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“Adakan 
  RRI Padang Kemis mal 

2 ketua Dewan Banteng 
an ,telah Hn 1 

merintahDiS 
an Kepolisian Didaerah Itu 
: Suwarno Kepada Komisaris | 
Rundingan Dengan Presiden — 

DENGAN MELALUI RRI Bukittinggi dan di-relay oleh 
am pukul 21.15 waktu Sumatera Uts- 

Let. Kol. Achmad Husein menjata 
pimpinan pemerintah daerah 
Gubernur Ruslan Muljohardjo.” Sesu- 

propinsi 

Muljohardjo, jang menja- 

  

Sumatera Tengah telah di 

  

Ribuan rakjat jang 1 
ikut menjambut kedatangan pak 
dihalaman setasiun dan banjak di betjakaj 

6 S9 3 5 
tak berhasil memasuki setasiun Tawang untuk 

Sematin puas berdiri berdjedial 
pula tukang2 betjak jang berdiri 
masing-masing. 

  

Kita Belum Terlambat 
Untuk 'Menjelesaikan 

Indonesia jang akan dimulai hari 

donesia, menudju 

negara. 
menyari titik2 

Tesaian masalah veteran terutama 

- Masalah 
VETERAN ADALAH 

1949 ikut dalam perang 

Veteran 
orang jang sampai pada tahun 

bersendjata untuk kemerdekaan Re- 
publik Indonesia sesudah tahun itu berdjuang untuk meram- 
pungkan perang kemerdekaan itu. Demikian definisi veteran 
jang dikatakan ketua Panitia Kongres Nasional Veteran Sclu- 
ruh Indonesia Letkol Pirngadi dalam konperensi pers di Dija- 
karta pagi kemaren. 

Selain definisi tersebut diatas, 
Pirngadi mengemukakan pula ber 
bagai persoalan mengenai 
ran, Teritang kongres veteran se 

Sabtu ini, Pirngadi mengatakan, 
bahwa kongres.itu dimaksud se- 
bagai tempat musjawarat. : untuk 
membentuk organisasi kerdja- sa 
ma veteran jang sempurna, jang 
dapat meliputi masa pedjuang ke 
merdekaan (veteran) seluruh In 

kearah kesa- 
tuan bimbingan dan pimpinan da 
Jam - menjelesaikan masalah ve 

teran sehingga bermanfaat bagi 
pertahanan dan pembangunan 

Selandjutnja djuga utk. 
persamaan dan 

pendapat mengenai tjara - penje- 

dilapangan sosial, ekonomi - dan 
pendidikan. 

Dengan terbentuknja badan 
kerdja-sama itu nanti, diharap- 
kan, bahwa pemerintah akan mu: 
dah minta pertimbangan2 dari ba 
dan itu dalam usahanja menjele- 

szikan masalah veteran. Dehgan 
demikian pula bahan? pertim- 
bangan dari badan kerdja sama 
itu dapat disalurkan setjara con: 
tinue menurut kemampuan  nej 
gara -dan rentjana pemerintah 
dari masa kemasa. 

Belum pernah masalah 
veteran didjadikan masa 
lah negara. -. 

Sebelum itu, Pirngadi menge-: 
mukakan, bahwa. diseluruh pelok 
sok tanah air kita tersebar tidak 
sedikit veteran perang kemerde- 
kaan Indonesia, baik jang sudah 
tergabung dalam salah satu orga 
nisasi maupun jang belum. Djuga 
erganisasi2 veteran terdapat ti- 
dak sedikit di Indonesia dan hall 
ini menurut pembitjara mudah di 
mengerti, karena dizaman jang 
lala mereka djuga tidak dari satu 
barisan sadja melainkan dari ber 
bagai matjam barisan jang dgn. 
spontaan telah mengadakan per- 
lawanan  bersendjata — terhadap 
musuh Proklamasi Kemerdekaan 
17 Agustus 1945. f 

dak- mem 

hun, kata Pirngadi, dan pemuli- 
han kedaulatan negara sudah 
enam tahun, tetapi belum per 
nah masalah veteran dapat disele 
saikan sebagaimana mestinja. Be 
lam pernah masalah veteran di 
djadikan atau dianggap masalah 
negara jg diselesaikan setjara in- 
tegraal. Meskipun demikian, ka- 
tanja lagi, kita belum terlambat! 
asal sadja kita mengetahui kesu| 
litan2 apa ig akan kita hadapi se 

  

ngan 

“dalam PBB maupun diluar. 
Kini usia RI sudah sebelas ta 

Pirngadi mengatakan, bahwa ke 
suhitan jg utama ialah tidak ada 

vete- |nja admisistrasi jg tertib, sebab 
spontanitet jg mendjadi dasar per 
diuangan kemerdekaan kita ti- 

berikan“ waktu “dar 
ruang. untuk memperdalam ses:i 
pentjatatan para pedjuang ber 
sendjata setjara sentral dan teliti. 

Meskipun masalah veteran ini, 

4 dioio bertemu Presiden Sukarno 

  

serahkannja kepada ketua Dewan Banteng Let. Kol. Achmad 
Suis selaku anggota| 

telah mengoper kepolisian Suma 
Besar. 

Husein. Kemudian Komisaris 
Dewan Banteng menjatakan, 
tera Tengah dari Kom. 
ngan Sudibjo atas pertan 

- seperti tersebut diatas 

Dalam pada 'itu Sudibjo te- 
'Tangkan, bahwa Pemerintah Pu- 
sat belum menerima laporan se 

|tjara resmi dari Gubernur Rus- 
lan. Muljohardjo. : 

Menteri Penerangan tidak ber 
sedia memberikan keterangan !e|: 
bih dari itu, karena Kabiner ba 

|ru mengadaka, sidang hari Dju 
mahat petang. Seselesainja sidang 
Kabinet itu mungkin Pemerintah 
akan memberikan keterangan me 
ngenii peristiwa tsb. : 
Sementara itu diketahui, bahwa 

Diunyat.siang kemaren mulai 
diam 10.00 PM Ali Sas'roam!- 

   | di Istana Merdeka dan mengada 
5 selama Ik. kan “pembitjaraan2 se 

pak”h peristiw.,, Su 

  

112 diam. A 
materg Tengah itu dibitjarakan 
dalam pertemuan tsb. belum di 
ketahui. 

   
    aksa (Tentara) 

Suprapto digedung  Ke- 
n Agung dan mengadakan 
araan2 selama lk. 115     

Sesudah itu, atas pertanjaan2 
pers KSAD tidak bersedia mem- 
berikan keterangan2, baik me- 
ngenai pembitjaraan2 jang telah 

dilakukannja dengan  Djaksa 
"Agung, maupun mengenai »per- 
istiwa “Sumatera Tengah” atau 
mengenai hal2 sekitar Kol. Abi- 
-manju jang kemarin dulu telah 
tiba di Djakarta, dan hari Dju- 
m'at kemaren bertemu KSAD. 

Diaksa (Tentara) Agung Supran 

          

jaan menerangkan benarnja ada siaran 
melalui RRI Padang 

diberikannja sesudah ia mengadakan 
rektur Djenderal RRI Maladi. 

Temul D. A. 
Polisi I St. 

R.M. Suwarno. Menteri Penera 

. Keterangan ini 
pembitjaraan dengan Di 

Kol. Abimanju 
AkanSegera 
Diperiksa 

INN Enak Pengitang TT VI 
! nel Abimanju jang seperti 
dikabarkan ' Kemis petang ibl. 
tiba di Djakarta, Djaksa Tentara 
Agung mengatakan hari Djum'at 
kemarin bahwa Kolonel Abima- 
nju dalam waktu singkat ini akan 
diperiksa olehnja guna “diminta 
keterangan2 sekitar soal2 jang 
menjangkut diri Kolong! Abima- 
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pem w—. « Kemas 

  

| Hasil Peme- 
riksaan 
Ruslan 

Djum'at Malam 
Diserahkan Kob. 
DJAKSA hari Djuni'at 

siang kemar enerangkan bah 
wa keputusan « jang diambilnja 
mengenai persoalan Menteri 

  

     
jang telah selesai diperiksanja itu 
haru akan diumumkan setelah ia 
menjampaikan putusannja itu ke 
pada Kabinet jang bersidang hari 
Djun'at malam kemarin. 

Pengumuman, resmi tentang 
hasil2 pemeriksaan terhadap Men 
teri Luar Negeri 'itu serta putu- 
san Djaksa Agung dalam' soal itu 
tadinja direntjanakan akan - di- 
keluarkan Djum'at siang kemarin. 
Ditanja pendapatnja tentang sta- 
tement PNI tentang masalah Rus 
lan jang pokoknja ,,menganggap 
Ruslan tidak bersalah”  Djaksa 
Agung mendjawab dengan per- 
tanjaan: Apakah ia (PNI) Ha- 
kim ?' (Antara). 

“4 

INDONESIA DiPILHi DJADI 
ANGG. DEWAN PENGURUS 

: UNICEF, 
Indonesia pada hari Rebo dipi   nju itu. Sebagaimana diketahui 

persoalan jang menjangkut diri 
Kolonel Abimanju itu sebagian 
telah diserahkan KSAD kepada 
Diaksa Agung untuk diperiksa 
sebagaimana mesinja. (Antar) 

  

     

  

Dianggaj 
Bisa Dits 
Tanpa Diadili Lebjh 

Mengumumkan 
PM HONGARIA, Janos   to mengenai kundjungan KSAD 

'ta menerangkan atas pertanja- 
an2, bahwa jang telah dibitjara- 
kan tidak chusus mengenai ,.soal 
Sumatera Tengah”, sekalipun ini 
Gibitjarakan djuga. (Antara). | 
  

sudah pula ada usaha2nja, hanja 
sadja.. a2 .itu masih bersifat: 
insidentil, seperti misalnja usaha2 
jang dilakukan oleh CTN, BRN, 
Biro Penampungan Bekas Ang- 
gota Tentara dan lain2 badan pe 
nampungan partikelir.   seperti dikatakan' Pirngadi, belum 

lagi pernah dapat diselesaikan se 
bagiamana mestinja, diakuinja 
djuga - bahwa dari pemerintah2 

Hapuskanlah Pakt' & 
Persekutuan Militer 

Idee ,,Perang Dingin” Sama Sekali Saiah 
| — Pidato Nehru Di P.3.B. 
PERDANA MENTERI India Jawaharlal Nehru menga- 

takan dalam pidatonja sebagai tamu PBB Kamis kemaren dulu 
bahwa ia sangat berharap agar PBB berusaha untuk mengha- 
puskan segala pakt militer dan persekutuan militer diseluruh 
dunia. Nehru mengatakan bahwa berkah kegiatan2 PBB dim. 
krisis dunia sekarang ini, maka pikiran manusia diseluruh du- 
nia mendjad:i tenteram. 

Diutjapkannja saluut kepada 
PBB dan delegasi2nja jang me- 
mikul beban2 dunia dan telah 
-membuktikan dalam minggu2 be 
lakangan ini bahwa mereka da- 
ipat dengan berani menghadapi 
dan mengusut masalah2 dunia 
jitu, dengan bertudjuan untuk me 
'njelesaikannja. s 

Dikatakannja bahwa peristiwa2 
di Hongaria dan Mesir achir2 

“ini telah membuktikan bahwa 
(dalam dunia sekarang tidak bisa 
'negara2 mempergunakan kekua- 
tan sendjata untuk menjelesaikan 
"persengketaan2. 

Bertalian dengan itu 
"mendesak supaja dilaksanakan 
perlutjutan sendjata, supaja pasu 
ikan2 sesuatu negara jang ditem 
'patkan diwilajah negara asing di 
tarik kembali, supaja pakt2 mi- 
liter dan persekutuan2 dihapus, 
dan sebagai penggantinja: selesai 
kanlah segala persengketaan de- 

djalan berunding, baik di 

Seterussnja Nehru mengatakan: 
"4. Madjlis Umum PBB hen- 
daknja mengusut setiap masalah 
dengan penuh toleransi, agar ke- 
adaan itu djangan sampai mele- 
tus mendjadi perang besar. Seba 
De imana dikatakan oleh Mahat- 
ma Gandhi: ,, Biarpun kamu ber 
hadapan dengan musuh, djangan 
lah kamu bersikap sedemikian 
'rup3 hingga pintu kearah persa 
habatan dan pendamaian mendja 

di tertutup”.   
  

Be sudah mengalami waktu jg telah 
BU lampau itu, Dalzm hubungan ini 

  

| Pasukan2 Polisi PBB Dari Indonesia 
Akan Diangkut Dgn Pesawat Amerika 
MENTERI Luar Negeri Rus-Ike Cairo akan dilakukan dengan 

" 

lan Abdulgani Djum'at pagi ke- 

maren menerima kundjungan Du 
tabesar Amerika Serikat — Hugh 
S. Cumming, di Kementerian 

  

terangan resmi mengenai soal jg 

P
a
 

pembtijaraan itu mengenai peng- 
angkutan pasukan polisi darurat 
PBB dari Indonesia (United Na 
tions Emergency Forces) ke Me 
sir. Kabarnja kesatuan2 Indonesia 
jg akan merupakan satu bagian 
dari pasukan2 polisi darurat PBB 
di Mesir itu, dari Djakarta akan 
diangkut Segan pesawat2 "ter- 
bang Amerika Serikat sampai Kh" 
Beirut. Dari Beirut perdjalanan 

  

    
      
    

      

Luar Negeri. Tidak diperoleh ke 

dibitjarakan, tetapi diduga, bhw.| 

  

Nehru | 

  2. Idee "perang dingin” itu sa 
ma sekali salah, baik dasar2nia 

menumpang pesawat2 terbang Ca 
nada. 

Ongkos2 pengangkutan kesatu- 
an-kesatuan Indonesia beserta ma 
kanan dan penginapannja akan 
|mendjadi tanggungan PBB. Ong- 
kos2 personeel dan materieel, se 
iperti uniform dan persendjataan 
nja, ditanggung oleh Indonesia 
sendiri. i 

Seperti diketahui, Indonesia 
lakan mengirim - 3 kompi untuk 
memperkuat “pastkan2 darurat 

Ipolisi PBB jg bertugas. mendjaga 
garis demarkasi- diantara pasu- 
kan2 Mesir dan Israel, sesuai dgn 

resolusi madjelis umum PBB me 
ngenai soal itu, Pasukan2 polisi 

        

Let. 
Pirngadi dalam konperensi 
Djum'at pagi kemaren. 

: (Antara). 

Demikian all. isi uraian 
Kol. 
pers 

maupun prakteknja. Perang di- 
ngin adalah bertentangan dengan 
tjita2 PBB. : 

3. Orang terlalu membesar-be 
sarkan perbedzan2 paham jg ada 
antara India dan Amerika Seri 
kat. Tapi sebaiknja kita berpela 
han-pelahan dalam usaha menje 
lesaikan masalah2 besar, supaja 
djangan sampai timbul masalah2 
baru jg lebih buruk lagi. 

"Setiap pemimpin harus agak 
berkompromi dalam mentaati 
prinsip2nja, agar supaja rakjat- 
nja patuh kepadanja. Tapi-ia ti 
dak boleh berkompromi terlalu 
banjak hingga lepas dari prinsip- 
prinsipnja”. ' 

Salah “apabila orang berkata 
bahwa antars India dan AS ada 
perbedaan2 jg vital, 

"Saja sadar bahwa pada waktu 
negara2 berusaha , mendapatkan 
djawaban2 terhadap kesulitan2 
ig timbul, maka timbullah saai2 
dimana India dan AS untuk se- 
djenak bertentangan sikapnja”. 

4. Selama kundjungannja jang 
singkat ke ALS. ini, ia mendapat 
kesan ' bahwa ,,Amerika adalah 
pemimpin dilapangan ilmu penge 
tahuan alam, teknologi dan peru 
sahaan: dan masih ada satu lagi 
sifat azasi: perasaan perikemanu 
siaan, kemurahan hati dan kera- 
mah-tamahan serta kesetiaan ke- 
pada prinsip2 Revolusi Amerika”. 

Demikianlah a.l. kata Nehru 
dimuka kira2 1.000 hadirin, ter- 
diri dari delegasi2 negara2 ang- 
gota PBB (ketjuali Portugal dan 
Hongaria) serta para undangan. 

(Antara-UP). 

darurat PBB itu sama sekali ti- 
dak akan turut tjampur dalam 
masalah Terusan Suez jang telah 
dinasionalisir oleh Mesir. 

Dapat dikabarkan, bahwa utk. 
"mengadakan  persiapan2 berke- 
hnaan dengan akan datangnja ke- 
tiga kompi Indonesia tersebut di 
Mesir, serombongan perwira2 In 
donesia dibawah pimpinan Kolo- 
nel Djatikusumo akan terbang 
hari Sabtu ini dari Djakarta ke 

Mesir. 
Kesatuan2 TNI jang akan di- 

kirim ke Mesir itu, seperti telah 
dikabarkan, akan berangkat dari 
Indonesia pada tgl, 9 Djanuari     j-ad, (Antara). 

mengerti, bahwa kata2 itu akan 
berarti perang terang2an 
wan milik sosialis atas perusa- 
haan2? industri dan perkosaan ter 
hadap 300.000 tanah pertanian 
dari geredja, jang kini berada di 
tangan kaum tani. 
ketika Imre Nagy 
P.M., kaum kontra-revolusi me- 
nuntut suatu pemerintahan 
dikepalai oleh Mindszenty. Dan 
saja sendiri berada di gedung par 
lemen, 
kumpul dimukanja, jg. menuntut 
supaja Mindszenty ditempatkan 
sebagai P.M., kata Kadar. 

  

meneruskan usaha2nja setjara 
7 - “.- Peristiwa2 j.l. 

Seterusnja dikemukakannja lagi, | 
'bahwa tgl. 23: Oktober j.l. mu- (polisi Hongaria berwenang untuk 
'suh2 “sistim demokrasi rakjat me menahan orang2 Hongaria jang 
mulai dengan kampanjenja jang 
menggunakan  sembojan2 demo- 
kratis. Tgl. 30 Oktober mereka 
dengan terang2an - menggunakan |. 
kekerasan sendjata. Diantara. 10 |: 
Oktober dan 4 Nopember Minds 
zenty mengadakan pidato, 
menghendaki dikembalikannja mi 
lik partikelir. Ia menghendaki su 
paja semua2nja dikembalikan ke 
pada geredja, kata Kadar. 

jang 

Tapi para petani serta buruh 

mela- 

Kata Kadar, 
masih djadi 

jang 

ketika 2.000 orang ber- 

Kemudian kira2 tg. 8 Desem- 
ber Mindszenty, jang bersembu- 

nji di kedutaan Amerika minta 

perlindungan, kata Kadar, da- 

lam statementnja kepada pers me 

ngatakan perlunja untuk meng- 

ganti pemerintah Janos Kadar 

dengan sebuah kabinet dg. Imre 

Nagy sebagai PM. Sekonjong2 

kardinal tadi menjokong Imre 

Nagy, seorang komunis. Tapi, ka 

ta Kadar seterusnja, kita tahu, 

bahwa  Mindszenty telah dima- 
rahi oleh Paus, karena ia bertin 

dak terlalu tergesa2. Lk. 2 ming 
gu il-telah terdapat situasi baru 
di Hongaria, Partai Pekerdja So- 
sialis Hongaria telah diorganisir 
di seluruh dalam negeri. Walau 
pun begitu kami, kaum. komu- 
nis, sendiri belum puas dgn. pe 
kerdjaan partai kami, kata Ka- 
dar. : 
Tapi kaum “kontra-revo'usi me- 

ngira, bahwa itu telah terlalu ba- 
njak.. Dan faktor kedua jang te 

lah merobah situasi jalah, bahwa 

kaum , revolusioner, jalah  de- 
monstran2 komunis, telah 'mun- 
tjul di djalanan2 di Budapes. Me- 
reka muntjul di 3 atau 4 tempat 
dalam kota dengan membawa 
bendera2 serta pandji2 merah. 
itu tadi .clah menimbulkan panik 
Siantara kaum  kontra-revolusi, 

ang mengatakan, bahwa bebe- 
rapa pekerdja dengan membawa 
sendera merah telah muntjul di 
:tssion barat. Itu membahajakan 

kata mereka. 

Pihak kontra-revolusi ' kemu- 
dian . melantjarkan ' demonstrasi2 
jang provokatif — terdiri dari 
yaaita2 — disekitar monumen 

'Kossuth, jang berhadapan dgn. 
gedung parlemen, kata Kadar se- 
landjutnja. Djelaslah, bahwa pro 
'okasiZ itu  hanja 

vleh mereka, jang. mempunjai wa 

kil2-nja di PBB, dan tak suka 

kepada kaum revolusioner Hon- 
garia kata Kadar. 5 

Mengenai jg disebut pembuba 
ran Dewan Pekerdja Pusat oleh 
pemerintah Kadar, Kadar kata 
kan, bahwa "radio Eropa Merde 
ka” menuntut supaja kekuasaan 
diserahkan kepada dewan - tsb, 
Dan pemimpin gerakan buruh 
Jugoslavia, Kardelj, telah menjo 
kongnja. Kata Kadar memang 
salah: bila pemerintah Hongaria 
- mempertjajai dewan2 peker 

ja, 

  

Orang2 Hongaria ianp di 
pandang — membahajakan 
produksi dapat ditahan se 
lama 6 bulan. 

Sementara itu lembaran peme 
rintah Hongaria Kamis jbl, muat 

  

Orang' Hongaria Jg 

nja dimuka para wartawan asing hari Rebo katakan, bahwa 
kaum kontra-revolusi di Hongaria telah menderita kekalahan. 
Pertempuran bersendiata melawan kaum -kontra-revolusi :tadi 
hanja berlangsung beberapa hari sadja, tapi perdjoangan poli 
fk masih terus dilakukan, karena kaum kontra-revolusi masih 

lih mendjadi anggota Dewan Pe 
.ngurus Dana Anak2 PBB (Uni- 
cef) untuk masa 3 tahun. Pemil: 
han tsb dilakukan dalam salah 
satu sidang Dewan Ekonomi dan 
Sosial PBB. 

Dulu — Janos Kadar 
Kemenangannja 
Kadar, dalam konperensi pers 

gelap, kata Kadar. 
sebuah dekrit dewan kepreside- 
nan, jang mengumumkan bahwa 

membahajakan ketertiban umum: 
— terutama preduksi — sampai 
selama 6 bulam tanpa diadili. 

Dekrit tsb. menjatakan bahwa 
: abesar2 kepolisian, 

"Tt Gi rak untuk- me-f 

merintahkan penahanan dan ini 
akan dilaksanakan oleh polisi. 

Djaksa agung harus menjelidi- 
ki tiap2 perkara didalam tempo 
30 hari, dan penahanan dapat 
berlangsung selama maximum & 
bulan. : 

Dekrit ini akan berlaku untuk 
satu" tahun lamanja. Orang2 ig 
kegiatan?nja - atau kelakuannya 
membahajakan ketertiban umum. 
terutama produksi, dapat ditahan 

   

Gleh badan2 keamanan umum. | 
Wartawan Reuter mengat:kan 

bahwa "menurut kalangan? jg 
memperhatikannja”, perintah pe 
nahanan ini mirip sistim jg di 
hapus oleh PM Imre Nagy da 
lam tahun 1953. dalim mana 
orang2 terdakwa bisa ditahan da 
lam. kamp2. interniran tanpa ba 
tas waktu jg ditetapkan. Sampai 
tahun 1953 "”beribu-ribu orang 
Hongaria bertahun-tahun lama- 
nja ditawan tanpa diadili”. Sis- 
tim ini berlaku ketika Matyas 
Rakosi djadi “PM. Sesudah 
kamp2 tsb. dihapus, banjak 
orang jg diinternir karen, sebab2 
politik diadjukan kemuka penga 
dilan dan kemudian didjatuhi hu 
kuman pendjara. 

Luar Negeri Rusian Abdulgani” | 

8 ncrupakan 

Bila Rakjat Sudah ,,Keturutan" Keinginan 
nja-Semaun Mengatakan Pernah Dirin- 
tangi Oleh Muso Delam? Usohanja Untuk 

| Mentjari Sokongan Moril Rusia Begi Per 
djoangan Indonesia 
25 Oleh : Wartawan Kita — 

RIBUAN RAKJAT Semarang Djum'at siang kemarin me 
njambut kedatangannja Semaun jang telah dirindukan sedjak 
35 tahun jamanja. Sambutan chatajak disetasiun Tawang se- 
marang kemarin siang itu sedemikian rupa berdjedjal2nja se 
kingga beberapa orang djatuh pingsan. Semaun datang dengan 
kereta-api istimewa dari Jogja dan kedatangannja terlambat 
sedjam dari renijana semuia karena di setasiun2 Solo, Sumber 
lawang, Kedungijati dan Brumbung ia ditjegat oleh rakjat 
jang ajuga merinuukarnja. 
Seperti pernah dikabarkan, sela-'oleh pindjaman2 besar?an untuk 

ma di Semarang sampai tgl. 24|/ membeli barang2 dan. perlengka 
Desember Semaun selain me: pan2 dari negeri2 industri dan 
ngundjungi Gubernur Mangunne lain2 guna perkembangan pereko 

: 4 Nan nomian (termasuk sumber? re- 20ro dan Walikota Hadisuben0 | dieki) untuk kemakmuran peng- 
Sirumah kediamannja masing2 hidupan seluruh rakjat Indone 
dan tempat2 . resepsi, - Semaun|sia. Demikian pendjelasan sing 
pan akan mendatangi pertemu-|kat tsb. 

Kota kenang2an. 
Atas pertanjaan, bagaimana pe 

rasaannja waktu pertama kali 
mengindjakkan — kakinja kembali 
dikota Semarang, Semaun menja 
takan merasa berbanagia sekali, 
karena Semarang baginja merupa 
kan kota jg banjak memberikan 
kenang2an dan paling bersedja- 
rah dalam masa mudanja, sebe- 
lum pembuangannja keluar ne- 
geri. Dikota inilah ia telah ber- 
hasil menghimpun kekuatan mas 
sa jang aktif guna mentjoba me 
robah struktur masjarakat jang 
kurang adil waktu itu. Lepas dari | 
soal gagalnja aksi waktu itu maka | 
pemogokan umum jang diadakan 
dalam th. 1923 itu bukan sadja | 
merupakan pemogokan untuk me | 
nuntut kenaikan gadji, tapi suatu'| 
remogokan politik. jang pertama 
sal dalam sedjarah gerakan ke- | 
bangsaan rakjat Indonesia jang | 
djuga menuntut kemerdekaan tai 
nah air Indonesia. 

Rakjat belum makmur. | 
Semaun menjatakan pula, bhw 

ia belum dapat menarik kesim- 
pulan daripada keadaan di Indo 
nesia sekarang ini, karena belum 
banjak kesempatan untuk menin- | 
djaunja sampai seketjil2nja. Di- 
akui oleh Semaun bhw memang 
banjak perobahan telah terdjadi 
di Indonesia, sedjak ia meninggal 
kan tanah air. Tapi ia melihat 
bahwa umumnja rakjat. kita be- 

ia dise-| lum makmur, dibandingkan dgn. 
guna aa Na ae apa jang disaksikanja di luar ne 
ana Bupati. : - “Tgeri, misalnja di Sovjet Uni dan 

Pelaksanaannja itu bisa ditja Swedia. Semaun menjatakan se- 
pai dengan diadakannja Bank|landjutnja, bahwa luas tanah di 

dalam| negeri kita, terutama dipulau Dja Luar Biasa (atau Dana) 
rangka" Perserikatan » Bangsa2| wa, tidak lagi dapat mengimbangi 

pertumbuhan . penduduk, “maka (UNO), jg modalnja harus dida 
pat dari: A. Seluruh uang nega-| s.mber2 penghasilan rakjat harus 
ra2 didunia jg diperoleh dari Pel diperluas untuk dapat melenjap- 
ngurangan  persendjataan danjy ah keadaan jang tak seimbang 
angkatan2 perangnja agar dima-|: 

sukkan dalam Bank atau Tenan Rakjat akan "merasa ' bahagia, ju serupa Donasi (derma): BI, ru keina : Mar Uang tabungan rakjat (kapitalis, alau keinginannja telah ,,ketu- 
buruh, tani, dil) jg dapat dita-| rutan”, maka dalam keadaan de- | 
bung dalam beribu? tjabang dari mikian nistjaja tidak akan banjak | 
Bank itu disegala 'negeri2 didulorang jang berdosa, dan ',.rebu- 
nia ini. Uang tabungan itu harus|tan rezeki” dalam bentuk apapun 
mendapat bunga (renten) sebesar|sadja akan hilang. ' Maka akan 
ketentuan Assembly Perserikatan timbullah dua ,,sorga”, satu di- 
Bangsa2: C. Bunga (renten) ig dunia dan satu lagi sesudah mati. 

Atas pertanjaan, Semaun mene 
rangkan bahwa ia tidak bisa me 

an jang diselenggarakan oleh 50 
»rang kawan2 lama. Djuga akan 
berziarah ke makam alm. Dr. 
Ijipto Mangunkusumo di Amba- 
'awa dan tempat2 jang olehnja 

tempat kenang?an 
“akta mereka mempelopori per 
3erakan kebangsaan di Semarang 

antara th. 1911—1923. 

Pendjelasan konsepsi Se- 
maun. 

Selandjutnja dalam pertemuan 
dengan para wartawan sore hari- 
nja, Semaun memberikan pendje 
tasan singkat mengenai konsepsi 
ekonominja sebagaimana telah 
Cisiarkan beberapa hari jl. Dju- 
ga pada kesempatan itu ia me- 
njatakan rasa bahagianja dapat 
melihat kembali kota Semarang, 
kota jang telah banjak memberi- 
kan kenang-kenangan padanja. 

Lengkapnja pendjelasan sing- 
kat jang diberikan oleh Semaun 
sbb.: Dari penindjauan perkem- 
bangan dunia saja mendapatkan 
pembukaan kodrat alam pereko- 
nomian dunia jang baru sedjak 
permulaan abad jang ke-20 ini. 
Kesimpulan dari pembukaan itu 
ialah, bahwa dalam abad jang 
ke-20. ini hanjalah perentjanaan 
perekonomian dunia dari Perseri 
katan Bangsa2 atas dasar senan- 
tiasa ditambahnja kekuatan beli 
(buying power) segala bangsa 
(rakjat2 dan bangsa2) diseluruh 
dunia, merupakan djalan satu2- 
nja untuk tertjapainja kesedjah- 
teraan dan perdamaian dunia 

  

akan dibaiar oleh negara2 (dau- 
lat2)euntuk perkembangan per-   ekonomian 'negara2 itu atas da 5 E 
sar rentjananja sendiri dalam Ngetabu! dengan sungguh2 dan 
rangka rentjana perekonomian sekefjil2nja mengenai revolusi di 
dunja PBB. Besar ketjilnja bu-|Indonesia. Jang ia ketahui hania | 
nga itu harus ditentukan Assem- 
blv PBB. 
Maka dari Bank 'atzu Dana 

itulah dalam rangka perentjana- 
an perkembangan ekonomi du- 
nia Indonesia seperti djuga ne   (Antara—Reu'er). 

Rusia Akan Menjo- 
kong Resolusi A-A 
Jang Menghendaki 

DELEGASI UNI SOVJET 

nundaan pembitjaraan masalah 

Menurut  Kutnetsov resolusi 
negara2 Amerika. Selatan dan 
Spanjol itu merupakan kampanje 
untuk tak membolehkan duduk 
nja RRT dengan rakjatnja jg 600 
djuta itu dalam PBB dan pula 
untuk terus mempertahankan su 
sunan anggota2-tetap dalam  De- 
wan Keamanan dewasa ini, di 
mana masih terus duduk Tai- 
wan. : 

Sementara itu delegasi Peran 
tjis mengumumkan akan membe 
rikan suara pro terhaiap resolu 
si negara2 Amerika Selatan tsb. 
dan selandjutnja menuduh Kus- 
neisov bertanggung djawab telah 
menghalang2i maksud penglua- 
san keanggotaan DK dengan men 
tjampurkan masalah tadi dgn. 
soal keanggotaan RRT . dalam 

dibutuhkan | PBB 
Dengan penolakan Sovjet' tadi 

seidak2nja. usaha2 Barat untuk 
memperluas keanggotaan DK ter 
hambat dan tak mungkin pula 
untuk mengadakan perebahan da 
lam Piagam PBB, karena peroba 
has itu diperlukan 2/3 suara da 
ri Madjelis Umum PBB dan sua 
ra bulat dari 5 anggota-tetap da 
lam DK. 

Ongkos polisi PBB di- 
tanggung para anggota, 

Lebih landjut dikabarkan, bhw 
Panitia Administratif PBB hari 
Kemis telah memutuskan, bahwa 
pembiajaan pasukan2 polisi da- 

tjaraan Fengeluasen Keancgautaan 
Dewan Keamanan 

di New York hari Kemis mengumumkan akan memberikan 
suara anti terhadap resolusi negaraZ Amerika Selatan dan Spa 
njol sekitar pengluasan keanggotaan Dewan Keamanan dan 
djuga tak akan meratifikasi amandemen jang diperlukan bagi 
Piagam PBB. Selandjutnja Kuznetsov katakan akan menjokong 
resoiusi 16 negara2 blox Asia/ Afrika jang menghendaki pe- 

djelis Umum tahun jad, sementara menunggu hasil pekerdjaan 
panitia 16-negeri jang harus mempeladjari serta menjelidiki 
masalah penguasan keanggotaan DK dalam segala segi. 

geri2 lain akan d:nat memner 

Serikat ,,New York World Tel 

membasmi suatu komplotan j Penundaan Pembi- 
dan hendak menegakkan 

dalam sidang Madjelis Umum 

Anggota2 Ichwanul Muslimin 
jang menghendaki ,,pemerintahan 
jang dikuasai dari atas menara 
masdjid”, politikus2 dari partai2 
jang ,.mendjadi gendut dizaman 
radja Farouk jang korup”, kalang 
an hartawan, orang2 asing terten 

tu, djenderal2 jang dipaksa ber 
henti ketika Farouk diusir dari 
Mesir. 

tersebut sehingga sidang Ma- 

tudjui sebuah resolusi jg diadju-| Sparks mengatakan bahwa wak 

"Rebutan
 Rezeki" 

i 

| Hilang i Sendiri 

Inetralan. Malaya. sudah 

,dekaan rakjat. Indonesia. 

kan oleh 25 negara, Negara2 jg 
anti ialah: Uni Sovjet, Ukraina, 
Albania, Bulgaria, Byelo-Russia, 
Tjekoslowakia dan Rumania, se- 
dang jang blangko jalah: Afrika 
Selatan, Inggris, Bolivia, Kambo 
dja, Mesir, Junani, Israel, Italia 
dan Turki. (Antara-AFP). 

WARTAWAN kantorberita In 
dia PTI jang bersama-sam war- 
tawan2 dari berbagai negeri (se 
muanja 150 orang lebih) diper- 
bantukan ' kepada komando ke- 
polisian PBB dan sedjak Rebo |. 
diperbolehkan masuk ke Port 
Said, melaporkan bahwa hampir 
seperempat dari bagian kota Port 
Said jang padat penduduknja, te 
lah hantjur sebagai akibat pem- 
boman2 oleh Inggris dan Peran- 

tjis. 
Menurut dugaan, dibawah re- 

runtuhan2 kota itu masih terda- 
pat majat2 korban agresi. Dibebe 
rapa tempat para wartawan. me- 
lihat orang2 laki2 dan wanita jg 
sudah landjut usianja berdiri di 
depan apa jang dulu merupakan   rurat PBB jang pertama sedjum 

lah 10 djuta dollar akan ditang 
gung oleh semua anggotanja, 

Dengan suara 57 pro, 
dan 9 blangko 

  

  

Lamhege Kebudajaar indonesia 

Kan. Batavipasch Gerootichep 
van Kunstenan Watenschsppan   
  

8 anti grisdan Perantjis. Kira? “js 
panitia tsb. menje seluruh kota Port Said sudah di 

  

tempat tinggal mereka. 
Tinggal daerah pelabuhan sa- 

dja jeng masih ada pasukan? Ing 
dari 

  

ia ada di Port Said, ia mende- 
ngarkan komandan Inggris-Peran 
tjis, Stockwell, menjebut peristi- 
wa2 selangkah demi selangkah 
jang membawa pasukan2nja ke 
Port Said.   

1/4 Kota Port Said Jg P 
duknja Dihantjurkan Inggr- 

»Pada waktu pasukan2 pajung- 
nja turun, Stockwell tahu bahwa   
serahkan kepada Kepolisian PBB, 
jang ' kemudian  menjerahkannja 
kembali kepada gubernur kota 
Port Said (pemerintahan agresor 
sudah akan meninggalkan pelabu 
han Port Said. 
Walaupun sudah 6 minggu la- 

manja dinjatakan penghentian tem 
bak-menembak, namun kehidupan 

dibagian kota jang tidak hantjur 
karena pemboman, kini sama se 
kali belum normal, Pintu2 rumah 
masih tutup, hanja beberapa toko 
jang buka, bank2, kantor2 pos 
dan telegraf belum buka, dan di 
djalan-djalan hampir tidak tam- 
pak kendaraan. 

Didalam kota sudah ada lebih 
dari 2.000 anggota Polisi PBB, 
dan didjalan-djalan mereka lebih 
banjak kelihatan daripada pen- 
duduk, 

Djumlah jang tepat - daripada 
penduduk jang tewas dalam se- 
rangan2 Inggris-Perantjis tidak di 

    

Akan 
  

Setelah Pisah 
33 Tahun 

  

. 

  

tika pak Semaun tiba kemaren 
Gikalungi rangkaian kembang 

  
| telah dimuiai Kamis j.b.I. di 

       5 

Dua buah gambar jang diambil disetasiun “Tawang Semarang ke- 
siang. Gambar kiai: Pak Semaun 

Merah Putih sebagai tanda pengaju- 
bagya selamat data. Gambar kanan: anggauta2 Panitia Penjam- 

butan ketika diperkenalkan kepada pak Semaun. 

Malaya ,,Sehidup Se: 
Ra "4g - 1 mati", Dengan Inggris - 
Malaya Merdeka Tidak Mungkin Netral 

— Malaya Butuhkan Bantuan Uang 
Inggris —Kata Tk. Abd Rachman 

SIDANG PERTAMA daripada perundingan antara Mala 
ya dan Inggris mengenai masatah2 pertahanan dan keuangan 

London. Ketua menteri Perse- 
kutuan Tanah Melaju, Tengku Abdul Rahman, menurut sum- 
ber2 jang patut dipertjaja mengatakan dalam pidato pembu- 
kaannja bahwa Malaya telah mengambil keputusan ,,jang tidak 
dapat ditjabut kembali,” jaitu : Malaya jang sudah merdeka 
(mulai 31 Agustus 1957) akan tetap duduk dalam lingkungan 
Commonwealth. 

Blok 

keluarga 

dua: ,.berserikat dengan 
Komunis atau dengan 

|besar Commonwealth Inggris”. 
»Bagi Malaya, jang  mempu- 

njai musuh Komunis jang 
ditengah-tengahnja, tidak ada ke- 

memi- 
lih. Dan pilihannja ialah: tetap 
dalam Commonwealth. Ini tak 
bisa ditjabut kembali”, kata Ab- 
dul Rahman. 

Sidang Kamis jbl. terutama me 
ngenai rentjana perdjandjian per- 
tahanan dan bantu-membantu, jg 
menurut dugaan skan mulai ber 
aku apabila Malaya mendjadi 
»negara Commonwealth jang mer 
deka”. 

  

garis-besarnja sadja sebagaimana 
dapat ditangkapnja diluar negeri. 
api waktu itu dia sudah jakin, 
bahwa. Republik Indonesia pasti 
menang. Kemudian Semaun me- 
njatakan bahwa ia telah meng- 
usahakan sokongan moril dari So 
vjet Uni sewaktu revolusi kemer 
dekaan Indonesia meletus demi 
kepentingan perdjuangan kemer- 

Tapi 
ada seorang Indonesia di Mos- 
kow waktu itu' jang berusaha 
merintangi usaha tsb. Atas desa 
kan wartawan, siapa orang Indo 
nesia itu, achirnja Semaun men- 
djawab, bahwa orang itu sudah 
meninggal dunia, ialah “Musso. 
Demikian Semaun dalam konpe- 
rensi persnja Djum'at kemarin. 

Komplotan Anti Nasser 
Didukung Oleh Pengi- 

kut' Radja Farouk 
MENJAMBUNG TULISAN wartawan harian Amerik 

cgram & Sun” (jang kita mua 
dihalaman 3 — Red. SM), bahwa pemerintah Mesir berhasi 

ang menurut rentjana henda' 
merebut kekuasaan pada saat Inggris-Perantjis merjerbu Mesi 

pemerintahan jang pro Inggris, sete 
rusnja wartawan Ned Sparks mengatakan bahwa diantara g 
rombolan komplotan ini terdapat : 

serdadu2 itu membawa nomor tc 
lepon dari orang2 jang merupa- 
kan komplotan itu. Kata Stock- 
well, beberapa diantara orang? 
itu bisa berhasil ditelepon, tap 
lain2nja tidak. Rupa2nja orang2 
jang keliru (jang dimaksudkannja 
pemerintah Nasser) masih ber- 
kuasa di Kairo”, 

.Daftar nomor telepon dengan 
dizm2 lenjap. Kalan itu sampai 
diatuh ketangan Nasser, tentu: 
nja dimasukkan kolom  kemati- 
an. Banjak diantara mereka jang 
sekarang meringkuk dalam pen- 
siara. Ada lagi jang menggigi! 
berpeluh dingin kalau dengar 
pintu diketok2”. (Antara-UP), 

adat Pendu- 
Perantjis 

ketahui, tapi menurut keterangan 
gubernur kota sekurang-kurang- 
nja 2.000 orang. 8 
Tembok2 ditempeli poster2 be 

sar dan gambar2 Presiden Nas- 
ser. Poster2 berbunji: ,,Nasser 
naik, Eden lenjap!” ,,Selamat dja 
lan ke-neraka, Eden!” . ,,Enjah 
kau, andjing2 Inggris kotor!” 

Demikian a.l. tulis wartawan 

Sementara itu George Wigg 
(Partai Buruh Inggris) meng- 
umumkan bahwa menurut ketera 
ngan seorang konsul Amerika Se 
rikat, ' djumlah korban dipihak 
penduduk sipil Port Said jg me 
nurut pengumuman komando ting 
gi Inggris-Perantjis di Cyprus 
»hanja 100 orang tewas dan 540 
orang luka2”, ,,amat  menjolok 
mata salahnja''. 

Konsul Amerika Serikat me- 
ngatakna bahwa sSekurang2nja 
2.000 orang telah tewas'', (Ant,) 

ymaka sekalipun tak pernah ter- 

  
  

| Seterusnja ia mengatakan da-! Abdul Raliman mengatakan y— 
(lam sidang tertutup itu,  bahwa|kata sumber keterangan — bah- 
Malaya harus pilih satu antara|wa ia dan para menteri Malaya 

jakin bahwa sebelum  pasukan2 
Inggris dan Commopwealth jang 
akan ditempatkan di Malaya «se 

suai dengan perdj#ndjian itu da 
aktif pat dipakai, eerlebih dulu harps 

diadakan konsultasi dan “disetu 
djui oleh pemerintah Malaya. 

: Pemerintah Malaya berpenda- 
pat bahwa status jang sekarang, 
(dalam mana anggota2 angkatan 
Iperang Inggris jang beroperasi 
di Malaya tunduk kepada juris- 
diksi jang sama — baik dilapang 
an sivil maupun kriminil — se- 
perti anggota2 angkatare Perang 
Malaya, harus tetap berlaku. 

»Malaya sehidup-semati 
dengam Inggris” 

Dikatakannja bahwa 
akan sama terapung atau sama 
tenggelam dengan steman2-nja, 
jakni Inggris dan Commonwealih 
jang dipimpin dan mendapat 
Hham dari Inggris.” 

Mengenai masalah agressi Ing- 
gris terhadap Mesir, Abdul Rah- 
man menuruf sumber keterangan 
tadi mengatakan kepada menteri 
djadjahan Inggris Lennox Boyd, 
bahwa pada suatu ketika di Ma- 
laya memang ,,ada bahaja bah- 
wa akan terdjadi demonstrasi? 
anti Inggris, demonstrasi2 jang 
timbul dari emosi2 keagamaan 
dan simpati2 jang berdasarkan 
tradisi dengan Mesir dan Dunia 
Arab.” 

Tapi, kata ketua menteri, ,,se 
telah ia mengatakan kepada rak 
jat Malaya bahwa biarpun ada. 
persengketaan antara Inggris dan 
Mesir mereka harus bersikap ne 
tral sama sekali dalam hal ini, 

Malaya 

djadi demonstrasi2 “anti Inggris” 
atau terdengar utjapan2 anti Ing 
gris. 1 

Abdul 
bahwa ia harus menitik-beratkan 
hal ini, karena ini penting sekali 
bagi hubungan dimasa depan an 
tara Malaya dan Inggris. Hubu 
ngan ini hanja bisa didasarkan 
atas ' aku-mengakui sepenuhnja 
dan dengan rela-hati kedaulatan 
mereka. 

Seterusnja ia mengatakan bhw 
perdjandjian pertahanan jg “akan 
dirundingkanjna dgn menteri dja 
djahan Ingrgis itu — baik dalam 
kata2nja maupun Semangatnja — 
harus membajangkan kemerdeka- 
an dan kedaulatan penuh Malaya 
baru. 

»Tentara pendudukan”, 
Abdul Rahman menandaskan 

bahwa  perdjandjian pertahanan 
Malaya-Inggris itu tidak boleh 
muat sesuatu clausule atau sjarat 
ataupun perkataan2 jang menjing 
gung kemerdekaan dan kedaula- 
tan Malaya. 

Kalau sampai ada, maka itu 
segera akan didjadikan "sendjata 
»Oleh anasir2 subversif jang hen 
dak menjerang pemerintah Mala 
ya dan merongrongi  kekuasaan- 
nja serta kewibawaannja, dgn. 
alasan Gahwa walaupun Malaya 
sudah menerima kemerdekaan dgn 
tangan sebelah, namun dengan 
tangan lainnja  melemparkannja 
lagi... 

Dikatakannja bahwa ia dan re 
kan2nja "tahu bahwa  pasukan2 
Inggris & Commonwealth ditem 
patkan di Malaya atas perminta 
an pemerintah Malaya, . sebagai 
temaa2 dan sekutu2 dalam per- 
djoangan melawan Komunisme 
dan sebagai pendjaga terhadap 
antjaman2 dimasa depan terha- 
dap kemerdekaannja”, 

"Tapi terutama kaum "Komunis 
tentunjasakan menuduh bahwa 
pasukan2 Inggris itu merupakan 
pasukan2 pendudukan, Ini harus 
dihindarkan sekuat tenaga”, kata 
Abdul Rahman, 
Abdul Rahman kemudian me- 

ngatakan bahwa Malaya -membu 
tuhkan bentuan uang dari Ings 
gris. Rentjana kemadjuan ekono 
mi dan kesedjahteraan Malaya 
ini merupakan bagian dari per 
djoangan melawan Komunisme - 
dn karena sadar bahwa perang 
melawan gerilja itu menelan bia 
ja besar, 
Menurut AFP, naskah pidato 

Abdul Rahman dibagi-basikan ke 
pada pers London. tapi beberapa 
hal ig harus dirahasiaka, tidak 
dimuat, (Antara-UP-AFP), 
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' Dengan akte notaris tanggal 2 Juli 1956 No. 3, telah didirikan 
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LV. »Suara Merdeka” 
Hetami 

nu Redaksi 1228 Sen 
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| Perhatian Para 

   akan bahwa mulai 1 Djanuari 

9571 harga lengganan ,,Suara Merdeka” dipersa- 
“makan dengan harga harian2 lainnja di Djawa Tengah 
ini. Diadinja mulai 1 Djanuari nanti harga lengganan 
Suara Merdeka” mendjadi Rp. 14,— (empat belas rupiah), 
belum termasuk materai, untuk Semarang dan luar 'kota 

   

    
. 

eba an para lengganan maklam, selama ini 
harga lengganan ,,Suara Merdeka” adalah Rp. 12,70 untuk 
Semarahg dan Rp. 13,70 untuk luar kota Semarang, harga 
mana adalah harga jang Sangat rendah, bukan sadja untuk 
daerah Djawa Tengah ini, tetapi boleh dikata djuga untuk 
selaruh Indonesia. Jang demikian itu memang sesuai dgn. 
ijita2 penerbit harian ini jang selalu mentjita-tjitakan | pe- 
Berbifin Bat jang baik, modern, tetapi dengan harga jg 
serendah-rendahnja. : 

Tetapi perongkosan2 jang tidak ,,stabiel” jang bahkan 
selalu ber-tendens menaik, menjebabkan kita tidak kuat 
lagi mempertahankan harga jang demikian rendah itu. 
Maka itu dengan hati jang berat sekali, mulai 1 Djanuari 
1957 nanti, kami terpaksa menjamakan harga lengganan 

“Suara Merdeka” ini. sesuai dengan harga harian-harian di 
Djawa-YTengah fainnja mendjati Rp. 14,— (belum terhitung 
materai) untuk Semarang dan luar kota Semarang. 

Harga Djawa-Tengah” ini toh masih terendah sendiri 
bila dibanding dengan harga2 dilain-lain kota di Indonesia. 

Kami mengharap para pembatja akan memaklumi 
» kesulitan2 kita dan tidak akan berkeberatan dgn perobahan 

harga tadi. 
Terima kasih ! 

: ' PENERBIT ,SUARA MERDEKA”     
  

-.Kolonel Abimanju Mena- 
ati Panggilan KSAD “' 
P2NGLIMA TT. VI Tandjungpura, Kolonel Abimanju, 

hari Kemis petang djam 17.30 tiba di Djakarta dengan pesawat 
terbang dari Bandjarmasin. Djurubitjara Angkatan Darat atas 
pertanjaan ,,Antara” Kemis malam menerangkan, bahwa keda 
tangan Kolonel Abimanju di Djakarta ini adalah untuk me 
menuhi panggilan KSAD guna memberikan keterangan2 dim 

al desa. Latihan jang pertama ka KSAD atas kebidjaksanaan jg di- 
djalankan KSAD dalam menghada 

Lubis es. 
Karena adanja protes tersebut ser 

dari tiap2 kabupa- ta tindakan2 Abimanju di territo- 
di Djawatehgah ini:.riumnja, maka -ia dipanggil meng 

Ii diadakan ini, hanja berlang- 
sung untuk 2 hari sadja dan dari 
sedjumlah pengikut jang ada ma 
sing2 bera: 

.ten jang 
Sekembali mereka ditempat ma 

sing2 diharapkan bisa mendjadi | 
motor akan lebih madjunja orga 
nisasi2 desa jang belakangan tam 
paknja sedang dalam keadaan 
menumbuh. : : 7 
Menurut tjatatan Kantor Sosial - 

Inspeksi . Djawatan jang mem- 3 ASEM 
bimbing adanja organisasi? sosial 

MALAM HIBURAN T.H.H.K. 

pi. persoalan Zulkifli 

hadap KSAD. 
Seperti 

Agung. . 

desa itu, didaerab ini sedjak 1955 
telah tertjatat 2.931 .,Lembaga So- 
sial Desa” dan belum terhitung | 
944 »Badan Sosial Desa” jang| Baru2 ini dirumah sekolah ,.T. 
tumbuh diddesa2 sebelum 1952.)H.H.K.” di Lasem telah diadakan 
Daerah Djawa Tengah memiliki|,,malam hiburan” 
8.925 desa. : 
LSD dan BSD dibentuk didesa? |mai. 

Gengan maksud untuk »mendji-) Malam hiburan 
wai” penduduk setempat dalam tuk mempererat tali 

bersama disitu, 
mana 

bantu mereka jang miskin, dan beberapa pertundjukan 

  

Dengan akte notaris tanggal 16 November 1956 No. 47, maka 
telah diadakan perobahan nama 

“1N. V. Perseroan Dagang KWEE CHIN THO" : 
(KWEE CHIN THO TRADING COMPANY LIMITED) 

MENDJADI 
nN. V. Perseroan Dagang PANDARAN" 
(PANDARAN TRADING COMPANY LIMITED) 

berkedudukan di Semarang. 
DIREKSI. 

£ Taakik  - 

' Pembi 
gagah Bi" Pemberitahua

n 

KEPADA PARA LANGGANAN DIBERITAHUKAN bahwa 

P. T. PIOGA VEEM 
TJAB. SEMARANG 

mulai tg. 20 Desember 1956 kantor bg. In- Uitklaring & 
Expeditie pindah di djalan SUARI 26 SEMARANG. 

Hendaknja para langganan mengetahui adanja. 

P,T. PIOGA VEEM 
  

  

ita. 31,1 2 d Ta, Semarang Sa Sa Ka ang 
maen Ta 2. 2. WONOSOBO Makmur & Terdjamin 
Anak Tuan kurang madju sekolah umum. 
Kami sanggup membimbing anak Tuan kearah keahlian, agar 
dapat berdaja upaja dengan kepertjajaan diri sendiri dengan dia- - 
lan mendjadi ahli djahit jang sempurna, teratur dan beridjazah. . 
sehingga hidupnja makmur dan terdjamin. 

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

Didirikan tahun 1940 gan terkenal dimana-mana. 
Uang beladjar Rp. 30,— sebulart. 
Lama beladjar menurut ketjakapannja. Alat dan bahan beladjar 
Gitanggung sekolahan. .. " 
Internaat, in de kost, disediakan. : 
  

  

PERSEROAN TERBATAS i 
»N. V. UNION TRADING COMPANY LIMITED” 

berkedudukan di SEMARANG 
Dalam perseroan terbatas tersebut telah dimasukkan semua aktiva 
dan passiva dari perseroan commanditair ,,UNION TRADING 
COMPANY”, berkedudukan di Semarang, djalan Mpu Tantular ll, 
menurut keadaannja pada tanggal 30 Juni 1956, jang terachir di- 
pilaik3n seharga Rp. 1:000.000.. — dan sampai kini adalah milik 
Tuan-Tuan TAN TJIEN LIEN, LIEM TING PIOE, SIH KIK 
HWAN dan KWEE SING KHAY. 
Keberatan-keberatan dan sanggahan-sanggahan atas pemasukan 

    
Pededuhaadeeahuhua baba Padahal ee hh 

Dj. Merak (Purwodinatan Utara) tia) 
Ekspedisi 2087 Smg 

telah” dikabarkan pula, 
masalah Abimanju itu telah pula 
diserahkan kepada Djaksa Tentara 

dengan dapat 
(perhatian besar dari chalajak ra 

itu sekedar un 
hubungan 

usahanja. membangun masjarakat antara wali murrid dan pengurus, 
misalnja, bagai- dengan memperkenalkan buah ha rawitan. 

tjara hidup bergotong-ro- sil pekerdjaan tangan dari anak? 
jong, perbaiki perekonomian, mem 'murid tsb. dan diramaikan pula ' Sandiwara Radio. 22,15 

seni tarijmalam. 23,00 Klenengan oleh Ka 

Pati. 13,10 Orkes Kurengkeng. 13,30 

  

SP IU PN 

Selamat Datang Pak Semaun 
Lai Saka pe Beban Mba Bea lesi dika 

Semarang setelah meninggalkanaja selam 39 tahan, Chat bag 
kota Semarang kembalinja pak Semaun ini mempunjai arti ana 

@ 

  

    
      

        pelbagai hal, ada jatig menggembirakan tetapi ada jang mengetje- 
wakan, : 1 1 3 

— — — Namun kita penduduk Semarang semuanja jakin, bahwa 
kembalinja pak Semaun ditengah2 rakjat Semarang jang pernah 
dipimpinnja ikut memelopori perdjoangan kemerdekaan itu, sedikit 
banjak akan menambah, setidak?nja memulihkan dan menebalkan 
kepertjajaan kita, bahwa kita pun termasuk rakjat pedjoang jang| 
sudah punja sedjarah gemilang. : 
DA — Oleh arenanja bersama2 segenap rakjat Semarang kita 
mengutjap: Selamat Datang Pak Semaun! bi 

Aa Laman 2 naga penting, karena djustru dikota kita indah 33 tahu il. pak ina map Kek ARGA ENGGA : membakar semangat perdjoangan rakjat untuk melawan pendjadj ULM. KOTA: Suara Merdeka” (dengan materai) — Rp. 13,—|| Belanda. ' NN TA 0 
Suara Merdeka”/,,Minggu Ini”. Rp. 13,— 4 Kp. 3:— — Rp. t6s—J| — — — Rakjat Semarang boleh merasa bangga mempunjai se- KOTA: ,Suara Merdeka” (dengan materai) — Rp. 14,—|| djarah perdjoangan jang gemilang, jang dulu dipimpin oleh pak tara Merdeka”/,,Minggu Ini” Rp. 14,— 4 Rp. 3— — Rp. 17,— Semaun. Tapi dalam djangka waktu 33 tahun memang banjak jang | Harga Advertensi ,,Suara Merdeka” Rp. 0,95 per mm.-kolom. bisa berobah. Mungkin dalam mendjumpai kembali kota Semarang IJERAN : ,,Suara Merdeka? Rp.9,75. ,,Minggu Ini” Rp. L— |i setelah ditinggalkan selama itu, pak Semaun akan menemukan |   

, - ai « . | 4 Rasa Hormat Bagi Ke- 
.. muliaan Manusia 
" Dan Perlunja Kesedjahteraan Bagi Setiap 
Orang Merupakan Prinsip Politik Peme- 
rintah India Uan '/Amerika — Kominike 

Nehru-Eisenhower ) 
PERUNDINGAN?2 antara P.M. India Jawaharlal Nehru dan 

sendiri, malam Kemis telah diachiri dengan suatu djamuan makan 

  

dadali mM. h & 

(pada waktu ini membikin segarnja ingatan 

kota ini pada kira2 tahun 1912. 

presiden A.S. Eisenhower jang dilakukan antara kedua mereka | 

  

detil oh 

Mengenangkan Sedjarah Perdjoan 
—Kuwih Bolang Baling Dan: 

Dalang Kromolejo Penjiu 
x 

      e 

    

NJA KEMBALI SEMAUN 

  

ugenangkan kembali kehidupan dikota Semarang pada kira2 
30 — 40 tahun jang lampau, jakni waktu Semaun mendjadi 
penduduk kota ini. Orang menamakan masa itu dengan sebu 
tan ,,djaman Semaun”. Tiap2 orang Semarang jang sudah lan 
djut usianja bila mendengar nama Semaun, pasti akan terlin 
tas dalam ingatannja segala kedjadian2 dalam djaman Semaun 

sukar tahun 1923. ' 
Selama masa itu Semaun dike 

'nal sebagai seorang pengandjur 
untuk menentang kekuasaan pe 
merintah djadjahan Hindia Be- 
'landa. Ia dikenal sebagai seorang 
jang konsekwen dan berani me 

| nanggung risiko aras andjuran- 
andjurannja. 

Dengan pidatonja dalam baha 
sa Djawa-lugu Semaun pandai 
memberikan pengertian kepada 
rakjat tentang kekedjaman-keke 
djaman pemerintahan Hindia Be: 
landa. Im pandai membikin rak 
jat mendjadi sadar akan kehor 
matan dan. harga dirinja sebagai 
bangsa jang pernah djaja.  Se- 

Bagi orang Semarang 
memisahkan nama Semaun dgn 
segala peristiwa2 jang terdjadi 
di Semarang itu jakni antar, ta 
hun 1912.-— 1926. Sangat besar 
pengaruh Semaun pada masa itu 
hingga ia mendapat sympathie 
dan dukungan kuat dari rakjat, 
dan sebaliknja ia djuga merupa 
kan musuh nomer setu bagi ps 
merintah djadjiahan Hindia Be- 
landa. : 

Munitulnja nam, Semaun di 
Semarang adalah bersamaan dgn 
'ahirnja Serikat Islam (S.L) di 

la ditangkap dan tidak dilepas- 
kan d'tengah2 rakjat lagi “pada 

  

    antara kedua mereka sendiri pula.  Perundingan2 -antara kedua 
pemimpin negara jang dilakukan sedjak hari Senen jl. di Gettys- 
burg (Pennsyivania) itu 'seluruhnja berlangsung selama hampir 

260 djam. 
Dikabarkan bahwa selama perglah Nehru 

shington dikatekan bhw Nehru itemuan mereka itu, kedua ahli 
negara tsb. telah mengambil ke-Jdan Eisenhower jakin bahwa pe 

jagertian lebih besar jang tertja- “ putusan untuk mengeluarkan sua 

pai dalam perundingan itu akan | tu pernjataan bersama, jang di- 
fumumkan oleh Gedung Putih Kelmemudahkan usaha India dan 
mis pagi. Amerika Serikat untuk memper 

  
Komunike perundingan 
Nehru Eisenhower, 

Presiden Eisenhower dan per- 
. dana menteri Nehru hari Kamis 
| mengatakan bahwa perundingan- 
nja jang bersedjarah itu selama 
4 hari telah memperkuat adanja 
persetudjuan luas antara India 
dan Amerika Serikat, dan bahwa 
mereka berpendapat perundingan 
nja itu dapat membantu mentja- 
pai perdamaian dunia, 
Dalam komunike bersama jang 

diumumkan Gedung Putih  sete- 

ra persahabatan diantara nega- 
ra-negara . sesuai “dgn prinsip 
PBB. 

Tekst komunike. 
Tekst komunike itu sendiri ada 

Ilah sebagai berikut: 
Perdana menteri Nehru dan 

presiden Eisenhower sedjak la- 
ma menghendaki mengadakan 
pertemuan utk  membitjarakan 
masalah2 dunia dewasa ini. Da- 
lam pertemuan-selama 3 hari di 
Washington dan sehari di Get- 
tysburgh mereka telah mendapat 
kan kesempatan untuk mengada 

  

  

  

idang ketentaraan. Kolonel Abimanju, menurut keterangan, ip @& “Sikan perundingan setjara terus : 3 : # Be 3 S an . 5 g j 1 akan mepghadan KSAD pada hari Djun'at ini. es BE, 24 TG terang mengenai banjak soal 
. T Eu Mengenai persoalan olone Ng enting bagi kedua necara itu. 
PURWOREDJO Abimanju tersebut djurubitjara an 1 Pp an ai g it Car. 2 
LATIHAN KILAT BAGI SOSI- Angkatan Darat. ,belum bersedia : , & | seruntingan Itu memperkuat 

AL DESA. memberikan ketetangan2 lebih SIARAN RADIO R. I ipersetudjuan luas antara India 
Baru2 ini di. Purworedjo telah djauh. PER Gap ima Aan a Pe Pe “dan Amerika Serikat jang teri- 

dibuka latihan kilat untuk meng nju belum lama berselang tela g An E 2 - Bani 
Pembleng kader2 organisasi sosi menjampaikan protesnja - kepada SEMARANG, 24 Des. 1956: kat persahabatan karena mahsui 

Djam 06.25 Suara bersama. 06.45 
Melmut Zacharias. 01,10 - Rajuan 
Sam Saimun. 07,45 Orkes “Purba. 
13,15 O. ,H. Pemuda Maluku. 13,45 
Musik Ballet. 14,10 Dendang 'Te- 
runa. 17.00 Klenengan Sore. 18,15 
Hidangan “Corps Musik. -. 18,30 5 2 : 
Ruang CPRAD. 18,45 Hidangan Mat bagi kemuliaan manusia dan 
Corps Musik (landjutan). 19,30 perlunja ada kesedjahteraan pagi 
Ruang Minggu Ini. 20,30 Rajuan Ka 5 an J PAR 
Malam. 21,00 Siran Penerangan. p Orang. : . 

an Par dan untuk Pendengar. Perdana menteri dan presiden 
'22,15 Dari dan untuk Pendengar kini jakin bahwa ngertian !e- | andjutan). 23.00 Sandiwara, Ra- fih Ain kentang Sena F Sek dio. 23.45 Mendjelang Malam Su 0. 5 & PORU Na a (gi. 24.00 Missa Sutji malam. 01.30 ara ne tertjapai dalam pe Penutup. 2 rundingan2 itu akan dapat me 
Naa sean Na Mn an mudahkan usaha India dan Ame 

Irama Indonesia. 07,20 Tionghoa |tika Serikat untuk memperoleh hu modern. 07,30 Jack Simpson. 07,45 |bungan damai dan setjara persa 
habatan di antara negara? sesuai 
uengan prinsip2 PRB. 

iPaul Wester. 13,10 Klenengan da 

PM Nehru akan temui 

ri Kraton. 14,16 Klenengan dari 
Kraton (landjutan). 17,090 Dunia 

PM Chou En Lai sepu- 
langnja dari A.S. dan 

anak2. 17,40 Varia Djawa Tengah. 

Kanada, 5 

117,50 Rajuan Putri. 18,15 Mahar- 

Dikabarkan lebih djauh, bah- 

tudjuannja serupa dam merek: 
mendjundjung . tinggi Prinsip de 
mokrasi 'bebas. Prinsip dan 'poli 

tik pemerintah2 India dan Ameri 

|gya Sang Penebus. 18,30 Seni Ka 
19,30 Ikutilah Madjalah 

20,30 Imbauan Malam. 21,26 
Bisikan 

'Kkita. 

sebagainja. .. Isebagai penghibur. (rawitan Stvdio. 24.00 Missa Sutji. NA PM Nehru sekembalinja da- Tiap2  LSD/BSD diurus oleh | Dalam pertundjukan2 seni tari 02,09 Penutup. ri kundjungannja ke A.S. dan sedikitnja 5 orang terpilih dari tadi antara lain jang menarik per JOGJAKARTA, 24 Des. 1956: Kanada, pada tanggal 30 Desem . golongan tjendikiawan jang ada hatian adalah: seni tari Atjeh, Djam 06.25. Suara Kartini dll. ber j.a.d. akan menemui PM didesa itu. -tari lilin dan tari tani. 106.45 Buah  Tjiptaan  Ketelbey. La RRT Chou Eri Lai. Ia akan mem 
beritahukan kepada PM R.R.T. 
itu tentang kesimpulan2 jang te- 
lah ia tjapai dari perundingan2 
nja dgn presiden  Eisenhower. 
Sementara itu pendjabat2 tinggi 
ALS. tertentu. setjara perseora- 
ngan malam Kemis menjatakan 
pendapatnja bahwa warganegara 
negara ALS. terachir jang dita- 
han oleh pemerintah RRT (se- 
muanja berdjumlah 10 orang) 

107,20 Dari Tanah Priangan. 07,30 
Suara Petti Page. 07,45 Trio Mo- 
raza. 13,10 Keliling Pulau Djawa 

113,15 Orkes" Xavier Cugat. 14,10 
| Hidangan Orkes Studio Makasar, 
117.00 Dongengan untuk Kkanak2. 
117,40 Reog Ponorogo. ' 18,15 Nien 
jdan Adi meraju. 18,30 Krontjong 
Sendja. 19,40 Njanjian Tionghoa. 
20,15. Intermezzo. 20,30 Bisikan 
Malam. 20,45 Menjongsong Hari 
Natal 21,10 Untuk Kesedjahtera 
an Kel. kita. 21,30 Wajang Golek. 
2210 Wajang Golek (landjutan). 
24.00 Misa Sutji. 62,00 Penutup. 
DJAKARTA, 24 Des. 1956: 
Djam 06.10 Kwartet Harry. 06.30 

Orkes Pantja Ria. 07,20 Orkes Me 

mungkin akan dibebaskan sebe- 
lum pertemuan antara kedua peri 
dana menteri itu. (Antara). 

Sa Ma Ta AA Mt “R0 “R0 UN SU Kesenian Madura. 14,10 Radio Or' 
kes Surakarta. 17,00 Dagelan Ma 
taram. 17,30 Orkes Progressip. 
18,30 Mimbar Suara Nusantara. 
19,30 Ilmu dan Seni. 21,15 Seni Sunda Studio Djakarta. 23,00 San 
diwara Hari Natal. 24.00 Penutup. TJIREBON, 24 Des. 1956:   

t 

kan 
dulu tidak akan luput dari 'intie- 
ran polisi 
Kchtingen dienst-nja, 
dikenal dgn. singkatannja P.LD, 

Djam 06.10 Rajuan Sajekti dll. 
06.30 Menir Muda dkk. 07,10. Ro- berto Ingleg. 07,30 Bingkisan dari Studio kita. 13,10 Irama Digema- 
ri. 13,40 Henry Rene dil. 14,10 Irama Kwartet. 17,00 Peladjaran Njanji. 17,30 Siaran A.P, 1815! Ruangan Penerangan. 18,30 Gitar 
dan Njanji. 19,20 Alam Minahasa, 
19,30 Orkes Munoco. 20.15 Tjipta an Brahms. 20,30 Gelanggang Wa 

  
1 

  

PENISILIN DIBESLAH. 
Atas kegiatan polisi ekonomi 

di Wonosobo belum lama ini te 
lah dapat disita sebuah peti be 
risl penisilin sebanjak 500 tube 
a 10 ce. Penisilin gelap itu dike 
tahui berada di toko obat Ong 

  

  

meninggalkan Wa- #3 

oleh hubungan damai dan setjat 4 

ka Serikat berdasarkan rasa horl: 

I sehari. 3, Menuntut 8 djam ker 
'Idja sehari. 4. Agar difdakan ai 

Ita pengurus VSTP jans ditang- 

    na 

1 

  

— BEKAS GEDUNG V,S.T.P, — 
Gedung jang tampak pada gambar diatas pernah memiliki sedjarah 
jang gemilang bagi perdjoangan bangsa. Ketika di Semarang ber- 
langsung umum th. 1923, gedung V,S,T.P, itu merupa- 
kan pos bagi para pemogok. Berulang? polisi Belanda melakukan 
penggrebegan kegedung tsb. Sekarang sudah ditempati suatu kantor 
dagang (N.V.) dan letaknja didjalan Purwodinatan Semarang 

menghadap sampingnja Kantor Penempatan Tenaga, 

Semaan Ditangkap & 
Semgz.iMogok Umum 
Pasar2 Tutup —,Pelajan2 Rumeh Tangga 
Ikut Berhenti,Kerdja—VSTP Pelopor! 

Pemogokan Th. 1923 « 
— Oleh: Wartawan Kita — 

»SEMAUN DITANGKAP Belanda lalu pemogokan 
umum dimulai”. Demikian djawaban hampir setiap orang2 tua 
Ci Semarang bila ditanja mengenai pemogokan “umum jang ter 
djadi dalam tahun 1926 di Semarang. Ada pula sementara 
orang jang berkata, bahwa pemogokan umum th. 1923 itu 
merupakan aksi kaum buruh jang terbesar, dan dalam sedjarah 
perdjoangan kaum buruh belum ada jang memadai besarnja 
aksi jang terdjadi seperti waktu itu. PA 

landa dari Kantor Partai Komu- 
nis waktu itu di Tegalwareng Se 
marang Semaun tidak diberi ke: 
sempatan untuk menengok isteri 
nja jang akan melahirkan, hingga 
dengan demikian ia hanja pesan 
sadja pada kawan2nja jang me- 
njaksikan penangkapan itu, Ka- 

lau baji jang akan lahir itu pe- 
rempuan biar isterinja jang mem- 
berikan nama. Tapi kalau baji 
itu nanti lelaki supaja diberi na- 
ma Logika. Ternjata kemudian 
baji itu lahir lelaki dan diberi 
nama Logika jang sekarang di- 
ganti Lukito, 

Pada petang harinja “sesudah 
Semaun ditangkap, digedung Se- 
rikat Rakjat (sekarang GRI) di: 
Gendong diadakan rapat umum 
lagi. Keputusan jang diambil da- 
lam rapat umum pagi hari di 
Aloon2 sebelum Semaun ditang- 
kap, dibitjarakan lagi dirapat 
umum petang hari di Gendong 
untuk dilaksanakan, jakni pemo- 
gokan umum karena seorang ang 
gauta pengurus VSTP (Semaun) 
ternjata telah ditangkap. Diputus 
kan bahwa pemogokan umum. di 
mulai besok harinja, djadi pa- 
da tgl. 12 Nopember 1923. 

Pemogokan berlangsung sam- 
pai beberapa hari dan dalam pa 
da itu pihak pemerintahan djadja 
han terus melakukan penang- 
kapan2 terhadap mereka jang di 
anggap mempelopori pemogokan! 
umum. Orang2 dari VSTP sen- 
diri ketjuali banjak jang ditang 
kap kabarnja djuga banjak jang 
dipetjat. Ketika masa pemogok- 
2 sembojan2 ,,satu buat semua 

baterai ea pa an semua buat satu”, dan ,,sa- 
Pena Ban aa MN Yng rata sama rasa jang ditekan 
lantiarkan pemogoka, amum, Ra Kan oleh Semaun kepada: rakjat 
pat umum ini didakan pada tgl. sebelum ia ditangkap, makin ber 
11 Nopember 1923 pagi. tambah populer. Semaun sendiri 

: sesudah ditangkap pada tanggal 
11 Nopember 1923 siang hari, 

“   
Pendapat mengenai ukuran be 

sarnja aksi itu bisa dimengerti, 
kalau di ingat bahwa waktu pe- 
mogokan umum itu dilaksanakan 
semua buruh 'ikut mogok. Kere 
ta api tidak berdjalan, perahu2 
terapung, gudang2 tutup, peker 
dja-pekerdja pelabuhan tidak be 
kerdja, kendaraan bermotor, ge- 
robak dan dokar tidak berdja- 
lan, pasar2 tutup karena tidak 
ada jang  berdjualan, tukang? 
kebun, djongos, babu, koki se- 
muanja ikut mogok. 5 

Pemogokan umum jang ber- 
langsung sampai beberapa hari 
itu dipelopori oleh VSIP (Vere 
niging der Spoor & Tram Perso 
neel) jang tuntutannja ditolak 
oleh madjikan. Ketua VSTP pa 
da waktu itu jalah Semaun. Ber 
dasar bahan2 jang bisa kita kum 
pulkan, tuntutan VSTP jang di- 
tolak oleh madjika, pada waktu 
itu jalah sbb.: -1. VSTP tetap 
mempertahanka, .,duurte toe- 
slag” (tundjangan kemahalan). 
2. Menuntut minimum loon F. 1 

bitrage djika ada perselisihan 
madjikan dengan buruh. 
Bahan2 jans bis, dikumpulkan 

selandjutnja menjatakan, bahwa 
untuk memperdjoangkan berha. 
silnja tuntutan VSTP itu di Stad 
stuin di Aloon Semarang diads' 
kan rapat umum. Semaun berbi 
tjara den membentangkan tuntu 
tan VSTP itu. Diantar, keputu 
san2 jang diambil dalam rapat 
umum tsb. ada suatu ketentuan 
jang mengatakan kira2 sbb.: Bi 
la didalam ''memperdjoangkan 
tuntutan VSTP tadi ada anggau 

    
Semaun ditangkap pemo-   

0 : naa  Arak2an Tjaping Dan Menjjetusnj: 
108 — Oleh: Mochtar — Wartawan Kita — 

dikota Semarang itu. Kedjadian2 jang tidak akan “dapat terlupakan selama 
orang untuk me orang2 itu masih hidup: kedjadian2 jang sangat erat hubu- 

  

   

la Dirikan ,,$ 
     

ngannja dengan gerakan2 jang dilakukan oleh Semaun dengan 
i Islamnja, Serikat Rakjatnja, VSTP-nja 

Tidak akan terlupakan adanja gerakan2 korek-api S. L, ku 
wih bolang-baling S. L, arak2an ,,tjaping kropak”, dalang Kro 

jang kesemuanja ditudjukan kepa 

Serikat 

moleo, pemogokan umum 
da pendjadjah Belanda. 

maun dikenal rakjat sebagai se 
orang pergerakan, pelopor  pe- 
ngandjur anti pendjadiahan jang 
berani mengemukakan pendapat 
nja setjara terang-terangan dimu 
ka lawannnja. 

Korek api dan bolang- 
baling S.F. 

Begitu tebalnja semangat ke- 
bangsaan jang telah ditanamkan 
ditiap2 dada  rakjat Semarang 
oleh S.I. dengan -pengandjur2nja 
seperti Semaun cs. hingga pada 
waktu itu semangat kebangsaan 
sudah mulai tampak - djelas. 
Orang sudah mulai membeli ba 
rang2 kebutuhan hidup dari wa- 
rung2 Indonesia, dan berusaha 
memakai barang2 jang dihasilkan 
oleh rakjat Indonesia sendiri. 

Bagi orang Semarang jang su 
dah landjut usianja pasti masih 
ingat adanja korek api S.I. (Sa- 
rekat Islam) dan kuwih bolang- 
baling S.I. Memang, waktu itu 
jang sudah njatastampak banjak 
beredar jalah ' korek api. SI. 
dan bolang-baling S.I. Korekapi 
dan kuwih itu dihasilkan dan bi- 
kinan anggauta2 S.I. Sambutan 
rakjat terhadap usaha demikian 
itu sangat besarnja hingga ' hal 
demikian itu merupakan saingan 
jang hebat bagi pedagang2 dari 
kebangsaan lain. 

Arak2an tjaping kropak. 
Peristiwa jang tetap mendjadi 

kenang2an rakjat dalam djaman 
Semaun antaranja jakni arak2an 
.tjaping kropak” jang bersifat 
demonstrasi. Ini terdjadi pada th. 
1917 waktu menjambut  adanja 
Regering Reglement Hindia Be- 
landa no..1li dan 117. Regle- 
ment itu memuat ketentuan bah 
wa setiap orang boleh mendiri- 
kan perkumpulan asalkan tudju 
an dari perkumpulan itu tidak di 
rahasiakan. Patut diketahui, bah 
wa sebelum  adanja Reglement 
itu, orang sama sekali tidak bo- 
leh mendirikan perkumpulan. 

Dalam arak2an ,tjaping kro- 
pak” itu puluhan ribu  rakjat 
ikut mengambil bagisn. Seluruh 
peserta arak2an memakai tia- 
ping (topi bambu) jang ditjat me 
rah dan diberi tulisan S.I. Mere 
ka lebih dehulu berkumpul di 
Stadstuin di Aloon2. Disini di- 
adakan rapat umum dan Semaun 
sebagai pembitiara utama mem 
bentangkan soal Reglement tedi. 

Sesudah rapat umum arak?an 
dimulai dan menudju kehalamn 
Olymp'- Park pada waktu itu 
jakni Mlaten Tiangwie. Disini 
diadakan matiam2 h'bursn dan 
tontonan. Salah satu tontonan 
atau pertundjukan jang disenangi 
rakjat pada waktu itu ialah per 
tundiukas Wwatang golek dengan 
dalang R.M. Kromoleo. 

Serikat Kere.   Apa sebabnja orang sampai 
senang pertundjukan- wajang go- 
lek dengan dalang Kromoleo itu? 
Dalang ini memang dalang isti- 
mewa hingga namanja djuga sa- 
ngat populer dikalangan rakjat. 
R. M. Kromoleo terkenal se- 
orang dalang jang anti Belanda. 
Dalam melakukan pertundjukan 

ta Semarang Dimasa Semaun 
Merk ,,5.I.s 

Pemogokan Umum 

  

Sangat Popiler— 
arekat Kere — 

dan lain2. 

arak-arakan jang terdiri dari ber 
matjam2 atraksi dengan model- 
nja sendiri2 diiringi beraneka 
ragam  bunji2an.  Pandjangnja 
arak-arakan ini beberapa kilome 
ter dan di ikuti oleh puluhan ri- 
bu orang. 

Setalen tiap orang un- 
tuk bikin gedung, 

Pada th. 1918 Semaun mengan 
djurkan kepada rakjat agar suka 
memberi sokongan 25 sen tiap 
orang untuk membikin gedung. 
Waktu itu Semaun telah mening 
galkan S.l, jang semula dipimpin 
nja, dan mendirikan ,,Serikat 
Rakjat” jg oleh rakjat dikenal de 
ngan nama S.l, Merah. Usaha Se 
maun mendirikap gedung itu men 
dapat bantuan dari Hadji Busro 
dan H. Abduladjis Dan andjuran 
Semaun agar setiap orang mem- 
berikan sokongan 25 sen tiap 
orang tadi terniata mendapat 
sambutan jang luar biasa besar- 
nja dari rakijat, 

  
Tidak sadja berupa uang so- 

kongan jang diterimanja, melain- 

jang tertera pada gambar diatas, 

SEKAM Ob HO KEL ea 

Semarang Dizaman Semaun 

elan 

kan djuga , 
genteng, pasir, kapur dil. Malah 
ada jang menjokong tenaga se- 
tjara gotong-rojong, 

dede 

berupa batu-merah, 

  

     
Setelah gedung itu berdiri di 

beri namg Gedung Serikat R, 
jat”. Dan sekarang ini gedung 

GRI itu terkenal dengan nampy 
(Gedung Rakjat Indonesia) jang 
letaknja dikampung Gendong Se 
marang, dan kini ditempati un- 
tuk kantor beberapa organisasi 
buruh jang tergabung pada Sob 

si. : 
Hampir semua pemimpin per 

nah berbitjara dalam garluno itu 
al. jalah ' Semaun, “Sneevlier. 
Bergsma, Tan Malaka, Darsono, 
Alimin, Muso, Tjokroaminoto, 
Agus Salim, Ki Hadjar Dewanto 
ro, dr. Douwes Dekker, Bung 
Karno, Bung Hatta, Siahrir, Tri- 
murti, Dr. Sutomo dan masih 
banjak lain-lainnja. 

Pemogokan Umum. 
Puntjaknja peristiwa penting 

jang terdjadi didjaman Semaun 
di Semarang jAlah pada tahun" 
1923 ketika Semaun ditangkap 
oleh pemerintah Hindia Belanda 
dan disusul dgn berlangsungnja' 
pemogokan umum jang dipelopo- 
ri oleh Vereniging der Stoom & 
Tram Personeel (VSTP). Pelo- 
por-pelopor pemogokan - banjak 
ig. ditangkapi dan lahirlah kemu 
dian Exorbitante rechten (Hak 
Gubernur Djendral utk menana- 
kap dan mengasingkan) hingga 
achirnja banjak pelopor2 perge- 
rakan jang dibuang ke Digul, 
dan mentjetuslah pemberontakan 
terutama dari PKI dibeberapa tem 
pat di Djawa Barat dan Sumatera 
pada th. 1926 jang achirnja da 
pat. ditindas oleh Belanda dgn 
matjam2  fitnahan. Perdioangan 
melawan  pendjadjahan kemudi- 
an dilangsungkan setjara diba- 
wah tanah. (illegaal). Demikian 
lah tjukilan keadaan Semarang 
didjaman Semaun dan mengenai 
pemogokan umum itu dibentang- 

"kan dalam tulisan tersendiri. 

   
   

  

   

   

— BEKAS KANTOR P.K.I. TH. 1923. — 
Semaun ditangkap dan dibawa Belanda dari Kantor P.K.I. seperti 

Kantor itu terletak di Djl. Tegal 
sari Semarang dan peristiwa penangkapan tadi terdjadi pada tang- 
gal 11 Nopember 1923 siang hari. Bekas Kantor P.K.I. itu sekarang 

: ditempati oleh keluarga seorang guru, 

  

wen Dengan $Kata2nja 

Oleh: W. 

DARI PAK MARTOJ10, 

ngannja mengenai diri Semaun   wajang golek itu ia sangat bera- 
ai mengkritik tindakan alat-alat 
dDemerintah djadjahan- Belanda. 
fa djuga termasuk sahabat karib 
Semaun. 

Pada masa itu dalang 'Kromo- 
teo djuga mempunjai idee untuk 
membentuk organisasi jang akan 
disebut ,,Serikat Kere”. Anggau 
ta-anggautanja hanja melulu ter 
diri dari orang2 jang sangat me 
larat keadaannja. Untuk mak- 
sud membentuk organisasi itu ia 
telah mengadakan  perundingan2 
dengan Semaun. Tetapi ternjata 
kemudian bahwa Semaun tidak 
dapat menjetudjui idee Kromoleo 
ita sehingga maksud membentuk 
»Serikat Kere” achirnja diurung 
kan. . 

Menjambut S.I. dapat 
rechtspersoon. 

Diatas sudah diterangkan bah 
wa arak2an ,,tjaping kropak" ta- 
di diadakan pada tahun 1917 da 
lam hubungan dengan adanja Re: 
gering Reglement Hindia Belan- 
da no. 111 dan 117. - Sebelum 
ada arak2an tersebut, di Sema- 
rang djuga pernah dilangsungkan 
arak-arakan  'setjara ' besar-be- 
saran jakni pada tahun 1914 dgn 
maksud. menjambut - keluarnja 
Rechtspersoon “bagi S.I. 

Arak2an tahun 1914 itu bersi- 
fat umum dan bersuka ria. Tiap2   

landa. 
Djalan jang ditempuh al. jalah 

mengatjaukan Pemerintahan dgn 
mengadakan pemogokan2 jg ber- 
sedjarah dan di ikuti pula oleh 
seluruh lapisan buruh jang ada 
dikota Semarang. Tetapi sajang 
sekali, bahwa gerakan untuk me 
robohkan ' pemerintah Belanda 
itu telah gagal dgn ditangkapnja 
Semaun pada tgl. 11 Nopember 
1923 sampai kemudian diasing- 
kan dan baru kembali di Sema- 
rang pada tgl. 21 Desember 1956. 
Kegagalan tadi menurut penda- 
pat Pak Martojo disebabkan, ka 
rena fitnahan2 jang dilantjarkan 
oleh pendjadjah dan tangkapan2 
jang dilakukan kepada sementa- 
ra orang jang dianggap memba- 
hajakan. Pemogokan2 jang dilan 
tjarkan untuk memerdekakan Se 
maun pun dapat digagalkan oleh 
fihak Belanda sesudah berlang- 
sung 3 hari karena buruh diberi 
matjam2 tipy muslihat.   

Semaun Memiliki Dji- 
wa Jang Revolusioner 
Djudjur-Tahan Melarat-Berani Dan Konsek- 

—Kesan2 Pak Martojo 
Bekas Kawan Seperdjoangan Semaun 

artawan kita. 

bekas pemimpin umum harian 
Orgaan PKI ,,API” jang diterbitkan di Semarang dalam th. 
1920—1926 jang kini mendjadi pegawai dari RSU di Sala 
tiga jang pernah pula 7 kali masuk dalam pendjara disebab 
kan 5 kali terkena persdelict dan 2 kali spreek-delict sampai 
achirnja di-Digulkan oleh pendjadjah Belanda dalam ketera 

antara lain menegaskan, bahwa 
Semaun mempunjai djiwa revolusioner, djudjar, tahan mela 
rat, ulet dan berani dalam menghadapi konsekwensi2 perdjua 
ngannja untuk merdekakan tanah airnja dari pendjadjah Be 

Semaun diadjukan suatu permin 
taan kepada Pemerintah,  supaja 

Solat Djum'at. Hal itu telah di 
kabulkan dan kemudian diberi 
kesempatan untuk bersembahjang 
di Mesdjid pada diam 11.00 — 
13.00. Sementar, itu SI kemudi 
an petjah djadi dua dan SL di 
Solo dipimpin oleh Tjokroamino 
'0, sedang SI jang dipimpin oleh 
Semaun terkenal dengan nama 
S.I, Merah. 

Dalam suatu kongres iang di 
adakan dalm tahun 1917, achir 
nia diambil keputusan untuk me 
robah S.I. merah itu mendiadi 
Serekat Rakjat jang dip'mpin 
oleh Lurah  Kanman marhum 
Kardim?n dan Patih Semarang, 
tetapi tak lama kemudian S.R. 
itu diserahkan kenada Semaun Can achirnia mendielm,  diadi 

san2 setjara berturut-turut diru mah Pak Achmad Chasan di Kp. Suburan Semarang. Achirnia se sudeh Semaun mendiadi pemim   Berdirinja Serekat Islam ad: 
lah pendielmaan dari Serekat Da 
gang Islam jang berpusst di So 
lo dan dipimpin oleh  Marhum 
Hadji Samaphoedi Solo, demiki 
an keterangan dari Pak Masrtojo 
iang selandjutnja menuturkan, 
bahwa SDI itu kemudian 'diro 
bah oleh Semaun mendradi Sera 
kat Islam, dimana pemimpin d'! 

pin SR. maka SR itu mendiadi onderbouw dari PKT. demikian keterangan pak Martojo kepada 
na: 

nengapag 3 

HARGA Mar 
Chusus utk. "Suara Merdeka" 

29 Tangan 

  

  

penduduk. Tapi orang akan da 

Ang Ho: Untuk, pengusutan lebih : gokan mulai. ' ternjata tidak dikembalikan ke-| kampung ikut serta mengambil | Semarang” berad ditansingnte SEMARANG 2 Des. 1956: si djauh maka penisilin gelap tsb. Selesai rapat umum padasiang|tengah2 masjarakat lagi  dan|bagian. Masing2 kampung dan Gerakan itu pun "mendapat sym Aa Tana na aa sudah “berada ditangan jang SEMAUN 2 hari ita diuga terniata Semaun! mungkin terus diasingkan ke Di-|'gang dihias dgn beraneka warna | pathie besar dari kalanca, um beli ...: Daan an an 
erwadjib sebagai barang hide dora N 25 TAHUN — Ketua VSTP ditangkap oleh Be gul. hiasan. Kemudian “dilangsungkan ' mat Islam. terutama ketika oleh 22 kafat: djual Rp. 44,50 

“ SEORANG pemimpin pergera- : . Atik c | - maun datang dipelosok2. susah ae nak Semaun ,Disuwurkan“ Pandai engbilang La jpn dengan Politieke In- 
jang lebih termat mengikuti gerak-geriknja. 

s t Semaun sendiri tahu hal ini. Ia 
Lan “3 Si Hn berlaku seringkali merasa kasihan terha 
pin2 merah”, Mereka akan dapat “'P Mereka ini. Hingga tidak dja 
banjak bertjerita mengenai ,,suka ang ia dgn sengadja membikin 
duka” dalam menghadapi mata2 dirinja supaja mudah diikuti. Se 
P.LD. ini. Dengan pelbagai tjara kalipun demikian reserse jang 
: - Pa Na la usa Kn membuntuti tidak berani dekat pa perusaha untuk mengelabui dan ,. AT Rona NA Atut 
menghindarkan diri dari djaring2 TATaNa apalagi berbitjara, Ha Kp 
perangkap jang dipasang badan 1'U2 iapun akan dituduh ' erse- 

kepolisian Hindia Belanda ini.  kongkol, setidak2nja bersimpati, 
, ak dgn Semaun. Tapi lain halnja ba 

DJUGA Semaun pernah memi gi Semaun calam menghadapi ra 
Jiki siasat demikian ini, hingga pat2 penting. Reserse melihat ia   atau atas nilai perseroan commanditair tersebut dapat dikemuka- 

kan kepada Kementerian Kehakiman, Djalan Segara 17, Djakarta, 
dalam waktu dua bulan terhitung dari tanggal iklan ini. 

Semarang, 19 Desember 1956. 
5 DIREKTUR. 

  

'sampai banjak orang mentjerita- 

kan bahwa ,,Semaun pandai meng 
hilang”, Seperti halnja dgn lain2 

Orang pergerakan waktu itu, Se 
Imaun tidak luput dari intjeran re 
|serse. Dimana 

masuk rumah, tapi bagaimanapun 
ditunggu tidak djuga keluar2. Pa 

an lain ketjuali pintu muka. Di 
alam kemudian ternjata djuga ti 

sadja ia berada,   | | TAN TJIEN LIEN 
dari djauh sepasang mata dengan hat seorang pertmpuan 

. 

& 

ar dari rumah itu. Tapi laki jangjPada tiap ada kesempatan ia me 
meninggalkan rumah tsb tidak se ngumpulkan pendengar2nja 
dikitpun ada jang mirip Semaun. berpidato. Disinipun ia tida 

dak ada. Benar reserse itu melipergerakan waktu itu, Semaun ak 

Pernah Menantang Leras Pistol —Sering Menginap Dipasar — 
Muslihat Repat Yipinggir “ali—Trumpahnja Hanja : Pandai Menjamar Seperti Wanita... | 

— Disusun Oleh Wartawan? Kita 

Rahasianja? Dgn sedikit ,make (put dari intjeran 

Dan untuk menggagalkan rapat Se. 
begitu rapat di sati 

Semaun tempat digagalkan, Semaun pin- 
(dah kelain tempat. Demikian sam 
pai berkali2. Semaun 
djengkel, dan dalam suatu rapat” 
ia mendekati hoofdcommisaris itu 

pandai menghilang”. 
Na 

Sok 

SEBAGAI seorang pemimpin 

kelu-tif mengadakan pidato dimana2. dan menuntut supaja van Rimpel! 9 

kin lebih banjak memikirkan 
orang lain daripada dirinja sen 

@ pat mendjumpainja di 
sar. Ditempat ini dia menginap 

mau menandatangani suatu ketera 
dan ngan. Melihat Seraaun mendekat 

Kk lu itu, van 
, PID. Bahkan pistolnja. 

Ip”, kain, kebaja, slendang, Itng | Hoofdcommisaris yan Politie van mendjadi gentar? Dia tidak seka kap pula dgn bedak dan konde'kimpel, ,,musuh terbesar” Sem 
nja, orang tidak akan mudah me un, 
ngenal kembali" Semaun...... 
sementara orang diluaran banjak maun. Tapi 
membitjarakan, bahwa 

dahal tidak mungkin melalui dja |, 

| 1 . a 112 gugup. Djasnja malahan dibu 
tidak djarang datang sendiri ka lebar? dibagian dadanja, 

ga dekat sekali dgn laras pistc! 
an Rimpel. ,,Tuan boleh tembak,” 

kata Semaun. Tapi van Rimpel 
lan Sam tidak bergerak, diam dalam seri 

mendjadi bu bahasa. 

  

diri. Ikat kepalanja model, Sura 
ibajan, jang kemudian banjak di 
tiru orang. Ia tidak  bersepatu, 

"tapi memakai trompah. Dan ia 
4 Imau menukar trompahnja itu, 

kalau jang dipakainja tadi tidak 
dapat dipakai lagi, alias rusak. 
Mengapa? Ia hanja memiliki 
irompah sepasang .sadja, 

3 

tx : 
MUNGKIN banjak pengikut2 

nja dipelosok2 akan dgn senang|b 
hati menerima kedatangan Se- 
maun dirumahnja, dengan sega|k 
la konsekwensinja. Tapi Semzun 
tahu, bhw dirinja adalah ,.orang 
jang berbahaja” dalam pandang 
an pemerintah Hindia Betunda. 
Dan orang jang mau menerima 
nja dirumah bukan tidak musta 
hil akan ikut ditangkap, setidak 
tidaknja ditjurigai. “ 

Sepisang - 

r 

Rimpel segera mentjabut 
Apakah Semaun 

hing 

p 

# 
SEMAUN terkenal sebagai se 
rang jang sederhana, Ia mung   

    

lompok2 ketjil. Tjaranja? Mereka 
berlima-berenam sama2 berdjong- 
kok dipinggir kali seperti orang 

Maka djangan heran, kalau Se'rang ini tidak bisa ditangkap, 

pa 

dane makan, 

ACHIRULKALAM Suatu per- 
istiwa jang banjak pula dialami 
pengikut2, Semaun waktu itu, Me 
eka seperti djuga halnja pemim 

pinnja tidak luput dari intjaran 
PID. Orang berkumpul2- seben- 
tar sadja sudah ditjurigai. Dibu- 
barkan, 
Mereka perlu berapat. “Tapi 

agaimana? Jang berkumpul setja 
ra biasa tentu akan mentjuriga- 
an. Ini sudah berkali mereka 

alami, .Achirnja diketemukan sua 
tu siasat jang djitu untuk beras 

at, sekalipun Kanja dalam kes 

buang air besar, Te. 

. 
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buruh diberi kesempatan untuk ' 

PKI setelrh mengadakan rumu 
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0 ROYAL" 430-645-9— (pUJER BATUK "NUMA" untuk 
Pa SE (7 th.) . Inenjembuhkan segala 'matiam ba- 

"INDRA?" - 500-7151930 juk bagi Anak2 maupun Dewasa. 

0 Nnenjembuhkan sakit panas bagi 

IpUJER INFLUENZA "NUMA" 

  

  

"GRAND 

  

Ini MALAM PENGHABISAN 
  

Bette Dayis - Richard Todd fToko? Obat di Pasar Diohar. 
“THE MERGIN Gu BEN en Pe atur 

CinemaScope in Color. |” "Ny, ICIMEX. 
INI MALAM PENGHABISAN : |Bodjong 57a .. Bodjong 68 

D0 "LUX" 3270. ze)| SEMARANG. 
U. Alec Guinness - O. Versois: mama mm una ma 

"TO PARIS WITH LOVE” 
(Color by Technicolor) " 

INI MALAM PENGHABISAN:| 
"ROXYT 52 To Oo (17-th) 1 

Film Philipina bhs, Indon. 
”"WALING - WALING” 

  

         

           

  

   

    
   

   

  

      

  

SEL OM UTa 
AE eng TANI 

- SEMARANG JOGJAKARTA 

Kranggan Barat 128 5 Malioboro 35 
   

    

      
    

     
   
      

     

   
     

  

       

  

     
    
     

    

     
   

  

3 SELALU DIPILH- UMUM 
ENG AN SAN fjap KATES, obat sakit kepala, masuk angin, 

ipin ata bagan panas, pegal linu (enuwpijnen), rheumatisme, 
, “sakit gigi, sakit kuping, sakit perui pada waktu datang bulan 

rap 5 & ,A.S. dalam rumah tangga, maupun d i 
| arti kesehatan badan tetap Ketan $ Tap banana - 
BALSEM tjap KATES, menjembuhkan penjakit-penjakit seperti 

“@ batuk, kepala pening, bernafas sesak, sakit pinggang, pegal linu 2 
| Amat berguna bagi penggemar Olah-raga. $ 

URUS - GRUS tjap KATES, dari sari buah", berguna sekali untuk 
1 Bean bersih perut untuk mentjegah penjakit-penjakit jang tax | di-inginkan. 

: — OBAI MATA tjap KATES (MU-CHI LING), dibuat 3 matjam : 
MUCTIHLING PUTIH, bermanfaat untuk menjembuhkan Semahk 
Mieta mengdjalar, mata gatal, mafa bergetah, air mata merembes 
MUCPHEILING KUNING, berguna sekali buat menjembuhkan mata 
berasa panas, mata berasa sakit, mata bergetah, air mata merem- 

25. bes, nata berasa berpasir, mata merah serta bengkak, mata berasa | pedih. MUCHILING HITAM, paling mandjur akan menjembuh- 
kan mata trachoom, mata berasa "kepanasan, mata merah berasa 

|. pedih, ngeri melihat tjahaja, mata kena terpukul, kulit mata me: 
cah dan sakit. kulii mata saki karena luka. 
OBAT - OBAT tsb. diatas dapat dibeli dimana-mana. 
PERUSAHAAN ANGGUR DAN. OBAT REN AY & CO. 

2 DJAKARTA — SURABAJA. 
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  PL UX BESGK PREMIERE BESAR”) GRAND” — 445 7.00 9.15 BERBARENG (47th) 5.00 7.15 9.30 

      

  

Extra: SABAN SORE 2.30 Extra: SABAN SORE 2.45 

FILM ) CINEMASCOFE ( (Kartu-Bebas tak berlaku) 
Isa 

      

  

   

      

    

(KA BLAZING LOVE 
 STORY OF THE TOR: 
? RID “TWENTIES"! 

    

    

Co-Soring Cameron MIT 
with Robert KEITH « Tom TULLY    

       

  

  

    
Sebuah dramae tentang riwajat penjanji termasjhur 'RUTH ET- 
TING. jang tak dapat dilupakan untuk selama-lamanja........ ! 
Ya berasal dari taxi-girl jang biasa.......... Ag Ka dengan per- 
tolongan seorang ,,BESAR” dari onderwereld bisalah ia men- 

djadi seorang penjanji jang termasjhur ! , 
. Tidak banjak orang jang mengetahui sukarnja djalanan jang harus 
- ditifmpuh itu dan pengerbanan apakah jang harus ia lakukan 
untuk mentjapai kedudukan itu LV... Nan Kas ! 
FILM DORIS DAY IG PERTAMA DALAM CINEMASCOPE ! 

  

  
  

JGRIS 150535 “| BUKTIKANLAH 
MIA an na KEMANDJURANNJA | "KESENIAN RAKJAT ” | , OBAT-OBAT . 

P ... VOncror" | Tjap GANGSA ! 

'Juntuk menjembuhkan sakit in- 

(7th) IDapat beli dimana? tempat dan! 

Inten Sekolah "Mode 

  
  

  

'TJUTI TAHUNAN, maka TOKO kami: 

adanja. 

Berhubung dengan akan diadakannja STOCKOPNAME dan 

DITUTUP | $ 1 

mulai tgl. 22/1256 s/d 1/1-1987. | 
Harep para Langganan dan jang Berkepentingan maklum 

1JENG LIEM 
BODJONG 108A, TELF. 

S - MA RANG 

       

  

  

  

| Mengenai keuntunganmu, tjit ikemu ia1 hari, pilihanmu 
Jatas kawan hidupmu seluruhnja kami berikan 1 ndjelasan. Pe- 

tiksakanlah bagaimana kau dapat memperbaiki kedudukan dan 

Nperibadimu. Segala hal | 

8 “ 
0 0 LL LL AL 

M.S. 
SETERAN 109 

Menerangkan segala hal :            

  
  

Djam Bitjara:  '9—12 Pagi 
Pan 5— 7 Sore. 

& an 

  

    

          Hari libur. Ajah dan Giman pergi Belum berapa lama, Giman merasa 

ber-djalan? keluar kota. : 

    (No 

  

        

»Mari kita makan bekal ini, roti Giman bersemangat kembali! Pengadilan Negeri di Tegal. 

berlapis Blue Band,” kata ajah. Djalan menandjak tak dirasai, 

leti ta Rape op - Idirumah tempat tinggal Pak DRA'S, didesa Mangkukusuman 

letih, tak sanggup terus, 5 :$ Kota Tegal. Ban lelang oleh Panitera Pengadilan Negeri di 

Te Aa Tegal, barang2 kepunjaan Pak DRA'IS didesa Mangkukusuman 

tersebut jang telah disita oleh Panitera tersebut pada tanggal 

20 Nopember 1956, guna memenuhi bunji surat keputusan Hukum 

Hi Hutang Crediet Verband Tegal, tanggal 13 Mei 1953 No. 31/61 

. 1/1956 E.C.V.T.), berhubung dengan tanggungan dari ia 

punja ketinggalan hutang kepada BANK RAKJAT INDONESIA 

(B.K.L) Tjabang Tegal di Tegal, jaitu : 

PENGUMUMAN LELANG 
Pada hari Saptu tanggal 29 Desember 1956, djam 10 pagi, 

1 rumah tempat tinggal dan untuk (toko, bertingkat (susun) 

lantai tegel, dinding tembok, atap genteng, balungan kaju 

djati, ukuran rumah lebar 8 meter, pandjang 15 meter, tinggi 

7 meter, berdiri diatas persil no. 23 d. lebar 10 Ru. 

Batas-batasnja. rumah dan tanahnja tersebut : 

Utara : pekarangannja Tasrip, 

Timur : pekarangannja R. Ibrahim, 

Selatan : pekarangannja Hadji Djamali, 

Barat : Djalan Besar : - : ST 

Pendjualan dengan tunai kepada penawar jang tertinggi. 

Keterangan lebih landjut dapat minta kepada Kepaniteraan 

Panitera Pengganti Pengadilan Negeri 

    

     

  Tegal, 
SOEGIRI. 

  

Utj 
Kami atas nama PANITIA HWA ING FANCY FAIR 1956 

dengan djalan ini mengutjapkan banjak-banjak terima kasih ke- 
pada tuan2/njonjah2/nora2 jang telah sudi membantu kami baik 
berupa moreel maupun materieel dalam  menjelenggarakan 
Fancy Fair kami. 

” Hormat kami 

a.n. Panitia 
Hwa Ing Fancy Fair 1956 

  

ae PP! 

  

|“ BON berharga Rp, 12— 
(BERLAKU DLM. 30 HARI) 

“ Guntinglah iklan ini dan bawalah kepada Toko Batik langganan 
Sdr., untuk dapat membeli KAIN BATIK JOGJA HALUS ber- 
mutu tinggi, jang gambarnja (etiket) tertera di bawah ini dengan 
hanja membajar Rp. 66,— (harga biasa Rp.78,—). Memakai 
kain batik jang bernilai, ' selain menambah keindahan para pe- 
makainja, pun sekalian untuk mempamerkan hasil kesenian In- 
donesia. " 
Babarannja genes nan wantsk, tjorak2 termodern nan indah per- 
mai. Periksalah tanda T. B. H, pada tepi kain, terdaftar No. 53976 
Tjotjok untuk hadiah Natal dan Tahun Baru - 

SEKALI DIPAKAI .— SELALU DITJARI!' 
N   

      

  

   
    

TIOSIA ASELI 
BABARAN GENES 
LN Uang Pa 
Rear oya” 

    
  

Di Semarang dapat beli pada: 

Toko ,,HIEN” & CO. — Bodjong 25. 
Toko ,LOE HING TJAY” — Kranggan Timur 19. 
Toko ,MOERAH” — Kranggan Timur 11. 

Fa. ,,SOH KING BIE” — Kranggan Timur 69. 
Tuan NJOO DJIEM TJING — Pasar Djohar Los No. 125. 
Toko ,,BARES” — Dil. Raja 67a — Magelang, 
Toko ,KWEE” — Djl. Raja 177 — Magelang. 

Toko ,TRIO” — Djl. Raja 223 — Magelang. 

  Berkat usaha Ajahku | “ 

    

  

   — LE 
SEMAT- KUAT 

BAND 
     

   

    

  

     
    

  

Untuk Tahun Baru! .. 

LOUISE Salon de Bea 
Permanent Wave segala modzl, dan Specialiste : LONGW AVE, untuk Rambut Pandjang. 

PANDANARAN 70 (32) — Tel. 1634 — SEMARANG. 

Mulai FEBRUARI 1957 akan diadakan peladjaran PERMANENT WAVE dipim- 

pin oleh: Nj. Tan Tat Hin, 5 5 . 

Para peminat dapat berhubungan dari sekarang.   
    

Vulpen Sailor 
ADALAH TEMAN SEDJATI 

Para PELADJAR 
DALAM UDJIAN SELALU SIAP MENEMANINJA. 

  
      

“ an : 

Pakailah Erasmiic Bril- - 
liantine diwaktu pagi. 

Nistjaja sampai malam 
rambut Tuan tetap rapi 

dan menarik. Lagi pula 
Erasmic sedap baunja dan 
tidak membuat rambut 

djadi.lekar, 

Erasmic memperindahrrambut Tuan. 
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Model kombinasi ter 
indah, dari kulit lemas 
dan sol karet masak. 

  

Bentuk baru jang 
"mudah dipakai, 
sedjuk dan enteng 

  

Dari kei Javabox ter. 
puihsoi kulit press rang 

uz warna tjok:at dan 
hitam. 

   

& 

BENAR AAN RAS 
made Kali 

dongansynatu atu 

S5
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7 1 (ae Pe PS Ran SEK HP DETAIL ALASAN - 

Ata nd THIS WAS A TIME OF LOVE | ' 
2 R KT , AND VIOLENCE! j- 

. nagin: 8.45 M-G-M peesenrs Sir Walter Scoti's $ Extra: 7 H3 : Saban Sore Owentin , djam 2.45 2 F ' Pa ““Durwerd IN 
ORION? 

5.15 7.15 9.15 Pn nga ROBERT TAYLOR -Kar Kewonu 
Pn 5 2 Mar Kar RoeeRr MAOBLEY aconsemammsi: : 

(utk, 17th) 7 in CINEMA BOOPS anon POLO R 1 

FILM ) CINEMASCOPE ( ' (Kartu-Bebas tak berlaku) Roy ogers 
  

" No.25 

    

     
            

     
      

    

  

  

    

   

   

WEVE GOT TO IN -PALMER LEFT INA JEEP TEN 3 
FIND HIM, TERRY! MINUTES AGO, ROY! HE GAVE 

. POP FIVE THOUSAND DOLLARS AND 
.'TOOK THE ARTIFICIAL SATELLITE 

     
        

    

THE COMPANY. THAT 
LOST THE SPHERE! 

  

   
    
   
   

II TM WISE TO ROGERS! HE     
      

    
    

      

   
   

TO YOUR 
FATKER 

IMMEDIATELV/ 

STORY TO CHEAT ME OUT 
(OF MY REWARD--BUT HE 

£ WONIT GIT, AWAY. WITH 1T/ 
1 N 

   

  

RIS” INI MALAM PREMIERE BESAR "DJAGALAN” RAHAJ U 
1.45 6.45 8.45 sBERBARENG (SEGALA UMUR) 515745 915 HOTEL PENSION BODJONG 

: ea Ui $ : , Djl. Bodjong 131 - Semarang 
TA » 2 ' #KESENIAN RAKJAT TIONGKOK | (Kamar No: 5) : 2 : | . un” Te Masih menerima murid untuk : Ditempat Peternakan -kepunjaan Gaines......... , — Ini adalah tuap Lathrop, se” — Saja tahu akan maksud 

(Chung Kuo Min Chien I Su) Costumicre Leerares -— Palmer Tenan nu jee gaga Nan 2 Nan orang insinjur jang Bie keraisi Rogers! Din telah menga: 
BEA Pa Tn sp aan a ha | se " Coupeuse Borduur-mesin menit jang lalu, Roy la belahmemberi uang kepada ajah seba kan oleh perusahaan jang Kenila rang sendiri tjeritera — tenk 
Pa ae ana Ka ja Pan Ona Ana san maa Djuga menerima djahitan untuk singa RAN dollar dan pena "nah Bg “ Daan serta! ngan satelit itu! “1 Lana Dana itu untuk mere 

ka Ne An IA KKN ITC MPC . r Yyakai Tanita “du Anak), 6 — Kit, harus menemukannja, Terry! Dia adalah seorang ,. pe -— Nona Gaines, saja harus ber ut hadiah itu dari saja — 

basa Ikang IANG B an UNTUK. MENGHIBURKAN SG Nan Tn abhi pin: nipu", tjakapwiakap dengan ajah nona tetapi meskipun, demikian 
sg sekurang djugal dim tidak akan dapat hadiah 
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Nj. S. HADIWIDJOJO.   itu! Afikir Pop Gaineg, 
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COOKED UP THAT "IMPOSTOR"| 
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takan bahwa akibai2 serangan badai didaerah Kabupaten Ba 
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Lie Hok Tay 
  

  

     
(1 Seterusnja didjelaskan oleh sdr. 
3 | acisubeno, bahwa sidang DP 

Es € PNI Selasa malam itu adalah si- 
th! leng DP jang lengkap dihadliri 

“. |oleh ke-15 anggautanja. Sebagai- 
1 .€ DAA mana kita kabarkan kemaren, si 

"et M Ali PN ai Tg — Ibitjarakan masalah Ruslan Abdul 
DJAKSA AGUNG Sup rapto | -ani dan sehabis Ban 

Sastro: Ikeluarkan st2tement jang bulat-bu 

€- 

  

hari Rebo petang mx 
laporan kepaua P.M. Ali 
amnidjojo dan wakil.P. 
luham Chand tentang 

    

        nua anggauta DP PNI, jang an- 
1 AMA Nara tarsnia menjebutkan, bahwa Rus- 

TA diri Menteri Luar "lan Abdu! yag tidak mendjalankan 
geri Ruslan Abdulgani disekitar sesuatu kesalahan disekitar ,,per- 
peranan js. menjangkut nama |istiwa Lie Hok Thay”. Tetapi ka- 
Menteri Luar Negeri. Laporan rena berpendapat, bahwa hukum 
tsb. disampaikan Djaksa Agung | negara harus dis'alankan semesti 
ditempat kediaman na dan ja, DP PNI mendesak Djaksa peranan selama 2 Kara s |Agung setelah ia mendapat kete- 

. kundjungan mg|rangan2 dari Ruslan Abdulgani 
jagar segera menjatakan pendapat 
nja dan bertindak sesuai dgn pen 

an dan ia dapatnja itu agar rakjat mempu- 
memberikan  lapora kepada (njai pegangan dalam menilai ke- 
PM dan Ta PM ke-IP”, Dpdtan2 tersebut. Statement ini 

Ne ab ditanda tangani oleh ketua umum Djaksa Agung atas pertanjaan & iri 5 
pertamjanii apa ta Beng aoata Suwirjo dan sekdjen Manuaba. 

asil neriksaan Menteri Luar' : ? A 
Ka Daan waktu tidak| Sciverum dikeluarkannja state 
bersedia memberikan keterangi ment tsb. dalam sidang DP YNI 
an. Dinjatakan, bahwa dalam tadi menlu Ruslan Abdulgani te 

waktu jang singkat ia mengharap lah memberikan laporan menge 
mudah2an sudah akan dapat di- mai pemeriksaan jang telah dua 
keluarkan sesuatu keterangan2 kukan oleh Djaksa sert, Kepa:a 
jang lebih landjut sekitar persoa Reserse Pusat. Laporan ini lama 
lan tsb. Dapat. dikabarkan bah nja kira2 44 djam. Dalam pada 
wa pendengaran Menteri Luar itu ditegaskan djuga oleh sir. 
Negeri Ruslan dimulai oleh Hadisubeno, bahwa Ruslan Ab Djaksa Agung dan Kepala Dja dulgani sama sekali bukannja di 
watarf Reserse Pusat sedjak hari Periksa oleh Djaksa Agung sela 
Senin minggu jang lalu sehari Ku terdakwa, melainkan dimin- 
setelah Menteri Luar Negeri u tai keterangan2 selaku saksi. Mc 
ba kembali ditanah air setelan Murut keterangan Ruslan kepada 
menghadiri sidang - Madjehs sidang, selama “ini-sudah ada ku 
Umum PBB dan konperensi ke rang lebih 100 pertanjaan Djak 
pala2 Perwakilan R.I. diluar ne Sa- Aguns jang dikemukakan pa 
geri, seluruh pendengaran itu d Ganja. Antaranja Djaksa Agung lakukan sebanjak 8 kali jang pa Minta keterangan? Ruslan Ab- 
ling achir Rebo pagi. Selama wak Gulgani dalam kedudukannja se 
tu itu djuga didengar lagi ketera Yagar seorang jang mengerti se ngan?nja Lie Hok Thay. De luk beluk pertjetakan tentang hal 
Ouelju. dan Overste Prajogo be iChwal tjetak-mentjetak, kalkula 
kas Komandan CPM seluruh In Si pertjetakar dis. Sebagai diketa donesia. (Antara) hui, korupsi jang dilakukan oleh 

191 Orang Tewas Dan 
14.518 Rumah Hantjur 
Badai Di Banjuwangi Merupaken - Suatu 
Bentjane Teng Belum Pernah Terdjadi 

) | Indonesia ) 
LAPORAN2 TERACHIR jang diterima ,,Antara” 

  

Agung atas pertanjaan menerang | 
kan bahwa ,,pendengaran ketera- 
ngan2 dari Menteri Luar Negeri 
telah selesai dilakukan « ia   

  

an 

njuwangi tanggal 5 sampai 6 Desember 1956 jbl 14.518 rp 
mah hantjur sedang orang jang mati diketahui 191 orang se 
bagian besar terdiri nelajan dari Muntjar. Sebagian banjak 
orang jang mati itu majatnja terdampar dipantai Laut Bai. 

P 2 k i 3 T : pajaah Hai ng pula Papa 
A F ” jang luka2 serta binatang ternak 
ema a an e Leah yeoenan ata pokon-po 

s - On rubuh atau patah, 'erutama 
lex Utk Pers pohon kelapa. Serangan badai itu 

: Nk Pe an meliputi 4 tempat desa dzri 1? 
Disetudjui Oleh Men: keiamatar dan iang paling he- 

Na 3 .Iba engan kerugian paling be 
teri Perhubungan - a an ar PA benda 

i . idaeral Muntjar awedinan 
nan ea gn (Blambangan. Untuk meringankan 

J 2 bone” Side sps|para korban didaerah  Banju- 
ngannja Kepa pimpinan 2 Iwangi itu djawatan sosial telah 
A.K. Lubis dan Sudarjo pada | memberikan bantuan uang Rp. 
hari Selasa, menjatakan bahwa ia 500.000,— (setengah djuti ru 
setudju mengenai pemakaian telex |piah). 
oleh pers pada waktu2 tertentu. 
Telex ig. dimaksudkan itu ialah 
telex jang ada dikota2 besar dan 
jang akan mulai di unakan 
pada bulan Djanuari tahun de- 
pan oleh pemerintah. Seperti di 
ketahui pada waktu2 jg ag 

no) 

Baik badai maupun bandjir2 jg 
telah terdjadi selama ini di Dja- 
wa-Timur menurut perkiraan ka- 
langan Djawatan Pertanian tidak 
banjak menimbulkan  kerugian2 
bagi pertanian rakjat sebab disa- 

    

(djika tidak dipergun 1 eh |wah pada waktu ini sedang ba- 
pemerintah) telex tersebut se-|njak kosong. Lagi pula serangan2 

air jang disebabkan  meluapnja 
sungai2 tidak begitu besar. Tjuma 
jang terang banjak  kerugiannja 
mengenai pohon2 kelapa di dae- 
rah Banjuwangi jg banjak rubuh 

mendapat perhatian dari pasa atau patah karena serangan to- 
pengusaha tsb, sedangkan djikalpan tgl. 5 sampai 6 Deserpber 
kesempatan ini terus diberikan,/1956 itu, Adanja badai seperti 
maka bukan pengusaha nasionallitu buat di Indonesia dirasakan 
ig akan memakainja, melainkan|orang sebagai suatu hal jang be- pengusaha asing. Daripada ke-|rm pernah terdjadi. 

mula disediakan untuk keperluan 
para pengusaha nasional dalam 

markt i 5: " 
Akan tetapi ternjata kurang 

    

  

   

    

pir 100 Pertanjaan D.A. 
jukan Kepada Ri 

h , OOM) ci 
| tidak bersalah, dia pun ha'us dibe 

Abdulg alah, Dan selama bek 

Aan. pada hari Rebo Hn 
: 

ng Dewan Partai PNI di Djakarta jang diadakan pada hari Se 

Si- 

lang tersebut terutama utk mem 

lat (dgn aklamasi) disetudjui se- - 

& 

    
    

    

     

     

  

| sa) Pemeriks 1- 

  

      
   

    

    

  

  

   
  

: 

Lie Hok Thay dan De ' 
djadi dalam uru 

  

didepan sidang DP PN tadi 
Ruslan pun menegaska k ang| 

kan namanja dengan mengemu- 
kakan segala bukti2 jang sjah N e 

gupannja, sanggup  d 
teer dgn "orang2 jg me: 

dan ada. 

Ruslan tidak bersalah. 

tadi, seluruh sidang setjara bulat 
menganggap tidak terdapatnja ke 

2 atas diri Ruslan. Ma- 
lahan mr. Wilopo jang terkenal 

agai salah seorang tokoh PNI 
jang serieus pun ikut mengemuka 

kejakinannja, bahwa Ruslan 
tidak bersalah. Kejakin mana 
ia dapatkan sesudah mengadakan 

djam dengan Ruslan beberapa 
waktu jl. Djuga gembong Ma- 
sjumi mr. Roem telah menjata- 
kan kejakinannja kepada mr. Wi 
lopo, bahwa Ruslan Abdulgani 
tidak bersalah. Setelah 'pendje- 
lasan2 diatas inilah achirnja dgn 
aklamasi dikeluarkan statement 
jang tegas itu. 

Anak2 Ruslan ikut djadi 
skorban”. 

Nasib pahit jang di-alami Rus 
lan akibat fitnah itu memang se 
harusnja lekas2 didjernihkan de- 
mi berlakunja tata-hukum di In 
donesia. ,,Kalau seorang menteri | 
dapat difitnah dan di-hitamkan 
demikian, apakah nanti nasib kita 
sebagai orang biasa”, demikian 
kata sdr. Hadisubeno, jang selan 
djutnja menambahkan, bahwa 
dalam hal ini sungguh patut di 
perhatikan. - bahwa djuga anak2 
menlu Ruslan Abdulgani jang bef mengambil keuntungan serta meny 
lum terang salahnja itu, di-seko- 
iahan ikut djadi korban 'edjekan 
kawan2nja. ,,Ini saja jang sung: 
guh tidak rela”, demikian sdr. 
Hadisubeno, ,,kalau memang sa- 
lah hukumlah. Tapi kalau tidak 
berdosa, djangan di-fitnah karena 
alasan? politik sadja.” 

Mengenai kedudukan kabinet 
sekarang ini, atas pertanjaan ki 
ta sdr. Hadisubeno seperti: halnja 
diuga seluruh anggauta DP PNI. 
menganggap kurang dipertangi: 
gung djawabkan untuk meng-kri- 
siskan kabinet sekarang. Djustru 
karena. belakangan ini dikalang 
en partai-partai pemerintah  su- 
dah didapat saling pengertian jg 

isa membawa kedjernihan dalam 
srasasa politik, Dalam .mengha 
dapi hasilihasil kongres Masju- 
mi “di Bandung dan NU di Me 
dan jang mungkin -djuga bisa me 
nelorkan langkah-langkah baru" 
mengenai kedudukan kabinet se 
kurang ini, sdr. Hadisubeno men 
dielaskan, bahwa dewasa ini P. 
N.I. pun sudah siap untuk meng 
hadapi kemungkinan2 tsb. 

Komposisi Hatta - Sri 
Sultan. 

-Atas pertanjaan kita, bagaima 
na pendapat sdr. Hadisubeno me 
ngenai suara2 jang menghendaki 
adanja komposisi Hatta - SriSul 
tan, sdr. Hadisubeno mendjelas- 
kan, bahwa ' sebagai persoon sdr. 
Hadisubeno dapat menghargai 
dan mendjundjung tinggi. kedua 
tokoh tsb., jang memang meru- 
pakan tokoh? besar nasional kita. 
Tetapi sebagai seorang partai, 
jang kini ikut mendukung suatu 
Kabinet Koalisi, sdr. Hadisubeno 
tegas2 menolak “komposisi ini, 
karena berpendapat, bahwa dgn 
mMendudukkan mereka, seolah-olah 
dikalangan partai2 pemerintah, 
djuga di PNI sendiri, tidak ada 
tokoh2 lain jang bisa menandingi 
kedua tokoh besar tersebut. Pada 
hal dikalangan partai banjak dju 
ga tokoh2 jang kapabel. 

Sdr. Hadisubeno 
takan kepuasannja 
sidang D.P. PNI jbl. 
mengeluarkan satu suara. ,,Sela- 
ma saja sering menghadliri si- 
dang-sidang D.P., baru sekali 
inilah saja merasa puas benar2,” 
demikian katanja. Dengan hasil 
sidang D.P. PNI Selasa malam 
itu djelas, bahwa dikalangan 
D.P. PNI tidak ada keretakan. 

Dalam pada itu ditambahkan 
djuga, bahwa sdr. Hadisubeno 
memang telah minta djuga kepa- 
da Pimpinan ,Partainja — supaja 
bisa mengambil tindakan2 tegas 
terhadap orang2 jang menamakan 
dirinja anggauta partainja, tetapi 
selama ini hanja mengatjau sa- 
dja. Tentang pembubaran partai2 
sdr. Hadisubeno berpendapat, bah 

kin membawa perbaikan, kalau 
orang2-nja akan tetap sama sa- 
dja. Dan selama orang2 tersebut 
hanja mementingkan kedudukan, 
pangkat serta lisensi, maka per-   

       
  

sempatan ini dipergunakan oleh 
pengusaha asing, lebih baik dil 

La sangan Ka apn aa : 
'enteri erhubungan jg selsn-i, : . : 

djutnja meneraaykarg hahwa k:/BUKAN RAFLESIA ARNOLDI, 
ni akan diurus soal2 tehnis isl 'MELAINKAN AMORPHO- 
berhubungan dengan telex untuk PHALLUS TITANUM. 
kepentingan pers itu... Pr | Berkib 3 £ Pad 

. Pe bia ak rhubung dengan berita n 
Supaja Ruslan: »Antara” tentang bunga 

: Ne na na Naa mira jg 
. tai hterdapat di Tjurup, Bengkulu ba 

B erhenti/ ru-baru ini, maka S.M. Latif, se 
h kas Orang ahli ilmu tumbuh2an jang 

Sementara"f 'sekarang bekerdja pada Lembaga 
g pa ae Penjelidikan Karet Kementerian 

Sempai 1Adanja Pu Pertanian di Bogor, - menerang- 
ceng nja — kan,, bhw. nama. bunga bangkai 

'” “jang kini tumbuh di Tjurup itu 
: A. bukanlah Raflesia Arnoldi, me- 

PENGURUS Besar Persatuan |2inkan Amorphophallus Titanum. 
Buruh Kereta-Api dalam Suratnja| Seperti diketahui Raflesia Ar- 
kepada Pemerintah “jang antara Inoldi adalah bunga parasit dan 
lain menjatakan berhubung per-|betul2 merupakan bunga jg ter- 
soalan2 jang menjangkut diri | besar didunia. Penampang atau 
Menteri Ruslan Abdulgani seka-| Paris menengahnja lebih kurang 
rang ini maka adalah sewadjar- (1 “meter. Bunga ini hanja terda- 

nja bahwa ia setjepat2-nja mele-|Pat di Sumatera, 
takkan djabatannja untuk semen tara Senmpain NS 

an dan didapatnja pu ! 
instansi jang kompetent mengadi- 
linja, Selandjutnja didesak supaja 
segera dilakukan pemeriksaan dan 

pengadilan. na” Maan 
Diiegaskan apabila  Menter 5 Ma 

Luar Negeri tidak mengambil aa jang mi arwana 
sendiri langkah2 seperti diatas|dibawah pengawasan PBB, leng- 
maka sudah selajaknja Pemerin|kap dgn 600 djurusilam dan ahli 
tahlah "jang harus bertindak mejahli tehniknja kini sudah siap 
nurut saluran2 jang d:dasarkan|sedia untuk' bertindak di Terusan 
kena Pn aa 'Suez “dalam tempo 24 djam sesu- 
waan Pemerin:a tepublik Indojdah serdadu2 Inggris-Perantjis jg 
nesia Eng Br Nag penghabisan meninggalkan Port 
Be AN id an “aa Said. Demikian menurut ketera- 
Asoka Tas 3 a daan har jngan dari sumber jang patut di 

soalan tsb, maka PBKA kuatir,(Pertiaja di New York malam 
bahwa masjarakat kita akan mel Rebo jbl. Sementara itu koman- 
ngadakan reaksi jang dapat me dan Angkatan Laut Inggris jang 
nimbulkan kediadian2 jang tidakmasih terus menanti-nantikan dja- 
kita harapkan, (Aotara) waban terhadap pernjataannja 

  
"“g v    

baikan tidak akan mungkin. Da- 
lam pada Yftu sebagai tjontoh di 
kemukakan pula, bahwa memang 
sementara tokoh2 politik jang 
memetjahkan diri dan bikin partai 
partai baru itu, umumnja bukan 

| perdjoangkan  ideologie, 
hanja perdjoangkan kursi. 

pa “| Armada Kapal Pengangkat Siap 
— Untuk Membersihkan Suez 
SEBUAH ARMADA kapal apakah kapal2 pengangkat jang mentara itu Sek-djen PBB djuga 

'telah disewa olehnja akan dipa- 
“kai djuga. untuk, membersihkan 
| Terusan Suez. Inggris membutuh 
kan bermatjam2 sjarat2 kepada 
pemakaian kapal2 jang dipakainja 
itu. Berita AFP dari Kairo me- 
ngatakan bahwa sumber2 resmi 
Mesir malam Rebo jl. mengulangi 
pernjataapn, bahwa Mesir setudju 
sadja kalau dalam: pekerdjaan 
membersihkan kembali Terusan 
Suez itu dipakai djuga ' kapal2 
pengangkat Inggris asal 
anak-buahnja jang terdiri orang2 
Inggris itu djangan ikut serta, Se | 

da ,,Suara Mer 
partai. Dan me 

belum dapat dibuktikan ada 
a sudah snja Ruslan 

nikian kata sdr. Hadisubeno 
am sesudah sdr. Hadisubeno 

uelju terj 
usan | tjetak-men-| Him 

tjetk daftar2 pemilihan" umum)Jris Causa 1 
jang lalu. Dalam pendjelasannja| Pada gambar tampak Presiden Senat 

Setelah mendengarkan laporan 

pun menja-fdjaran di lembaga2 serta sekolah2 
akan hasil 

jg bulat217 tahun jl. lebih 300.000 lainnja 

wa hal tersebut tidak akan mung/ . 

tetapi lui oleh resepsi pada malam Ming 

  

  

  

    
9 Desember di Aula   

kan tanda gelar tsb. kepada Ki 

   

    

    

karta dilangsungkan “ 
Ki Hadjar Dewantoro : 

  
   

     
     

   

    

ANTORO — 
Uu. 

  

mendapat perhatian besar, 
£ Prof. Dr. Sardjito mx ajerah- | 

Hadjar Dewantoro. 
e (Photo: “Suara Merdeka”) 

  

gara? A-A 

  

Karena Kemunduran 
Kemerdekaan Negare: 

PM MERANGKAP menteri | 
pembitjaraan pribadi selama dua Lai, hari Selasa katakan di Ran 

Air.ka harus bekerdja untuk melenjapkan kemunduran eko- 
nomi dan kebudajaan mereka, 
menabahajakan kemerdekaan negara2 tersebut. Kepada para 
mahassya Birma Chou katakan, ,,bahwa 'aggresi bersendjata 
jang baru2 ini dilanfjarkan oleh kaum pendjadjah Ynggris/ 
|Peraatis terhadap Mesir hendaknja dapat merupakan peringa 

tin jang sungguh2 terhadap kita.” 

Dalam pidatonja tadi Chou ber 
ulang-kali menjatakan perlunja 
bagi negara2 Asia/Afrika untuk 
tetap bersatu dalam menghadapi 
agresi kaum pendjadjah. Maka 
itu negara2 Asia/Afrika harus 
bekerdja untuk menghilangkan ke 
munduran ekonomi serta kebuda 
jaan mereka. 

. Kata Chou, sebagian besar 
dari negara2 Asia/Afrika, terma 
suk pula RRT dan Birma, se- 
tjara relatif kini masih dalam ke 
adaan terbelakang di lapangan 
ekonomi dan kebudajaan. Dan. 

gunakan keadaan terbelakang 
dari negeri2 tadi kaum pendja- 
djah dapat. menindas serta me- 
lantjarkan agresi mereka terha- 
dap kita diwaktu j.l. 

Kemerdekaan kita belum 
sempurna. 

Selandjutnja - Chou katakan, 
rakjat RRT dan Birma telah me 
ngadakan perdjoangan jg sengit 
disertai pengorbanan jang banjak 
guna melawan agresi kaum pen- 
djadjah serta mentjapai kemerde 
kaan nasional. 

Kata Chou, kini kita bersama” 
telah mentjapai kemerdekaan po 
litik, tapi kita belum lagi dapat 
mengatasi kemunduran kita dlm. 
lapangan - ekonomi dan kebuda- 
jaan. . Kemerdekaan kita belum 
lagi sempurna atau. belum lagi 
stabil, sebelum kita: menghilang- 
kan kemunduran itu dan pula 
tak dapat mengatakan telah be- 
bas dari bahaja untuk tak lagi 
mengalami agresi kaum pendja- 
djah, kata Chou. Dan agresi jg 
dilantjarkan oleh Inggris/Perantjis 
beberapa bulan jl. terhadap Me 
sir hendaknja “dapat  mendjadi 
peringatan jang sungguh2 bagi 
kita, kata Chou dan djustru ka- 
rena alasan itulah RRT setelah 
mentjapai kebebasan nasionalnja 
terus membangun negaranja serta 
mengadakan segala usaha untuk 
me-industrialisasi ekonominja. 

Dibutuhkan baniak ahli. 
Kata Chou. tidaklah mungkin 

bagi suatu negeri untuk membela 
kemerdekaannja"serta melaksana- 
kan industrialisasinja tanpa ada- 
nja para ahli diberbagai2 tjabang 
ilmu pengetahuan. Dan kedua 
negara kita dewasa ini sangat 
membutuhkan akan orang? inte- 
lek sematjam itu, kata Chou. 

Mengenai kebutuhan akan 
orang2 jg terlatih di RRT, Chou 
katakan, bahwa kini ada 380.000 
mahasiswa jang menuntut pela-   
tinggi di RRT, sedang selama 

nja telah mendapat latihan. Wa 
laupun demikian, kebutuhan akan 
tenaga2 jang terlatih bagi RRT 
masih djauh dari pada tjukup. 

Kemudian Chou katakan, bhw 
Birma dan RRT mempunjai ke- 
inginan bersama utk memelihara 
perdamaian dunia serta untuk 
mempererat persahabatan interna 
sional, dan kedua negara tsb. 
mempunjai harapan jang besar 
sekali pada pemuda?nja! Negara2 
A-A telah banjak menderita dari 
tindasan kaum pendjadjah, dan 
kita "tak akan sekali2 memboleh 
kan terulangnja lagi sedjarah me 
lapetaka itu. Pasti kita akan sang 
gup berbuat begitu, kata Chou. 

: (Antara-Reuter). 

KONGRES DJEMAAT AHMA- 
DIJAH INDON. DI MEDAN. 

akan mengadakan kongres tahu 

nannja jang ke VIII mulai tgl. 
29 hingga 2 Dianuari 1957 di 
Gedung Nasional Medan. Dalam 
rangka kongres tsb. diadakan Ta 

bligk Akbar di Medan dan di Te 
bing Tinggi, serta akan didahu-   
su tanggal 29 Desember.1956. 

sedang menanti2-kan  djawaban 
Inggris terhadap:  permintaannja 

kerdja/Untuk Hilangkan 
K 'mundarankko 

nen digubernuran menerangkan, ' 

pinsi Atieh jang dalam bulan Dja | 
nuri 1957 jg tk 

gubernur 
tu, Kumala Pentas katakan, bhw | 
pemerintah telah mempunjai be- 

.memadjukan 

Nemaat Ahmadyah Indonesia | 

(Harus |te- 

    mominja 
rsebut. Bahajakan 
PIA nng utan 
boa.” 

af negeri RRT, Chou En 
n baliwa negara2 Asia/ 

ri 

  

karena kemunduran itu akan 

didalam Konstituante jg buta hu- 

  

Prop. Atjeh 

.. 

Konstituante Spj. 
4 . 1 Ditindjau Kem- 

"uibat 
Saran GAMI Kepada 

Pemerintah . 
ORGANISASI Politik GAMI 

(Gerakan Angk, Muda Indone- 
sia) di Djakarta dalam sebuah 
pernjataannja jang dikeluarkan 
hari Selasa mengadjukan dua 
buah desakan jang masing2 di 
tudjukan kepada Pemerintah dan 
partai2 pendukung Konstituante, 
Desakan kepada Pemerintah ber- 
isi antara lain supaja anggota2 
Konstituante  ditindjau kembali: 
anggota2 Konstituante jang buta 
huruf Latin, buta politik dan su- 
dah tua sekali supaja diusahakan 
penarikannja dengan hak recall 
oleh partai2 jang mentjalonkan. 

Kepada. - partai2 pendukung 
Konstituante desakan itu minta 
-diperhatikannja kepentingan ne- 
gara, bangsa dan rakjat Indone- 

ruf, buta politik dan sudah lan- 
djut sekali usianja. Demikian isi 
desakan GAMI. 
Desakan2 tsb. dikeluarkan se 

telah oleh Gami diuraikan beta 
pa pentingnja badan Konstituan 
te bagi negara RI dan betapa di   1 Djanuari 

ACTING Gubernur Sumatera 
Utara Sutan Kumala Pontas 
telah tiba kembali di Medan dari 
perkundjungan ke Djakarta bebe 
rapa hari jang lalu atas pang- 
gilan Menteri Dalam Negeri, da | 
lam pertjakapan dengan pers Se-' 

bahwa panggilannja ke Djakarta 
baru2 ini ialah untuk membitjara 
ian persiapan2 pembentukan pro 

an datang sudah, 

berapa orang fjalon jang tjukup 
terpandang dan tjakap, jang da 
pat diterima" -masjarakat Atjeh, 
Gemikian pula acting Gubernur 
Sutan Kumala Pontas dari pihak 

telah menundjukkan 

    
beberapa t Sampai sebegitu 
Cjauh acting Gubernur belum. ber 
sedia mengatakan siapa2 orang- 
nja tjalon2 untuk djadi Guber- 
nur Atjeh tersebut. F 
: Tentang djawatan2 otonoom, 
acting Gubernur belum menerima 
laporan2 jang lengkap untuk me 
ngadakan formasi dan usul-usul 
untuk menentukan siapa jg akan 
mendjadi pimpinan djawatan2 itu 
nanti. 5 Nak 

Selandjutnja. Sutan Kumala 
Pontas katakan, bahwa kepada 
Menteri Dalam Negeri dia telah 

usul supaja jang 
memimpin djawatan2  pemerinta- 
han itu di Atjeh nanti seboleh2- 
nja orang2 jang berasal dari suku 
Atjeh. Kalau dalam hubungan ini 
tenaga tidak tjukup, barulah di 
datangkan dari daerah2 lainnja, 
itupun jang dapat - menjesuaikan 
dirinja dengan masjarakat Atjeh 
dan dapat pula diterima masja- 
rakat disana. “Usul saja ini,” de- 
mikian Kumala Pontas terangkan, 
telah diterima oleh Menteri Da- 
lam Negeri.” (Antara) 

EKSPEDISI KUTUB SELATAN 
NEW ZEALAND. 

”Endeaver” kapal ekspedisi Ku 
tub Selatin New Zealand telah 
bertolak dari Lyttleton diauh ma 
Jam "hari, hari Senen menudiu 

'harap2kannja Undang2 Dasar Ne: 
Igara RI. jang memuaskan hati 

| bangsa dan rakjat Indonesia. Di 
jang katakan djuga. bahwa Gami da 

pat membenarkan kedudukan be 
berapa anggota Konstituante se 
bagai hasil pilihan rakjat. Tapi 
Gami menjatakan keketjewaag- 
nia, bahwa partai2 jang mendu 
dukkan anggota2nja didalam Kon 
stituante sebagai wakil2nia itu 
kurang memperhatikan faktor? 
jang diperlukan untuk seseorang 
anggota Konstituante umtuk. be 
nar2. dapat turut aktif memik'r 

akan dibentuk. Mengenai tjalon2jkan, merentjanakan serts mem 
untuk propinsi Atjeh perbaiki Undang2 jang telah di 

gunakan selama 11 tahun lebih 
mi. (Antara) 

Pelaksanaan 

Kongres Pemuda 
PADA TANGGAL 19 Desem 

ber 1956, di Djakarta telah dires 
mikan Pembentukan Panitya Per 
siapan Kongres Pemuda Seluruh 
Indonsia jang bertugas: 1) Meng 
himpun dan menjusun pendapat 
pendapat dan saran-saran dari 
organisasi2 pemuda dalam meng 
hadapi pelakanaan. kongres Pemu 
da seluruh Indonesia jad, 2) Me 
rumuskan bahan-bahan jang dite 
rima mendjadi perumusan jang 
dapat dilaksanakan bersama-sama 
oleh seluruh orginisasi - pemuda 
dalam menghadapi penjelenggara 
an Konggres Pemuda seluruh In 
donesia jad, 3) Membentuk Pani 
tia Penjelenggarg Kongges Pemu 
da 'selwuh. Indonesia " dimana 
Porpisi, PPMI dam FPI jang me 
rupakan intinja. Panitya persiap 
dn tsb beralamat di Gedung Pe 
muda, Medan Merdeka Utara 
no 14 Djakarta, 

3 

PIPA MINJAK DARI AKABA 
SAMPAI LAUT TENGAH 
AKAN MULAI DIPASANG 
Menteri luar negeri Perantjis 

Christian Pineau mengumumkan 
dalam sidang madjelis rendah 
Perantjis pada hari Selasa bahwa 
dalam beberapa minggu jad. ini 
Israel akan mulai. memasang pi 
pa minjak dari Teluk Akaba sam 
pai Laut Tengah. 
Menurut AFP Pineau dalam 

keterangannja itu mengatakan   Dunnedin dan Bluff pelabuhan 
singgahnja jg terachir sebelum 
pelajaran di Kutub Selatan. 

bahwa firma2 Perantjis akan tu- 
rut Serta dalam pemasangan pipa 

minjak itu, 5 

  

Palam Djaman Sulit 

akan membawa satu hasil jang 

. 31 t 

ma nuhnja Menjo- 
MI Ri .. 
..kong Rusia . Pai 5 

Chou Akan Pergi'Ke 
Moskow Utk Runding- 
kan Soal Hongaria ? 
HARIAN India ,/Times of In 

dia” mewartakan dari New Delhi 
bahwa P.M. RRT Chou En Lai 
sinungkin akan pergi ke Moskow 
untuk mengadakan pembitjaraan 
Gengan  pemimpin2 Sovjet me- 
ngenai masalah Hongaria, sesu- 
dah ia mengachiri kundjungannja 
ke Asia Tenggara. Harian terse- 
but mengatakan bahwa Chou En 
Lai pribadi kagum menjaksikan 
»revolusi pendapat Asia jang me 
nentang aksi Sovjet di Hongaria”. 

Dikatakan bahwa menurut pen 
dapat kalangan2 tertentu jang 
memperhatikannja” di New Del- 
hi bahwa RRT menjokong URSS   supaja ke-6 kapal  pengangkat 

Inggris jang sudah ada di Port 
Said itu boleh dipakai bekerdja 
dibawah pengawasan PBB tanpa 
orang2 Inggris jang mendjadi 
anak-buahnja. Hammarskjoeld su- 
dah menegaskan berkali2 bahwa 
dalam program. membersihkan 
kembali Terusan Suez ini pihak2 
jang bersangkutan dalam pepera- 

sadja 'ngan di Mesir tidak boleh ikut2. 
i 

(Antara-Reuter 

  

dalam menghadapi masalah Hon- 
garia, “tapi tidak sepenuhnja, 
Andaikata ini benar demikian, 
maka Chou En Lai akan dapat 

“sokongan negara2 Asia  lainnja 
bagi setiap djandji dari padanja 
untuk mendesak supaja Uni So- 
vjet lebih meliberalisasikan poli- 
tiknja dan lebih tjepat pula”. 
Chou En Lai sesudah mengun- 
djungi Birma akan mengundjungi 

Nehra- Padj 

djung tinggi prinsip2 piagam PBB. 

RRT TakSepe-r: mnta jang besar dari pem 

i Amerika 
Inf Prestice-Amerika 

aa. Nenn - 
Bertambah Karena AS Djundjung Tinggi 

Prinsip2 Piagam PBB” 
PERDANA MENTERI India Nehru mengatakan dalam 

pidatonja di Washington malam Rebo bahwa peristiwa2 jang 
achir2 shi terdjadi terhadap Mesir dan di Hongaria mungkin 

baik djuga jakni peristiwa2 ini 
membuktikan bahwa biar negara jang paling kuatpun.tidak 
bisa memaksakan kekuatan mereka atas negara2 jang lemah. 
Dalam pidato dimuka camera televisi tadi Nehru mengatakan 
bahwa dalam zaman kekuatiran dan bahaja ini Amerika Se 
rikat presiisenja sangat bertambah karena negara ini mendjun 

Presiden Punja Kon- 
sep Obat Penjakit 

. 3 2 

|Masjarakat Sekarang 
Kita Dapat Membangun Negara Kita'jlni 
Asalkan Kita Bersatu Dan Tahu Tugas 

| Kita Masing2 - - 
PRESIDEN SUKARNO selama kundjungannja ke Jogja 

untuk menghadiri upatjara pemberian gelar Doctor Honoris 
Causa dari Universitas Gadjah Mada kepada Ki Hadjar De 
wantara 'Rebo jl mengemukakan lagi bahwa ia mempunjai kon 
sep obat penjakit masjarakat kita dewasa ini. Hal int dikata 

| Kannja dalam rapat orang2 terkemuka di Jogja jg dihadiri 
 pedjabat2 sipil, militer dan polisi dari seluruh Djawa Tengah. 
Diantara jang hadiiri tampak residen2 dari Djawa Tengah dan 
Let. Kol. Suharto, Panglima TT IV. 

“Ibermanfaat 

sia dan mengganti anggota2-njaf 

'ig mungkin ternjata-,,tidak- adil”. 

  

Dalam pidatonja itu Presiden 
masih belum sedia mengumumkan 
isi konsepsinja, Hanja ditundjuk- 
'kannja banjak — peladjaran' jang 

telah  diperolehnja 
dari kundjungannja ke Uni So- 
ivjet, negara2 Eropa Timur dan 
RRT, terutama mengenai peker- 

  

an 

| Kedjam 
Hasil tan “Di, Irian 

New Geunea Petroleum Mij. 
jaman pula, bahwa apabila 

4 

Ketjuali itu dikabarkan bahwa 

ada 8 orang pemuda dari Sarui 
oleh “kekuasagn Belanda : ditang- 
kap dan ditahan dengan leher 
dan kedua tangannja diikat kebe 
lakang. Lalu mereka ditempatkan 
ditempat terbuka sian   djaan2 spembangunan dinegeri2 

itu. Dinegeri2 itu  pekerdjaan2 
pembangunan kemakmuran rakjat 
nja berdjalan lantjar, sebab se- 
genap pemimpinnja serta 
bersatu padu. 

Oleh Presiden ditegaskan bah- 
wa kita dapat membangun negeri 
kita jang kaja ini untuk kemak- 
muran dan kesedjahteraan selu- 
ruh rakjat apabila kita bersatu 
dan tiap-tiap orang tahu dimana 
tempatnja dan kewadjibannja ma 
Sing-masing. Demikian Presiden 
Sukarno. Kemudian ia hadir 
dalam rapat umum pemuda, se- 
dang malam harinja mengundju- 
ngi resepsi Taman Siswa, 

(Antara) 

KETJELAKAAN DALAM 
STADION ”HABORE” 

Polisi Tokyo menerangkan, 
bahwa dalam ketjelakaan jg ter 
djadi distadion  "rolschaatsen” 
Habore, Hokkaido hari . Senen. 
telah menimbulkan korban ? 
orang anak meninggal dunia dan 
7 orang lainnja mendapat luka2 
parah, demikian Reuter. 
Ketjelakaan itu terdjadi kare 

na atap dari stadion itu runtuh 
oleh beratnja saldju jg terus me 
nerus djatuh diatas atap tsb. 

  

India Djuga 
Membrantas' 
Pelatjurannja 

MADJELIS tinggi India hari 
Selasa telah menjetudjui rentjana 
undang2 untuk mengurangi pela- 
fiuran di India. 

Undang2 baru ini membasmi 
djual-beli wanita, tapi tidak ber- 
tudjuan melarang sama sekali 
adanja pelatjuran. Undang2 ini 
Gitudjukan terhadap orang2 jang 
mempunjai rumah pelafjuran 
atau membolehkan rumah mere- 
ka dipakai untuk pelatjuran. 

Undang2 ini mendjatuhkan hu 
kuman pula atas diri orang2 jg 
setjara langsung atau tidak lang- 
sung berpentjaharian pelatjuran 
atau meng-exploitasi wanita. 

Pelatiur2 perseorangan tetap 
dibolehkan, tapi dilarang berdja 
lan sampai djarak tertentu dari 
gedung2 sekolah,” rumahsakit, 
hotel atau tempat2 ibadat. 

dan dihudjan-panaskan” Mereka 
ditangkap karena mentjoba me- 
larikan diri kedaerah R.I. mer 
deka berhubung tidak tahannja 

rakjat Mengalami perlakuan kedjam Be 
Janda disana. Penangkapan dila 
kukan tgl. 29 Nopember jl. keti- 
ka mereka hendak melarikan di 
ri dgn menumpang kapal minjak 
uari Irian. 
Berhubung hal itu dalam ra- 

patnja Senin jl. GABPI memu- 
tuskan, segera memanggil wakil 
wakilnja di Parlemen utk mem 
bitjarakan masalah tsb. . Dalam 
waktu jang singkat akan diada- 
kan “rapat2 'bersama dgn 'orga- 
nisasi2 massa serta pemuda di 
Surabaja utk mengambil sesuatu 
sikap. Berita itu mgnjebutkan pu 
la bahwa dalam u ahanja untuk 
memperkuat pendjagaannja di 
Irian Barat tentara Australia di 
tempatkan dibeberapa pos pendja 
gaan jang penting2 di Holandia 
dan Merauke. 

Ketjuali itu- Belanda mengada 
kan blokade j ' kuaf'sekali ter 
hadap kepulauan Biak dan Se 
rui sebab “kepulauan tsb diang 
gap pusat dan sarang pemberon 
takan. Keluar masuknja orang 
kedaerah kepulauan Biak  di- 
awasi sekeras?nja. 
Sumber GABPI tsb memper- 

oleh keterangan bahwa ketjuali 
minjak tanah oleh pengusaha? 
asing bersama-sama Belanda di 
Irian Barat dikerdjakan pula be- 
sar-besaran tambang emas jang 
terdapat didaerah: Tanah Merah 
dan Merauke. Hasil kedua tem 
pat tsb. menurut dugaan tidak 
kurang dari 10 ton (2?) emas tiap 
bulan. Menurut keterangan tadi 
mutu emas Irian Barat baik se 
kali. (Antar ). 5 

POLISI TETAP HORMATI 
ORANG TERTUDUH 

Kepala polisi kota Bukittinggi! 
Sjawaluddin menerangkan. buih 
wa polisi tetap mengrorm ti 
orang2 tertuduh. Karena kepata 
sitertuduh selama mereka. dairm 
tahanan diberikan kebebasan 
membawa pakaian. bshka, sel! 
mut dan tilam untuk mendjaga 
kesehatannja. 

  

Indon. Aka 

PERKEMBANGAN DI 

Perobahan2 Kene 
garaan Aldjazair 
PARA walikota didaerah Oran, 

Aldjazairia Barat, Selasa menjata 
kan bahwa mereka merasa tidak 
bertanggung. djawab atas: akibat2 
pelaksanaan dekrit pemerintah 
Perantjis, jang membubarkan de- 
wan2 kota di Aldjazairia. Dewan2 
ini akan diganti dengan badan2 
Galam mana penduduk bangsa 
Aldjazairia dan - bangsa Eropa 
akan mempunjai perwakilan2 jg. 
Sama”, 

Gabungan walikota daerah 
Oran Selasa -berkonperensi - utk. 
merundingkan sikap mereka: ter- 
hadap dekrit tsb. ' Mereka telah 
minta kepada menteri Perantjis 
jang berkedudukan di. Aldjazair, 
Lacoste, dan kepada pemerintah 
Perantjis, supaja menghindarkan 
tindakan keketjualian jg digerak 
kan oleh  pertiribangan politik   Dikatakannja bahwa ia menda 

em 

Eisenhower di Gettysburg achir 
achir ini dan ia telah mengun- 
tang Eisenhower  mengundjungi 
India agar rakjat India — dapat 
memperlihatkan betapa — India 
menghormati dan menghargai- 
nja.” Dalam pernjataannja. mei 
ngenai masalah2 Mesir dan Hon 
garia Nehru mengatakan dunia 
harus berusaha menjelesaikan ke 
dua peristiw, itu dengan tjara da 
mai dan konstruktif. Nehru ke- 
mudian berseru supaja Amerika 
Serikat ,,kerdjasama dan simpa 
ti dengan renfjana lima tahun 
India jang bertudjuan memba- 
ngun dasar perekonomian dan in 
dustri Indi, jang amat besar itu 
serta mempertinggi taraf hidup 
seluruh rakjat India, , 

Seterusnja Nehru menegaskan 
bahwa bagi negara2 Asia jang 
baru merebut kembali kemerdeka- 
annja, kemerdekaan adalah sama 
pentingnja seperti udara mereka 
menghirup untuk dapat hidup 
dan kolonialisme dalam segala 
bentuknja atau dimanapun djua 
adalah mengerikan. ,,Kami erat 
digembleng kepada tjara hidup 
demokrasi dan dalam kepatuhan 
kepada ini kami tidak  ragu2.” 
Tudjuan terpenting dari politik 
India adalah pemeliharaan  per- 
damaian dunia, ,,Dalam mendja- 
lankan politik inilah India memi- 
lih djalan “melepaskan “diri dari 
segala persekutuan “militer dan 
sikap India ini positif dan dina-   Pakistan, Nepal dan Afghanistan. 

) 5 (Antara) 

  

mis terhadap  masalah2 dunia,” 
demikian all, Nehru, (Antara) 

Berita Reuter tidak -menjebut- 
njebut apakah walikota2 tsb. ta 
Gi terdiri .dari orang2 Perantjis 
ataukah orang2 Aldjazeiria. | 

Par, walikota daerah Aldjazair 
(tidak disebut pula apakah mere 
ka orang2 Arab ataukah orang 
Perantjis) sudah menjatakan akan 
meletakkan djabatan sekaligus, 
tapi mereka dari Constantine dan 
Bone ambil keputusan tetap bei 
funksi 

Dekrit tersebut diatas tadi. me 
rupakan bagian daripada program 

- 

taranja Dari Hongaria 

mn Perma 

Tarik:Ten- 

HONGARIA jang achir2 ini 
tampak makin bertambah buruk menurut keterangan Menteri 
Luar Negeri Ruslan Abdulgani kepada pers Rebo malam 
mengingatkan kita pada pengumuman Pemerintah 8 Nopember 
ji dan keferangannja selandjutnja dimuka sidang Parlemen. Se 
bagai diketahui keduanja pokoknja menjatakan penjesalan Pe 
mezrintah Indonesia atas tjampurtangan tentara Uni Sovjet di 
negara Hongaria itu. Menteri Luar Negeri Ruslan selandjutnja, 
menerangkan bahwa semendjak itu Pemerintah terus menerus 
mengikuti dgn saksama kedjadian2 selandjutnja di Hongaria. 

Kini ternjata permusuhan anta- |jas 
£ ti 

ra dua golongan rakjat Hongaria 
itu makin mendjadi-djadi.. Satu 
golongan makin bertambah besar 
keadaanja ping makin tambah 
sulit pula kedudukan Pemerintah 
Hongaria jang sekarang untuk 
menguasai keadaan. Pada umum 
nja kata Menteri Luar Negeri ke 
adaan tsb. merupakan soal dalam 
negeri Hongaria sendiri dan bu- 
kanlah kompetensi Pemerintah 
Indonesia untuk memberikan. ko- 
mentarnja. Akan tetapi kita tidak 
dapat mengabaikan kenjataan bah 
wa tindakan2 tjampurtangan ten- 
tara Uni Sovjet membela salah 
satu golongan2 rakjat Hongaria 

dan bentrokan sendjata itu tidak 
dapat meredakan suasana bahkan 
sebaliknja memperbesar djumlah 
korban dikalangan rakjat Honga- 
ria. 

Demikian Menteri Luar Negeri 
selandjutnja menjatakan karena 
kenjataan itu Pemerintah Indone 
sia akan terus berusaha demi ke- 
|pentingan pertumbuhan demokra 
si, peri kemanusiaan, perdamaian 
serta kebahagiaan -rakjat Honga- 
ria sendiri supaja tentara Uni So 
vjet 

ini akan dilakukan setjara lang- 
sung maupun dengan kerdjasama 
pegara2 Kolombo, negara2 Asia- 
Afrika atau pun melalui PBB, 
Achirnja diterangkan bahwa Pe- 
merintah Indonesia akan terus 
berusaha mentjegah terdjadinja 
tjampur-tangan negara lain mau 
pun djuga baik berupa hasutan2 
terhadap rakjat Hongaria mau-   »perobahanZ” jang dilakukan Pe 

rantjis di Akdjazairia. 
(Antara Reuter! 

SEDJAK TAHUN 1952 penge 
luaran kredit dengan djaminan 
pemerintah kepada sektor parti- 
kelir ternjata mentjapai angka 
tertinggi pada tahun 1956 jakni 
sebanjak Rp. 279.538.996, dan 
angka terendah dalam tahun 1952 
sebanjak Rp. 15.000.000, —. 

Kredit2 tersebut diberikan ke- 
pada 5 matjam pemindjam, ialah 
orang2 partikelir, jajasan2, peru- 
sahaan2, bank2 dan lain2, Jang 
sering mendapat kredit dalam 
masa 5 tahun terachir ini ialah 
perusahaan2. 

Dalam tahun 1956 semua ma 
tjam pemindjam telah menerima 
kredit, ketjuali jajasan, sedangkan 
dalam tahun 1954 hanjalah peru 
Sahaan jang mendapatnja, Demi-   kian lampiran pidato Menteri Ke 

pun tjara tjampur-tangan  Jain- 
nja. (Antara). ade 5 

uangan Jusuf Wibisono tentang 

rintah jang dibatjakan dalam si- 
dang parlemen ketika membitjara 
kan RAB 1956. 

Djumlah2 kredit dengan djami 
nan pemerintah ini menurut spesi 
fikasi per tahun jang telah di- 
keluarkan ialah: tahun 1952 
Rp.415.000.000,—, tahun 1953 
Rp.164.372.500,—, - tahun 1954 
Rp.25.089.000,—, tahun 1955 
Rp. 60.300.000,—, tahun 1956 
Rp. 279.538.996, —. 

Dalam masa 5 tahun itu djum 
lah terbesar dari kredit2 'itu' di- 
terima oleh perusahaan, jakni se 
djumlah Rp. 451.894.096, —, .ke- 
mudian bank sedjumlah Rp. 40. 
590.000, lain2 sedjumlah Rp. 31. 
300.000, —,  jajasan  sedjumlah 

  

Belanda. 

sana jang dirasakan sangat ke 

malam 

'Tambah 

Di Irian | 
Ikat Dan Dibudjam'Panaskan-— 

10 Ton Tiap Bulan? 
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Digerakkan Thd. Swis 

DEPARTEMEN kehakiman & 
kepolisian federal Swis  meng- 
umumkan hari Selasa bhw polisi 
Swis telah berhasil membongkar 
suatu komplotan ,,mata2 Komu- 
nis jg ditudjukan terhadap Swis 
dan salah satu negara jang ber 
batas kepada Swis”, : 
Diumumkan bahwa komplotan 

mata2 ini digerakkan ia se- 
or. gawai kedutaan Honga- 
PE Dua orang agen 
spionase wanita telah ditangkap 

beberapa minggu j.l. 

Tanpa menjebut nama dan ke 
dudukan pegawai 

garia tsb. komunike 
menerangkan # bahwa 
tsb. tadi meninggalkan $wis bu 
lan September j.l. dan Banin th 
datang kembali di Swis.. Hari « 
itu djuga pegawai tsb. diperintih 
kan keluar lagi Sari Swis oleh pe 
merintah (dewan federaf Swis). 

Tapi, kata komunike #polisi se 
terusnja, Of ng ini tidak bisa di 
tuntut karena ia melakukan ke 
giatan2nja itu pada suatu waktu . 
dalam mana ia mengetjap kenik 
matan kekebalan diplomasi di 
Swis. Menurut keterangan, pe 
gawai Hongaria tsb. hari Selasa 
berangkat ke Budapest. (Antara- 
UP). 

Olahraga & Politik 
Sebab2 Sementara 

Atlit Hongaria Emoh 
— Pulang . 

DJURUBITJARA pemerintah 
Hongaria mengatakan hari Selasa ' 
bahwa negara2 Barat tertentu 

alasan2 polftik telah ber- 
buat dalam kekyasaannja untuk 
meneh atlit2 terbaik Hongaria 
kembali Kttanah airnja setelah 

pegawai 

  

I pertandingan Olympiade di Mel- 
bourne, demikian menurat Radio 

siurubitjara itu — mengatakan   bahwa dengan tidak mengindah- 
kan permrintaan chusus dari pe-   

#telah mendarat di 

Blok 
| bali ketanah 

jang sedang” dalam permusuhan. 

merintah Hongaria, 2 pesawat 
terbang Perantjis jang membawa 
para atlit kembali dari Australia 

Mjlan dan 
tidak di Budapest. ,,Ketika kami 
memutuskan akan mengirim ke- 
reta-api istimewa ke Milan, pe- 
merintah Italia menolak mengi- . 

zinkan kereta-api itu masuk ke 
wilajah Italia,” kata djurubitjara 
tadi. 

- & 

Atlit2 dari Blok Sevjet 
diberi asylum. : 

United Press dalam pada itu 
mewartakan dari Washington 
bahwa  Djaksa 
Brownell Te pada hari Selasa 

kepada 40 atlit peserta.Olympia 
de Melbourne dari negara-negara 

Sovjet jang tidak mau kem - 
ah airnja masing2. - 

Brownell mengatakan bahwa 
hintang2 Olympiade itu adalah ' 
anggota2 dari rombongan Honga 
tia, Rumania dan Tjekoslowakia 
jang ikut serta dalam pertandi- 
ngan2 Olympiade di Australia. 

Atlit2 itu akan dimasukkan k 
A.S. berdasarkan “undang? imi- 

grasi McCarran Walter. Ini b 
arti diperlukannja suatu und 
gandang chusus jang memungki 
cai a djadi warga negara 
A.S. (Antara) 

Djadi Ghana 
Merdeka . 

pada malam Rebo jbl. telah me k 
njetudjui rentjana undang2 untuk 
memberikan kemerdekaan dalam 
lingkung BN kepa- 
da oast, jang kelak dgn 
resmi akan diumumkan sebagai 
negara Ghana, pada tanggal 6 
Maret 1957. Pembitjaraan babak 
ketiga dan penghabisan dalam - 

elis rendah ini tidak ada jg. 
mer 2 dan: sekarang RUU - 
Paku : kepada Madjelis   

dapat segera ditarik kem-' 
bali dari wilajah Hongaria, Usaha 

kredit2 dengan djaminan peme-| 

Tinggi utk mendapat pengukuhan 
rata dan didjadikan undang2, 
Ghans adalah nama asli se- 

djak djaman dahulu kala. Diza- 
man. silai Te Ke pasa ke 

jaan jang Wilajahnja lebih luas 
Hn a Gold Coast. Dari na 

Ta aa” ini orang2 Eropa 
membuat istilah Guinea”, ,Gui 
nee”. ,,Nieuw Guinee”  dsbnja, 
Djumlah enduduk Ghana seka 
rang ada ki ra2 lima djuta, antara 
lain menghasilkan Ng dan 
mangggn. Sert. intan. Ghana mer 
deka, wilajahnja akan diperluas 
dengan Togo Inggeris. (Antara) 

Kredit? Dengan Djaminan Pemerin- 
tah Kepada Usaha' Partikelir 

Rp.19.800.000,— dan jg paling 
ea ke- 

padu orang2 partikelir sebanjak 
Rp. 715.000, —. 

itu. memberikan pula 
perintjian tentang matjam perusa 
haan jang telah menerima kredit 

dengan djaminan pemerintah tt 
sebagai" rikut (dalam lima ta- 
hun terachir ini): impor Rp. 28. 
000.000, —, ekspor nol Rupiah, 
pertanian/pertembakauan Rp, 78. 
429 pertambangan Rp. 4, 
207.500,—,  industeri/keradjinan 
Rp.21 aa asal 
penerbitan Rp. 41.819,096,—, per 

an Rp. 33.489.000,—, Se. 
banjak Rp. 500.000,-— dalam ta- 
hun 1956 diberikan kepada orang 

ek 

  

telah memberikan asylum di A.S. 

Gold Coast Akan 2 

pertjetakan/ ' 

  

Agung Herbert “ 

f 

  

MENURUT BERITA jang diterima Gerakan Aksi Ber 4 
Sama, Pembebasan Irian «Barat di Djawa Timur dari Irian 
Barat, kini Belanda di Sorong telah melakukan penjiksagg2 2 

, diluar batas kemanusiaan terhadap 20 orang pekerdiom Oi, 
Kepada mereka dikeluarkan an- 
'tiap2 Sabtu mereka tidak mela-.m—— 

porkan dirj kepada kekuafaan Belanda, disana mereka harus di 
tembak mati, Penjiksaan itu dilakukan,karena tidak suka be 
kerdja sebab tidak tahan Mena perlakuan2 Belanda di 

G 

kedutatn Hon / 
seterusnja 

MADJELIS rendah Inggris 

tu 

Ya 

nase.Terbongkar 

            

    

     

     

    

   
   

   

     

   
   

   

  

   

  

   

      

     

    

    

    

  

orang partikelir untuk pertanian/ / 
uan, (Antara), aah 

 


