
    

   

   
   
      

    

    

     

  

'dapes dan kota2 pus: 

rupakan 
ner. 4 

Marosan 

| Soketif Ini adalah sisa2 dari pendjahat2 fascist jang bersendjata jang telah dikirimkan ke Bu 

Dijelaskan selandjutnja bah- wa gerakan itu jang dimulai diy 

Hongarin pada 23 Okisher staf 
“lah tidak populer dan dje is me 

gerakan anti revolusio- 

mendjelaskan bahwa 

   Na Bau 

ep' g Pabrik2 Den Pusat2 Industri — 
Ia Resmi Akui Ada 751 Ribu Orang 
ggalkan Wilajahnja sis | 

hari Selasa 
   

n bahwa anasir2 kontra- 
am hari2 belakangan ini 
kota2 dan kampung2 Haj 
inisiatif dari tindakan2 pro 

anti-Jahudi disedjumlah. 
laimnja. Para pengambil 

ya. 

kan Hongaria, 
Seterusnja dari Budapes AFP 

mewartakan bhw untuk pertama 
Ikalinja pemerintah Hongaria te- 
lah mengumumkan djumlah orang 
orang jang telah melarikan diri 

tria guna mempeladjari 
kaum pelarian Hongaria. 

ari 

400 

enteri negara Republik Rakjat Hongaria dalam k i pers | 2 'asing di Budapes yat Gongaria dalam konperensi pers 

Gdjelas menggunakan tjara2 fascist 

751.000 Orang tinggal- atas undangan pemerintah Aus- 
masalah 

Menteri luar negeri Perantjis 
Christian Pineau pada hari Selasa 
mendesak agar masdah Hongaria 
diselesaikan dengan mendjadikan 

  

Ih Puian N ATO Te. 
| “tap Dipertahankan 
(“Untuk Mengimbangi Rusia— A.S 

Sesalkan Sikap Inggris-Perantjis 
| — Konperensi Pers Menlu Duiles 

MENTERI LUAR NEGERI A.S. John Foster Dulles, 
menerangkan hari Selasa di Washington, bahwa penjesalan A. 
S. satas sikap Inggeris dan Perantjis mengenai masalah Suez 
adalah berdasarkan pelanggaran Piagam PBB dan Perdjandjian 
Pertahanan Atlantik (NATO) oleh kedua negara tsb., dan bu 
|kannja berdasarkan kenjataan bahwa A.S. tidak diadjak be- 
runding lebih dahulu tentang tindakan (agresi, red. Ant.) kedua 
negara itu. CAR Thn 
Panen seterusnja oleh Dul-. Menurut Dulles, kekuatan pa- 
les, bahwa hubungan2 antara AS sukan2 tentara Uni Sovjet di Ero 
dan negara2 sekutunja di Eropa pa masih tetap sedemikian besar 

  

    

ri Hongaria 
751.000 orang hingga tanggal 17: Austria. 
Desember jbl. Pincau jang berbitjara didepan Pembesar2 Austria dgn susah 1 Yi i kan us "parlemen Perantiis dalam  perde pajah sedang mengurus kedata batan politik luar negeri, menga 
ngan lagi kaum pengungsi dari takan bahwa pemerintah  Peran- ara. AN ae ag tjis mengandjurkan bagi Honga- PER G . “ Il ria »Suatu penjelesaian jakni ne- jg meminta asylum. Dalam pada s 2 tralitet seperti jang sama jang te 

keadaan darurat jang telah di- jakni 
umumkan di Hongaria dan di- 
adjukannja pengadilan2 militer) 
perlu sekali disebabkan oleh pro 
vekasi2 difihsk anasir2 kontra 

: revolusioner jang berusaha menim| 
5 bulka» kerusuhan2. Segera sete- 

. “sdah hukum dan ketertiban pulih 

    

   

sebanjak Hangaria negara netral seperti kini telah mendjadi bertambah 
baik daripada sebelum ikonperen 
si Dewan NATO di Paris baru2 
ini: tetapi untuk menjembuhkan 
segala luka2 itu, djalan jang ter 

Ibaik adalah bekerdja bersama 
membangun hari depan, 
Dulles menambahkan. 

kata | 

nja sehingga tidaklah ' mungkin 
pada waktu ini timbul soal akan 
merubah perimbangan 

militer di Bropa. Untuk itu, me- 
nurut Dulles, 
harus tetap dipertahankan, 

kekuatan 

kekuatan NATO' 

Mengenai surat PM Uni Sov: 
|jet, Nikolai Bulganin, jang. ber- da “ Hongaria, keadaan darurat 
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5 Ha Demikian kata Marosan. 

    

   

|....is Kansas Dan Ste'la| 

an ditjabut dan pengadilan? mi 
“er akan dihapuskan. Menurut 

 Marosan pemerintah akan segera 
-. mengumumkan suatu program 

luas dari pekerdjaan ini. 
“'Pregraia tsb. akan didasarkan 
atas mendjundjung tinggi dan 
memperkuat sistim demokrasi 
rakjat di Hongaria dengan mem 
berikan bimbingan kepada  Par- 
tai Pekerdja Sosialis Hongaria. 
. Setelah pengumuman program| 
pemerintah, persoalan ' memper: 

. duas pemerintah tani dan peker- 
ja.revolusioner Hongaria akan 

kan dengan ' menambah 
wakil2 partai2 itu dan or- 

sasi2 jang benar taat kepada 
udukan demokrasi rakjat dan 

onstruksi sosialis, — Pemerintah| 
n mengorganisir kementerian? 

. sebelum achir minggu jini. Ini 
berarti akan penjerdehanaan dan! 
demokratisasi dari sistim peme- 
rintahan negara. 

  

Harga Rokok 
£ ti Ban NI. 2 ! Idjuga 2 orang dikota Miskolcz. | 
(43 Sigaret Naik | Sementara itu pengungsi2 jang 

Termasuk Rokok2 Die| 

— MENTERI Perekonomian Bur 

j 730 telah memutusk      
   

    
              

han dikota Miskolcz mereka 

itu Panitia Antar-Pemerintah “utk 3 : Migrasi Eropa telah mengirimkan tah dibentuk bagi Austria dan kaum pelarian jang baru datang jang akan memenuhi keinginan dari Hongaria ke beberapa ne-| $un4 mengembalikan kemerdeka- 
geri. Kaum pelarian Hongaria jglan bagi Hongaria dan memberi- ada di kamp2 Austria djumlah ial kan djaminan bagi Uni Sovjet lah 70.000 orang. mengenai konsekwensi2  interna- Pada hari Selasa pagi 4000f.sional jang akan diakibatkan oleh Pa. bertolak jua tempat j negara netra't Hongaria ini”. inggalnja jang baru jakni 1780 Yi - orang menudju Amerika Serikat Tega na Meta 
dan selainnja ke Kanada dan| Dalam pada itu Wakil Presi- 

den A.S. Richard Nixen " pada 
negara2 lainnja. kog 

Dalam pada itu menurut AFP, hari Selasa bertolak menudju Radio Budapes telah mengumum Wina guna menindjau dari dekat kan dibentuknja suatu Gerakan masalah kaum pelarian Hongaria. Pemuda Baru jang bernama »Fe Nixon disertai oleh Wakil derasi Pemuda Revolusioner”. Djaksa Agung William Rogers iapamosi baru itu dikatakan an 8 pembantu pemerintah lain 
na Belah dari semua ikatan2 a- Selama kundjungannja 3 kepartaian dan atau pemerintah. i Nixon akan mengadakan  Achirnja radio. udapest me bitjaraan2 dengan. pembesar2 njiarkan hari Selasa bahwa kira2 pemerintah Austria jang telah 100 orang penduduk kota Buda inta bantuan “lebih banjak sst telah ditangkap dlm djangka | & ri AS. guna mengurus bandjir waktu beberapa hari belakangan |j um pengungsi dari Hongaria ni. ngga melebihi 135.000 orang Diterangkan bahwa mereka me jang telah masuk kewilajah Aus njembunjikan alat2 sendjata. Di- tria dalam bulan achir2 ini. siarkan pula bahwa 5 sorang di . Nixon djuga akan. mendatangi 

an -kamp2 kaum pengungsi di Aus- 

  

    

     
    

   

    
  

Budapest telah didjatuhi hukum 
mati: di Kecskemet 4 orang me- sedangkan di Wina semen- 
ngalami nasib jang sama, seperti itu diumumkan hari Senen 

va Nixon tidak akan men- 
perbatasan  Hongaria- 
karena pembesar2 ke- 

nan Austria adn ALS. telah 
tuskan hal itu akan sangat 
haia. Nixon berangkat ke 

  

    

   

        

   

  

   

tiba di Austria hari Selasa 
ngatakan bahwa serdadu2 So 
telah mengepung pabrik2 dan : 
sat2 industri didaerah2, tapi 
wan2 buruhnja masih tetap 

Menurut Dulles dalam konpe “isikan usul2 Sovfer ttg. perlutju 
rensi persnja hari Selasa itu, AS tan persendjataan, Dulles tidak 
kini bersedia berkonsultasi den.! bersedia meramalkan isi  dari- 
negara2 sekutunja mengenai "ma! pada surat djawaban  Presider 
salah apapun djuga tts. politik Eisenhower atas sura: Bulganir 
AS dibagian dunia manapun, te-| itu. 
tapi konsultasi itu hendaknja dja 
ngan untuk menunda setiap aksi 

jang diperlukan bagi pelaksana 
an perdjandjiar? dala mana 
AS ikut serta duduk. 

: Tentang NATO. 
Dulles  selandjutnja mengata- 

kan bhw. ada kemungkinan “utk, 
Imendjadikan kekuatan militer 
NATO ,streamline” (djumlah ten 
taranja diperketjil tapi kemampu- 
annja lebih diperbesar), tetapi 
dalam situasi sekarang ini tidak 
lah memungkinkan adanja pengu 
rangan kekuatan pasukan? ten- 
tara NATO di Eropa. 

Hal tsb. diatas dinjatakan oleh 
nja, berkenaan -dgn. niat: Inggris 
hendak mengurangi djumlah pa- 
sukan2 tentaranja jang ditempat 
kan di Eropa (Djerman Barat, 
red. Ant.) karena kesulitan2 ke- 
uangan pada waktu ini jang, di 
hadapi Inggris (akibat agresinja 
atas Mesir jang malah melumpuh 
kan' perekonomiannja sendiri ka 
rena memakan biaja jang banjak 
sekali, red. Ant.). Tetapi dalam 
pada itu dikatakan oleh Dulles, 
belum ada keputusan mengenai ke 
mungkinannja dikuranginja djum |: 
lah sumbangan pasukan2 tentara 

  Tentang situasi di Eropa 
Timur. 

Tentang situasi “di. Eropa Ti- 
mur dewasa ini, Dulles mengata 
kan bhw Amerika Serikat tidak 
mempunjai maksud -untuk mem- 
belandjai segala jang terdjadi di 
Eropa Timur sebagai bagian dar! 
pada setiap programnja terhadap 
Uni Sovjet. Sebagaimana diketa 
hui, Sovjet telah meminta ke- 
pada PBB untuk mentjantumkan 
tuduhannja, bahwa ,,A.S. melaku 
kan kegiatan subversif dan in- 
tervensi di negara2 demokrasi 
(Eropa Timur) dalam agenda 
madjelis umum. 

Dinjatakan oleh Dulles, bahwa 
tidak ada maksud' dari A.S. utk 
mendjadikan ,,negara2 satelit So 
vjet di Eropa Timur” sebagai 
negara? sekutu A.S.”. 

Ia katakan: pula, bahwa ia dan 
presiden .Eisenhower telah men- 
djelaskan bahwa':politik A.S. ber 
tudjuan membantu mendapatkan 
penjelesaian setjara damai dari- 
pada situasi di ',negara2 satelit” 
itu hingga mendjadi negara2 jang 
merdeka. 

4 

Tentang.  meningkatnja 
kei ggan2 dunia. 

Oleh Dulies “dikatakan pula,   dengan pesawat dari Ang 
Udara A.S. (Ant-Rsuter)- 

   

    

nguasai perusahaan? 'ini, “mak bahwa A.S. sama sekali tidak Inggris kepada NATO telah di 
: inginkan kembali ke ,,perang di- tjapai. 

  

   

   

  

    

   

  

       

      
   

        

: naga Ba ea nagin”. Ia tandaskan bahwa kete : Er 3 sih tetap berkuasa. sie as : gangan2 jang: in meningkat “angga 1 5 berubah ons erintah Irag Tetap 2.0 
: stake 5 mena Dengan aka 1 BT sega ga dedi SI He Apar dai, 5 5 

0 -sepegaah Bet Heh Fe pe £ oleh AS: Te ee Aan Straight Cut” AFP “mewartakan seterusnjal “M) In : Pakt : 3 hdad Menurut Dulles, sikap jang di Nana EA oslbahwa pada hari Sel 1 Milan P: NG | ambil oleh Tai #obias: misalhi : hahaa”. ancr”, ',Commodo.| bahwa pada hari Selasa pemerin : ambil oleh Uni Soviet,  misalhja 
|. re” dinaikkan dari Rp-3,— men tah Hongaria dgn. terus terang Kampanje #Anti Ireg Itu Dimulai Dari dalam masalah krisis Suez, si- 

   

  

   

                

    

  

   

   
    

  

       

  

     

  

     

  

    

    

     

      

diadi Rp. 4,50 per pak & 20 ba- 
tang. HA 

Rokok" kwalitet B - termasuk terhadap 

telah mengakui, meskipun “ dgn. 
diam2, bahwa pemerintah Honga 
ria tidak mempunjai kepertjajaan 

rakjatnja. - Kenjataan 

Moskow — Tuduh Menteri Luar Negeri 
Burhanuddin Bashayan 

| dari Rp.2,50 mendjadi Rp. 475 

menundjukkan 
Hongaria tidak memakai bintang 
merah dan :tanda berduka fjita 
terhadap korban2 pembrontakan. 
Pengakuan ini dimgat dalam 
suatu tadjuk rentjana jang diter- 
bitkan oleh pemerintah Janos Ka 
dar dalam harian ,,Nep Sza- 

»Escort”, ,,Kansas”, 
»Fhames”, ,.Prince”, 

»Lancer”, 
dinaikkan | 

per idem. 

“Rokok. kwaliteit CC termasuk 
Bison”, ,,Planet”, ,.Polo”s dari 

dimana bendera MENTERI LUAR NEGERI IRAK Burhanuddin Basha- 

tuasi di Hongaria dan penjatuan 
kembali Djerman, tampak mem- 
perlihatkan bahwa Uni Sovjet 
.tetap menentang dibangunkan- 
nja hubungan2 persahabatan dgn 

Dan Banjak 

e Djangan Berhenti 
Ditengah Djalan 
Seruan Kol. Simbolon 
KALAU kita mengadakan se- 

dikit penindjauan kembali me- 
ngenai hasil2 jang telah kita 
fjapai pada tahun 1956 ini. maka 
seorangpun diantara kita saja 
kira tidak akan ada jang puas 
dengan hasil2 itu. Demikian ke- 
terangan panglima T.T. I Kolo- 
nel M. Simbolon hari Senin pada 
upatjara penaikan bendera jang 
terachir tahun 1956 ini didepan 
para perwira dan para peradjurit 
di Garnizun Medan. : 

Kata Kolonel Simbolon lebih 

nja kita djangan berhenti dite- 
ngah djalan dan menganggap se- 

nja telah selesai. Kita hendaknja 
tetap mempunjai semangat, mem 
punjai tjita2 untuk memperbaiki 

lapa jang masih kurang baik, me 
njempurnakan apa jang dirasanja 
sudah baik, - meninggalkan dan 
menanggalkan segala tjara2 ber- 
sikir dan bekerdja jg merugikan 
efficiensi kita. Baik keadaan di 
dalam A.D. senditi, maupun ke-| 
adaan didalam negara pada de-i 
wasa ini menundjukkan gedjala2' 

jang hendaknja menggalang para 
pemimpin kita, kepada suatu lan 
dasan persatuan ' untuk “ mengisi 
kemerdekaan kita dengan seksa-! 
ma, agar rakjat bersama2 kita| 
betul merasakan hasil dari kemer 
dekaan ini. Dalam achir pedato- 
nja, Kolonel Simbolon mengan- 
Gjurkan agar para anggota2 ten 
tara di T.T. I hendaknja mem- 
punjai semangat jang baru pula 
untuk mendjalankan tugas2nja se 
laku peradjurit2 tanah air, jang 
tidak hanja ingin mengabdi ke- 
pada negara dan bangsa dengan 
tjara2 jang kelihatan dari luar 
sadja, melainkan betul2 didorong 
cleh diiwa tentara pedjoang, jang 
ingin betul2 mengabdi kepada 
bangsa dan rakjat Indonesia. 

(Antara). 

Smokkel 
Pennisilin 

' Terbongkar Di 
-Kemajoran 

PIHAK Kedjaksaan Agung de 
igan bekerdja-sama dgn pihak 
douane, belum lama berseiang 
ini telah menangkap seorang 
penumpang kapal terbang KLM 
sang baru datang dari Singapura, 
bernama Weng Sit Woeng, Gila- 
pang terbang Kemajoran, Dia- 
karta. Penumpang KLM itu di 

djumlah besar obat2  pinisilin| 
dari Juar negeri ke Indonesia, jg 
seluruhnja paling sedikit ditaksir 
mempbunjai harga 22.009 Str.dol- 
jar atau kira-kira Rp. 220.060, 
teng seluruhnja telah disita pihak 
berwadjib. nan 
Djumlah besar obat2 . pinisilin 

tsb. diketemukan oleh pihak ber 

50 Orang Mesir Dibu- 
Iauh Inggris-Peranfjis | 

Orang Lagi Ditangkapi 
Di Port Said 

MENTERI LUAR NEGERII Mesir, Mahmoud. Fawzi, 
hari Selasa dalam memorandum jang disampaikan kepada sek- 
ujen PB5, Dag Hammarskjocld mengatakan, bahwa Perantjis 
telah memperlakukan setjara tak baik warga-negara2 Mesir jg. 
bertempat tinggal di Perantjis dan telah membunuh 50 orang 
serta menangkap banjak penduduk Mesir lainnja lagi di Port 
Said selama beberapa hari belakangan ini. 

djauh, memang haruslah hendak) 

olah2 pekerdjaan kita itu semua- £ 1 
'tjatan sendjata dgn. 
dan mengadakan tindskan2 

jintimidasi2 serta pensitaan?2 atas 

@e 

Dalam nota tadi dikatakan pu 
la, bahwa polisi Perantjis meng- 
adakan tekanan2 thd. pemilik2 
hotel2 serta rumah2 penginapan 
supaja ' mengeluarkan — semua 
orang2 Mesir. Selain itu Peran 
tjis memblokir pula  rgkening2 
bank mereka disamping reke- 
ning2 pemerintah Mesir. Dan 
dalam notanja. tadi Mesir dgn. 
keras memprotes kekedjaman2 

(ang telah dikikukan selama be 
berapa hari ini di Port Said. 
Mengenas tuduhan, bahwa se- 

orang opsir Inggris telah. ditju- 
lik di P. Said dalam minggu j.l., 
Fawzi menjatakan, bahwa  pen- 
ijulikan itu terdjadi di daerah pen 
dudukan Inggris/Perantjis, dan 
Mesir tak bertanggungdjawab thd. 

eristiwa. sematjam itu. 
Kemudian dalem nota tadi Faw 

zi menjatakan, bahwa  Inggris/ 
Perantjis telah memperkosa gen 

sewenang2 

jang 
di 

  
provokatif thd. rakjat Mesir 
Port Said. 

Mesir tak mengasingkan 
warganegara2 Inggris/Pe 
ranfjis, kata Loufti. 

| Sementara itu dutabesar Me- 
Sir, Omar Loufti, dalam sidang 
Madjelis Umum PBB hari Selasa 
menjangkal segala tuduhan Ing- 
gris-Perantjis, bahwa Warganega- 
ra-warganegara dari kedua negeri 
tsb. setjara besar2-an telah dike- 
luarkan dari Mesir, mengalami 

milik mereka. 
Kata Loufti, pemerintah Mesiz: 

tak mengambil tindakan? jang 
melanggar hukum “ internasional 
terhadap warganegara2 kedua 
negeri tsb,, walaupun pemerin- 
tah mereka telah mengadakan 
tindakan? jang tak mungkin da- 
pat dibenarkan dgn melantjarkan 
agressi terhadap Mesir. 

Delegasi Perantjis, Valery Gis- 
card, dalam  tuduhannja tadi 
katakan, bahwa Mesir kini me- 
lakukan kampanje setjara sistima 
tis untuk mengeluarkan  warga- 
negara? Perantjis dari Mesir dan 
walau Perantjis telah banjak kali 
menjatakan protesnja, Mesir ta! 
mau memberikan djaminan2 utk 
menghentikannja. Menurut dele- 
gasi Perantiis tadi hingga tg. 10 
Desember 3.672 warganegara Pe 
rantjis telah diungsikan dari Me- 
sir. Kemudian ia menuntut su- 
paja menghukum tindakan Mesir 
tsb. (Antara-AFP) 

AKADEMI DAN FAKULTAS 

kapasitet sebesar 10.000 djuta 

kan oleh Prof. Vladimir: Veksl 
internasional oleh pemerintah 
harga lebih 500 djuta fubel. 

India Mau 

ah rentjana elektrifikasi dacra 

fjara umum mendapatkan gam 

Ia rentjana S-tahun ke-2 India 

oleh komisi pusat tenaga air 

sebanjak 750 djuta rupee bag 

pgan listrik. 

Gara.Gara 
Timbulkan Heboh 

disebut orang ,,heboh djurnali 

Gjuraalistiknja. Duduk-perkara 
17-12 jl. terbit dengan sebuah 

Inilah gambar Kol. Z. Lubis 
dengan pakaian preman (kanan) 
dan Kapt. Sulistiadi dgn pakaian 
militer (kiri) ketika sedang, me- 

ngundjungi ,,rapat rahasia di 

Utankaju, Djakarta, beberapa 
waktu berselang. Didepan mere- 

ka terletak medja dll. untukera- 
pat tsb. jang”sengadja tidak kami 

muat gambarnja untuk menghe- 

mat kolom koran.” 

Indonesia Raya” tg. 18-12 
(demikianpun — ,,Harian Abadi”) 
memuat gambar jang telah di- 

muat oleh ,,Suluh Indonesia itu 

beserta teksnja sekali. Disamping 

itu memuat pula gambar seleng- 

kapnja dari mana foto Z. .Lubis 

dan Sulistiadi itu telah diambil 

(dipotong). dan foto jang lengkap 

ini (menurut. keterangan keluarga 

Kol. Z. Lubis kepada ssk.. tsb.) 

adalah foto jang diambil dilapa- 

ngan terbanz Kemajoran ketika 

Kol. Z. Lubis hendak Merana 

naik hadji. Dalam feto jg leng- 

kap itu tampak djuga KSAD 

Djenderal Major Nasution dan 

baniak orang lainnja, antaranya   SAWERIGADING DI BDG. 
Dalam bulan Dianusri jg akan 

datang Perkumpulan Perguruan 
Sawerigading (PPS) Tjabang Ban 
dung akan “membuka bagian2 
Akademi Perniagaan, Akademi 
Ilmu Politik d-s Fakultas Sastra 
djurusan Bahasa Inggris. Sjarat 
penerimaan mahasiswa jalah ta- 
matan. SMA Necveri 
pentidikan. sedersdiat. 

  

Ki Hadjar Di 
Doctor Honoris Causa 

DENGAN DIHADLIRI oleh Presiden Sukarno dan PM 

dan lain? | 

wanita?. : 3 
Komentar Indonesia Raya”: 

Dislaslah dalam foto ini betapa 

koran PNI Suluh Indonesia telah 

memotong foto ini dan memakai 

Ihia untuk  'kempanjefitnahannja 

|iang amat kotor dan biadab itu. 

| Suluh Indonesia” tg. 19/12 
(terbit dengan gambar ,.seluruhnja 

iiKol. Z. Lubis bersama-sam 

eri e 

  

                            

Ali Sastroamidjojo, pediabat2 setempat dan ribuan mahasisw2 yan dalam pidato radio ditudjukah kepada rakjat Irak pada 
hari Selasa menjatakan keheranannja atas ,,keserasihan jang 
mena djubkan antara musuh2 Arab di Moskow dan saudara2 
kita sebangsa Arab di Kairo dan di Damaskus.” Bashayan 

dunia merdeka”. 

bangan2 jang makin madju dari 
Ia tambahkan, bahwa perkem- 

wadjib sedans dibawa oleh Wong 
Sit Woeng dalam tiga buah ko 
per kulit dan sedang diusahakan 
untuk diselundupkan "dengan dja 

dalam upafjara Rebo pagi kepada Ki Hadjar Dewantara (S7 
tahun) telah diberikan gelar dokior honoris causa dim mu ke 
budajaan oleh Universitas Gadjah Mada. Presiden Universitas 

ia namakan ,,kampanje kabar2 
'Pakt Baghdad, jang disokong 

memberi pernjataannja itu sebagai djawaban terhadap apa js. 

— untuk mendjamin perdamaian di 
tak 

'persetudjuan2 keamanan kolek- 

Rp.2,— mendjadi Rp.2,50 per. 
-idem. . 

Rokok kwaliteit C/ termasuk 
Gd”, Stella”, ,,Six Up” dari 
Rp. 1,50 mendjadi Rp.2,15 per 
idem. 

Pada para penghasil barang2 
rokok tersebut diatas Menteri 
Perekonomian telah memutuskan 
pula, bahwa mereka dilarang men 
djual sesuatu rokok sedjenis itu 
dengan harga jang lebih tinggi 
daripada. jang telah ditentukan. 
eputusan harga ini mulai ber- 

laku tanggal 1 Djanuari 1957. 
“Demikian bunji surat keputusan 
harga Menteri Perekonomian no. 

inja bahwa rakjat Hongaria telah 

“Tinggi 

Menurut Bashayan  kampanje 
tsb. "dimulai oleh Moskou dan 
diikuti oleh . Kairo, Damaskus 
dan Tel Aviv”, Ia menjatakan se 
landjutnja bahwa Irak ielah ber 
usaha sepenuhnja untuk memeli 
hara hubungan persahabatan de 
ngan negara2 Arab lainnja dan 
kenjataannja menurut Bashayan 
Irak telah memberi banjak pe- 
ngorbana, untuk dapat memeli- 
har. hubungan persahabatan itu. 

"Alasan sebenarnja ' mengapa 
kita sekarang berteguh hati mem 
pertahankan politik. kita menjo 
kong penuh Pakt Baghdad ialah 
djika Irak menghentikan  soko- 
ngannja bagi pakt tsb. maka hal 
ini sama sekali tak akan meng- 

badsag”. 
Tadjuk rentjana itu  menjebut 

ketidak-pertjajaan pemerintah dgn 
perasaan menjesal dan dikatakan 

bekerdja jang menguntungkan 
musuh2 sosialis. ,,Musuh2 ini, 
kata harian tadi, adalah Dewan2 
Buruh dari pabrik2 dan perusa- 
haan-perusahaan”. 

Augusie Lindt menudju 
: - Austria, 

Dari Djenewa Reuter mewarta 
kan bahwa Auguste Lindt jang 
baru diangkat sebagai Komisaris 

Urusan Pengungsi PBB 
pada hari Selasa telah bertolak   730 itu. 

Ruslan Diperiksa Ke 3 
Kalinja' Oleh D.A. 

Ketentuannja Akan Dikelusrkan Dalam 
Waktu Singkat ? 

SAMPAI HARI RABU kemaren kesibukan disekitar pen 
dengaran keterangan2 dari Menteri Luar Negeri Ruslan Abdui 
gani oleh pihak Kedjaksaan Agung, masih tetap terlihat. Menu 
rut keterangan2 jang diperoleh wartawan ,,Antara,” hari Rabu 
Mentu Ruslan Abdulgani untuk ke-8 kalinja didengar lagi ke 
terangan2nja oleh Djaksa Agun 
Reserse Pusat Mr. Senoadji, set 
Simintai keterangan2nja sebagai landjutan pendengaran kete- 

. rangan2 beberapa hari jl. 

Spj. Eisenhower 
Bersikap Damai 
Permintaan (Suhrawar 
dby Mengenai Masalah 

. # 

DALAM konperensi pers di 
Na pada bari Selasa P.M. 
Pakistan H. S. Subrawardy me- 
ngatakan bahwa ia berharap pe- 
milihan umum jang pertama di 
Pakistan akan dapat diadakan 

ngatakan bahwa djalan satu2-nja 

Timur Tengah ialah mengadakan 

UP selandjutnja  nfewartakan 
hwa menurut keterangan kala 

ngan jg mengetahui di Karachi 

:Ipihak Kedjaksaan Agung. 

dari Dienewa menudju Winaluntungkan kepentingan negara? 
5 Arab, tetapi sebaliknja malahan 

akan memperkuat ambisi2 Zio- 
nisme dan komunisme”, demiki- 
an Bashayan. 

Ia menerangkan bahwa Pakt 
Baghdad jg dibentuk atas initia- 
tif Turki dan. Irak bertudjuap 
mengadakan pertahanan di Ti- 
mur Tengah terhadap agresi da 
ri Israel dan pihak asing lainnia. 
Menurut Bashayan Pakt Bagh- 
dad diadakan dengan terutama 
mengingat bahwa penentuan2nja 
tidak akan bertentangan dengan 
penentuzn2  pakt keamanan ko- 
lektif negara2 Arab. Ia menge 
mukakan bahwa negara2 anggota 
Pakt Baghdad telah memberikan 
djasa besar bagi kepentingan 
Arab. Menurut Bashayan orang2 

ig mengadakan kampanje anti 
Pakt Baghdad terus menerus ber 
usaha menutup kenjataan2 'dan 
besarnja djasa itu. 

Ia mengemukakan bahwa kam 
panje tsb. menutup keniataan 
bahwa sidang negara2 »nggota 
Pakt Baghdad is terachir dan ig 
dihadiri. oleh Irak. Turki. Pakis 
ten dan Iran tetapi tidak oleh Ing 
gris. tlh menelurkan putusan dari 

Turki memanggil akembali duta- 
besarnia di Tel. Aviv. Putusan 
pen'ing ini diambil untuk meng 
adakan kerdja-sama jg lebih ko 
koh denga, negara2 Arab suna 

g Suprapto dan Kepala Djaw. 
elah ia pada hari Selasa djuga 

Diperoleh keterangan lebih 
djauh, bahwa pendengaran kete 
rangan2 dari Menlu Ruslan seka 
rang ini sudah hampir mendeka 
ti achirnja, dan ketentuan dalam 
persoalan jg menjangkut nama 
Menlu R. Abdulgani itu, menu 
rut keterangan2, sudah akan ada 
dalam waktu jg singkat ini dari 

Sebagaimana diketahui, persoa 
lan jg menjangkut nama Menlu 
R. Abdulgani sekarang ini telah 
pula dibitjarakan sebagai salah   

,negara2 satelit Uni Sovjet” me 
nudju kearah ,,kemerdekaan -nja 
sudahlah tentu memberikan sum- 
bangannja kepada penjelesaian 
masalah Eropa dimasa datang. 
Dikatakan, bahwa A.S.-tidak per 
nah akan menjetudjui setiap pe 
njelesaian jg. mendjadikan tetap 
terpetjahnja Djerman. 

Tentang krisis Timur 
Tengah”. 

Mengenai . ,,krisis Timur Te- 
ngah” Dulles berpendapat, bhw. 
melihat situasinja dewasa ini, pe 
njelesaian masalah jang begitu 
kritik itu tidaklah dapat ditjapai 
dalam waktu jang singkat. 

Masuknja Djepang dalam ke- 
anggautaan PBB (sebagai ang- 

bohong” menjerang Irak dan 
oleh Inggris. : 

Komp. Nega 
ra2 Islam 

Tak Akan Berguna Se 
belum Negara2 Timur 
kTengah Menjelesaikan 

Perselisihan2nja 
KALANGAN kementerian 

fuar negeri Syria mengatakan: 
pada malam Rebo di Damaskus 

lan belakang” ke Indonesia. 
Orang itu ditangkap atas tudu 

han "melanggar rechten-ordon- 
nantie”, jaitu mentjoba mema 
sukkan barzng2 penting kedalam 
negeri setjara tidak sah. 
Obat2 pinisilin itu disembunii 

kan dalam tiga buah koper kulit 
diantasa 6 buah koper ig dibiwa 
nja dari Singapura: tiga koper 
ig lainnja itu berisi barang? da 
gangan. 

Pertiob?an untuk menjelundup 
kan pinisilin2 itu diketahui pihak 

Gadiah Mada Prof. Dr. Sardjito menamakan Ki Hadjar: »Ppe- 
rintis Hidup Kebudajaan”, dalam arti luas, perintis keraerde- 
kaan nasional, pendidikan nasional dan kebudajaan nasional. 

Ki Hadjar Dewantara disam- 

ping mengutjapkan terima kasih 

atas penghargaan terhadap  diri- 

nja menguraikan arti pendidikan 

nasional dan kebudajaan umum 
nia dengan mengemukakan dalil2 

jang mendjzdi pula azas Taman 

Siswa. Ia mendjelaskan pula apa 
sebabr'a masih ada pengaruh 
kulturil nasionzl pada kaum ter-   berwadiib berkat ketelitian dan 

kewaspadaa, dari petugas? nega 
ra jg bersangkutan. (Antar3). 

Ki Hadjar   bahwa suatu konperensi negara2 
Islam jang baru2 ini telah diusu! 
kan oleh Irak tak akan berguna 
sebelum ada penjelesaian ,,per- 
selisihan2 pokok” dikalangan ne- 
gara2 Timur Tengah. 

Menurut kalangan ini Mesir 
dan Saudi Arabia djuga berpen- 
dapat sedemikian. Kalangan itu 
mendjelaskan bhw perselisihan2 
pokok tsb. mengenai politik2 luar 
pegeri. Diperoich kabar bahwa 
Syria, Mesir dan Saudi Arabia 
akan mengemukakan pandangan 
tsb. terhadap usul Iran itu dalam 
djawaban mereka terhadap un- 
dangan Iran itu. 

" Pakistan menjetudjui. 
Dari Karachi selandjutnja di 

wartakan bahwa menurut pernja 
taan kalangan resmi di ibu-kota 
Pakistan pada hari Selasa Pakis- 
tan telah memberi tahu ' kepada: 
Iran bahwa Pakistan menjokong 
usul menteri |Juar negeri Iran 
supaja diadakan suatu konperen- 
si negara2 Islam untuk membi- 
tjarakatrr masalah2. jang terma- 
suk kepentingan bersama. , 

Menteri luar negeri Iran telah 
menjarankan baru2 ini konpe- 
rensi itu untuk lebih mempererat 
hubungan - dikalangan negara? 
Islam. (Reuter): 

gauta jg ke-80) sangatiah meng 
gembirakan A.S., demikian kata 
Dulles. Fa. tambahkan, bahwa pe 
merintah AS. telah berusaha ma 
suknja Djepang dalam keanggau 
taan PBB sedjak beberapa tahun 
jang lalu. 

Ja katakan seterusnja, bahwa 
hadlirnja Djepang “dalam PBB 
akan memperkokoh organisasi in 
ternasional itu, dan kemudian ia 
njatakan kepertjajaannja - bahwa 
Djepang akan memainkan pe- 
ranan jang konstruktif dim PBB. 

Seterusnja Tito  menjatakan, 
bahwa pemerintah A.S. menaruh 
perhatian dengan penuh simpatik 
atas kemungkinan  kundjungan 
presiden Tito dari Jugoslavia ke 
A.S. Ia katakan A.S.“kini telah 
mempertimbangkan hendak meng 
undang marsekal Tito itu untuk 
mengundjungi Washington guna 
mengadakan perundingan2 ting- 

kundjungan itu akan merupakan 

(Antara-UP). 

Slundupkan 
Intan Kasar 
Sampai Harga 6 Djuta 
Pound Lewat Colombo 

  

Dewan Dunia Tokio utk peng 
gunaan tenaga atom guna keper- 
Juan damai pada hari Senin me-   

  

untuk menolak setiap fasilitet ke 
pada pangkalan? itu pada waktu 
permusuhan manapun  djuga”, 
katanja.  Bandaranaike memberi- 

PERDANA MENTERI Cey- 
lon Bandaranaike mengatakan ke 
pada Madjlis Rendah hari Selasa 
malam bahwa tidak ada dikan- 

Ceylon Akan Meninggalkan Ikatan 
Commonwealth Inggris 

“bada hari Selasa Suhrawardy te 
dung maksud oleh dia guna mem 
berikan sesuatu fasilitet kepada 
pangkalaa2 laut dan udara Ing- 

meminta kepada presiden 
Eisenhower  supaja mengam 
sikap pendamaian dan meng   kan djawaban dalam perdebatan 

politik luar negeri dimana para 
anggota menanjakan pendjelasan 

ia tai satu persoalan jg dianggap Pen-| menielesaikan ' masalsh2 menoe-/ngumumkan akan mulai mem- 
sea “na Pn ting dikalangan partai2 politiklnai Palestina. demikian Basha-|bangun suatu pusat isoton dil ORGANISASI Polisi Interna- 
Na ah dna dalam | Sibukota, YP Tokio dalam tahun 1957 iad. Isional (Interpol) telah minta per aa pers tsb. djuga me- | tolongan polisi Ceylon untuk 

membasmi sebuah komplotan pc 
njelundup intan internasional, 
Demikianlah menurut keterangan 
jang diperoleh di Colombo hari 
Selasa. , 

Diterangkan bahwa Interpol 
menduga bahwa angpota2 kom- 
plotan ini terdiri dari anakbuah 
kapal2 barang jang datang di 
Colombo dan ' mempergunakan 
pelabuhan ini sebagai pusat. 

Menurut laporan ts»., intan? 

berlangsungnja keanggotaan Cey 
lon dalam Commonwealth tidak 
dapat dipertahankan. ,,Sudah sa- 
atnja bagi Ceylon untuk mening 
galkan Commonwealth”. Ban- 
daranaike mengatakan bahwa pri 
badinja tidak mempunjai pikiran 

kat tinggi. Menurut pendapatnja, (7 

  

KI HADJAR DEWANTARA, jg 
hari Rabu kemaren mengapat gc 
lar Doctor honoris causa dalam 
ilmu Kebudajaan dari Universitas 
Gadjah Mada, dalam pidato sam 
butannja dalam upatjara pembe- 
rian gelar itu menjatakan penda 
patnja mengenai Pendidikan, Pen 
didikan Nasional dan Kebudajaan. 
Ki Hadjar mendapat gelar terse 
but berdasarkan pendapat, bahwa 
ia besar djasanja sebagai perintis 
kemerdekaan nasional, perintis 
pe nasional dan perintis 
ebudajaan nasional. Dali? Ki 

Hadjar Dewantara mengenai hai? 
tsb. adalah seperti dibawah ini. 

Tentang pendidikan dan 
pendidikan nasional. ' 

Pendidikan umumnja berarti da 
ja-upaja untuk memadjukan per 
kembangan budipekerti (kekuatan 
batin), fikiran (intellect) dan djas 
mani anak2. Maksudnja ialah su 
paja kita- dapat memadjukan ke 
sempurnaan -hidup, ja'ni kehidup 
an dan penghidupan anak2, sela- 
ras dengan alamnja dan masjara 
katnja. Karena itulah fasal-fasal 
dibawah ini harus kita penting- 

&. Segala sjarat, usaha dan 
tjara pendidikan harus sesuai dag 

sumbangan jang sangat berguna. sodratnja keadaan. 
2. Ketratnja keadaan tadi ada 

Itersimpan dalam adat-iStiadat ma 
sing-masing rakjat, jang karena- 
nja ber-goiong2 mendjadi, ,,hang- 
sa-bangsa”, dengan sifat perike: 
hidupan sendiri2, sifat2 mana ter 

lajadi dari tjampurnja semua da- 
ja-upaja untuk mendapat hidup 
tertip-damai, | 

| 3. Adat-istiadat, sebagai sifat 
daja-upaja akan tertib-damai itu, 

(tiada terluput dari pengaruh ,,dja 
man” dan ,,alam”: karena itu ti- 
|dak tetap, tetapi senantiasa beru- 
| bah, bentuk, isi dan iramanja. 
| 4. Akan mengetahui garis hi- 
|aop jang tetap dari sesuatu bang 
'sa, perlulah kita mengetahui dja 
Iman jarig telah lalu, mengetahui 
'mendjelmanja djaman itu kedalam 
djaman sekarang, mengetahui dja 
man jang berlaku ini, lalu dapat 
insjaflah kita akan djaman jang 
akan datang. 

5. Pengaruh baru adalah terdja 
di dari bergaulnja bangsa jang 
| dengan jang lain, pergaulan 
mana pada sekarang mudah seka 
(li, terbawa dari adanja perhubu 
ngan modern. Haruslah kita awas, 
'akan dapat memilih mana jang 

isadja tentang 

peladjar jang mendjadi pemim: 
pin2 Indonesia ondanks sistim 

Dewantoro 

& Kebudaja 
Pendidikan Nasional ialah pen 

didikan jang berdasarkan garis- 
hidup bangsanja (kultureel-nasio- 
nal) dan ditudjukan untuk keper 
tuan perikehidupan (maatschappe- 
tijk), jang dapat" mengangkat de- 
radjat negeri dan rakjatnja, 
hingga bersamaan kedudukan dan 
pantas bekerdja-sama dengan Jai 
lain bangsa untuk kemuligah se- 
genap manusia diseluruh duni2 
Pendidikan budipekerti harus 

menggunakan sjarat2 sesuai dgn 
roch kebangsaan, menudju kearah 
keluhuran dan sesutjian. hidup 
batin, serta ketertiban dan keda- 
maian hidup lahir, baik sjarat2 
jang sudah ada dan baik, maupun 
sjarat2 baru jang berfaedah untuk 
maksud dan tudjuan kita, 
Teristimewa haruslah kita me- 

mentingkan pangkal kehidupan 
kita jang terus hidup dalam kese 
nian, peradaban dan . keagamaan 
kita: atau terdapat dalam kitah2 
tjeritera (dongeng2, mythen, ie- 
genden, babad dil). Semua itu 
adalah ,,archief nasional”, dalam 
mana ada tersimpan pelbagai ,,ke 
kajaan batin” dari bangsa kita. 
Dengan mengetahui segalanja itu, 
nistjajalah langkah kita menudju 
kearah djaman baru akan berhasil 
tetap dan kekal, karena djaman 
baru kita ,,djodohkan' sebagai 
mempelai” dengan djaman jang 
lalu. 

Berhubung dengan apa jang tsb 
diatas itu perlulah anak2 kita 
dekatkan hidupnja dengan perike 
hidupan rakjat, agar mereka ti- 
dak hanja dapat ,,pengetahuan'"' 

hidup rakjatnja, 
namun djuga- dapat ,,mengalami” 
sendiri dan kemudian tidak hidup 
berpisahan dengan rakjatnja. 
Karena itu sejogyanjalah kita 

mengutamakan tjara ,,pondok-sys 
teem', berdasarkan hidup keke- 
luargaan, untuk mempersatukan 
ipengadjaran-pengetahuan dengan 
Ipengadjaran budipekerti, sistim 
mana dalam sedjarah kebudajaan 
bangsa kita bukan barang asing. 
Dahulu bernama ,,asrama”' . kemu- 
diah didjiaman Islam mendjelma 
djadi ,,pondok-pesantren''. 
Pengadjaran pengetahuan, ada- 

lah sebagian dari pendidikan, jg 
terutama dipergunakan untuk nien 
didik fikiran: dan ini perlu seka 

se- 

pendidikan kolonial dulu jang in- 

tejsktualistis dan materialistis. 
Rebo malam Presiden Sukarno 

enghadliri resepsi keluarga be 
sar Madielis Taman Siswa sedang 

sore harinja mengadakan  tjera- 
mah didepan anggota2 angkatan 

iberang, polisi dan pamongpradja. 
| Sebelum kembali ke Djakarta hari 
Kemis ini Presiden akan mem 
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SynchrotorProtorRu- 
sia Terbesar Sedunia 

. 
SEBUAH SYNCHROTON proton terbesar didunia dgn. 

elktron volt akan segera beker 
dja untuk lembaga penjelidik tenaga atom bersama, dalam ma 
na ikut serta 12 negeri demokrasi rakjat. Pusat penjelidik ilmu 
pengetahuan tadi diadakan untuk memperluas pemakaian tera 
ga atom bagi maksud damai. Synchroton proton baru ig. maha- 
kuat itu untuk menjelidiki struktur inti2 atom, jang direp 

er, telah dikirimkan ke lemb: 
Sovjet Tan alat2 lainnja se 

Bikin Desa- 
Desanja Murah Listrik 

PEMERINTAH INDIA kini sedang mempersiapkan sebu. 
h2 pedalamannja selama waktu 

20 tahun. Maksud pertama dari rentjana tadi jalah untuk se- 
baran mengenai kebutuhan2 ten 

tang mesin2 serta peralatan2 ,dan perkiraan2 keuangan bagi 
rentjana itu. Rentjana djangka-pandjang tadi akan meliputi pu 

jang sekarang ini. Suatu direk- 
torat bagi elektrifikasi daerah2 pedalaman itu telah dibentuk 

dan listrik. Selama :rentjana S- 
tahun jang ke-2 ini seperti diketahui telah disediakan anggaran 

i elektrifikasi kota2 ketffjil serta 
desa2. Dan selama djangka waktu itu djadi hingga tahun 1060/ 
'61 desa dan hampir 500 kota2 ketjil akan mendapat penera- 

Serda bebe bee ahahahaa 

Foto Lubis 
Djurnalistik Antara 

»sIndonesia Reya” & ,,Suluh Indoresia"” 
DALAM BEBERAPA hari jang terachir ini terdjadi he 

boh diantara beberapa harian jang terbit di Djakarta, jang 
stik,” karena perSoalannja sedi 

kitbanjak menjangKut pula soal kedjudjuran suratkabar jang 
bersangkutan dalam hal jang mengenai pemeliharaan kode etik 

»ja sbb: ,,Suluh Indonesia” tg. 
gambar jang diserfai teks sbb 

dengan Kapt. Sulistiadi jang ada 
litangan redaksi Suluh  Indone- 
ia”, Gambar jang dimuat itu hz 

ja menundjukkan kedua orang 
sb., dengan lebih lebar daripada 
ang dimuat tg. 17/12 jl., dgn. 
inggiran putih dikeliling foto 

itu. 
Harian tsb. menjangkal telah 

1emotong sebagian dari gambar 
eperti jang disiarkan oleh ,,In- 

'onesia Raya” dan ,,Abadi“ itu. 

Didjelaskan sbb.: 

Pada hari Sabtu redaksi ,,Suluh 
adonesia” telah menerima se- 
uah gambar dari seorang jang 

nenamakan dirinja alat negara, 
nengaku dari Penerangan Angk. 

Darat, disertai keterangan jang? 
aenundjukkan eratnja hubungan 

ontara Kol. Lubis dan Kapt. Su 
Nistiadi dan jang dibikin pada 
suatu pertemuan rah@sia. Gam- 
'ar itulah jang dinsuat oleh ha- 
rian tsb. 3 5 
Menurut harian itu, setelah kint 

liselidikinja, ternjata bahwa gam 
bar itu telah disebarkan kemana- 
mana. Satu diantaranja diberikan 
kepada redaksi ,,Suluh Indone - 
sia?” itu, dengan disertai ketg@ra 
ngan gambar rapat rahasia. Ka- 

ta ,.Suluh Indonesia“, sepandjang $ 

penjelidikan jang teliti, gambar2 
ini dimiliki oleh orang2 Z, Isubis 

jang sengadja mendapat perin- 
tai nt nie na ada 

   

         

  

surat kabar memuat gambar itu, 
maka kawanan, Lubis 'telah sism: 
lengan. bantahannja“. Harian 
tsb. merasa telah ,.difitnah” dan 
behwa kini ,,aksi perang urat- 
jaraf mulai terbongkar”. “ 
Penad dalam pengumumannja 

hari Rebo kemaren menjatakan, 
tidak pernah mengambil, me- 
njiarkan dan mengeluarkan gam 
bar seperti jang dimuat oleh ,,Su 
luh Indonesia” itu, dan memban 
tah pula suatu berita dalam 
»Bintang Timur“ tg. 10/12 jang 
mengatakan, bahwa redaksi ha 
rian itu didatangi oleh seorang jg 
mengaku perwira Penad. Kepada 
redaksi ssk dimintanja, Supaja ha 
nja meladeni anggauta Penad jg. 
membawa mandat chusus dari 
kepala Penad atzu wakilnja, dan 
bahwa surat-menjurat dan  re- 
lease2 hanja sah djika dibubuhi   Pe tierameh didepan maha 

siswa Universitas Gadjah Mada. 

— Perintis 
an Nasional 

Pendidikan djasmani jang pada 
djaman dahulu kala djuga tidak 
asing, harus dipentingkan untuk 
kesehatan diri sendiri dan untuk ' 
mendapatkan turunan jang kuat. 

Tentang kebudajaan. 
Kebudajaan, jang berarti buah 

budi-manusia adalah hasil perdju 
angan manusia terhadap dua pe-! 
ngaruh jang kuat, ja'ni alam dan 
djaman (kodrat dan masjarakat), 
dalam perdjuangan mana terbukti 
kedjajaan hidup manusia untuk 
mengatasi berbagai-bagai rintang- 
an dan kesukaran didalam hidup 
dan penghidupannja, guna men 
tjapai keselamatan dan kebahagia 
an jang pada lahirnja bersifat ter 
tib dan damai. 

I.1. Sebagai buah perdjuangan 
manusia jang berada didalam sa- 
tu alam dan satu djaman, maka 
kebudajaan itu selalu bersifat ke 
bangsaan (nasional) dan mewu- 
djudkan Sifat atau watak, 
jakni kepribadian bangsa. Dan 
inilah sifat kemerdekaan kebang- 
saan dalam arti kulturil. 

2. Tiap2 kebudajaan menundjuk 
kan indah dan tingginja adab-ke 
manusiaan pada hidupnja masing 
masing bangsa jang memilikinja: 
dalam hal ini keluhuran dan ke- 
halusan hidup manusia selalu di- 
pakainja sebagai ukuran. 

3. Tiap2 kebudajaan sebagai 
.buah kemenangan manusia terha 
'dap Segala" kekuatan alam “dan 
djaman, selalu memudahkan dan 
melantjarkan hidup serta membe- 
ri alat2 baru untuk meneruskan 
kemadjuan hidup: sedang memu- 
dahkan serta memadjukan berarti 
pula. memfaedahkan dan memper 
tinggi hidup. 
Hidup tumbuhnja  kebudajaan, 

sebagai buah-budi manusia kebu- 
dajaan tidak terluput dari segala ' 
kedjadian dan tabiat jang ada pa! 
da hidup manusia, 

1. Lahir, bertumbuh, 
berkembang, berbuah, 
djadi tua, mundur 

2. Kawin dan berketurunan: 
a. Setjara asosiasi", ja'ni ber 
kumpul tetapi tidak bersatu, ke 
rapkali menurunkan ,,bastaara” 
ja'ni bersifat tjampuran dan ka 

  
madju, | 

sakit, men 
dan mati, 

tiap djawatan dan dilakukan oleh 
Kepala atau wekilnja. (Antara). 

Pendidikan 
kearah keadaban. Dalam pada itu 
termasuk pula pengertian ,,memu 
dja-mudja” (cultus, vereering) dan 
inilah jang kerapkali menjebabkan 
hidup-bekunja (verstarring) kebu- 
dajaan. Karena itu haruslah selalu 
diingati : £ 

1. Pemeliharaan kebudajaan ha 
rus bermaksud memadjukan dan 
menjesuaikan kebudajaan dengan 
tiap2 pergantian alam dan dja- 
man. 
2. Karena pengasingan (isolasi) 

kebudajaan menjebabkan kemun- 
duran dan matinja, maka harus 

selalu ada hubungan antara kebu 
dajaan dengan kodrat dan masja- 
rakat. 

3. Pembaruan kebudajaan meng 
haruskan pula adanja hubungan 
dengan kebudajaan lain jang da 
pat mengembangkan (me- 
madjukan, menjempurnakan) atau 
memperkaja. (jani menam- 
bah) kebudajaan sendiri. 

4. Kemadjuan kebudajaan ha- 
rus berupa landjutan langsung 
dari kebudajaan sendiri (continui- 
teit), menudju kearah kesatuan 
kebudajaan dunia (convergentie) 
dan tetap terus mempunjai sifat 
kepribadian didalam lingkungan 
Na aa sedunia (concentrici- 
eit), 
Kebudajaan Indonesia jang se- 

karang masih berupa kumpulnja 
segala kebudajaan daerah, harus 
mulai sekarang kita galang men 
djadi kesituan kebudajaan untuk 
Seluruh .rakjat. 

1. Berhubung dengan tetap ada 
nja kesatuan alam dan djaman, 
kesatuan sedjarah (dulu dan se. 
karang), kesatilan masjarakat dan 
lain2-nja, maka Kesatuan Kebuda 
jaan Indonesia hanja soal waktu. 

2. Sebagai bahan untuk mem- 
bangun kebudajaan kebangsaan 
Indonesia perlulah segala 'sari- 
Sari serta puntjgk-pun- 
tjak “ kebudajaan jang terdapat 
diseluruh daerah Indonesia diper- 
gunakan untuk mendjadi modal 
isinja. 

3. Dari luar lingkungan kebang 
saan perlu pula diambil bahan? jg 
dapat memperkembangkan dan/ 
atau memperkaja kebudajaan kita 
sendiri. 

4. Dalam memasukkan bahan2, 
baik dari kebudajaan daerah2 mau 

   

  

pun dari kebudajaan asing, perlu 

li, tidak sadja untuk  memadju- 

dang2 menundjukkan kemundur senantiasa diingati sjarat-sjarat an atau dekadensi, ,' ,Continuiteit,  convergentie — dan b. setjara ,,asimilasi", ja'ni 'ber-' concentriciteit tersebut dimuka, satu-padu atau smanunggil Djangan dilupakan, bahwa 
dan biasanja menurunkan 

   

   

  

akan pertama dalam kampanje 
“Pakistan menjokong penerimaan 
RRT mendjadi anggota PBB dan 
iadakan hanj nja beberapa hari se 

,Sikap netral kita” menjebab-| Ceylon tahun depan. 
kan kita tidak masuk dalam sa- 
lah suatu blok dan  karenanja Gaswateasia mengatakan bhw.   RRT, 

. 

lum kundjungan P 
P . 

  

  kita mendjundjung tinggi  hakl|setelah ,,peristiwa Mesir”, terus 

Sierra Leone adalah suatu dae 
rah djadjahan Inggris di Afrika 
Barat jang banjak menghasilkan 
intan. (Antara-AFP) 

"lah salah satu masalah jg harus 
| diputuskan dengan segera”. ,,Kita 
dapat mempertimbangkannja pada 
"waktu jang baik”, tambahnja,     , ea Pres 1 3 a. baik untuk menambah kemuliaan adakan initiatif mengusahakan) gris di Ceylon jang akan melang| sikap mengenai fasiliteit jg dapat!bahwa persoalan keanggotaan KG na en song kita, mana jang akan me kontak antara AS dan RRT. Ka gar  dasar2 politik luar negeri|diambil derigan sjah oleh Inggris' Commonwealth “ akan diadjukan, Si I: 1 ketantuk disa. Jiugikan pada kita, dengan selalu “tar it mengatakan bahwa Ie papat angkalan2 tadi ig ak Mani stelah tarbadi enak Dlerra Cone, ebanjakan ISa- 'mengingati bahwa semna kema- 

“tangan . itu gata Ya Ceylon, : 9 pangkaia adi J9 akan tetapi setelah terdjadi ' pengala- Iiirkan ke Eropa melalui Colom-'ajuan ilmu dan pengetahuan dan 'move Suhrawardy tsb adalah tin diserahkan oleh Inggris kepada man di Mesir ,,masalah itu ada bo , " (segala perikehidupan itu adalah 
Ikemurahan Tuhan untuk segenap 
ummat manusia diseluruh dunia, 

i meskipun hidupnja masing2 menu 
rut garis sendiri jang tetap. Dju 

Yaa kita tidak boleh menolaknja. 

kan ketjerdasan batin, namun pu 
la untuk melantjarkan hidup pa 
da umumnja, Sejogyanjalah pen- 
didikan fikiran ini dibangun se- 
bingginja, se-dalam2-nja dan se- 
lebar?-nja, agar anak2 kelak da- 
pat membangun perikehidupannja 
lahir dan batin dengan se-baik2- 
nja. 

  
sang 

katan baru jang murni'', 
3. Mengalami seleksi: apa jang 

kuat terus hidup, jang lemah ma- 
iti. seterusnja hukum-evolusi lain? 
nja tak dapat dihindari didalam 
hidup kebudajaan. 
Maksud kebudajaan (cultura, 

cultivare, colere) ialah memelihara 
serta memadjukan hidup manusia 

kemerdekaan bangsa tidak tjukup 
hanja. berupa kemerdekaan politik, 
tetapi harus berarti pula kesang 
gupan dan kemampuan mewudjud 
.kan kemerdekaan kebudajaan bang 
sa, ja'ni kechususan dan kepriba 
dian dalam segala sifat hidup dan 
penghidupannja, diatas dasar ada- 
kemanusiaan jang Juas, luhur dan 
dalam, 
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1 7 “ 2 1, ? 5 R.B. Wabjoe Widodo (Dody) 
Pada hari Kemis Paing tanggal 13 Desember 1956 djam 

Terima kasih kami utjapkan kepada dr. Ong Jong Soen 
dan para' Bidan serta pembantu2 perawat dari Kliniek Ber- ' 

5 Dalin dr. Ong Jong Soen. 
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HARGA 

TJERAN : 

N. V. Suara Merdeka” | 
Bika 0 

Merak (Purwodinatan 

Administrasi — Ekspedisi 2087 Smg. 
$LENGGANAN: - 

NIDLM. KOTA : ,,Suara Merdeka” (dengan materai) — Rp. 13,— 
.|iSuara Merdeka”/,,Minggu Ini” Rp. 13,— & Rp. 3— — Rp. 16—| 
JILUAR KOTA : , Suara Merdeka” (dengan materai) — Rp. 14,— 

? |i.Suara Merdeka”/,,Nlinggu Ini” Rp. 14,— & Rp. 3— — Rp.17,—| 
£ |IHarga Advertensi ,,Suara Merdeka” Rp. 0,95 per mm.-kolom. 

Hery) Suara Merdeka” Rp. 0,75. »Minggu Ini” Rp. 1,— 

ai 
7 

Utara) Ila 

1228 Ser : 

    sea - i am 

tawa Pening iba 
Biaja Rp. 60 Djut kan 

| 

Pembangunannja Akan Dilaksanakan Setjara 
Besar2an—Ril Keretaapi Tuntang Djuga || 

Akan Dipindah i 

ATAS USAHA Residen Semarang Muritno, kini di Sampuang : DJEMBER 
  

  

dan anggauta?nja jalah Kepala Dinas Pekerdjaan 

dibentuk suatu Panitya jang diberi nama "Komisi Pemeriksa 
Idilereng2 gunung disekitar/diatas Rawa Pening sub Kabupaten Se 

jang diketuai Semarang Utojo Kusumo, 
Umum Djawa: 

'Tengab. seksi Salatiga Ngaduki, ahli praktek Dinas Pertanian Rak 
jat Sudarsono, Kepala djawatan Transmigrasi Djawa Tengah di Ser | 
marang D. Dwidjosukarto, Kepala Seksi Umum Brigade II dari 
Dinas Planologi Kehutanan Salatiga Sadonomuljo, dan Kepala bagian 
Daerah Hutan Ambarawa Sukandar. 1 i 

Panitya tsb. diberi tugas untuk 
menjelidiki/mentjari djalan. men 
tjegah kelongsoran dan ang 
tanah2 disekitar rawa Pening, 
landjutnja usaha2 jang. mempu- 

marang”, oleh Bupati 

  

—— 

WARTAWAN DAN KARIKATU- 
RIS DIDEPAN HAKIM. 

Pada tgl. 18 Des. Pengadilan 

Negeri dibawah pimpinan 

  
Pada hari Minggu sore jbl. telah tiba dilapangan terbang Kema- 
joran Presiden Bank Export & Import Amerika Mr. S. C. Waugh 

beserta isterinja. 

$ : 9 
. 1 

Pemeriksa Ketel Uap 
5 (BOILER INSPECTORS) 

« "1 

Sjarat2 jang diperlukan : 5 : 

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

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

2. 

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

N. V. Standard-Vacuum Petroleum Mij. r 

Recruiting and Employment Office, 

Sungai Gerong, Palembang, Sumatera Selatan. 

atau 

N. V. Standard-Vacuum Petroleum Mfj. 

Medan Merdeka Selatan 18, Djakarta. 

.g
   

  

  

    
   

PEMBORONG2 BUAT PEMASUKAN BAHAN MAKANAN 
yaa DAN LAIN2 DALAM TRIBULAN KE-I 

: TAHUN ,.1957 UNTUK: 

«KL Rumah Sakit Djiwa ,,Mangundjajan” Surakarta... 
U. Koloni Orang Sakit Djiwa ,,Wedi” di Danguran, 

ketjamatan Kebonarum - Klaten. 
Surat2 penawaran buat sub I dan II harus dipisahkan dan 

dikirim dalam sampul jang di-lak kepada Pemimpin Rumah Sakit 
Djiwa ,,Mangundjajan” selambat-lambatnja pada tanggal 26 De- 

sgmber 1956 djam 11.00 pagi dengan diberi tanda: 
& —. "SURAT PENAWARAN ” 

Para peminat dapat minta keterangan dan blanco surat pe- 
nawaran tiap2 hari kerdja dari djam 9.00— 11.00 di Kantor 
Rumah Sakit Djiwa ,,Mangundjajan”. : : 

Pemimpin Rumah Sakit Djiwa 

»Mangundjajan”, 
R.M. SOEDJARWADI. 
  

KUNSTKRING SEMARANG 
! Viool Concert 

  

$ Oleh 
HENRYK SZERING Viool 
GEZA FRID Piano 

- Pada hari SAPTU 22 December djam 20.30 
bertempat di 

PANTI MANDALA 
—.. Djl. Atmodirono 10 5 

Melulu untuk Anggauta. Pesan tempat pada tanggal 20 dan 21 De- 
as pada Secretariaat di gedung, Factorij, mulai djam 8.30 

Djuga diberi kesempatan untuk mendjadi Anggauta. 

    

TERSEDIA BARANG2: — 
1. BAN MOBIL LUAR merk ,F UL DA” dari 

Djerman Barat ukuran : i 

650 X 16 
DN 3 ku Mb 

2. ETERNIT dari Belgia dalam perdjalanan. 
3.  Djuga menerima Indent Order barang2 : 

TEXTIEL, MACHINES, METAALWAREN, TECH- 
NISCHE ARTIKELEN, KRAMERIJEN, P & D, 
AARDEWERK dan RABUK Z.A. & D.S. 

Perwakilan PEMANDANGAN N.V. 
Djl. Tjerdarawasih 50 ” Telp. Sm. 922 Semarang. 

. 0... Ta tai PAN BNN ola Tjandi & Semarang Timur! 
ALAMAT TERDEKAT: 

PERSEWAAN: 
MEDJA KURSI & ALAT2 MAKAN Compiit: 
dgn. tarief jg. rendah, “1 

Sompok - lama 3 Semarang. 

    

  

  

  

    

ana - Da SUNARTO. 

Menghadapi Udjion S. G. A. 
Dihimpun oleh: SOEHIRMAN 

2 0... Berisi soal-soal udjian S.G.A. 
Bahasa Indonesia (Ilmu Bahasa) (Mengarang) “ 

4 . SM Idea, idem £ 
“ Ilmu mendidik “ Bahasa Inggris “ Ilmu Pasti/Berhitung “ Ilmu 

1 t/Kesehatan “ Ilmu Bumi “ Ilmu Sedjarah/ 

Sebuah buku tebal dengan harga Rp. 10,— Ongkos kirim Rp. 1,50 Toko Buku ,L AU We — Solo 

    

Peng, h 
Hakim Mr. urjanto telah mulai 

periksa perkara Agus Sujudi Pe 

mimpin redaksi suratkabar ming 

guan "Sunday Bulletin” di Semg, 

Ia #dituduh telah melanggar pasal 

55 juncto 207 atau setidak2nja pa 

sal 55 juncto 316 KUHP jalah jg 

pokoknja menghina atau menje- 
rang kehormatan seseorang pen- 
dajabat negeri atau badan umum 

dengan djalan menempatkan tuli- 

san/gambar dalam hal jini. dida 
lam "Sunday Bulletin” jg terbit 

pada tgl. 23 September tahun ini. 
Selain wartawan Agus Sujudi 

djuga dihadapkan sebagai terdak 
wa Karikaturis Kasnan jang da- 
lam perkara ini pokoknja dituduh 

mendjadi "pembantu" terlaksana 
nja perbuatan apa jang telah di 

tuduhkan kepada terdakwa jang 

tersebut duluan. Atas ini Kasnan 
dipersalahkan melanggar pasal 55 
juncto 207 atau setidak2nja pasal 
55 juncto 216 KUHP. Diketahui 
'bahwa peristiwa ini terdjadi seba 
gai akibat muntjulnja peraturan 
KSAD tgl. 19 Sept. 1956 jang be 
lakangan telah ditjabut itu. 

i- Pada tgl. 23 Sept. "Sunday Bul- 
letin” telah memuat sebuah kari- 
katuur jang digambar oleh Kas- 
nan dan menggambarkan KSAD 
bermuka dua: jang satu mengha 
dap gerombolan jang sedang di 
selesaikan setjara politis dan jang 
lainnja menghadap pers dengan 
kata2: ,,Awas peratuyanku tanggal 
14 Sept. 1956 No. PKM/001/9/1956”. 
Selain karakatuur itu djuga di- 
muat peraturan KSAD jang diberi 
kepala: ,,Pers di Indonesia dibe- 
rangus. Peraturan KSAD antjam 
hukuman denda Rp. 10.000,— bagi 
pers jang ketjam pembesar”. Dim 
pemeriksaan hari Selasa setelah Ha 
kim. membatjakan surat tuduhan 
jang menjatakan bahwa perkara 

  
dituntut - berdasarkan pasal-pasal 
KUHP, nampaknja terdakwa 
Agus Sujudi mendjadi 
karena tidak menduga sama seka 
li. Oleh sebab itu atas pertanjaan 
Hakim ia mendjawab minta di- 
tundanja pemeriksaan ini dengan 
alasan ingin mempeladjari dulu 
isi surat tuduhan. Hakim mem- 
perkenankan permintaan ini dan 
pemeriksaan ditunda sampai tgl. 
S8 Djanuari tahun depan. Selain 
Ipemberitahuan ini Hakim pun min 
ta keterangan kepada terdakwa 
apakah ia memilih perkara ini 

“#Idiadili setjara summir atau biasa 
'Hang didjawab oleh terdakwa, ter 
serah pihak Pengadilan sendiri. 

Patut ditjatat bahwa pemeriksa 
an pertama itu berlangsung kira2 
hanja untuk 5. menit dengan di 
saksikan terutama. oleh para war 
tawan Semarang, pula oleh pen- 
djabat2 urusan politik Kantor Gu- 
bernur Djawa Tengah, Penerang 
an propinsi Djawa Tengah, CPM, 
aan lain-lainnja. 

KEPINDAHAN KAPTEN MAR- 
HADI KOMANDAN BA- 

TALJON 436. 
Berhubung dengan berita2 ter- 

siar luas “tentang kepindahan Kap- 
ten- Marhadi komandan  bataljon 
436 di Magelang ke Kalimantan jg 
karena memberikan keterangan ke 
pada pers sekitar situasi di dae- 
rah Tjilatjap adanja oto aktivitet 
gerombolan D.I., lebih landjut 
wartawan ,,Suara Merdeka” mem 
peroleh keterangan dari Penad, 
bahwa Kapten Marhadi dipindah 
dari Magelang ke Kalimantan itu, 
sama sekali terlepas dari pada ke 
terangan2 situasi di Tjilatjap jang 
diberikan kepada pers di: Mage- 
lang. Menurut Penad selandjutnja, 
bahwa pemindahan Kapten Mar- 
hadi adalah pelaksanaan dari pada 
program Angkatan Darat jang la- 
zim disebut ,,tour of duty and 
area” 

ten Marhadi. 
Seperti pernah diberikan, bah 

wa Kapten 
bataljon 436 jang ditugaskan men 
djabat komandan operasi terhadap 
gerombolan D.I. 

guna menambah pengala-' 

njai daja untuk mengatur serta 
memperbanjak sumber/mata air, 

dan kali2 baik dimusim hudjan 
maupun pada musim kemarau. 
Untuk itu harus disertai dengan 
djalan reboisasi tanam-menanam 
pohon2an dan menghutankan ta- 
nah-tanah gundul sekitar rawa 

tar rawa tsb terdapat tanah gun 

dul seluas 936,2 h.a. jang terlantar 

sedjak zaman pendudukan Dje- 

pang, sehingga membawa dangkal 
nja serta kotornja rawa Pening 
disebabkan longsoran2 dan hanju 
tan2 tanah jang terbuka tanpa 
perlindungan, dan mematikan sum 
ber/mata air jang memberi isi ra- 

wa Pening. 

Dibutuhkan beaja Lk. 

Rp. 60 djuta. 

Menurut keterangan, untuk me 

ngembalikan status serta memba 

ngun Rawa Pening jang dapat me 

menuhi. kebutuhan untuk pengair- 

an, dan kebutuhan aliran listrik 

bagi sebagian besar daerah di 

Djawa Tengah dibutuhkan beaja 

Lk. Rp. 60.000.000,—. Beaja sebe 

sar itu termasuk pembelian tanah2 

sawah disekitar rawa, pemindah- 

an djalan kereta-api di Tuntang, 

Ipembikinan tanggul dll.nja. Seba 
gai pernah Antara kabarkan, se- 
lain untuk mengairi sebagian ta- 
nah persawahan didaerah Grobo- 
gan, djuga jang terpenting untuk 
mengairi sawah seluas 40.000 
didaerah Kab. Demak, jang sebe 
lum sampai pada daerah2 sawah 
itu aliran air tsb. disalurkan me- 

pusat tenaga listrik di Djelok. Jg 
selandjutnja untuk memperlengka 
pi rentjana industrialisasi didae- 
rah Djawa Tengah jang membu- 
tuhkan lebih banjak aliran listrik, 
kini telah mulai dibangun pusat 
tenaga listrik jang lain jalah di   

terkedjut Timo dekat Djelok, jang nantinja 
membutuhkan pula aliran air 
untuk menggerakkannja. : 
Dalam pada itu Antara memper 

oleh keterangan, bahwa hanja dg 
menggergadji rawa Pening tanpa 
berusaha “ untuk menghidupkan 
sumber2 dan pendjagaan tanah2 
longsor/larut, kebutuhan pengair- 
an dan aliran listrik untuk keper 
luan jang diharapkan tidak mung 
kin tertjapai sebagaimana mesti- 
nja. Menurut keterangan rentjana 
serta maksud dan tudjuan diatas 
telah pula disampaikan kepada Ke 
menterian2 Dalam Negeri, Peker- 
djaan Umum/Tenaga, dan Perhu 
bungan, serta beberapa instansi 
di Djawa Tengah, untuk menda 
patkan perhatian. 

BAGI EX €.T.N. DIDAERAH 
KMKB SEMARANG. 

Menjambung berita mengenai 
pendaftaran baru bagi anggauta 
ex. CTN lebih landjut dapat dika 
barkan, bahwa anggauta2 ex CTN 
jang berdiam di daerah K.M.K.B. 
Semarang dapat mendaftarkan di 
IP. D. M. Semarang jang ber- 
'kedudukan di Salatiga. 

Seperti diketahui, bagi pendaftar: 
baru harus menundjukkan surat 
keputusan pemberhentian dari ke 
anggautaan CTN jang telah disjah 
kan oleh .P.I. CTN jang bersang 
ikutan, djika surat itu tidak ada 
Imaka harus bisa menurdjukkan 
'surat keterangan dari P.I. CTN 
Gimana mereka dirawat (di-dislo- 
keer) sebelum diberhentikan darj 
ikeanggautaan CTN. Pendaftaran 
|pata' ditutup tgl. 31 Desember 
ij-a.d. 2 

PEMBENTUKAN L.K.T.S. 
j SEMARANG. 

siswa/bekas siswa, pamong, orang 
Marhadi komandan tua siswa, petjinta Taman Siswa 

g ada di Semarang, untuk all. Jaga: 
membentuk ikatan dengan nama 

didaerah Tjila- Ikatan Keluarga Taman Siswa, 

Pening. Seperti diketahui, diseki- | 

lalui Djelok untuk menggerakkan 

: n Bertempat di S.T.M. Negeri 1 
man2 jang sangat perlu bagi Kap Semarang hari Minggu jl. telah di 

adakan pertemuan diantara para 

tjap. Sekembalinja di Magelang disingkat I. K. T. S. Pertemuai. 
pernah memberikan keterangan2 berhasil menetapkan formatir jg. 
kepada pers sekitar gerak gerik terdiri dari Agung Wahono, Ban: 
dari pada gerombolan D.I. bang Sajekti, Daeng Hadiwidjoje 

USUL MOSI MENGENAI dan Soetomo dg tugas memben- 
HADIAH LEBARAN. tuk pengurus I.K.T.S. jang diha 

Kepada DPRDP Propinsi Djawa rapkan dapat tersusun dim achir 
Tengah pada tgi 17 Desember j.l. bulan ini djuga. 2 
telah diadjukan sebuah usul mosi 
pemberian Hadiah Lebaran th. : HATSIL UDJIAN - KURSUS 
9 untuk pekerdja harian Peme MERANGKAI BUNGA. 
intah Daerah Propinsi Djawa Telah lulus dalam udjian ter- 
Tengah. Usul mosi jang ditanda- achir pada tgl. 15 dan 16 Desem 
tangani oleh 5 anggauta DPRDP ber j.t.l. dibawah pengawasan 
Propinsi itu pada pokoknja meng "Jajasan Merangkai Bunga" Dja 
hendaki, ketjuali pada pegawai2 karta (Acte Notaris Mr., Soewan 
propinsi djuga supaja pada peker di - Djakarta tgl. 15 Djuni 1955) 
dja harian Pemerintah Propinsi pengikut2 udjian: : 
Djawa Tengah diberikan Hadiah 1. :Jj. Dr. N. Sardjono Danudibro 
Lebaran jang djumlahnja (besar- to 2. Nj. Mr. J. Soebijono 'Tjitro 
nja) sama dengan ketentuan jang winoto 3. Nj. S. Djokowaloejo 4, 
berlaku bagi pegawai negeri. Ha Nj. Kiok Oei Siong Tjwan 5. Nj. 
diah Lebaran itu supaja dibajar L. Endo Hardjosasmito 6. IN 
kan 20 hari sebelum Hari Raya Moechyono 7. Nj. M. R. Girinoto 
tahun 1957. prodjo 8. Nj. K. Soedarto 9. Nj. 
Sebagai pertimbangan dalam K. Harjoto 10. Nn. Siti Moeljani 

usul mosi itu dikemukakan, bah- 11. Nj. Soenarto. 12. Nj. R.A.M. 
wa pada th. 1956 Hadiah Lebaran Kartono 13. Nj. S. Doel Kartoat 
ketjuali berlaku bagi pegawai ne modjo 14. Nj. Dr. Soewondo 15. geri djuga berlaku bagi pekerdja Nn. Soemini 16. Nj. Soemarsono 
harian Pemerintah: dan meng- 11. Nn. Lies Lestari. Kursus tsb. 
ingat bahwa sekarang ini oleh Pe sk oleh Nj. Abdurrivai dan merintah Pusat telah dikeluarkan Nj. S@€pratigno di Semarang.: ketentuan pemberian Hadiah Le Dari Salatiga jg lulus: 1. Nj. baran "untuk th? 1957 bagi pega- H. Notosoegondo 2. Nj. Soegondo 
wai2 negeri, dan untuk pegawai 8. Nj. L. Oei Tjong Lee 4.-Nn. 
propinsi sebanjak Rp. 200— dgn Darsi Hadiwidjojo murid2 diba- 
minimum Rp. 100,—, Demikian wah pimpinan Nj. Soejadi. 
usul mosi itu jang ditandatanga ' Dengan udjian'ini maka para ni oleh anggauta2 DPRDP Prop. pengikut udjian telah mepelopori Djawa Tengah S. Hadisusanto djalan untuk mentjapai idjazah 
(PKI), Sumokartiko - (Party Bu- jang diakui oleh Kementerian 
ruh), A. Sadjiddn (Masjumi), Su- Pertanian. . 
nardi (PKI) dan Iskandar Tjokro 

  

    
  

Getas Mas 
Sangat WMandjur untuk 
menjembuhkan Segala 
penjakit kalit dll. 

Per DO tol 

   

    

  

gai |, AKSI BERHENTI SERENTAK 
aan San Sa PA aga Ka p DJUNDURKAN. 

BA : si berhenti serentak dari dja 
Chusas meng Medan Md batannja jang sedianja dilakukan 

SEMARANG, 19 Des. 1956: mulai hari Kemis tgl..20 Desem- 
24 karat: djual SLS Kep ah ber oleh kaum Technisi Menengah 

beli Te a17 Jeng bekerdja pada | lingkungan 
22 karat: djuar S Ha 459 Km. P.U.&T, dan Daerah? Oto- 

1” beli 2. Na 42.50 noom Propinsi, ternjata tidak dja 
Utk. harga emas bijak pen Me. di akan dilangsungkan dan diun- 

dan dan. Liar Negeri, hari durkan. ' Keputusan pengunduran , Ini “ eat 
kami tidak menerima tjatatannja. aga ip 

s . TOKO MA 

Ija “huda 
Fotp 3-1 

aksi ini diambil 
delegasi kaum Technisi mengada 
kan pertemuan dengan Menteri 
P.U.&T, pada tgl. 12 Des. j.l. da 
lam mana terdapat persesuaian 
faham mengenai tjara? penjelesai- 

setelah    

lalu. Peristiwa sedih itu jakui 

Disamping itu Belanda -djuga 

menggasak 'barang2 mulik rakjat 
jang berdjuta2 rupiah nilainja. 

Peristiwa2 itu sangat pening 

untuk direnungkan oleh mereka 

jang sekarang sedang saling ,,adu 
kepelan” — meskipun tidak let 
terlijk — untuk merebut ......... 
kedudukan. Karena tanpa mem 
peringati pengorbanan2 itu, disu 
atu saat akan datang waktunja 
mereka jari melupakan itu akan 
dikutuk oleh arwahnja para pah 
lawan jang telah ichlas berkor- 
ban. S : 

Untuk keperluan itu, kita 
akan peringatkan dengan tjatatan 
tjatatan singkat: 
Hari Minegi tgl. 19 Desember 

1948, djam 8 pagi barulah pen 
duduk Jogjakarta mengerti bah- 
wa suar, kapal udara jang men 
derung2 sedjak malamnja itu, 
adalah serangan Beland., kepada 

'Jogjakarta, dengan lebih dahulu 
. menduduki lapangan terbang Me 
guwo, 3 

& k 
Masuknja tentara Beland, itu, 

djustru sidang Kabinet digedung 
Negara akan dimulai. tetapi Wa 
kil Presiden, Hatta jang merang 
kap Perdana Menteri, masih ada 

(di Kaliurang. Tanpa beliau si- 
dang Kabinet tidak bisa diterus 
kan, sedang untuk menetapkan 
sikap terhadap kepalsuan Belan 
da. Kabinet perlu mengambil ke 
putusan. Tetapi adakah Bung 

  
kHatt, bisa menembus djalan, jg 
disaat itu lalu lintas sangat ber 
bahaja karena hudjan peluru, 
bom dan granat? f 
Pertanjaan inlah jang menim 

hulkan kechawatiran. achirnja de 
ngan tanpa memikirkan apa ig. 
akan kedjadian pada dirinja, 
Menteri Negara Hamengku Bu 
wono telah minta diri untuk men 
diemput ke Kaliurang. Ternjata 
didekat Pakem beliau bertemu 
dgn. mobilnja Bung Hatta, jg di 
persilahkan djadi satu kedalam 
mobil Menteri Negara kita. 

Dalam keadaan hudjan peluru 
dan serarigan udara, kedua to- 
koh besar itu selamat masuk di 
gedung Negara, persidanga, di- 
mulai, mengambil keputusan un 
tuk menjerahkan pimpinan R.I. 

Prawiranegara, jang diwaktu itu 
masih ad. didaerah Sumatra. Se 
lain itu, djuga membuat state- 
ment, mengumpat ketidak djudju 
ran Belanda, jans meskipun di- 
saat itu perundingan di 'Kali- 
urang masih berdjalan dengan pe 
ngawasan Komisi tiga Negara, te 
tapi denga, tanpa menundjukkan 
sikap lebih dahulu sebagai apa 
jang biasa mendjadi hukum in- 
ternasional, telah menjerang Ibu 
kot., RI, satu kota terbuka jang 
tidak dipersendjatai. 

Selain itu, djuga Presiden Su 
karno memberi amanat kepada 
rakjat, demikian djuga Wakil 
Pres'den Hatta. 

Setelah sidang selesai, bevera 
pa Menteri, termasuk djuga Men 
teri Negara. Hamengku Buwono, 
sama meninggalkan gedung Ne 
gara dengan, djalan kaki dalam 
keadaan hudja, peluru. 
Tidak lama. gedung Negara 

dikurung “oleh tentara Belanda, 
dan Presiden Sukarno, Wk. Pre 
siden Hatta, Mr. Asaat, Sutan 
Sjahrir, marhum Hadji Agus Sa 

“lim, dll. ditangkap Belanda, dan 
pada keesukan harinja dikirim 
kepengasingan, sebagian di Bang 

a, dan sebagian di Prapat. 

  
ak 

Meskipun Menteri Negar, Ha 
mengku Buwono dan Sri Paku- 
alam 'tidak ditangkap, tetapi tak 
diperbolehkan. meninggalkan tem 
pat jang sudah ditentukan, dan 
dilarang djuga mengadakan hu 
bungan dengan duni, luaran, 
Meskipun demikian kedua tokoh 
kita itu masih tetap mengenda 
likan segala gerak-gerik perdiu. 
angan, baik dari fihaknja - “Ke. 
tentaraan,. Kepolisian, Pamong, 
pradja, dan terutama para pemu 
da2 jang sams mengambil bagi 
an sebagai Gerilja. jang sama di 
ber'nja sarang” ada didalam Ke 
raton, Pura Pakualaman, dan ye 
dungnia para Pangeran. 

HARI SELASA dengan kereta 

Sri Sultan Melalui Hu- 
 djan Peluru Belanda 
Mengenangkaa Hari 19 Desember - Ha: 
Penjerbuan Belanda Kewilajah Jogjakarta 
— Oleh: Darmosugito — Wartawan Kita di Jogja — 

KALAU PADA TGL. 11 Desember jl. kita memperingati 

hari keganasan Westerling jang mengambil korban rakjat Su 

lawesi jang tidak berdosa banjaknja 40.000 orang, kita rasa 

tidak kurang barganja orang mengenangkan kembali pada pe 

(Iristiwa sedik jang terdjadi pada tgl. 19 Desember sewindu jg 

kota R.i. Jogjakarta, dalam mana Belanda melakukan kegana 

sannja dengan melakukan pembunuhan, penjembelihan, ania 

jaan dan lain2 kekedjaman kepada rakjat jang tidak berdosa 

hingga puluhan ribu orang mendjadi korban. 

kepada Menteri Mr. Sjafrudd'n | 

Ka ajaa MAN AAN 

& 

# 

- Anggota? Polisi PBB Dapat ' 
Uang Saku Rp.: 

Dalam Pemilihannja “Terutama “Diutamakan Djiwa 
Kesadaran Nasional — Tetap 
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Dan Uniform 'INI 

PENDJABAT PANGLIMA Divisi Diponegoro, 
pan chusus dengan ,,Suara Merdeka” mendjelaskan, 
tentara dari TT LV sebagai Polisi PBB untuk bertug: 
laman jang berharga. Ditanja, 
dari TT IV tadi, letkol. Suharto menerangkan, bhw. dim. 

— Oleh: Wartawan Kita — 

seorang militer hanja melaksanakan sadja tugas jg. diperintahka 
utk. menjediakan satuan sebaik mungkin menurut keadaan ki 
gunaannja terserah atas pusat 
adalah militer, 

Dasar djiwa nasional. 
Dalam menentukan siapa? jg. 

dipilih djadi anggauta Pasukan 
Polisi PBB tadi, pimpinan TT 
IV terutama mengambil pedom- 
an akan djiwa Kesadaran Nasio 
nal. Ini perlu diutamakan, agar 
nantinja perdjurit2 kita itu dja- 
ngan sampai berbuat hal2 jang 
memalukan nama negara dan 
bangsa Indonesia. Terutama ha- 
rus didjaga agar mereka benar2 
di-djauhi rasa rendah diri (min- 
derwaardigheids-complex) bila se 
dang menghadapi satuan” dari lain 
negeri. Apalagi bila mereka lalu 
membandingkan keadaan perleng   
perlu di-djaga 

kapan mereka sendiri dengan per 
lengkapan tentara asing, jang 
mungkin djauh lebih modern dan 
sempurna. Oleh karenanja jang 

adalah soal se- 
mangat dan djiwa mereka. Sebab 
bagi seorang pradjurit jang uta- 
ma adalah djiwa semangatnja, bu 
kan perlengkapannja. Lain faktor 
jang dipentingkan sedalam pemilih 
annja 'itu djuga mengenai kese- 
hatan dan conduite-staat mereka. 
Disamping itu dapat djuga ditam 
bahkan, bahwa umumnja mereka 
jang dipilih tadi semuanja sudah   penjerbuan Belanda pada Ibu 

Dengan pengalamannja diluar 
daerah Jogjakarta, diman. Belan 
da bisa mempergunakan maksud 
nja dengan djalan memperalat se 
mentara anggaut, Pamongpradja,. 
maka Belanda mentjoba membu 
djuk Pamong2pradja, mulai dari 
jang paling ketjil sampai jang pa 
ling besar, tetapi semuanja me 
nolak, dengan alasan, bahwa ia 
sudah tidak didalam dinas, dan 
ia hanja menurut kepada perin 
tahnja Sri Sultan. Hamengku Bu 
Wono. 

Dengan perantaraan beberapa 
orang jang mendjadi tangan ka 
nannja, Belanda telah - membu- 
djuk akan menobatkan Sri Sul- 
tan mendjadi Radja . Mataram, 
daerahnja meliputi Jogjakarta, 
Kedu dan Baniumas, tetapi usa 
ha ini djuga pertjuma. 

Karen, dengan tjara halus ti 
dak berhasil, van Langen, kepa 
la bezettingstroep di Jogjakarta, 
dengan tjara kekerasan menjerbu 
Keraton dengan kekerasan, Men 
Tak Negara Hamengku Buwono 
menerima mereka dengan dingin 
dan tenang, semula disangka 
akan menangkapnja, tetapi ternja 
ta tidak, hanja kembali mena- 
warkan kedudukan, sebagai Ra 
dja Mataram. Bolehlah kau dja 
lankan, tetapi bila saja sudah ma 
ti, demikian djawabnja dengan 
tenang, dan sam, sekali: tidak 
menundjukkan kesedaran hatinja. 
Dengan djawaban itu, itu ,.tuan 
tuan” Belanda mengundurkan di 
ri. 

& 
Sedjak tanggal 1 Maret, saban 

saban diadakan  penjerangan 

ta kekuatan ini, menjebabkan Be 
landa mendjadi mengerti bahwa 
RI tidak tamat sebagai jang me 
reka pikirkan semula. 

Dalam lapangan engadiian 
Militer, djasa Mr. anta 
di dan Mr. Koo Siok Hie, tidak 
bisa dilupakan, kedua ahli hu- 
kum ini telah banjak ,.merebut” 

| djiwa pemuda2 kit, dari bahaja 
! hukuman mati”, dengan tjuma 
i yuma. 

Suasana s#nternasional tidak 
(membawa keuntungan bagi Be 
landa, PBB telah mengambil pu 

i:tusan, supaja pertikaian disele- 
Saikan setjara damai, dan semen 
tara itu tentara Belanda hzrus 
ditarik mundur dari daerah RI 
terutam. dari Ibukota. 
Demikianlah pada tgl. 30 Dju 

ni, bersamaan dengan masuknia 
alat kekuasaan Negara kita dari 
luar Kota, tentara Belanda me- 
ninggalkan 
itu diserahkan kepad,, 
Hamengku Buwono. jang sedjak 2 Na asewadjiban sebagai 

ala Koordinator 
luruh Indonesia. aa 
: Sebelum supply bisa dikeluar- 
an, segala perongkosan. terma suk radii2nja para pegawai Nepe ri. diselesaikan sendiri oleh ke idiaksanaan Menteri dan Koor din”tor keamanan Ham 5 wong. , engku Bu 

  
Menteri 

Menantang 

Ikatan Dinas 
BI Dn BN 
Supaja Diganti Dengan 

Jang Baru 
B.II Djakarta dalam 
baru2 ini telah Ba 
resolusi mendesak kepad 
menterian PP & K, - 2 mentjabut Peraturan Di- nas bagi mahasiswa B. I/B. 
berlaku sekarang dan dani tinja dengan peraturan baru jang 
sesuai dengan peraturan ikatan 
dinas jang berlaku bagi. maha- siswa Universitas. Demikian pula 
Kementerian “PP & K, didesak 
supaja peraturan tentang kenai- 
kan uang udjian segera ditjabut. 

Perlu didjelaskan, bahwa sam 
pai sekarang ini ada perbedaan 

f taraan. 

| 

“pagi. 

umum pada malam hari. Ternja: 

Jogjakarta. Persoalan | 

mengalami ,,her-scholing” keten- 

deodoran 

Radic: 
SIARAN RADIO R. I. 

SEMARANG, 21 Des. 1956:   Djam 06.25 Lagu2 Mesir. 06.30 
Pengadjian. 07,10 Orkes Freddy 
Martin. 07,30 Empat Sekawan. 
13.15 Enam Serumpun. 13,45 Kron 
tjong asli. 14,10 Gamelan Pancha 
Suara. 17,00 Hidangan Perguruan 
Karawitan dan Beksan. 17,40 Per- 
mainan Piano. 18,15 Njanjian Di 
di dan Mien Sondakh. 18,30 San 
diwara Radio A.P. 19,30 Ruang 
Wanita. 20,30 Krontjong Merdu. 
21,00 Podjok Studio. 21,15 Tjipta 
an Iskandar. 21,30 Dari Lautan 
Teduh. 22,15 Malam Meraju. 23,00 
Penutup. 
SURAKARTA, 21 Des. 1956: 
Djam 06.15 Pengadjian. 06.30 

Sekuntum Melati. 07,20 India Gem 
bira. 07,30 Dari Malaya. 07,45 Ira 
ma Zamba. 12,03 Didi dan Nien. 
13,15 Malando dengan Orkesnja. 
13,45 Kiriman Orkes Gumarang. 
14,10 Rajuan Siang. 17,00 Dunia 
anak2. 17,40 Varia Djawa Tengah. 
17,50 Sendja mendatang. 18,15 Kri 
doraga. 18,30 Irama Indonesia. 
19,30 Sadjak dengan pembahasnja. 
20,30 Wajang Orang oleh Karawi 
tan Studio. 22,15 Wajang Orang 
(landjutan). 24.00 Penutup... 
JOGJAKARTA, 21 Des. 1956: 
Djam 06.10 Pembatjaan Al @ur' 

an. 06.35 Suara Omme Kalsoum. 
06.45 Irama Wals. 07,20 Sal Saulius 
dan Sam Saimun. 07,30 Bonangan 

13,15 Ruangan Wanita. 
14,10 Siang Riang. 17,00 Taman 
Putera. 17,40 Lagu2 Malaya. 18,00 
Dunia olahraga. 18,15 Permainan 
Gitar. 18,30 Peladjaran . Njanji. 
19,40 Rumba Malam. 20,15 Santis 
waran. 21,15 Obrolan pak Besut.   

ata : kita tak memikirkan apa dasar2 politik mengenainja, kita 
demikian letkol. Suharto seterusnja. 

Tetap sebagai TNI. | 
Atas pertanian kita, bagaimana | 

djalankan tugas ke Mesir itu, let | 
kol Suharto menerangkan, bahwa | 
mereka itu tetap bertindak selaku 
anggauta TNI dengan perleng- 
kapan2 jang dibawa dari Indone! 
sia sendiri. Pun uniform jang me 
reka pakai disana nanti tetap 'uni | 
form TNI dengan ditambah be- 
berapa uniform musim jang | 
mungkin akan diterima dari PBR, 
mengingat keadaan iklim disana | 
jang berbeda2. Terutama waktu! 
sedatangan mereka di Mesir nan 
li bertepatan dengan musim di- 
agin. 

Pun mengenai djaminan2 me 
reka selama tugas di Mesir, te- 
tap seperti dalam organiek TNI. 
Keluarganja tetap menerima ga 
dji penuh ditambah dengan sega 
la hak2nja jg lazim. Disamping 
itu mereka jg bertugas tadi ma- 
sih akan menerima uang saku 
dari PBB seorangnja paling" sedi 

(kalau dinilai pasar bebas kira2: 
Rp. 270) seharinja. Memang ka 
rena tugas pergi ke Mesir ini me 
rupakan ' suatu tugas istimewa 
dan bukan tugas routine biasa, 
hingga kini belum diadakan per 
aturan2 tertentu jg mengurus 
soal2 "casualties”. Misalnja bila 
seorang pradjurit mendjadi tja 
tiad, hilang atau gugur dis. Te- 
tapi dapat ditambahkan disini, 
demikian letkol. Suharto. bahwa 

bila seseorang pradjurit kita sam 
pai gugur misalnja, pradjurit ta 
di tetap akan menerima penghor 
.matan selaku pahlawan TNI dan 
keluargania pun tetap menerima 
djaminan2 jg selazimnja. 

Menurut rentjana anggauta2 
Pasukan Polisi PBB itu akan me 
lakukan tugasnja di Mesir paling 
lama 9 bulan sampai 1 tahun Ia 
manja. “Bila sampai waktu selama 
itu masih dibutuhkan adanja Po 
lisi PBB di Mesir, tentunja akan 
diadakan pergantian dengan satu- 
an2 baru, demikian letkol Suhar 
to jang mengachiri keterangannja 
dengan pendjelasan, bahwa sega 
la penjelenggaraan satuan Polisi 
PBB dari TT IV ini terserah pu 
sat. Fihak pimpinan TT IV hanja 
diserahi tugas menjusun satuan2 
sebaik mungkin menurut keadaan 
kita dewasa ini. 

DJABATAN BARU BAGI PAK 
MULJADI DJOJOMARTONO. 
Bekas Ketua DPRDP Prop. Dja 

wa Tengah Muljadi Djojomartono 
dari Solo, menurut surat keputus 
an Presiden R. I. no. 186 tel. 29 
Nop. 1956, telah diangkat sebagai 
Anggauta Dewan Pengawas Bank 
Tabungan Pos. Pengangkatan itu 
berlaku mulai tgl. 1 Nopember '56. 
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ane a Ga Sa 

Gene aan ini a ani ERA ESA NER   21,30 Santiswaran (landjutan). 
22,15 O. K. Tjahaja Muda. 23.00 
Penutup. EPA 
DJAKARTA, 21 Des. 1956: RA 
Djam 06.10 Pengadjian. 07,10 DJi 2 

Trio Sam Saimun. 07,30 Orkes 
'Kr. M. Sagi. 13,30 Orkes Studio KEMBAR TIGA. 
Surabaja. 14,10 O. M. Irama Pada hari Selasa jbl. seorang 
Agung. 17.00 Orkes Kr. BintangjIbu bernama Sampe, isteri dari 
Hati. 18,39 Kaum Muda dan Mu-!pada Pak Mani dari desa Kantji Residen Kedu Sukardi telah me 
sik. 18,30 Orkes Studio Djakarta. lan (Bangsri, Djeporo) telah me resmikan pembukaan tambak ban 
21,00 Sandiwara Radio. 22,15 Or- lahirkan 3 anak perempuan kem @eng luas 115 ha, didaerah ketja 
kes Gambus. 23,00 Penutup. 
TJIREBON, 21 Des. 1956: 
Djam 06.10 Pengadjian. 06.35 

Lagu2 Melaju. 07,10 Orkes Kr. 
Irama Masa. 07,40 Alam Minang- 
kabau. 12,03 Irama Padang Pasir. 
13,10 Rajuan Ping, Norma dll. 
13,40 Victor Joung. 14,10. Alam 
Parahiangan. 17,00 Sandiwara Ra 
dio. Kanak2. 17,30 Siaran A. P. 
18,18 Lagu2 Lubuk Sikaping. 18,30 
Gitar dan Njanji. 19,20 Gelang- 
gang Peladjar. 20,30 O. H. Gembi 
ra. 21,15 Perikanan dan Hadjat 
Rakjat. 21,30 Orkes Kr. Sankuri- 
ang. 22,15 Pembatjaan Buku. 23,00 
Penutup. : 1 

DAFTAR TTG.. PENERIMAAN 
UANG SOKONGAN UTK JAJ. 
”DHARMA BAKTI  RAKJAT”" “ 

Dalam bulan Agustus "56. 
1. Persatuan Pabrik Rokok Se 

marang: Rp. 300,— 2. Rumah Ma 
kan/Buga "'Mirasa'' Semarang: 
Rp. 100,— 3. Harian ,,Suara Merde 
ka” Semg.: Rp. 300,— 4. Pabrik 
Rokok ,,Pov Hien” Smg. Rp. 200, 
5. Per. Mobil P.M.C. Smg. Rp. 
100,— 6. Pool's Idustri Smg. Rp. 
100,— 7. Apotheek J. v. Gorkom 
Rp. 200,— 8. Boekh./Druk. N. V. 
V. Dorp. Rp. 200,— 9. Tailor Lai 
Hwa & Co. Smg. Rp. 75,— 10. 
Toko Reflex Smg. Rp. 25,—- 11. 
Pertj. Ban Tjiing Smg. Rp. 50,— 
12. N.V. Succes Trading Coy Smg. 
Rp. 25,— 13. Imp. Exp. Marga 
satwa Smg.. Rp. 25,— 14. Pab. 
Temb./Rokok Prahu Lajar Smg. 
Rp. 100,— 15. N.V. Nasional Motor 
Coy smg... Rp. 100.16. Toko 
''Morpheus” Smg. Rp. 100,— 17, 
Handels Mjij Thay Thjan Smg. 
Rp. 100,— 18. C.V. Napho/Sunday 
Bulletin Smg. Rp. 100,— 19. Ha- 
rian Sin Min Smg. Rp. 150,— 20. 
Pabr. Rokok Gentong/Gotri Rp. 
50,— 21. N.V. Kretek Gapri Smg. 
Rp. 200,— 22. Pabr. Rokok. Pom 
pa Smg. Rp. 250,— 23. N.V. Go 
zali Smg. Rp. 150,— 24, Auw Hien 
Kongsi Smg. Rp. 150,— 25. P.T. 
Kolonel H. Moh. Bachrun Rp. 
300,— 26. P. T. Commissaris. Be 
sar A. Bastari Rp. 300,— 27. N.V. 
Khan Seng Trad. Coy Rp. 500.— 
Djumlah semua: Rp. 4250.— 

  

Universitas dan mahasiswa B.. I 
/B..MI, jaitu jp belakangan ini ti 
dak mendapat (uang alat2 sebe 
sar Rp. 60,— tiap bulan. Djum 
lah uang alat2 ini menurut kepu 
tusan Menteri PP & K baru2 
ini akan dinaikkan 105.   antara ikata, dinas mahasiswa 

Semaun Bersumpah Akan 
Untak Men 

karta, pusat perdjuangan R.I, 

  3 (Antara). 

umpah Berdjoaay Terus 
fjapai Kesedjahteraan 

bar tiga. Keadaan Ibu dan anak2 
sehat2. Oleh karena keadaan2 ru 
mah tangga mereka tidak begitu 
mampu, maka atas nasehat dari 
Bapak Bupati Djeporo, R. Soe- 
dardjo, Ibu dan anak2 dirawat 
diruamh sakit Djeporo. Berkena 
an dengan hal tsb. diatas, Bapak 
Bupati sekalian telah memerlu- 
kan datang dirumah .keluarga jang 
berbahagia“ itu, dalam keadaan 
hudjan dan djalan jang betjek 
sekali. Beliau telah memberikan 
sumbangan beberapa meter kain 
dan .sedjumlah uang. 

REMBANG 

SPEED BALL DI REMBANG. 
Untuk. mentjari beaja Pantja- 

ITomba jad. di Rembang, pada tgl. 
16 Des. jbl. telah diadakan pertan 
dingan sepak-bola antara Kes. 
Guru2 Pati melawan Kes. Guru2 
Rembang dengan didahului pertan 
dinans sepak bola Putri atau 
Speed ball dari Pati jang terdiri 
dari peladjar.. sekolah landjutan, 
jang merupakan demonstrasi. 
Hasil dari pada pertandingan ini 
mentjapai djumlah Rp. 1800,— 

MUTASI PAMONGPRADJA 
DJAWA TENGAH 

Terhitung mulai tg. 1 Desem- 
ber 1956, Bupati Kendal Prajitno 
dipindahkan ke Purworedjo, utk 
menggantikan kedudukan Bupati 
Kepala Daerah Kabupaten Pur- 
woredjo Surario-Sastrodiprodjo jg 
dipilih sebagai Ketua DPRP Pro 
pinsi Djawa Tengah. Patih. Ka- 
bupaten Purworedjo Hardjoparto 
atmodjo diangkat mendjadi Bupa- 
ti Blora. Bupati Blora Sudjono 
dipindahkan ke Kabupaten Ken- 
dal. Wedono D.P. Keresidenan 
Pekalongan  Abutahir diangkat 
mendjadi Patih Purworedjo. ' 

Patih Tjilatjap Mirun diangkat 
mendjadi Bupati Banjumas.  Bu- 
pati Banjumas Budiman dipindah 
kan kekantor Keresidenan Banju- 
mas sebagai Bupati DP. Wedono 
Salam, Santoso diangkat mendja- 
di Patih Tjilatjap. Patih Grobo- 
gan Prodjosudarpo dipindah ke 
Kabupaten Kebumen sebagai Pa nsingat“ biaja sangat kurang. - 
tih Kabupaten Kebumen, dan 
Patih Kebumen Sarwadi dipindah 
ke Kabupaten Grobogan, 

Rakjat 

Pakai 

letnan kolonel Suharto dalam pertjaka 
bahwa memang di-ikutkannja 2 kompi 

as di Mesir itu merupakan suatu penga 
apakah dasar-dasar jang dipakai untuk penggunaan kesatuan2 

'hal ini pd. Panglima TT IV selaku 

kah kedudukan mereka jang men '! 

kit kurang lebih 3. Pound Mesir, 

Paling lama 1 th. 

       
   

  

TJIREBON 
SUMBANGAN UNTUK “ 

MADRASAH. 
Kaater Pendidikan Agama Ka- 

bupaten Madjalengka baru? ini 
telah . menjerahkan sumbangan 
uang sebesar Rp. 130,000 lebih ke 
pada madrasah2 di kabupaten Ma 
djalengka untuk tahun sumbang 
an 55/56. Madrasah2 jang meneri 

    
Bisa beli di tokozdiaplerotempat 
  

  

#R ENG CAN CEmapawa METAN Pr an tuntutan? kaum Technisi. 

  

Ditjari: 

Seorang Ahli Membikin Badminton Racket 
JANG DAPAT BEKERDJA dan MEMIMPIN SENDIRI. 
Jang ta? berpengalaman, ta? perlu melamar. 

Lamaran dengan surat dialamatkan pada Harian ini No. 71/4489. 

  

| 

api tjepat dari Djakarta tiba di Selandjutnja ia mengatakan da 
kesedjahteraan rakjat seluruhnja. 1toro. Hari Selasa malam  dige- 
.'Dikatakan selandjutnja bahwa dung Sasono Hinggil mengada- 

ma sumbangan 
Jogjakarta Semaun jang men 
dapat sambutan hangat dari cha- 
lajak ramai a.l. teman2 Semaun 
dahulu jang berdjuang bersama2 

Idia menentang pemerintahan pen 
djadjahan Belanda. Dalam pidato 
nja jg singkat didepan pendjem- 
put-pendjemput. di setasiun “Tugu 
Semaun al: menjatakan ia sangat 
terharu ' dapat  mengindjakkan 

  
“kakirtja kembali ditanah air dan 
dapat mengundjungi kota Jogja- 

pat kembali ketanah air dalam 
suasana kemerdekaan. - Menurut: 
nja revolusi kita dapat mentjapai 
tjita2 rakjat Indonesia jaitu ke. 
merdekaan tanah-air, tapi, demi- 
kian Semaun, bahwa revolusi 
kita sekarang ini belum selesai 
baru tertjapai sebagaian dari 
tekat rakjat Indonesia karena apa 
jang ditjapai revolusi kita seka- 
rang ini barulah berupa kemerde 
kaan politik dan belum mentjapai 

dalam beberapa hari ini ia akan 
mengumumkan konsepsinja '— me- 
ngenai tjara2 apa kesedjahteraan 
rakjat dan untuk ini diharapkan 
bantuan dan kerdjasama jg' erat 
antara seluruh rakjat, Ia bersum- 
pah “bahwa ia akan berdjuang 
terus untuk mentjapai kesedjah- 
teraan .rakjat Indonesia. Petang 
Sore hari Selasa Semaun menemui 'dan Maruto Nitimihardjo, 
Sultan Hamengku Buwono, R.M, Igal 21 Desember 
'Surjopranoto, Ki Hadjar Dewan- Semarang, (Antara) 

Ikan resepsi penjambutan jang di 
Ikundjungi Lk. seribu orang. Se- 
lama di Jogja akan berziarah ke 
makam H. O. S, Tjokroaminoto, 
'Kjai Dahlan, Dr. Wahidin Sudi- 
'rohusodo, Dr. Radjiman Wedijo- 
diningrat dan Djendral Sudirman, 
(Sean perdjalanan ke Jogja Se- 
Imaun diantar oleh Dr. Prijono 

Tang- 
ia akan ke 

  

  
madrasah landjutan dengan mu-' 
ridnja 238 orang sebesar Rp. 5719 
madrasah2 rendah tingkat A dgn. 
muridnja 5558 orang sebesar Rp, 87.167,83 dan 1 
tingkat B dengan muridnja 5134 
sebesar 
uang itu 
upatjara digedung 
djalengka dimana kemudian dilan 
aan dengan suatu 
antara para guru vagama abu 
paten Madjalengka, " sea 
temuan tadi telah dib s 6 Lk Daan ahas dan di 

dikan dan Pengadjaran, 

  

& 
Es 

0 “Sehari 

Perlengkapan 

n dari pimpinan Angk. Darat 
ta dewasa ini. Tentang peng- 

  

  
ROCKY MARCIANO TIDAK 
AKAN MUNTJUL DALAM 

”RING” LAGI. 
Menurut UP, Rocky Marciano, 

djuara-duhia tindju kelas-Berat 
jang tak terkalahkan dan kini me 
ngundurkan diri dari gelanggang 
Aindju menjatakan baru2 ini, bah 
wa ia tidak akan masuk ,,ring” 
kembali, seandainja promotor Jim 
Norris menawarkan sedjuta dollar 
kepadanja. 
Pengumuman jang diberikan 

oleh Rocky melalui siaran televi 
sie adalah untuk membantah be- 
rita2, bahwa .ia bermaksud ber- 
tanding lagi melawan djuara-dunia 
muda Floyd Patterson dibulan 
Djuni j.a.d. 
Rocky mengatakan, bahwa kini 

ia tidak mempunjai kesukaran 
lam keuangan. Ia ingin bersama 
dgn isteri, anak. dan ibunja be 
istirahat, dengan tidak usah. kua — 
tir kemungkinan akan mendapat 
luka dalam gelanggang seperti 
pada masa j.l. 

BOBBY NJOO MENANG ANGKA 

LAGI DARI A TJONG.' 

Sabtu malam bertempat dilapa 

ngan PRS (Surabaja) berlangsung 

pertandingan tindju besar dengan 

partai utama Bobby Njoo (67,5 kg) 

dan A Tjong (65,5 Kg). Dalam 

pertandingan malam tsb., Bobby 

sekali lagi berhasil mengalahkan 

A Tjong dengan angka. Pertandi 

ngan diatas dimaksudkan sebagai 

suatu revanche-match antara Bob 

by dan A Tjong, jang seperti di 

ketahui, pada tgl. 12 Oktober j.l. 
di Djakarta Bobby djuga keluar 

sebagi pemenang dengan angka. : 

Pertandingan diatas berdjalan 

lambat sekali. Bobby dengan pera 
wakannja jng gemuk dan "log" 
itu tidak bisa leluasa lagi berge- 
rak lintjah seperti apa jg diper- 
lihatkannja didjaman ke-emasan- 

nja diantara 1950. Pada babak 
permulaan A Tjong nerveus seka 
li, menjebabkan pukulan2nja ti- 

dak berheerst. 
” Pada ronde ke-7, A Tjong ber .., 
hasil melukai hidung Bobby jang 
kemudian mengutjurkan darah... 
dan baru mulai saat ini kelihatan 

dia agak agresip. Tetapi sudah 
terlambat, bidji jang telah dikum - 
pulkan oleh Bobby dalam ronde2 
jang mendahului sudah tjukup be 
sarnja sehingga sulitlah bagi A 
Tjong untuk sekaligus bisa me- 
ngedjarnja, apalagi hanja pada 2, 
3 ronde terachir. Sementara . itu 
Bobby setelah melihat handicap- 

nja diatas djuga tidak mau mem 
biarkan dirinjg# didjadikan ,,bu 
lan2an”. Dia tjoba untuk membela 
diri dengan sebaik2nja. Partai 
ini diadakan dalam 10 ronde dari 
3 menit. 
Menurut pengumuman kemudi- 

an, Bobby telah dinjatakan seba 
gai pemenang partai ini dengan 
angka. 

BULUTANGKIS DI KUDUS. 
Minggu jl. “dilapangan PB 

”Oskar” di Djl. Burikan Kudus 

dilangsungkan pertandingan persa 
habatan antara PB Oskar dengan 
PB Bila Kudus. Pertandingan 

  
Ia 
Fi 
ft 

3 $ 5 

mi 

berachir dengan angka 1—9 untuk 
PB Bila. 

KEBUMEN 
TAMBAK BANDENG USAHA 

GOTONG ROJONG. 
Dalam usaha memperbanjak pro 

duksi perikanan darat, baru? ini 

matan Ajah, kabupaten Kebumen, 
letaknja dekat pantai Selatan. 
Upatjara pembukaan tambak ban 
deng tsb. dihadliri oleh pihak: 
kepolisian Kedu, pamong pradja 
setempat, kepala dinas perikanan 
darat Kedu Surjono dan para unda 
ngan lainnja. Tambak bandeng di 
kerdjakan oleh rakjat setjara go- 
tongrojong dan benih2 ikan didapat 
kan bantuan dari dinas perika- 
nan darat. Oleh penduduk direr 
tjanakan, — bila tambak bandeng 
ini . berhasil, maka pembikinan - 
akan diperluas lagi meliputi le- | 
bih kurang 250 ha hingga akan 
merupakan tambak perikanan da 
rat jang terbesar didaeah propin 

Djawa Tengah bagian selatan. 

PEKALONGAN 
PELANTIKAN WALIKOTA 

PEKALONGAN, 

Pada tgl. 17 Des..bertempat di 
gedung Pertemuan Umum Peka- 
longan telah berlangsung upatjara 
pelantikan Walikota Pekalongan 
jang baru, M. Suhartono Slamet . 
Puspopranoto. Pelantikan dilaku- 
kan oleh Gubernur Djawa Te- 
ngah selaku wakil Menteri Dalam 
Negeri dengan disaksikan oleh 
pembesar2 negeri baik sipil mau 
pun militer serta penduduk terke 
muka lainnja. : : 
Sebelum mendjabat Walikota Pe 

kalongan, Suhartono adalah Patih 
Kudus jang mengganti  keduduk 
an Walikota Pekalongan jg lama 
Agus Miftach jang dipindahkan 
kelain tempat. 

  
  

  P Ye 2 ngnag 

BODJONEGORO 
PANTJA LOMBA SEKOLAH? 

LANDJUTAN. 
Besok pada hari Sabtu tgl. 29 

Des. '56 dimulai djam 7,30 bertem 
pat dilapangan Bodjonegoro akan 
diselenggarakan Pantja Lomba 
chusus diikuti Sekolah Landjutan 
Menengah dan Atas. Ketua dalam 
Panitia penjelenggara sdr. Marno 
wo. Mengenai biaja direntjanakan 
lebih kurang “Rp: 2000,— peserta 
terdiri dari “32 regu atau 160 
orang, hanja' bagi Kab. Bodjone 
goro, dan harus selesai dalam 
satu hari. Perlu diketahui ditiap? 
Kabupaten diadakan sendiri2, me 

  

itu terdiri dari 

madrasah2 rendah 

Rp. 40.536 Penjerahan 
dilakukan dengan Suatu 

Bapermin Ma 

pertemian 

Dalam per- 

rentjana Undang2 Pendi
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Rina KANAN nu 
Bette Davis - Richard 

  

    

    

  

     "INDRA" 579. (seg, umur) | 
toe) Stoner DD Ka 

.. Ticpot - Udel - S. Ponin 3 
"RADJA KARET cai Bt RA 

: net 
  

Kisah seorang peladjar lantaran 
y kesukaran hidup dgn tidak senga- 

dja dan terpaksa telah berbuat 
kesalahan jang mepodakan nama 
“baik si-pemuda itu dan memaksa 

        
»BAAZI” 

"DJAGALAN” 5.79. (seg. um) 
Lu Hung - Pao ja Sa 

3 SHIUNG SOW 
INI MALAM, PENC 2 8 AN:| : 
"ROXY” 4457.915 (2th) .,8 8 

"aa Ditjari Film India ”"BAHADUR” | 2 TIM. DE KOST 
Diwaktu muziek Jazz sedang di-j . 
gemari mulailah seorang penjanji | 1 (satu) kamar untuk 

2 (dua) peladjar. 
Ongkos2 berdamai. 

sergaulan hidup ! 
Sebuah film India terbesar ! 

  

  

muda-remadja dan aa mem-| - 
buat debuutnja di-sebuah Night- 
clrb di Chica ikan et 

   

bar ini no. 7/4469. 

(PENGUMUMAN. 

  

  

Dengan ini, kami BUPATI, Kepala Daerah Kabupaten Kudus, 
mengumumkan, bahwa didesa Djekulolor, Ketjamatan Djekulo, 
'Kawedanan Tan dan Kabupaten Kudus, terdapat sebidang 
tanah dengan 

ONG HO KONG 
seluas 1230 meter persegi, — jang sedjak lama dalam keadaan ter- 
lantar dan kosong. Barang siapa jang merasa masih mempunjai 
hubungan kekeluargaan/achliwaris dengan ONG HO KONG ter- 
sebut, dikarap berhubungan dengan kami, Bupati, Kepala Daerah 
Kabupaten Kudus, dengan membawa surat2/tanda2 bukti mengenai- 
tanah eigendom termaksud, Bila didalam batas tenggang 3 (tiga)   

. diri-nja anna Baan. diri dari 

  

6 Surat? dialamatkan surat-ka- 

bulan sesudah tanggal pengumuman ini tiada seorangpun jang 
dapat memenuhi panggilan ini, maka kami anggap tanah dengan 
'hak eigendom verp. no. 755 tsb, kembali mendjadi hak Negara, 

- Kudus, 14 Desember 1956. 

BUPATI, KEPALA DAERAH 
, KABUPATEN KUDUS 
(R. SALIM HARDJOHANTORO). 

ta Man S2 222 A22 MO Bat “Me LO LS Le LL 2 3. 

Utjapan Terima Kasih 

  

saja menjampaikan terima kasih atas pertolongannja sewaktu saja 

| dirawat di R.S. $£ Elisabeth. 

120 Ro 0 Wa. “NO RL RL? 2 Ra Tu 0 ML md —- 

Baru Terima : 
THE BEE BEE SISTER, 
BING CROSBY "Silent “night, Holy night 

“ BILL HALEY "" See you later, Alligator 
Shake rattle and roll dil. 

JERRY VALE 4“ Innamorata — Second ending 
DORIS DAY "4" Whatever will be, well be 
THE NORMAN LUBOFE “"“ Vino vino 

(From ROSE TATTOO) 

THE FOUR ACES “““ Love is a many splendored thing 
Dan lain-lain, masih ada banjak matjam lagi, silahkan 
datang bhat2 dan dengarkan lagu2 jang merdu. 

TOEBO PIRINGAN HITAM 

  

  SSEKKEKEKEE KK EK KKNI 
GG. BARU No.18 — SEMARANG. 

LKS 5    
  

   
      

     

   

10vEBiEon || | 
| Leave ME | 

Kan MITEMELL- 
| Karina “en tour || 

N 

DITUNGGU "GRAND”/” LUX”     

  

«8 
2 Ditjari segera: 

BEBERAPA TENAGA LAKE/WANITA segala bangsa untuk 
mendjadi COLPOLTEUR, 

Keterangan lebih landjut harap datang sendiri dikantor : 

nJAVAY Travel & Administration Office 
DJL. GENDINGAN 17 — SEMARANG. 

  

  

aan paru 

'K 

KIRIMLAH UANG Rp. 15,- 4 Ongkos Kirim Rp. 2,- — Rp. 17,- 
| Telah terbit buku "RAHASIA MEMOTONG PAKAIAN LELA- 

KI?” lengkap systeem terbaru th. 1956vjg sangat dibutuhkan untuk 

  

   

  

» umum, Pendjahit dan SEKOLAH PENDJAHIT, ta' ada banding- 
ja diselu Indonesia, memuat tjara memotong: PANTALON, 

» RUBROEK BA SU “ BAJA" 
a Ba 2g PEN Pera 

  

DjAS model potong 5 '& 
" ERANG, DJELAS, PUAS! & 

Karangan "JUNIOR" (R. Sudarman) jg ta' asing lagi diselu- 
. Na dan telah mendapat''beberapa ”VERKLARING” 
dari pelbagai bangsa, kini mempunjai-tiabang2 di DJAWA, BALI 
dan SUMATRA. BUKTIKANLAH! 

Ketr: Cursus memotong - ian ,J5 UNIOR": 

Dil. Lempujangwangi 36 — Jogjakarta. 
TT 
  

TEA, BESOK PREMIERE BESAR! “0 RION” 
4,45 6,45 8.45 (a. 17th) 5.15 7.13 945 
Yxtra: Saban Sore 2.45 (CinemaScope) Extra: Saban Sore 3.15 

(Kartu-Bebas tak berlaku) Pesan Tempat: 9.00 — 12.00 

LOVE AND VIOLENCE! 

     
The producers of 

“Ivanhoe” bring 
you this 
beattiful 

love story in 

a production of 
spectacular 

brilliance! 

  

'M-G-M presents 

Sir Walter Scott's The Adventures of 

ROBERT TAYLOR “Kav Kesonu. Rosear MoRtEy 
Salah sebuah roman jang baik unik tjiptaan penulis Sir Walter 

Scott : “lebih besar dan menggemparkan dari pada 
tierita ”IVANHOE” jang telah terkenal besarnja ! 
Kisah tentang perdjalanan seorang pangeran Scotlandia menudju 
ke Perantjis untuk menentang dan menundukkan kekedjaman 
now rig Sm politik pemerintahan Radja Louis XI pada abad 

Ce & 

ng 

  

INI MALAM 

PREMIERE ! 

# LUX” 

5.00 -7.00 -9.00 

(utk. 17 th) 

(YAI MATHUR MAN GRSANTEATION PKETERTS 

 ALEC GUINNESS 

    

  

Semua terdjadi di 
Paris dan dimu- 
sim semi, saat 
jg. paling'tepat . 
untuk segala kes: 
djadian jg meng- 
gembirakan ! 

  

. 

Aswara a: Paveis 
Tjerita jang paling berisi............ mulanja biasa sadja, tapi 
sesudah si-ajah jang telah duda dan -si-anak jang masih terlalu 

muda memutuskan hendak berlibur di Paris, terdjadilah apa jang 
sama sekali tak terduga.............. ! 

“Si-ajah telah djatuh tjinta dan si-anak djuga terdjilat asmara, 
tari halangannjapun ada2 sadja................ dan kebetulan 
semua serba menggelikan! » 
  

  

"GRIS” INI MALAM PREMIERE 5.00 7.00 9.00 (7th) 
Paul Bildt — W. Sevfeerth Ls » Film Djerman I. Korner — Rainer Penkert TO XI? Tekst Indon. 
Dimana tempat Toxi? Yoxi adalah anak jatim PRA ek Boa MA YA 
Perang dunia ke-II meninggalkan bekasnja, turunan dari tentara 
Negro II Ajah hitam, Ibu patih.............. bagaimanakah 
naSib-nja.............. 2711 Apakah ada rasdiscriminatie ? ? ? - 
KANE Da Pn Bab PREMIERE 5.00 7.00 9.00 (17 th.) 
F £ 

5» REBECCA GONZALES ”WALING-WALING 
kilm Philipina berbahasa Indonesia jang sangat menarik ! 

1 

  

Makanlah tiap hari 

GUAKER OATS 
dan dajatahan Tuan 

akan tjukup! 
2 ri 

  

  
  

Sinshe Shang Hsy Chan Mun Wien 
KESEHATAN TERGANGGU ? DJANGAN KWATIR! 

Datenglah dengan segera pada alamat tersebut jang sudah terkena! 

di segala plosok. 1 

Rupa na menjembuhkan segala penjakit luar/dalem, baru/ 
lama, tua/muda maupun anak. 233 
Gunakanlah kesempatan jang masih ada untuk Tuan/Njonjah: 
Nonah punja keberuntungan sedjati, djangan terlambat. 
Djuga achli Nudjum (siang Mia) alamat: 

Kp. Pekodjan tengah No. 399. (muka Sumur) Semarang. 

(Djalan Pekodjan masuk dari sebelah Toko ,Japarco”) 

Trima Tamu tiap” hari. 

DEMOZAL 
ZALF WASIR (Aambeien) jang mudjarab dan luar biasa faedah-   menghilangkan gatel, pedes dan sakitaja. Zalf ini memberikan ke- 
sehatan baru: kepada penderita sakit WASIR. Harga. Rp. 20.— 
Terbikin oleh: : 

Tabib M.S. RAHAT 
- SETERAN 109 — SEMARANG 

AGEN”: SEMARANG, Toko2 Obat "SHANGHAI"” dan "SIN- 
GAPORE” di Pasar Djohar: Toko Obat "AA" Gg. Pinggir 9. 
— SALATIGA, Toko Obat "PO NING TONG” Pemotongan 9. 
— KUDUS, Toko "SAUDARA” Pekodjan 11 A. — PATI, Toko 
"MOIT' Dji. Raja 213. 

Radja Obat Kesehatan Badan 

Viranol 
Viranol extra strong tanggung sembuhkan: Segala matjam pe- 
njakit seperti : Buah pinggang, Djantung berdebar2, sakit urat2 
seluruhnja, obat (brains). Ini pil menambah darah dan Semangat 

  

LN 

Telah Bertunangan: 

ak Bigendom verponding nomer 755 atas namanja| 

Kepada anggauta Kepolisian Perintis Brumbungan Semarang.| - 

dapat ketjelakaan Scooter pada tgl. 26-11-1956 hingga sampail - 

R. Moch. Im. Romly| 

xxx Rollin' stone — Playmates S 

nia terhadap segala rupa sakit WASIR: memberhentikan darah, |ridak 

   

  

Poedyastoeti Soedarjadi 
dengan 

R. Adjeng Siti 

—. R. Soemekto Widjojoatmodjo 
Semar P bia 

Pa ea AN Semarang, 16 Des. 1956, 
Semarang 

    

Untuk Hari Natal-Tahon 
Baru -Sin Tjia 

Kami Ada Sedia: 
RADIO2 Dari merk Terkenal! 

NOVIDA SH 750: 7 lampu, dubbel speaker ! 

  

  

NOVIDA 5561 dan 562: 7 lampu 
# 3 SUPERTONE D 1956: 7 lampu 

TELEFUNKEN D 666 : 6 lampu dan 
PHILIPS TYPE BIN 338U 356U (terbaru, 1957). 
BIN 427A, BIN 435A, BIN 436A, BIN 536A, 
BIN BATTERY TYPE 336B dan 338B. : 
PHILIPS RADIO2 BESAR DAN ISTIMEWA (Import)! 
BX 645 A(7 lampu) dan BX 745A (10 lampu) 

$ PHILIPS AUTORADIO'S TYPE NX 346V TERBARU ! 
8. PHILIPS RADIOGRAMOFOONS dari 7, 9, 10 LAMPU ! 

Speaker 12” dalem Peti SALON JANG SANGET INDAH! 
£ RADIO2 DENGEN ALIRAN ACCU/LISTRIK dari merk 

TELEFUNKEN dan NOVIDA 1957 : 
RECORD CHANGERS : PHILIPS 
TYPE AG 1003 dan AG 1004 5 
LUIDSPREKERS dari 4, 5, 6, 7, 8, 10 dan 12 inch 
dari merk2 PHILIPS-TELEFUNKEN-ISOPHON 
PHILIPS TAPERECORDERS TYPE EL 3511 
TERBARU ! . 

Radio ,OMEGA” 
Dil. MATARAM (Kr. Turie) No. 584, Tilp. No. 1937 
Buka: Hari biasa 9—2 5—7 Saptu 9—2 

  

Pembetulan 
Pada pengumuman PANITYA PEKAN RAYA SMG II jang 

dimuat pada tgl. 15-12-56 perkataan "maka dengan persetudjuan 
Insp. Sosial Djateng Seksi Undian” diganti dengan ”PANITYA 
P.R. MENGANGGAP PERLU.” : 

PANITYA. 
« 

  

  

Penggemar Sepeda Kumbang ! 
Dipersilahkan menjaksikan : 

Bromfiets ,,A L PIN O” 
MODEL PALING BARU 

di-etalage kami. Levering Djanuari 1957 menurut kalkulasi   harga lama! 

N. V. ,SURACO“ 
IJABANG SEMARANG: Dj. Gadjah Mada 5, Semarang. 

: Tilpon : 2400 Djohar 

  

SURAT PUDJIAN 
Dengan ini saja menghaturkan diperbanjak terima kasih kepada 

2 3 essen Rahat 
GADJAH MADA “Seteran) No. 109 - SEMARANG 

bati'sakit WASIR (Aambeien) saja sampai sembuh 
an “operatie (ZONDER OPERATIKE) dalam i1 hari. 

Ia OP Hormat kami, 
TONI HARTONO 
Kp. Jusuf 47 - Semarang. 

DITUTUP 
Berkenaan dengan penutupan buku dan liburan tahunan, maka 
Toke kami ditutup : 

Dari Tanggal 20 DESEMBER 1956 
sampai dengan 1 DJANUARI 1957, 

TANGGAL: 2 DJANUARI BUKA KEMBALI 

N. V. ELECTRON 
DJL. GADJAH MADA 30 — TELF. 734 — SEMARANG. 

    

  

  

RAN aan aman 

MASIH TRIMA PEKERDJAAN SEPERTI BIASA     
' tidur dalam tidur sering takut2, sakit pinggang, kurang makan 

bekerdja. Baik untuk orang jang bekerdja berat2, bekerdja di- 
kantor dan jang suka sport dan badan lemah. Mati angin. Alasan 
penjakit: badan lekas tjape, makanan tidak hantjur, sering ma- 
rah2, kepala pusing, muka putjat, kaki tangan dingin, sering se- 
semutan, mata kurang terang, penjakit pikiran (zenuw) tidak bisa 

dan semangat bekerdja ta' ada, untuk itu kita bikin: PIL VI- 
RANOL jang tanggung 10075 berhasil. Harga 1 botol Rp. 20.— 
Djuga ada sedia lain2 obat jang mandjur. Radium viranol Tonic 
Pills, menambah darah............ Rp. 30.—, Pil Gembira...... 

Rp. 15-—. Minjak Tangkur "oo oocoo. Rp3: TO, 
Pil Viramin untuk penjakit keputihan .............. Rp. 25,— 
Pil Wanita untuk wanita tua ...........ooocooco.o Rp. 30,—, 
Salep Tjantik, menghilangkan hitaman dimuka, panu, kukul, dje- 
rawat No.1 , #aax Rp3 20-—51No, 2 sa snekanaa Rp Lp, 
Blossom face Cream, menghilangkan noda2 hitam .. S3 bas 
Rp. 15,—. Sultana Figure Cream, membikin bagus badan...... 
.... Rp. 30,-—. Pujer bikin hitam rambut, tanggung tidak luntur 
2 gram .. Rp. 10,— dan 5 gram .. .. Rp. 20,—, 
No Hair Powder, menghilangkan rambut .......... Rp. 20,—, 
Minjak pandjangkan rambut, tahan rontok ........... Rp. 10,—, 
Minjak Telinga, kurang mendengar ................ Rp. 10,—, 
Salp wasir (ambeien) .......... Rp. 10,—. Salp Eczeem untuk 
kudis, gatal luka2 .......... Rp. 10,—. Pil Diabetes (sakit gula) 
#Bela san RPu ala Pa Briyoke BAB G dn la na Rp. '25,—, 
Obat dikirim sesudah terima uang tambah ongk. kirim 1599. 

TABIB MAWN Tamblong 40 Tip. 4941 — Bandung. 

Obat-obat bisa didapat beli disemua Toko-toko Obat TIONGHOA 
diseluruh Indonesia. 5 
Agen-agoen: 5 

...u.... 

senaenana IP 1Up— CAN D0 BIAN cc... 

Universal Stores, Bodjong 6B, Semarang: Toko Obat Eng Tay| 
Hoo, Pekodjan 101, Semarang, Toko Obat Ngo Hok Tong, Gang 
Pinggir 1, Semarang, Toko Obat Shanghai, Pasar Djohar 42, 
Semarang, Toko Happy, Aloon-aloon 15, Kudus, Toko Baldjun, 
Djl. Kepatihan No. 105, Pekalongan, Zindabad House, Nonongan |: 
No. 77, Solo, Teko Solo, Djl. Sosrowidjajan No. 5 Jogjakarta, 
Toko Junior, Djl. Maliobero 93, Jogjakarta Toko Obat Engl 
Tay Hoo, Petjinan 58, Jogja, Toko Obat Tek An Tong, Petjinan 
81, Jogja, Toko Obat Thay An Tjon, Petjinan 66, Jogja: Toka 
Obat Eng Njan Ho, Petjinan 75, Jogja, 
Djl. Raja 414, Magelang: Toko Obat Berlin, Djl. Pasuketan 77, 
Tjirebon, Toko Obat Eng Ho Tong, Djl. Pasuketan 91, Tjirebon: 
Toko Obat Thian Tek Tong, Djl. Karanggetas 217, Tjirebon: 
Toko Obat Fay Tjoen Hoo, Djl. Keplekan Kidul 218, Pekalongan, | 
Toko Obat Thian Ho Tong, Dil. Pasuketan 69, Tjirebons Toko 
Obat ,.Eng Djien Hoo,” Pekodjan 85, Semarang, Toko Obat Thian 
Seng Ho, Djl. Rain 117, Magelang. : 

tebet eh 

Batjalah 
,Suara Merdeka" 

| 

Toko Obat Hok An, |. 

Roy Rogers 

Bengkel Motor 

TJEPAT 
Trima reparasi segala kendaraan bermotor. 

 (IRUCK, MOBIL, SPEDA MOTOR, d.Li) 

Djl. Mataram 553, Semarang 
Dibawah Pimpinan Reparasi »T AN” Salatiga, 

TAN HOK ING 
Telah berpengalaman berpuluh2 tahun. 

Pa nga Sab bnjtaa Ab anna man anai, cahaya 

Tgl. 16 sampai 18 Dec, 1956 
. JOHN LUND — WILLIAM BENDIX 

Battle Station 
PEnagaN 5 hn rda Haa 

  

  

       
    

  Mean Manna Si Mn ena ae aan 

GAN: 
Djam 12,30 

Maan 

UNDAN 
Rabu, 19-12-1956 . 

Balai Polisi Djateng 
- 1 5 3 (3 — Di 

3 « GADJAH MADA, SEMARANG 3 2 
Sebagi pernjatahan terima kasih atas segala kepertjajahan dan sympathie jang 

terima dari masjarakat KOTA -BESAR SEMARANG, maka dengan djalan ini kami » 
dengan hormat kepada Bapak2, Ibu2, Tuan2, Njonjah2, Nona2 dan sdr,2 untuk mengi 
PAMERAN KARANGAN BUNGA dari pada hasil udjian murid? kami jang terachir di 

Sahbelumnja kami menjatakan terima kasih, Hormat kami, 
! : Ni. C. DELMAAR - v.d, Broeke 
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Seperti mendapat kidjang teruit 

... mendapat keuntungan tanpa bersusah pajah. 

Njonjapun akan mendapat keuntungan jang 

sedemikian, bilamana selalu sedia Delfia jang 

mendjamin kelezatan semua masakan serta 

'lauk pauk. Minjak goreng Del- 

fia dapat dipakai berkali-kali ' 

dan tahan berpekan-pekan. 

   
     

     

      

Djaminan rasa asli semua masakan! 
DEL. 5- (4008: : 

  

KE VEKER SELERA KEK 
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amen PAN Lane | ' 

SEMUA UMUR — SEMUA UMUR — SEMUA UMUR — SEMUA UMUR — SEMUA UMUR 

SATU KETIKA JANG BAIK UNTUK MENGHIBUR ANAK2 SAUDARA ! | 

FILM: 
»KESENIAN RAKJAT TIONGKOK” 

JANG TELAH MENDA PAT SAMBUTAN HANGAT DI ASIA, EROPA DAN AMERI- 
KA SELATAN ! 

PENUH DGN TARI2AN, NJANJI2AN DAN SANDIWA RA JG GILANG GEMILANG!! 

UNTUK SEGALA UMUR! 

Ditunggu di ,,GRIS” & ,,DJAGALAN” 
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| THAT'S RIGHT. 
DIP YOU SAY You ARE Ti TV, Tn 

COMPANY ? Nagan 3 ENGINEER! 
2 x 

(R3 

No.23 i       
Apakah engkau berkata bah 

wa engkau ad, hubungannja de 
ngan, Dinas Penjelidikan  Cos- Os! 

— Ja betul! Nama saja adalah 
V. Lathrop, Insinjur electro!     Type Pertj. »SEMARANG” Idzin No. 3498/111/4A/171. 

IM ROY ROGERS! TWO- 
SHACOW AND 1 JUST MET 
ONE OF YOUR MEN NEAR 
POP GAINES! RANCH! HE 

WAS LOOKING .FOR TIHAT 
MAN-MADE SATELLITE “ A 
YOUR COMPANY LOST! 

  

      
    

  

THERE MUST BE SOME MIS- 
TAKE! IYA THE ONLY 
PERSON AUTHORIZED TO 
PICIS UP THAT SPKERE! PM 
ON MY WAY TO THE GAINES 
RANCH! 
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— Nama saja Roy  Ro- 
gers! Two-Shadow dan sa 
ja baru sadja bertemu de 
ngan orang dari perusa- 
haanmu didekat peternak 
an kepunjaan Gaines! Dia 
djuga sedang mentjari bu 
lan buatan manusia” ke- 
punjaan perusahaanmu jg 
hilang itu! 

— Itu suatu kesalahan! Saja ada 
lah satu-satunja orang jang dibe 
ri tugas untuk mengambil benda 
itu! Saja sedang menudju kepe- 
ternakan Gaines! 

— Tentu! Orang lain itu 
tu seorang penipu! 
harus mentjegahnj 

— Tentu ada hal-hal jang tidak 
beresl 

e
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Kian bada truck mereka pergi 3 

| oleh Inggris dan Mesir. 

# 

segera 

| hendak pulang. 

    

  

     
| ngan berangsur-angsur mereka 

(pergi ke Kano, di Nigeria Ingge- 

| kat naik kereta-api ke Khartoum, 
| dan disana mereka tinggal sela- 

ma dua bulan, 

Taak pera 
tumpangan didalam truck. Tgl. da diberi .m 1 ang TIA 15 April 1954, ia tiba di Nia- sebagai dang Nud “pi Imey, sebuah kota di Afrika- Ba te 3 an ad 
rat, dan ditjeritakannja semua Na 
pengalamannja kepada  kcnis- 

nggaikean Arabia. Dan ia 
tu hari, bahwa « pernah menerima gadji bagi 
disana untuk “selam 
Peraga tahun 1949, Mo 

li mengambil keputusan 
pergi ke Mekkah untuk naik 
dji, dengan menempuh 
kira-kira 8.000 'mil-dari 
Mohammad 5 

anaknja, sekretarisnja All 
Mohammad, dan lima pelaja 
tiga laki-laki, Banassa, Usr 
dan Awad el-Joud, dan dua 
rempuan, Nama, berumur 16 ta- 
hun, dan Sitti Alkher isteri da 
Usman, jang di-ikuti oleh anak 
laki-lakinja jang berumur baru 4 
tahun. Perdjalanan mereka ke 
Mekkah memakan waktu - berbu- 
lan-bulan. Mulanja mereka pergi 
ke Bamako, pusat pemerintal 
djadjahan Perantjis 3 Pa 

Disini pembesar: jis 
memberikan visa kepada Moham 
mad Ali serta pengikutnja, dan 
dokumen lain-lainnja. - Sementara 
Mohammad Ali dengan ditemani 
“Awad el-Joud mengurus  surat2 
djalannja, anggota rombongannja 

“lain menunggu di Gao, kira 
800 mil dihilir Sungai Niger. 

|. Dari Gao rombongannja  be-: 
angkat dengan menumpang truck 

iamey, dan disana mereka: 
ggal seminggu. Dari sana de- 

ris, dan disana mereka 
dua bulan. Selandjutnja dengan 

tinggal 

ke Fort-Lamy dan Abeche, ke- 
duanja terletak didaerah Tsjad, 
djadjahan Perantjis, dan achirnja 
sampai di El Obeid di Sudan, jg 
pada waktu itu masih diperintah 

Dari El Obeid mereka berang 

dan - kemudian   
sibuk bertamu kemana- 

mana dan meminum-minum kopi, 
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#das, 

ruan 
telah sesak oleh seh 

sedih 

lah 
dak, dikawal 
dan memperhat 

2: 

    
   

On 

1 
dh 
“ 

  

Masih 
ata 

an diri k 
Seorang pemu 'a negro jang pintar dari Afri 

1 menempuh berba ai penderitaan jg pahit-pahit, 
airnja. . 

AT. 

ingin meliha 
dirumah-tangg 

ir Abdullah Fei- 
. gubernur Djed- 

hammad Ali, uang 
1 Awad sebagai ga- 

erdja pada - pangeran 
dapat membajar ongkos 
annja pulang ke Afrika 

mad'ikannia ig lama telah 
   

madjikannja 
ru. Lama-kelamaan me- 

h keinsiafan padanja apa 
sehenarnia terdjadi: Moham- 
Ali telah mendjualnja seba- 

enurut kata Awad ada kira- 
a empat puluh budak jang be 

erdja dalam ru...ah-tangga A- 
tersebut. Hadja ia sendiri jg. 

rasal dari Afrika Barat: jang 
ain-lainnja dari Afrika” Timur 
banjakan dari Eritrea) dan 
gng-orang Arab sendiri (keba- 

wad seorang pemuda jang tjer- 
dari pelajan biasa ia didja 

n eorang yengawal upstiara 
tang. memakai uniform bagus, 

n tugasnja jang utama jalah 
mengawal madjikannja pergi 
Isembahjang kemesdjid tiap hari 
Dium'at. a 

Awad selalu patuh dan hor- 
mat kepada madiikannja: semua 
kewedjibannja dilakuk annja “de 
ngan telitij ia tidak pernal. di- 
anjaja. Tapi kata Awad, pange- 
ran-itu seorang jang streng”, 
diika ada seorang budak mentio 
ba melarikan diri, ia diderg sam 
pai setencah mati. h 
Dua tahun kemudian, bulan 

Mei 1953, Amir Abdull:h Fei- 
sal mau mendjual Awad. Tanpa 
ada kata peringatan atau pendie 
lasan, Awad dinaikkan or?ng ke 
atas sebuah truck, dan dibawa 
kepasar budak ig dibolehkan de ngan resmi di Dieddah, dan is didorong masuk kedalam sebush 

gan 1g rendah lotengnja, js 
impunan Ia 

dan berempuan ig dgn. 
menantikan nasibnja. Anta 

sebentar, kata Awad mesnk - Orang2. ig mau membeli bu 
oleh pengawalnia, 

ikan barang da 

ki-laki 

Is 

2. tan didjualnja sebagian dari' pa 
kaiannja untuk menutup ongkos 

      

      

      

eliang 
“djika tidak dimerdekakan oleh 
budak-budak itu buta-huruf, 

1 sangat takut kepada huku- 

  

pat 

Kebanjakan 

edunia merdeka. Tapi se 

  

perdjalanannja ke Khartoum, Di 
ana ia datang kepada konsul Pe 

rantjis untuk meminta dokumen 
jang diperlukan supaja ia “dapat 
pulang kekampungnj . 

Pembesar-pembesar — Perantiis 
lainnja disepandjang perdjalanan 
nja memberikan uang sedikit un 
tuk belandja, atau memberinia 

saris. polisi Perantjis disana. 
Di Afrika tiap kabar tjepat se 

kali tersebarnja. Sebelum Awad 
el-Joud tiba di Bamako, dikota 
ig pembesar2 pengadilan Peran- 
tjis mengurus perkaranja, madii- 
kannja ig dulu, Mohammad Ali 
ag Attaher tjepat2 melarikan di- 
ri, entah kemana, K3 

Tapi empat bulan kemudian, 
adiknja Mohammad el-Mahdi jg 
mewakilinja sebagai kepala suku 
Kel Antessar, menerima seputjuk 
surat dari Kairo. Didalam surat 

au Mohammad . Ali mendesak 
adiknja supaja tetap "pertjaja ke- 
pada Allah, dan dinjatakannja ke 
jakinannja bahwa Allah tidak 
akan mengambil lagi kehorma- 
tan jg telih- dianugerahkan Tu 
han kepada keluarganja, dan di 
tegaskannja bahwa "perkara bu- 
Haa Awad sangat dilebih-lebih- 
can”, 

Menurut Mohammad Ali, 
Awad dan ,,budak-budaknja” — 
Mohammad Ali tidak mau me 
njebutkan bahwa budak2nja itu 
berstatus budak didalam rumah: 
tangganja —  menemaninja ke 
Mekkah, karena mereka 'sen- 
diri ingin pergi. Setelah menu 
naikan ibadah hadji, Awad ma- 
suk bekerdja pada ,,seoran, pu- 
tera radja”, tapi ia menimbulkan 
kemarahan - madjikannja jang 
baru karena Awad. bermain mata 
dengan selir2 madjikannja, dan 
sebab itu dipaksa melarikan di 
ri. Tjerita bahwa ia didjual oleh 
Mohammad Ali, adalah reka- 
rekaannja sadja, kata ' Moham- 
mad Ali dalam suratnja itu. 

Pada gilirannja Awad el-Joud 
diperiksa pandjang lebar oleh 
pember2 Perantjis. Dan kisah- 
nja dipcriksa kebenarannja oleh 
Pastor Emanuel La Gravisre, se 
Orang muslih (reformer) -Peran- 
tjis dan anggota Madjelis Uni Pe 
ranfjis. Achirnja didapat kenja 
taa a bahwa apa jang ditjeritakan   gangan jg berakal itu. Awad memang benar. | meneruskan perdjalanannja kel Ketika tamu2 pembeli: ramai Bagaimana nasib anggota2 rcm- ' Port Sudan di Laut Merah. “Se- masuk. Awad sempat melolow Ibongan Mohammad Ali jang lain- buah perahu Arab membawa mekan diri. Ia lari menudju keduta/nia, seperti sadis Nama, pelajan “reka ke Djeddah, dan dua tigalan Perantjis. Disan, ia menda-|B2 Ba Snap, Peni Tan 6 i Tana He pai di|pat perlindungan selama dua ha/s 3 Alkher dan anak laki-la An | hari kemudian mereka Sampai di | P: : #a ama al jang berumur baru empat tahun? Mekkah. Kabin TI, tapi kemudian ia mendapat Dj an. Awad atas: pertanjaan 2. Dikota sufji ita “Mokomkeksid keterangan. bahwa Awad tidak Jini agiannja dibenarkan, dan 

Ali membeli sebuah rumah, dan dapat d'tolong karena madji an sebagiannja lagi « diperluas — oleh nja seorang pembesar keradiaan, Siech 
Tapi enam bulan belakangan 

| suatu kebiasaan dari kebanjakanjia dapat menjelinap kedalam se 
- kaum Muslimin terkemuka. Romjbuah kapal jang 
- bongannja bermukim disana s 

mergangkut 
ela jorang-orang Sudan jeng pulang 

ma setahun, melakukan upatjara (dari Mekkah. P--:—vai cbian di 
hadii, dan achirnja 

1000 Orang 
en Ditahan 

— Serdadu? Inggris Lakuken7 Penggerebe- 
. ggn2 Serentak Dipeki pekampunganArab" Utk 

Tjari Pembunuh Letn. Mandeh 

berkemas2 (Port Sudan danst disuapnia dgn 
sedikit uang jang ada padania, 

Port Said 
Inggris | 

  

   

  

      
   

Mohammad Mahmud Gula. 
seorang 'kadi di Afrika Barat, ig 
baru-baru ini pergi naik  hadji 
ke Mekkah sambil.menjelidiki na 
sib-saudara sebangsanja di Ara- 
bia. 
Nama telah didjual oleh Moham- 
mad Ali kepada seorang laki-laki 
bernama Abdul Kudus, jang me- 
nurut Awad ,,bekerdja disebuah 
kantor”, tapi menurut Kadi ,,pe-: 
mimpin redaksi” dari sebuah ko- 
ran Arab. 
Banassa, seperti Awad, 

kepada Amir Abdullah ai, 
ditahun 1953 menghadiahkan b:-. 
dak itu kepada saudara perem- 
puannja. Beberapa waktu ker. 
dian puteri ini mendjual Banassa 
dipasar budak di Mekkah, dan &' 
beli oleh seorang Mesir jang se- 
Sang naik hadji, dan kemudian di 
bawanja kenegerinja. 
Usman, sesudah dua tiga kali 

bertukar madjikan, achir sekali 

diajual 

" 

DALAM USAHANJA mentjari Letn Moorhouse pasu- 
kan2 inggris hari Sabtu jbl. telah menawan hampir 1000 orang 
Mesir di Port Said untuk ditanja dan kemudian setengah djum 

X 

bambu dengan tjuma2. Setelah di 

A, 
1 “ga berhasil. 

| patu raksasa” itu, 

P'lisi keat:s sampaj Residen), se 
- djak pengakuan atan 
“ga sekarang ini baru diberi pem 

“hak jang bersangkutan telah ber 

: $ sisanja j terdiri dari pemuda2 Ka Sa an eng man Ke 2 Inggris deal me jang masih ditahan untuk dipe 
nemukan 7 putjuk senapan. 
lakukan penggrebegan2, D 
ka letnan Moorhouse telah 

  

nemukan pe 
Selam, pen 

bahwa Ik. 600 orang serdadu Ing 
geris memasuki daerah2 Arab da 
ri kota Port Said dan menge- 
pung daerah2 -itu rapat2. / - 
ka waktu melakukan peanangka 
pan2 masuk rumah keluar ru- 
mah mentjari sendjata. Waktu 
terdjadi insiden2 pelemparan gra 
nat kepada pasukan2 patroli Ing 
gris/Perantjis terdapat 2 orang 
Mesir terbunuh dan 15 menda- 
pat luka-luka. ,,UP” dari Kairo 
dalam pada itu mewartakan bah 
wa djurubi:jara pemerintah Me 
sir hari Minggu mengatakan bah 
wa Inggris dan. -Perantiis jang 
bertanggung diawab di Port Said 
bagi setiap tindakan kekerasan 

Tjerita SepatuDi- 
nasJg Kebesaran... 
Pengalaman Pega- 

. wai2Polisi”Pamong- 
pradjajKedu : Jang 

200 Babi NU 

  

OLEH Kementerian : 
Negeri untuk pegawai p'       
diberikan 902 pasang 
kaos kaki, tjelana, petjis dan topi 

Yak 
dibunuh saja harap agar dapat re 

- £ 

ggrebegar itu se- jang terdjadi. karena mereka su 
orang Mesir ditembak” mati. Le dah menolak masuknja pasukan 
bih djauh berita ,,UP” katakan, polisi Mesir di Port Said. 

'Idjawab bagi setiap kekerasan jg 

anna Inggris sedang me 
ckwell menjatakan ,,dji 

Kepala dinas penerangan Me- 
sir Abdul Kadar Hakim malam 
Senin jbl. menerangkan, bahwa 
Mesir telah .mengadjukan permin 
taan kepada Djenderal Burns 
dari pasukan polisi PBB supaja 
mengidjinkan kedatangan  pasu- 
kan polisi Mesir di Port Said 
untuk memelihara ketertiban di 
sana, “tetapi komando Inggris 
dan Perantjis telah menolak per- 

mintaan itu. Karena kaum agres- 
or di Port. Said jang bertanggung 

terdjadi. Demikian Abdul Kadar 
Hakim. (Antara-Reuter-UP) . 
| Sementara itu Pasukan Polisi 
PBB pada 'hari Senin sudah me 
ngoper bagian terbesar dari kota 

jdah, bernama Es-Seybi, jang be- 
Ikerdja 
kian tulis 
tara. 

SEKITAR TAWANAN2 PE- 

didengar kabar bahwa ia ada d' 
Mekkah. Isteri dan anak-laki-laki- 
nja didjual Mohammad Ali kepa- 
da seorang bangsawan di Djed- 

sebagai Demi- 
(An 

pentjatut. 
»The- Reporter”. 

RANG MESIR JG DITAHAN 
OLEH INGGRIS - PERANTIJIS 

Tawanan2 perang Mesir jg di 
tahan oleh  Inggris-Perantjis di 
Port Said aka, diserahkan kepa 
da komando pasukan polisi PBB. 
sebelum pasukan2 Inggris-Peran- 
tiis seluruhnja mundur dari Port 

  

Umum Djakarta telah 

dang menguraikan hatsil kongres. 
lalu. 

“DARI LAPORAN2 jang 
menjatakar, bahwa dewasa ini 

     

  

- 2 1 

dirinja. fpelatjur2), tidak mend 
tersebut. 
Dilaporkan 'selandjutnja, bah-: 

wa kalau tengkulak2 .tsb. sudah 
berhz:sil .memikatnia,.. kemudian 
wanita2 tsb. dibawasja  kesuatu 
tempat jang sudah tersedia untuk 
seterusnja diberikan kpd. orang- 
orang langganannja. 

Ada dijuga jang .dibawanja ke 
lusr kota Djakarta, seperti Bo. 
gor dan Puntjak, tapi ini keba 
njakan pada malam 
tuk seterusnja diberikan kepada 
orang2 tinggi dan kaja? di“Dia 
karia jang sedang ber-weekend. 

Lebih landjut dri -lanoran2 je 
diterim wartawan ..APB” itu di 
dapat kepastian bahwa tengku- 
lak2 gadis itu ta? akan membe 
ri ampun, lagi, kalau tengkulak? 
tsb. berhasil menangkap mangsa 
nja walaupun nantinia- setjara 
paksaan, dan dibawa kesatu tem 
pat: jang chusus 'bagi orang2 ata 
san. 

Praktek2 seperti ini kabarnia 
pernah djuga dilakukan oleh. Lie 
Hok Thay dulunia, “untuk me 
njumbat mulut orang2 atasan je 
itelah diberinia kepuasan. 

Kepada pihak berwadiib ter- 
utama Polisi bagian Kesusilaan 
kita mintakan perhatiannja un- 
tuk membanteras praktek2 para 
tengkulak? gadis tsb. 1 

Sedang kepada wanita? teruta 
ma para gadis2 baik . peladjar 
maupun jg bekerdjia dinasehat- 
kan, agar djangan bisa “tergoda 
dengan segala tipu daja, budjuk 
dan rajuan para tengkulak wani 
ta diibukota. (APB). 

PERWAKILAN DIPLOMATIK 
SYRTA - JORDAN DILUAR : 
NEGERI AKAN DIPER- 

SATUKAN. 
Jordania sedang merentjanakan 

untuk mengurinsi diumlah kedul 
taan besar mereka, dari 15 men 
diadi 4, sebagai langkah kearah 
mempersatukan perwakilan di- 
plomatik dilusr negeri Siria-Jor- 
lania. Demikian “didapat kabar 
di Amman pada hari Sabtu, 

Rebutan 
Kashmir 

Tiap Tindakan Keke- 
rasan Pakistan Akan 
Gagal — Kata Gulam 

Mohamad 
PM. KASHMIR Bakshi Gulam 

Muhammad hari Minggu' menjata 
kan di Amritsar bahwa setiap 
indakan jang diambil oleh Pa- 
kistan memaksa dengan kekuatan 
sendjata untuk masuknja Kashmir 
dalam wilajah Pakistan atau dgn 
“ara lain akan gagal. 

Dalam pedatonja didepan si- 
dang Konperensi .partai Kongres 
di Amritsar bahwa Bakshi me- 
njatakan ,.Andaikata . Pakistan 
menggunakan setiap usah, untuk 
memasukkan K:shmir dalam dae 
rah Pakistan maka kami akan 
mendjawab tindakan itu tidak 
dengan sendjata2 luar. negeri, me 
lainkan dengan bantuan dan ker 
djasam, rakjat jang merupakan 

  

2   pai, Demikian didapat kabar d' 
ort Said. 

& 

  Port Said, ketjuali tempat pemu 
satan pasukan2 Inggeris Peran- 
tjis.jang akan diangkut dengan 
kapal2 keluar wilajah Mesir. Ko 
mando Inggris mengabarkan, bah 
Wa selama beberapa hari jang la 
lu ini, 
'telah 26 kali melakukan serang 
|an2, memuntjak pada tewasnia 
seorang major Inggris dah pihak 
Inggeris membalas peristiwa ini 
dengan mengerahkan  tank2nja 

'pa-|dan pasukan2 infanteri. Scorang 
— mong pradja didaerah Kedu telah isi opsir polisi PBB menerangkan, 

bahwa serangan tank2 dan infan 
2g Inggeris itu ..tidak menge- ng 

    

satuan2 .Fadyin Mesir jge 

n” hingga kira2 ad» se 

| 

  

kekuatan. sengsi dan kehidupan 
kami”, (Antara) t : 

   
— PGRI. — PEMUDA REPUBLIK-— 

Pada hari Minggu pagi bertempat: di ruangan gedung Pertemuan 

: ea pgn | dan Pemuda Republik, pad 2g npar, MAmpak: | Pa ag Pe aan bondan gondan Sea ab on enek SA aa Bai 

Tengkulak Djakarta Ms 
in Membabi - Buta" Lim 
Menijari Mangsanja 

Gadis2 Jang “Bekerdja Maupun | Gadls2 
asih 'SekolahsTerus Djadi «:. 
.Sesaran Mereka | 

diterima oleh wartawan ,,APB” 

kulzk2 wanita jang sedang meradjateia mendjalankan aksinja 
menfjari sasaran. Mereka itu dengan bermatjam2 akal terus 
mempengaruhi wanita2, tidak perduli apakah ia gadis jang 

bh (uduk dibangku sekolah maupun ia bekerdja. Kalau 
2 jang telah sepesial kerdjanja mendjual kehormatan 

Minggu un| 

  

umum bersama antar» PGRI: 
impak 'p ' ketika 

Ion se- 
selama berlangsung dua hri jang 

: .. (gambar "2 ntara”) 

arta,a- 

. 

diibukota diketahui ada teng- 

apat perhatian bagi tengkulak2 

Beatrice F. Kai 
ropanKeAmerika 
Utk? Wakili' Indonesia 
'Ke'Forum ,N. Y. 

Herald Tribunes 

|—Kalau Bisa B 

..kal re 4 
  

PUT 

“pEMERINTAH SUDAH 

Mengikuti keterangan pemerin 
'ah di Parlemen, dapat ditarik ke 
impulan bahwa Pemerintah me 
mendang kolonel Zulkifli Lubis 
melakukan kedjahatan seperti 
'ang dimaksudkan dalam fatsal 
107 KUHP dan fatsal 66 serta 67 

(art KUHPT, Dengan demikian, 
pelanggaran terhadap fatsal 107 
CUHP itu termasuk kedjahatan2 
erhadap kesedjahteraan atau ke 

manan negara. 2 

Sementara itu, kolonel Z. Lu 
sis sendiri didalam keterangan 
ya dapat djuga diartikan bahwa 
a mengakui adanja ichtiar untuk 
nelrksanakan sesuatu jang meng 
1endaki perobahan pemerinta- 
han, dengan tjara2 jang  me- 
yimpang dari prosedure  parle 
nenter. Atau jang populernja 
linamskan usaha ,,coup”. 
Selain keterangan2 itu sudah 

»isa memberi gambaran apa la- 
ar belakang “daripada  kehebo- 
'an dai-m Angkatan Darat itu, 
soleh... djuga diartikan 
nasing? fihak sudah saling mem 
'uka “kartu. Sehingga bisa dgn, 
Ijelas dilihat, apa sebenarnja jang 
nercka kehendaki. 

Baru konklusi pemerintah 
Diatas sudah saja kemukakan, 

pemerintah menganggap bahwa 
tindskan kol. Z, Lubis dipandang 
melakukan kedjahatan seperti jg 
dimaksudkar, dalam fatsal 107   

BEATRICE F, Kairupan ber- 
umur 18 tahun dari Menado te 
lah dipilih sebagai wakil dari In 
donesia ke Forum ,,New York 
Herald Tribune” ke-10 bagi pe 
ladjar-peladjar' sekolah landjutan 
menengah diseluruh dunia. Ia 
beladjar kelas II S.M.A. negeri 
di Tomohon Menado. ia " akan 
bertolak ke Amerika Serikat ha 
ri Selasa disertai peladjar-pela- 
djar pemenang sekolah-sekolah 
menengah lain-lain negeri untuk 
kundjungan selama 4 bin di ne 
gara bagian Amerika Serikat ter | 
sebut. (Antara) 

Sebagei Protes — Syri 

San Ba RADIO KAIR: 
merintah Syria, 
berikan fjukup 
membata!'kan. 
kam Jordania 
umumkan dalam.» 
sama di Ka'ra, 

  

  

    

— AA 

  

bulsi, 2 nas ang lalu | 
nerasgkan dalam parlemen, bah 
Wa pemerintahnja segera “akan 
membatalkan “perdjandjin tahun 
1948 itu dan. akan berusahs- su 
paja p?sukan2 Inggris ditarik da 
ri Jordania. Tetapi pada tangga! 
2 Desember 1956 Nabunisi ma 
nga'aka, bahwa Jordanis tidak 
akan membatalkan perdiandjian 
ita sebelum menerima bsntuan 
vang dari Mesir. Syria dan Sau 
di Artabi. untuk menggantikan 
subsidi tahun-n Inogris tadi, Ns 
bulsi pernah mengatakan bahwa 
ia hendak membatzikan perdian 
dilan, dengan Incoris ju karen» 
Ingoris sud-h melanggar sema- 
ngat verdiandiian tsb. 
Orang iang tewas. 

Sementara itu seluruh ' Dunia 
Arab pada hari Senin mengada- 
kan pemogokas selama satu hari 
dan sebagai perniataan protes 
terhadap sikap Irak ja tetap men 
diadi anggauta pakt Bagdad jang 
oro-Barat dan terhadap pemerik- 
Saan pemimpin2 pihak oposisi di 
Irak oleh pengadilan Bagdad jg 
"dimulai pada hari Senin itu. Pe- 
mogokan itu diselenggarakan oleh 
'Konggres Rakiat Arab jang me- 
namakan pemeriksaan terhadap 

GPS Protes Kete.- 
ransanPemerintah 
“Merasa ,, Nidjadikan 
Kambing Hitam” Ber- 
tallan Pamflet2 FPS 
SETELAH hari Senen meng- 

adakan rapat lengkap Dewan 
Pimpinan Gerakan Pilihan Sunda 
mengeluarkan pernjataan  me- 
rirotes sekeras2nja terhadap kete 
rangan pemerintah jang diutjap- 
kan P.M. pada sidang Parlemen 
tanggal 14 Desember 1956, jang 
mengatakan tuduhan seakan2 ge- 
rakan pilihan Sunda mendjadi 
Jatar belakang nomer 1 dari pam 
fiet Front Pemuda Sunda. 

Dewan pimpinannja  mengan- 
djurkan kepada chalajak ramai 
chususnja kepada masjarakat Sun   

”RAFELESIA ARNOLDI”. 
Pada tgl. 4-12 jl, disebuah hutan 
Selatan telah diketemukan sekun 

6 km dari kota Tjurup, Sumatra 
tum bunga ”Bangkai” raksasa jg 

dim bahasa daerah Sumatra-Selatan disebut djuga “Kibut”, Bunga 
tersebut warna kelopaknja Djingga dan menaranja Putih kekuning- 
kuningan. Tingginja 2,5 meter dan garis menengah kelopak 1,58 

meter. Bunga ini dalam bahasa Latin: disebut. »Rafflesia Arnoldi”, 
  

bagi-bagikan kepada mereka jg ratus orang Mesir jang tewas. 
ang di Ng Kabi atds | Menurut pihak Mesir ada 30 

daerah Kedu, ternjata bagjak tim | “She jang tewss. 

  

bul ”protes.” Sebagian bgsar dari 
sepatu itu berukuran 42, hingga 
mengingat ketjilnja kaki maka 
sepata jang mereka namakan ”se- 

“dipakai, Apalagi untuk dinas di 
dacrah pegunungan jg 
litjin dan sempit. agan 

| Pakaian dinas untuk angg uta 
pamono pradja (djabatan Mantri 

edamlatan hing| 

bagian 2 stel. Meskipun oleh pi| 

ulang2 diadjukan Pen pa 
da Kementerian Dalam Negeri, 
tapi sampai sekarang belum dju 

djalannja | 
terbuka hari Senen malam mene- 
'ruskan atjara untuk mendengar- 
kan djawaban pemerintah atas 
pemandangan “umum babak ke- 
dua RAB '56.. Wakil P.Ms Idham 
Cholid memberikan djawaban me 
ngenai anggaran kementerian luar 
negeri menerangkan bahwa dalam 
pembentukan delegasi Indonesia 
ke PBB dalam rangka memper-   A    

  

djuangkan kerabalinja Irian Barat 

rintah mengikuti langkah2 jang 
sudah diambil diwaktu jg sudah2 
jaita selain menundjuk  tenaga2 
berpengalaman dalam mengikuti 
sidang2 PBB jang ditundjuk pe- 
nasehat2 terdiri dari beberapa 
anggota Parlemen begitu pula 
tenaga2 masifrakat, 

Menteri Kehakiman Prof. Mr. 
Muljatno menerangkan bahwa 
pemerintah sesalkan belum ada- 

1 Ingaruh oleh hasrat dan program 

da supaja berdjiwa besar dengan 
memahami dan menghargai orang 
atau golongan lain dan djangan 
pitjik dan dangkal karena terpe- 

Sendiri sehingga merasa seakan 
akan mau dipaksa. Dikemukakan 
bahwa G.P.S, sebagai organisasi 
tidak mempunjai sangkut paut se- 
dikitpun dengan Front Pemuda 
Sunda, tapi G.P.S. jang masih. 
dalam pertumbuhan itu sekarang 
merasa didjadikan "kambing hi- 
tam” oleh pemerintah. (Antara) 
  

RUU Perimbangan Keuangan Diharapkan Da. 
pat Menimbalkan Rasa Kepuasan Di Daerah? 
'SIDANG PARLEMEN plenoke wilajah Rep. Indonesia peme- nja undang2 kewarganegaraan 

dan pewarganegaraan namun me- 
nurut .prakteknja telah ada ke- 
tentuan2 siapa2 jang bukan dan 
siapa2 jang warganegara. Djika 
kelak RUU tentang dwi-warga- 
negaraan dengan RRT disjahkan 
menurut menteri akan - diatur se- 
bagian besar dari pada kesulitan2 
disekitar hal tersebut. ' Menurut 
Menteri Dalam Negeri  Sunarjo 
mengharapkan bahwa disahkan- 

nja RUU pokok pemerintah dae 
rah dan perimbangan keuangan 
akan menimbulkan rasa kepuasan 
didaerah2. Menteri Penerangan 
Sudibjo mengemukakan bahwa 
djustru mengingat tingkat ketjer- 
dasan rakjat didesa2 anggaran 
belandja Kementerian Penerangan 

Irak Djalankan ,,Pe- 
ngadilan” Sandiwara” 
Seluruh 'Punia Arab” Adaks 

Subsidi Kepada Jordania 
pada hari Senin mengatakan, 

Oe Gan Saudi Arabia sudah bersedia mem 
antuan ekonomi sehin 

i Den dpannja dengan Inggris, jang memberi- 
ubsidi tahunan. Menurut radio Ka'ro, hal ini di 

jafaan jang diumumkan dalam w 

Npemimpin2 oposisi di Irak 'itu se- 
bagai "Suatu pengadilan sandiwa 
Ta 

supaja 

taan negara Barat maupun Timur 
jang berlomba2 memperbesar ang 

KUHP dan fatsal 66 serta 67 
KUHP-T. Kalau saja tidak terla 
lu salah tangkap, maka dising- 
gung2nia fatsal2 d:lam KUHP 
dan KUHP-T itu oleh pemerin- 
tah baru dianggap bersesuaian: 
Diadi niata sekali, bahwa Peme 
rintsh (dalam hal ini Mr. Ali 
Sastroamdjoio) tidak mengata- 
kan bahwa kolonel Zulkifli Lu 
bis akan dituntut atas dasar fa: 
sal tsb. 
Dengan lain perkataan, orang 

belum bisa mendapat patokan da ri keterangan Pemerintah kepada 
Parleme, Yu, tindakan apa iang 
akan dilkukan terhadap kolonel 
Zulkifli Lubis, Artinia: apakah pe 

n Femogobep 
2», Mesir Pan Arabia 

bahwa pe 

gga Jordania, sanggup 

aktu jg 

Konggres itu terdiri 

mutuskan hubungan dengan pe- 
merintah Irak jang dipimpin oleh 
Djendral Nuri as-Said dan men- 
desak kepada Radja Irak Faisal, 

bahwa #1 

atas | ti 
tokoh2 politik dari semua negara 
Arab dan berseru kepada semua 
kepala2 negara Arab supaja me- 

— Oleh: Agus Suiudi — mama 

    

Rasa Tidak Puas Adalah Pang- 
| |(Kehebohan Sekarang 

PENAD, Kol. Lubis Sudah Saling Buka Kartu — Apa- 
kah Lubis Akan Diselesaikan Seijara ' Formil-Juridis ? 

al eres Apakah 'Tidak Akan T erulang Lagi? 

memberi keterangan kepada Parlemen mengenai keadaan Ang- 

merintah akan berpegang teguh pada konsepsi juridis semata? 
ataukah akan mendjalankan ke 
bkliaksanaan, jang lazimnja dina 
maai ,.setjarg Timur”. 
“Sebaliknja, daripada keterang- 

an kol. Z. Lubis jang saja ang 
gap mengakui adanja ichtiar me 
laksanakan 'sesuatu untuk menga 
Jakan perobahan pemerintahan, 
'maka djika ichtiar itu dimaksud 
kan "coup?. setjara formil" juri 
dis dapat dikenakan hukuman me 
nurut KUHP atau KUHP-T itu. 

Tiga golongan. 
Akari tetapi, kol, Z. Lubis di- 

dalam keterangannja telah pula 
membuka adanja tiga kelompok 
jang mempunjai tudjuan sama. 
jakni jg disebut kelompok Bung 
Karno, kelompok Nasution. dan 
kelompok Lubis. Didalam kete 
rangannja itu Lubis mengatakas 
bahwa sebenarnja tiga kelompok 
itu mempunjai tudjuan sama, se 
kurang?nja ketiga kelompok itu 
jakin, bahwa, keadaan sekarang 
ini sudah tidak dapat dipertahan 
ikan lagi. Malahan dikemukakan 
diuga rentjana dari masing? ke 
ompok, :antara lain disebut2nia 
pula bahwa Peratura, KSAD me 
agenai pembatasan pers adalah 
sebagai ,.test-cease” darj kelom 
pok. Nasution. $ 

Ketiga kelompok itn bermak- 
sud menggunaka,, djalan jang 
menumpang dari procedure par 
lementer, untuk membentuk sus 
tu pemerintahan jang bebas dari 
pengaruh politici dalam partai2. 
. Perbed?an dari. tiga kelom»ok 
'tu terletak pada siapakah jang 
akan memegang kekuasaan sesu | dah icht'arnia itu dilakukan. Me 
nurut keteransannia Lubis, kelom 
nok Bung Karno menghend-:ki 
keadaa. iane miriv dengan - di 
Republik Rakiat Tiongkok. 
Sedangkan konsep kelompok Nasution dika'akan 'akan. mem- 

sertahankan fiksi Dwitunggal is lalam prakteknia berarti bahws kekuasaan riil 
'oncan militer. 
Kelompok Lubis sendiri 
hendaki kekuasaan penuh dine- sang oleh Bung Hatta dan Ha. mengkubnwano 

Deripada keteranon n Lubis jitu, cek arang makin kelihata, bahwa 
kesdaan mos'arakat tenarti: seka 

Tae Sidak Yisaridihintkan 
ne, Diunstrn karenania, 

no. kel Zulkifli Lubis : 
milan 

ketemra 2 
ano de ini nentino sekali. Fdak Khslah dikesemninokan 

beoit 

n'elesaiannja. 
Pada permulaas tulisan ini su drh saia kemukakan, bahwa pe merin'ah menganggap tindakan kol. Z. Lubis dipandang melaku 

kan kediahatan iang bersesuaian 

fatss1 
Sefta 

. pemerintah mau ber Ta na formil juridis sa 'a, tampaknia sangat intj diika dibandinekar degan Da akan pemerintah terhadap ge- rombolan berendiata. 
Mereka (gerombolan bersendia ta) sudah terang melakukan gang tuan keaman»n, melakukan per 

ndak     membubarkan kabinet 
Nuri. (Antara-UP) 

Chusus Utk 

'etu2aja Ojalaa Uatu 
Bagi Rakjat —Konseps 

SEMAUN DALAM 
kan konsepsi ekonominja j 

Bank Dunia 

sepsi ekonomin 
Hal ita dikemukakan Semaun da 
kenalan antara 
telah berkuadjung ke-beberapa 
kembali diibukota Djakarta. 
Malam perkenalan itu menda- 

pat perhatian besar dari pemuka2 
warga ibukota Djakarta diantara 
nja Walikota Sudiro, Residen 
Danubroto, bekas Menteri P. U. 
& T. Suroso, Aliman, Dr. Bun- 
taran, Aidit, Mr. Iwa Kusuma- 
sumantri dll. Dalam mengemuka 
kan konsepsi ekonomi itu Semaun 
lebih Jandjut mengatakan, bahwa 
menurut pendapatnja modal Bank 
itu bisa didapat i tiga sum- 
ber pokok jalah pertama pengu- 
rangan 1076 dari bea persendja- 

katan perangnja masing2: kedua : 
tjabang2 Bank Tabungan jang 
didirikan ditiap2 negara, dan ke- 
tiga: dari uang bunga jang di 
peroleh dari negara2 karena pin- 
djamannja pada. Bank Dunia. 
Tjara ini dikemukakan setelah ia 
mengupas sebab2-nja negara2 
Barat maupun Timur berlomba2 
dalam memperbesar angkatan pe- 
rangnja masing2 jang achirnja 
akan menimbulkan suatu pepera- 
ngan jang tak akan menguntung- 
kan satu pihak pun. 

Selandjutnja ia mengupas dju 
ga perkembangan modal dida- 
lam negeri jang djika dituruti be 
gitu sadja akan menimbulkan 
penderitaan2 pada rakjat banjak. 
Dalam hal ini Semaun menjata 
kan bahwa menurut statistik, 
upah jang diterima sekarang 
djauh tidak mentjukupi. Berkum 
pulnja modal daalm negeri un 
tuk mentjukupi kebutuhan2 ma 
sjarakat berdjalan sangat Jam- 
bat, tidak seimbang dengan djum 
lah penduduk jang bertambah de 
ngan tjepatnja. Demikian pula ke 
adaan diluar negeri meskipun ig 
telah madju industrinja. Di Uni 
Sovjet umpamanja. “Menurut Se 
maun banjak peristiwa dimana 
rakjat dinegara itu masih dinga 

    perlu diperluas, Memberi djawa- 
ban pula Menteri2 Agraria, Per- 
buruhan dan Urusan Umum. 

(Antara) 

mengeluh walaupun kemadjuan 

kan, 

Dirikan Bank Dunia 

teraan Masjarakat 

pidatonja Senen malam mengemuka 
ang menjatakan bahwa Tan untuk mentjukupi hidup rakjat banjak jalah 

1 jang bertudjuan chusus untuk kem sedjahteraan masjarakat seluruh dunia. 
ja itu telah mendapat pe 

pemuka2. masjarakat 

tehniknja sudah tinggi, Dalam tober 1956 didalamnja duduk an- 
hubungan ini' Ber Ni menjatu- Itara Jain Mr. St. Takdir Alisjah- 

ahwa kesedjahteraan sesubana, Mr. Maria Ulfah Santoso, atu negara punja hubungan eratPak Kasur dil, (Antara) 

lawanan bersendi i endjata, tetapi toh pada satu ketika dabat diampuni malahan ada jang diterim. seba 

Kesedjah- 

k Mentjakupi Hiduo 
l Ekonomi Semaur 

satu2Znja dja 
mendirikan 

adjuan dan ke 
Menurut Semaun, kon 

rsetudjuan Bung Karno. 
datonja pada malam per 
dengan Semaun jang se 

tempat di Djawa Timur telah 

lam pi 

dipegang oleh go|L 

meng-! 

tan 5 kan fihak Penerangan Angkatan Darat sudah lebih dula menguraikan sega 
sa Na Sera aan orang sudah Na membatja pendjelasan Kolonel Zulkit li Lubis. De 
ngan sudah diumumkannja keterangan dari Pemerintah, Penad dan Kolonel Zulkifli Lybis jang 
memaparkan latar belakang peristiwa Angkatan Darat dan masjarakat umumnja, maka paling 
sedikit sudah terpenuhilah keinginan pembatja, jang pada masa 1 . Ingi 
membatja kedjadian2, djuga ingin mengetahui latar belakang dari sesuatu kedjadiga. 

sekdrang ini selain ingin 

bagai pemberontak dapat dihu- 
kum menurut fatsal2 
KUHP 

bil satu peladjaran, bahwa fatsa 

dipandang dari segi formil juri 

ga jang dipandang dari segi $ol 
tis. 

ra politis? 
Mengenai peristiwa 

safar setjara Piagam Jogia 
toh achirnja. terdjadi laci 
veristiw. . jang 
Angkatan Darat. 

itu 

mana jang paling efficient 

gara. 

rang adalah. apakah 

Sa diselesaika, — baik 

buh (terulang) kembali? 

Saja rasa, 

diadinia. kehebohan. 

rut keterancan 

pok, adalah hersimber 

sampai sekarano. 
Perasaan? demikisn 

sehebat2nia   
i nja Perang Duniake-3 5 Uu sa : 

2 da 2 "Kalau" Mesir Kalah Tentu Kaum » Imper!alis. sudsh um tahui Is g 
3 3 1 

tar belakang dari Se ui 3 dkan” Tjoba Rebut Kembali Posisinja Fi man ,Sitanah air kita jai, maka! Indonesia—- T ulis »Pravda” s rang gilira ehend:k tuk: Kr CA “ y . - 
mengetahui BO imara Pa ri POLITIK SOVIFT terhiuap Hongaria dan Mesir telah mentjegah meletusnja,.perang 

kan oleh harian 
telah mentjoba mengadakan 
agresinja di Mesir. Uni Sovjet 
da rakjat Hongaria membasmi 

lusioner”, 
Dengan demikian tidak sadja 

mentjegah kaum imperialig-—jang 
menguasai Hongaria tetapi djuga 
negara2 tetangga Hongarra, “de- 
mikian "Pravda.” Ditambahkan- 
aja pula djika Mesir dikalafikan 
kaum imperialis tentulah ,akan 
berusaha merebut lagi spesisinja 
di India, Indonesia, Indotjina dan 
negara Asia lainnja..Fetaptssikap 
keras Uni Sovjet dalam masalah 
Mesir dan di Hongaria telah men 
tjegah meletusnja perang dunia 
kel. (Antara-Reuter) 

Sementara itu menteri luar ne 
geri Rusia D. Shephilov dan Mar 
sekal G.K. Zhukov, Menteri per 
tehanan Rusia pada hari Minggu 
ibl. tanggal 16 Desember 1956 
telah bertolak ke Warsawa dari 
Moskow, untuk melangsungkan 
verundingan2 dengan pemerintah 
Polandia . mengenai kedudukan 
pasukan2 Sovjet di Polandia. Pe 
rundingan ini untuk melaksana 
kan putusan iang dismbil dalam 
rundingan2 antara delegasi. par 

|tai komunis Rusia dsn Pemerin 
tah Rusia disatu pihak dan dele 
gasi Partsi Persatuan Pekerdja 
Polandia- dan pemerintah Polan 
dia dilain pihak jang berlang- 
sung dalam bulan Nopember '56 
di Moskow. (Antara-Tass) 

Ange. Belandja   
dengan kesedjahteran negars lain 
nja. Karen, itu sangat verfucdah 
sekali djika Bank Dunia seper 
ti ini didirikan. Djuga kaum xa 
pitalis dari sesuatu negar., per- 
nah  menjatakan  persetudjuan 
idee ini, demikian Semaun. Dz 
lam pertemuan ini ikut membe 
rikan sambutan Walikot, . dan 
Njonja, Njonja Kartowijono, Ali 
min. Suroso dan Mr. Iwa jang 
pokoknya menjetudui dee” Se- 
maun dan mengherapkan supaja 
idee itu dapat dilaksanakan. Kon 
sep Semaun ini kabarnja akan 
'madjukan djuga kepad, partai 

partai dalam waktu jang singkat. 
(Antaru) 

Pendidikan Di 
luar Sekolah '' 

Utk Mengurangi ,,8er 
keliarannja” Pemuda? 

Dewasa Ini 
DALAM  masjarakat pemuda 

sekarang ini chususnja tampak 
banjaknja anak2 berkeliaran di- 
mana2. Dalam hubungan ini 
Lembaga Pendidikan Indonesia 
Gisamping akan mendirikan seko 
lah2 akan diusahakan pendidikan 
di luar sekolah setjara besar2an 
di seluruh Indonesia. 

  

Sistim pendidikan tsb. berpo- 
kok pada prinsip memberikan 
kegiatan terpimpin tjukup kepada 
anak-anak dari umur 6 sampai 
18 tahun berupa matjam2 per- 
mainan olahraga, kesenian, peker 
djaan tangan, taman batjaan dil. 
kegiatan jang menarik serta se- 
suai dengan kebutuhan anak bagi 
perkembangan djiwa dan raganja 
dan funksinja dalam masjarakat. 
Lembaga tsb. didirikan tgl. 1 Ok- 

$ 

“Rahasia 
#Supaja Dikurangi — 
(Usul Fraksi PKI Dim 

Parlemen 
ANGGAUTA Parlemen Moh. 

Yamin (Pantjasila) dengan kawan2 
nja, Senen malam telah meng- 
sdjukan usul resolusi jg memuat 
ketegasan ,,Wet op de Indische 
Staatsregeling 1925 van Neder- 
lands Indie” tidak berlaku dalam 
RJ. Usul resolusi itu - sebagai 
reaksi atas djawaban Menteri Ke- 
zangan- dalam -pembitjaraan RAB 
1956. Turut menanda tangani 
Siauw Giok Tjhan (Nasional Pro 
zresif), Asrarudin (Partai Buruh), 
Karubuy (Persatuan), Sjech Hadia 
ludin (PPTI). 

Anggauta Parlemen  Nungtjik 
A.R. (PKI) dan kawannja, Se- 
nin malam mengadjukan usul 
amandement mengenai Anggaran 
Belandja Pemerintah Agung dan 
badan2 Pemerintahan “Tertinggi 
tentang mata anggaran ongkos 
kantor sebesar Rp. 5.100.800 ter 
masuk didalamnja belandja raha- 
sia Rp. 4.800.000 supaja diku- 
rangi dengan Rp. 3600.000  se- 
hingga tinggal Rp. 1.500.800. Se 
landjutnja supaja- mata anggaran 
pengeluarari untuk urusan keama 
nan adalah Rp. 76.130.000 supaja 
dikurangi dengan Rp. 57.098.000 
sehingga djadi Rp. 19.032.000.— 
Usul amandemen itu ditanda-ta- 
ngani oleh H. Supardan (PKI): 
Siauw Giok Tjhan (Nasional 
Progressif), Mr. Suprapto (Pem- 
bangunan) dan  Atmodarminta 
(Grinda). 

  

11 ORANG SERDADU PE- 
RANTJIS DITEWASKAN. 
11 Orang serdadu Perantjis, di 

antaranja seorang letnan, pada 
hari Sabtu jl. telah ditewaskan 
oleh pedjuang2 kemerdekaan Al- 
djazairia, waktu jg tsb. belaka 
ngan mendjebak konvoi militer 
didekat Smala, antara Deux-   Dassin dan Tablat, 

gai anggauta Tentara, atau ditam 
pung atas beaja pemerintah. Pa 
dahal, perbuatan2 mereka itu se 

didalam 

Daripada tjontoh ini bisa diam 

fatsal KUHP itu tidak selimanja 

disnja sadja, melainkan ada dju 

Tentu sadja sebagai pertimba 
ngannja adalah: bagaimana tjara 
iang paling effecient untuk ms 
lindungi kesedjahterian Negara? 
Tjara formil juridiskah “atau tja 

didalam 
Angkata, Darat mitssInja, kita 
sudah pernah menjaksikan ada 
nja penjelesaias peristiwa 17 Ok 
tober, jakni denga, Ishirnja Pia 
gam Jogja. Mengemukakan peris4 
tiwa ini. bukan maksud saia un 
"uk mengatakan bahwa penjele 

saru 
menghebohkan 

Jg saja maksudkan ialah, bah-|letak ditapalbatas Junani-Alba- wa penjelesaian setjara formil julnia. Diberitakan  #selandjutnja ridis atau kebidjaksanaa adalah 'bahwa serdadu? Junani terus me 
melihat keadaan, liang Kesemua! 
nja dengan pertimbangan djalan 

un- 
tuk mendjaga kesedjahteraan Ne 

Jang mendjadi persoalan seka 
andaikata 

peristiwa Angkatan Darat ini bi 
Iselesaik setjara 

ormil juridis ataupun sefjara ke 
bidjaksanaan — tidak akan kam 

a untuk mentiesah 
agar tidak terwang kembali orang 
harus melihat pokok pangkal ter 

Pokok pangkal d-ri sevala kedia 
dian pada achir2 ini. iane menu 

kolanel Z. Kit: 
ubis samnagi adania tiga kelam 

kevada: 
rasa tidak puas dengan kead-an 

menetanrang akan saja uraikan 
untuk mendanstkantulisan berikutnja. 

Rusia Tjegah 

»Pravda”, Menuru 

        

  

« n - 

PENDUDUK Semarang agak 
-ertjengang keheran-heranan mem 
batja beberapa spanduk jang di- 

   

    

pasang. untuk menjambut  ke- 
datangan pak Semaun. Dalam 3 
spandoek2 tadi tertulis: ,,Selamat 
Datang pak Semaun di Ta- 
MAAN Mere ap , : 

Jang dimaksud tentunja sadja 
di setasiun Tawang. Tetapi kalau 
Tawang itu dikemukakan begitu 
sadja, . tanpa ditambahi setasiuns 

sa 

   
    
      

     

        

    

  

   se 

KP 

xti Tawang bagi penduduk Ses 
maarng sama sadja artinja 
Keramat "bagi penduduk Mage- 

  

leng atau ' Mgneungiatan bagi Gea 
penduduk Sol & PDA nan 

Maklum, di Tawang Semarang Han 
djuga terletak sebuah rumah sa- ' 
kit penjakit djiwa! 

HARIMAU MENGGANGGU : 
PENDUDUK DESA 

KALIOSO. 

Penduduk desa Kalisodo ' Ma- 
lang, dewasa ini sedang dalam 
kegelisahan karena adanja “hari- 
mau2 jang berkeliaran hampir 
tiap malam dipekarangan2  ru- 
mah orang dan mengganggu ter 

nak mereka. Seekor .nak- lem- 
bu milik penduduk desa tsb. te 
lah disergapnja, Harimau itu di 
ketahui adalah harimau tutul jg. 

pandjangnja sekitar 1/4 meter, 
tingginja 50 sentimeter. 

& ALBANIA KIRIM PROTES 
KEPADA JUNANI. 

Kantor berita Albania, ATA, 
hari Sabtu: menjatakan  b:ihwa 
serdadu2 Junani telah menembak 
mati seorang serdadu Albania 
hari Djum'at di Kakavia ig ter- 

1 

i 

  

    

   

    
   
   

   

    

  

     

     

   

    

     
   
   

    
   

   

1 

nerus menembak pos pendjagaan 
ditabalbatas di Kakavia. 

  - 

perobahan2 agar kealaan jang 
matjet da, se-akan2 buntu ini da 
pat didobrak, sghingga terbuka 
lah pintu bagi kemadjuan2 jang , 
lebih tjepat. . 

Selama pokok pangkal daripa 
da timbulnja kedjadian2 ini ti- 
dak diperbaiki, saja kuatir bah- 
wa penjakit jang satu bisa disem” 
buhkan tetapi akan segera disu 
sul dengan' penjakit jasg lain. 
Sehingga 'akibatnja malsh mem 
bikin rakjat kehilangan semangat 
kerdja, kita semakin djauh dari 
kesedjahteraan dalam arti kata 
jang luas, 

  
. Mengenai pokok pangkal rasa 

tidak puas dengan keadaan seka 
dalam 

LA nana Ma TAN MN aa megan 

Meletus 
o “3 

Gunia ke-ifI, demikian dikata 
t harian itu kaum imperialis 

»C01up” di Hongaria bertepatan 
telah memberikan bantuan kepa . 
komplotan kaum »kontra rew 

Penjelesaian 
Soal Suez 

SebuohNegerc,$ onp 
Bandung' Akan Dia: 
djak Serta Berunding 
AMERIKA SERIKAT hendak 

memperluas perundingan  lang- 
sung jang direntjanakan itu anta- 
ra Inggris dan Perantjis disatu 
pihak dan Mesir dipihak lainnja 
tentang penjelesaian masalah Te- 
rusan Suez dengan suatu negara 
"Konperensi Bandung.” Amerika 
terutama menghendaki India, de- 
mikian dikatakan oleh kalangan 
diplomatik di Paris. 
Karen, itu India mungkin akan 

diundang supaja menjertai pem 
bifjaraan jang diatur PBB itu bi 
la nanti diadakan lagi, mungkin 
awal Djanuari jad. Bertalian de 
ngan ini PTI (kantor berita In 
dia) memberitakan dari Kairo me 
nurut harian ,,Egyptian Gazette" 
bahwa Mesir tidak bersedis me 
lakukan perundingan langsung de 
ngan Inggris dar Perantjis bagi 
penjelesaian masalah , Terusan 
Suez. (Antara-UP) 3 

SEKOLAH2 DI MESIR AKAN 
DIBUKA KEMBALI 

Radio Kairo pada. hari Sabtu 
mengatakan, bahwa peladjaran 
di semus lembaga2 pendidikan 
Mesir akan dimuki lagi pada 
hari Sabtu tgl. 22 Desember ig 
akan datang. Di lembaga? asing 
jg kini ada dalam pengawasan 
pemerintah Mesir,  peladjaran2: 
itu akan dimulai, pada tgl. 25 
Desember. Demikian radio tadi. 

  

DELEGASI  KEBUDAJAAN 
TJEKOSLOWAKIA TIBA 

DI INDIA. 
Delegasi kebudajaan Tjekoslo 

wakia jang terdiri dari 12 orang 
telah tiba hari Minggu dari Pra- 
ha dengan menumpang pesawat 
terbang dari Perusahaan Pener 
bangan Internasional India: ' De- 
legasi itu terdiri dari ' sardjana2 
terkenal, ahli2 musik, pengarang 
novel dan achli2 dalam perfil- 
man kartun dan boneka. ' Kun 
djungan atas undangan pemerin 
tah India 'itu akan berlangsung se 
lama 3 minggu. 

Perandingan 
2 ”“ » Manis 

Boyd Bitjarakan Soal 
Cyprus Dgn Menderes 
MENYERI djadjahan' Inggris 

Alan Lennox Boyd, pada hari 
Minggu jbl. telah mengadakan 
perundingan selama dya djam 
dengan Perdana Menteri Turki 
Adnan Menderes tentang masa- 
lah Cyprus" di Ankara, Setelah 
diadakan perundingan tsb., Boyd 
menerangkan kepada pers bahwa 
Menderes mendesak Supaja per- 
buatan2 terror di Cyprus diachiri 
sebelum diumumkan undang2 da 
sar baru, Dalam komunike jang 
kemudian diumumkan, dikatakan 
oja bahwa Menderes dan Boyd 
telah membitjarakan soal “Cyprus 
dalam suatu pertemuan ,,manis,” 

  
   


