untuk rambut putih men- Ag pa 3 ? aga Mp: : Hau - Ijadi hitam) 10095 tanggung tidak luntur. : 18 » LUX” :445-7.415 (17 th). Harga botol besar.”.. Rp. 15,— botol ketjil .... Rp. 10,—: ) EXTRA: Saban Sore dj 230) 5, PRESIDENT HAIRDYE (untuk rambut putih meb- 5 

2 EXTRA: Saban Sore 

'Doris Day - James Cagney banga d. botok Le ana 

1. NO SMOKING (hentikan isap rokok) Ta 
: Adalah suatu OBAT pendapatan jang paling baru. 

Kalau Puan2 dan Njonja2 sudah bosan dan tidak mau isap 

kan oleh nicotine, tangan mendjadi kuning dll. Gunakanlah 

Gjadi hitam) 10096 tanggung tidak luntur. An 
: Rp. 7,50 pak ketjil...... Rp. 5,— 

(Kartubebas tak berlaku) — | 6. HASEENA HAIR OIL (Obat kriting rambut) 

  

BEDAK WANGI 
COLIBRITA 

  

  

  

- 

  

  

mengganggu kesehatan, disebab- 

M
n
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TAN Ka DN ay Rp. 15,— 

kas jjHealth is Beauty | Lebih tjepat dari Suara , 

: |“ Dalam "/2 djam 
1 1 ambat putih mendjadi hitam. 5 

— Black Hair Dream Oil 
' Kalau biak" ee gprallasngyer Kagu an 
Sudah mendapat.ratusan surat pudjian. 

5 Buktikan sendiri. Tidak perlu tjampur air d.lJ. 

  

Bisa dapat beli di rumah2 Obat diseluruh Indonesia. 
Agen? : bisa lihat teks dari Amirosol & Amiro Pomade. 
PERSEDIAAN TERBATAS. PUSAT PENDJUALAN : 

AMIRODIN 
an Kusumojudan 95 A — Solo. 

Lan Sala AN AAA | 

BURAT-PUDITAN. 
MERNaaa aa entah 

Jang bertanda tengan dibawah ini ,kamit 
.PORRWOATMODJO, “ 

Pedagang merk TOKO BUDOSO D 

tersebut, di toko kami,   
njak kami mengambil obat tersebut hingga si 
ngan MICROPON, Sdr-2 di DUSGUS bisa membeli atat-2 
TCKO BUDOJO bUNGUS, 

S
0
 
A
0
 

an
 
T
d
 

C
m
 

0 
“
0
 

Ma
 

la.» 

Jeng segala penjakit. 

ta
 

Kopada 
  Cameron Mitchel - R. Keith | 7. ALLA ZOR PIL KERAS (untuk orang laki2 jang -—— 

OR LEAVE ME”| lemah) per botol .......... 
“CinemaScope (Color). | Ongkos kirim tambah 1595 dan 

3g Bisa kirim seluruh Indonesia. 
Manufactured by :     sREX” 445-645-8.45 (17 th.) | 

F dj. 2.45 
—y— Besok Pagi » 11.00 

ORION” 5.15-7A5915 
EXTRA: Saben Sore dj. 3.15 Djohar Semarang:” 

Djl. Teuku Umar 15/D 

WORLD KNOWN PROF. M.S. COLLER Singapore 
Sole Agent Moh. Sadik Johri. 

Semua Agen2 harga sama. Depot Obat A-A, Gg. Pinggir 9, Se- 
marang, Toko Obat Singapore dan Toko Obat Shanghai, Pasar 

Universal Stores, 

Sana Semak SEN aa Rp. 30,— 
uang dimuka (Contant). 

« 

Keprabon kulon Solo. 

Bodjong 6B, Semarang, 

SEN N PA Oon ji. 2o enam 

1 K BAM Tol 

  

(Kartubebas tak berlaku) . 
Robert Taylor - Kay Kendall 

»GUENTIN DURWARD” 
2. CinemaScope Ma) 

  
» DJAGALAN” 5.15-7.15-9.15 

" (seg. umur) 
Ini malam Pengabisan. Mn 
»GRIS” 4.45-6.45-8.45 

| IKESENIAN 

Pooran Sporting Coy, Pontjol 40, Semarang: Toko Hien, Bo- 
Gjong 25, Semarang, Toko Obat Hok An, Djl. Raja 114, Ma- 
gelang, K.A. Mohamed Yasin, Djl. Kepatihan 23, Pekalongan: 
1oko Jilani, Djl. Nusantara 112, Makasar, Toko Minang, Padang- 
pandjang, Sumatra Tengah, Salon de Beaute Ladis, Gadjah Mada 
114, Solo, Toko Elgeco, Slamet Rijadi 73c, Solo: Toko Abdul- 
rachman, Slamet Rijadi 25, Solo, Toko Murni, Slamet Rijadi 54, 
Solos Muh. Amin, Tjokronegaran 93, Solo: Toko Suez Badar Al- 
katiri, Selompretan 129, Soloy Muh. Bin Abullah, Rumahmakan 
Asia India, Karanggetas, Tjirebony Rumah obat Tek An Tong, 

“TERIMA LAGI MODEL BARU 
Risa lihat di FTALAGE kami. 

Ptb.Tuan Kopela Rumah OBAP 
TJSR SHE TjonG 

« SONRA BA ai 

   rokan sakit, aambeien, 

  
  

PE ANN Tm ara - Ke Ft 

R. Sardjono 
ARTS 

Dil. Bergota 71/Patimura 32 

Untuk KEHAMILAN dan PE- 

Didjual : 
SATU SI EDA-MOTOR 

masih seperti baru. 

- 

— Kibum India Tekst Indon, 

, Hidjusl Lekas 

- Saptu Pagi 

3 » |Petjinan 81, Jogja: Toko obat Eng Njan Ho, Petjinan 75, Jogja: 
BAKJAT MONGKOK Ir oko Sinarbaru, Djl. Statiog 5, 

: Raja 65, Magetan, B. Piar, Pasar Tundjungan Stand 81-82, Su- 
rabaja: Toko Istimewa, Djl. Modjopahit 28, Modjokerto. 

- Eng Thay Kongsi, Keplekan Kidul 187, Pekalongan: Toko Djamu 
Tjap Djago, Djl. Keplekan 284A, Pekalongan: 
seluruh Djawa Barat, Yoko Intan Biduri, Pasar Baru, No. 42, 

2 

ROYAL” 430-645-9.- (17 th) 

INDRA” 5.00-7.15-9.30 

“Pevanand SANAM” okre. Bandung. 

Purwodadi, Toko Murah, Dj!. NJAKIT KANDUNGAN. 

TIDAK TERIMA TAMU mulai 
tg. 24/12-56 s/d ts. 1/1-57. 

PRAKTIJK BUKA LAGI Agen besar buat gen besar bua tg. 2/1237.   
  

  

  

CROXY” 4457.15 (17 th) 
Film India 10075 GEVACOLOR |"G R15” 

, Ga ina tenan INDRA” 5.00-7.15 9.30 
       
  

  

    

JEEP 1944. Itjerita jang menarik ! 

Dji. Imam Bondjol 186, 
Semarang. 

B. Hermanto — Mardiana 
"DEKAT DIMATA 

  

  
    

”"GRIS” INI MALAM. INI MALAM ”DJAGALAN” 1 ” PENGHABISAN D.M. B. 
4456.45 8.45 (aniuk Segala Umur) 5.15 7.15 9.15 

»Kesenian Rakjat Tiongkok“ 
Sebuah film jang penuh tari2an. njanji2an dan Sandiwara2 jang 
gilang-gemilang, jang pasti akan menawan hati para penonton2!!! 
Suatu ketika jang baik untuk menghiburkan anak2 Saudara2!!! 

    
    

    

    

    

INI MALAM 
PREMIEKE ! | 

4.45 7.60 9.15 
(utk. 17 th.) 

Film India da 
lam 10096 
GEVACO- 
LOR! 

Siasat apalah 
jg. digunakan 
oieh KANS 
untuk dapat 
membunuh 
KRISHNA ? 
Sebuah tjerita 
jg. sangat me 
rarik dan sa- 
ngat hebat!!! 

  
. R & x ” 

Extra: 
Saban Sore 

djam 2.45    

      

THIS WAS A TIME OF LUVE 5 
AND VIOLENCEI 

djam 11.09 :    

  

       

      

Bauran i pw 
abaw Sore Serta N en 5 endiam 315 “ROBERT TAYLOR -Kar Ken 

(Kata bebas | 2 mma MOBERT MORLEY 
tak berlaku) “Ora “in CINEMAS COPBE Aano In COLOR 
(utk. 17th) "ASMARA DAN KEKERASAN” 
Pemuh dengan peperangan dan perkelahian jang dahgati oi dad. 
zaman dimana ksatsia2 harus melawan ketjurangan2 serta sendjata 

! api dengan tumbak dan Pedang 

  

FILM JG. SPECIAL DIPILIH UNTUK HARI NATAL. dana : 

"nga Bina (CROSBY “oona.o O CONNOR 
UEANMAIRE - mz GAYNOR -par. HARRIS 
Ha en 3 Ha 4 : Aa sisi EX 

ny      0
 

wu A sa 3 Directed by 

PETA UE SITDITAN ROtERT Lema 
get by) Rolana Pera 

ada 

(DrruNGGU DI "RoOovAaw: | 

DJAUH DIHATI 

inja untuk mengabdikan carriernja jang dimulai sebagai penjanji 

BESOK MALAM PREMIERE! TT Yv x pa j 4.30 6.45 9.00 (17 th.) D I B U K A Re 
maa ena an Yeon HA 

. AS 

yA Polikliniek Umum & Mata 

        
PARTIKELIR Djk Dr. Sutomo 4 

L Kalisari “ 
SATU BANGUNAN, ukuran : Tiap heri kerdja  djam 4—G Sore. : 
14 X 25 meter terdiri dari 2 "“ DOKTER MATA:  SOETRASNO. 

— Gjafi dolken, usuk, reng, djati. DOKTER - WAHJU., 
Genteng Bojolali. Tinggi pla- « pr : 5 fend 5,50 meter. Spant bebas BE RSEA 1 A DIPANGGIL. an 5 

14 meter. Baik untuk gedung — ETS Mama anna ya PN mM memamg Lem Bioscoop, Sandiwara dil. » i Ta 3 F 1 1 San, 0 NON PERHATIA Keterangan tiap2 hari pada : Tanu 1.2 alamat: ' : : 
Di. MEN an 82/84 Ka Pena 

A £ B A # - 1 2 : - 
Pari MESIN TULIS MERK ROYAL 

. 2, $ model baru PORTABLE — STANDARD tijat Pasir 
: model jang terbaru, harga E.Z. 

id " 3 23 MESIN SINGER herikut MEDIA model SALON 
8 . jang terharu dan MESIN matiam2 merk. 

5 toe Bakul Trs sanasa InDonE sia/iNGcars PENGAN GARANSI MEMUASKAN 1 
CHEVROLET Pa $ De ANTAE Ye GEA 

? ton 1956.$ Oigdarken ah TENAGA KITA Fita una F Ahd HN h K 8 DODGE pickup 1986 14 ton. Ra ID Amar 
"8 FIAT 1499 sedan 1952, Sebuah film India terbaru dgn. : " Dil. PETOLONGAN No. 4 Tilp. 1376 SEMARANG. 

Lama 
Pa : 

Asti ,D OENIA" 
Untuk perajahan HARI NATAL jang sutji: 

»DOENIA” Wafels, Buiter Cream, Petit Beurre, 
: " , Demi Lune & Marie. 

Adalah Biskuit & Wafels jang ta” asing lagi. : 
. Paling disuka oleh segenap pembeli. 

DAPAT BELI PADA TOKO2 P. & D. 

  

INI HARI PREMIERE BESAR! ”GRAND”)| 
  

"5 UX 
4.45 7.00 9.15 (8. 17 th.) 5,00 7.15 9.30 

(CinemaScope) Extra: Saban Sore 2.45 
(Kartu-Bebas tak berlaku) 

Pagi 11 - —12.- 

Extra: Saban Sore 2.30 

PESAN TEMPAT: 

M-c-Ms 3 
POWERFUL PM 
STORY.” M 
OF REAL 
PEOPLE! 

    

  

   
   

  
PN ll ati 
LAN ata 

Te NA Ti jalentar 
sa aa oma nia nh un 2. TAN 

“Love Me Or 
Kn Pee On ai Na : ' setan 

1 CAMERON Mir CHELL - Roseer Kena Tow Toer: Dawgi Pagi cal Isoneu Lerwart 
San Dena. Ka Prona m BASTWAN COLOR oreo »« CHARLES VIDOR « #etaaoy JOE PASTERNAK, 

KAM GM PICTURE 
   

     
DORIS DAY DALAM FILM CINEMASCOPE JANG PER- 
TAMA DENGAN ROLNJA SANGAT TJEMERLANG......... ! 
Kisah kehidupan seorang penjanji termasihur RUTH ETTING 
jang selalu haus akan kedjajaan........ dan jang menjeret hidup- 

murahan, sasa. Se sampai mentjapai kemegahan sebagai pe- 
njanji Hollywood sehingga mengagumkan setiap orang jang men- 
Tenganan Na NRP ! . 
Sebenarnja ia telah djatuh tjinta pada seorarig pemain piano.... 
Pee tapi dia kemudian memilih seorang laki2 bekas gangster 
jang hanja sanggup mendatangkan kemegahan dan kemashuran 
seperti apa jang di-idam-idam-kannja.......... tapi tak mampu 
mentjuri tjintanja ! !! 

Batjalah 
  

  

  
  

  

. »Suara Merdeka" 

Keterangan : 
BIK HOO 

Taman Karangtengah 6 
. Semarang. 

    

  

0 cc. tahun 1956, 

Dikeluarkaa oleh : 

    

£ 
US Distrik K 

(MADTUN ),memudj4 (mengakui ) Gengan sesungguhnja, bahwa 
LEng TJENG ,minjak PAN LERG, dan BALSEM BAN LENG,banjak bukti-bukti 
menolong kesehatan, seperti SAKIT PERUT, BISUL ,GIGI,GATAL-2, (eak1t-2) 
SAKITPINGGANG ,DESENTRIJ,dan BATUET2,telah kami tjoba dan banjak - La 9 bukti-2,sehingga orang-2 jang kami tolong,eering wenanjakan cbat 

BUMAN OBAT 

Tjeh She Tong 

Sekali lagi Kand berseru: PAXAILAH ODAP BAN LING 

laka2, digigit binatang berbisa dll, 
Bisa dibeli dimana-mana tempat. 
Kalan tiada boleh kirim Rp. 16.— untuk 1 botol 

| "Ban Leng Tjeng”s Rp. 10— untuk 1 botol "Ban 

  

GBAT BAN 

Vaktu itu kgmi hanja bersedia sedikit untuk persediaan sendiri di toko kati, Untung pada t81.11-3-1955 motor BAN LENG dam TI SURABAJA datang di DUNGUS, dengan Idkas-2 kami mendekati dan bas 
pendjual menjiarkan dew 

BAN Lung di 

“Kepada Segenap lapisan kami serukan agar tjobelah pakai OBAT BAN LENG jang kami sudah membuktikan 3 metjam obat bisa menou 

   YBERWOH 
et : 1 $ , Se & 

| Minjak Obat ,,Ban Le 
' djuga Sangat mandjur untuk menjembuhkan 
batuk baru atau lama, dysentrie, hosa, 

bisul2, kudis2, gatal? 

ng”: Rp.3,50 utk. 1 blek "Balsem Ban Leng” 
al ONGKOS KIRIM BEBAS. 

Y Aturan pakai ada tertulis dipinggir gambar botol. 

ATA aman " " 
Ng x 
3 gi 

3 S Pan Bem Sah 
| RUMAH i SN 
| Bunga GADIS | 

    

Djl. SILIWANGI (Bulu) 51 SEMARANG - “ 
TEL. No. 2534/Djohar | 

| 2: 
| Pengusaha: Nj. Sit! Kasoemi Roos 
1 

| Ia Ah ip La 
- - 

Ran Aa “Ma AL 1 2 Aa ANA EA LA A0 Ta Ra TC OA PA AA 

RADJA DARI SEMUANJA OBAT KUAT 

J3 ARIANOL 
Jang Paling Tua dan Paling Terkenal di Seluruh Indonesia 

ADALAH SEBAGAI BUBUK MAKAN KAJU? 
Yenjakit JIRIAN (Spermatorhoea) IMPOTENTIE, Tanda-tanda Pe- 
njakit : Selalu Marah?2, Muka Putjat, Makanan Kurang Mantjur, 
Perut Kembung, Kepala Pusing?, Lekas Tjape, Tidak Bisa Tidur, 
Kaki Tangan dingin, Semutan, Pikiran Tidak Tetap, Takut Takut, 
Djantung Berdebar-debar, Selalu Mimpi Mimpi, Untuk itu semuanja 
kami sediakan OBAT JANG TANGGUNG MUDJARABNJA : : 
JARIANOL, Special Untuk Laki-Laki Per Botol Rp. 20.— 
AVUMATAZOL, Special Untuk Wanita Per Botol Rp. 25— i 
GALINUS, Special Untuk Batuk Darah of TBC Per Botol Rp. 25.— 
TJAHAJA YUSUF, Buat bilangkan Itam? Djerawat, 
Panu, Kukul, Kekolotan di Muka No. 1 Rp. 25,— No. 2 Rp. 10— 

  

  

020/£v1-84 

« ENTERO-VIOFORM 
Obat fong kami endjurkan untub 

@ Amoebe Dysenterie 
|... Medjan 
j0 Brunga ada 

     

    

   

   

Djika Dokter sidek 
memberikan peratun 

an Jsin 8 kali sehari 
1» bahig 

BLACK HAIR DYE, (Obat Itam Rambut) 1007 Garantie 4 
Tidak Luntur dari Harga Rp, -5,— Rp. 10,— Rp. 15,— Rp. 20,— 1 
Rp. 25,— Per botol. t 1 
SULFANOIL, Obat Kudis, Gatel, Koreng, Exceem d.LI. £ 

Per Botol Rp. 5.— R 
KATRAN-I-NOOR, Speciaal buat Mata Kurang Terang 

1 Tami o' Lihat Putih? dan Putih di Mata atau tumbuh daging 
ii dan lain-lain Per Botol Rp. 15.— 
ai NO HAIR LOTION, Buat Hilangkan Bulu-bulu, 4 7 

Tn dalam tempo 5 menit, Per Botol Rp. 10.— 
mo | AKREMPIL Buat Rheumatik Sakit Tulang? Entjok | 

2 Per Botol Rp. 30.— 
3 AKSATAPIL, Buat Sesek Nafsu Bengek Per Botol Kp. 30,— i 

n AKSOZAPIL. Buat Penjakit Berbahaja bagian | 
g Kentjing dan NIER "3 Na 4 Rp. 50.— ) 

ZALF WASIR, Special untuk hentikan Darah dan 4 
mengetjilkan WASIR , Per Botol Rp. 15.— 1 

tenggo | JULAB WASIR, Obat makan untuk ilangkan | 
AKAR-AKA RNJA MASEB 1 on ana “Bar Ta ana Rp. 50,— $ 
HOME DOCTOR REAMEDY. Istimewa Obat ! 
untuk Laki?2- Perempuan Anak? Minum dan Pakai Luar Rp. 10.— $ 
MINJAK ITEM RAMBUT. Special bikin item rambut dan 

bikin kuat rambutnja, dalam satu Djam rambut putih 
mendjadi item bagus dan bisa mendjadi keriting 1007 
Garantie tidak luntur. Harga per botol . . . ... . . Rp. 25— 
HORMON CREAM. Harga per Dos . . ... ...., . Rp. 60— | 
MOON LIGHT CREAM. Special untuk ilangkan Djerawat f 

Kekolotan. Item2 Panu2, Kukul, bikin halus dan tjantik i 
kulit Muka. Harga" Bem Dos Ga na ae RB Ti $ 

MEPILAO CREAM, Untuk ilangkan bulu. Harga per Dos Rp. 15.— f 
DEPILATO CREAM. Untuk ilangkan bulu. Harga per Dos Rp. 15.— 
RADIOM 01L, “Untuk: Baki baki Goa oa Pa Tapi Sada Fi 
HAIR TONIC CAPITOL OIL. Untuk penahan rontoknja ! 

rambut, bikin tumbuh rambut banjak dan bikin keri- j 
ting, Harga per Dom Oa Ae Se an Ban Ana Pena et Ka aka 

VETO OIL. (Special minjak untuk bikin keriting rambut - 
dan berombak-ombak). Harga .:. ..... ... “|... Rp. 05 
OBAT KUTU RAMBUT, Bikin ilangkan kutu-kutu ram- £ 

but kepala. Harga . . . Nan Ke anang an Inna ta SMEDe ne $ 
WONDERFUL CREAM. (Bikin. tumbuh pandjang rambut Kumisnja 1 

dan bikin tumbuh rambut). Harga . . ......... .. Rp. &— 
LEMON FRUIT SALT, Obat bikin Kurus Badan Darah Tinggi. Da- F 

rah Kotor Makanan Kurang Hantjur atau Kurang nafsu Makan | 
Buang air besar Kurang Baik ALL. . , “Rp. 5— i 

OBAT SAKIT GIGI, dan OBAT SEGALA SAKIT KUPING. E 
Harga per habobn SU Au MAA Ae BU na NN u 
RADIUM GRAND TONIC PILS, menjembuhkan penjakit Urat Sjaraf £ 

  

Lemah, Muka Putjat Perut Kembung, Otak Lemah, Djantung Ber- 
debar, Telinga berbunji, Buah Pinggang sakit, Kaki tangan dingin, : 
semut-semutan, sering mimpi atau takut, Marah2 lekas lupa, dan 5 
lain2 penjakit. Maka itu kita sediakan obat Garantie 10075 MAN- 
DJUR dan MUDJARAB. Harga per botol . Sea Sena Tang Hp e 

RADIUM LADY TONIC PILS, is the safest and surest reamdy for 2 
Lucarrhoea special untuk wanita supaja Gatang bulan tjotjok Da- ik 
rah Berhenti tidakdjalan, Badan kurus Pinggang sakit, Kepala Pu “I 

a sing, Marah2, Pikiran Tidak tetap, Keputihan dan lain-lain. Pe- Ci 
njakit, “Hang per botok AANG SNN eat Rp. 10.— Ja 

RADIUM BEAUTY TETS CREAM. Guaranteed to make you more 
Beautiful. Ilangkan segala Noda2 di Bagian Muka dan Bikin Ber- 
Sih: Mukanja. "Harga per. botol 0 Ke LA Rp. 15.— 

RADIUM CHARMIS FACE CREAM. Menghilangkan item2 dan Dje- 
rawat kekoletan kukul, Panu2 atau bekas Tjatjar. 
Harga per “botak ega Pe PA RA nga NB Rp. 25.— 

RADIUM BLACK HAIR DYE, Fine @uality 100f Garantie. Tidak 
luntur, Rambut Putih djadi Item. Harga per botol ......... Rp. 15.— 

RADIUM NAMI CREAM. Special untuk ketjantikan perempuan, 
Harga per hotel eos nan eU An Sen as Ran naa 

RADIUM NO HAIR PUDER. Buat ilangkan bulu? hanja 5 menit. - 
Harga per botok Se anu AN Rn Ta Na Rp. 5— 

RADIUM NAMI PUDER. Special buat njonja2 dan nona? untuk ke- 
luntur. Rambut Putih djadi Item. Harga per botol ........ Rp. 15.— RADIUM BLACK HAIR DYOIL. Rambut putih lantas djadi Item 
tidak lunter. “Harga par botol lo Ne en ra Rp. 12.— SEMUANJA OBATS2 BISA DIKIRIM KE SELURUH INDONESIA TAMBAH ONGKOS KIRIM 154. UANG DIMUKA. 

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

THABIB HAJEE G. A, FACHRUDDIN, H.M.B. 
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Roy Rogers 
No.26 

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

DAPAT BELI DI SELURUH TEMPAT. 

“5 

  

      

  

    

      

        

MISS GAINES,/ DON'T 
" YOUR FATHER |. TBY TO 

PERMITTEP AN IMPOSTOR | BClirs TO CARRY AWAY OUR ME, y 
EARTH SATELLITE! THAT 
MAKES HIM AN 
ACCESSORY/ 

     

      

  

        

POP FOUND THE SPHERE AND 
PIONED YOUR COMPANY TO 
PICK IT UP! KOW WAS HE TO 
KNOW THE MAN WAS NOT xg 
YOUR REPRESENTATIVE? AS 

AN 

    

  

   

Djalan Tepekong No. 3 — MEDAN 

PUSAT PENDJUVAL. 
Word Famous “Tabib Fachruddin 
14 Sawah Besar Djakarta Phone 3804 & 
Bisa dapat beli : 
Toko Kurapa Bodjong 17—19 Semarang. 
Toko Universal Bodjong 6 B Semarang. 
Toko Obat Singapore Pasar Djohar 1—?2 Semarang, 
Toko Obat A. A. Gg. Pinggir No. 9 Semarang. x &. Toko Obat Shanghai Pasar Djohar 42 Semarang. E Toko Obat Eng Tay Ho Patjinan No. 58 Djokjakarta. 2 Toko Obat Eng Njan Ho Patjinan No. 15 Djokjakarta, 

£ 

  

| Tvko Obat Tek An Tong Patjinan 81 Djokjakarta. Kit 
| Zindabad House No.77 Nonongan Solo, 22 | Toko ,,Pakistan” Djl. Singosaren 73, Solo. 15 S. M. Hamdul Azis Keprabon Wetan 24 Solo. : 1 Toko Obat Eng Djin Ho, Pekodjan 85 Semarang Tr Toko Obat Eng Tay Ho, Pekodjan 101, Semarang. . Toko Obat Ngo Hok Tong, Gg. Pinggir no. 1, Semarang.   Ta AN La 0 AA AN AI Ba AN . R0 Tiga 0 Laga ATA 2 Ra 0 Ta Tana Ti 
  

Untuk HADIAH 
Tahun Baru 

Besok tg. 23 Desember 
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hari Minggu j.a.d. 

DIBUKA SETENGAH HARI. 
  

APABILA NJONJA DAN TUAN MENTJARI 
HADIAH TAHUN BARU, TJARILAH DI TOKO KAMI 
JANG SERBA LENGKAP PERSEDIAANNJA, 

HARGA2NJA TETAP KONGKUREN! 

Toko. sHIEN? 
BODJONG 25 
SEMARANG.       
  

                     
"noyou DON'T, ROGERSI yoy 1 

AINPT HORNSWOGGLIN ME | 
OUT O' TH" REWARD MONEY! 
GT OFF NY PROPERTY/ 

Mn Ta | KT 

  

          

   

        

   

  

SKE'S RIGHT, LATHROP! ANYONE 2 
COULD HAVE MADE THE SAME MISTAKE! 

“ ui LET'5 GO TALK TO 
AA GAINES!         
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— Nona Gaines, ajahmu telah 
rengidjinkan seorang penipu un 

tuk membawa pergi satelit busi 
tan kami itul Hal itu membuat 
dia mendjadi urusan! 
— Djangan marah-marah kepa 
da saja, tuan Lathrop! 

tsb., dan 
pun kepada 

utusanmu? 

N 

—. Pop menemukan benda 
kemudian menil- 

perusahaanmu 
untuk mengambil benda ter 
sebut! Bagaimana dia tahu 
kalau orang itu bukan orang 

       
   

— Dia betul, Lathrop! Setiap orang dapat membuat kesalahan 
jang sama! Marilah kita berbifjara dengan tuan Gaines! 
— Tidak, engkau tilak akan b @bitjara dengan saja, Rogers! 
Engkau tidak akan dapat berbuaf suatu—pun untuk mengambil 
hadiah itu! Pergilah dari sini! 

8 8



   

    

   
   

  

    

    

    

     

     
   
   

   
    

   

   

    

    

    

     
    

   

    

    

     
    
    

  

     
    

   

  

    

    

     
    

“ wa2 muda. (Antara) 

    

  

1 —— HASIL 
engan gotong-ro, ong men 

cs berhasil eka 

GERAKAN SETALEN — 

ng Serekat Rakjat 

Sa 

25 sen tiap orang Semaun 
jang tampak seperti 

bernama Gedung Rakjat Indonesia 
(GRI) dan ditempati beberapa Serekat Buruh jang tergabung da- 
lam Sobsi. Letakaja dikampung 
Hampir tiap pemimpin-pemimpin 

$ : dala mge 

Gendong Djl. Mataram Semarang. 
' besar Indonesia pernah bitjara 
dung itu. 23 

' Kongres NU Akan Bi- 
#jarakan Soal' Kene- 
garaan Jg Penting 
PANITIA Muktamar Naidlatul Ulama ke-XXI seluruh 

Indonesia jang akan dilangsungkan di Medan mulai tanggal 22 
Desember dalam pers-konperensi hari Kemis jl di Medan te 
rangkan, bahwa utdsan2 dari seluruh Indonesia dan Malaya 
akan menghadiri muktamar ini sebanjak 2.000 orang. Pada 
saat ini sudah datang viusan2 dari Afjeh Besar, Atjeh Timur, 
Atjeh Berat, Sumnitera Tengahjdan Tapanuli Selatan. Utusan2 

- aag Gatang dari luar Sumatera dengan kapal »Tampomas” 
akan membawa peserta muktamar sedjumlah 1.000 orang, dan 
akan aba d' Belawan toreeal 2 
Dalam muktamar ini, menurut 

keterangan ketua panitia mukta! 
mar Nuddin Lubis, akan dibitjara 
Kan dan dibahas mengenai soal2 
politik negara dan soal2 agama 
dan sudah tentu mengenai kehe 
bohan dalam negara jang terdjadi 
sekarang akan dibitjarakan pula, 
Mengenai adanja maksud? untuk 

memadjukan mosi tidak pertjaja 
pada ketua N.U.. Kijai Hadji Dah 
lan muktamar ini, Nuddin Lubis 
membantah kabar? tersebut. Dite 
gaskannja, niat jang sedemikian 
rupa tidak ada sama sekali. Ten- 
tang Konstituante, muktamar 
akan menjusun satu konsepsi jg 
akan diadjukan pada Konstituante 
kelak. 

Diterangkan, bahwa lima orang 
anggota N.U. jang duduk men- 
Gjadi Menteri dalam kabinet seka 
rang ini akan hadir dalam mukta 
mar, demikian pula Presiden dan 
Dr. Moh. Hatta telah disampai- 
kan undangan supaja Gapat meng 
hadiri pembukaan muktamar tsb. 
Ditambahkan, muktamar ke-XxX dilh 
langsungkan di Surabaja pada dua 
tahun jang lalu. 
Mendjawab pertanjaan diterang 

kan, bahwa berita? jang menjata 

Bone. 
djuga berhasil menemui 
Muzakkar sampai berita ini disiar 
kan. 

1 Desember. 

  

Grombolan Kahar 
Mengganas Lagi! 

— Di Rappang 
SAMPAI hari Kemis Panglima 

Ko. DPSST Kolonel Sudirman 
ig dikatakan oleh Major Lanade 
(Kepala Staf KPSST) akan me- 
nemui Kahar Muzakkar sedjak 
il Desember jang baru lalu, me 
nurut pembantu istimewa ,,An- 
tara” dari pedalaman, sampai 
hari itu masih tetap berada di 

Kelonel Sudirman belum 
Kahar 

Bagaimana perkembangannja Ie 

bih djauh dari usaha Ko'onel Su 
firman ini belum diketahui, tetapi 
lari japoran2 jang ada pada ,,An 
tarz” menjatakan, bahwa Kolongi 

kan adanja ketegangan antara N. Sudirman telah mengetok kawat U. Sumatera Utara Gengan N.U. 
pusat, adalah sama sekali tidak 
benar. Demikian djuga pentjarte- 

meminta agar supaja Gubernur Su 
awesi Andi Pangerang bersama 

MAN aNa Mena pan aa 3 ana Andi Mappanjukki bekas Radja 
ktamar sedjumla p. djuta 213 x “kes z 

hai 'itu tidak "benar sama sekali ( 3One hari Kemis berangkat. ke 
Didjelaskannja, biaja panitia muk 
tamar hanja berdjumlah Rp. Rp. 
600.000,— (Antara). 

  

Korban Rock 
and Roli” Di 

Makasar 
SESUDAH mengorbankan” 

berbagai gedung bioskop di Ero 
pa Bara, maka film ,,Rock and 
Ro” walaupun sudah melalui 
gunting Panjiia Sensur, telah me 
nelan korbannja jang pertama di 
Makasar, jaitu seorang petugas 
Mobbrig jang sedang mengada- 
kan pendjagaan pada loket2 jang 
dikerumuni cleh pentjatut2 kar- 
Gis telah ditikam orang. Film ig. 
d'pertundjukkan sekaligus ada 
Ira gedung bioskop, jaitu »Eity?| 
dan ,,Empres” mendapat nerha- 
tan hesar sekali, Kartjis tjatut 
didjual sampai Rp. 15,— selem- 

3cns. 

Apakah Gubernur dapat befto 
ak kesana belum dapat pendjela 
an, karena beberapa hari jl. su 

lah diberitakan bahwa Gubernur 
slah merentjanakan akan melan 

ik Kepala Daerah Minahasa jang 
yaru, Laurens Saerang pada tang 

al 24 Desember ini, sebelum ha 
1 Natal. 
Dalam pada itu laporan lain me 

1gatakan bahwa pada waktu bela 

tangan ini -ota Rapp2ang jang se 
ak dulu tidak pernah terganggu 
leh gerombolan DI/TII, dewasa 

lini banjak mengalami pengatjau 

        

Bangsa . 
Harus, 

YALAM TIKKAMAaNJ 

Lahan, banwa revolusi 
bal ini tampaknja ada 

EL ap   

nurut Presiden — 

    
     

   

njatakan, bahwa adalah" 
hal jang agak menggenibirakan, 
bahwa pemimpin2 partai sudah 
seia-sekata untuk tetap berdiri 
diatas demokrasi dan bahwa pe 
mimpin2 partai akan mengada- 
kan zelfcorrectie kedalam partai 
nja masing2. Ea 

Revolusi nasional belum 
selesai, 

Presiden Sukarno menerang- 
kan, bahwa djalan keluar dari- 
pada kesulitan2 sekarang ini ha- 
rus ditjari oleh segenap tenaga 
disegenap lapisan masjarakat de 
ngan persatuan jang kuat. Bah 
wa keadaan sekarang tidak me- 
muaskan, adalah disebabkan re: 
volusi nasional belum selesai. Se 
bab2nja revolusi nasional belum 
selesai, menurut Presiden, adalah 
karena imperialisme dan kolonia 
lisme belum mati dan bahkan ma 
sih bertjokol di Irian Barat, ge- 
|rombolan2 D.I. dan gerombolan2 
subversif lainnja masih meradja- 
lela, masih adanja kontra revolu 
si jang hendak menunibangkan 
Republik Indonesia. Dari sudut 
inilah, kata Presiden, saja tegas 
dapat berkata, bahwa revolusi 
nasional belum selesai. 

. 

Presiden kemudian mengurai- 
kan arti dan .sedjarah sesuatu re 
volusi dalam arti jang luas dan 
dikemukakannja antara lain ten 
tang revolusi agama, kebudajaan 
dan politik dan achirnja menge 
n'i revolusi nasional Indonesia. 
Dkkatakann'a, dengan revolusi 
nasional kita bermaksud meru- 
bah keadaan kita mendjadi Re- 
publik Indonesia, sesuai dengan 
proklamasi 17 Agustus 1945 dgn 
tudjuan terachir suatu negara ig 
bermasjarakat sosial, adil dan 
makmur. Suatu masjarakat so- 
sial dapat ditjapai dengar, revolu 
Si sosial dan tudjuan ini biss di 
tiapai dengan tidak perlu menum 
pahkan darah sehab segenap rat 
'at danat mendukung — untuk 

| kepentingannia — dilakukannja 
perub-han2 jang radikal. 

Sesuatu fase revolusi ti- 
dak bisa dilompati, 

Presiden mendjelaskan, bahwa 
revolusi sosial tidak usah menum 
pahkan darah, asal sadja revolu- 

sjarat2 mutlak spiritueel dan ma 
terieel. Karenanja selalu “diandjur 
kan didjalankannja 'investment of 
human skill, material dan men- 
tal investment. Sesuatu fase re- 
volusi tidak bisa dilompati begi- 
tu sadja sebab ini sudah merupa 
kan proses sedjarah dan djika 
kita. sudah mengisinja dgn keti- 

an. 
Mal2h gerombolan demikian be 

raninia hingga mengantjam den 
surat2 pada TNI supaja djangan 
keluar 1 kilometer dibatas kot:      

   
Rappang (30 km utara Pare2) 
Antara. 

  

      bar untuk klas loge. : 

Didalam gedung biskop tidak 
pernah terdjadi apa2, tjuma pada 
malam2 pertama penonton pada 
bagian muka telah berteriak2 dan 
melemparkan topi dan djas2 hu- 
Gjan mereka dan ada jang bernja 
nji bersama2 irama musiknja. 
Mengenai orang jang menikam 

anggota Mobbrig, ngga dalam | 
keadaan pajah diangkut kerumah 
sakit, sudah dimasukkan dalam 
tahanan bersama sendjatanja. Me 
nurut keterangan sementara, per 
Istiwa penikaman itu ialah akibat 
pihak Mobbrig melakukan tinda 
kan pembeslahan atas kartjis2 tja 
tutan dan salah, seorang tukang 
tjatut jang bersendjata telah me 
aikamnja. 

  

Konperensi Pers 
-Nebru 

Mahasiswa Djerman 
Timur Bergolak : 
SURATKABAR Partai Per-| 

satuan Sosialis (SED) di Republik | | 
Demokrasi  Djerman, 
Deutschland”, Kemis: memuat se 
buah tulisan mengenai pergola- | 
kan dikalangan mahasiswa di 
Djerman Timur, Menurut surat- | 
kabar tsb., ,,kaum imperialis ber 
usaha sekuat tenaga untuk me- 
lunfjurkan 
»,Gan usaha2 ini terutama keras 
di Djerman”. Ga:   .. Seterusnja dinjatakan ' bahwa: 
kelas buruh Djerman sudah siap | 
untuk memberikan pengorbanan " 

|sris-Perantjis dalam 

Sudah sewadjarnja bahwawme: 
igingat adanja agresi Inggris-Pe 
anijis terhadap Mesir achir2 ini, | 
Mesir menolak adanja orang2 Ing! 

pekerdjaan | 
5”, Apa jang dikehendaki oleh: 
seluruh Mesir ialah bahwa kapal2| 
pengangkat dan perlengkapan2 ke! 
sunjaan Inggris dan Perantjis di 
pakai djuga dim pembersihan — 
api tanpa anakbuah dan ahli2 jg 
serkebangsaan Inggris atau Peran 
is”, Dan kalau kedua negara 
venjerbu ini menentang djuga per 
nintaan Mesir jang sudah sewa- 
jarnja itu, maka ini adalah satu 
»ukti bahwa mereka dengan se- 
igadja bermaksud — menghambat 
-ormalisasi kembali pelajaran me 
lalui Terusan Suez.” Demikian- 

»Neues |lah harian setengah resmi Mesir 
sal Gumhuriyah”. 

Tan Balon2an Perantjis ? 
Kantorberita Perantjis AFP me 

ngabarkan Kemis dari Port Said, 
bahwa menurut keterangan .kala 
Ingan angkatan laut Perantjis di- 

serangan | balasan”, Icana, pemerintah Mesir »tampak 
pia sudah mengubah sikapnja, 
dan sekarang setudju kalau orang 
Ba 
meruberthkan Terusan Suez”. 

Perantjis dan Inggris ikut 

2 

“Sumber keterangan ini mengata 
besar bagi para maphasiswa jang kan bahwa pernjataannja itu di 
bisa mengal:hkan musuh2 ra 
jat, jaitu orang jg mengira bhw 
mereka boleh memfitnah kelas 
buruh atau pun menjeberang ke 
pihak musuh apabila mereka su deral Raymond Wheeler, 

d:sarkan atas pembitjaraan anta 
ra komandan angkatan laut Peran 
tiis laksamana Champion dan djen 

opsir AS 

dah lulus dalam udjian2 univer j'ng diperbantukan kepada PBB 
sitas, -Orang2 ini pitjik pikiran dalam tugas pembersihan kemba 
nja”, li Terusan Suez. Tapi sementara 

Achirnja diumumkan, bhw se itu anakbuah2 kapal2 pengangkat 

KapanTerusanSuezAkan 
j Mulai Dibersihkan ? 

Mesir Tak Setudju Anakbuah Inggris-Peran- 
tjis Ikut Serta —Pasukan2 Inggris-Perantjis 

Masih Djuga Belum Berangkat 
HARIAN MESIR ,,al Ahram” Rebo j.L mengabarkan bahwa 

pembersihan kembali Terusan Suez hingga dapat dipakai lagi bagi 
pelajaran, akan dimulai pada hari Djum'at — kalau pasukan2 
Inggris-Perantjis sudah ditarik kembali sama sekali dari Port Said. 
sal Gumhuriyah” sementara itu mewartakan bahwa Mesir, sesuai 
Gengan kedaulatannja jang sah, menolak keras keinginan2 Inggris 
dan Perantjis ikut serta dalam pekerdjaan pembersihan itu, 

PBB ' Hammarskjoeid meEngena: 
masalah pembersihan kembali Te 
rusan Suez, kata berita UP. Se- 
orang pembesar kemlu AS jang 
tinggi kedudukanja mengatakan 
kepada pembesar2 diplomasi di 
Washington, bahwa AS ingin su- 
paja Hammarskjoeld memperguna 
kan kapal2 pengangkat kepunjaan 
Inggris—Perantjis diudjung sela- 
tan dan diudjung utara Terusan 
Suez (Port Said), tapi ,,rupa2nja 
Hammarskjoeld melepaskan maks 
sudnja ini karena Mesir berkebe 
ratan”. 

Menurut dugaan, Hammarskjoeld 
lebih mengindahkan pandangan 
pemerintah Mesir daripada pen- 
dapat AS dan negara2 Barat lain- 
nja, jang ingin supaja Yerusan 
Suez selekas2nja dibersihkan lagi, 
tulis wartawan UP. Seperti dikej 
'ahui, pihak Mesir sudah berkali- 
kali menjatakan tidak berkebera 
tan apabila kapal2 Inggris dan 
Perantjis dipakai — tapi ajangan 
dengan anakbuah dan ahli2 teknik 
dari kedua negara ini. Hammars- 
kjoeld sendiri achir2 ini menjata 
kan bahwa negara2 jang bersang 
kutan dalam agressi melawan Me 
sir.itu djanganlah ikut2 dalam 

  

   
   

1g Berdjoang Daun Membangun 
Ki Romantis Revolusioner — Bung 

— Karno Tidak jMeu ,,Main Diktator" 

Ladjar W Yogyakarta hari Kemis pagi, Presiden Sukarno me 
nasional 
         

F 

Ikiatta, maka im hanjalah perbedaan ! 
ut Presiden — Bung Hata melihat revolusi ini dalam arti 

jang sempit dan Presiden melihatnja dalam arti jang 

suatu 

si ndsional ini sudah diisi dengarfteri2 jang duduk dalam -kabinet 

kop 

kit eksesnja demokrasi. Hanja de 
ngan demokrasi jang terpimpin 

mentjapai apa 
kan 

  

  

    

    
   

8 ngan Orang? Hong- 
j(garia Xe 1URSSS$| 

lalu membantah bhw ada orang2 
Hongaria jang berontak jang di- 
buang kewilajah Uni Sovjet, dan 
dikatakan bahwa memang ada 
(pembuangan orang2 Hongaria, 
»tapi djustru  bukannia kearah 

timur, melainkan kearah barat, 
kenegara-negara kapitalis”, 

A dihadapan mahasiswa dan pe 

beium selesai dan djika dim 
an pandangan dengan Bung 

pengertian, sebab — me 

  juas. 

  

Dalam hubungan : |ga investment tersebut, maka) Menurut radio Moskow, »ka- 4 | sepsinja untuk enian an. e Beban darah tidak akanjlangan2 barat jang tertentu me- 
3 |adaan masjarakat se arang Mi,lada, bahkan orang tidak akan|melihara kaum pengungsi Honga 

Presiden Sukarno dalam perte-| merasakan adanja revolusi sosial. Iria untuk kepentingan sendiri”. muan dengan tentara. polisi, 1 | Tentang pernjataan Bung Hat|Dikatakan bahwa oranci2 itu di- monpradja dan kedjaksaan mel, jang pernah mengatakan, bahjambil tjap djarinja, diberi nomor 
wa romantiknja revolusi sudah 
habis. Presiden mengatakan, bah 

|wa setiap bangsa jang berdjuang 
dan membangun harus hidup da 
|lam susunan romantik. Dgn. me 
ngambil tjontoh keadaan di Sov 
|iet Unie dimana kini sedang dila 
kukan pembangunan  besar2an. 
diterangkan, bahwa detik dan den 
|tam jang hebat dalam pabrik? 
mesin misalnja dapat menimbu! 
kan suatu romantik dj'ka kita 
berdjiwa revolusioner. Segala ke 

dan dimasukkan kam»2 kawat 
berduri. Dikatakan bahwa kaum 
pengungsi itu didjadikar bahan 
bagi mata2, dalam ranjka orga- 
nisasi mata2 NATO, 

Seperti diketahui, € urubitjara 
pemerintah Hongaria (pemerin- 
tah Janos Kadar) bebe-apa ming 
gu jl. menjataka, bak va pada 
permulaan pemberon akan di 
Hongaria memang ben?r sda pe 
muda2 pemberontak Hongaria 

Ilusaha Dj 

  

RADIO MOSKOW Rabu jg 

  

Usaha Mereka Baik 

DIDAPAT KABAR jang 

telah diadakan pertemuan jang 

waktu jang singkat 

sing-masing, 

Perlu diketahui 
N.U. maupun Masjumi 

konggresnja. 

Idham Chalid ngotot ? 
Berdasarkan gerakan tersebut, 

jang oleh D.P, N.U. dianggap se 
bagai bahaja perpetjahan dalam 
N.U. maka ada kemungkinan 
D.P. NJU. terpaksa menjetudjui 
bubarnja kabinet. Tetapi dari lain   jang dibuang ke Uni Soviet, ..ta 

pi mereka semuanja sudah 'dipu 
langkan” Sebeliknfa pihak Ba! 
rat mengatakan bahwa ..beribu 
ribu pemuda Hongaria telah. di 
angkut dengan keretaapi2 barang 
kepembu:ngan di URSS.” 

(Antara) 

giatan dan kesibukan? jang he- 
bat merupakan romantik dalam 
sedjarah dan  iramanja - bangsz 
dan djatuh bangunnja sesuatu ne 
gars adalah djuga romant knia 
sedjarah. Kareng itu, demikian 
Presiden, dlm usaha pembangu 
nan kita, rakjat Indonesia harus 
romantis revolusioner, Ke 

  

Konsepsi diumumkan pa- 
da waktunja. 

“Dihadapan tentara, pamongpra 
dja, polisi dan kedjaksaan, Pre- 
siden menitik beratkan pidatonja 
pada pendjelasan mengenai de- 
mokrasi jang olehnja dikatakan, 
bahwa keadaan jang tidak me- 
muaskan sekarang ialah akibat 
dari ekses2nja demokrasi. Menu 
rut Presiden Sukarno, kita meng 
import demokrasi Barat begitu 
sadja, demokrasi jang sesungguh 
nja tidak sesuai dgn kepribadian 
|bangsa Indonesia. 

Bagaimana isi" konsepsinja un- 
tuk menjehatkan demokrasi kita, 
menurut Presiden, akan diumum 
kan pada waktunja jang tepat 
untuk itu dan dalam hubungan 
ini Presiden menegaskan lagi, 
bahwa djustru karena ia tidak 
mau ,,main diktator”, maka kon 
Isepsinja itu kini sedang ditindiau 
bersama-sama dgn seorang ahli 
ketata:negaraan seperti Prof. Dio ' 
kosutono itu dalam rangka Un- 
dang2 Dasar Sementara. 

Miss Ah You 
PERISTIWA TJIUMAN M 

Karno ketika Bung 

menimbulkan banjzak reaksi te 

tiutjuran atau 

have I to do?” 

dengan fjiuman pula,   
Diantara hadirin jang terdiri dari 
kan tjerita Bung Karno, 

Beberapa waktu jang lalu pe 'idak. Tapi terang sekali 
mimpin2 partai telah mengusaha 
kan pertemuan- di Djakarta dan 
telah mengambil keputusan jang 
kira2 demikian: memperiahankan 
kabinet sekarang ini, tetip ber- 
pegang kepada demokrasi, me- 
ngusahakan zelfcorrectie dalam 
partai masing2 dan memperting 
gi gezagnja Pemerinta hdan men 

sekarang, demikian Presiden ' jg. 
landjutnia “mengatakan. — bahwa 
tetap berdiri diatas dgmokrasi 
memang adalah jang sebaik-baik 
nja untuk dasar ketatanegaraan 
kita dan tentang zelfcorrectie sp Ni 
1s Ingin melihat betul2 didjalan 
kan oleh pariai2. 

Demokrasi jg terpimpin. 
Presiden mendjelaskan, bahwa 

demokrasi jang terpimpin adalah 
jang tjotjok dgn pribadi bangsa 
Indonesia dan setelah menindjau 
keadaan diluar negeri ia mendja-| tintahan boneka Inggris. 
di jakin seteguh-teguhnja, bahwa 5 2 Tlah Tana diika Da meng- Menurut Sparks, »l ebih d aa i demokrasi dari Barat. Kalau 1.000 orang, diantaranja politisi, 
kita mengimportnja seperti seka- Pemimpin keagamaan, Dean, rang-ini, maka inilah sebabnja (Sir tentara dan saudagar2 kini 
masjarakat kita menderita penja- | Sedang meringkuk dalam pendja ra, karena ikut dalam komplot 

itu, dan menurut wartawan Ame- 
rika tadi ada jang sudah mendja 
lani hukuman mati. Seterusnja 
dikatakan bahwa presiden Nas- 
ser lekas mentjium bau adanja 
komplotan jang hendak menga- | 

coup pada saat jang ber! 
tepatan dengan penjerbuan Ing- 
gris-Perantjis-Israel, Nasser me- 
ngabaikan musuh jang berketok 
dipintugerbang Kairo, utk mem- 
basmi musuh didalam selimut” 
Menurut suratkabar tsb., kom- 
plotan ini baik terdiri orang2 
Mesir maupun orang2 asing. 

HARIAN AMERIKA ,,New 

dan menggantikan pemerintah   

  

jang mentjerminkan sikap dan 
djiwa bangsa kita inilah kita bisa 

jang ditjita-tjita- 

la jakin, bahwa pembangunan 
hanja dapat dilakukan dengan 
persatuan jang kompak, persatu 
an jang dapat ditimbulka, oleh 
demokrasi jang tjotjok untuk ki 
ta. Djika kits tidak pada waktu 
nja mengadakan koreksi, maka 
negara dan bangsa tidak akan 
mengalami nasib jang baik. De 
mikian antara lain Presiden Su 
karno. 

. Pertemuan peringat- 
an 19 Desember. 

Selain mengundjungi upatjara 
pemberian gelar doktor honoris 
causa kepada Ki Hadjar Dewan 
toro dan mengadakan dua kali 
tjeramah, Presiden telah berbitjas 
ra sebentar dihadapan rakjat jg 
berkumpul dihalaman gedung Sa 
sono Hinggil utk memperingati 
"hari penjerbuan ' Belanda ' ke 
Jogia tanggal 19 Desember”. 

Dalam pidatonja jang singkat 
sekali dalam pertemuan diluar 
'rentjana ini, Presiden meminta 
rakjat utk tetap mempertahankan 
"persatuan dalam menghadapi pem 
bangunan negara. Djuga Presi- 
den telah menerima kedatangan 
delegasi peladiar dan mahasiswa 
di Gedung Negara dan kepada 
mereka ini dikatakannja, bahwa 
utk mentiapai tjita2 negara kesa 
tuan proklamasi, kerakjatan dan 
keadilan sosial, pemuda2 harus 

Dikatakan seterusnja — bahwa 
komplotan tsb. bermaksud memu 
lihkan keadaan Megr seperti di 
zaman lampau, berpolitik pro- 
Inggeriss melakukan politik per 
dagangan jang menguntungkan 
Inggris, menjelesaikan masalah 
Terusan Suez sedemikian 
hirgga menguntungkan 
gang2 saham Suez: Canal Com- 
pany di Inggris dan Peranjjis. 

. sDan pemimpin2 komplotan itu bermaksud naik taxi untuk 
mengisi kursi2: kab'net jang Io- 
wong sert. kirim delegasi untuk menghadap ke. Whitehall (peme rintah Inggris) untuk menerima kerelaan 1g dianugerahkan oleh Seri 'Bagind. Ratu Inggris”, ka ta Sparks. Seterusnja ia berkata: Sudah berabad-abad lamanja ki ta mendengarkan dongengan bah wa dinis rahasia Inggris itu me rupakan kombinasi daripada Sherlock Holmes Scotland Yard dan Sergeant Prido (detektif dz   pekerdjaan membersihkan .kemba- 

li Terusan Suez. (Antara).   berhubungan dgn rakjat dan men 

Bang Karno Gemrobjos 
Ketika jHarus! Mentjium 

Karno mengundjungi Univeristas Honolulv dalam perdjalanannia ke Amerika Serikat, seperti diketahui telah 

megang kuat adat dan hukum agama Islam. Kissah tjiuman itu cieh Bung Karno ditjeritakannja 
dengan berkafa, bahwa ia sesungguhnja merasa ,,keringatnja ber- 

gobjos ketika Miss Ah You me-ngok pipinja”. 
Demikian istilah jang digunakannja. ,,Saja bingung”, kata Bung 
Karno, ,,dan saja tanjakan kepada 

Didjawab, adalah kebiasaan, bahwa setiap pem- 
besar jang di tang mendapat tjiuman sebagai tanda penghormatan. 
Memang sehari sebelumnja, sudah diputuskan, bahwa jang harus 
melakukannja ialah mahasiswa Carol Ah You 
Beauty Oueen of the Pacific itu. 

Gjika tidak it 
kinaan”. Bung Karno katakan, bahwa skeringatnja makin gobjos 
fapi saja terpaksa me-ngok kembali Miss Ah You” 

sumber jang sangat boleh diper- 
tjaja wartawan kita di Djakarta 
mendapjt kabar bahwa Idham 
Chalid sudah tegas akan mema- 
tahkan golongan jang menghen- 
daki djatuhnja kabinet baik dim. 
konggres maupun dalam Dewan 
Partai N.U. dewasa ini. 

Di Honolalu 
iss Carol Ah You kepada Bung 

rutama dari golongan jang me- 

ketika berada di Jogjakarta 

Presiden Universitas: what 

bahwa baik 
dalam 

waktu singkat akan mengadakan 

a 

'I|BbpTokohNU Masjami 
(Telah Sepakat UtkiBer- 

jatahkan'Kab. 
| DP NU Akan Terpaksa Setadjui, Bubarnja 
Kabinet? 1— IdhamgCholid &kan (Patahkan |: 

Maupun Ulm Kongres 
Dalam Sidang DP NU 

dipastikan kebenarannja, 

dihadiri oleh beberapa tokoh N.U. 
dan Masjumi. Adapun pokok pembitjaraan dalam pertemuan ter- 
sebut adalah mengenai kemungkinan bubarnja kabinet. Didalam 
pertemuan tersebut diperoleh suatu kata sepakat, bahwa dalam 

akan diusahakan bubarnja kabinet dengan 
melalui partainnja masing2. Selandiutnja didapat kabar. bahwa 
apabila usahanja tersebut mendapat tentangan dari partainja ma- 

jang berarti tetap dipertahankaanja kabinet maka 
masing2 akan mengadakan oposisi dalam konggres partainja. 

Hanja Ada Satu 

  

Tiongkok 

rensi persnja 
Club pada 
Washington, 

malam Kemis 
mengenai masalah? 

kah ia membawa pesan pribadi 
dari perdana menteri RRT, Chou 
En Lai, mengatakan bahwa ja ti- 
dak membawa sesuatu pesan apa 
pun dari P.M, RRT itu, tetapi ia 
-elah mengadakan pembitjaraan2 
dengan Eisenhower tentang ma- 
salah2 jang berhubungan dengan 

agan itu menamakan Chou En 
Lai sebagai seorang ahli negara 
ang mengagumkan. 

Ditegaskan oleh Nehru bahwa 
hanja ada satu negara Tiongkok, 
Jan menambahkan bahwa ia ti- 
lak sependapat akan tetap ada 
nja apa jang dikatakan ,,dua Ti 
ongkok”. Selandjutnja menurut 
AFP, atas pertanjaan apakah ia 
berpendapat bahwa negara2 jang 
masih tetap mengakui pemerin- 
tahan Tjiang Kai Sek sebagai 
satu2nja pemerintah Tiongkok 
itu adalah salah, PM Nehru men 
djawab, bahwa negara? tsb. da 
pat melihat dari peta bumi bah 
wa Formos., bukanlah Tiongkok 
seluruhnja. 

Ttg. masalah perlu 
2 | fjutan persendjataan. 

Lebih djauh Mass mewartakan,   
jang digelarkan 

»Excellency harus membalasnja 
ulld be an insult, peng- 

pemuda-pemudi jang mendengar- 
tampaknja ada jang pertjaja ada jang 
suasana mendjadi riuh rendah dengan 

gelak ketawa digedung Sasono Hinggil Jogja itu, (Antara). AAA ERA AA KR R BE EREKRE 

Nasser Tumpes Komplo- 
tan/Inggeris Jg':Guling- 
“kan Pemerintah'? 

1000 Orang Biang Keladi Kini Meringkuk 
Dim Pendjara — Tudjuan Komplotan Meng: 
. ganti Pemerintah Nasser .Dengan Pe- 15 

merintah Jang Pro Inggeris 
York World Telegram” Rebo .. 

muat sebuah tulisan dari wartawannja jang achir2 ini datang dari 
Kairo, bernama Fred Sparks, jang mengatakan bahwa pemerintah Mesir berhasil. membongkar komplotan untuk merebut kekuasaan 

jang sekarang dengan suatu peme- 

Hakim2 Honga- 
ria Di MasaSilam 
Tak Merdeka 
KANTORBERITA Hongaria 

MTI mengabarkan Kemis, bhw. 
menurut keterangan menteri ke- 
hakiman Hongaria Ferenc Nez- 
yal, dibawah pemerintahan jang 
lampau di Hongaria hakim tidak 
merdeka. Bukan sadja djaksa2, 
tapi djuga hakim dipaksa melaku 
kan kegiatan2 jang bertentangan 
dengan perasaan moral mereka. 
Hingga banjak kesalahan besar 
ferdjadi:. 
Sekarang pemerintah berusaha 

sekuat2nja untuk mendjamin supa 

ia kemerdekaan hakim terdja- 
min, dan dimasa depan para ha 

kim dan djaksa tidak bisa dipak 
sa melakukan hal2 jang beriawa 
nn dengan rasa moral ntreka, 

kata menteri dimuka konperersi 
pertama para anggota mahkamah 
agung semendjak petjah pembc 
rontakan di Hongaria. (Antara). 

' Bekas Menteri 
(Irak: Dipendjara- 
F3 'kan| ps1 8 
»Tuduhan':! Kegiatan, 

Anti-Negara — 
PENGADILAN Irag di Bagh- 

dad Rebo j.I. mendjatuhkan huku 
man pendjara selama 3 : 
atas diri Kamil Shadirshi, bekas 
menteri dan pemimpin Partai Na 
sional Demokrat (partai tengah- 
mengiri) sampai partai ini dibubar 
kan dalam tahun 1954, 
Shadirshi didakwa melakukan 

kegiatan2' ,,anti negara” dan hu   het”. (Antara)   lam lelakon televisi AS . Drap. djadi pemuda rakjat. (Antara). : Tan 
  

Irian Barat jang diduduki Belan 
da dan baru tiba di Djawa “Ti 
mur, kepada .,Trompet' Masjara 
kat” menerangkan hari Rabu, bah 
wa rakjat Irian “Barat sekarang 
makin bernafsu utk bergerak me '   “karang sudah ad, usul2 untuk Ji ggris, dan Perantjis jang sudah 

mengachiri keadagn jang tak Me ada di Port Said telah menjata 
muaskan dikalangan pendidikan 
tinggi. Seterusnja harian tsb ber 
seru kepada kaum buruh supaja 
mend :iangi universitas2 dan sej 
kolah2 menengah atas untuk me 
mupuk tali persahabatan dgn sis 

I 
  

kan 
pun dibawah pengawasan PBB. 

  

ngan terus bekerdja, biar 

Pertentangan paham AS 
— Hammarskjoeld ? 

Kementerian luar negeri AS ma 
lam Kamis j.l. dikabarkan merasa 
tidak puas dengan sikap sekidjen. 

GGU INI” No. 

ngusir kolonialisme Belanda dari 
Irian Barat, karena mereka mera 
sa makin tertindas hidupnja dise 
gala lapangan. Padjak2 dinaikkan, 
keinginan2 rakjat”" ditekan, pemu 
da2 jang hendak melandjutkan pe 
ladjarannja dilarang, terhadap bu 
ruh jang disangka pro Republik 

  

  

Rakjat Irian Makin Bernatsu Utk 

kumag pendjara 3 tahun itu ada 
lah hukuman maximum menurut 
hukum pidana Irag, bagi perbu 
atan ,.derigan sengadja menjiar 
kan Kibarkan bohong, dengan 
maksud menngganggu keamanan 
umum, memperlemah pemerintah   Mengusir Kolonialisme Belanda 

2 ORANG bernama M dan Kgindonesia diambil tindakan keras: kedjam terhadap orang2 Indone 
jang berhasil melarikan diri dari perumahan, gadji serta kesehatan sia umumnja dalam kehidupan se 

rakjat tidak diperhatikan. Oleh se hari2, dan lain2. 
bab itu sekarang rakjat Irian Ba 
rat hanja tinggal menanti .koman Sebelum M dan K meloloskan 
do sadja untuk bergerak mengada diri dari Irian Barat, orang2 Be 
kan perlawanan. Demikian kete anda disana telah menangkap 8 
rangan, M dan K. orang bangsa Indonesia karena di 

tiduh pro Republik Indonesia. Ke 
Dikemukakan beberapa tjontoh tiuali itu pemuda2 dari Serodianri 

lainnja tentang perlakuan kedjam “iap2 hari Sabtu diharuskan mela 
Belanda terhadap bangsa Indone porkan diri kepada kekuasaan Be 
sia di Irian Barat, seperti pembu landa sebab mereka ditjurigai pro 
nuhan atas pemuda2 Indonesia Fepublik Indonesia. Bagaimana na 

karena dituduh pro Republik Indo sib 'pemuda2 tersebut selandjut- 
nesia, tindakan2 penghinaan jang nja, M. dan K. tidak mengetahui, 

2d 
  

  

dan memperkuat pengaruh asing 
di Irag”. 

K Isi surat dakwaan. 
Dalam surat. dakwaan terhadap 

Shadirshi dinjatakan bahwa ia 
bersama orang2 lain jang bukan 
warganegara Irag telah menanda 
tangani seputjuk suratkawat jang 
dialamatkan kepada ketua senat, 

bahwa ketika ditanjakan untuk 
memberikan komentarnja merge 
nai masalah perlutjutan persendja 
taan, PM India tsb. menundjuk 
kan bahwa ia jakin perlutjutan 
persendjataan itu berarti suatu pe 
ngurangan jg sebenarnja atas per 
sendjataan, tenaga manusia (djum 
I h anggaut» tentara) dan pemba 
tasan2 sendjata2 modern. 

Ia tambahkar, bahwa disamping 
tirdekan2 pengurangan itu harus 
1 h disertai pula suatu matjam per 
s”tudiuan mengenai tjara2 men- 
d'amit bahwa masing2 pihak tidak 
alan melanggar persetudjuan jang 
telah ditiapai. Ia tundjukkan sete 
rusnja, bahwa menurut pendapat 
n'a pendirian2 AS dan Uni So 
viet dalam maselah itu terhadap 
atu Sama lain adalah mengagum 
Yan. 

Tentang masalah Timur 
Tengah. 

Mengenai kemungkinannja di 
tjapai suatu penjelesaian masalah 
di Timur Tengah, Nehru mendje- 
laskan bahwa agresi terhadap Me 
sir oleh Inggeris, Perantjis dan 
Israel telah menjebabkan masalah 
tsb. mendjadi bertambah lebih 
sulit daripada sebelum terdjadi 
agressi itu.- Ditandaskan oleh 
PM Nehru kemudian bahwa pada 
pendapatnja satu2nja penjelesaian 
daripada masalah Suez haruslah 
ditjapai dengan bersandarkan ke- 
pada pengakuan kedaulatan Mesir 
atas terusan tersebut. (Antara). 

  

TAK BENAR BULGARIA ME 
MANGGIL TANK? SOVJET 
Kantorherita Bulgaria mewar- 

takan banwa suratkabar Partai 
Kemunis Bulgaria ,.Rabotniches- 
ko Delo” telah membantah kabar 
kabar pers Turki dan Junani, 
jang mengatakan bahwa pemerin 
fah Bulgaria telah minta bantu- 
an tank2 tentara Sovjet. untuk 
membubarkan demonstrasi2. Di 
terangkan bahwa di Bulgaria 
sama sekali tidak terdjadi keru- 
suhan2. 

Ishibashi, menteri perdagangan, 
Djepang, 

Liberal Demokrat (konservatif), 

Tjalon Partai Sosialis, Nosa- 
buro Suzuki, kalah dalam pemu 
ngutan suara dalam parlemen. 

Dalam kata itu sidang parle- 
men Djepang hari Kamis terpak 
sa ditunda sampai 2 kali, sebe- 
lum kedua fraksi jang bertenta- 
ngan didalam Partai Liberal De 
pnuat achirnja setudju apabila 
shibashi diangkat djadi PM. Ishi 
bashi segera mulai merundingkan 
pembentukan kabinet Liberal De 
mokrat baru. Terpilihnja Ishiba- 
Shi ini dilakukan 5 hari sesudah 
timbul pertjektjokan politik me- 
ngenai pembagian  kedudukan2 
penting didalam partai. : 

Menurut dugaan, sekdjen. Par 

bahwa 
beberapa malam jl. dirumah seorang tokoh N.U. di Djakarta 

PERDANA MENTERI India, 
fawabarlal Nehru dalam konpe- 

di National Press 
di 

internasional, atas pertanjaan apa 

3 . P.M, Nehru dalam hubu- | BEABAKAN IR # b | Upatjara keberangkatan tadi dimulai di Staf Kwartier jang menda 

  

  achirnja mendapat idzin dari ko 
mandan Inggris untuk memasuki 

departemen penerangan Mesir, pe 
nolakan ini didasarkan atas per- 
timbangan supaja para wartawan 
djangan 

Ishibashi P.M. Djepang 
PARLEMEN DJEPANG Kemis 

untuk menggantikan Ichiro Hatoyama jang telah meng- 
undurkan diri. Pengangkatan Ishibashi disetudjui oleh 291 suara: 
dalam madjlis rendah dan 150. suara dalam madjlis tinggi. Sebagai- 
mana diketahui, Ishibashi Djum'at 

  

Pada tgl. 21 Desember 1956 dari. Setasiun Tawang telah mening- 
galkan Semarang untuksmenudju ke Djakarta 2 Kompi T.NJI, untuk 
'kemudian bertugas sebagai Polisi PBB/ di Mesir. Gambar tsb. me- 
nundjukkan rombongan T.N.I, sedang. memasuki wa jon K: A. 
dengan mendapat perhatian besar. Doa restu dari para hadlirin ada 

sehat walafiat”, : 3 
(Photo: ,,Suara Merdeka”). 

Selamat Djalan Dan Pegang 
inap “@ $ n .— Teguh, Sapta Marga, 
Pesan" PanglimayTT. IV Kpd.:2 Kompi TNI 
Je. Meninggalkan Smg. Utk..Bertugas Sbg. 

: Polisi PBB Di Mesir 
DENGAN DIHADLIRI Gubernur Mangunnegoro, Kepala Polisi 

Djateng, Residen, Wali Kota Semarang dil. instansi tentara, sipil 
dan anggauta Persit di Semarang, Djum'at pagi t@lah meninggalkan | 
Kota Besar Semarang dengan Kereta Api dari Setasiun Tawang 
untuk menudju ke Djakarta 2 Kompi TNI jang masing? terpimpin 
cleh Kapten Sukarno dari R.I. 13 dan Kapten Suprapto dari R.I. 14 
untuk selandjutnja melakukan tugas di Mesir sebagai Polisi PBB. 

  

  
pat perhatian besar dari kalangan masjarakat, tegutama didjalan?, 
waktu mereka menudju ke Setasiun Tawang. Ke ena 
Dalam piaatonja Panglima TT Achirnja Let. Kol. Suharto ms 

IV Let. Kol Siulan di Staf Kwar Kankan supaja nama TNI ajang 
tier a.l. dikatakan, bahwa ' mereka sampai ditjfmarkan. a 
akan meninggalkan tempat dan | Kemudian kepada 2 Komanti 
tanah air untuk dalam Waktu jang 
tidak tetap melakukan tugas se 
bagai Polisi PBB di Mesir. Laks: 
nakanlah salah satu sila jang mer 
Gjadi dasar kita, jaitu prikamanu- 
siaan, demikian Let. Kol. Suhar- 
to jarg selandjutnja mengatakan, 
bahwa disana saudara2 tidak men 
tjari lawan, tetapi mentjari ka- 
wan dari negara2 lain dan pergu 
nakanlah kesempatan itu sebaik2 
nja, karena penting untuk TNI. 
Pegang teguh Sapta Marga", de- 
mikian Let . Kol. Suharto jang 
selandjutnja mengandjurkan perlu 
nja persatuan jang kokoh dianta 
ra kalangan TNI dan setelah tiba 
di Mesir dapat pula menjesuaikan 
diri dengan keadaan ditempat tsb. 

Iui musikkorps Staf Divisi P: 
ponegoro, 2 Kompi itu lalu mc 
ninggalkan halaman Staf Kwartier 
untuk Mmenudju ke Setasiun Ta- 
wang. 
Dihalaman Setasiun Tawang 

diadakan upatjara, dimana 
Suharto telah mengalungkan ka- 
angan bunga kepada Kapten Su- 
arho dan Kapten Suprapto, se- 
langkan beberapa bingkisan pun 
diterimakan kepada pimpinan 2 
(Kompi itu oleh Persit, Ketua DP 
IRDP dan organisasi masa dari 
'golongan kiri. Dengan utjapan ,,se 
lamat djalan dan berdjumpa pula 
dalam keadaan sehat walafiat, 
2 Kompi lalu meninggalkan Se- 
marang. 2 

" Pesan Bu Suprapto 
Kapten Suprapto. 

Kepada pers dan RRI BugPrap ' 
Port Said Siap to selaku ketua Persit menjata- 

Menjambut Kemana nba pagan 
b Masa P zr tidak begitu berat dibanding dgn 

alinjas Pasukan 

Mesir 

tugas menghadapi musuh di front. 

KOTA Port Said Kemis dalam 

Tetapi Bu Prapto pertjaja peguh, 
bahwa dalam menunaikan tugas 

keadaan suasana sukaria, djalan2 
dihiasi — ssmuanja untuk me- 

itu mereka akan dilindungi oleh 
Tuhan Jang Maha Esa jang akan 

njambut kedatangan kembali 
alat2 negara Mesir dan merajakan 

melindungi pula 2 Soma TNI itu 

enjahnja serdadu2 agresor dari 
Port Said. Lapangan terbang al 

untuk kepentingan negara jang 

Djamil, dekat Port Said. mula! .. 

lebih berat. Kapten Suprapto 
mengharapkan bantuan mor?? kepk 

hari Kemis siang diserahLan ke- .. 
pada pasukan polisi PBB oleh Suara Ngawur 

Belanda 

da. seluruh warga Divisi P. Dipo 
negoro, agar tugas kewadjiban jg . 

angkatan udara Inggris-Perani's 
jang telah banjak menimbul' 

Katenja Kabinet In- 
donesia Alami Krisis 

pun 
ibu 

PPP PPn, 
dan 

  

diletakkan itu dapat dilaksanakan 
sebaik-baiknja. 

korban dikalangan pendudui 
kota Port Said.. 

Mungkin sebagai sematjam de: 
monstrasi atau memperlihatkan 
kekuatan, pesawat2 terbang pe 
ngangkut kepunjaan Prantjis dan 
pesawat2 terbang pantjargas Ing 
gris Rabu jang lalu sepandjang 
hari berderu-deru dan berdjerit 
dierit diatas kota, terbano ham 
pir menjerempet atap rumah2. 
kadang2 terbang sil:m. menjelun 
dup lalu naik keatas lagi. 

dio Belanda) memberitakan, bhw 
I.T, VII telah memusatkan ten- 
iara didaerah perbatasan dengan 
sendjafta2 modern. Dikatakan dju 
ga, RMS di Seram masih 2.000 
orang dan belum dapat dibasmi, 
Dan kabinet — kata radio Be- 
landa ita — kini alami kriss he 
bat, akibat PNI minta supaja 
Menteri Luar Negeri tarik diri 
dari kabinet. 

Begitu antara lain siaran radio 
Biak, (Antara). 

»Bnjahlah Eden, sipendja- 
hat! Hidup Nasser”, 

Berita Reuter dari Port Said 
mengatakan bahwa kira2 200 war 
tawan asing dan Mesir' Rabu Tk 

  

. 

Latar Belakang 
kota Port Said. Menurut kepala 

melihat kedjahatan2 jg 
dilakukan oleh serdadu2 agressor 
terhadap penduduk. Kundjungan 
para wartawan ini disambut dgn 
gembira oleh penduduk, jang ber 
kelompok2 mengelilingi mereka, 
terdengarlah pekik2: ,Enjahlah 
Eden, sipendjahat ! Hidup Nasser” 
Pada waktu itu seluruh kota Port 
Said, ketjuali daerah pelabuhan- 
nja, sudah dalam pengawasan po- 
lisi PBB. 

Kaptin Malik 
UMUM TELAH mengetahui 

bahwa baru2 ini telah dil IR 
penangkapan terhadap tiga per- 
wira jang tersangkut dalam gera- 
san Lubis. Satu diantaranja Kap £ 
ten Malik, perwira dari M.B,A.D, 
Dari sumber jang sangat diper- 
fjaja didapat kabar, bahwa pe- 
nangkapan terhadap “dirinja ada- 
lah karena Kapten Malik mene- 
rima perintah langsung dari Kol. 
Z. Lubis, untuk menjerahkan se- 
putjuk surat kepada Kol, Gatot 
Subroto Wk. KSAD. 

| 
Pad, waktu ' Kol, Z. Lubis 

akam meninggalkan postnja, te 

telah mengangkat Tanzan 
mendjadi perdana menteri baru 

Jl. dipilih djadi ketua Partai 
menggantikan Hatoyama. 
tai Liberal Demokrat Nobusuke 
Kishi akan diangkat djadi men 
teri luar negeri. Kishi adalah to- 
koh jang banjak djasanja dalam 
usaha pendekatan: antara Dje- 
pang dan URSS. Diduga bahwa 
sekdjen. baru partai konservatif 
Djepang adalah Takeo Miki, be 
kas anggota partai Progresif 
(partai Shigemitsu) sebelum par 
tai ini dilebur. Menurut UP, Ha- 
toyama (umur 73 th.) waktu me 
letakkan djabatannja mengatakan 

  
lik didekat mesdjid Tanah Abang, 
Dituturkan, pada waktu itu Ko 
lonel Lubis memakai  sarong, 
djas dan pitji, Ada kemungkinan 
dia baru sadja turun dari sem- 
bahjang Isa. Olehnja telah dite 
rimakan seputjuk surat: kepada 
Kapt, Malik, agar suka menerus 
kan surat tsb kepada Wk. KSAD 
Kol, Gatot Subroto, Kemudian 

sampaikan kepada Kol. Gatot Su     nja 72 tahun (Antara). A.H, Nasution: 
  

WAKIL PRESIDEN 

Amerika Ada Dj. 
taTerbuka” Bagi Pengungsi'Hongaria? 

1 Pn Amerika diri dari ribuan orang lagi jang menudju keperbatasan tirai besi, Serikat, Richard Nixon, pada ha menentang komunism 
ri Kamis mengadakan kundjungan permulaan pemberontakan di Ho 
keliling ke kamp2 kaum pelarian psaria. Nixon meninggalkan Wi 
Hongaria di Austria jang letak-' 
nja 11 mil dari perbatasan Honga!   dalam mana mereka mendesak 

supaja didjatuhkan 
atas, diri ,,komplotan jang mem 
bolehkan minjak Iraa mengalir ke 
Haifa untuk dipakai oleh Tsrael- 
Inggris-Perantjis terhadap negara2 
Arab”. . Djaksa mengatakan bah- 
wa Shadirshi tahu betul bahwa 

fa, karena bagian dari pipa -mi- 
njak jang mengalirkan minjak 
dari Irag ke Israel sudah diputus 
kan di Jordania dalam tahun 
1948. (Antara). 

8 
  

tahun baru? —Gumpalan' 
?perhatian 'dunia- 

ria. Kundjungannja untuk meli 
hukuman2 hat2 keadAan di kamp2 itu akan 

(disusul dengan politik pintu terbu 
ka AS bagi para kaum pelarian. 
Kalangan2 jang mengetahui ka 

akan, bahwa kundjungannja 

' enerimaan dari 144.285 

itu/Nousiedl, hanja 11 mil dari per 
minjak tidak bisa sampai di Hai-! idak hanja akan mengakibatkan batasan Hongaria, dimana te.da 

orang pat beribu2 orang pelarian 
longaria jang melarikan diri kelelah melintasi daerah rawa jang 
-ustria, akan tetapi djuga sebul unji. Djika dia mau, para pem 
h legiun jang terlupakan jang terlbesar Austria akan membawa dia 

" Antara lain isinja: serbasserbi hari Natal — Dari mana asal 
Ipadang pasirfjang sedang Fmendjadi 

Bahasa wanita "internasional -Bob Murrow“'gondol 2 me- 'dali emas-Muslihat istimewa utk mendjebak 

Djalankan Politik ,Pin- 

2  sebeium akan tetapi Nixon mewilib route 
jang agak berdjauhan dgn perba. 
tasan, 

na setelah mengadakan  kundju- 
ngan kehormatan kepada perda 
pi menteri Julius Raab dan pe- 
impin2 Austria jang terkemuka 

@innja, 

Para pembesar Austria merga 
akan, bahwa menurut pendapat 
nerekas 500 orang pasukan kea- 
nanan jang mengawal Nixon yju 
up memberikan perlindungan ke Jang dia hampir pertama2 ialah padanja terhadap tiap insiden, 
jika dia ingin melihat dgn mata 
epala sendiri keadaan diperbatx 
an. Ketjuali para sengawai ira 
emua polisi dan serdadu2 keama 
an didaerah perbatasan dlm kea 
aan siap. (Antara). 

  

jang 

  

itu kartu 
“sasaran 

pendjahat - dll, lagi. 

    

REBO malam radio Biak (ra- 

Ditangkapnja 

lah bertemu dengan Kapten Ma “ 

oleh Kapt, Malik surat tsb. di " 
bahwa ia merasa menjesal ,,ke-|broto dilapangan terbang Kema kuatannja kurang besar untuk|jOran, 4 mentjiptakan perdamaian  dunia| ,.Selandjutnja dapat dikabarkan , dan kebahakani Kn Pa n3 berisi Pa : 2 , 3 an Kolonel Lubis, jang tidak su Ishibashi lebih ,,muda ! UMUT-| ka nftmenuhi panggilan KSAD 

  

lah ,,selamat djalan dan sampai berdjumpa pula dalam keadaan 3 

   

Kompi itu diberi ,,Sapta Margg” 2 
dan dengan berbaris jang di K 

  

     

     

    

    

   

   

  

   
    
   

   

          

     

   
   

 


