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2150 Orang ArabDi- 
— bunuh Oleh Israel 

lama award sape di Tan pada hari Rebo bahwa Israel telah 
San An OTR, AT La Wilajah Mesir jang kini didu- 
|Guki oleh Israel. Ia menerangkan bahwa orang2 Israsi telah. mem 

| bunuh 1.400 orang Arab di Khan Yunis dan 750 orang Arab lain 
Rafah. Khan Yunis dan Rafah terletak dipadang pasir 

  

   

    

  

tahu tentang pembunuhan masal jang dilakukan oleh Isra 
in negara2 Arab ak 5 | Gilakukan oleh Israel 

| negara2 Arab akan diminta membantu pembentukan suatu 
1 Iyternasional jang akan menjelidiki- kekedjaman tsb. 

AA Te Ki (Antara — UP). 

njakit Influenza 
|. PARA PEMBESAR dari kalangan kesehatan Djepang pa 
Ga malam Rabu menjatakan adanja bahaja sapna H1 
nfluensa jang mereka gambarkan sebagai guatu penjakit jang 

paling djahat sedjak achir perang dunia kedua. Semua propin 
sidi Djepang, terketjuali propinsi jang paling Utara, Hokkai- do, kabaraja telah terserang oleh penjakit itu, hingga sekolah2 
(hanja dikundjungi oleh beberapa orang murid sadja. Pada 
hari Selasa sore 94 buah sekolah diseluruh negeri dikabarkan 

   Tn: 

  

    

   
di 3 buah sekolah lainnja murid dari beberapa kelas se- 
Ia Sak Ma Na nd ada 53 buah se- 

k 1 up semu 23 51 buah lainnja jai 
beberapa kelas kosong, (Antara-UP). Ubin Peda Pee Bedah 0 XX»      

Djaksa Agung Bersa- 
| ma) Stafoja' Sibuk: — Mengadakan Ropat Kerdja Guna Mem- 
. bitjarakan Persoalan Jang Menjangkut 
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| dalam waktu jang singkat ini. 
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0.0 Diri Menlu Ruslon 
. neadakan rapat-dinas dengan h 

E 

mempunjai hubungan erat dgn per 

| sa Agung Suprapto pada Rebo 
| npntang 

| 

ai Antara” 

'TjamatMenerima 

“Uang Tadah Le' 
bih Rp.305 Ribu 

EN 
Aa

 

. tgl 17 Des. 

3 Abdulgani 
- DJAKSA AGUNG SUPRAPTO Kemis siang kemaren me- 

ngad 1 ampir seluruh tenaga2 Staf Kedjak- 
'saan Agung, bertempat dikamar-kerdja Kepala Djawatan Reserse 

t. Rapat tersebut dipimpin oleh Djaksa Agung Suprapto sen- i dan dihadiri oleh Djaksa Agung Muda Mr. Zainal Abidin, 
Kepala Djawatan Reserse Pusat Mr. Senoadji, Djaksa Tinggi Mr. 
Suhartono dan Wakil Kepala Djawatan Reserse Pusat Suwandi. 

. Menurut keterangan2 jang di- | 
peroleh .,,Antara”, rapat Staf Ke | 

.djaksaan Agung hari Kemis « Rakjat Bir ma 

Dan RRT Ada 
lah Famili 

Persahabatan R. R.T.. 
Birma Tak Mungkin 
Dirusak — Kata Chou 
KUNDJUNGAN goodwill P.M. 

merangkap menteri luar negeri 
RRT, Chow En Lai, ke Birma, 
telah menambah satu tiang-pung 
gung lagi bagi gedung persaha- 
batan RRT/Birma, kata P.M. Bir 

“Tak ma, U Ba Swe dalam djamuan 
Negeri Ruslan Abdulaani selama | Makan untuk menghormati para 

5 2 jang menurut Djaksatamu dari RRT itu malam Kemis 
ng diharapkan sudah akan 
at. diumumkan : kepada -masja 

Tn dalam waktu jang singkat 

j Akan dibawa dalam si- 

- Dalam hubungan soal diatas 
“Antara” lebih djauh mendapat 
kabar, bahwa hasil2 lagoran jang 
elah disampaikan Diaka Agung 
ekitar ,,persoalan Menteri Luar) 

1” itu kepada Perdana Men 
Ali dan Wakil Perdana Men 

ri MH Idham Chalid, akan di- 
sampaikan pula kepada kabinet 

     

9 an2 jang terdjadi dan di 
hadapi Kedjaksaan Agung pada 

- waktu achir2 ini 'jang telah di- 
bitjarakan sebagai salah satu po 
kok atjara penting, seperti per- 

“soalan2 Lie Hok Thay dan De 
Ouelju jg menjangkut pula nama 
“Menteri Luar Negeri Ruslan Ab 
dulgani, soal2 Angkatan Darat, 

| dan sebagainja. . 
|. Seperti telah dikabarkan, Djak 

  

“telah menjampaikan lapo 
kepada pemerintah tentang 

pemeriksaan jang telah di 
ikan . atas diri Menteri Luar 

  

habatan itu dibangun sesuai dgn 
5-prinsip, dimana P.M. Chou sen 

diri mendjadi salah seorang pen- 
fjiptanja jang utama, kata U Ba 
Swe. 

Dinjatakannja, bahwa ia baru 
sadja kembali dari kundjungan- 
nja ke RRT, dan ia merasa sa- 
ngat terharu terhadap sambutan 
hangat jang diberikan kepadanja 
selama kundjungannja jang sing 
kat di kota RRT, Mangsih (prop. 
Yunnan). Selama itu saja sedikit 
pun tak merasa mengadakan per 
jalanan di negeri asing, kata U 

Ba Swe, jang pula menjatakan, 
bahwa kepergiannja tadi seperti 
sadja dengan berkundjung ke ru 
mah familinja paling dekat. Dan 
tak mengherankan, bhw sahabat2 
Tionghoa kita di Birma telah ter 
kenal sebagai pauk phaw (sau- 
dara sekeluarga), kata P:M. Bir 
ma tersebut. : 
Mendjawab pertanjaan,, P.M. 

(Antara). 

DENGAN mendapat perhatian 
fjukap besar dari publik, pada 

| PENDJABAT SEKRETARIS djenderal Liga Arab Raif Bal- 

    

  

bea den: Indon.
 Boleh & 

| BesarSepertiKiHac 
. Ballama selandjutnjs mengumumkan bahwa PBB telah di- 

  

Bung Korno Merasa Sangat Berbahag 
Dimasa Mudanja Pernah Duduk Dibawah 
Asuhan Ki Hadjar — Peka 
Sumbangkan Rp, 250.000 " 

Gedung Bagi Ki : kai 

DALAM RESEPSI bertempat dipe 

Membikin     
   

pada Rabu malam, Presiden Sukarno menjatakan dalam kata 
sambutannja bahwa Ki Hadjar Dewantoro adalah putera In- 
donesia jang besar, dan sebenarnja pemberian gelar Doctor 

: opo Taman Siswa|. 
Jogjakarta untuk menjambut promosi Ki Hadjar Dewantoro| ““ 

ditutup, karena meradjalelanja wabah influensa tadi, se- | 

Honoris Causa kepada Sukaru 
adalah kurang tepat, karena 

Dewantore. 

Blok A-A Saran 
kan Perobahan 
Piagam P, B. B. 
SEBAGAIAN besar negara2 

blok Asia/Afrika hari Rebo me 
ngusulkan supaja pembitjaraan 
soal pengluasan keanggotaan De 
wan Keamanan PBB ditunda 
hingga sidang Madjelis Umum 
PBB jad. sementara menunggu ha 
sil pendjelidikai '— masalah tsb. 
oleh sebuah Panitia 15-negara. Se 
belum diadakan pemungutan sua 
ra mengenai usul lainnja jang 
menghendaki pengluasan anggo- 
ta2 DK. dengan 2 lagi, 16 negara 
blok A/A mengadjukan resolusi 
penundaan tadi. 

  

Bafat seperti diketahui meng- 
hendaki penambahan 2 anggota 
tak-tetap dari DK, satu untuk 

rat. Amerika menghendaki supa- 
ja perimbangan geografis perwa- 
kilan dalam DK mendjadi sbb.: 
Amerika Selatan-2, Eropa Barat- 
2, dan satu masing2 untuk Com 

nonweaith, Eropa Timur, Timur 
Tengah dan Timur Djauh. 

Usul supaja memperluas ke- 
anggotaan DK sebagai diketahui 
tertjantum dalam sebuah  reso- 
lusi 19 negara Amerika Selatan 
dan Spanjol, jang ' menghendaki 
supaja -ariggota2 tak-tetap diper 

banjak mendjadi 8, sedang kursi2 
untuk  gnggota2-tetap tetap di- 
tangan Iwegris, Perantjis, Ame- 
rika “Serekat, Uni Sovjet dan| 
Taiwan. 3 

.. Perlu perobahan Pia- 
“6. gam PBB. 

Dalam resolusi -A/A tadi dite 
perlu » diadakannja. pe- 

: Setimbane serta te 
keanggotaan DK, 

  

    

  

  
'di Rangoon. Dan gedung persa: | 

  

   
n memerjukan ada 

dalam -Piagam 
B FO tadi selandiut- 

nia akan memerlukan pula peme 
tjahan berbagai2 pandangan jg 
penting. ig akan dapat dilaksana 
kan. setelah diadakan penjelidil 

| kan2 serta perundingan? jg men 
dalm mengenai masalah tsb. 

(Antara—Tass). 

  

PEMBETULAN. 

Djumlah pengungsi dari Ho- 
ngaria ..751.000 orang” sebagai- 
mana diumumkan oleh pemerin- 
tah Hongaria, hendaknja dibatja 
»151.000 orang”. 

  

Chou katakan, bhw rakiat Tiong 
kok dan Birma adalah famili, 
pauk phaws. Karenanja hubungan 
mereka tak dapat diputuskan oleh 
kekuatan dari luar jang bagai- 
manapun djuga, sebaliknja hubu- 
ngan tadi akan bertambah kuat. 

(Antara). 

  
  pengadilan negeri 

Purwakarta mulai memeriksa per 
kara ketjurangan dalam djual beli 

dulu dari pada pemberian gelar tersebut kepada Ki Hadjar 

Asia dan lainnja utk. Eropa Ba-k 

tanah milik rakjat didaerah Djati 
luhur (Purwakarta) jang menu- 
rut dakwaan di dilakukan oleh be- 
kas tiamat kota Purwakarta M. 

Sebaiknja Pemerin- 
tah Bubarkan JUBM 

| dilan tersebut dipimpin oleh ha- 

Dagang Indon. 

Akibat Tertutupuja Te 

“belian2 barang2 manufaktur dari 

Udi Atmadiwirja. Sidang penga 

kim Moh. Rochjani Socoed. | , 
R.A. Kartoprawira bertindak faat— 

sebagai djaksa, sedangkan terdak/. 
wa dibel. njonja mr. Madoeretna 
Amin Haznam dari Djakarta. 
Dalam 'sidang. tsb. terdakwa 

'mula2 menjangkal segala tudu- 
ha, terhadapnia, tetapi achirnja 
mengakui telah. menerima uang) 

tadahan sebanjak Ik. Rp. 305. 
200,—. Pemeriksaan perkara tsb 
ekan “dilandjutkan pada hari Se| 
nen tgl. 24/12 jad. (Antara). 

Nahdiatul Utama M. Subhan 

lama berselang. 
Subhan katakan, bahwa naik- 

nja harga beras sekarang sama 
sekali tidak memberi manfaat ke 

pada “para petani padi, karena 

kenaikan “itu disebabkan oleh 
»disparitet keuntungan ditangan 

tengkulak2 padi, - penjosoh2 ge- 
lap, 'overheids-kosten” JUBM, ke 
btidak-beresan pada aparat JUBM, 

'pedagang2 D.O. dan lain2”. Pe 
tani tetap menerima harga ku- 
rang lebih Rp: 150,— untuk be- 
rasnja per kwintal, bahkan lebih 

kurang bagi mereka jang terkena 
sistim idjon. 

“pura Meluas 

rusan Suez 
KIBAT tertutupnja terusan 

nez, perdagangan Indonesia dgn 

ingapura makin meluas, demiki- 

tenurut keterangan Baron su 

astra Kepala Bagian Ekono- 

pada Konsulaat Djenderal In- 

sia di Singapura. Baron kata 

an seterusnja, bahwa pedagang2 

donesia dalam bulan? achir?2 ini 
njak jang membuka letter of 

etnja di Singapura, utk pem- 

      

  

2 

Seluruh pembelian Indonesia da 

| Singapura dalam bulan Oktober 
lalu berdjumlah 110,7 djuta 

fayan dollar, dibandingkan dgn 

eliannja dalam bulan Segtem 

r jang Jalu iang berdjumlah 

4 djuta Malayan dollar. Demi- 

an menurut berita Comtel dari 
ngapura. k 
mentara itu seorang pedagang 

il dari Djakarta setibanja di 

“: Subhan menjatakan, bahwa utk 
menurunkan harga beras dispari 
tet harga beras harus dihilang- 
kan dan penghilangan disparitet 
harga ini  hanja dapat ditjapai 
al. dengan mengadakan pembe- 
basan peredaran beras (meng- 

kong dari Canton menjata- 

Bahwa perusahaannja telah | hapuskan JUBM — Red.), se- 

andatangani sebuah kogtrak| hingga terdjadi suatu ,,nivellering 

abelian dalam — suatu pameran 

ang2 perdagangan Tiongkok 

an sebanjak 1 djuta yards 

jang sempurna”. 

Selandjutnja ' menurut Subhan 
pembebasan pembelian padi oleh 
'penggilingan2 beras adalah perlu 
utk mendjaga hilangnja ,onder- 
rendement” sebanjak lebih dari 
400.000. ton jang disebabkan ka- 
.rena 905 dari padi itu ditumbuk, 
dan menambah setjara berarti be 

| sarnja persediaan beras Indonesia. 
“Terhadap  adanja sanggahan 

esoef Mocid pedagang tekstil 

Djakarta jang mewfkili Ga- 
an Koperasi di Djakarta, me- 

an apabila barang2 dari 
T itu kwalitetnja memuaskan, 

usahaannja akan membeli 1 

&4 yards atau lebih setiap bu- 

Joesoef, perusahaannja 
ja membeli barang2 itu da- 

dia, Djepang atau negeri Be 
i barang? dari RRT 

1 tandatangani kontrak 
itu- dapat bersaing 

ja, sedang utk kwa- 
masih per?u ditjoba, 

diadakan aparatur peng- 
Subhan 

perlu 
ganti jang lebih baik,   

  

bahwa dgn dibubarkannja JUBM 

njatakan pendapatnja bahwa apa seluruh wilajah Republik Mesir. 

  

PolitikiBeras Pemerintoh Kurang Berman 
ta Subhan Wk. Ketua PB N. U. 

“Bg. Perekonomian 
MENURUT WAKIL KETUA bagian Perekonomian PB 

Z.E., politik beras pemerintah 
dan adanja JUBM sekarang, adalah sesuatu ,,in-konsekwensi” 

“dari pada politik perekonomian pemerintah pada umumnja. 
Inkonsekwensi inilah. jang menjebabkan tindakan normalisasi 
sistim impor jang oleh pemerintah dimaksudkan untuk menje 
hatkan perekonomian, tidak mendapatkan hasil maksimum. 
Keterangan tersebut diberikan oleh M. Subhan dalam suatu 
pendjelasan tertulis tentang pendapatnja bahwa sebaiknja perse 
rintah membubarkan JUBM dan mendjalankan 

peredaran beras didalam negeri, jang telah diadjukannja belum 
normalisasi 

ratur sedemikian 'itu tidak perlu 
lagi, karena sistim nivellering jg 
dikehendaki Subhan itu dengan 
sendirinja akan mendjamin ada- 
nja “stabilisasi harga dan per- 
edaran beras. ,,Kalau perlu ha- 
njalah untuk. tahun pertama ada 
nja suatu instelling ketjil sadja 
jang akan menampung beras im 
por jg. akan merupakan buffer- 
stock, dan hanja mempunjai tu- 
gas2 untuk kedjadian2 chusus se 
perti bentjana alam, patjeklik pa 
da .tempat2 jang terpentjil dan 

o oleh Universitas Gadjah Mada 
pemberian itu dilakukan lebik 

punjai putera2 jang -besar, dan 
mempunjai eksponen2 jang besar 
pula, kata Sukarno lebih landjut. 
Bangsa Indonesia. boleh bangga 

| mempunjai eksponen jang ber- 
kaliber besar seperti Ki Hadjar 
Dewantoro. - . 

Presiden merasa sangat ber- 

mudanja duduk dibawah kakinja 
Ki Hadjar . Dewantoro. Dinjata- 
kannja pula bahwa Ki Hadjar 
Dewantoro adilah guru dan ba 
pak politik dari Sukarno. 

Setelah menggambarkan per- 
djuangan Ki Hadjar Dewantoro 
dimasa jang lampau, jang dilaku 
kan bersama2 dengan almarhum 
Dr. Douwes Dekker dan almar- 
hum Dr. Tjipto Mangunkusumo, 
Presiden Sukarno berseru supaja 
bangsa Indonesia bersatu, seperti 
jang diandjurkan oleh Ki Hadjar 
Dewantoro dan kawan2nja. 
Dalam resepsi itu memberi sam 

butan pula Menteri PP & K Sa 
rino dan Semaun. Kemudian oleh 
Wali Kota Djakarta Raya, Su- 
diro atas nama bekas murid2 Ta 
man Siswa disampaikan sumba- 
ngan bakti kepada Ki Hadjar De 
wantoro berupa chegue sebesar 
Rp. 250.000,— jang dimaksudkan 
sebagai biaja untuk mendirikan 
sebuah gedung bagi Ki Hadjar 
Dewantoro. 

Resepsi penjambutan promosi 
Ki Hadjar Dewantoro itu men- 
dapat sambutan besar sekali dari 
masjarakat. 

Kemis pagi kemaren Presiden 
Sukarno mengadakan tjeramah di 
depan mahasiswa? Jogjakarta, jg 
mendapat perhatian besar.  Tje- 
ramah itu diadakan digedung Sa 
sono Hinggil jang letaknja di- 
aloon2 Kidul. 

Menurut  rentjana — kemaren 
siang . diuga . Presiden Sukarno 

Tiap2 bangsa jang besar mem | 

“bahagia, bahwa ia pernah dimasa | 

| badan ketentaraan. Mengenai pro 

  

     

  

      
    

  

Xi x dak Ada 
| Magelang 
BERHUBUNG dengan berita? 

       
jang tersi fara Tuas, bahwa 

Kolonel abis ada di Mage- 
lang ,,men-.Duajikan diri”, Kap 

er irykan, bahwa berita 
itu isapan  djempol belaka”, 

Kapten Sudjono memperkuat ke- 
terangan Kapten Muin, perwira 

Penad T.T. IV kepada warta- 

wan ,,Suara Merdeka” di. Sema- 
rang, bahwa mungkin berita2 ter 
sebut sengadja dilansir eleh go- 
longan2 tertentu, iang mengingin 
kan adanja keretakan dikalangan 
tentara di Djawa Tengah, Usaha 
itu tentu tak akan berhasil, ka- 
rena semua kalangan T.T. IV 
bulat dibelakang pd. Panglima 
dan Sumpah Pradjurit Sapta Mar 
ga, kata Kapten Sudjono. (Ant.) 

Mereka jang pertjaja dan mau 
iiadi pengikut, diperintahkan su- 

disediakan dirumah penjebar2 ali- 
ran baru itu jang ' menamakan 
dirinja ,.pak guru”, bendera2 
hidjau bertuliskan aksara2 Arab 
jang djuga dikatakan djika di- 
kibarkan dan dipakai bisa men- 
djadi selamat, dan sebagainja. 

Djuga penjebar2 agama itu 
mentjeriterakan kepada pendu- 
duk kekalutan ditanah air kita 
sekarang, jang katanja, adalah 
sakibat. diperintah oleh orang2 
komunis”, bahwa ,,negara kita 
sudah dipengaruhi dan mendjadi 

negara komunis”, dan sebagai- 
nja. 

Minta uang. 
. Menurut keterangan? selandjut 

nja jang didapat dari pihak ke- 
polisian, orang2 jang  menjebut 
dirinja sebagai ,bapak2 guru” 
atau penjebar ,,aliran-baru” itu,     

  

Djakarta sampai sekarang tetap 

Atas, pertanjaan untuk soal2 
apa Kolonel Abimanju dipanggil 
KSAD padahal persoalannja su- 
dah diserahkan kepada Djaksa 
Tentara Agung diterangkan, bhw 
Kolonel Abimanju dipanggil meng 
hadap KSAD untuk memberi ke 
terangan2 disekitar soal2 “dalam 

ses Kol. Abimanju kepada KSAD 
disekitar beleid jang didjalankan 
KSAD  achir2 ini djurubitjara 
A.D. menerangkan bahwa KSAD 
dalam hal ini telah memberikan 
pendjelasan2 setjukupnja kepada 
Kol. Abimanju dgn. perantaraan 
Kepala Staf T.T. . Overste 
Kusno Utomo jang baru2 ini da 
tang ke Djakarta dan  mengha- 
dap KSAD. 2 

Diurubitjara A.D, atas pertc       kembali ke Djakarta. (Antara). 

garis besar dari pada rentjana 
1960) kepada Parlemen sebagai pelengkap dari R.U.U. rentja 
na pembangunan 5 tahun dan memorandum perdjelasannja 
jang djuga dimadjukan kepada 

Dalam keterangan2 garis. be- 
sarnia tsb, terdapat 20 bab jang 
mendjelaskan soal2 . penduduk, 

pembiajran rentjana pembangu- 

nan, pertanian, kehutanan, kehe 

wanan perikanan, peternakan, 
sumber2 mineral, tenaga listrik, 
perindustrian, perhubungan, sum 
ber tenaga kerdja, hubungan per 
buruhan, pendidikan, kesehatan, 
kesedjahteraan sosial, ' djaminan 
sosial, perumahan, pembangunan 
masjarakat desa, koperasi, trans- 
migrasi, administrasi  Pemerinta- 
han, pekerdjaan merentjana dan 
organisasinja. , 

Mengenai masalah penduduk 
di Indonesi, dikaiakan dalam ga 
ris besar keterangan itu, bahwa 
persoalannja terletak pada per- 
tambahan penduduk jg luar bia 
sa tiap tahunnja disebabkan ka- 
rena rendahnja tingkat kematian 
dengan tidak disertai berkurang- 
nja tingkat kelahiran. Djuga ter 
dapat pembagian penduduk jg ti 
dak seimbang jg akibatnja pendu 
duk pulau Djawa akan bertam 
bah terus disebabkan tingkat hi 
dup jo rendah dan kekurangan 
tenaga kerdjia di pulau2 ig ber 
"ada diluar Djawa ig menghambat 
pembangunan ekonomi dan pe- 
makaian sumber2 alam jg ada. 

Pokok kebidjaksanaan Pemerin 
tah dalam rentjana tsb. menge 
nasi soal itu adalah usaha mem 
perbesar produksi bahan maka- 
nan, agar terijapai kescimbangan 
antara  djumlih penduduk dan 
produksi bahan “ makanan dan 
usaha memperbesar produksi ba 
rang2 pakaian, tidak hanja un- 
tuk memenuhi kebutuhan2 pen 
duduk dewasa ini, melainkan dju 
ga bagi penduduk ig lebih ba 
njak djumlahnja dimesa iad. Di 
samping soal tadi djuga Pemerin   lain2”. Demikian pendjelasan M. 

Subhan Z.E. dari PB NU. 

PEMBESAR2 militer Inggris 
hari Rebo menjerahkan pertang- 
gung-djawaban administrasi sipil 
terachir kepada komando pasu- 
kan polisi PBB akan tetapi se- 
baliknja . mengembalikan penga- 
wasan setjara tangan besi didae 
rah sekitar muara terusan Suez 
di Port Said. 

Dalam pada ftu pasukan2 Pe 
rantjis terus menduduki daerah 
pinggiran kota Post Fuad jang 
terletak diseberangnja Port Said. 

Sampai hari Rebo pengangku- 
tan keluar: pasukan2 Inggris/Pe- 
rantjis masih belum selesai dari 

  
Pasukan2 In 
lam Tinggalkan Mesir 

tah berusaha menjediaka, kesem 

Garis Besar Rentj 
Pembangunan: 5 Th. 
Terutama Untuk Memperbesar Produksi 

3ehan Makanan | 
PEMERINTAH BARU-BARU INI telah menjampaikan 

jan ini. Seperti diketahui rentjana tersebut akan memakan biaja 
12,4 miljard rupiah (untuk sektor Pemerintah). 

njaan menjatakan menge- 

   

pembangunan 5 tahun (1956- 

Parlemen pada permulaan bu- 

Kol. Abimanju Blm Pe 
muhi Pangg 
Kedatangannja Di biakarta Masih Dinantikan 
— Katanja Kini Kol. Abimanju ,,Sedang Sekit“ 

DJUDUBITJARA Angkatan Darat Kemis siang kemarin 
atas pertanjaan2 menerangkan, bahwa perintah panggilan jg. 
dikeluarkan pimpinan Angkatan Darat terhadap diri Pangli- 
ma YT Vi Kolonel Abimanju untuk menghadap KSAD di 

masih tetap dinantikan kedatangannja memenuhi panggilan 
tsb. Menurut djurubitjara itu selandjutnja, bahwa berhubung 
dengan adanja panggilan itu Kolonel Abrmanju beberapa hari 
jl. menjampaikan pemberitahuan kepada pimpinan Angkatan 
Darat bahwa ,,ia sedang sakit.” 

ilan KSAD 

berlaku dan Kolonel Abimanju 

Dalam |9'Hari 
Y Orang Peajebar ,,Aliran Baru” Di Djakarta Di- 

tahan — Pengikut2nja DisuruhMembuang 

baja mengambil ,,djimat2” jang 

Harta Bendanja 

dalam menjevbarkan  aliran2-nja 
itu telah . meminta pula uang 
dari penduduk, atau mengambi! 
harta-berda penduduk jg dibuang 
atas perintah ,,bapak2 guru” itu. 

Dalam adjaran2 itu menurut 
keterangan, djuga pengikut2-nja 
diandjurkan ntuk ,,berdjihad” 
djika ada misalnja diantara ,,gu- 
ru-gurunja” jang ditahan. 

: Dipanggil tidak mau ? 
Diterangkan, bahwa penjebar2 

saliran-baru” itu, pertama2 te- 
lah dipanggil oleh pihak pamong 
pradja setempat untuk diberi pe- 
nerangan2, tetapi panggilan itu 
tidak diladeni sama sekali. 

Karena mereka tidak mau me 
nurut panggilan ' pamongpradja 
itu dan terus mendjalankan hal2 
jang dianggap bisa menimbulkan 
kekatjauan2 dan kegelisahan di 
kalangan penduduk, polisi ber- 
tindak terhadap penjebar' ,,aliran 
baru” itu dengan tjara memba- 
wanja ke kantor Seksi IL Glo- 
dok. 

Beramai2 sambil kibar- 

kan bendera kekantor 
polisi, 

Menurut keterangan? selandjut 
nja jang didapat, beberapa puluh 
orang penduduk daerah Kp. Pe 
kapuran, Djakarta-kota, jg menu 
rut polisi adalah pengikut dari 
penjebar2 aliran baru itu dengan 
dipimpin oleh orang2 jang dijuga 
termasuk ,,guru”, malam Rebo 
telah datang kedepan kantor Sek 
si H polisi Glodok, sambil me- 
ngibarkan bendera hidjau jang 

katanja mengandung ,,djimat” itu 
serta berteriak2 »fisabilillaah”,   

tahui” apakah: Angkatan Darat 
menerima pemberitahuan ' resmi 
dari Kol. Abimanju tentang pen 
tjabutan perintah ig dikeluarkan 
Kol. Abimanju baru2 ini untuk 
menangkapi anggauta2  Konsti- 
tuante, Parlemen, pegawai2 ting- 
gi dan sebagainja didaerah Kali 
mantan. Dalam hubungan masa. 
lah Kol. Abimanju itu djurubitja 
ra tsb. mengulangi lagi ketera- 
mgannja jl. ig menjatakan bahwa 
pimpinan Angkatan Darat meng 
garis pokok2 kebidjaksanaan un 
tuk menjelesaikan "masalah Kol. 
Abimanju" itu, tapi sampai sebe. 
gitu. djauh dianggap belum wak- 
tunja diumumkan sekarang. 
Dalam pada itu tentang ma- 

salah Kolonel Z. Lubis djurubi- 
tjara Angkatan Darat menerang 
kan bahwa masalah tsb. oleh pim 
pinan Angkatan Darat sedjak be 
berapa waktu jl. sudah diserah- 
kan kpd. Djaksa Tentara Agung 
untuk- selandjutnja diambil tinda 
kan2 dari segi hukum “ sebagai- 
mana mestinja. Soal2 dalam bi- 
dang ketentaraan mengenai diri 
Z. Lubis itu sendiri diurus lang 
sung oleh pimpinan A.D. Demi- 
kian -djurubitjara. A.D- Kemis 
siang kemarin. (Antara). 

PARLEMEN RECES 20 DE- 
SEMBER '56 — 20 DJAN. '57 

Masa sidang ketiga Dewan 
Perwakilan Rakjat Rebo malam 
telah ditutup dan mulai hari Ke- 
mis DPR mengadakan reces se- 
lama sebulan sampai tgl. 20 Dja- 
nuari 1957 jang akan datang. 

Dalam pidatonja ig diutjapkan 
sebelum menutup masa sidang 

  

  dalam hubungan ini mengusaha 
kan pula bertambahnja mobili- 
tet pekerdjaan dan mobilitet wi 
lsjah. Usaha pemindahan pendu 
-duk dari pulau Djawa ke pulau2 
lain baik jg dilakukan oleh Pe 
merintah maupun dengan spon- 
taan dan sukarel. dalam rentja 
na 5 tahun itu akan dipergiat. 
Demikian antara lai, garis besar 
rentjana pembangunan S tahun 
tsb. (Antara). . 

ketiga jars dimulai sediak 28 
Maret jl. ifi, ketua DPR Mr. 
Sartono antara lain mengemuka- 
kan hasi2 DPR selama masa 
sidang ketiga 'tsb. ' Diantaranja 
dikatakan, bahwa selama itu te- 
lah berhasil diselesaikan 17 buah 
UU, 5 buah resolusi, sebuah in- 
terpelasi. sedang Pemerintah 
memberikan keterangan menge- 
nai 4 masalah jang sangat pen- 
ling. 

  

Politik Lu 

DJURU BITJARA kedutaan 

Israci, Syria dan Iran untuk A.S. 

Sehabis kertemu dengan Nehru 
duta besar Israel Abba Eban me- 
nerangkan kepada pers bahwa da 
lam pertemuan itu setjara ramah 
tamah sekali telah diadakan per- 
tukaran pandangan tentang masa- 
lah-masalah perdamaian di Timur 
Tengah. Eban selandjutnja “menja 
takan sudah tentu merasa gembi- 
ra dapat kesempatan membitjara- 
kan urusan? Israel dgn Nehru ig 
mempunjai pengaruh moril sangat 
besar diseluruh dunia. 
.Duta besar Syria Farid Zainud 

din dalam pada itu menerangkan 
kepada pers sesudah pertemuannja 
dgn Nehru bahwa telah dihitisra 
kan beberapa hal tentang keada- 
an dewasa ini di Timur Tengah 
chususnja dan soal2 lainnja pada 
umumnja. 

Nehru djuga bertemu dgn 
Dulles. 

Nehru sementara itu pada hari 
Rebo telah mengadakan pembitja- 
raan djuga dgn menteri luar ne- 
geri A.S., John Foster Dulles di 
Washington. Tentang  kenperensi 
pers Nehru di Washington - pada   patan kerdja ig lebih Juas dan. 

perantar2an industrialisasi dan 

Komando pasukan2 Inggris/Pe 
rantjis sementara itu memberi- 
tahukan kepada komando pasu- 
kan2 polisi PBB ' bahwa fihak 
Inggris/Perantjis hari Kemis me 
njerahkan Gamil jarig terletak di 
sebelah Barat Port Said dimana 
pasukan2 pajung Inggris didjatuh 
kan pada tgl. 5 Nopember dalam 
rangka agresi Inggris/Perantjis 
terhadap Mesir. | 

UP, dari Napoli memberitakan 
selandjutnja bahwa  dibukanja 
kembali djembatan udara dari 
Napoli ke Abu Suweir, Mesir, 
hari Rebo dimulai lagi dgn be- 
rangkatnja seorang djendral Ka-   

  

nada, 4 orang anak buah dan 

1 Lombsgs Kebudejaar Indonesia 
uKon, Betavisasch Gonnotichep 
van Kunsien on Weteanschappan” 

  

hari Rebo  selandjutnja diwarta- 
kan bhw salah satu kesan penting 

ggris Dan Perantjis Be 
Seluruhnja 

beberapa ton muatan, dengan 
menumpang pesawat udara ang- 
katan perang Kanada. 

Djembatan udara PBB ini utk 
sementara waktu ditunda karena 
pasukan2 polisi PBB sedang di- 
angkut. j 

Kira2 tiga hari lagi, demikian 
pedjabat2 Komando pasukan2 po 
lisi PBB, diduga akan tiba pa- 
sukan2 dari Brasilia. sedangkan 
kapal laut muatan Italia malam 
Kemis bertolak dari Napoli menu 
dju Mesir dengan membawa 700 
ton bahan makanan, amunisi, 
jeep, truck dil. untuk pasukan2 
polisi PBB, (Antara-LIP),   

  

Amerika |Tidak Kaku 
Sepert! Jang Ia Anggap Semula — 

Kata P. M. Nehru 
besar India di Washington mengu- 

mumkan bahwa PM India Jawaharlal Nehru pada hari Rebo petang 
lelah berturut? mengadakan pembitjaraan dgn para duta besar dari 

itu diadakan atas permintaan ketiga duta besar 'tsb. 

ar Negeri 

Diterangkan bahwa pembitjaraan2 

jang ia peroleh dari pembitjaraan 
nja dengan presiden A.S. Kisenho 
wer di Gettysburg pada hari Se- 
nen jl. menurut Nehru ialah bah 
wa politik luar negeri A.S. adalah: 
|tidak begitu kaku sepertiga ang 
'gap Semula. 

Nehru selandjunja - mengatakan 
tak dapat memberikan tjontoh2 
chusus untuk membuktikan pan- 
dangannja tsb. Pertanjaan apakah 
India mempunjai sesuatu rentjana 
untuk menjelesaikan masalah2 Ti- 
mur Tengah dengan turut bertin- 
daknja A.S. didjawab oleh Nehru 
dgn pernjataan bahwa India tak 
mempunjai rentjana2 chusus. 
4 Penjelesaian perselisihan 

Arab-Israei. 
Tentang tindakan jang dapat di 

lakukan oleh India untuk memban 
tu penjelesaian perselisihan anta- 
ra negara Arab dan: Israel Nehru 
atas pertanjaan menjatakan bah- 
wa dewasa ini ia tak tahu tindak 
an apa jang dapat dilakukan ka- 
rena penjelesaian tsb.  mendjadi 
sulit sesudah Israel- menjerbu Me 
sir. Nehru berharap, dapat menga 
dakan sesuatu tindakan dalam hal 
itu dimasa depan. 
Kemudian diadjukan pertanjaan 

apakah ia akan menjetudjui penje 
lesaian masalah Terusan Suez jg, 
mengizinkan Mesir tetap memblo- 
kir pelajaran kapal2 Israel dite- 
rusan tsb. Nehru mendjawab bah 
wa menurut pendapatnja terusan 
itu harus terbuka bagi semua ka- 
pal tanpa pengetjualian. Nehru 
menjarankan bahwa status legal 
pemakaian terusan tsb adalah sua 
tu masalah interpretasi dan hen- 
Gaknja suatu pengadilan seperti 
Mahkamah Internasional “diminta 
untuk memberikan interpretasi. 
Nehru mengatakan djuga bahwa 
mengingat masa depan konvensi 
tahun 1888 ttg terusan Suez dapat 
diperbarui. : 

Atas pertanjaan Nehru menjata 
kan ,,tak sangat gembira” dgn 
kedjadian2 di Hongaria. Ia diuga 
mengatakan atas pertanjiaan bah- 
Iwa ia tak dapat mengatakan apa- 
(kah tehnik perlawanan pasif dari 
(almarhum Gandhi mungkin dilaku 
|kan di Hongaria, Menurut Nehru 
Iperlawanan - sematjam itu adalah 
Isuatu tehnik j membutuhkan 

  

dan lain2. 

  

- 

POLISI SEKSI II Djakarta Kota, Selasa petang telah melakukan penahanan atas diri 7 
orang jang dituduh telah menimbulkan kekaijauan2 dan menggelisahkan rakjat, dengan ne 
njebarZkan apa jang disebut ,,aliran atau agama baru.” Aliran baru itu, menurut taduhan 
telah dipropagandakan dikalangan penduduk Kampung Pekapuran, Djakarta Kota. Adjaran2 
»aliran baru” ita antara lain mengatakan, bahwa kira2 9 hari lagi akan timbul ,,kiamat?: 
Supaja semua orang jang mendjadi pengikut aliran itu lekas2 membersihkan diri, al. dgn. 
djalan membuang segala uang dan haria bendanja dan lain-lain. 

Ov. Pirngadi 
TANGGAL 18 Desember pagi 

Pengadilan Negeri di Medan te- 
lah bersidang untuk sekian kali- 
nja untuk memeriksa perkara 3 
orang Tionghoa, jaita Oci Tio 
Mo, Tan A Tek dan Oei A Tu. 
jang dituduh hendak  menjuap 
bekas Komandan ALRI Maritim 
Belawan overste Pirnsadi pada 
tgl. 25 Mei 1955 supaja mengem 
balikan tjandu sebanjak 147 kg 
kepada mereka. Tjandu itu Jalu 
akan diganti dengan tjandu tiru- 
an. Tjandu sebanjak 147 kg itu 
disita oirh sa ALRI diperairan 
Langsa pada tgl. 25 Mei tahun 
1955. 

Usaha penjuapan oleh Ocj Tjo 
Mo es. itu dengan uang sebanjak 

Rp. 375.900,— telah gagal selu 

ruhnja. Dalam perkara penjuapan 

ini diaksa A.B, Hutabarat memin 
ta kepada ketua sidang agar ke 

tiga tertuduh itu dibebaskan, ka 

rena kesalahan Oei Tjo Mo cs. 
untuk menjuap overste Pirngadi 
itu tidak dapat dibuktikan. 

Djaksa a.l. mengemukakan se 
begai alasan, bahwa penangka- 

pan terhadap terdakwa2 tsb. ti- 
Jak dilakukan pada waktu uang   

Oleh sebab2 jang belum begitu 
djelas, antara orang2 itu kabar- 
nja dengan anggota2 polisi Seksi 
U timbul insiden jang kabarnja 
djuga sampai mengakibatkan be- 
berapa orang diantaranja — ter 
masuk anggota2 polisi — menda 
pat luka2. 

7 Orang jang dianggap men- 
djadi penjebar ,,aliran2-baru” itu 
kini masih terus diperiksa polisi. 

(Antara). 

Dari Rp. 12 Dju 
ta Kredit Bamas 
Jang Rp. 6,5 Djuta 
Utk E. H. Dahlan 
DIREKTUR P.T. Bank Pem 

bangunan Masjarakat (BAMAS) 
Soeriadilaga - menerangkan kepa 
da pers, -bahwa selama tahun 
1956 BAMAS telah mengeluar 
kan kredit sedjumlah lebih ku 
rate Rp. 12 djuta, diantaranja 
Rp. 6,5 djuta diberikan “ kepada 
KHM Dichlan ANU) amiuk.imem 
beli saham2 dari IBVV (Indone-   sisch Blauw Vries Veem). Penge 
luaran kredit itu didasarkan atas 
kekuatan jg ada pada BAMAS 
ketika itu. Pad. bulan Djanuari 
ig kalu uang jg ada pada  BA- 
MAS termauk simpanan giro | 
da, sebagainja berdiumlah lebih | 
dari Rp. 13 djuta. Kemudian di | 
tambah lagi dengan penerimaan | 
setoran dari ongkos naik hadii | 
jg berdjumlah semuanja Rp. 107.| 
djuta lebih. (Antara). . 

itu diserahkan, melainkan bebe- 
rapa waktu kemudian. Ketua si- 
dang Mr. Bernhard Siregar pada 
sidang itu belum dapat membe 
rikan keputusan dan menunda 

serkara itu sampai tanggal 21 

Desember jang akan datang. 

Usaha Suap 

  

Perti AkanA 
Idjukan Nota 
Krn." Kurang | Puas 
Akan Keadaan De- 

wasa Ini 
ANGGOTA Parlemen dan Sek 

djen Perti, Nja' Diwan, m€ne- 
rangkan kepada pers, bahwa De 
wan Partai Tertinggi dan Pengu 
rus Besar Partai Islam Perti Rebewe 
malam telaah mengadakan rapat 
jang berlangsung selama 6 djam, 
dan memutuskan " untuk dalam 
waktu singkat meinadjukan suatu 
nota kepada pemerintah. 

Nota itu akan dimadjukan, ka 
rena djuga didalam kalangan 
Perti terdapat perasaan2 kurang 
puas atas keadaan sekarang, ter 
utam, sekali dalam soal2 pemu 
lihan keamanan dan beberapa 
hal lagi seperti pernah dising- 
gung2 oleh wakil2 Perti dalam 
Parlemen sewaktu dibitjarakan 
nja Rantjangan Anggaran Belan 
dja." 

Seperti diketahui, dalam kabi- 
net sekarang Perti mempunjai se 
or3ng wakil, jaitu Menteri Nega 
ra Urusa,y Umum, K.H. Roesli. 

Buntu Lagi 
Perundingan |Pember- 
sihan Terusan Suez 
4 Gagal 
WARTAWAN -U.P. di Port 

Said hari Rebo jbl. mengabarkan 
bahwa pada hari itu WInggris-Pe- 
ranfjis menemui djalan buntu 
dalam perundingan mereka dgn 
pihak PBB mengenai pemakaian 
armada kapal2 pengangkat kapal 
kapal jang tenggelam Ipggris-Pe- 
rantiis untuk mempertjepat Teru- 
san Suez. 

Kalangan Inggeris mengatakan, 
bahwa ketjuali djika Sekdjen PBB 
pada Rebo malam menjegudjui un 
tik memperbolehkan  anakbuah 

'nggeris tinggal dikapal2 tadi, ma 

“a kapal2 pengangkat' perintang2 

'ang berdjumlah 40 buah atau le- 
'ih, jang sudah bekerdja untuk 
membersihkan pelabuhan Port 
"aid, akan meninggalkan pela- 

buhan itu bergama2  pasukan2 
penjerbu. 
Sementara itu pengumuman 

PBB menjatakan bahwa  Ham- 

marskjoeld tetap berpendirian un 
tuk hanja memakai 6 kapal Ing- 
seris tanpa. anak buah untuk di 
pekerdjakan di Terusan Suez utk. 

mengangkat 49 kapal dan dua 
Viembatan jang menutup Terusan 

d 

  tsb. (Antara). 

Orang2 Irlandia Beron- 
Gg tak Melawan Inggris 
Kata Eden: Keadaan pi Irlandia Utr Berbabaja 

PERDANA MENTERI Inggris, Anthony Eden, menja 
takan hari Rebo di London bahwa ,,keadaan di Irlandia Utara 
masih berbahaja,” jaitu setelah berkali2 dilakukan serangan2 
oleh tentara republik Irlandia 
Gjutnja Eden menjatakan dalam madjelis rendah Inggris pada 
hari Rebo, bahwa ,,keselamatan Irlandia Utara dan penduduk 5 
nja ialah tanggung djawab jang langsung daripada pemerintah 

«» keradjaan Inggris. 
Sudah barang tentu pemerin 

tah Inggris tidak membenarkan 
tindakan2 tentara republik  Ir- 

landia tsb.”, kata Eden, 

BM “Inggris itu menjatakan hal 

ini karena ia diserang oleh ang- 

gota2 madjelis rendah jang 
tang dari Irlandia Utara itu jang 

menjatakan bahwa 
Inggris tidak setjara sungguh? 

mengambil tindakan terhadap se 
rangan atas pos2 polisi dan ba- 
gunan2 militer di Irlandia Uta- 

sudah 

untuk 

Di Belfast pemerintah 

siap dengan rentjananja 

'Serdadu' Inggris Kubur 
Orang-Orang Hidup'an 
Serta Menembaki Wanite2 Jang Sudah 
Landjut Usianja — Junani | Mengadukan 
Kekedjaman Inggris Di Cyprus Pd P.3.B. 

JUNANI PADA HARI REBO mengadjukan pengaduan 

aa 

pemerintah ryrara 

kepada sekretaris djenderal PBB Dag Hammarskjoeld bahwa 
Inggeris mempertahankan dipulau Cyprus suatu keadaan seper 
fi dalam perang sehingga bagi rakjat Cyprus tak ada djalan 
lain daripada meneruskan perdjoangannja kemerdekaan. 
Dokumer pengaduan itu jg ter 

diri atas 62 halaman dan jg me| 
muat bukti2 tentang ”pelangga/ 
ran hak2 azasi dan hukum inter | 
nasional jg dilakukan oleh Ing| 
gris dipulau Cyprus” telah di 
sampaikan kepada  Hammars- 
kjoeld oleh duta besar Junani 
Christian Palamas di New York. 
Dalam suratnja jg menjertai 

dokumen tsb. Palamas mengata- 
kan bahwa penindasan jo dilaku 
kan oleh Inggris terutam.,, ditu- 
djukan kepada penduduk sipi! 
dengan sama sekali tak memper 
hatikan. norma2 moril dan hu 
kum jg tertentu. Ja menegaskan 
bahwa tindaka, Inggris tsb. ha 
nja bertudjuans menindas  perla- 
wanan rakjat terhadap kekuasaan 
Inggris. 

| Palam?s menerangkan 
lapora, kepada ' Hammarskjoeld 
itu tidak dibuat untuk diteruskan 
kepada pemerin'ah Inggris melz 
lui saluran2 PBB, karen, protes 
terhadap keadaan jo menied'hkar 
di pulau Cyprus, jg sudah ba 
niak diadiukan kepad. pemerin- 
tah Inggris ternjata selalu diaba! 
kan oleh. Ingeris. Menurut Pa- 
lamas diharapkan behwa lape 
ran tsb akan mendorong semus 
rakiat ig tjinta damai" untuk 
memberi perhatiah jg sepantas- 
nja pada masalah Cyprus. 

Tindakan sewenang2 dari 
pasukan2 Inggris. 

Dokumen Junani jta mengemu 
kakan pengaduan bahwa pasu- 
kan2 Inggris di pulau Cvprus her 
ndak sefiara sewenang2 dan tak 
hertancgsuns  diawah don mela- 

  
bahwa 

kukan kekedjaman? dan siksaan” 
Menurut dokumen tsb. pasu: 

kan2 Inggris al. menembaki wan 
fta2 jang sudah landjut usianja 
memukul orang2 tahanan dengar 
batang2 besi, mengubur orang: 
jang masih hidup dan memaks: 
orang2 tahanan supaja melontjai 
Hatas pagar kawat berduri. 1 

Dalam dokumen ini djuga di-, 
muat pernjataan ,,Digenis”, pe- 
mimpin organisasi EOKA jg di 
larang berdiri di Cyprus oleh Ing 
gris, bahwa motif dari tindakan2 
Inggris tsb. ialah hanja kebentji- 
an Inggris terhadap orang2 Juna 
ni. Dokumen Junani itu menge- 
mukakan insiden2 jang terdjadi 
antara bulan Oktober jl. sampai 
permulaan bulan ini. 

Rentjana Radcliff disam- 
paikan kepada Makarios. 

Reu!er sementara itu mewarta 
kan dari Nicosia bahwa guber 
nur Inggris untuk Cyprus marse- 
kal Sir John Hirding dalam p 
dato radio ditudjukan kepada rak 
jat Cyprus pada malam Kemis 
mengumumkan bahwa sebuah tr 
runan ten'ang usul2 Inggris me 
ngen?i undang2 dasar bagi Cy- 
prus ig telah disusun oleh Lorc 
Radcliff. telah disampaikan ke 
pada uskup besar  Makarios js 
dibuang kekepulausn Seychelles 
Harding djuga mengumumkar 
bhw Inggris menjediakan orang: 
ahli ig ekan mendiawab perta- 
niaan2. jig mungkin diadjukar 
oleh Makarios mengenai rentjana 
Radecliff tsb. Seperti diketahu' 

“Eden telah memberikan diaminan 

  rentjana Radeliff telah diumum- 
kan oleh Inggris pada hari Rebo. 

jang diluar kukam itu. Sejan- 

mengadakan djam malam sedang 
kan djalan2 dibagian? penting ta 

palbatas Irlandia Utara/Repubik“ 
Irlandia diblokade dengan peng- 

halang2. Tindakan2 ini akan mu- . 
lai berlaku, demikian -berita2, dji 

ka terdjadi lagi suatu srrangan. 
Dapat ditambahkan bahwa pe 

merintahan di Belfast, Irlandia 
telah menjatakan berlaku 

hukum militer dalam hal mana 
dapat ditangkap seseorang jang 
dituduh mendjadi anggota  Irag, 

jakni tentara republik Irlandia 
jang dinjatakan diluar hukum 
tsb., tanpa terl.bih dahulu men- 
dapat peringatan. 

IRA” terus menjerang. 
Dalam pada itu pemerintahan 

di Dublin, republik Irlandia, te- 
lah menjatakan akan mengambil 
tindakan2 untuk mentjegah selan 
djutnja serangan2 jang dilantjar- 
kan oleh Ira itu. 

Berbitjara dalam Dail, jaitu 
parlemen republik Irlandia, per- 
dana menteri John Costello ,me- 
njatakan bahwa tindakan2 orga- 
nisasi jang dinjatakan diluar hu- 
kum itu ialah ,,bertentangan dgn 
dasar2 demokrasi tidak sadja me 
'ainkan djuga dengan hukum ke- 
susilaan katolik”. 
Dapat ditambahkan bahwa 2 

hari jang lalu perdana menteri 

kepada perdana menteri Irlandia 
Utara, lord Brookeborough, bah 
wa pertahanan keenam buah ka- 
bupaten di Irlandia Utara itu jg. 
kini berada dibawah Kekuasaan 
pemerintah Inggris sangat diper 
hatikan oleh London. 

Dalam 10 hari belakangan ini 
ada pemberontak2 dari republik 
Irlandia menjerang Irlandia Uta 
ra dengan maksud untuk membe 
baskan daerah itu dari kekuasa 
an Inggris. Menurut UP pembe 
rontak2 itu disebut kaum ,,ekstre 
mis”, 
Lebih djauh UP memberitakan 

dari London Bahwa didaerah 
Melton Mowbray, jg dinjatakan 
merupakan daerah Partai Konser 
vatif, penduduk pergi ke Tempat2 
Pemungutan Suara untuk me- 
milih pengganti bekas menteri An 
thony Nutting jang telah mem- 
protes politik kabinet Eden, jaitu 
menjerbu Mesir. 

Jang mendjadi tjalon ialah 2 
orang jaitu nona Morvyn Pike 
(Partai Konservatif), scorang pe 
milik perusahaan periuk belanga 
dan Edward Masters (Partai Bu 
ruh), seorang“ guru' sekolah. 

Perlu diketahui bahwa pemili- 
han: ini merupakan ukuran bagai 
mana sikap penduduk terhadap 
politik kabinet Eden, terutama 
politiknja mengenai Suez. Nutting 
ialah djuga bekas anggota ma- 

djlis rendah Inggris. (Ant.-UP). 

Aidit: Menteri2 Jang Tak Djalankan 
Programnja Supaja Dikeluarkan 

DALAM KETERANGANNJA 
kepada pers tentang hasil perte- 
muan antara partai2 pemerintah 
pada Sabtu jang lalu, jang pada 
pokoknja telah seia-sekata mem- 
pertahankan demokrasi parlemen 
ter dan kabinet sekarang, sekre- 
taris djenderal P.K.I. Aidit menja 
takan, bahwa P.K.I. pada umum 
nja tetap pada pendiriannja se- 
mula, jaitu menjokong kabinet ini 
asal tetap mendjalankan program 
nja dengan sungguh2. 

PKI. menurut D.N. Aidit me 
ngadjak rakjat supaja mendesak   latihan istimewa. 

s jang 
| tingkat 

(Antara-Reuter). 

kabinet ini agar  mendjalankan 
programnja, dan menuntut men- 

teri2, tidak perduli dari 'partai 
manapun, jg tidak mendjalankan 
programnja dengan sungguh2 su 
vaja keluar atau dikeluarkan dari 
kabinet. 

Selandjutnja dinjatakart, bahwa 
kalau kabinet ini kembali dirong- 
tong oleh partai2 “dan terpaksa 
bubam hal mana tidak di-ingin- 
kan oleh P.K.I., maka P.K.I, me 
nuntut dibentuknja satu kabinet 
jang mendapat dukungan lebih 
luas daripada sekarang. ' Kalau 
program kabinet ita tjukup baik 
dan komposisinja tjukup mendja   min pelaksanaan  programnja,   

maka P.K.I. bersedia duduk  di- 
dalamnja. 5 

D.N. Aidit atas pertanjaan me 
njatakan, bahwa ia pada pokok 
nja menjetudjui supaja soal2 pe- 
merintahan  dibitjarakan dalam 
Parlemen dan sebaliknja tidak 
menjetudjui diselenggarakannja 
pertemuan, jang hanja dihadliri 
oleh partai2 pemerintah jg mem 
punjai menteri. Menurut Aidit, 
hendaknja pertemuan itu diseleng 
garakan dan dihadliri oleh par- 
tai2 jang mempunjai wakil dalam 
Parlemen atau, sekurang-kurang- 
nja partai2 jang menjokong Ka- 
binet, 
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0 Inna Jillahi Wa inn 
| Telah lahir dan menhad pada hari Senen gl. 17 De- 

ember 1956 djam 2.45 (pagi) di R.S.U. Djebres Solo 
H anak kami jang kedua: — '. $ 
Dwi Edi Wongsowitono Putri 
Selandjutnja dimakamkan di Makam Keluarga Lawijan Solo. 
Ibu dalam keadaan selamat. Kepada Bapak Dokter Ahli Kebidanan, Ibu Bidan dan Saudara? Djuru-rawat jang me- nolong pada waktu bersalinnja istri kami, kami utjapkan 
beribu-ribu terima kasih. Kepada Bapak2, Ibu2 .dan Sau- | dara2 sekalian jang telah melajat dan menjatakan turut 

- berduka-tjita, aa djalan ini kami sekeluarga menghatur- 
. kan banjak2 terima kasih. ? Semoga 3 n JM. E. membatas amal soleh itu berlipat 
ganda. Amien. | 1 - 00... KELUARGA WONGSOWITONO 

5, TASIKMADU. 

  

   

    
   

  

     

      

  

          
     
        
   

    

            

  

    
    
               

  

  

,SAMBONG” 
Mengerdjakan: 

| 

“SPECIAAL REVISI MESIN dan SCHUURKLEP 
: « 

Membuat: Sia ma LAADBAK TRUCK : st ' MEUBEL terutama LAADBA RUCK, 

“paint TJEPAT. — MEMUASKAN. | 
Dibawah pimpinan TEHNIKER jang beridjazah dan berpengala- 
man Intan, EA mt 

Kantor: TAWANG Djl. Merak 21 Telp. 1141 parallel Semg. 
AU BELI beberapa: ” ' 
- CYL, BLOC JEEP th. 1948 dan VERSNELLING BAK. 
    

  

  

Taj 
  — - 

Oleh    
P.S.M.. 

Pada tg. 6— 15 Des. 156 oleh Perkumpulan Sekolahan Modevak 
ti Ind ia | asat di Surakarta dari : 

Ta NO aa MENDJAHIT, BORDUUR, 
KEMBANG, NAMPAN" : 

DITET HW AA” 
Kanggotan gang I/1 — Solo 

Pemimpin: Nj. KHO TJIWAN BIE 

Telah lulus: 
tuk Lerares : 6. Nn. KHO BIAN NIO. 

1 N SUPARDI. Iv  LAUW HIAN NIO. 
2 NO MATI 8. ,, LIEM AN NIO. 
3. Nn, TAN MEE HAUW. 9.» THE THANG. IEN. 

Untuk Costumiere : 10. ,, PIK SWIE NIO. 
1. Nj. KOO GWAN-TAN. 11.. ,, TIO SIOK TJING. 
2. y THE KIEM LIANG. 12. ,, NJOO SWAN NIO. 
3. Nn.TIOKWIENIO. - 13. ,, TJIONG SIAN TAN. 
4. ', TAN HWEE TJEN. “14. ,, LIEM HONG GIOK. 
5.» TAN SWIE GIEN. 15. ,, NJOO WIEN NIO. 

Kursus kami djuga memberi peladjaran : 1 
- Strapless, BH, Pakaian Berenang, Direktoir, Corset dan 

' menjewakan ,,Rok Temanten” model jang terbaharu. 

  

    
   NECCHI 

Supernova 

  

  

MESIN DJAHIT OTOMATIS 

NECCHI SUPERNOVA 
bukan sadja dapat mendjahit lurus, silang, madju dan mundur, | 
seperti lain? mesin djahit, tetapi djuga dapat menjulam, menisik, 

membuat zoom dengan djahitan tak kelihatan, membuat lobang 
kantjing, memasang kantjing serta membuat monogram2 dan 
Sea ME DNA eh AR aa ea pa serba otomatis ! 

WALAUPUN SDR. BELUM PERNAH MENDJAHIT:....: : 
WALAUPUN SAUDARA RASA BAHWA SAUDARA 

5 SANGAT BODOEP.. At 
namun dengan NECCHI ,SUPERNOVA” Sdr. dapat mendjahit 
Cengan indah dan setjara AHLI. Tjara menggunakannja sangat 
sederhana, sekalipun KANAK2 dapat mendjalankannja ! 

Tjatatlah tanggal DEMONSTRASI" jang tidak lama 
lagi akan diselenggarakan oleh: 

TOKO ,HIEN”, Bodj 25, Semarang. 
TOKO ,TAN JAM AN”, Tugu Kidul 77-79, Djokja. 
N.V. ,SURACO”, Dil. Gadjah Mada 5, Semarang: 

PENGUMUMAN 
P.T. PIOGA VEEM 

TJAB. SEMARANG 

  

dengan ini mengumumkan bahwa mulai tg. 20 Desember 1956 
segala surat2 -nota2 dit. jang bersangkutan dengan P. T. PIOGA 

“ NEEM Tjab. Semarang, hanja sjah apabila ditanda tangani oleh 
Kuasa atau wakil Kuasanja: 

SDR. SOEKARSO 
“2 atau / dan £ 

SDR. L.A. SOEPRAPTO 
Hendaknja jang bersangkutan maklum adanja. 

P. T. PIOGA VEEM 
kara “Tjab. Semarang 

. : KUASA. 

MEMANGGIL UNTUK SEGERA DIPEKERDIAKAN PADA 
SALAH SATU DARI PABERIK2-GULANJA SEORANG 

    

    
     

Tuinemploy€ jang Berpengalaman 
Lamaran2, dengan disertai uraian lengkap mengenai keterangan2 

personalia, pendidikan dan pengalaman praktek, harap disampai- 
kan kepada surat kabar ini dengan No. 7/4497. : 
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Siushe Shang Hay Chan Mun Wien 
  

  

     

   

  

     
    
    

  

   

KESEHATAN TERGANGGU ? .DJANGAN KWATIR ! 
Datengiah dengan segera pada alamat tersebut jang sudah terkenal 
di segala plosok. , : 
Dapet mengobati/ menjer 
lama, tua/muda ma 
Gunakanlah kesempai 
Nonah punja kek 
Djuga achli Nu 

bukan segala penjakit tuar/ dalem, baru/ 
a nak: i 2 

jang masih ada untuk Tuan/Njonjah/ 

pan sedjati, djangan terlambat. j 

ludjum Mia) alamat : : 

Kp. Pekodjan te No. 390. (muka Sumur) Semarang. 

(1 (Djalan Pekodjan masuk dari sebetah Toko ,Japarco”) 
Trima Tamu tiap”.bari, 

- awam —- mn £ 

  

    

Bu 

  
  

  

let Per Ka - Pacific jz maha Dahsjat/ "ag ya acific jang Teten 

Tanggal 19 dan 29 Dec. 1936 
4 £ 2 i s 79 

»Urantum- Boom 
.. DENNIS MORGAN 

ngan PATRICIA MEDINA : 
"en, Perdjuangan untik merebut daerah Uranium 

“untuk bahan membikin Bom Atoom. A1 eka Manan ana Sanga. seba aan 

  

(Disamping itu atjara jang .mena 

ISemarang memperingatkan bahwa 

Nopember j.l. ternjata telah men meriksa Pabean Tingkat I 

kinan pula bisa mendjalar kedae- 

  

£ 9 

Pemerbit : ng singa Merdeka” 
Penjelenggara : Tetam le 
Ta B3 Lg Djl. Merak (Purwodinatan Utara) Ia 

PL Semarang TN : 
K Redaksi 1228 Semarang 

  

" Administrasi — Ekspedisi 2087 Smg. 

DLM. KOTA: ,,Suara Merdeka” (dengan mat 3 
,Suara Merdeka”/,,Minggu Ini” Rp. 13,— 4 Rp-3:— — Rp. 16, 
ILUAR KOTA: ,Suara Merdeka” (dengan materai) — Rp. 14,— 
,Suara Merdeka”/,,Minggu In?” Rp. 14,— 4 Rp. 3:— — Rp. 17,— 
Harga Advertensi ,,Suara Merdeka” Rp. 0,95 per mu.-kolom. 
ETJERAN : ,,Suara Merdeka” Rp. 0,75.   
Kabar Kota an ata 
Mei is ea) ban Keuangan Pasukan Kepolisian PBB dari) 
TT IV Div. Diponegoro hari 

  

    

   
   

aran belandja daerah 
Djawa Tengah jang t: 
anakan sebesar. R/ 

berangkat | meninggalkan Sema- 
rang menudju Djakarta 3 
mempergunakan kereta-api- 
pertama dari setasiun 9 
Pasukan itu berangkat 

    

  

” 

  

dengan berdjalan kaki “menudju Jt, 
kesetasiuni Tawang diantar “dan diantar Isetudjui oleh sidang pleno DPRD 

TT IV Let. Kol (s pinsi Djawa Tengah jl tsb. 

  

           
oleh Panglima 1 g 
Sahat ngan Pp 2 Ke tambahan sehesar 

ja jang djuga berdjalan kaki. |Rp.  38.060.910,—. 
Monbonya aan Sate Bodjong. | oa keterangan jang Ina 

Masjarakat dan para peladjar jg joleh Antara, ahan di: 
beri restu fbahan tsb. berhasil setelah menga 

na barta a lami tiga kali usul? perobahan, 
dan semua keuangan tersebut te 

menjaksikan dan 8 4 
-pada tentara kita jang bertugas di 
Mesir itu, berdiri berd ret2 ditepi 
djalan Bodjong mulai djam 06.45 
Seperti diketahui, dari Terr. IV 
Piv. Diponegoro Sh aan 
Kompi kesatuan TNI jang terpi- $ 

lih tas Resimen? Infanteri 12 Isanaan2 berlakunja 
sampai 15. untuk bertugas di Me- 
sir sebagai Polisi PBB. 

5 j , dan Dinas2 baru jang 

MAHASISWA TINDJAU basa Bp Ingkungan: serta ke 

. TAMBAK. “ Ikuasaan Propinsi Djawa Tengah, 
antaramana bagian 

IDjawa Tengah. .. $ 
Na perobahan Pe tambahan 

keua b.. disebabkan pelak- ngan tsb.. disi AGEN 1955, 

Rakjat, adanja pelaksanaan per- 
tjobaan Kewadjiban Beladjar di   

Diperoleh kabar bahwa dalam 
waktu singkat sedjumlah naa 
siswa Universitas Gadjah Mada Dari keuangan jang 
Ri Jogja, jang telah mentjapai 3 Nan san MN ana 
tingkatan doktoral, akan mengada jang meliputi djumlah Rp. 390.518. 
kan penindjatan ke kolam2 ikan 990,— dan pengeluaran bagian usa 
(tambak) jang mendjadi kompe- ha sebesar Rp. 34.250.000,—. Dan 

tensi Djawatan Perikanan Darat Sian tara pengeluaran bagian usa 
b. . mengenai Djawa Tengah guna mengadakan 2 USA, perbaikan2 berat djalan, djemba- 

nomi jang berhubungan dengan Nang Da Kenanga Dn 

masalah perikanan darat. Dari nan itu dari sumber jang 
Djawatan Perikanan Darat Dja- mengikuti djalannja perkembang- 
wa-Tengah lebih landjut didapat an onotoom Djawa Tengah diper 

keterangan bahwa. Ku hun jang akan datang” keuangan 
luas kolam ikan didaerah ini te- anggaran belandja daerah itu 

lah mentjapai 21.000. ha, sedang akan lebih meningkat, Dalan Da 
kan pada achir tahun jl. angka da itu ditegaskan, bahwa sebenar- 
ta hara tertjatat 20.000 ha. Ke- ja pengeluaran Propinsi Djawa 
madjuan ini menurut keterangan, jehih dari pada jang dialami seka 
antara lain didapat dengan djalan rang ni ane Banana lan termunn 
memberikan krediet kepada ' pe- tahun . jadjukan rentj 

5 : $ kinan 100 gedung Sekolah ngusaha2 kolam ikan jg bersang- Pembikinan gedung SS Rakjat jang membutuhkan beaja 
kutan, untuk mana selama ini jk. Rp. 22.500.000,—. Tetapi tidak 

ik Rp. 120.000.— disetudjui .oleh pemerintah pusat, 
telah #iseyaran Rp “dan sebagai reaksi dari 

Uang pindjaman tsb. tidak di itu pemerintah hanja. memberikan 
keuangan Rp. 150.000,— kepada 

pungut bunga dengan maksud setiap daerah Kabupaten. Dan 
selain untuk mempertinggi pro- uang tsb. merupakan pendorong 

membantras bagi swadaja rakjat untuk menu 
1: Gju pembangunan dan kebutuhan 

gedung S. R. s 

duksi djuga untuk ntras 
"idjon-sistim” jang nampaknja di 
daerah ini masih penata aa 
Belum diperoleh keterangan era ' YTUSAN DARI EX. T.P. SEMG. 
pa djumlah produksi ikan darat Kk KONGRES VETERAN. 
untuk seluruh tahun 1956. Berdasarkan — rapat Presidium 

'dan Pengurus, ra ena Ke 
p»PA? JAN: 'tact Organisasi2 ekas Tenta 

Mugen ga nan 1556 di Peladjar Semarang telah memutus Pada tgl. g Tn 

ngan djl. dr. Tjipto 131 akan kan untuk mengirimkan ut 

Tan ae Pekan Kepandu- ke Kongres Nasional . Pedjoang 

5 2 Kemerdekaan (Veteran) Seluruh "2 akan dimulai pada dj. ekaai t 5 

09, 00 Te “3,00 dan diselenggarakan Indonesia jang. akan Mennnpe 

oleh Panitia Pekan  Kepanduan Tn i Ia Se aa, Siaga 

"Hua Mu Lan” untuk memper-: s Pe 

ingati ulang tahun ke 9. Selainnja Slamet Sarojo, D. , 5 

atraksi ba menarik didalam soel Amien, Kaboel S.. Moentoro, 

Pekan Kepanduan tadi akan dise K. Joewono dan Soenardi. Selain 
i : ju ditu- rakan ula — perlombaan itu para utusan tsb. djuga 5 

Ba” dapa an gaskan memenuhi undangan dari 

konkurs demonstrasi penjajang bi 1 4 8 5 

natang, melukis dll. tontonan jang ladjar Pedjoang Senen Endane” 
menarik. Pekan Kepanduan itu Pra Lawe Se Na an aja ag 

» 1 h terbuka untuk umum. an ben DPS - “persiapan 

ke Kongres: Nasional Pedjoang 
Kemerdekaan Indonesia. 
RODA TERLEPAS, BIS MELUN- 

TJUR TERUS. 
Bis Nasional jang berangkat ter 

achir dari Jogja ke Semarang 
pada Rebo petang jbl. kira2 djam 

ULANGTAHUN PERSATUAN 
JUDO KUO YU HWEE. : 

Dalam suasana meriah jang dr 
hadliri oleh para anggautanja dan 
sementara undangan, Persatuan 
Judo Kuo Yu Hwee Rebo malam 

aneh, Melangsinekan enam KIA) Semampainan di Diambi 2: 
r Penta di gedung  Kuo” Ye belum masuk Ambarawa hampi 

sadja mengalami ketjelakaan he- 
bat andaikata sopirnja tidak mem 
punjai keteguhan hati. Didaerah 
Djambu itu jakni didesa Tunggak 
pada djalanan jang menurun roda 
bis sebelah kanan Nag Kn 

5 - terlepas. Bis tidak bisa diberhen- 
rik perhatian lagi jakni perlomba Sikag Kedean seketika, dan terus 
an makan bakmi panas, makan reluntjur dengan sangat tjepat- 
telur sambil bersiui dan lain? atja ja. Untung sopir masih tetap 
ra jang membikin makin meriah- sisa menguasai stuur dan hatinja 
nja suasana perajaan. tetap teguh. Sesudah berdjalan 1 2 i Pasal 
P.P.M.R. TELAH MEMPUNJAI dengan tjepatnja melalui djalan 

400 KADER TERLATIH. 

Dari pihak PPMR (Panitya Per 
baikan Makanan Rakjat) Djawa 
Tengah diperoleh berita, bahwa 
sedjak berdirinja 2 tahun j.., PP 
MR telah mengadakan latihan 
dan kursus kader 13 kali, dan 
sampai pada achir2 ini telah mem 
punjai lk. 400 kader PPMR jang 
terlatih. Mereka itu sebagian be- 
sar terdiri dari wakil2 organisasi2 
Tani, Wanita, Guru2 Wanita, dan 
begawai2 jang berhubungan Jang- 
sung dengan rakjat. Dan sedjak 
mereka “keluar “dari latihan dan 
kursus terus mempraktekkan ke- 
pandaiannja ditengah2 masjarakat. 
Diantara perkembangan2 serta ha 
sil2 jang berguna bagi masjarakat 
sedjak PPMR mulai bergerak 
hingga sekarang, jalah membawa 
keinsjafan kepada masjarakat utk 
mengadakan pameran sapi, kerbau 
dan kambing jang achir2 ini me- 
luas di desa-desa. 

Selama itu PPMR telah. membe 
rikan susu kepada Ik. 3000 anak 
murid Sekolah Rakjat kelas jang 
pertama jang telah menghabiskan 
beaja Ik. Rp. 150.000,—. Dengan 
djalan itu murid2 jang tadinja 
raportnja djelek kemudian men 
djadi baik, dan mereka jang suka 
mengantuk .dalam kelas belakang 
an tidak lagi merasa ngatuk, dan 
dalam peperiksaan arah jg tadi 
nja hanja mentjapai angka 45 
sesudah dibiasakan minum susu 
aaik mendjadi 80. Disamping itu 
mereka jang tadinja agak menderi 
ta ,,buta ajam'', belakangan kem 
bali seperti pengelihatan jg biasa. 

PERINGATAN HARI IBU. 
Hari Ibu tgl. 22 Desember akan 

diperingati oleh kaum ibu Kota 
Besar Sematang pada hari Saptu 
j.a.d. bertempat di gedung Kese- 
nian Bodjong mulai djam 9 pagi. 
Sementara itu pihak Panitya Hari 
Ibu Semg. mengharapkan, agar 
dalam memperingati hari itu da- 
pat ditundjukkan darma baktinja 
dalam usahanja membangun . se- 
buah Gedung Wanita di Semg. 
Bantuan berupa apapun dapat di 
terimakan pada pihak Panitya d/a 
Nj. Sumarman Djl. Dr. Tjipto 64 
tilp. Sm. 671 Semarang. 

t 

AWAS PENJAKIT TJATJAR. 

Pihak Dinas Kesehatan Kota 

Hwee di Wotgandul Luar 24 Semg 
Dalam peringatan ulang tahun itu 
dilangsungkan demonstrasi : judo 
dan pertandingan untuk merebut 
kedjuaraan judo perkumpulan tsb. 

24 km dengan tanpa ban belakang 
itu, bis achirnja bisa. diberhenti 
kan. Semua penumpang Selamat. 
PERTANDINGAN2 SEPAKBOLA 

DI KALISARI DAN PAN- 
DANARAN SEMG. 

Panitia Pekan Olahraga ke. II 
Sarekat Sekerdja Djawatan Pa- 
djak pada tgl. 22, 23,.24 Desem 
ber jad. akan “ menjelenggarakan 
pekan olahraga dengan 'atjara sbb: 
tgl. 22 Kes. Magelang — kes. Se 
marang,-tgl: 23 kes. Jogja — kes. 
Magelang dan tgl. 24 kes. Semg. 
— kes. Jogja. Pertandingan2 tadi 
dilangsungkan dilapangan Pandan 

“aran. Selandjutnja pertandingan 
sepakbola segi tiga antara Kes.2 
“Kombinasi Romeo/Tridjaja, SSS 
dan Union jang atjaranja sbb.: 

— SSSr tgl. 22. Union — SSS: 

— Union... $ . $ 
KETJELAKAAN DI RAWA 

PENING. 5 
Berita jang disampaikan kepa- 

terbalik akibat 
Ketjelakaan tadi terdjadi 

seorang wanita 

tertulis belum diterima 

reka habis merianam padi 

diatas. 

YANG SOKONGAN UTK JAJ. 
”DHARMA BAKTI RAKJAT” 

Dalam bin September ?'56. 
1. NV, Hand. My. Liem Swie 

Hwa Smg. Rp. 100,— 2. N.V. Sun 

Veem & Kxpeditie Smg. Rp. 100,— 
4. R. Sri Walujohardjo Fortuna 
Veem Smg. Rp. 25,— 5. Inasta N, 
V. Stuwador Smg. Rp. 100— 6. 
Pendawa Smg. Rp. 1000,— 7. Per. 
Rokok Makuto Purworedjo. Rp. 
25,— 8. Tandjung Mas N.V. Rp. 
25,— 9. N.V, Hand. Mij Sam 
Tjhwan Hong Rp. 100,— 10. Tan 
iem Kwie Gombong Rp. 50,— 

bahaja penjakit tjatjar sewaktu2. 
bisa mendjalar kedaerah Kota Be | 
sar Semg. Penjakit tjatjar jang '11. N.V, Autobusd. & T.O. Bin- beberapa waktu j.l. menjerang (tang Tegal Rp. 200,— 12. Kepala penduduk. kota Makasar, mulai |Daerah II Djaw. Bea Tjukai Pe 

Gjalar didaerah Kab. Indramaju 100,— 13. N. V.. Hand. Mij Kas dan Tjirebon,-hingga ada kemung Djiang Smg.. Rp. 500,— 14. Per, 
Rokok Kembang Kenongo Wono 
sobo Rp. 100,— 15. ts. Kadaris- 
man Wk. K II Staf R.I. Poerwo 
kerto Rp. 538,75. 16. Kepala Dae 
rah II Djaw. Bea. Tjukai Peme- 
riksa Pabean Tingkat I Rp. 50,— 
17, M. Soetiono Hadjokoesoemo a. 
n.. Bank Negara Indonesia Smg. 
pegawai Rp. 17,— 18. N.V, Hand, 

kerdja. Hoei Thong 'Tjan Smg. Rp. 50,— 

  
rah kota Semg. Demikian diterang 
kan oleh Dinas tsb. jang selan- 
djutnja mengharapkan agar pen- 
duduk selekas mungkin mentja- 
tjarkan diri untuk mentjegah ba 
haja tadi. Tempat2 tjatjaran jakni 
disemua Balai2 Pengobatan dan 
di DKK Djl. Imam Bondjol “114,   dengan tjuma2 tiap hari 

19. Soekardjo N.V, Sono Pekalon 
PNJ, SALAMAN-MLOJO an Rp. 40—. 20. P.O. Trimurti Dikampung Salaman Mlojo Smg Pemalang Rp. 25,— 21, The Tjong Barat telah dibentuk Ranting PNI Tan Pekalongan Rp. 50,— 22. In- dengan pengurus terdiri dari Ke spektie Keuangan Djaw. Padjak 

tua dan Wakilnja: Kardiman dan Smg. Rp. 52,— 23. Pabr. Temba- Djapar Martowiredjo, 
Purwito dan beberapa pembantu, 500,— Djumlah semua: Rp, 4747,75, 

penulis N. kau Hay An & Co Gombong Rp. 

MA Tea 

  

  
t SN Ke NG 2 ai 1 3 ang- 

Djum'at tanggal 21 Desember ini) Diperoleh berita, Pn en, 

ja diren 
1 

elakangan ini Helah berobah dan ang Lawan b . k 2 768. 
Staf bertambah mendjadi Rp. 426.7 

Pr : :. ME . Taog.—. a lemikian dari ren Divisi pada kira-kira djam os 000,—. Dengan - aa Nan Ni 

45. |lah ditangan Pemerintah PropinsP) 

tambahnja tenaga2 Guru Sekolah | 

Pendidikan 
Masjarakat dan Dinas Perindustri 

an. 
jang 'besarn ja 

pekerdjaan2 

penjelidikan keadaan sosial eko- tan, dan perbaikan bangunan2 21 

selama 1956 oleh keterangan, bahwa dalam ta- 

Tengah dalam th. 1956 mestinja 

rentjana 

Secretariat Bersama Kongres Pe 

menurun jang berbelok2 sedjauh: 

masing2 dari Kelurahan 9, Ketja z e 6 
matan Tuntang. Sampai berita ini Mobil di Semarang dan Tan Soe 

berita, Oen, seorang pedagang di Semg., 
apakah 2.'orang jang hilang. itu Karena dituduh dalam bulan Sept. 
kemudian dapat diketemukan. Me 1950 mendjual mobil Fiat priori- 

| dan tet dan membelinja 
hendak "menunggu pulang, “tetapi Jari jang berwadjib seharga Rp. 
ditengah2 Rawa Pening mereka 2 : : 5: Idapat serangan angin kentjang se Setjara sumir dan terdakwa Kwik: 
hingga mengakibatkan seperti tsb aa Soen dibela oleh mr. 

DAFTAR TTG. PENERIMAAN 

Bie Kongsi Rp. 1000,— 3. Progo oleh terdakwa pertama, 

  

  
| Kongres Nasional Pedjuang 
akan diadakan tgl. 22— 30 

. M. Djamil sedang mes 

  

3 

Desember 1956 jad. di 
membentangkan tudjuan Kongres tersebut. 

$: 

   
   

Hari Selasa jbl. telah dimulai Kongres Pendahuluan Veteran R.I. 
daerah Djawa Barat, jaitu sebagai persiapan untuk m aday 

Kemerdekaan seluruh Indonesia jang 
Djakarta, 

  

(gambar ”Antara' 
  

Jang akan mendjadi pembitja 
aan utama, antara lain akan di 
usahakan terbentuknja Pusat or- 

ganisasi Ketoprak seluruh Indo 
nesi?, menjusun program per 
Ibaikan nasib bagi seniman2/seni 
wati2 dan pekerdja2 ketoprak, 
mentjapai kesempurnaan mu'u se 
ni ketoprak: dan 
'ang penuh. 

Dikatakan, meskipun ketoprak 
adalah satu?nja kebudajaan In 

donesia asli jang mendukung ke 
arah berkembangnja kebudajaan 
Indonesia pada waktu  mengala 

mi tekanan2 didjaman pendja 
djahan, namun nasibnja hingga 
sekarang masih terkatung2 dan 

sangat menjedihkan. Hal ini da 
pat dibuktikan, tidak “djarang se 

'tisp pekerdja seni ketoprak hanja 
-mendapat bagian Rp. 1,50 - dari 
hasil pertundjukannja - tiap2 ma 
lamanya. 

Oleh sebab itu, demikian 
kata Sudjadi selandjutnja,  djuga 
kepada “pemerintah akan  dimin 
ta perhatiannja supaja membebas 
kan padjak tontonan ketoprak, 

atau paling sedikit , mengurangi 

dari pemungutan padjak jang 
t:lah berlaku sekarang, dan mem 
bantu untuk mengatasi dalam 
soal gedung2nja.. Padjak  kese 
nian ketoprak  besarnja 2396, 
2576. dan 4096 menurut keadaan 
daerah sekarang dimana tempat 
bermain setiap malamnja. : : 

Kesenian ketoprak lahir di Solo 
pada tgl. 24/4-1924  tjip'aan 
K.R.T. Wreksodiningrat. Selama 
32 tahun berdiri itu kesenian ke 
toprak dikatakan tidak didasarkan 
kepada komersiil semata2 me- 
lainkan untuk mempertinggi mu 
tu kebudajaan Indonesia dan 
membantu disetiap lapangan per 

  
ber 

djoangan. " 
Demikian antara lain  ketera 

agan Sudjadi jang menambahkan 
39bwa untuk keperluan kongres 
tsb. dibutuhkan beaja sebesar Rp. 
100.000,— dan akan dikundju 
ngi oleh 609 orang utusan dan 
300 rombongan festival seluruh 
indonesia diantaranja 183 Orga 
nisasi ketoprak jang kini telah 
terdaftar akan mengundjunginja. 
Dalam waktu singkat dikabar 

kan pihsk panitya akan mengha 
Jap Presiden Sukarno. (Antara). 

  

P.P.D. DJATENG MEMBENTUK 
PANITYA AD-HOC?! 

Diterima berita,- bahwa dalam 
rapatnja tgl. 18 Des. j.l., PPL 
(Panitya Pemilihan “Daerah) Dja 
wa Tengah telah membentuk sua 
tu Panitya ad-hoc, jang anggauta 
anggautanja terdiri Abubakar da 
ri Partai Buruh, Sudarso dari P 
RN dan Sumbul Djokosarwono da 
ri PKI. Panitya tsb. diberi tugas 
untuk meneliti djangka waktu pe 
milihan, mulai dari pendaftaran 
pemilih sampai pada terbentuknja 

  
Tgl. 21 Kombinasi Romeo/Tridjaja DPRD. 5 

| Menurut ,antjer2 Gari  Kemente- 
tgl. 23 Kombinasi Romeo/Tridjaja rian Dalam Negeri - terbentuknja 

PPRD - ditentukan selambat2nja 
ipada tg. 17 Djuli 1957. Sementara 
itu Antara memperoleh berita, 
bahwa daftar2 AA dan AA/I telah 

Ida kami mengatakan, bahwa pada semuanja dikirim kedaerah2. Kini 
tgl. 16 Desember jbl. telah ter- PPD Djawa. Tengah menunggu? 
Gjadi ketjelakaan di Rawa Pening Persediaan keratas dari pusat jg 
Salatiga disebabkan sebuah pera @iperlukan bagi pelbagai 
hu jang ditumpangi 4 orang telah 

angin kentjang. 

pada. Ng 
kira2 djam 14,30. Dan 4 orang dibawah pimpinan hakim mr. Soe 
itu jang tenggelam ? orang, jaitu bijono dan mr. 
seorang laki? nama Pak Roos dan Penuntut umum, baru2 

nama - Wagijem Kukan pemeriksaan terhadap Kwik 

blanko 
lainnja. 
MENDJUAL MOBIL PRIORITET 
Pengadilan Ekonomi “Semarang 

Soedarto selaku 
ini mela 

jie Soen, penguasa suatu dealer 

tanpa izin 

"— . Perkara ini diperiksa 

3 1 Tan 
iang Hien, sedangkan terdikwa 

Tan Soe Oen dibela oleh mr. Tan 
Siang Swie. 6 
Kedua terdakwa menjangkal tu 

duhan tsb., karena merasa tidak 
bersalah disebabkan pendjualan 
mobil itu telah ditutup oleh Sip 
(Surat Izin Prioritet). Diakui 

: bahwa 
pendjualan- mobil itu dibuatnja 
atas nama pembeli, jaitu terdak 
wa kedua jang sebenarnja dalam 
Sip disebut pembelinja orang lain.: 
Terdakwa lakukan perbuatan 

ini karena telah mendapat perse- 
tudjuan dari jang bersangkutan, 
sedangkan terdakwa no. 2 menga 
takan, benar ia minta kepada 
dealer. supaja didalam kwitansi 
ditulis atas namanja, karena tih 
didapatkan persetudjuan dari pe 
milik Sip jang sebenarnja. Meng- 
ingat -banjak saksi2 jang harus 
didengar keterangannja, diantara 
nja 2 dari Djakarta jang harus 
didatangkan di Semarang,  peme 
riksaan ditunda sampai tele 
Djanuari 1957. 

  ee papan ngngangangng 

HARGA EMAS 
Chusus utk. 'Suara Merdeka” 

SEMARANG, 20 Des, 1956: 

  

24 karat: djual Rp, 48,— | 1 IA 
PA — 1 penggedoran2 aleh serdadu2 Ing- 22 karate djual Rp. 44,50 9ris-Perantjis di Port Said ma- beli ? . LS AN si s3 Rp. 42,50 Jam hari semakin mendjadi-djadi , .semakin dekat saat penarikan jap “ huda |kembali pasukan2 penjerbu dari / Na Ia |kota Port Said. Pers Mesir me- sewccak weran 27 NX semueawo  ingabarkan bahwa dimalam hari 

kemerdekaan | 4: 

pada pemerintah pusat, 
Bupati Subrata Juda Subrata da 
lam keterangannja   
NICA sampai 

  
ngan Panit 
ten serta 

komandan? CP 
DP 
Dalam konperensi 
kan soal2 pembentu 
PPP, dan se-lam 
22-12-56 

kan dulu 

hapuskan. Ke 
beri honorarium 
sidang PPD 3 
Bal 20 kali dan P' 

lap orang. Beaja pendaftar 
duduk baru Rp. 0.10 Bea in ma a. Tana Untuk 

pr dan jang ba: 0.75 Hap opgng ab 

AdaSenimanKetoprak 
Jang Bergadji Hanja 
Rp. 1,50.Tiap Malam 

Konggres & Festival Ketoprak Se-Indonesia 
Akan Dilangsungkan Di Jogja Selama 40 Hari 

DALAM KETERANGANNYJA kepada para wartawan di 
Semarang tgi. 18-12 ketua panitya Kongres Ketoprak & Fes- 
tival Pusat Sudjadi menerangkan bahwa kini telah dapat di 
pastikan, kongres Ketoprak seluruh Indonesia jang pertama 
akan berlangsung di Jogja pada bulan Djanuari tahun depan 
untuk seminggu lamanja. Festival-n ja ditetapkan mulai tgl. 31 
Djanuari untuk selama 40 hari. j 

  

Penderitaan Suku 
— Dajak 

Akan Dilaporkan Kpd. 
Presiden 

BEBERAPA hari j.l. telah tiba 
i i 4 orang penduduk 

suku Dajak Apokajan jang akan 
meneruskan  perdjalanannja 
Djakarta untuk menghadap Pre- 
siden Sukarno. Mereka itu akan 
mentjetuskan perasaan penduduk 
didaerah udik itu kepada Presi- 

djuga dan disamping itu 

Daerah Apokajan berpenduduk 
16.000 djiwa, letaknja 
terudik dari pedalaman kabupa- 
ten daerah istimewa 
Perdjalanan perahu ketempat ini 
memakan waktu selama dua bu 
lan, dari ibukota Tandjung Se- 

Kesulitan2 dalam soal perahu 
ini mereka rasakan 
man pendjadjahan Djepang dan 

sekarang, jg ber 
arti sudah 15 tahun lamanja. Me 
nurut Bupati .Subrata, 
sebelum perang, pemerintah Be 
landa menjediakan sebanjak 120 
buah perahu “untuk perhubungan 
pulang-pergi antara — Apokajan 
dan ibukota Tandjung Selor. jg 
menurut  kebiasaannja tiap? be 
rangkat dalam sebanjak 10 buah 
perahu silih-berganti. (Antara). 

Perlu Kongres 
Muslimin Se- 
Indonesia 

Utk?Persatuken Umat 
Dan Agame Islam 
MUKTAMAR ke-6 dari Per- 

satuan Islam (PERSIS) di Ban- 
Gung Selasa malam telah berachir 
dan dalam resepsinja diumumkan 
arina putusan 
muktamar jang berlangsu 
djak 15 Desember jl. ta 
putusan2 tsb. PERSIS mengingin 
kan supaja segera diadakan Kon- 
gres Muslimin Indonesia memper 
bintjangkan nasib dan memper- 
satu-padukan umat dan agama 
Islam. Resolusi ini disertai dgn. 
andjuran supaja pemuda2 dan 
pemimpin2 partai serta organi- 
sasi Islam ' mengambil 
menggiatkan usaha kearah penje 
tenggaraan ' Konggres Muslimin 
Indonesia itu. 

Mengenai 
PERSIS menjatakan 
bahwa pembangunan itu 
meliputi lapangan ekonomi sadja 
dan tidak disertai pembangunan 
dilapangan kerochanian. 
kan kepada anggota Konstituante 
supaja menginsjafi tanggung-dja- 
wab kaum Muslimin dalam per- 
djuangan agidah Islamijah dalam 
konstitusi negara. 

engenai soal2 luar negeri al. 
ialah pengutukan intervensi im- 
perialis Rusia di Hongaria, desa- 
kan kepada dunia Islam untuk 
mengadakan organisasi "Persatu- 
an Ulama2 Seluruh Dunia” jang 
bersifat internasional dan mewu- 
djudkan badan jang menjeleng- 
garakan ' suatu 
Internasional. Demikian a.l. putu 
san Muktamar PERSIS. (Antara) 

rentjana 5 

MASALAH PEMILIHAN ANGGA 
A DPRD J.A.D. 

Oleh Bupati Pati baru2 ini te 
lah dilaksanakan konperensi 

ya Pemilihan Kabupa 
para Wedana dan Tja 

djuga oleh 
M, PDM, anggauta2 

Peralihan serta Djapen. 
itu dibentang 
kan PPS dan 

bat?nja pada tgl. 
akan diadakan pelanti- 

. Pa tiap2 Kawedanan. 
Mengenai keuangan dalam melak 

jang dihadliri 

PPS di 

sanakan. pemilihan itu, ditegas- 
kan bahwa tiap pemilihan kini 
hanja. didjatah Bp A5 sedang- 

Rp. 

-kar Habiro 

Ikan keterangannja saksi Prasetyo 
IKepala Kantor Perwakilan Uru- 
san Export di Tegal. Saksi ini 

“Imener 
dalam bulan April 1955: terdak- 

pi |wa Go Joe Han datang dikantor 
Isaksi di 
lizin untuk mengangkut 
Isedjumlah 30 ton dari 
(Kepada saksi terdakwa meminta 
supaja -djatahnja pengiriman bisa 
ditambah dan merobah kata2-nja 
sehingga pengiriman tsb. berbu- 
nji: "beras/ketan”. 

    

|tan untuk ditambah mendjadi 180 

kepada An- 

dibagian 

Bulongan. 

selama za- 

dizaman 

jang diambil 

Diantara 

inisiatif 

tahun 
penjesalan 

hanja 

Diseru- 

nding Islam DK sebagai 

.SARDJANA EKONOMI WANITA 

lah melandjutkan pemeriksaan 
dari Pekalongan keluar Djawa 

Selandjutnja sidang mendengar 

gkan a.l. bahwa kira-kira 

Tegal derigan membawa 
“ketan” 
JUBM. 

Atas permintaan terdakwa tsb. 
saksi menjatakan  keberatannja, 
dan menjarankan bahwa terdak- 
wa berhubungan dengan Kepala 
Daerah. Beberapa waktu kemu- 
dian terdakwa Go Joe Han da- 
tang kembali kepada saksi dgn 
membawa idzin dari JUBM. Me- 
nurut saksi selandjutnja, dalam 
surat idzin itu dibagian bawah 
sebelah kanan tertulis kata2 jg 
pokoknja berbunji: tidak kebera- 

Perkara S'lunduapkan Be- 
ras Dari Pekalongan 

 Djuga Bekas Walikota Pekalongan Akan 
Didengar Keterangannja Sbg. Saksi 
PENGADILAN NEGERI Pekalongan hari Senen jl. te 

ini dipimpin oleh Ketua Hakim Suparto dengan Penuntut 
Umum Djaksa R. Murdijo Puspo8upono dan Panitera Abuba 

: Seperti diketahui terdakwa 
jalah seorang pedagang bernama Go Joe 
dang pemeriksaan hari itu menjatakan masih tetap pada kete 
rangannja jg diberikan pada sidang pemeriksaan jg pertama. 

perkara penjelundupan beras 
. Sidang pemeriksaan perkara 

dalam perkara ini 
Han jang dalam si- 

A 

Projek2 Djuta 
an Dollar 

Akan. Dibangunkan Di 
Indonesia 

DALAM pertemuan 
antara Menteri Negara 
Perentjana Ir. Djuanda beserta 
stafnja dengan Presiden dan Di- 
rektur Eximbank S. C. Waugh 

  

  
pihak Indonesia telah mengadju- | 
kan beberapa projek jang akan ' 
dibangun dalam rangka bantuan 
sredit dari Eximbank. 

Diantara projek2 tsb. terd 
yaberik rabuk jang. akan 'diba- 
agun di Sumatra Selatan dengan 
seaja 30 djuta US dollar, pabe- 
ik semen di Sumatra Utara dgn 
beaja sebesar 14 djut 

intuk GIA dan alat2 penerba- 
ngan lainnja seharga 18 djuta 
US-dollar.   ton, dan tulisan ini adalah dari 

Kepala Daerah/Walikota 
longan. Kepada saksi waktu itu 
terdakwa meminta agar dibuat- 
kan suratnja. idzin export untuk 
30 ton "beras/ketan”. 

Dua bulan kemudian, menurut 
saksi selandjutnja, terdakwa Go 

Joe. Han datang lagi kepada sak- 

Si untuk idzin export kekurangan 
nia, tetapi pada waktu itu per- 
mintaan terdakwa tsl. belum di- 
beri dgn pendielasan bahwa kete 

rangan Kepala Daerah (jang di- 

maksud Walikota Pekalongan) jg 
ditulis diatas idzin dari JUBM 
adalah kotor. Oleh saksi diminta 
agar keterangan Kepala. Daerah 
dibikin tersendiri. $ 

Beberapa waktu lagi. terdakwa 
datang kembali kekantor saksi di 
Tegal dgn membawa surat kete- 

rangan dari Kepala Daerah, dan 

oleh saksi seterusnja dibuatksn su 

ratnja idxin export sedjumlah 90 
ton terdiri dari 3 surat idzin, ma 

sing2 20 ton, 30 ton dan 40 ton. 

Demikian keterangan saksi Pr se- 
yo Kepala Kantor Perwakilan 
Urusan Export di Tegal. 

Saksi Kepala Bea & 
f Tjukai 

Selandjutnja sidang Pengadilan 
mendengarkan keterangannja sak- 
si Suharno Kepala Bea dan Tju- 
kai Pekalongan. Saksi ini mem- 
berikan keterangan“mengenai hal 
hal jang berhubungan dengan 
penjelenggaraan pengiriman. Men 
djawab pertanjaan Hakim saksi 
mendjelaskan, bahwa Acte van 
Inlading dapat dibuat oleh saksi 
asal sudah ada surat idzin dari 
Kantor Urusan Export. 

Karena waktu telah inendesak 
sidang pemeriksaan perkara “ ini 
kemudian diachiri dan akan di 
landjutkan pada tgl. 15 Djanuari 
1957. Dalam landjutan pemerik- 
Saan j.a.d. akan didengar ketera- 
ngannja saksi2 R. Agus Miftach 
Danukusumo bekas Walikota Pe 
kalongan jang kini diperbantukan 
di Kantor Keresidenan Pati, dan 
Nasir dari JUBM Semarang. Da- 
pat ditambahkan bhw perhatian 
umum terhadap sidang pemerik- 
Saan perkara penjelundupan be- 
ras ini sangat besar hingga 
meluap sampai dihalaman Kantor 
Pengadilan Pekalongan. 

  

Tetap Menolak 
Masuknja RRT 
Sikap AS-.Kanada Dan 
"Australia Mengenai 

Pembagian Kursi n 

AS, KANADA dan Australia 
hari Selasa katakan tak dapat 
menerima saran  Sovjet . supaja 
AKI duduk didalam Dewan Ke 

amanan dalam usaha untuk mem 
perluas keanggotaan DK tsb, ta 
pi dapat menjetudjui pemberian 
kursi kepada satu negara dri 
Eropa Timur. 

Duta besar Kanada. Percy 
Spender, katakan, bila RRT diteri 

m, djadi anggota DK, maka itu 
akan berarti satu veto lagi bagi 
Sovjet jg telah banjak mengguna 
kan vetonja. 

Seperti diketahui berkenaan de 
ngan  pengluasan keanggotaan 

telah  diandjurkan 
oleh Barat, Sovjet menuntut du 
duknja RRT dalam DK. 

(Antara—UP). 

  

    

  

SIAPA"APA:KEMANAS 

  

KEDUA.   
matkan. peladjarannja pada Fakul 
tas Ekonomi 

Rp. 10— Untuk hono sia Djakarta. rarium Ketua dan Wk. Ketua di 
pala desa hanja di 

Rp. 100.— Wang 
15.— dengan 
PS Rp. 12.50 

mendjadi research assisttant pada 
Lembaga 
dan Masjarakat. 

Darmawidjaja, 
€konomi wanita jang kedua lulus- 
an Fakultas Ekonomi: Universitas 
Indonesia: 
Tuty Warso. 

dan jang Ia 
pemilihan Ia 

Pada tgl. 14 Des 1956 Kuis Ra- 
dina Darmawidjaja, telah mena- 

Universitas Indone- 

Disamping - beladjar ia djuga 

Penjelidikan Ekonomi 

Dengan “demikian Euis Radina 
adalah sardjana 

jang pertama ialah 

|Djeporo, 

Menurut keterangan Menteri 
Peka- Djuanda, permintaan kredit dari 

Fximbank pada waktu ini dan 
utk selandjutnja terutama akan 
ditudjukan untuk pembangunan 
industri. Pada waktu jg lampau, 
dari kredit Eximbank jang ber- 
djumlah 100 djuta US-dollar itu, 
8040 dipergunakan untuk projek 
projek pengangkutan. 

Seperti diketahui, projek2 jang 
diadjukan oleh Indonesia itu ber 
dasarkan atas kesediaan Exim- 
bank untuk membuka kemungki- 
ran memberikan kredit baru ke 
pada pemerintah Indonesia, dgn 
tidak menentukan djumlah tsb. 
seperti jang sudah, akan tetapi 
akan dikeluarkan 

(Antara) 

TJIREBON 

KUNINGAN DISERANG 150 
GEROMBOLAN BER- 

SENDJATA. 

Ibukota kabupaten Kuningan Se- 
lasa malam kira2 pukul 22.10 telah 
diserang oleh gerombolan bersendja 
sehingga mengakibatkan 17 orang 
penduduk tewas, 2 penduduk luka 
berat, 2 rumah dan sebuah garasi 
dibakar. 
Menurut berita interlokal Rebo 

pagi, gerombolan bersendjata. itu 
terdiri atas kurang lebih 150 
orang dan terutama ,,beraksi” di 
kampung2 Lembursukun dan Pur- 
wawinangun termasuk blok Tjipi- 
tjung, kota Kuningan. 

Kira2 pukul 23.00 tentara, dan 
polisi dikerahkan dan gerombolan 
tersebut mundur kearah Barat ja 
itu memasuki desa Windularang, 
djuga disini gerombolan 'mengga 
rong dan kemudian membunuh lu- 
rahnja. 
Berapa kerugian materieel selu- 

ruhnja belum diketahui. 

(Aneka Djateng| 
  

DJUANA 

SARANG PERDJUDIAN DI 
GREBEG. 

Dalam melaksanakan tugas un 
tuk mendjaga keamanan didalam 
daerah wilajah Djuana jang se- 
djak achir2 ini telah terlihat ada 
nja gedjala2 semakin meningkat 
nja kriminaliteit, terutama pen- 
tjurian2 maka belum selang lama 
ini oleh pihak Kepolisian  Djua- 
na telah diadakan penggrebe- 
gan2 serentak atas sarang2 tem 
pat perdjudian. (jang sebagian be 

terdiri dari permainan ,,da- 
Gu”). 
Sementara 

-3y SuLisip 
kantor Polisi, 

itu ada berupa be- 
Yee) Surio edexg 
sedangkan sebagai 

bukti telah dirampas pula alat2 
permainan dll. Dapat dikabarkan, 
berhubung “dengan adanja gera- 
kan situ, agaknja dalam beberapa 
hari jang belakangan ini pasar2 
perdjudian nampak sepi dan pen 
tjuri2- djauh berkurang. 

DJEPARA 
PANITYA JAJASAN. TJITRO 

SOMO BERDIRI. 
Atas inisiatief Bapak Bupati 

Djeporo, R. Soedardjo, baru2 ini 
dengan bertempat di Kabupaten 

telah dilangsungkan su- 
atu pertemuan diantara para ke 
turunan Pangeran Tjitrosomo jg. 
berada di dalam kota Djeporo. 
Tampak hadlir pula sdr. R.P. 
Imam Hazali Notohadikusumo, R. 
Soemarsono dan K.I. Soebagio da 
ri Semarang. Dalam pertemuan 
ini telah dapat dibentuk suatu 
Panitya jang diberi tugas untuk 
membentuk suatu Jajasan, dengan 
diberi nama: Jajasan. Tjitrosomo, 
jang berkedudukan di Djeporo. 
Tudjuan dari pada Jajasan ini ada 
lah untuk mengumpulkan uang 
dari keturunan Tjitrosomo, untuk 
memperbaiki makam2 dari almar 
hum Pangeran Tjitrosomo, jang 
berada di desa Sendang (Petja- 
ngaan-Djeporo) " jang keadaannja 
sudah rusak sekali, hingga sa- 
ngat memalukan bagi keturunan 
Tjitrosomo. 

TEGAL 
. DARI SIDANG DPRDP. 

Sidang pleno DPRD Peralihan 
kota besar Tegal baru? ini anta 
ra lain telah mengambli keputu 
san: mengesahkan anggauta Moh. 
Nuch sebagai wakil P.S.I, dalam 
Panitia Pemilihan Daerah kota- 
besar 'Tegal, menggantikan Susi 
lo Purwokusumo. 
Selandjutnja diputuskan untuk 

memberikan uang lelah sebanjak 
Rp. 15.— untuk pegawai jang ai 

D/DPD/Seksi2/Panitia2, tiap kali 
mengikuti rapat, jang tidak ber 
hak menerima uang lembur. 
Sidang selandjutnja menerima 

dengan aklamasi Rentjana Angga' 
ran Belandja tahun 1956 sebesar 
Rp.. 6.929.787,17 jang 67fonja di peruntukkan bajar gadji pegawai 
dan pekerdja dan formasi     

  

Mesir   

  

dor Dan Ra 
WARTAWAN . "Hsin Hua" 

mewartakan. malam 
Rebo jl. bahwa perampokan2 dan 

        

Serdadu? Inggris Perantjis Main Ge- 
mpok Dikota Port Said 
waktu djam malam berlaku ser-mereka pulang. 
dadu2 Inggris-Perantjis memasuki 
toko2 perhiasan emas intan, toko 
toko Manufacturen dan rumah2 
jang ditinggalkan 
untuk dirampok. Inggris:Perantjis 
merampas segala mobil 
jang mereka lihat didalam kota2. 
Beberapa diantaranja mereka ba 
kar dan kebanjakan dinaikkan ke 

penghuni2-nja 

preman 

atas kapal jang akan mengangkut 

wa 

Sementara itu 
'Egyptian Gazette” menulis bah ! 

Inggris-Perantjis 
  

lebih besar - lagi | 

lainnja, 

Ai Dskp ae Ann GP SAN AGYA RR Sa eamhai 

  

ar. » / 

E€, Aa , 

- 

i jak 7,10 Hidang- tudio Jogjakarta. 07,10 Hidans 

Pe an Studio Jogjakarta 
(landjutan). 12,00 
kassar. y $ 6 NA. 

1245 Boogie Woogie. 13,15 Sapts 

nada. 14,10 Pusparasam Indones! a. 

17,00 Taman Kanak2. 17,30 x 

Kanak2 18.15 Irama Sendja. - 

Obrolan Dak: Pe 
Sendja (landjutan). or , 

lang Pl 20.30 Orkes Badi ai 

marang. 21.00 Tjeramah. 21.15 

ran Ulangan Ea e 

2210 Siaran Ulanga : 

bira Gandjutan) 23.00 Penutup. 

Djam 06.10 mannan Beranak , 

06.30 Felix Mendelssohn. Ha 

donesia Gembira. 07,20 K iman 

dari Studio Bandung. 
ku Hawaiians. 
Gadon. 2 Na 
(landjutan). 1410 O.K. Sederhana. 

.!17,00' Bu Nies dengan anak2nja. 

inf 4 17,40 Varia » 
informi! Seni dan 

Urusan untuk Wanita. 19,30 Imbauan ma 

lam.. 19,45 Kontak dengan Ne 

ngar. 20,30.Malam Managjika. 21 

Malam 1 5 

- ea 22,15 Pembatjaan 
lan W. Sauer hari Senin jg lalu nutup. 

06.35 Petikan Arpa. 06.45 Bahana 

Malaya. 07,20 Suara George Gibbs. 

at 07,50 Hiburan pagi. 

meraju. 
12,30 Hidangan 

US-dollar sambutan hari 
lan pembelian pesawat terbang dan untuk. Pendengar. 19,40 

untuk mem-j 
biajai projek demi projek. | 

Mata Pertandingan Sepak bola an: 

an mata sepakbola.antara K 
PSSI — Kes. 
Mimbar Protestan. 

23,00 Penutup. 

Aa Imbauan pagi. 09,00 Siaran. 

11,00, Prosa Minggu. “ do Timor. 11,30 Orkes Studio Sura” baja. 12,00 Musik Siang. 12,30 Su Lg dharnoto 
13,10 Gamelan Renteng Si 
Pang 14,10 Gamelan 5 an 
angkung. 17,00 Taman Kentjan 17,30 Siaran A.P. 18,30 Suara Sua 19,20 Gamelan Djawa. 19,30 Ruang an Roma Katholik, 

dari 4 Dendang Teruna. 21,15 Sandiwara 
Radio. 22,15 Orkes Ne kara. 23,00 Penutu 

GOMBONG 

daerah ketjamatan Ajah kaweda- 
nan Gombong, bu. 
men, selama ampat tahun achir 
ini telah direboisasikah selua 
689 Ha. dengan tanaman pohon 
djati 
Daerah Kedu. Selatan. 

Una aan Torn eikuk rapat2 DP. Pe Anna Ketjamatan Ajah 
tjara mereka diperbolehkan m 
nanami 
ma dua tahun dengan padi gogo, 
palawidja allnja, 
ka masih mendapat pula sekeda 
upah dari Djawatan Kehutanan. 

naka: 2 1 pega- : Ia Kn Dina eka PA Keadaan Bh pg angina , : seluruhnja. 1 

bali daerah tsb. dengan hutan 
djati, djuga dipantai Ajah tela 
dibikin 
bur seluas 9 Ha, : dibgngan sebanjak tiga buah koe pel. 

dengan pemandangannja jan 5 
ngat indah. Ma 

| dengan 
mentjari | wuni 

alasan untuk memperlambat pe-| burung? dihutan tadi, sedang aja narikan kembali dan dgn demiki- 
an mereka menimbulkan kesuka- 
ran2 ekonomi 
bagi rakjat mereka dan negeri2 djuga “dibangun petamanan2 
(Eropa Barat 
antara lain "Hsin Hua,” 

lan2 ke Koepel Pemandangan di- bikin 6 
tidak sangat sukar dilalui orang, 

Demiktan Aa dan kolam2 perikanan dimana ra 
sambil menikmati hawa laut jang (Antara) segar, "3 

  

    
   

    

       

    

  

   

   

   

      

   
     

    

     

, .. 

SIARAN RADIO R.I. 

SEMARANG, 29 Des. 1956: 
Djam 06.25 Hidangan Gamelan 

Orkes kadio Ma 
12,30.0. HI, Suara Istana. 

Patrol 18.45 Ira 
19,90 Mendje- 

  

Malam ” Gembira. 
Malam Gem 

SURAKARTA, 22 Des. 1956: 
     

      

  

   07,50 Mal 
12,03 KL nang 1 

13,40. Ktenengan Gado 

€ 

      jawa Tengah. 11, 
Karawitan. 18,15 Dari 

Pende 

   : a  (landjuta 
Monasuks ku, 2800 Pe 

  

JOGJAKARTA, 29 Des. 1956: 
Djam 06.10 . Lagu? Langgam. 

12,00 Merdu 
12,15 Overture Oberon. 

Siang. 13,10 Lu- 

aruk Surobojo. 14,10 Ludruk Suro 

bojo Tanglusanh unLO0 Mer 

5 AAN u akassar. 00 

A3 ea Tatan DN 
Su 

Putra. 20,15 Pusparagam. 2110 

Dagelan Mataram. 22,15 .Dagelan 2 

Mataram (landjutan). 23,30 pPenu 

tup. 

DJAKARTA, 22 Des. 1956: 

Djam 06.10 Rajuan. pagi. 07,1 

Njanjian Bersama. 07,30 Orkes . 
Radio Jogjakarta. 12,00 Lembaran 

Wanita. 13,10 Orkes Tanpa nama, 

13,30 Orkes Kr. Asli. 14,10 Seni 

Sunda Studio Bandung. 17,00 Or- 

kes Codric Dument. 17,30 Orkes 

Gumarang. 18,30 O. H. Rame Den- 

dang. 19,30 Musik Harpa. 2040 

Sapta Nada. 21,15 Wajang Kulit 

semalam suntuk. 22,15 Wajang Ku 
lit (landjutan). 06.00 Penutup. 

TJIREBON, 22 Des. 1956: 
Djam 06.10 Biduan2 Kita. 06.35 

Maria Zamora dll. 07,20 Orkes Sap 
ta Nada. 07,40 Djenaka Sunda. 
12,30 Empat Sekawan. 13,10 Peng 
hantar Santapan Siang. 13.40 Lagu 
lagu dari Daerah Sumatera Uta- 
ra. 14,10 Radio Orkes Surakarta. 
17,00 Gamelan PBI.. 17,30 Siaran 
A.P. 18,15 Hungarian @uartet, 
18,35 Orkes Kr. Dewasa. 19,20 Bi" | 
duanita. 19,45 Paduan Suara re- 
madja.. 20,16 Gong Semar Pagu- 
ling. 20,30 Pilihan Pendengar. 
21,15 Kontak dengan pendengar, 
21,30. Pantun Kr. Sembung. 22,15 
Pantun Kr. Sembung (landjutan). 
24,090 Penutup. 
SEMARANG, 23 Des. 1956: 
Djam 07,25 Disco Varia. 08,15 

Imbauan pagi. 08,30 Instrumenta- 
lia. 08,45 Irama Bersama. 09.15 
O.H. Teruna. 09,45 Krontjong 
Merdu. 10,30 Gamelan Bali. 10.45 
Hidangan Tunas Melati. 11,15 Hin'" 
dustani. 11,30 Dari Pantai Maluku. 
12,00 Kwartet Koch. 13,15 Gema 
Siang. 13,45 Musik ringan. 14,10 
Lagu2 Melaju. 1605 Pandangan 

TN
NE
 

tara Kes. PSSI — Kes. Yugosla- 
via. 17,00 Peladjaran Njanji. 18,15 
Rajuan Sendja. 183,30 Sebuah Kis- 
sah. 18,45 Rajuan Sendja (landju- 
tan). 19,30 Njanjian Sutji. 20,10 
Wajang Orang oleh -Ngesti Pan- 
dowo. 22,15 Wajang Orang (lan- 
djutan). 24.00 Penutup. 

P
E
 

EN
 

NE
 

UT 

SURAKARTA, 23 Des. 1956: & 
Djam 07,20 Taman Indrija. 07,45 

Missa Sutji. 09,00 Rampah2 Akad 
Pagi. 09,15 Rajuan pagi. 10,00 Hi- 
dangan The London Community 
Singers. 10.15 Ketoprak Mataram 
13,10 Aneka warna Barat. 

n
g
 

    

    

   

   
   
   
    

   

  

    
   

    

  

   

  

     

    

   

    

    

   
   
    

   
    

      

  

   
   

  

    

   

   

      

        

    

    
   
   
    

     

     

   

     

   
    

    
      

    

   

   

   
    

    

    
   

    

sia. 17,00 Gelanggang kepanduan. 
17,50 Ruangan pemuda pemudi 
18,15 Mimbar Budaja. 18,30 Nja 
njian Sutji. 19,30 Irama Seribsa. 
20,15 Lagu2 Maluku. 20,45 Peri 
kan filsafat. 21,20 Rajuan Malam, 
22,15 Langenmadija. 23,00 Penutup. 

JOGJAKARTA, 23 Des. 1956: 
Djam 07,29 Permainan Ken Grif- 

fen. 07,30 nghantar minum kopi 
08,15 Krontjong pagi. 08,45 Serba 
serbi Minggu pagi. 09,00 Kebak 
an pagi. 10,00 Musik Seriosa. 10, 
Biduanita Solo. 10,30 O: K. Pw 
Maluku. 11,00 Nima Kirana dil 
11,30 Suara Siang. 12,00 Ming 
gembira. 12,15 Lagu? Malaya. 12, 
Ujon2 Minggon, 14,10 Ujon2 Ming 
gon (landjutan. 17,00 Taman Ksa 
tria. 17,45 O.H. The Sweet Melo- 
dy. 18,15 Suara Oetami dan Meru- 
ti. 18,30 Njanjian Katholik, 19, 
Mengenal Seni 
ngenal Seni 

    

diwara Radio. 22,10 Gamelan S 
da. 23.00 Penutup. « 

DJAKARTA, 23 Des. 1956: 
jam 07,30. O.M. Siguntang, 10,00 Dari Gedung Kaban -. Mimbar Katholik, 12,30 Orkes Se" sando . Timur, 13,30 Orkes Studio Djakarta. 14,10 Orkes Kr. Pemu- 5 da Sehati. 16,15 Siaran Pandang t 

Yugoslavia. 1840” 
19,30 Konse 

malam. 20,05 Djangan sangka semi 
barang sangka. 21,39 Na Uli: Bu: lung. 22,15 Orkes Kr. M. Sagi. 7 

      

  

   

TJIREBON, 23 Des. 1956: 
Djam 07,10 Gendang Pentjak. 

10.00 Kebaktian Minggu. gu, 
11,15 Sesan' 

dengan Hammonanja. 

Renteng. Si. 

20,05 Iram 
pulau Dewata. 20,15 O e 

Ketjapi Bajang # sa 

    

USAHA REBOISASI TANAH 
GUNDUL. 

Dari 1.144 Ha tanah gundul di 

Kabupaten Kebu-   

  

oleh  Djawatan Kehutanan 

Usaha reboisasi 

tanah2 gundul 

disamping m 

Sisanja seluas 455 Ha direntja 
dalami waktu lima tahun 

Disamping menghutankan kem 

sebuah Hutan Penghi- 
   dimana tel 

Pemandangan, kearah lautan 

Hutan Penghibur tsb. ditanami 
Pi .pohon2 pinus, 

dlinja jang dapat 

  

sedemikian rupa sehingga 

Selain Koepel Pemandangan itu 
bu- 

pelantjong dapat mengasg”   
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PREX” 445645845 (17 

— Robert Taylor - Kay Kendall ' 

CC RAND 

— Extra: SABAN SORE 2.45 

  

UTK PESAN TEMPAT: Haa 
. ”G: ( t 11—12— : k 

  

   BXTRA: SABAN SORE dj. 245 IP 
"ORION” 515-715-015 
EXTRA: SABAN SORE dj. 31: 

(Kartubebas tak berlaku) 

    
   Instansi, sipil dan tentara di     

       

  

   

  

"GUENTIN DURWARD” 
CinemaScope in Color. 

      

| nja di Siboto Bojolali. ” 

(Kartubebas 
Beite Davis - d Todd 

"THE VIRGIN GUEEN” 8 
CinemaScope in Color. — | 

TINGGAL INI DAN BESOK: 
MALAM PENGHABISAN: | 

"EK “Uut Got en an 
Alec Guinness - O. Versois 

"TO PARIS WITH LOVE” 
- (Widescreen)  Technicolor. 

      

   

"GRIS” SE nba K gak umur) : 

Pam Degan Ten Ato” 2g. Dieam tanu Tea 
Tekst Iftlon, La TOXP 

"ROYAL" 430-645-9- 
| (17 th) 
“INDRA” “5.00-7.15-9,30 
Suraiya "SANAM? 
Devanand Ne : 21 

"ROXY” 5x 7x 9x (17 th) Ig 
| Film Philip. bhs. Indon. | 15 
"WALING-WALING TI 

INI MALAM PENGHABISAN: 
»DJAGALAN” 5.79. (seg. um.) 

Lu Hung - Pao Fang i 

"KEW SHIUNG SOUW') 

. 2 

Kursus Merangkai Bunga 
s BARU SEGERA AKAN DIMULAI dibawah pimpinan 

MA 2 Nj. Abdurrivai dan Nj. Soepratigao — 

Dari semua murid jang mengikuti udjian terachir hanja satu jang 

tidak lulus, Udjian dilakukan dibawah pengawasan »Jajasan Me- 

gangkai Bunga” Djakarta. (Acte Notaris Mr. Soewandi — Dja- 

karta tg: 1S Djuni 1955.) 

  

INDIAN 

H 
Pe AA 

INDIAN -   
| kjazah diakui oleh Kementerian Pertanian. 

Pendaftaran / keterangan lain? di: 

Pandaparan No. 58 (nomer lama 20 
.. 5 

  

»SANOM”-HOESTSI#OOP 
« SUDAH OBAT BATUK JANG SEDJAK SEBELUM PERANG 

BANJAK DIKENAL OLEH UMUM, KARENA: 2 

« KEMANDJURANNJA UNTUK SEGALA MATJEM 

SAKIT BATUK. 
" BAIK UNTUK BAJI, ANAK2 MAUPUN ORANG 

!WASA. 
« “ PERDIRI DARI BAHAN2 JG TIDAK MENGGANG- 

GU KESEHATAN. (ISINJA DITERANGKAN SATU 
ER SATU). 

$ Ba ANA SANGET RINGAN. PER BOTOL HA- 

NJA Rp. 6&— 
DAPAT TAberi DIMANA-MANA TEMPAT. 
AGEN BESAR UNTUK DJAWA - TENGAH: : 

.. 739 

-.. Drogisterij: ,,0 N G 
KRANGGAN TIMUR 21 — TILP. 1419 — SEMARANG 

sagnngoanangn - 

Baru Terima 
CONDERDEEL SPEDA MOTOR CSEPEL dari 125 cc, 
antaran'a: Knalpotten, Krukas, Gigi2 dalam mesin, Gear belakang, 

Hardyuiten, Condensor, Remkanvas, Coil, dll. serba lengkap. 

: : BEGONIA : 

Ce DEPOK 40a — SEMARANG 
RINGZLISER, PUCH 175 cc sudah sedia lagi. 

Utjapan Terima Kasih 
Kepada Bapak2/Ibu? dan Sdr.2 jang telah sudi mengundjungi / 

mengirimkan sumbangan karangan bunga dlsb. diwaktu anak 

kami : 4 

ROCHANA dan DARJON O 
Menikah pada tel. 17/12-56 jl. dengan ini kami sekeluarga 
menguijapkan terima kasih. : 

d S8. ROESDAN 
Djl. Sadewa 12 Semarang. 

  

"“PREX” INI MALAM PREMIERE BESAR "ORION” 
4.45 645 8.45 BERBARENG (17 th) 5.15 7.15 9.15 

Extra: SABAN SORE 3.15 

FILM ) CINEMASCOPE ( (Kartu-Bebas tak berlaku) 

, LOVE AND VIOLENCE! 

  

  

        

  

    

  

The producers of 
"Ivanhoe" bring 

f you this 

beautiful 
love story in 

a production of 
spectacular 

brilliance! 

   

    

     

  

    
M-G-M seesents 

Sir Walter Scot's The Adventures of 

COwentin Durward 
ROBERT TAYLOR - Kav Kevoru.- Rosrer Moruet 

Film CinemaScope dari M.G.M. jang dibuat setjara besar-besaran 
dengan perlengkapan jang serba istimewa............ lebih dari 
200 bintang telah dikerahkan untuk pembikinannja............ ! 
Drama pertjintaan jang paling mesra dan mengagumkan tentang 
tiinta jang tumbuh ditengah2 kesibukan keradjaan Perantjis di- 

abad ke-15, dan jang tjuma dengan pengorbanan djiwa bisa - di- 
dapatnja ! $ : 
"Tjiptaan penulis termasjhur Sir Walter Scott, lebih besar dan meng- 
gemparkan dari pada tierita "TVANHOE” jang telah terkenal 
kebesarannja ! ' 

  

  

Tjerita tentang kemegahan jang dibalut dosa, tentang pertemuan2 
rahasia @an tentang komplotan2 jang hendak meruntuhkan sebuah 

Keradiaan CO In Patin yah aa 

”"ROXY”. INI MALAM PREMIERE 5.007.009.009 (17 th.) 
FAINE DE LA ROSE , .WALIN G” 
REBECCA GONZALES WALING ai 
Film Philipina berbahasa Indonesia jang sangat menarik : 
  

  

  

ma AMA Tama TSM ea LN MO 2 Aa R1 Mie bana 

ssi & Sin ng di Pacific jang maha Dahsjat/ # Sa Perang di j ai 

7 3 Tanggal 19 dan 20 Dec. 1956 

   
/  »Uranium-Boom” 

. DENNIS MORGAN 
5 PATRICIA MEDINA : 

SOLO Perdjuangan untuk merebut daerah Uranium 

$ untuk bahan membikin Bom Atoom. 
MEMRIM em ... MWA an eh 

/ 
Type Pertj. ,SEMARANG” Idzin No. 3498/111/4/171. 

  

' Ts . 5 r . ! 4 : 3 

'Utjapan Terima Kasih 
Dengan ini Tai mengutjapkan terima Kab kebauak nia kepada Tm.2, Nj.2, Sdr.2, 

| terutama kepada para Dokter, 

| memberi bantuan moreel, materieel maupun karangan bunga pada hari meninggalnja : 

IBU / EJANG /SAUDARA kami | 

Nj. SASTROSOEHARDJO 
Ps pada hari Minggu tgl. 16 December 1956 dari R.S'U.P. Mangkubumen sampai pemakaman- 

MH READY STOCK desgan Harga E. Z. Lama. 
BRAVE 250 ce1956| 

“PERSEDIAAN TERBATAS!” 

sKp. PETEMESAN 100 (Pekodjan) “SEMAR 

  

     Djuru-rawat R.S.U.P. Mangkubumen, Polisi Lalu Lintas, $ 
Surakarta, Organisasi2, Party2, Kepanduan dsbg., jang telah         

    

   

    

    

  

   

Surakarta, 17 December 1956.      

    

    

Jang berduka fjita 

PARA AHLI WARIS, 

       
             

  

    

     
   

1. "Keluarga R. HARDIWARDOJO - Solo. 
2. » R. SOEHARTO - Solo. 
3.» Dr.R. SOEHARSO - Solo. 

4. 33 Dr. R. SOEPARNO 1 Surabaja. e 
5...» Mr.,R. SOEPARMAN - Djakarta. 

« & 33 Sar. Md. R. SOEPANGAT - Djakarta, 

  

  

4 TAKT ZIKLEP 

Harga Rp. 15.500,— 

JAMES SERVICE STATION 
ANG, 

Ke KOPENG! 

  

  

TIAP2 MINGGU 

1490 M. Tingginja, 
dekat sang surya, 

1 segera segar . 
orang merasa. 

hedjan turun ? 
orang berkerumun 

dalam ruang 
OTA untuk umum. 

  

BERES REK KE KEKE KBK KEKE EKEKEEIRKK KKS 

HEALTH IS BEAUTY 
A MODERN GOCELSE FORMULE 
KATUNJIA SEGALA OBAT KUAT. 

IALAH : 
ALLAHOO RADIUM TONIC PIL 

Extra Strong, — Tanggung sem 
buhkan segala penjakit seperti: Buah 
Pinggang, Djaniung, Urat-sjaraf otak 
(Brain), Lemah-badan. Ini pil menam 
bah darah, sumsum dan manik, baik 
buat orang jang bekerdja dikantor. 
Alasan penjakit, Badan lekas tjapai, 
makan tak hanijur, sering marah2, 
Kepala pusing, Entjok, Linu2, muka 
putjat, Kaki-tangan dingin sering semut- 
semutan, Mata kurang terang, penjakit 

: pikiran (senewen), sakit pinggang, djan- 
tung berdebar2. : 

Buat itu kita bikin ALLAHOO RADIUM TONIC PIL, Tanggung 
100 pCt. berhasil. : 
Harga psr d0tgl 

  

Rp. 30, —- 

sSPOWDER ADJAIB" 
Lczeem, kadas, kudis adalah 
penjakit kulit jang berbabaja 
dan dapat merusak seluruh 
badan kita. Pakailah selalu 
»sPowder Adjaib”. Obat ini 
luar biasa mandjurnja. Da- 
lam tempo jang sesingkat2: 
nja segala matjam penjakit 
Eczeem, Kadas, Kudis jang 
 berbahaja dapat disapu bersih 
sampai seakar-akarnja. Sega- 

Oon na naa Ela Tb wi Pe era k Da Kla 

      

SARA Tok 
5 

  

  

  

   

  

   

          

3 

Gigi mendjadi lebih 

    

   

    

(j 

#ebiimatakah tjaranja? Itu tidak sukar, kalau 
k mulai sekarang djuga memakai Pepsodent 

untuk menggosok gigi. Karena hanjalah 
Pepsodent jang mengandung Irium, jaitu 
suatu bahan mudjarab jang dapat mentjegah 2 

rusaknja gigi. Akan terbukti bahwa semua selaput jang 
melekat pada gigi akan hilang lenjap seperti embun kena sinar 

matahari. Sesungguhnja, gigi akan tampak lebih putih 
dalam waktu 7 hari! 

  

putik 

  

   

  

Pepsodent berbusa banjak! 
Djuga bagian? gigi jang tersembunh 
dibersihkan oleh busa Pepsedent jang 

mengandung irium. 

Pine tas 

   
   

  

   
    

   

  

      
    

TJATAT MAINN 
tel. 21, 22, 2 

Kartjis dapat beli pada: 

Seteran 109: — Semarang. 
Specialist untuk 
beien), 
IMPOTENTIE, dan lain-lain 
ujakit. 

Djam bifjara 9 — 12 pagi 

xXx 1/90 DJAGON 
SKK KKKN TKA IKA LIRIK Rp.o75 

5—7 

5. G T.K 

BARU. KURSUS 
2: DJANUARI 1957. 
Uang Pangkal Rp. 10,— 
Daftaran : i 

  

8.00 — 13.00 
17.00 — 20.00 

Dari: 

-g sn aa 
0 TA MAL Lo 

Mei 

DORIS DAY & JAMES CAG. 
NEY MENDJALANKAN R 
NJA JANG SANGAT TJEM 
LANG DALA   la matjam Eczeem, Kadas, 

Panu, Kudis dll. jg telah lama 
tidak bisa sembuh dengan 

matjam2 obat jang lain. Insja 
Allah dgn. Powder Adjaib 

5 £ akan baik kembali seperti 
biasa. Powder Adjaib adalah satu2-nja obat Eczeem, Kadas, Kudis 
jang terbaik. Tidak ada bandingannja diseluruh dunia. Tanggung 
garansi 100 pCt. Harga 1 botol Rp.23,— Bisa kirim seluruh 
Indonesia tambah ongkos kirim 10 pCt. 

( Ratunja segala Semir Rambut Hitam 

MA 

    

    

    

DIAMOND HAIRDYE 
Harga per botol besar Rp. 15,— 
Harga per botol kefjik Rp. 10,— 

Semir inadalah pendapatan baru isti- 
tnewa, ini semir jalah tidak panas. Dan 
tanggung tidak luntur. Garansi 100 pCt. 
Tidak ada bandingan diseluruh Dunia. 

  

    

  

DIAMOND HAIRDYE 
Harga per botol besar 

. Rp. 15,— 

Harga per botol ketjil 
Rp. 10,— $ 

  
#STIMEWA 

ATAS SEGALA 
MEISTIMEWAAN 

: anufantihad Ly: 

ROHAMED SADIK DJO 
» P KEPRABON -KULON.IS/D-SOLO. $ 

  

  

SEMIR RAMBUT HITAM 
Harga per pak Rp. 7,50 

SEKALI MU- 
DA AWET 

. MUDA. 
ALLA ZOR 
PIL KERAS. 
Pil kuat isti- 
mewa untuk 
orang laki2 
jang kurang 
tenaga. Ba-| 
dari lemah. ! 
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Er ik | MOM, SADIK JOHAI 
1 Djl, Teuku Umar13 

“5010- 
1 

M
A
N
 

    

  

7 
" 
“ 

2» 

&   wat  (impo-) 
OBAT KRITING Rambut tentie, Sexue- 
Harga 1 botol Rp. 15,— le Zwakte). 

Dari itu kita sedia Obat (Sexual Weaknece, Lost Man- 
hood, Nervousness, Build Blood, Bone, Energy). Penjakit JIRTAN 

! adalah penjakit jang sangat berbahaja, seperti Api dalam Sekam.! 
Penjakit ini timbul karena rusaknja achlak (moreel) diwaktu 
mudanja. « 

  

  
ALLA ZOR PIL KERAS 

Harga per doos Rp. 30,— 

NOWN "PROF. M.S. COLLER Singapore 
Sole Agent Moh. Sadik Jobri. 

Dil. Teuku Umar 15/D Keprabon kulon Solo. 
Bisa kirim seluruh Indonesia, tambah ongkos 1046. Kirim uang 
lebih “dulu. - 1, 

Manufactured by: 
W ORLD K 

Semua Agen2 harga sama. Depot Obat A-A, Gg. Pinggir 9, Se- 
marang, Toko Obat Singapore dan Toko Obat Shanghai, Pasar 
Diohar Semarang, Universal Stores, Bodjong 6B, Semarang: 
Pooran Sporting Coy, Pontjol 40, Semarang, Toko, Hien, Bo- 
djong 25, Semarang: Toko Obat Hok An, Djl. Raja 114, Ma- 
gelang: K,A. Mohamed Yasin, Djl. Kepatihan 23, Pekalongan: 
Toko Jilani, Djl. Nusantara 112, Makasar, Toko Minang, Padang- 
pandjang, Sumatra Tengah: Salon de Beaute Ladis, Gadjah Mada 
114, Solo: Toko Elgeco, -Slamet Rijadi 73c, Solo, Toko Abdul- 
rachman, Slamet Rijadi 25, Solo, Toko Murni, Slamet Rijadi 54, 
Solo: Muh. Amin, Tjokronegaran 93, Solo: Toko Suez Badar Al- 
katiri, Selompretan 129, Solo: Muh. Bin Abullah, Rumahmakan 
Asia India, Karanggetas, Tjirebon Rumah obat Tek An Tong, 
Petjinan 81, Jogja: Toko obat Eng Njan Ho, Petjinan 75, Jogja: 
toko Sinarbaru, Djl. Station 5, Purwodadi, Toko Murah, Djl. 
Raja 65, Magetan, B. “Piar,' Pasar Tundjungan Stand 81-82, Su- 
tabaja: Toko Istimewa, Djl. Modjopahit 28, -Modjokerto. 

Eng Thay Kongsi, Keplekan Kidul 187, Pekalongan: Toko Djamu 

Tjap Djago, Dil. Keplekan 284A, Pekalongan: Agen besar buat 
seluruh Djawa Barat, Yoko Intan Biduri, Pasar Baru, No. 42,   Bandung. 

| 

Lemah sjah-| 

BAK: Pe atanan nii 2 

  

      MUSICAL 
THAT PACKS      

    

  

     

    

A PUNCH! 

KEMASCOP 1 3 
mena 
cotor 4 g 
Dors DAY |: 

James CAGNEY      

  

| LOVE BAE on |P 
LEAVE #45" | 

rring 
Cameron MITCHELL IX 
With Robert KEITH « Tom Tutir | 

  

        

'DITUNGGU #GRAND”/21UX” 

TA mn La LN Ta 

KB DJURUSAN 
KETJANTIKAN .. 

Disamping. wsaha2 lain untuk |: 
memperindah diri Njonja 

memakailah 

karena ketjantikan badan Nj 
selalu tinggal muda, seger, 

aja, 

1 doos Rp. 17,50 

LN 3 
TAS AL 

smpat, 

Roy Rogers 
No.24 

    

Depct: Buku ,,DHARMA” Aloon2 Barat 

(Pasar Ja'ik Semarang) 

serta Sehun ngak Pn 
: u , riku yTU 

M. S.. Rahat nog Galian pLUNT 

WASIR (Am- 
ASTHMA, KEPUTIAN, 

MASEHI KILAT 
TERIMA PENDAFTARAN 

MULAI 

Nj. LAU W 
TANAH PUTIH 7 — SMG. 

an Tae AL LL 4 

INDUSTRIE KATJAMATA 

Djalan Slamet Rijadi 164 - Solo 

Dibuka tiap hari kerdja: 

: FILM TERHE- 

Djamu Sorga 
Djamu ini membawa kebahagiaan, 

menarik, berkat tjampuran bahan2 
pilihan jang terkandung didalam- 

MA TIA 

SEMARANG 

  

dan AGEN-AGEN diseluruh 

LL TA membawa malapetaka !!! 
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JA KETOPRAK MATARAM 

3 Desember 1956 : 

N29 B 
pe, NO10 

    TA 
  

MINTALAH DAFTAR DJAMU! 

DJAMU INDUSTRIE na: DJAGO:- 
An Gea Te Ta MPa edan toa : 

@ 
Djuga sedia: : 
Djamu BERSALIN lengkap ber- 
ikut Tapel/ Pilis/Param untuk 40 
PE Dae “INatag Ma BO 

PPP PPPPPR PRP RRPRRAn 

Achmad Dipodilogo 
Dokter Anak2 

Djl. DR. SUTOMO 10 

OL- 
ER- 

"Tgl. 19/12-56 s/d 25/12 

Tidak Praktijk 
Eee bebe bel ee 

i HL 

Didjual Segera 
1 RUMAH PAPAN (Compleet) 

Kp. Kebonarum 89 
(Kp. Kebon kenap)   Keterangan : 

Kp. Gebanganom Besar 34 
Semarang. 

Me AS 0 oa 

..INI MALAM PREMIERE ! 
"ROYAL” 4.30 6.45 9.00 (17 th.) 
"INDRA" 5.00 - 7.15 - 9.30 

3 

Tuan akan merasa puas 
dengan 

Ban 
Pilihan 

. Didunia 

Kantor? Tjabang, Pedagang-pedagang dan Distributir-dIstributir di-seluruhIndonesta. 

  

  

  
  

       

    

    
DIDUNAI 1 

Bukti terbaik ialah bahwa diseluruh dunia lebih 
banjak orang berkendaraan memakai ban Good- 
year dari pada lain merek. 
Memang, untuk keselamatan, tahan lama dan 

irit, Goodyear adalah pilihan pertama! . 

Lebih Baik Dari Jang Sudah? 

Dewasa ini ban? Goodyeat adalah ban terbaik jang 
pernah memakai nama kami, Tjampuran karet 
baru, benang baru, bentuk baru memberikan Tuan 

keuntungan lebih banjak untuk uang jang Tuan 
keluarkan. Sebab itu mengapa merasa puas dengan 
ban jang kurang baik dari pada BAN PILIHAN 

DISELURUH DUNIA LEBIH BANJAK ORANG BERKEN- 
DARAAN MEMAKAI BAN GOODYEAR DARI PADA 

LAIN MEREK, 

  

..... .. j 
3 Hp 

onja 
dan 

INDONESIA     

LA 3    

  
    
TG RAS” 
4.45 6.45 3.45 

     

      Disdarkonolah NY, DUAKATRACO. 
: Wokil tunggal untuk jawa Timur 
i INDIAN | HL DIA RUTIN COMPANY 

Film India tjerita drama jang 
| mengharukan ! 

| #Kisah tentang pengangguran jg. 
    

Tail sarat TEMAN MA   

     
BESOK MALAM PREMIERE BESAR 

BERBARENG (SEGALA UMUR) 
SATU KETIKA JANG BAIK UNTUK MENGHIBUR ANAK2 SAUDARA ! 

»KESENIAN RAKJAT TIONGKOK” 
(Film keluaran R.R.T. terbaru: ,,CHUNG KUO MIN CHIEN 1SU” 

Jang telah mendapat sambutan hangat di Asia, Eropa dan Amerika Selatan ! 
aPenuh dengan tari2an, njanji2an,Sandiwara jang gilang-gemilang 

  

  

       
”DJAGALAN” 

5.15 7.15 9,15 

"voc .cooowocoocaan 

  

  

TA YOUR CREDENTIALS LOOK N THE MAN POSING AS“ 
PA GENUINE, LATUROP! THERE'S | AN EMPLOYzE OF AV 

NO DOVBT YOUW'RE THE REAL / COMPANY IS AN 
AGENT OF TKE COSMOS $ MPOSTOR, ROGERS! 
RESEARCH COMPANY/ / weve GOr To Stop HIM 

A ARTH MN MN TT YA FROM GETTING THE € 
fa 1 - Fe 9 n 

  

     
   

    
    

  

   

    
Ts —.& SATELLITE/ 

d5, - Lepai MI Gi,    
  

    
ph 

              ja Mitone SEENATA mom PUN 

     

     

THE INSTRUMENTS INSIDE ARE 
TOP SECRETI NG THEY FALL 
INTO THE WRONG HANDS, 
YEARS OF SCIENTIFIC RE- NN 
SEARCH MAY BE SACRIFICED! 

Aa RAN Yin " 
         

   

   

  

   
   

  

TERRY, THAT MAN NX ABOUT TEN NI 
WHO CAME HERE ,1 MINUTES AGO,- 
LOOKING FOR THE | ROY--sAND 
LOST SATELSITE HE TOOK THE 
IS AN IMPOSTORI | SPHERE WITH // 
HOW LONG AGo RIM 
PIP HE LEAVE? 

        
     

  

— Surat kuasa ini betul-betul kelihatan asli. Lathrop! — Makanja 
tidak ada keragu-raguan bahwa engkau adalah betul-betul utusan 
dari Cosmos Company! 1 

Orang jang mengaku dirinja sebagai seorang pegawai dari pe 
rusahaan saja adalah seorang penipu, Rogers! Kita harus men 
tjegahnja supaja satelit itu “tidak didapatnja! 

1 A 

— Alat-alatnja jang ada di 
dalamnja adalah rahasia se 
kali! Kalau benda itu djatuh 
dalam tangan orang Ioin, pe 
njelidikan jang bertahun-ta- 
hun akan djatuh  ketangan 
orang lain! 

— Terry, orang jang datan, ke 
mari menitjari satelit itu adalah 
seorang penipu! Sudah. berapa la 
Ma orang itu pergi? 
— Kira-kira sepuluh menit jung 
lalu, Roy — dan satelit itu te 
leh dibawanjaf dn  
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“Ko 

“ kannja, sehingga a har 
“jl. wanita tsb. telah dibawa ter-| 

- sana belum Tagi 

. Jis Umum, dan Dag  Hammar- 
“ skjoeld, sek. djen, PPB, 

merupakan 4 
tentara kita 

Sebah, pada hari itula 
dan brigade2 kelask 
mula sangat : 

                

atau di: v tan? ten 
ran beberapa kesatu: 
satu, tidaklah 

     

    

a 
puskan rasa golongann atau bal 
pakisme jang kadang? 

“ bat kemadiuan kit, (sen 
ka mendielang usia 9 tahun 
“widjaia jang bersamsan w. 
nja dengan keaadar muram 
nah air kit, dewasa ini, 1 
kedewasaan. berpikir | 
buat dari kita semmuania le! 
gi diharapkan: demikian Pangli 

   
ma Sarbini. (Antara) 

Pe 

  

|“Hantjur Me-
 

Laba 
and 

     
      

   

    3 . 

Belum lama ini telah terdjadi ketjelakaan ngeri didaerah pegunu- | 
1 dekat ibukota Venezuela dimana sebuah pesawat terbang | 
telah hantjur menabrak puntjak bukit. Sisa pesawat terbang itu | 
dapat tuan lihat sebelah atas, sedang gambar bawah adalah keluar 
ga dari korban jang sedang menunggu keterangan lebih landjut 
mengenai nasib penumpangnja. Berita kemudian mengatakan, bah- 

wa semua penumpang sedjumlah 25 orang termasuk anak-buah 
: telah mati dalam ketjelakaan ini. 
    

  

"| Pemuda? R 

    

   

Ketularan” 

  
“MILIHAN KONSTITU 
tgl. 16 Des. ibli telah mengada-- 
kan rapat umum dihalaman Ba- 

lihan Konstituante. Ear 
Para pembitjara ialah Ir. Sakir 

man dan Amir Anwar Sanusi 

    

    

  

stituaate dan 5 i jang di 

harapkan oleh :    

berikan pe jang me ke-| 
inginan rakjat Late ra ang Konstitusi | 
tsb. Diterangkannja, bahwa rak-| 

usi jg|didikan ideologi,” 
masing2 mengemukakan arti Kon| mengamat-amati kegiatan2 para jl 

“|tang “dari pabrik2.” 

Untuk ,,memperbaiki 
keadaan,”  komsomol 

lebih 

siswa, merobah sjarat2 untuk 
mendaftarkan diri sebagai maha-: 

Isiswa hingga sebagian besar dari 
mahasiswa - baru- langsung da- 

- 

Seterusnja diandjurkan supaja 
guru2-nja lebih -giat mendidikkan 

jat.tak akan meminta hal-hal jg| Marxisme-Leninisme kepada para 
tidak bisa dilaksanakan. ' Djuga 
dimintanja supaja dalam menju- 
sun Konstitusi itu ada tolerensi 
antara golongan? dan partai2. 

mahasiswa. 
”Perembesan 
bordiuis”, 

ideologi 

"3 Berita AFP dari Moskow me- 
  

» 

MurahDari Karet Alam 

  

1957 Sama Besar: 

an ramalan2 dari pengus: 

alam itu karena 

industri karet sintetis ini berdjumlah  1-485.000” 
atau sebanjak-570.000 ton. 

Ditahun depan 657) Konsumsi 
karet sintetis malahan akan me-| 
ningkat sebanjak: 45.000-ton,' se) 
dang-karet alam tidak akan mem 
berikan sumbangan dalam ke-h 
naikan ini, demikian menurut 

“H. C. Bugbee Ketua dari Biro 
Karet Alam Amerika Serikat. 
Produksi karet alam menurut pen 
dapatnja, dalam tahun 1957 ak 
berada dalam taraf jang 
seperti ditahun 1956. et 

Kenaikan konsumsi karet. 

     
    29 

  

   
   

    
    

     
   

   

    

   

  

  

tetis itu antaranja djuga disebab|£ 
ja terhadap karet sintetis. 

rendah daripada karet” alam.| 
kan karena harganja jang lebi 

Menghadapi kenjataan ini, 
dusen karet alam diharapkar 
tuk mengadakan research 
besar besaran dengan mak: 
untuk memadjukan produksinja, 
dan berusaha menemukan peng 
gunsan2 baru dari karet alam. 

Hudjan Radlo- 
AktiefDi B'masin?| 
Pn 

  

ad 

     
        

lahnja kedji mata Ga ja kedjipratan air hu i 
tika mengambil air tsb. di pan- 
“Kulitnja jang bengkak tsb. bu 

kan sadja dibagian2 badan, djuga 
- nimbuikan rasa 

ka Ta eat 

    dokter, ternjata tidak  seoran 
dokter-pun di Bandjatmasin jang 
bisa mengobati dan menjembuh- 

ingga beberapa hari 

bang oleh suaminja ke Malang: 
untuk mentjoba berobat disar8. 

Bagaimana hasil penggbatan di 
diketahui. 

: . 

SELASA DJEPANG DJADI 
ANGG. P. D 3 80 : 

Madjelis Umum PBB hari Se- 
$ jinsut suara menger 2 

  

— Imenghasilkan, maka 
daknja 

Ka Pat Dn ar 
Te untuk membuat kaiet jang dapat 

setjaral ber 
Idjat dibawah 0? Fahrenheit. Dju 
Iga sedang diadakan penjelidikan2 

Tan lut2 

        

    

      

Ketika Halimah dibawa" kel 

Dunia DIm”Tchun 
Dgn Tahun 1956 

alam dunia dalam tahun 1957, 
konsumsinja ditahun 1955, demiki 

. ' karet'di Amerika Serikat merurut 
Sebab2 tidak kenaikan konsumsi karet 

pertama2 desakan2 jang bertambah hebat dari 
karet dunia dalam tahun 1956 

ton, diantaranja 4076” karet alam 

Menurut. Bugbee selandjutnja, 

dengan bibit2 jang bermutu ting 
n|gi setiap acre perkebunan karet 

alam di Asia Tenggara dapati 
menghasilkan  sebanjak 3.000 
pounds latex. daripada keadaan 
aja sekarang jang setiap acrenja 
menghasilkan sebanjak 1.500 sem 
pai 2.000 pounds per tahun. Sua 

ketika apabil. perkebunan ka 
n jang menggunakan bi- 

utu tinggi sudah dapat 
setidak-ti- 

memperkuat 
karet alam 

2 berm 
daknja ini berarti 
posisi bersaingannja 

| Sardjana2 dari Eropa dan Asia 
berusaha 

tahan dalam suhu 167 dera- 

ggunaan karet, jang dapat ta 
6 so12 sepatu. 

I listrik dengan mema- 
ai berbagai warna, dan lain2nja. 

Djuga telah diadakan pertjobaan2 

| dalam bentuk 

pertama untuk menggunakan kal: 
Aa alam untuk kepentingan dja- 

di   “di 42 negara antaranja 
ru | Amerika Serikat, Kanada, Cuba, 

Pen an, i gan New Zealand. Dalam proses pem 

sesu- bikinan2 djalan? pertjobaan ini 

Asia, Australia, Afrika, 

Gigunakan tiampuran karet alam 
dgn aspal. Apabila penggunaan? 

matjam ini berhasil, maka di 
n 1965 konsumsi karet alam 

dunia akan meningkat dengan 
Jua kali lipat daripada konsumsi 
nja dewasa ini, demikian Bugbee. 

djuis-Kapitalis Asing ? 
HARIAN PARTAI Komunis Sovjet ,,Pravda” Hari Ming 

gu jl. mewartakan bahwa dikalangan para mahasiswa di Le- 
ningrad terdapat ,,kekurangan2 jang besar” dilapangan ideolo 

Yi, hingga mengakibatkan timbulnja fikiran tidak sehat”, Kom 
somol (Giga Komunis muda URSS) Leningrad telah merun- 

“. Hingkan keadaan ini, dan mengatakan bahwa pimpinan jang 
PE-: lemah dan pengadjaran jang kurang baik telah menjebabkan 

« bahwa para mahasiswa Seni mendapat pandangan jang tidak 
PKI Seksi Kotabesar “Bendung betul” terhadap kesenian dan kehidupan seniman. 

kembali. ngatakan bahwa madjalah C.C. 
1 Leningrad | 

laikota Kotabesar Bandung untuk mengandjurkan supaja Partai Ko hidupan Partai” hari Senin me- 
menjambut peringatan hari Pemi- munis dan Komsomol mempergiat njatakan kekuatiran bahwa sema- 

“ usaha2-nja dikalangan mahasiswa ' 
untuk ,,mempertinggi mutu pen-ilu 

keras 'perembesa 

usia Mulai 
Ideologi8or. 

rtai Komunis Uni Sovjet ,,Ke- 

banjaknja hubungan dengan 
luar negeri akan ,,memudahkan 

n ideologi bordjuis” ke 
Ini Sovjet. R3 
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Dlsh Kol. Lubis — 
        

     

  

  

          
    
    

  

ABIMANJU 

  

   

    

    

   

   

  

    
   
   

an, .bahw: iju 
dak pernah | 

“teng tindakan2 coup jang telah 
didjalankan di Mesir, karena per 
soalannja sudah terlalu sangat 
besi dan djuga sudah banjak bu 
ku-buku jang mentjeritakannja 
terbit di Indonesia. SI 

Jang saja tjeritakan dan se- 
ringkali dibahas dimana sadja ia 
lah tentang kesan2 jano saja li 
'.t di Mesir, betapa pesat dan 
hebatn'a pembangunan disana dif 

-bawah pemerintah jang non dan 
| 2nti korupsi. / 

T.T. VI tidak mungkin 
pisahkan diri. | 

Tentang antjaman Kolonel Lu 
his untuk memisahkan T.T: VI 
Cori rusaf, Kolonel Abimanju me 
njatakan, hhw ia tidak tahu-me- | 

(nahu tentang rentjana itu dan ia 
sendri tidak pernah dihasut oleh 
Ce Lubis untuk berbuat demi- 
:jan. 
Dikatakan, bahwa adalah tidak 

mungkin T.T. VI dapat memisah 
kan diri dari pusat dan djuga kita 
daklah akan gampang tunduk 
begitu sadja kepada kemauan Ko 
lonel Lubis, demikian Abimanju. 

: Tentang perintah pena- 
hanan, . 

' Mengenai perbuatan2 - ekstrim 
di T.T. VI dikatakan oleh Kolo- 
nel Abimanju, bahwa adalah 
tidak benar disini pernah terdjadi 
tindakan2 jang sedemikian. 

Dalam hal ini ia mengulangi 
tentang telah dibantahnja berita2 
jang pernah tersiar mengenai pe- 
meriksaan CPM terhadap 2 orang 
anggota- konstituante, — bantahan 
mana langsung diberikan oleh 
pihak mereka jang bersangkutan 

sendiri: : - 
Mengenai perintah penahanan 

jang pernah dikeluarkannja -dika- 
takan, bahwa ini sudah ditjabut 
atas kebidjaksanaannja dan bu- 
kan atas perintah dari KSAD, 
karena dalam territoriumnja ialah 
jang bertanggung djawab menge-   “ Madjalah tsb. seterusnja  me- 

agutip peringatan prof. Sverdlov 
ari Lembaga Pertanian Stalin- 

rad bahwa semakin  banjaknja 
hubungan dgn luar negeri itu 
ada seginja jang positif. ,,Tapi 
djangan dilupakan bahwa penda- 
pat-pendapat jang -. asing bagi 
URSS dapat merembes ke Uni 
Sovjet melalui kesenian dan ke-| 
ilmuan.” : 

Seterusnja .mahaguru. tsb. mem 
peringatkan bahwa ,djuga film2 
jang baik tapi berasal dari nega- 
ra-negara kapitalis dapat mening 

  

      
   

rakjat Soviet. 

Mulai potongan pakaian 
sampai pemabokan, 

Berita UP dari Moskow jang 
mengutip harian "Pravda Ukrai- 
ny memperingatkan bahwa . di 
kalangan mahasiswa universitas 
Azerbadjan “telah muntjul fikiran 
tidak sehat.” Jang “dimaksudkan- 
nja ialah: meniru potongan pa- 
kaian seperti diluar negeri. Di 
kalangan mahasiswa di Kiev 
(Ukraina) achir2 ini ada maha- 
siswa2 jang suka mabok, immo- 
reel dan suka mengatjau. Dika- 
langan universitas kedokteran di 
Moskoyv tampak sikap tidak 
tepat” dan sikap masabodoh ter- 
hadap pekerdjaan sosial. 

Dikatakan bahwa semuanja ini 
adalah akibat ,,pendidikan ideo- 
logi jang lemah.” 

  
galkan pengaruh bordjuis kepadal 

ikan oleh orano ketiga janos mem 

nai buruk baiknja -keamanan.: 
Berbitjara mengenai panggilan 

, imanju "Bantah - 

gan Pemerintah 
| Dataran 3oal! 

    

    

  

   

Perdjoa 

T Viitak M au : Diri, Mangsia | 

Panglima T.T. 

Selesai 
I:Wedjangan Pres. 

Di Surebaja 

      

   

  

pkan oleh P. M. Ali ati $ 1 
nolak Anot” 3 Jutjapkan pada upatjara penggan- menjangkut dirinja ada tian Ian Jenuat Angkatan Laut 

3 " Imendjadi Akademi Angkatan 
Laut di Surabaja hari Selasa pagi 
Presiden Sukarno menjatakan, 

  

|agan'Blm 

    

DALAM PIDATO jang di-| 
5 - ' — Oleh: Wartawan Kita Di Djakafta — 

| PERTEMUAN JANG telah diadakan pada ach 
sungkan diantara ketiga partai besar Pemerintah 

e
m
a
 

! | 

j 

itik — I 

diadakan diantara semua p 

.Tak Akan' 

' Isuatu kesala 

DP PNI Angga Ruslan Tidak 
| Bersalab 

Indonesin “dal m State: 
jang dikeluark: n Selasa 

|malam setelah berapat, menjata an ke 
1 3 annja, bahw, Rus 

Abdulgani tidak n 2 mendia ankan se 
kesa n disekita" ,,peristi 

ya Lie Hok Thay”. Tetz si karena 
   

» (berpendapat, bhw hukw 1 negara 
Jharus didjalankan seme tinja, De 
Iwan Pimpinan P.N. 
Ikupaja Djaksa Agung « »telah ia 

mendesak 

bhw walaupun bangsa Indonesia 
sebelas. tahun merdeka per- 
djuangannja sampai sekarang be 
lum selesai. Menurut Presiden| pertemuan tsb Soewirjo ja Be an h : jan 1s jang 
Per angan 2 "ag | pengertian diantara partai 
Aa aa Nu : t kesimpulan tentu karena untuk bangsa jang mendapa 3 Pp , 

berdjuang, perdjuangan itu tidak| Ya Insidentiil. 
akan .ada habisnja. Upatjara 
pengganti nama tersebut berlang 
sung  dikompleks Morokremba- 
ngan jang dihadliri menteri Per- 

Jang terpenting diantara perse- 
tudjuan jang diperoleh itu ialah 
tentang sikap partai2 Pemerintah 

oleh ketua2 umum partai2 jang bersangkuta 
muan itu ialah membitjarakan soal2 jang di 
keluar dari kesulitan2 jang dihadapi oleh Peme 

jahanan ad interim- Ali Sastro- 
amidjojo, kepala2 staf ketiga tja 
bang Angkatan Perang, Atase2 
Militer dan pembesar2 lainnja. 

Sebelum mengutjapkan pidato 
Presiden menjerahkan pandji2 
Akademi Angkatan Laut kepada 

Inendapat keterangan2 :'ari Rus- 

|agar rakjat mempunjai pegangan 

| Agung jang diberikan berkali-kali 

'Koprs Kadet. Presiden mengan 
djurkan kepada anggota2 Angka 
tan Laut dan kadet2 chususnja 
supaja menginsjafi kedudukan me 
reka dan bertindak sebagai se- 

lan Abdulgani segera menjata- 
kau pendapainja dan bertindak 
sesuai dengan pendap: inja itu   Salam menilai kedjadian2 isb. 2 

. 5 - "Laut kita masih dalam taraf pem 
Statement itu pokoknja berisi bangunan dan negara kita mem 

seperti apa jang dikabarkan dan butuhkan Angkatan Laut jang 
dikeluarkan setelah rapat D.P. sempurna. Dapat tidaknja tjitas 
PNI, setelah mendengarkan pen-!1Mi tertjapai menurut Presiden 

djelasan Ruslan Abdulgani  ten- 
tang keterangannja kepada Djak- 
sa Agung termasuk djuga' jang 
mengenai foto2 copy jg disiarkan 
oleh harian : 

Ita2 Angkatan Laut. Pad, achir 
an pidato Presiden ' mengharap 
agar pandji2 jg diserahkannia ke 
pada korps kadet itu akan dirasa 
kan mereka sebagai lambang per 

“djuangan jang belum selesaf dar 
lambang untuk menjusun Angka 
tan Laut jang kuat. Upatyara tsb 
diachiri dengan defile serta per 
tundjukan ketangkasan oleh korps 
ikadet. Demikian Presiden me- 
nindiau komplek2 Akademi tsb 

“Indonesia Raya”. 
Keterangan2 Ruslan kpd Djaksa 

itu dianggap sudah lebih dari 
tjukup dan karena itu dikeluar- 
kannja statement jang isinja se- 
perti' tersebut diatas. Statement 
itu ditanda tangani' oleh Soewir- 

orang Militer sedjati. Angkatan| 

itergantung dari kebaktian anggo|- 

jo dan Manuaba, masing2 Ketua 
Umum dan. Sek-djen PNI: Dapat 
ditambahkan, bahwa iintuk me- 
ngikuti rapat D.P. PNI tersebut 
dipanggil djiuga ke Djakarta ang- 
yauta2 DPR jang sedang berada 
diluar kota .seperti Mr. Alis Sas- 
'roamidjojo jang sedang berada 
di Sarangan. S. Mangunsarkoro 
dari Jogja, Mr. Wilopo dari Ban 
dung dan Hadisubeno dari Sema 

(rang. Dengan kundjungan ke-em- 

oleh anggauta D.P. lengkap se- 
banjak 15 orang. 

pat anggauta D.P., rapat dihadiri | 

(Antara) 

PEMBUKAAN KURSIS HUu- 
BUNGAN PERBURUHAN 
Dengan dihadliri oleh Mente 

ri, Perburnhan can para pedia- 
hat dari Kementerian Perburu- 
han dengan Diawatan2nia, hari 

Selasa di Diakarta telah dibuka 

anckatan pertama Kursus Peni 
"ik Perburuhan djurusan Hubung 

lan Perburuhan. - 
Kursus jang diikuti oleh 60 pe 

'adiar akan “berlangsung selama 
2 tahun, jait: 14 tahun untuk 
nraktek, 

  
  

  

   

  

Buah 
Tapi P ori Ye iResmi 

lapangan ke 
har Muza          pusat, Kolonel Abimanju 'menga- 

takan baik dari KSAD maupun 
dari. Djaksa Tentara 
,tidak ada panggilan - terhadap 

dirinja.” , 
Diselesaikan dgn masja- 
rakat. 1 

Ketika ditanja bagaimana pen 
dapatnja untuk mengatasi keru 
wetan angkatan darat dewasa 
ini, Kolonel. Abimanju mengata 
kan. djalan jang sebaik?nja ialah 
dengan djalan musjawarat. 

Tetapi berlainan dengan musja 
warat Djokja dehulu, maka mu 
siawarat jang dikehendaki oleh 
Abimaniu ial:h dengan disaksi- 

punjai kewibawaan dalam. angka 
tan perang, seperti umpamania 
Ixi-tunogal andaikan masih utuh. 
Demikian Kolonel  Abimanju 

Panglim. TT VI Tandjungpura. 

Tahanan2 Perts- 
Kn 3 “ji 

-. tiwa Pakis '!8' 
Mungkin Aksn Dibe- 

baskan? 
PERUTUSAN. Pusat RKKS 

satika menghadap KKD (Koor- 
u:nasi Keamanan Daerah) Djawa 
Yimur hari Djuw'at telah mem- 
peroleh pendjelasan, bahwa 4 
orang tahanan peristiwa Pakis   Belanda Pu- 

nja' Suaraf 
Katenja Hubungen 
rja Dgn Irian ,,Baik 

Sekali” 
RADIO Belanda di Biak dalam 

sarannya baru2 ini mengatakan 
bahwa hubungan Indonesia dan 
Belanda jang waktu ini retak, se 
benarnja masih dapat diperbaiki 
bila Indonesia tidak terikat oleh 
hukum revolusi.  Dikatakannja, 
bahwa antara dua negara itu ma 
sih banjak djalan keluar jang 
dapat ditempuh untuk memper- 
baiki hubungan jang sudah retak 
tu, Z 
Djalan sebaiknja ialah kalau 

Indonesia bersedia meninggalkan 
hukum revolusi jang mengikatnja 
selama ini. Tentang sikap Aus- 
tralia dikatakannja, bahwa dalam 
menghadapi masalah Irian Barat 
negara tsb. selamanja  bekerdja- 
sama | dengan Belanda. Secang 
hubungan Nederland dengan wi- 
lajah Irian Barat - dikatakannja | 

|'baik sekali”. Demikian antara 
  

iperkara rumah Kar di Surabaja 
— Red.) ada kensungkinan besar 
akan dibebaskan. Dalam pada 
itu diterangkan oleh KKD, bhw. 
soal tahanan2 itu oleh KKD ma 
sih belum sempat dibitjarakan da 
lam rapat KKD karena kesulitan 
waktu. Empat orang tahanan itu 
jalah Muljadi, Edris, Talkah dan 
Njonoredjo. 
Berhubung dengan keterangan 

KKD itu, Pusat RKKS berpenda 
pat bihwa penahanan atas mere 
ka sampai sekian lama dan jang 
belum ada penjelesaiannja itu, 
telah menjebabkan  terlantarnja 
keluarga mereka. Berhubung de 
ngan itu Pusat RKKS akan me 
ngeluarkan suitu-pernjataan. De 
mikian keterangan jang disam- 
paikan oleh sekretariat Pusat 
RKKS kepada ,,Antara” Senin 
pagi. - 

Lebih djauh dari kalangan Pa 
nitia Keluarga Tahanan Pakis di 
peroleh keterangan, bahwa mere 
ka akan menghadap Panglima 
Divisi Brawidjaja untuk minta 
supaja perkara itu diselesaikan, 
karena berdasarkan keterangan 
pihak KKD tjepatnja prosedure 
membebaskan para tahanan itu 
terletak pada Panglima Divisi 
Brawidjaia sebagai Ketua KKD   lain siaran radio Belanda di Biak 

( Irian-Barat) itu. . (Antara) 3 
  

' DEWAN PERWAKILAN Ma 
'hasiswa' Universitas Indonesia 
dalam konperensi di Djakarta 
pada tgl. 15 dan 17 Desember 
1956 jang lalu, memandang perlu 

lagar Universitas Indonesia mem- 
berikan analisa jg bersifat ilmiah 
'mengenai situasi dan masalah ke 
negaraan tanah-air kita dewasa 
ini. Konperensi ini lengkap di- 
Ihadliri oleh utusan2 kesembilan 

IIsenat mahasiswa Fakultas Uni- 
m «urx'a Diepang dalam an 'versitas Indonesia dari Bandung, 
se 'unia itu. Dapat dikat: anjBogor, Djakarta dan dipimpin 
peri b hwa keanggotaan  Dje-loleh Sumarsinggih dari senat 
peng itu akan disetudjui dengan| mahasiswa Fakultas Pertanian. 
« Sat 1 

Sementara itu Shigemitsu hari 
Su ,Latt mengadakan pembi-| 

n deggan Wan Waitha esa 
ti Muang' Thai, ketua ye. 

  

    - 

  

IKonperensi ini menjetudjui pula 
dikeluarkannja undang2 atau pe- 
raturan wadjib kerdja pada pe- 
merintah bagi tamatan Universi- 
Itas Indonesia seperti selama ini   

"dya CU MANA | MOS 

(berlaku pada Fakultas Kedokte- 

  

» Pekan Kemanusiaan" 
rempak meratifikasi putisan kon 
perensi mahasiswa antar Indone- 
sia dan konperensi mahasiswa 
Asia-Afrika dan menugaskan ke 
pada ketua dewan” mahasiswa jg 
dlm konperensi mahasiswa A.A. 
mendjabat mendjadi ketua dele- 

jang menentukan waktu bersi- 
dangnja. j Oka. 

Mahasiswa 
ban gangguan keamanan dan 
'bentjana alam didalam dan diluar 
negeri. Demikian 'antara lain 
putusan2-nja. Setelah didengar 
juraian2 jang dikemukakan oleh 
(Presiden dan Wakil Presiden Uni 
versitas Indonesia masing-masing 
Prof. Bahder Djohan dan Prof. 

mon ma 

  gasi Nasional Indonesia untuk 
bersama sama dengan Perserika- 
tan Perhimpunan Mahasiswa me- 
ngusahakan merealisasikan dari 
pada putusan2 itu. 

Dewan Perwakilan Mahasiswa 
itu memutuskan untuk mendja- 
wab permintaan bantuan ,,Stu- 
dents Revolusionair Committee” 
Hongaria: dan akan merentjana- 
kan suatu "Pekan Kemanusiaan” 
jaitu aksi pengumpulan: obat2-an 
dan usaha2 lain jang hasilnja di   

ran. Selandjutnja konperensi se-sumbangkan kepada korban-kor-tas Indonesia, 

  

Slamet Iman Santoso dan kete- 
rangan2 jg diberikan oleh badan 
pekerdja D.M.U.L., — konperensi 
memutuskan menjetudjui idee oto 
nomi Universitas dan menegas- 
kan kepada badan” pekerdja 
DMUI untuk mempeladjari dan 
memperkenalkan materi dari idee 
otonomi itu, Diputuskan pula 
untuk mengadakan hubungan de- 
ngan tokoh2 jg. dipandang tjakap 
ialah diantaranja Dr. Moh. Hatta 
agar mereka dapat diadjak serta 
aktif dalam pembinaan Universi- 

fa 

|ma KPST untuk bertolak kedaerah Pare2 menudju Bone dan 
dari sana mengusahakan pertemuan tsb. 

gara, telah 

Kahar!Bers 
nja Ingi 

ama Anak 
n'Menjerah 
Penghentian Tembak 

Belum Dikeluarkan 
—. PEMBANTU ISTIMEWA ,,Antara” dipedalaman Sula 
wesi Selatan jang sedang mengikuti perkembangan terachir di 

camanan berhubung adanja berita2 kesediaan Ka 
engan anak buahnja mentaati pemanggilan ne 

sekarang ini untuk tidak meng- 
krisiskan kabinet dan bahwa sua 
tu krisis kabinet bukanlah meru- 
pakan djalan keluar dari kesulitan 
kesulitan jang dihadapi. 

Dengan demikian, maka dida- 
lam waktu jg singkat ini kabinet 
Ididjiamin akan tetap  berdjalan 
terus dan apabila partai2 tsb. 
konsekwen terhadap pengertian 
baik jang ditimbulkan dalam per 
temuan tsb., maka kesulitan? jg 
'dimaksudkan sedikit demi sedikit 
dapat diatasi sehingga kelak da- 
pat djuga dirasakan hasil-hasilnja 
oleh masjarakat. 

“Konsepsi Presiden 
bahas djuga. 

Apakah didalam pertemuan 
tersebut djuga dibitjarakan saran 
Presiden Soekarno untuk mem- 
bubarkan partai-partai dalam usa 
hanja untuk menjehatkan keada 
dn masjarakat sekarang ini, ti- 
dak diketahui dengan pasti. Te 
tapi didalam hubungannja den. 
tudjuan untuk mengatasi kesuli- 
tan-kesulitan dalam  masjarakat 
sekarang ini, maka kabarnja sa 
ran Presiden itu djuga mendjadi 
masalah penting jang dikemuka 

di- 

tai Pemerintah itu. 

Presiden Soekarno tegas me- 
ngatakan, bahwa untuk penjeha 
tan keadaan masjarakat, maka 
L, menbandjurkan dibubarkannja 
partai-partai politik atau setidak- 
tidaknja dikurangi — djumlahnia 
sampai batas seketjil mungkin ig 
nanti akan terdiri dari partai2 jg 
representatip mewakili aliran-ali 
ran jang ad, dclam masjarakat. 

Djika garis idee Presiden ini 
ditarik terus, maka dengan sen- 
dirinja orang sampai pada titik 
terachir dimana kedudukan kabi- 
net harus pula dipersoalkan, jaitu 
apakah kabinet ini dibubarkan 
ataukah berdjalan terus dengan 
reshuffle sadja dan bagaimana 
kah bentuk dan sifat kabinet 
baru jad.? 

Partai2 Pemerintah sudah se- 
pakat untuk tidak membubarkan 
kabinet ini sehingga dgn demi- 
kian, maka idee Presiden Soekar- 
no itu tampaknja tidak sedjalan 
dengan sikap partai2 politik. Da- 
lam permulaan minggu ini sudah   pendjelasan sekitar usaha pertemuan kolonel 

iGirman inenern3! Kahar Muzakkar. Menurut pembantu ,,An 
Agung, 'tara” ita sebenarnja pertemuan itu bukan diadakan 11 Desem 

1x fetapi tgi tsb adalah tanggal dipilih kol. Sudirman pangli 

kemudian 

  

Jordan Akan Pu 
tuskan Ikat.nnja 

Dgn Inggris 

merintah Jordapia telah memutus 
kan untuk melakukan segala lang 

bubarkan perdjandjian Jordania 
dengan Inggris dan menghapus 
pangkalan2 militer Inggris jang 
masih ada di Jordania selekas2- 
nja. Nabulis memberikan ketera- 
ngan ini dalam tanja djawab dgn 
Mingguan ,,Al Musawar” bari Se 
iasa. " 

Lebih landjut Reuter mengabar 
kan, bahwa sebuah missi Jorda- 
nia jang dipimpin oleh P.M. 
Sulaiman Nabulis 'akan mulai 
mengadakan perdjalanan keliling 
&? ibukota2 negara2 Arab dalam 
waktu singkat jad. setelah hari 
Paskah guna membitjarakan ren- 
tjana2 bantuan keuangan Matjam 
Subsidi Inggris kepada pemerin- 
tah Jordania. Menurut keterangan 
jang tahu di Mesir telah mem- 
beritahukan bahwa pemerintah 
Jordania dan delegasi Jordania 
itu akan disambut dgn gembira 
di Kairo. (Antara-Reuter) 

  

12 Sjarat . Pem- 
bersihanf Suez 

:Persetudjuan "Antara 
PBB-trantjis & Inggris 

KOMANDO tentara i 
Peranfjis dan polisi PBB 
ang lalu telah mentjapai 
cudjuan mengenai 12 sjarat 
aarus dipenuhi apabila armada 
xapal2 pengangkut kap teng- 
gelam Inggris-Perantjis al te- 
iap tinggal di Mesir (Port Said) 
setelah pasukan2 kedua negara 
tadi telah ditarik kembali seluruh 
nja dari Mesir. Telah disetudjui 
pula, bhw. pasukan2 polisi PBB 
#arus berikan perlindungan 'bagi 
armada pengangkat kapal2 teng- 
gelam tsb. jang akan bekerdja 
dengan kibarkan bendera2 PBB 
dan bahwa anggauta2 angkatan 
inggris akan pakai pakaian pre- 
man dengan pita lengan bertulis 
kan tanda2 PBB. Kedua belas 
siarat jang telah disetudjui itu 
masih harus disetudjui Nasser. 

Sel sa 

Reuter dari Kairo kabarkan. 
bawa 350 orang pulisi 
Selass dengan resmi telah 

lonel Carlengholm. — komandan 
pasukan pulisi istimewa P.B.B. 

telah menempati 

kah jang diperlukan guna mem- 

IS, | tx 

jang 

Mesir 
di- 

umumkan masuk. Port Said. Sel 
mentara itu menurut leinan ko 

(UNEF) hari Senin pasukannja 
kedudukan-ke 

Sampui 16 Desember malam 
belum djuga terCjadi pertemuan. 
Tetapi Sudirman masih tetap ada 
di Bone dan menurut keterangan 

keterangan jang diperoieh pem 
bantu Antara berbagai isaha un 
tuk hubungi Kahar telah diada- 

kan. Dan keterangan tentang per 
cuiuan itu hanja akan diperoleh 
setei.h panglima Sudirman kem 
vali gari Bone. Tegasnja, perte- 

muan itu baru pada tingkat per- 
sirpan, Keyka laporan pembantu 

' Antara it dimintakan pendje 
|lasaf2 baik dari pihak kom ndo 
| DPST, komandan TT VII mau- 
pun pihak pemerintah propinsi 
ticak seorangpun jang menjang- 
kalnja' atau membenarkannja. 
.Umumnja pihak itu hanja me 

njatakan, tunggu sampai Sudir- 
man kembali dari Bone sadja. Se 
suaj berita2 tentans kesediaan 
Kahar Muzakkar untuk menzaat! 
panggilan negar, laporan? umum 
nja jang diterima oieh Antara da 
ri berbagai tempat di Sulawesi 
Selatan menjatakan, bahwa ke- 
adaan keamanan umumnja lebih 
tenang dari waktu jang sudah di 
dah. Dari pihak Kzhar Muzakkar 
engan berbagai pasukannj, di- 

beberapa daerah terdapat kesibu 
kan2 guns menjambut ' perkem- 
bangan baru dilapangan keam 
nan. Bergeseran2 pasukan, pengi 
riman2 kurir dari induk 'pasuk 
an ke Komandan bawahannja di 
duga sedang dan telih terdjadi. 

| “Tentang adanja beritg2 bebe- 
rapa hari jang lalu jang mengata 
kan terdjadinia pertempuran2, 
penguna an dan pembakaran di 
bagian Timur dan Utara Timur 
Laut daerah Pare2 menurut Ja- 
poran2 itu disebabkan karena ter 
djadinja pergeseran pasukan an Ka 
har ar jang kalau melalui 
pos bekas TKR ataupun TNI ter 
paksa mengalami pertempuran2, 
arena bagaimanapun djuga pe- 

Yi penghentian tembak-me- 
nembak sampai sekarang belum 
Gjuga dikeluarkan setjara resmi 
walaupun adanja keinginan dari 
pihak Kahar Muzakkar dan anak 
buahnja untuk mentaati panggi- 
lan negara. 

  

.Duncan, anak bekas gubernur 
diendral 'Afrika Selatan, sir Pa- 
trick Duncan, hari Sabtu telah 
ditangkap di Oueenstown, Afri- 
ka Selatan, karen, ia tidak mem 
punjai "idzin masuk”. Penangka 
pan atas Dumcan ini bersamaan 
sekali waktunja dengan konpe- 
rensi jg diselenggarakan oleh 
Konggres Nasional Afrika jg di 
langsungkan di Oueenstown.   
PEMELIHARAAN dan penang 

kapan kodok dalam desa Suka- 
hadji dan desa Mandapa (kabu- 
paten Madjalengka) baru2 ini te 
lah mendjadi objek pemeriksaan   

dudukan kuat diluar daerah ka'dan penjelidikan dari Djawatan 
wat berduri janp dipasang tenta Perikanan Darat dan dari golo- 
ra Inggris-Perantjis dengan mak ngan ilmijah. Selama dua hari 
sud untuk periindungi keberang Dr, T.L.K. Zwicky, Dr, C. Zel 
katan pasukan2nja keluar Port Jer jaitu 2 dosen pada Fakultas 
Said. AFP lebih landjut war.a- Timu Pasti d Ya mu Pasti dan Alam, beserta 8 
kan rombongan kedua pasukan: 1 Nai 
ulisi Mesir terdiri 350 orang ki orang mahasiswa dari fakultas 
Pa tersebut (bagian Biologi), Kepala ni menunggu di Ismarlis dan di- : $ : 
duga mereka ukan diberangkat- Laboratorium Perikanan Darat 
kan ke Port Said Rebo pagi. Menu Bogor, wakil Museum Biologicum 
rut AFP situasi diluar kota Port Bogor dan sedjumlah orang2 dari 
Said masih belum tenang, instansi2 Djawatan Perikanan Da   

mulai diadakan kontak antara 
Presiden Soekarno dengan tokoh 
tokoh terkemuka dari partai2 po- 
litik untuk membitjarakan pendi 
rian jang sudah diambil oleh 
partai2 pendukung Pemerintah. 
Selain itu kabarnja djuga akan 
diusahakan untuk — merumuskan 
idee Presiden dengan sikap-sikap 
partai2 itu mengenai keadaan 
masjarakat sekarang. 

Partai2 sudah sepakat tapi 
belum berarti kesulitan? 
sudah lenjap. . 

Pertemuan jang diadakan anta 
ra partai2 pendukung Pemerintah 

Persetudjuan 
'Ingg.Malaya' 
Mengera! Pertahanan 
Mungkin Akan Ter- 

tjapai 
INGGERIS dan Malaya hari 

Djunfat jad. mungkin sekali 
akan mentjapai persetudjuan 
umum mengenai pertahanan dan 
saling bantu-membantu, demiki- 
an hari Senin diberitakan oleh 
kalangan jang berkuasa di Lon- 
don. Persetudiuan ini akan ber- 
jaku pada waktu Federasi Mala- 
ya djadi negara merdeka dalam 
Commonwealth Inggris di bulan 
Agustus 1957. 

Menurut kalangan tadi, perun 
dingan Inggeris-Malaya mengenai 
pertahanan akan dimulai hari Ke 
mis dan diharapkan sudah selesai 
pada hari Djum'atnja. 

Seperti diketahui, delegasi Ma 
laya dalam perundingan itu di- 
pimpin oleh Tengku Abdulrah- 
man, ketua menteri Malaya, jang 
tiba di Londen hari Kemis jang 
lalu. (Antara). 

Front Pembe- 
la Proklamasi 

Bertudjuan” Memper 
teguh Berdirinja R.I 

DI BANDUNG telah dibentuk 
Front Pembela Proklamasi jang 
didukung berbagai partai dan 
organisasi massa jang terbesar di 
Djawa Barat. Tudjuan P,P.P, ini 
anti imperialis, anti kapitalis dan 
anti fasis dan selandjutnja ber- 
tudjuan memperteguh  berdirinja 
R.I. berdasarkan proklamasi 17 
Agustus 1945. Front ini dalam 
hal organisasi berbentuk federa- 
si, Dewan Eksekutipnja dipimpin 
Suriawinata di Tjimahi, Ban- 
dung. 

  
Kodok Madjalengka 
Objek Penjelidikan 

rat dan lainnja telah mengada- 
kan penjelidikan bersama ketem- 
pat tersebut. 

Para dosen dan mahasiswa 
menghadapi 17 matjam persoalan 
mengenai penjelidikan itu dan di 
'harapkan djawaban atas persoa- 
lan itu sudah dapat diketahui bu 
lan Maret 1957. s 

Sedjak 1952 dalam desa2 itu 
penduduk sering mengadakan pe 
nangkapan kodok2 setjara besar2 
ati, Ini merupakan sumber peng- 
hasilan jang mula2 setjara sam- 
bilan. 

Sekarang ,tiap malam dalam 
dua desa tersebut ditangkap tidak   

kan dalam pertemuan partai-par 

Partai? Pemerintdh Se 
Babarkan” 

gn 
1 

ta S 
Kino (Terasa "Adanja »Angin Barus Dil 

dee Presiden Tampaknja Tak 
Dengan Sikap Partai2 Politik 

h 

  

pi masjarakat dewasa ini dan mes 
rintah. Djika diteliti 

? 

Ci 

asn 
-K 

ab. 

apangan Po- 

es 

As 

2 5 ' Ka 
ir minggu jl, ternjhta tidak sadja dilang 

seperti jg direntjanakan semula, melainkan 
artai2 jang mendukung Pemerintah jang 

n. Seperti telah kita ketahui, pokok Sada perte 
masing2 diwakili al, 

ri djaian 
keterangan djurubitjara 

mengatakan, bahwa pertemuan tsb telah menghasilkan saling 

. “ 

itu tidak setjara langsung  me- 
ngambil putusan mengenai per- 
soalan jang sedang dihebohkan, 
meskipun beberapa kesimpulan 
dari "pertemuan tsb., djika betul2 
didjalankan, keadaan jang serba 
tidak memuaskan ini akan dapat 
dikurangi. 

Pertemuan tsb. dianggap pen- 
ting, karena pada umumnja pe- 
mimpin2 politik sekarang sudah 
menjadari akan keadaan dan te- 
lah memperlihatkan  keinginannja 
jg sungguh2 untuk mewudjudkan 
perbaikan2 dalam masjarakat. 

Dilapangan politik sekarang te 
rasa adanja "angin baru” dan 
orang sedang menanti perkemba- 
ngan selandjutnja, jaitu terutama 
lang mengenai pertemuan antara 
pemimpin2 partai dengan Presi- 
den Soekarno. Peristiwa ini akan 
menarik sekali perhatian, mengi- 
ngat bahwa pada umumnja par- 
tai-partai politik tidak dapat me- 
njetudjui idee Presiden Soekarno 
untuk membubarkan partai2. 

Amerika Robah 
Pendirlamnja 

Mengenai Perlutjutan 
3 Ga 

Sendjata 
PENDIRIAN baru Amerika 

Serikat mengenai soal perlutjutan 
sendjata sudah disampaikan ke 
pada Inggris jang kini sedang 
mempeladjarinja, demikian hari 
Senin diberitakan oleh Gjurubi- 

Igara kementerian luar negeri 
Inggris. k, j 
Manu kahar2 dari Washing 

ton, Amerika Serikat kini berse- 
dia mengadakan berbagai pero- 
bahan dalam politik perluijutan 
sendjatanja. “”“—— “an 

Djurubitjara tadi” selandjutnja 
menerangkan, bahwa ia masih 

belum mengetahui benar bila Ing 

geris, Perantjis dan Amerika S€ 
rikat akan mendjmwab usul2 per 
lutjutan sendjata Uni Sovjet ter 
achir jang dikemukakan oleh per 
dana menterinja Bulganin. ' . 

(Antaxa-Reuter):   
    
PKI Minta Pertanggu- 

ngan Djawab Penggu- 
.naan Dinas Rahasia 

SG SIDANGNIA h       
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yersilas neyer. CG! Bau 
Selain itu Kabin menerima 

baik RUU tentang konvensi 2 
politik wanita tgl. 20 Deser 
1952, suatu rentjana 
dasar dari “perseroan, 
eksploitasi tambang minj 
matra Utara,” suatu ranija: 
peraturan pemerintah ten 
Peraturan Gadji Militer dan sua- 
tu rantjangan peraturan pemerin- 
tah tentang peraturan pangkat2 
militer dalam Angkatan Perang 
Republik Indonesia. 

Sementara itu sidang Parlemen 
Selasa malam dim rangka pem 
bitjaraan terachir mengambil ke 
putusan mengenai RAB 56 terle 
bih dahulu membiijarakan usul 
mosi H. Supardan (PKI) cs. jang 
menghendaki pemerintah mem- 
pertanggung djawabkan penggu- 
naan dinas rahasia kepada parle 
men dlm rapat tertutup atau pa 
da salah satu seksi atau panitia 
ad hoc jang ditundjuk parlemen. 
Mula2 kehendak itu dituang da 
lam rentjana usul resolusi tapi 
lalu diubah: mendjadi usul mo 
si jang ditandstanganj djuga oleh 
Silas Papare (Persatuan) Asrazrud 
din (PB) Mr. Suprapto (Pemba- 
ngun?M) Prof. Mr. Hadji Moh. 
Yamin (Pantjasila) dan Pandu 
Kartawiguna (Murba). 

Selain itu dibitjarakan usul re 
solusi Ir. Taher Thajeb (Pemba- 

ngun?n) cs minta supaja angga- 
san belandia plan Lima Tahun 
ternisah dari RAB “tahun 56. 
usu! resolusi Nungtjik A.R. (PKI 
cs minta pengurangan 7545 dari 
dinas rehasia) dan usul amende- 
men Moh Yamin (Pantiasila) cs 
'g minta supaja pemerintah men 

Tak Ada Dja- 
lan Buntut: 

Utk?Buka” Lalu-Lintas 
Di Suez—Kata Dulles 

DULLES dalam konperensi 
pers di Washington hari Selasa 
mengatakan bahwa tidak ada dja 
lan buntu jang sebenarnja untuk 
membuka kembali pelajaran me- 
lalui Terusan Suez karena in- 
sinjur2 jang diserahi tugas penje- 
lidikan projek tsb. belum lagi 
tahu hal sebenarnja daripada rin- 
tangan2 jang dihadapi. Tapi kata 
Dulles ,,Amerika seperti  halnja 
negara2 seluruh dunia dengan 
sungguh2 menginginkan dibuka- 
nja kembali selekas mungkin Te- 
rusan Suez,” 

  

& 
et 

      

  

  
Dulles selandjutnja menerang- 

kan bahwa penjesalan Amerika 
atas sikap Inggris dan Perantjis 
mengenai masalah Suez berdasar 
kan pelanggaran piagam PBB 
dan  perd'andjian pertahanan 
Atlantik (Nato) oleh kedua nega 
ra tsb. dan bukannja berdasar- 
kan kenjataan bahwa Amerika 
tidak diadjak berunding lebih   dulu tentang tindakan (agresi 
red. Antara). (Antara) 

Mendjadi 
limijah 

kurang dari 3.000 ekor kodok, 
jg terus dikirimkan ke Tjirebon 
,dan Bandung. Penangkapan ko- 
dok itu kini bagi sebagian pen- 
duduk sudah merupakan mata 
pentjaharian utama. 

Mereka  mendjualnja ' kepada 
bandar setempat dengan harga 
Rp.0,25 se-ekornja, . sedangkan 
bandar itu  mendjualnja dengan 
Rp. 0,75 se-ekor kepada pembeli? 
di Bandung. Para pemilik rumah? 
makan di Bandung  mendjualnja 
dgn harga Rp. 10,—“per porsi, 
jang terdiri atas kaki2 dari 5 ekor 
kodok,     

  

.rut 

Kabinet Terima Baik Rentjana Peraturan 
Pemerintah Tentarg Peraturan Gadji Militer 

ari Selasa tanggal 18 Desember 
eri membitjarakan soal2 jang timbul diseki 

tar per lalam DPR mengenai anggaran belandja ta 
hun 195 1G 1 Hu antara lain disetudjui dewan 
menteri s ijana Undang2 usul inisiatif DPR jang di 
usulkan Suwono dkk tentang pemberiap kuasa kepa 
da menteri kerangar ai pengeluaran2 negara dari ta 
hun dis 1: miah anggaran Belandja induk 

aen mengenai anggaran pe 
anggota2 Mr. Yamin dkk 
ah membentuk suain Uni 

    Universitas Negeri di Ban 
ing dalam pertengahan jahun 

57. Selandjutnja dapat dika- 

bahwa setelah sidang di 
Lka Senen malam lalu dibitfa 
Lan usul resoulsi Ir. Teher Tha 

'eb" (Pembangunan) cs fang diu- 
bah pula mendjadi usul mosi 
Kanan au 

Tjerita2 Tjabul 
as MulaijMembo- 

sankan ?.... 
MENURUT keterangan jg di- 

peroleh ,,Antara”, di a co- 
mic-strips jang mengenai fjerite- 
ra2 wajang atau fjerita2 lainnja - 
jang difjetak di Bandung sudah 
ada sedjumlah jang tidak begitu: 
jaku lagi. Dari pihak penerbit di 
peroleh keterangan, bahwa sebab 
aja kurang laku itu jalah oleh 
karena djalannja tjerita banjak 
jang sama sehingga membesan- 
kan para pembatja. Dalam awal 
tahun 1955 komik itu sangat 
laku, bahkan ada jang ditjetak 
berulang2. sehingga Ma 
puluhan ribu exempiar. Diterang 
kan pula, bahwa komik jg gam- 
barnja baik dan fjeritanja jang 
tidak membosarkan masih laku 
djuga. 5 

Djuga madjalah 
ka iidak diambil 
akan membosankan. 

Mengenai tjerita2 dalam bebe 
rapa madjalah jg dianggap tfa- 
bul, salah seorang penerbit me- 
nerangkan, bahwa tjerita2 pen- 
dek jang tjabul itu - t digo- 
longkan dalam 8 rub menu- 

susunan  djalannja  tjerita, 
Kalau andai-kata pihak Polisi 
bagian Susila tidak mengambil 
tindakan untuk menghapuskannja 
dari peredaran, maka nistjajalah 
djuga tjerita2 tjabul itu akan 
membosankan pula, karena toch 
itu2 djuga susunan dan djalannja 

fjerita. S3 
Dapat dipahamkan, . demikian 

keterangan itu, bahwa jang ber- 
wadjib bertindak untuk mentje- 
gah 'akibat2 lektur jang kurang 
baik itu, tapi adalah djuga pada 
tempatnja kalau para penerbit 
madjalah djuga mengusahakan 
tjerita2 lain jang baik dari terus 
menarik, tanpa bersifat tjabul. 

    
(Antara) 

5 e 

» « 

SEORANG ahli otisme 
Inggeriss jang katanja telah mem 
bikin 1000 orang lebih djadi tidak 
suka merokok dengan siir- 
nja, dalam waktu jg singkat akan 
membuat dan mendjual piringan 
hitam untuk orang2 jang hendak 
membuang “Kebiasaan merokok- 
nja, 

. Piringan hitam itu disertai gam 
bar potret ahli hypngptisme tadi, 
Henry Blythe, 

Pendengar jang hendak mem- 
buang kebiasaan merokoknja di- 
perintahkan supaja mengawasi po 
tretnja iti sewaktu piringan di- 
putar, : 

Menurut Blythe, piringan itu 
adalah suatu sumbangan jg ber- 
guna dalam pembrantasan kanker 
paru2 jang umumnja dianggap di 
sebabkan oleh terlalu banjak me- 
rokok,. (Antara-Reuter), 

st 
RADIO Moskow  menjiarkan 

Senen bahwa para ahli astronomi 

Sovjet telah melihat pemantulan2 
sinar diatas katja dipermukaan 
planet Venus, Ini suatu bukti 
bahwa di Venus terdapat bagian2 
jang luas jang diliputi air, 

Observasi2 para sardjana ini 
dimungkinkan karena mereka me 
makai tjara2  radio-astronomi 

baru, 

Saka” 

“data 
" 

  

ak 

m—— 

2 Pemerintah dim menghadapi keadaan sekarang ini, maka orang | 
bahwa sesungguhnja tidak gda soal2 kesulitan jang. dibitjarakan setja 
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