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Irak Ditudah Adakan 
Komplot Dgn Israel 
RADIO Damsjik jang terde- | 

' ngar di Darussalam pada hari 
Sabiu menuduh Irak telah ber: 
kompiot dengan Israel untuk me 
Jakukan suatu  coup thd. Syri 
dan telah mengirimkan perleng- 
kapan2 militer berat untuk anasir 
pro Irak di Syria. Didalam siar- | 
an itu, radio Da jik meniaftakan 

bahwa komplotan itu telah dapat 
bongkar dan penangkapan2 te 

tah dilakukan. Dikatal bahwa 
coup @etat itu telah direntjana- 
kan akan dilakukan ketika | 
ikatan perang Syria di. Jordania 
bersiap untuk memulai tindakan 
nja terhadap Israel, jang menje 
rang Mesir. (ta Na Mena 

'ta disita. SAI TIRG 
Reuter mewartakan dari Dam- 

sjik bahwa menurut seorang dju 
rubitjara angkatan perang Syria 
pada Djum'at malam pihak2 ber 
wadjib Suriah telah menjita se-| "8 

jumlah besar sendjata, jang ber-| 2 
dasarkan penjelidikan2 pendahulu 
an dikirimkan dari sebuah ,,ne 
gara Arab”. 1 

Djurubitjara itu menjatakan bahj 
wa sendjata2 itu. akandiperguna-| 
kan pada waktu Syria bersiap| 
untuk berdiri dipihak Mesir dida 

- lam -perdjuangan terhadap impe-| 
-rialisme. PN aa Ka 

 Djurubitjara itu kemudian me- 
ngetjam pemerintah Irag, jang ka 
tanja akanmenemui nasibnja dita- 

ngan bangsa2 Arab liberal. 
». Sementara itugjari Bagdad dika 

barkan oleh UP bahwa pemerin- 
tah Irag telah memprotes dengan 
keras kepada Syria pada hari Sab 
tu berkenaan dengan apa jang 
disiarkan oleh radio Damsjik bah- 
wa Irag telah mengirimkan sen- 
djata2 ke Syria dan berusaha utk 
melakukan suatu coup terhadap 
Syria atas nama Israel. 

Protes Irag itu ' disampaikan 
oleh menteri luar negeri Irag Bur 
'hanuddin Bashayan kepada duta 

“2 Syria di Bagdad dr. Haidar Mar- 
He dam, (ULP) 6 & 

Tana . Djuga 1 aa 

——. PerdimajanDunta 
“Minta Supaja Rusia 

Tinggalkan Hongaria 
GERAKAN Perdamaian Sedu 

nia dalam sebuah statement ma- 
Kis Ik jang diumumkan 

     
njerahkan obat-obatan kepada 

djeladjah dan perusak, djika 

dard Reference Book” tentang 

Dengan menggolongkan Uni) 

Sovjet sebagai ,,suatu negara jg. 
mempunjai angkatan laut nomer 
2 setelah Amerika Serikat” dida 

lam kata pendahuluan kitab tsb.| 
dikatakan, bahwa Uni Sovrjet di- 
duga akan memerintahkan untuk 
membuat 75 sampai 85 buah 'ka- 
Ipal2 selam lainnja dalam dug ta- 
Ihlin jang”akan datang. Mengenai 

rentjana ini. ,,Janes” katakan: 

Ini merupakan — perkembangan 

jang luar biasa dalam strategi be- 
-. aa Yaa Sovjet sedjak perang 

au Minggu 3 3 ore Cunia kedua untuk menghentikan 

31 oleh tara 14 an - hubungan antara negara2 Nato 
: en li . ikan? Soviet ditarik da dan menghalang-halangi - masuk 
" Hongar a. Seruan. tersebut ada Nja pasukan2 angkatan laut diper 

— dah hasil konp 

  

  

  

    
     

  

    konperensi gerakan itu Giran sekeliling benua Eropa di 
di Helsinki hari Minggu jang la- Asia, sedang pelajaran diperairan 

Oa (Antara-Reuter). itu merupakan tudjuan strategis 
: 2 —— dari Uni Soviet.” 

  

| TENTARA ISRAEL DIBEBERA 
— PA SEKTOR DITARIK MUN- 
DUR 39 MIL, KATA KEMLU 

Radio Israel Divm'at menjiar 

Kapal2 Sovjet  mempu-| 
njai konstruksi. 

Sebagian besar dari kapal2 se- 
lam Uni Sovjet mempunjai kon-| 
struksi2 baru jang dapat bertahan 

ri | lama. Demikian kata buku tahun- 
an tadi. 

Kapal2 dari model sebelum pe- 
rang diberi perlengkapan2 technik 
jang terbaru. 

| Hantu Tjari Gadis 
. SMP.SGB Di Wonogiri 

— Jang Kesurupan Lalu Nekat Terdjun 
na 0000 Dalam Sumur 
| PENDUDUK KOTA Wonogiri kini sea Moore dgn 

| adanja gadis2 ketjil jang karena tidak sadar terdji uk sumur, 

jang Na aa Lag Sasepakiankeg Nb Narurn itu an 

|. tara lain pada tanggak: 21-11-1956, kira2 djam: 17.00, seorang ga- 

1 dis ketjil murid S.M.P. klas H negeri sehabis mandi dan berpakaian 

'tiba2 lalu lari masuk sumurnja sendiri dukuh Pelem, dengan me- 
| ninggaikan kesan katanja diadjak kawannja. 

: Kemudian peristiwa itu di- kolahan masuk, tiba2 lari dan te 

    

  

    

  

    

  

  

   

          

  

   
    

     

      

   

    

    
   

    

   

  

   

  

“susul lagi pada tanggal 22-11-frus terdjun kedalam sumur seko 
k 1056, Ne 809, seorangl|lahan jang dalamnja kira2 16 m. 

f gadis murid S.R.P. sebelum se-|dua orang gadis itu achirnja da- 

: PAK naa , pat tertolong dalam keadaan: ge 

5 Pe OA ana ““Irak-gerik dan kata2nja jang ti- 

: .. “mM dak sadar, dan pada hari2 itu 

- : 38 : Tt 1 HR BN | diuga ada 2 orang gadis jang ma 

H SERI SR 2 Lea u sine? tinggal an Tan En 

: “Maan ( BB y 3 Sendang Lanang (muri G.B. 

I kan 2 Palau |tiba2 Beng jg Ma 

p Tn SA 1 ida akutkan 
5 “aDI0 'Moskow mewartakan Ba 2. T TKA ea 

E "api agerah putu setujan bahwa umum penduduk kota Wonogi- 

f - sardja na2 Rusia telah 'menemuci ,i, 'dapat kami simpulkan, bahwa 

3 “kan 2 pulau? baru di Kutub Se- peristiwa tsb. ada hubungannja 

f 1 Ma Sr Ea |dga dibangunnja sumur Sendang- 

k «Radio Moskow katakan bahwal|T anang milik S.G.B. Negeri Wo 

1 nenurut  koresponden 'istimewa| nogiri. Sumur tsb. oleh umum.di 

4 ja dari Observatorium irnylanggapnja sangat keramat (ang- 

z Kutub Selatan keti er). Bahkan beberapa orang tua 

rb nimenjatakan, bahwa. sumur itu 

'adalah keradjaan Djim2, dan di 
kuatkan pula dengan kata2 dari 

2 jang tidak sadar itu (kam 

piran Setan. Djawa), merasa 

hwa istananja (sumur — Sen- 
“Lanang tsb.) dirusak, ma- 

“Ika mereka tersebar marah dan 
“Imenuntut. Dengan adanja kedja 

|dian2 itu maka para orang2 kini 
rsusah-pajah untuk mengatasi- 

, walaupun diantargnja sam 
i ada jang putus-asa. 

' Demikian diterangkan oleh ke 

pala Bg. Pewartaan  Diawatan 

4, 

4 

      

   

£ iga — SOKONGAN UNTUK MESIR — 
Sabtu pagi ji. bertempat di Markas Besar Palang Merah 

Rusia Siapkan Siasat 
nja Utk. Hadapi Nato 
Bentuk Armada Kapel Selam Jang Kuat 
Guna Fersulit Huburgan Negara2 Nato 

Bila Petjah Perang 
UNI SOVJET telah membuat lebih banjak kapal2 pen 

lain digabungkan mendjadi satu, dan telah mempunjai armada 
jang sedang tumbuh jang terdiri dari 400 kapal2 selam dan 
kKapal2 pendjeladjah. Demikian dikatakan oleh ,.Janes” Stan- 

untuk tahun 1956—1957, pada hari Minggu. 

eksperimentif dalam pelajaran per 
tjobaan, dan” dikabarkan pula, 
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Indone- 
'sia rakjat Indonesia dengan diwakili oleh Ibu Ratulangi telah me- 

Perwakilan Mesir di Djakarta| 

dibandingkan dengan negara2 

angkatan2 laut diseluruh dunia, 

"Mereka memang diperlengkapi 
untuk tudjuan2 aktif dan terus-me 
nerus mendapat latihan2 operasil 
jang sungguh2, memusatkan posi-| 

Si jang penting guna. mengawasi 
lautan jang mendjadi strategi be- 
sar dari Uni Sovjet”. ,,Pengaruh 
jang tjepat” dari Uni Sovjet sebal 
gai suatu negara jang berangka- 
tan laut nomer 2 telah mendjadi 
suatu faktor. jang mempengaruhi 
rentjana. pembuatan kapal2 Ameri 
ka pada dewasa ini dan dalam 
waktu2 jang akan datang. 

Diberitakan oleh ,,Janes”, bah-t 
wa Uni Sovjet kini sedang mem 
buat kapal2 selam jang digerak- 
kan dengan tenaga atoom dan di 
duga akan mempunjai kekuatan 

bahwa Uni Sovjet: sedang meren 
tjanakan membuat suatu kapal pe 
metjah es jang bertenaga atoom 

dan mempunjai ukuran sebesar ka 
pal penempur jang ketjil. 

  

. 

kan ker T 

  
nia dan ia telah | 

3000 Orang 
Mesir Tewas 
Akibat Serangan Port 

Mane an 
RADIO BEIRUT dalam siaran | 

nja hari Minggu jl. mewartakan, | 
bahwa menurut perkiraan Guber | 
nur Mesir dikota Port Said da-| 
lam serangan baru2 ini jang di 
Jakukan angkatan perang Inggris 
dan Perantjis telah tewas kira2 
3.090 orang Mesir dan luka-luka 
$00 orang Mesir lainnja. Dinja- 
iakan pula bahwa pembangunan | 
kembali Port Said akan menelan 
biaja hampir 10 djuta pound Me- 
Sir. e $ 

Dalam pada itu radio Kairo da 
lam siarannja- malam Senen me- 
wartakan bahwa semua orang Ing 
geris jang bekerdja dalam peme- 
rintah Jordania mengundurkan diri 
dari djabatan mereka masing2. 
“Sementara itu Letnan Djendral 

Sir Hugh Stockwell komandan pa 
sukan2 istimewa Inggeris-Perantjis 
di Port Said mengumumkan, bah- 
wa dalam pembitjafaannja dengan 
Diendral Major E. Burns pimpin- 
anpasukan polisi PBB malam Se 
nin di Port Said tertjapai kata se 
pakat bahwa pasukan2 polisi P. 
B.B: tidak akan lagi didatangkan 
di Port Said dengan kereta api me 
lalui Abu Suweir tapi Iangsung 
melalui lautan, (Antara). 

. PENANGKAPAN DJjILAS- 
DIPROTES. 

Vladimir Dedijer, bekas pemim 
pin komunis Yugo, hari Kemis 
mengumumkan surat terbuka ke 
pada presiden Tito, dalam mina 
diprotes penangkapan sahabatnja, 
Milova, Djilas.   

        

mn 

Tindakan KSAD 
IL. KETERANGAN2 JANG TELAH diberikan oleh Menteri Pertahanan a.i. kepada Seksi 

| Pertahanan Parlemen dan pendjelasan2 jang dikeluarkan berupa pengumuman oleh Penera- 
| ngan Angkatan Darat miengenai peristiwa2 didalam Angkatan Darat dewasa ini, telah hilang 

u2an dalam masjarakat terhadap apa jang sesungguhnja telah terdjadi dalam Ang 
katan Darat. Demikian dikabarkan oleh kores ponden ,,Suara Merdeka” dari Djakarta. De- 
ngan tegas pihak Angkatan Darat mengumumkan dengan resmi bahwa memang ada kom 
piotan jang hendak merobohkan Pemerintah jg sjah dan hendak mengganti dasar falsafah Ne 

| gara kita. Komplotan itu dipimpin oleh kolonel Lubis jang sekarang belum diketahui tempat 
jatakan melakukan desersi. 

Dalam pertjakapan dengan ka 
langan jang luas dalam Parlemen: 
diperoleh : pendapat, bahwa kete 
rangan2 resmi oleh . Angkatan 
Darat itu sendiri, dengan sendiri 
nja telah merupakan hukuman 
terhidap usaha mendjatuhkan Pe 
merjntah. Dalam hal ini Peme 
rintah/ Angkatan Darat sudah 
berterus-terang untuk memper- 
kuat sinjalemen2 jang sudah la 
m, meluas dikalangam masjara- 
kat. Jaitu bahwa kolonel . Lubis 
Cs memang hendak melakukan 
pemberontakan melawan Peme- 
rintah jang sjah. 

KSAD bertindak tegas. 
Tokoh2 politik diibukot. me- 

njatakan, bahwa usaha? jang di 
djalankan oleh KSAD belakang- 
an ini adalah tindakan2 jang te 
gis diambil terhadap perwira2 
jang tersangkut dalam komplo- 
tan politik. 
Tanda2 adanja komplotan ini 

sesungguhnja sudah mulai tam 
pak dengan njata ketika timbul 
“peristiwa 13 Agustus” jl. dan se 
kalipun baru sekarang diambil 
tindakan2, namun hal ini telah 
njata menundjukkan - tindakan? 
jang tegas jang diambil oleh Pe 
merintah untuk ' menjelamatkan 
Negara kita dari keruntuhannia. 

Menurut keterangan tokoh-to- 
koh politik itu, kita sekarang ini 
sedang menghadapi taraf penje- 

lesaian jang terachir untuk me 
ngatasi perkembangan-perkembs- 
ngan jang tidak sehat dalam ang 
katan Darat. Mudah-mudahan ta 
raf terachir ini tidak terhambat 
tagi oleh sikap fine ragustigu 
untuk mentjegah,: djanomi sam- 
pai komplota, jang sudah mula 
digulung kekuatannja itu, menda 
pat kesempaan lagi untuk menju 
sun  kekuatannia. Kesempatan 
ini tidak boleh diberikan dan un 
tuk ini diperlukan tindakan-tinda 

  
  

Perwira? Dori A. M.   Kapal? selam  Afterika 
Serikat. 

Sementara itu Amerika Serikai 
telah selesai dengan pembuatan. 

rakkan dengan tenaga atoom, 
samping prototype Natutilus, jang 
kini 13 buah lagi sedang dibuat, 
satu diantaranja akan merupakan 
kapal selam jang terbesar jang 
pernah dibuat dengan kekuatan” 
muat -sebesar 6000 ton dibawah 
air dan ketjepatan 30 knot. 

Didalam waktu sepuluh tahun 
ditaksir, bahwa Amerika Serikat 
akan mempunjai armada jg mem 
punjai 75 buah kapal2 selam jang 
digerakkan dengan tenaga atoom. 

Pengalaman jang didapat dalam 
pembuatan kapal2 jang bertenaga 
atoom dan sendjata2 jang dapat 
dikendalikan, maka ,,sudah “pasti, 
bahwa dalam waktu jang singkat, 
kira2 10 tahun, kapal2 angkatan 
laut Amerika Serikat akan dige- 
rakkan dengan tenaga atoom dan 
sebagian besar kapal2 “angkatan 
laut, termasuk kapal2 selam akan 
dipersendjatai dengan sendjata2 
jang dapat dikendalikan. Demiki- 
an diramalkan oleh “Janes”. 

Pirngadi Akan 
Pimpin Kongres 
VeteranSe.Indon 
MAJOR (AD) SUHARJO, ke- 

tua bagian penerangan Paniiia 
Kongres Veteran Seluruh Indone 
sia mengabarkan, bahwa Let. 
Kol. R. Pirngadi akan sepenuh- 
nja pimpin Panitia Kongres Ve- 
teran Seluruh Indonesia jg akan 
diselenggarakan diibu-kota sedjak 
tanggal 22 sd 30 bulan depan. 

Overste R. Pirngadi dengan su 
rat keputusan KSAD tanggal 26- 
10-1956 No: SKTP 39/10/1956/ 
telah dibenarkan untuk menjelc- 
saikan penjelenggaraan Kongres 
Veteran Seluruh Indonesia sam 
pai “selesai. Demikian pula perwi 
ra2 A.D. lainnja jang duduk da- 
lam Panitia Kongres tsb. 
Kedudukan Overste R. Pirnga 

di sebagai ketua adalah atas per 
mintaan organisasi2 masa veteran 
jang mendukung Panitia Kongres 
Veteran Seluruh Indonesia. Demi   

  

nerangan Kabupaten Wonogi- 

Tuduh Amerika B 
dalam siar|bahwa Inggris-Perantjis-Israel me 

ngikari andjuran2 PBB supaja me 
arik mundur pasukan2 mereka 

ari Mesir. “ 
Alasan merobah naskah tadi 
lah supaja resolusi jang telah di 

'obah itu mendjadi akseptabel ba 

(gi sedjumlah delegasi PBB, jang 

seperti delegasi Amerika Serikat 

'Ibukannja — tak mau memperkuat 

jelandjuran2 PBB janglebih dahulu, 

Iltapi tak bersedia untuk .menjalah 

kan” sedikitpun . Inggris, Peran- 
-Itjis dan Israel, kata radio Moskow 

   

    

  

   

   

                    

   

    

Kk Pertanjaan delegasi Amerika 

|tadi sekali Jagi melihatkan, bahwa 

|AS jang dalam utjapannja menjo 

njataan, kong tuntutan penarikan mundur 
  

Tudjuon 
: »KAMI EX-TERUNA Akademi Militer Jogja dengan 

kapal selam jang kedua jang dige mengadakan reuni tidak bermaksud mentjari blok dalam ke 
di ruwetan angkatan darat dewasa ini dan kami menolak djika 

golongan menggunakan kami untuk maksud2 ter 
tentu jang bertentangan dengan tudjuan jang ditentukan reu- 
ni,” demikian diterangkan oleh 
muan Reuni Teruna Akademi Militer Jogja kepada pers Sabtu 

setelah menjelesaikan pertemuan reuni selama tiga hari 

ada usaha2 

core 
berturut-turut. 

Dikatakan bahwa angkatan pe- 

rang dibentuk bukan untuk satu 

golongan, melainkan untuk Bang 

sa dan Negara Indonesia. Meski- 
pun kami mengakui masih muda, 
tetapi ini tidak berarti belum ma 
sak untuk turut membahas ke- 
adaan dewasa ini. 
Mengenai putusan reuni dikata 

Kannja a.l. bahwa tradisi akade- 
mi militer jang dipupuk dimasa 
perdjoangan il. supaja  dilandjut- 
kan pada zkademi militer jang 
akan dibuka. Djuga diputuskan 
akan membentuk sebuah corps, 
bersama2 corps ex-teruna akade- 
mi militer dengan sebuah presi- 
dium jang terdiri dari ketua? 
perwakilan. Untuk tahun ' 1956 
korps diketuai oleh kapten infan 
tri Sumantri dani berpusat di Dja- 
karta, dengan maksud  mendja- 
min sentialisasi anggota2nja dan 
konkretisasi ikatan djiwa jang te 
lah ada. Reuni menginsjafi ke- 
duduikannja sebagai perwira TNI 
jang mendjadi modal ' perdjuang- 
an bangsa dalam konstellasi ne- 
gara dan menjarankan supaja da- 
am menentukan kebidjaksanaan 
personil didahulukan . kwalitet 
dan kapasitet dari pada pertim 
bangan2 psychol -' jang ' sem 
pit. 

Tameng djiwa. 
Dalam memberikan pendjela- 

san tentang keputusan dan tudju- 
an reuni dikatakan oleh Henuhili 
bahwa tradisi Militer Akademi 
Jogja akan didjadikan tameng 
|djiwa dan moril terhadap usaha2 
mendjerumuskan anggota A. M. 
kedjurang penghianatan. Ikatan 
djiwa jang dimiliki ex-teruna 
A.M. harus dikonkritisir, sehing- 
ga masjarakat tahu bahwa ex-   kian Major (AD.) Suhario. 

(Antara). 

pasukan2 agresor, sementara itu 
bersekongkol dehgan pihak agres- 
sor untuk menunda2 - penarikan 
mundur pasukan2 tadi dari Mesir. 

Seperti diketahui AS tadinja 
bersikap ragu2 untuk menjokong 
resolusi Asia-Afrika semula, dlm 
mana. dinjatakan adanja kegelisa 
han jang sangat, bahwa Inggris, 
Perantjis dan Israel masih belum 
melaksanakan resolusi2  Madjelis 
'Umum PBB jang mengandjurkan 
supaja mereka segera menarik 
mundur pasukan2 mereka dari 
Mesir. 

Setelah diadakan perobahan, A. 
S. menjatakan ' akan menjokong 
resolusi A-A tadi,  sungguhpun 

teruna A.M. tidak digunakan se 
satu golencan. TNI adalah mo- 

ersekongkol Dgn Agresor 
sebut tidaklah perlu. 

slimin dari ibukota Moskow telah 

agresi 

hadap rakjat Mesir jang tjinta ke 
merdekaan serta perdamaian. 

tjurkan kota2 jang damai, 

  djah ha 
Mesir di 

   Kom Bataviagach Gen 

yank unstenet 

Reuni Ex Taruna Akade 
mi Militer Jogja Bukan 
Untak Mevnfjari Blok 

longan Jang Hendak Gunckan Mereka 
Utk Maksud? Jang Bertentangan Dengan 

menurut pendapatnja, resolusi ter 

Sebelum ita radio Moskow me 
ngatakan pula, bahwa kaum Mu- 

menjampaikan protesnja terhadap 
Inggris-Perantjis-Israel ter- 

Dalam statementnja mereka me- 
nuduh kaum pendjadjah Inggris- 
Perantjis dengan biadab menghan 

kuil2 
purbakala serta monumen2 islam, ! | € 
membunuh orang2 tua, wanita ser nundjukkan, bahwa hanja 
ta anak2. Pasukan2 kaum pendja gian .ke 

95" Rebddajiann Podiktasik 

Wetensehenpan 

Tolak Usaha2 Go- 

Reuni 

kapten Henuhili, ketua perte 

cal perdjuangan bangsa dan dji- 
ka ia petjah maka masjarakat 
akan turut merasakannja, demi- 
kian Henuhili jang achirnja me- 
rkambahkan bahwa corps ini 
tidak keluar dari IPRI bahkan 
membantu  sepenuhnja tudjuan 
IPRI. 4 

Dapat ditambahkan bahwa da 
tam pertemuan itu telah memberi 
prasaran KSAD djenderal major 
Nasution, sekdjen IPRI Supar- 
man dan gubernur akademi mili- 
ter nasional Surjosurarso. 
“Reuni ditutup dengan . suatu 
resepsi perpisahan malam Ming- 
gu jl. jang dihadliri oleh pembe- 
sar-pembesar sipil dan militer 
setempat.   

  

Nampak Hasutan? Ut 
Ya "K .. : | . - — Timbulkan Krisis Kab. 

| Ada Golongan2 Jang ,,Main Mata” Dgu Fihak Jang 
| Merentjanakan ,,Coup” Serta Menghambat 

robohkan Negara kita dan telah 

          

   
    

  

ab. 

  

kan jang lebih tegas lagi dan le 
bih tjepat. 
Dalam menghadapi keadaan 

ig. demikian ini, terasalah pen- 
tingnja “arti kebulatan tekad: da- 
lam tubuh Pemerintah sendiri. 
Segala kekusran dalam kabirter 
harus  dibulatka, dan kepenting 
cn Negara tidak boleh dibiarkan 
terdesak oleh kepentingan-kepen 
tingan ,,koalisi”. 

Partai2 besar Pemerin- 
tah wadjib bersatu. 

Pera. politisi itu ' berpendapat, 
bahwa pad, 'saat2 seperti ini, 
partai2 besarsdlm Pemerintah ja 
itu PNI, Masjumi dan NU jang 

TAHUN KE VII No. 235 
Pp 

(gam siaran musik, tetapi 
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HARGA LENGGANAN: 
"DLM. KOTA : ,,Suara Merdeka” (dengan materai) — Rp. 13,— 

»Suara Merdeka”/,,Minggu Ini” Rp. 13:— - Rp. 33— — Rp. 46,— 
LUAR KOTA : ,,Suara Merdeka” (dengan materai) — Rp. 14,— 
»Suara Merdeka”/,,Minggu Ini” Rp. 14,— H- Rp. 3— — Rp. 17,— 
Harga Advertensi ,,Suara Merdeka” Rp. 0,95 per mum.-kolom. 

  

RR. Ta mas | 

(bah Popiler 
Dikalangan Rakjat 

Malaya 
RADIO Republik Indonesia jg 

sememangnja disukai di Malaya, 
pada minggu2 jang achir ini le- 
bih. populer lagi. Populariteit ini 
bukan sadja terhadap aneka ra- 

djuga 
terhadap warta-beritanja. Bertam 
'bahnja kegemaran mendengar 
siaran warta-berita radio Djakazr 
ta disebabkan karena para pende 
ngar tidak merasa puas dengan 
laianan jang diberikan oleh radio 
Malaya tentang peperangan di 
Mesir. Pendengar merasa, bahwa 
radio Malaya hanja menghidang- 
kan berita2 dan komentar jang 
berasal dari Inggeris sadja, dan 
tidak ada sama sekali dari pihak 
negara2 Arab. 

Mereka sebaliknja merasa war- 

taberita dari Djakarta lebih sem 
purna, lebih adil dan lebih tjo- 
tjok dengan sentimen dan emosi 
mereka. 

Perasaan tid:k puas - terhadap 
radio Malaya ini dinjatakan pula 
dalam sidang2 Dewan Perwaki- 
lan Rakjat di Kuala Lumpur dan 
Singapura dan dalam surat? ki- 
riman disurat2 kabar. Hari Ming 
gu jl. setu surat dalam harian 

»Utusan . Melaju” mengatakan 

saja telah pindah dari radio Ma- 

  

  memimpin Pemerintah, harus ta 
hu akan kewadjibannja, sehingga 
dapat menempatkan segala ke- 
pentingan Negara dan Bangsa di 
atas kepentingan partai masing2. 
Bukan suatu rahasia bahwa di 
masa2 jang lampau dalam meng 
hadapi persoalan2 jang besar dan 
genting, tidak atau 'kurang terda 
pat rasa kesatuan tanggung dja 
wab sehingga menjebabkan Peme 
rintah tidak mungkin mengam-i 
bil tindakan2 jang tegas. 

Mereka kemukakan hal ini, ka 
rena sedjak beberapa hari ter- 
achir ini. nampak adanja usaha2 
untuk menghasut salah satu di- 
antara partai2 besar Pemerintah 
untuk menggontjangka, keduduk 
an kabinet sekarang ini. Dilihat 
sepintas lalu tampaknja ada g0- 
longan jang menghendaki suatu 
krisis kabinet, sekedar uniuk me- 

metjah belah. Sekedar untuk me 
ngiloseer satu diantira ketiga 
partai Pemerintah, sehingga jg. 
dua.la'nnia bisa mendapat keun 
tungan2 dari pembentukan 'kabi- 
net baru jad. 

Dalam kabinci sekarang jini di 
rasakan adanja pihak jang hen- 
dak menghambat tindakan? te- 
gas KSAD dan .,bermain mata” 
dengan golongan2 jang oleh Ang 
katan Darat telah dinjatakan se 
bagai komplotan jang hendak me 

melakukan desersi: 23 : 
“Yiap2 tindakan KSAD” un- 
tuk members'hkan tubuh Angk: 
tan Darat dari arasir2 jang ti-f 
dak sehat harus berlomb1-lomb4 
dengan waktu dan oleh karena- 
ma setiap par'ai dalam kabinct 
sekarang ini harus lebih waspa 
da menghadapi keadaan jang de 
mikian. Dengan begitu maka usa 
h:2 pembersihan jang sedans di 
lakukan oleh KSAD dapat lebih 
tepat diselesaikan sebelum ter 
djiadi hal2 jang mengantjam Ne 
gara dan Bangsa. 

Nagy Sehat 
DanSelamat' 
Kini Berada Di Ru- 
manja — Tulis Harian 
Komunis Djerman 

Timur 
HARIAN Partai Komunis Djer 

man Timur .,Neues Deutschland” 
telah mewartakan ,,Kebenaran 
sekitar Imre Nagy” hari Minggu 
dalam sebuah berita dari 2 kores 
pondennja di Budapes tanpa me- 
njebut protes pemerintah Yugos- 
lavia, , ' 

Dikatakannja, bahwa ,,Nagy 
Can kawan2nja selamat dan sehat 
walafiat”. Pemerintah Rumania 
ekan membuat suatu statemen ten 
tang ,,tamv?” orang Hongaria da 
lam waktu jang lajak. (Antara). 

  

  

Untuk 

(pemilihan ketua Konstituante, 

Jang benar, kata Mangunsar- 
koro, pada waktu menghadapi 
pemilihan ketua Parlemen, pihak 
Nahdlatul Ulama telah menjata- 
kan, bahwa NU akan menjokong 
PNJ dalam pemilihan ketua Par 
lemen, dan sebaliknya NU me- 
minta supaja PNI suka menjo- 
kong NU dalam pemilihan ketua 
Konstituante. L , 

Permintaan NU itu menurut 
Mangunsarkoro “telah ditolak di 
hadapan ketua fraksi PNI dim 
'Parlemen, Mr. Hardi, karena 

pada waktu itu  Mangunsarkoro 
menganggap masih terlalu pre- 
matuur untuk  membitjarakan 
soal pemilihan ketua Kenstituan- 
te, 

Di kui oleh Mangunsarkoro, 
bahwa jang pernah disanggupkan 
oleh pihak PNI kepada NU ada- 

lah djandji untuk menjokong NU 
dalam pemilihan wakil ketua I 
Parlemen. : 

Diandji tsb. telah dipenuhi oleh 
PNI, kata Mangunsarkoro,  seka- 

lipun angka2 pemungutan suara 
It milihan ketua Parlemen me- 

seba 

  
1 inenjokong pentjalonan 
tono dari PNI sebagai 

    

      
      

Mangansarkoro i Bantah 
Achsien BahwalPNI Per 
nah Berdjandji'Yada INU 

Menjokong N.U. Dalam Pemilihan 
Ketua Konstituonte Jbl. 

WAKIL KETUA UMUM PNI,. Mangunsarkoro, atas 
pertanjaan2 pers membantah keterangan A.A. Achsien dari 
NU jang menuduh PNI melanggar djandji” dalam persoalan 

katanja telah didjandjikan akan diberikan kepada NU, karena 
PNI sudah nfenduduki kursi ketua Parlemen. Menurut Mz- 
ngunsarkoro, ,,perdjandjian” sematjam itu tidak pernah ada, 

tjil dari anggota2 fraksipun kundjumgan ini 

jang menurut A.A. Achsien 

kitua Parlemer:« 
Djadi djelaslah, bahwa pembi- 

tjaraan pada waktu itu hanja me 
ngenai masalah pemilihan ketua 
Parlemen, kata  Mangunsarkoro 
jang selandjutnja menambahkan, 
bahwa ia sangat menjesalkan ke 

terangan A.A. Achsien jang oleh 
nja dianggap menjimpang dari ke 

Kolonel 

Singapura Ku- 
rang Minjak 
Akibat Boikot Iado: 

nesia 
PEMBOIKOTAN buruh di 

Indonesia terhadap kapal2 Ingge 
ris jang akan mengambil minjak 
Cari Indonesia mungkin akan me 
njebabkan diadakannja pentjatu- 
an minjak di Malaya dan Singa- 
pura. Untuk ini kedua pemerin- 
tah di Singapura sudah mengam 
bil tindakan menjusun dan me- 
ngatur kembali aparat pentjatuan 
jang akan bekerdja djika keada- 
an bertambah akuut. 

| Suatu keterangan resmi peme 
rintah mengatakan, bahwa ,:ber-   

jaya ke radio Djakarta untuk 
mendengar warta-berita luar ne- 

geri “chususnja dan umumnja un- 
tuk lebih berdampingan dengan 

segala sesuatu jang berlaku: di- 
Cania ini”. Penulis surat itu me) 
ren'akan apa artinja perkataan ' 

»igressi” jang selalu terdengar 

dalam siaran RRI. Demikian 
lerita dari pembantu ,,Antara” 
di Singapura. 
Pe Pap 

kubung dengan situasi di Timur 
Tengah maka ada kemungkinan 
bahwa kedatangan supply mi: 
njak-minjak dari sumber2 biasa 
akan berkurang sedikit.” Tetapi 
dinjatakan djuga, bahwa. pentja- 
tutan belum didjalankan disaat? 
jang dekat ini. 

Keterangan resmi itu mengan- 
djurkan kepada rakjat agar me- 
lakukan penghematan dalam 
menggunakan bahan2 bakar. 

(Antara) 
agag” 

Presiden Akan Menga- 
dakan Pertemuan De- 
ngan Pemuka' Partai 
PRESIDEN SUKARNOD 

ra.d. akan meriulai mengadak 
pertengahan bulan Desember 

an pertemuan dengan pemuka2 
partai dan golongah. Ini diterangkan oleh Presiden kepada 
para warizwan di Surabaja hari Minggu kemarin dulu. Perte 
muan tsb. akan diselenggarakan sesudah Presiden beristirahat 

kira2 10 bari lamanja. Diduga, bahwa pertemuan jang dimak. 
sudkannja itu adalah dalam rangka usaha mentjari ,,way-out” 
dari kesukaran2 jang dihadapi oleh Republik Indonesia dewasa 
Ini, ad. dgn. djalan jg. pernah 
spenguburan” partai-partai. 
Aib Ia 

Jg. Lebih 
Akan Tempatkan Dj 

Dari Luar Partai 

deni Anta 

diandjurkan Presiden mengenai 

Pe bebe data 

KadarDjandjikan Kab. 
sLonggar" 
uga Tenaga2 Tjakap 
Komunis Dalam 

Pemerintahonnja 
PERDANA MENTERI Hongaria Janos Kadar pada hari 

Minggu malam telah berdjandj: kepada pemimpin2 buruh jg. 
mogok bahwa dia akan memasukkan orang2 jang tjakap diluar 
Partai Komunis kedalam pemerintahnja segera setelah ketert: 
ban dapat dipulihkan. PM Kadar memberikan djandjinja itu 
dalam suatu pertemuan antara pemimpin2 pemerintah dar 
kaum buruh Budapes. 
Dalam pidatonja Kadar mendje 

laskan bahwa Amerika Serikat 
mengetahui tentang pemberontak- 
an Hongaria sebelumnja terdjadi 
dan telah membantu untuk mem- 
perhebatnja. PM Hongaria menga 

takan sebuah statemen oleh Allan 
Dulles Kepala Dinas Rahasia AS 
dan saudara Menteri Luar Nege- 
ri Amerika Serikat John Foster 
Dulles telah menundjukkan bahwa 
tidak hanja mahasiswa2 jang be- 
rang jang ambil bagian dalam 
pemberontakan itu. Kadar tidak 
mengutip statemen Dulles dan dje 
Inslah di Bidapes apa jang dimak 
sudkannja. Tetapi dia mengatakan 
.mereka, AS, telah mengetahui 
sebelum terdjadinja pemberontak- 
an di Hongaria”. Dasarnja menu 
rut Kadar ialah bahwa harian 
Berlin Timur ,,Berliner Zeitung” 
telah mewartakan sebelum terdja 
di pemberontakan bahwa mata2 
kontra-revolusioner Djerman Ba- 
rat telah memasuki Hongaria. 

Djandji Kadar akan memperluas 
pemerintahnja telah disiarkan dlm 
bagian pidato2 jang telah dising- 
katkan oleh seorang penjiar wani 
ta dari Radio Budapes. Penjiar 
itu mengatakan bahwa Kadar te 
Jah mengatakan kepada Dewan 
Pekerdja Pusat Hongaria bahwa 
segera sesudah ketertiban pulih pe 
merintahnja akanditambah dengan 
orang2 jang tjakap lainnja dari 
luar Partai. Komunis Hongaria. 
Partai jg dimaksudkan Kadar ia- 
lah jg dikenal kini sebagai Partai 
Rakiat Sosialis Hongaria, demiki 
an United Press. $ 

Buruh tambang di Hon- 
garia bekerdja lagi. 

Radio Budapest sementara itu 
mewartakan hari Minggu pagi 
bahwa buruh2 tambang Dorog 
dan Tatabanya . telah memutus- 
kan untuk bekerdja lagi pada 
hari Senin, 

Dikatakan dalam Siaran itu 
bahwa buruh2 tambang tadi jg   benaran. (Antara). 

MAKIN BERTAMBAHNJA 
perhatian Kanada jang ditudju- 
kan kepada Asia achir2 ini telah 
diperlihatkan dengan tindakan? di 
PBB dalam krisis Suez dan rentja 
na perdjalanan Paul Martin Men- 
teri Kesehatan dan Kesedjahteraan 
Kanada ke Timur Djauh baik se 
belum maupun  sesudah- sidang 
Rentjana Kolombo di Wellington 
New Zealand dari 4 Desember 
hingga 8 Desember, 

Sedjak Perdana Menteri Kana- 
da Louis St. Laurent melakukan 
perdjalanan keliling dunia, walau 

dipusatkan 
pada India dan Pakistan dalam 

  

  menurut keterangan mereka me- 
reka ingin bekerdja lagi karena 

telah berusaha sebaik2nja “untuk 
menaruh  perhatiannja kepada 
Asia dan terutama negara2 Asia 
anggota Commonwealth. Kundju- 
ngan Martin adalah suatu ,,move” 
lain dalam tudjuan jang sama dan 
apakah achirnja nanti kundjungan 
ini akan dibatalkan atau ditunda 
karena krisis dunia, akan. makin 
mempermudah untuk mengetahui 
dengan djelas hingga kemana per 
hatian itu. 

Martin jang sering sekali mewa 
kili Kanada di PBB, adalah orang 
jang mengetahui seluk beluk uru- 
san-urusan luar negeri dan kadang 
kadang selalu bertindak sebagai 
pembantu menteri negara urusan     tahun 1955, pemerintah Ottawa luar negeri membantu menteri men 

penduduk sangat memerlukan 
arang bagi keperluan hidupnja, 

ih menjokong tuntutan? De- 
wan Pekerdja Pusat, Radio Bu- 
dapest djuga mewartakan bahwz 
dalam minggu2 jang terachir in. 
banjak anak2 berlarian dar 
orang tuanja dan kini mendje- 
ladjah daerah pedalaman. 

Palang Merah Hongaria telah 
berusaha sebaik2-nja untuk me- 
ngembalikan anak2 tsb., kepada 
orang tuanja. 

Utusan pribadi Nehru. 
Dalam pada itu Dr. Jagan 

utusan pribadi P.M. India Jawa- 
harlal Nehru hari Minggu telah 
tiba di Budapest dan ia segera 
mengadakan tindjauan dari uda- 
ra atas ibukota Hongaria. Dr. 
Tagan Khosla adalah duta India 
di Praha dan ia akan berkun: 
djung selama 4 hari guna meli- 
hat keadaan2 di Hongaria. Hari 
Ssnen ia diharapkan bertemu de- 
ngan pembesar2 Hongaria. 

(Antara-Reuter) 

  

Anggauta2 R. P, 
K: A. D. Sumpah 

Kembali 
SELURUH anak buah Resi- 

men Pasukan Komando Angka- 
ian Darat (RPKAD) dgn bertem- 
pat dimarkasnja di Batudjadjar 
daerah Bandung sambil berdiri 
berdjadjar dalam barisan sum- 
pah kembali kepada sumpah pra 
Gjurit Sapta Dharma. Ikrar 
ssumpah kembali” ita dinfatakan 
oleh seluruh anak-buah RPKAD 
tgl. 23 Nopember jl. dihadapan 

  

Kolonel Sadikin sebagai Wakil. 
KSAD. Kundjungan Kolonel Sa: 
gikin dimaksudkan mengadakan 
inspeksi dan memberi ananat 
serta pendjelasan2 kepada anak 
buah RPKAD tentang sesuatu 
mengenai organisasi 
Darat serta perkembangan2 jang 
terdjadi achir2 ini. (Antara) 

Kanada Makir Mendekati Asia 
teri luar negeri Lester Pearson. 
Rentjananja meliputi  kundjungan 
ke Filipina, Vietnam Selatan' Kam 
bodja, Muang Thai, Indonesia 
dan Australia sebelum konperensi 
Rentjana Kolombo. Selain itu dju 
ga ke Kualalumpur, Rangoon, Ko 
lombo dalam bulan Desember ser 
ta kundjungan jang agak lama ka 
rena hari Natal di New Delhi dan 
kundjungan2 ke Bombay dan 
Agra. 

Setelah itu Martin akan berkun 
djung ke Pakistan dengan singgah 
di Lahore, Peshawar dan Karachi 
dalam bulan Dianuari dan kemba 
li ke Kanada melalui Malta, Gi- 
Kpn dan Azore. (Antara-Reu- 
ter). 

Menghadap K 
Timbang Terima Panglima T.T. I 
Akan Dilakukan Dim BI. Ini Djuga 

PANGLIMA TENE.- TER. IL ,,Bukit Barisan”, Kolonel 
Simbolon, jang tiba di Djakarta pada hari Minggu atas pang 
gilan KSAD, Senin pagi kemaren djam 8, telah bertemu KS 
AD Djen. Major Nasution -dikamar-kerdja KSAD di MBAD 
Djakarta. Sesudah itu KSAD menghadiri rapat-dinas Gabu 
ngan Kepala2 Staf, jang menurut keterangan djuga membitja 
rakan perkembangan dalam A.D, chususnja dan A.P. umum 

—#. 

ada ea NM 

Simbolon 
KSAD: 

ETJERAN : ,,Suara Merdeka” Rp.0,75. ,,Minggu Ini” Rp. 1— 

Pertemuan antara KSAD — 
Kol. Simbolon itu berlangsung 

Lk 1 djam, dan menurut kete- 
rangan2 jang diperoleh ,,Aniara”, 

nasih akan dilandjutkan lagi da- 

am waktu, jang singkat ini. 

Djurubitjara Angkatan Darat 

senin siang kemaren atas perta- 
njaan2 menerangkan kepada ,,An 

tara”, bohwa dalam pertemuan 

itu telah dibitjarakan pelaksanaan 
soal teknis timbang-terima  djaba 

tan Panglima T.T. 1 dari tangan 

ja jang masih akan ditetapkan 
semudian. Siapa dari perwira me 
engah A.D. jang akan  ditun- 

juk menggantikan Kol. Simbo- 

on mendjadi Panglima  Tent.- 

Ter. I ,,Bukit: Barisan”,  djuru- 
“ itjara A.D. itu belum. dapat 
semberikan keterangan, ketjuali 
sengatakan bahwa ,,hal itu akan 

llumumkan lebih landjut kelak”. 
Mendjawab pertanjaan selan- 

jutnja djurubitjara A.D. itu me- 

erangkan, bahwa  timbang-teri- 

na djabatan Panglima T.T. I 
Bukit Barisan?” itu direntjana- 
tan akan dilakukan dalam bulan 

nidjuga. Sebelum ada pengganti- 
'ja jang tetap, menurut keterang- 

n2 jang diperoleh ,,Antara”, tim 

yang-terima itu akan dilakukan 
leh Kol. Simbolon kepadas Ke- 
ala Staf ,,Bukit Barisan”, Let. 

tol. Djamin Ginting, . sebagai 
'sediabat Panglima. 

Dapat dikabarkan, bahwa Kol. 
imbolon adalah Panglima 'Ter-   

Angkatan | 

itorium jang paling achir mela 

kukan timbang-terima  djabatan 
nja, itu dalam rangka ,,tour of 
duty” Angkatan Darat. 

| Ja sebafaimaha diketahui tadi- 
inja akan digantikan oleh Kol. 
|IZ.. Lubis, tapi penetapan » 
Z. Lubis sebagai Panglima 

IL menurut "keterangan, 
an dibatalkan berhubung dengan 
terdiadinja perkembangan2 a24. 
mengenai diri Kol. Z. Imbis da- 
lam A.D. pada waktu achir2 ini. 

KSAD beri 
kepada 

atas, atas pertanjaan2 selandjut- 
'nja djurubitjara A.D. menerane- 
kan, bahwa dalam pertemuannja 
Senin pagi kemaren dengan 
Panglima Simbolon, sudah tentu 
KSAD Nasution telah memberi- 
xan pendjelasan2 jang masih di 
anggap perlu sekitar perkemba- 
ngan2 jang terdjadi dalam A.D 
sada waktu achir2 ini. 

. Sebagaimana diketahui,  teris- 
limewa mengenai tindakan? jang 
cidjalankan KSAD terhadap se- 
jumlah perwira menengah TNI 
—. termasuk Kol. 'Z. Lubis — 
Panglima Simbolon pernah -me- 
ngirimkan kawat kepada KSAD, 
al. minta pendjelasan2 sekitar 
tindakan2 KSAD itu, 

Sebulan 40 
Penjelundup 

Tandjung Pinsng 
DI KARIMUN kepulauan 

Riau kini telah dibentuk Koordi 
nafor Penjelenggara Pemberantas 
an Penjelundupan jang disingkat 
CP3, jaitu gabungan dari Alri, 
Bea-Tjukai, Kedjaksaan, Imigrasi, 
Siahbandar dan Kepolisian jang 
diketuai komandan Daerah Ma- 
ritim 'Tandjung Pinang. 

Menurut keterangan resmi 
disampaikan kepada ,,Antara”, 
usaha pemberantasan  penjelun- 
dupan berhasil baik dan  rata2 
iiap bulan dapat ditangkap 40 
buah penjelundupan besar ketfjil, 
jang dilakukan dengan memakai 
kapal ketjil, sampan lajar, kapal 
motor dan lain2. 

Bshan2 dalam negeri jang dise 
lundurkan ke Malaya terdiri dari 
gctah, kopi, ikopra dll. bahan 
mentah, sedangkan dari Malaya 

jang diselundupkan kedalam ne- 
seri berupa barang2. 

Menurut tjatatan dinas chusus 

Konsulat Djenderal RI di Singa- 
pura, berpuluh2 ton barang selun 

dupan seperti kopi, karet dan ko 
pra jang diselundupkan kedaerah 
tsb. Sebagai tjontoh disebut pada 

bulan Djuli 1956 jang lalu tertja 

tat 900 ton kopi dan kopra jang 
diselunjupkan kepelabuhan Singa 

pura didatangkan dari. Sumatera 
dan Kalimantan. Djumlah tsb. 
melebihi djumlah dalam bulan se 
belumnja, jaitu dibulan Djumi ter 
tjatat sebanjak 700. ton. 

Belum fagi termasuk kepelabu 
han2 Pinang, Batupahat dan lain2 
jang ditaksir kira2 3.600 ton. 
(Antara). 

PENTJULIKAN ANAK DLM 
: KOTA. 

Tel. 21/11 siang seorang anak 
perempuan bernama N. berusia 
kira2 11 tahun, anak seorang In 
spektur Polisi dikota Makasar, 
telih ditjulik.oleh dua orang ber 
pakaian preman dan bersendjata 
bDistol serta bidik. Berkat tinda 
kan alat2 negara anak 'tsb. kini 
selamat kembali pada orang tua 
nja. 

je. 

GEZA SZUNASSY DJAKSA 
x AGUNG HONGARIA, 

czn Srenassy Djum'at jbl. te- 
lah disampah mendjadi Ajak 
agung Hongaria. PBadio Dudapest 
menjiarkan bhw djaksaagung ba- 
ru telah mengimumkan bhw da- 
lam beberapa hari jad, ini akan 
Niumumkan amnesti. Dikatakannja 
pula bahwa selekas mungkin, sex 
pala orang jang tanpa bersalah 
telah ditangkap akan dibebaskan 
kembali, 

  

   

  

Kol. Simbolon kepada pengganti 

kem 
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Dalam hubungin persoalan di 

Tertangkap Disekitar - 
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       Mampang an. 

— Pakaian PENGANTIN DJAWA 
lelaki/wanita, compleet, Bersedia untuk Meriasi   

    

      

  

  

  

       

    

   

    

      

     

   

  

   

    
     
     

    
    

    

   
    
   

     

    

    

    

   
      

    

     

   

    
     

    

    
    

    

    

    

   
   
    

    

    

  

      

  

    

     

     
     

     

       

    
   
    

        

      
   

     

   
      

     
      

       
     

— SEMARANG. 

ng terbaru & praktis. 
ARAN dibuka tiap hari: 
— Sore djam 4—6. 

DIREKSI. 

| II» 

    

  

    (MENG. 7 

» 8. pyr. MALUKU 20 — SEMARANG. 

Mah lulus udjian jg diadakan oleh bond J.P.S.M. pada tg. 23 s/d 

20 Oktober Ati SIDI PRAMONO, Rr. SRI SOENDARI. N 

'Nj. MANTORO, Nn. NURMAH PODUNG- 
MOELJOTO-SOEMARNI, Nj. KURNIA. 
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UTJAPAN TERIMA KASIH 
BERKENAAN DENGAN WAFATNJA 

Sdr. DJAJUSMAN 
pada tg. 23-11-1956 di Semarang dengan ini kami me- 
njampaikan terima kasih kepada: Bapak2, Ibu2, Saudara2, 
Segenap teman sedjawat dan Rukun Kampung Midjen jang 
telah mentjurahkan “bantuan: moril / materiil sehingga. pe- 
makamannja selesai. 

Semoga Tuan jang Maha Es 

        

a membalasNja. 

dari kami, 

Njonja DJAJUSMAN 
Sekeluarga dan Pamili2. 

| DIBUKA TIAP - TIAP TGL. 6 
»AUTO MONTEUR” : Garansi.2 bulan tamat, tidak bukti t. 
uang kembali. Theorie & Praktek bongkar pasang bermatjam 
merk auto. Sudah ratusan ribu jang berdiploma. 

SATU2NJA SEKOLAH JANG KENAMAAN DAN TER- 
SEBAR DISELURUH INDONESIA. 

Tjabkang2: ,,SOLO” djl. Tjarikan 115. 2. JOGJAKARTA, 
djl. Ngabean 59. 3: PADANG, djl. Djati 4. BUKIT TINGGI, 
djl. Panorama 8. 5. BANDUNG, dji. Kabupaten 82. 6, FLO- 
RES, djl. Mesdjid 22. 7. TANDJONG KARANG, djl. Lebak 

Budi 46. 8. BATU RADYTA, Lorong Aspal 8. 9. TANDJONG 
PRIOK, dil. Enim 2. Pusat: Dijalan Thamrin Udjung Djalan 

. rian Rt 8 Djakarta. 
—. JAJASAN YACOUB's COLLEGE 

Dijalan Stadion 2 Semarang. 

INSTITUTE THE HOPE 
RANDUSARI FOS 365 — SEMARANG 

(belakang Fink's Worstfabr.) 

. 

- 

baru setjara kilat untuk” 
MEMEGANG BUKU A (Udj. Bond Oct. '57), dimulai tgl. 7 
“Desember '56 djam 18.00. Uang Pangkal Rp. 15,— ' Uang 

Kursus Rp. 50,— (Lama beladjar 10 bulan). Diktat gratis. Hari 
beladjar: Selasa & Djumat pada djam tsb. 

U:k mendjaga/mempertahankan MUTU serta NILAI Institute, 
maka dim penerimaan peladjar jg akan mengikuti Udj. Bond April 

157 diadakan testing lebih dulu, ketjuali dari Institute/Kursus2 jg 
kami pandang mempunjai mutu/nilai setara, 7 
MENGETIK: Kilat Rp. 30,— p.bl. Uang. Pangkal Rp. 1 
Sjarat: tammat S.R. 6 th. 

Bagian BAHASA BELANDA/INGGRIS: Bhb kekurangan rua- 
ngan, terpaksa bim dpt membuka ploeg baru. Pada th. 1957 
akan diperluas dgn bhs PERANTJIS dan DJERMAN. 

Peladjaran? diberikan oleh Guru? jg bevoegd dim arti kata mem- 
. punjai pendidikan dasar Sekolah Guru dan berpengalaman. 
Saran2 dari para sympai Sekolah2/Kursus2 

si 
5— 

la bb tisant utk membuka 
tertulis S.M.A./S.M.E.A. dsb kami sambut dgn utjapan terima 
kasih, dan sedang kami, pertimbangkan kemungkinan2-nja. 

2 Pemimpin Umum: R. C. J. SOEMARDJO. 
ena anna 

   
i Lebih menguntungkan, 

djika tuan ' membeli pisau 

Bine Gillette. Lebih tadjam 

uau lebih awet dipakai. Paling 

tadjam. djika dipakai dengan alat 

  

'1120-160 meger sudah keluar 

     
       
    
    
    

       
      
    

“Bhb banjaknja permintaan jg masuk, maka akan dibuka lagi 1 ploeg 

: marang 

(radja (keputran) 
pengaritin wanita. I Ka biasa kami menerima borongan, SIN. ant : 

- mengatur/menghias kursi serta kamar pengantin, AN aa AA Na en ONen ak" eat an angen benjagpo Tega IKini Diusahakan' Renduduk Dga Hasil 
asin 800 Liter Sehari 

Rana sa 2 - OLEH PIHAK DERpG ean Purw oa K. Gapensi kata 
: 2 (DIL Sa : nja dewasa ini sedang diselidiki kemungkinan untuk mengeksploitasi 

No, 2 (Dil. Sadewo) — Semarang. (imabt jang mengandung minjak didaerah Bulursari untuk didjadikan 
nan . an na up an aa sumber keuangan. Tanah? tsb. letaknja kira? 40 km lah teng- .| 

G gara kota Purwodadi. Dulu merupakan tanah ke perusahaan 
k minjak NKPM jang telah digali untuk, didjadikan ,,sumuran mi- 

Jajak??, tetapi sebelum diusahakan sebagaimana mestinja, perang du- 
- 

beton. : 
Menurut keterangan, masing-ma 

sing Sumur itu dalamnja antara 
minjak 

kasarnja (latung, Red.) Bila su- 
mur2 itu diperdalam lagi, kemung 
kinan besar akan terdapat bebe- : 
rapa lapisan sumber lagi jang ka- 
lau diusahakan bisa menghasilkan 
produksi minjak kwaliteit baik 
misalnja vliegbenzine, dll. . 3 
Sedemikian djauh belum bisa di 

peroleh gambaran berapa djumlah 
..minjak kasar” jang tersimpan da 
lam sumbr2 jang tertutup dgn be 
ton itu. Diwaktu Djepang telah 
diusahakan untuk membuka tu- 
tup2 itu tetapi rupanja tidak ber 
hasil dan penduduk dilarang un- 
tuk mendekati. 1 
Belakangan ini oleh sementara 

penduduk, jang membutuhkan, te- 
lah diusadakan dgn tjara jang se 
derhana sekali memasak ,.minjak 
kasar” jang keluar dari sumuran2 
itu. Rata2 penghasilannja 300 li- 
ter ,,minjak-lampu” sehari (Anta- 
ra). . 

Reklasering Bu- 
kan Pokrol'an 

Jg Dapat Bertindak 
Sebagai Pembela 

MR. SURJADI selaku Ketua 
Panitya Penjelenggara Konperen- 
si Perhimpunan? Reklasering 
'Djawa Tengah menerangkan kepa 
da pers, bahwa idee  reklasering 
hendaknja djangan ditjampur 

    
adukkan dengan keadilan. Didje- 
laskan djuga, bahwa usaha rekla 
sering bukan merupakan usaha 
seperti ,,pokrul bambu” jang bisa 
bertindak sebagai pembela dalam 
sesuatu perkara seseorang terdak 
wa. Pendjelasan ini diberikan ber 
kenaan masih banjak orang jang 
(belum paham akan usaha? dari- 
pada Perhimpunan? Reklasering. 
Diakuinja bahwa dibanding dgn 
djaman kolonial dulu, usaha? re- 
klasering dinegara k'ta sekarang 

- ini mengalami kemunduran. 3 

Sebab? kemunduran itu menurut 
Mr. Surjadi, disamping karena 
kurangnja perhatian dan bantuan 
daripada masjarakat 'djuga Peme- 

'rintah sendiri kurang memberi- 
kan bimbingan dan bantuan jang 
aktip. Didjaman kolonial dulu ada 
tenaga2 dari Pemerintah jang 
chusus mengurusi usaha2 reklase 
ring, dan sekarang inistenaga2 itu 
merupakan tenaga2 sambilan sa- 
dja. Dalam hubungan dengan ta 
ta-tjara pidana (strafstelsel) di 
negara kita ini, demikian Mr. Sur 
jadi, usaha2 reklasering hanja da 
pat berhasil dengan perhatian dan 
bantuan daripada masjarakat se- 
luruh Indonesia, dan bimbingan 
sgrta bantuan jang aktip daa sa 
ta dari Pemerintah, setidak?n's 
Gari suatu badan jang sentral. 
Pendapat demikian ini adalah ke 
putusan diri Konperensi Perhim 
punan Reklasering Djawa Tengah 
baru-baru ini. 

Keputusan Konp. Reklase- 
ring: 

Mengenai Konperensi  Reklase- 
ring Djawa Tengah jang dilang- 
sungkan di Semarang baru2 ini di 
katakan bahwa keputusan? - jang 
telah diambil a.l sbb: Mengan- 
djurkan kepada -Djawatan2 jang 
'bersangkutan/Instansi2 Pemerintah 
lainnja, perusahaan2, perhimpun- 
an-perhimpunan sosial dan masja- 
rakat seumumnja 
aktip dan njata mentjurahkan per 
hatian dan menundjang segala 
ysaha reklasering jang sjah di 
negara kita. Mengadjak segenap 
perhimpunan  reklasering diselu- 

fusi, federasi. atau konperensi2 
berkala guna mendapatkan kesa- 
tuan tjara2 bekerdja jang sebaik2 
nja. 5 

- Mendesak pada Pemerintah R.I.   
'atau dalam anggaran 
itahunan dari 
:menjediakan keuangan setjukup- 
nja guna (dalam djangka pendek): 

dipekerdjakan sebagai pegawai 
reklasering dan pembantu2/ staf- 
nja dengan disediakan tempat ser 
ta alat2 bekerdjanja jang lajak: 
mengadakan persiapan2 untuk: pe 
njelenggaraan ,,daerah pertjoba- 

ra Pidana” (orang2 jang - 
mendjalani pidana) dalam daerah 

ngannja masing2 mengikuti penga 

udjian2 resmi: mempeladjari ke- 
mungkinan2 untuk  memperguna- 

: kan (dengan djaminan perawatan 1 £ jang lajak) para "'Nara Pidana" Kan waktu Ik. 135 djam tersebut, 
tertentu/terdidik chusus untuk ke 
perluan pembangunan? jang ber- 
"manfaat bagi masjarakat umum- 
nja. ,Dalam djangka pandjang: 
menjusun kaders jang tjakap dan 
berminat untuk memegang  pimpi 
nan dan dipergunakan sebagai 
pegawai2 lain dari djawatan2 re- 
klasering di pusat dan daerah2. 
Demikian keputusan itu. 
Sementara itu pengurus Perhim 

punan Reklasering Semg. menja- 
“takan bahwa perhimpunan tsb. se 
nantiasa membuka kesempatan 
utk. mereka jang ingin mendjadi 
anggauta. 

MAJAT DIKANAL BUGANGAN. 
Hari Minggu lewat djain si 

siang dikali Kanal Bugangan Se- 
eiah diketemukan majat 

seorang "lelaki jang belum dikenal 
nama dan alamatnja. Majaf itu 
masih memakai arlodji tangan dan 
memakai sarung. Untuk pengusut 
an lebih djauh majat dikirim ke 
RSUP. 

TJIREBON 

SEORANG LSETNAN TNI TER- 
PILIH DJADI KUWU. 

Dalam pemilihan kuwu baru di 
desa” Dompjong ketj. Babakan 
(Kab. Tjirebon ) baru2 ini telah 
terpilih dari sekian banjak tja 
lon Wastra Sutrisna seorang let 
nan TNI dan mendjabat sebagai 
kepala LPPU Res. Inf. 9 dengan 
mendapat suara terbanjak. Ber- 
hubung dengan itu Letnan Was- 
tra Sutrisna kini telah berhenti 
dari TNI, untuk selandjutnja me 
ngabdi kepada masjarakat desa       
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Black Hair Cream 
PENDAPATAN BARU 

HITAMKAN 
RAMBUT 

Dingin dan mentjegah pe- 
njakit-penjakit jang rusak- 
kan rambutnja, 
Seperti dibawah ini: 
A. Rontoknja rambut, 
B. Tambuhnja putih. 
C. Pusing kepala Dan 

matikan kutu2. 

Aturan pakai: Se- 
hari dua kali, 
Rambut putih kembali hi- 

“tam, bisa beli diramah 
Obat diseluruh Indonesia, 
Harga perbotol Rp, 30,— 

Ta an : : $ Ongkos kirim 1 To, 
AA AA TA AL TA ML MA ML ML ML LA Mt Masa ML 3 M4 

2 

  

Dompjong jang merupakan tem 
pat kelahirarrnja: . 

| KOTABESAR TJIREBON MEM- 
BUAT MOBIL DJENAZANH. 

Dewan Pemerintah daerah Pera 
lihan 
mengadjukan usul rentjana kepa 
da DPRD Peralihan setempat un akan diselenggarakan hesuk nsda dasi kedalan 

  

nahs!Di Purw 

aia ke-2 petjah. 45 Buah sumuran minjak 

untuk, setjara. 

€ 

   

    

itu karenanja ditutup dgn 
x . , 

  

Keamanan Diwi-| 
0g j 7. 

fajah Terr. IV 
Berangsur2 :Mendjadi 

. . 3 2 .. 

Baik 
DALAM tindjauan tertulis me- 

Mawar Papi didalam wila- 

jah Divisi Diponegoro selama bu 

jan Djanuari s/d. September 2 

La aa Perwira Pers TT, I 

antara lain diterangkan, bahwa | 

keadaan keamanan dalam wilajah 
tersebut — berangsur2 — mendjadi 

baik. Di sekitar daerah MMC ke 

adaan telah Tenan tingkat se 
demikian rupa sehingga rakjat 

terutama petani dapat bekerdja se 

tjara leluasa disawah? serta 2 

dangnja. Peredaran perekonomian 

pulih kembali, disebabkan aktivi- 

teit gerombolan dapat dinetralisir 

tidak hanja dengan kekuatan sen 

djata, tetapi djuga oleh kesatuan 

rakjat dan para pemimi pin? partai. 

Didaerah Bojolali — umbamanja 

   

    

  

  

— PELANTIKAN P.P.D. 

tikan didepan anggauta2 P.P,D, 

Siswodarsono, 

gauta DPRDP Propinsi. 

Mr, Sutarmo (Wakil Ketua PPD), Sumbul Djokosarwono, Soderi 
upangkat Brotohardjono, Abdurrachman Mertoso- 

no, M, Slamet dan Sudarso. Pelantikan ini disaksikan oleh ang- 

DJAWA TENGAH — 
Pada hari Saptu jbl. diruangan sidang D.P.R. Propinsi telah di 
langsungkan pelantikan Panitya Pemilihan Daerah Djawa-Tengah. 
Pada gambar tampak ketika Gubernur mengutjapkan pidato pelan- 

jang terdiri dari R. Abubakar, 

(Gambar : Nappho), 

  

Seruan PPGI4Diawa B   telah dilakukan kampanje pembas 

mian gerombolan olen Suaiu AKs. 

bersama jang digerakkan oleh se 

genap partai jang ada didaerah 

itu. Keadaan daerah jang melipu 

ti sebagian karesidenan Bajumas 

dan Pekalongan kini telah me- 

nundjukkan gambaran membaik, 
Daerah jang terkenal 
jang tadinja mendjadi sarang ge 

rombolan D.I., kini telah bersin 

dari pengaruh gerombolan. ' 
Menurut angka2 jang dikum- 

pulkan selama 9 bulan itu keru- 
gian2 jang diderita dipihak ten- 
tara dan rakjat: 286 « : « g 
55 putjuk sendjata hilang, 1.136 
buah rumah penduduk dibakar ge 
rombolan dan harta-benda pen- 
duduk jang digarong gerombolan 

sebesar Rp: 847.673,—. Kerugian 

dipihak gerombolan: 418 orang 
mati tertembak dan akibat lain 
nja, 339 tertangkap dan luka2, 
175 putjuk sendjata mereka dapat 
dibeslah serta 660 gubug2 mereka 
dibakar. 

PEMENANG2 SAJEMBARA 
SEPATU BATA. 

Sore ini djam 17.00 ditoko sepa 
tu Bata jang baru di Bodjong di 
langsungkan penjerahan hadiah2 
pada para pemenang sajembara 
etalase jang diadakan ketika pem 
bukaan toko jang baru itu, Para 
pemenangnja 'jalah:. Tjoa Giok 
Soep Gandekin 12 Semg. sebagai 
pemenang pertama: A. Sudjoke 
SMP Pangudi Luhur pemenang 
kedua: Lucia' Susteran Kebonda- 
lem pemenang ketiga dan Ta 
Kim Hwa Seteran 36 Semg. p' 
menang keempat. Djumlah tebak 
an jang memenuhi sjarat seluruh 
nja ada: 360 dan setelah diund 
mereka tsb. diatas jang keluar se 
bagai pemenang. Mereka masing2 
dapat hadiah berupa ban seharga 
Rp. 500,—, Rp. 250,—, Rp. 150,— 
dan Rp. 100,— untuk belandja di 
toko tersebut. f 

AKSI BOIKOT DIPELABU- 
HAN SEMARANG. 

Pada tgl. 22/11 sedjumlah buruh 
pelabuhan terutama jang terga- 
bung dalam SBPP Semarang te- 
lah memboikot tidak mau memuat 
kan sedjumlah partai besar ,,bung 
kil katjang” kesebuah kapal mi- 
ik sesuatu kongsi asing. Barang 
tsb. mestinja dikirim “dgn kapai 
itu menudju Perantjis. Aksi boi- 
kot ini adalah jang kedua selaru 
Nopember ini sesuai dgn instruk- 
si SBPP Pusat sebagai akibat tim 
buinja agressi Inggeris, Peranijis 
dan Israel terhadap Mesir. 
Pemboikotan “jang pertama ter- 

ruh Indonesia untuk mengadakan djadi tgl. 17/11 waktu mana me- 
reka djuga tidak mau memuatkan 
barang2 kekapal ,,Chengtoe” jang 
Gikenalinja mendjadi milik atau 
Gicharter oleh Inggris. 
barang2 tsb. terdapat 

pal jang bukin milik ke-3 ne 
tsb., djuga diboikotnja. 

halangan suatu apapun. 

LAPANGAN KEDOKTERAN. 

Tjeramah -tentang .perkembang b 
an” guna setjara lebih teliti dan an Sosial dalam lapangan kedok- ke II Sem systimatis menggolong para "Na teran”, telah diberikan oleh Prof. 

sedang: Dr. Mochtar, 

mengambil tempat 
GRIS Semarang. 
Dalam tjeramahnja jang mema- 

Diantara 
, bungkil 

untuk mengusahakan dalam ren- katjang” tadi. Karena buruh nie- 
tjana pembangunan 5 tahun 'dan/ ngetahui bhw barang itu diperun mentara 0 GK : 

belandja tukkan Perantjis maka sekalipun b:shwa Margono kini tinggal di 
Kem. Kehakiman kemudian akan diangkut dgn ka ketjamatan Pakis, Magelang dan 

gara : ji Ditabar. telah berhenti 

dipusat serta pengawasan terha- kan bahwa kapal ,,Chengtoe” jang 
dap pegawai2 dan perhimpunan? datangnja : L . : 
reklasering didaerah2 dan usaha2 djuga membawa barang2 untuk ne Sesudah kehilangan anaknia men t 1 
reklasering pada wmumnja: didae geri ini maka ternjata pembong- derita sakit ingatan, .tapi kini su pada tanggal 22/I1 dan 23/11, di-' 
rah, mengangkat orang2 jg chusus karannja ternjata tiada mendapat dah sembuh kembali. (Antara). 

dipelabuhan Semarang 

di gedung dak berlaku 

  
PARA PEDAGANG gula 

an Pedagang Gula Indonesia (PPGI) Djawa Barat sekarang 
mengalami kegelisahan berhubung dengan adanja kabar bhw. 
N.Y. Sri Gula jang tidak termasuk PPGI dan tidak punja 
pedagang2nja di Djawa Barat 

,Semedo" juntuk Djawa Barat sebesar 2600 ton untuk, tiap bulan. Hal 
demikian belum pernah terdjadi di Djawa 
37 pedagang-pertama sebulannja ialah 10.000 ton. 

Kissah Gadis 
Yuwarni 

Hilang Umur 8 Bl. — 
Ketemu Umur 5 Th. 

» 

SUWARNI, seorang anak jang 
ik. 5 tahun jl. dilarikan oleh se- 
orang wanita bernama  Menir. 

baru2 ini telah diketemukan 

kembali. Selama itu Suwarni di 

pelihara oleh keluarga Martodi 

kario jang beberapa tahun jang 

lalu telah membeli anak tersebut 

dari Menir dengan harga Rp 8,— 

ditambah sehelai kain dan badju 

wanita jang semuanja berharga 

Lk. Rp. 43,—. Tentang kedjadian 

au dapat mberitakan sebagai be- 

rikut: Ss z 

Pada tgl. 7 Djuli 1952 pelajan 

rumah tangga seorang pegawai 

pegadaian Margono jg bernama 

Menir telah melirikan anak Mar 

Suwarni, jg pada Waktu ono, 1 
Fa baru berumur Ik. 8 bulan. 

Anak ketjil tsb. kemudian di 

djual kepada keluarga Mariodi- 

kario jg tinggal di Sentul, Jogja 

dengan harga tsb. diatas. Semen 

tara itu Margono telah melapor 

kan pengalamannja kepada pi 

hak kepolisian dimana ja ting 
gal, 'ialah di Magelang. Demiki 

-niah setelah berusaha. selama 

beberapa tahun, pada tgl. 15 No 

pember 'jl. polisi telah berhasil 

menangkap didalam pasar Re- 

djowinangun, Magelang seorang 

wanita jg ditjarinja, jalah Menirs 

Dalam pemeriksaan selandjutnja, 

Menir mengakui terus terang per 
buatan?nja mengenai - Suwarni 
dan atas petundjuknja pula poli 
si dapat menemukan anak Mar 
todikario jg tinggal di Sentul, 
Jogia. Bagaimana penjelesaian 
peristiwa ini belum, lagi didapat 
keterangannja lebih landjut. Se 

itu dapat dikabarkan. 

  
  

sebagai pegawai 
pegadaian karena terp?ksa tidak 
dapat meninggalkan isterinja, jg 

PERKEMBANGAN SOSIAL DLM SOAL UNDIAN PEKAN RAYA 
KE II SEMARANG. 

Hari Sabtu telah dikabarkan, 
ahwa soal undian Pekan Raya 

arang telah dibatalkan 
dengan fihak pembeli diberi ke 

Guru Besar dalam sempatan .oleh Panitia untuk me 
ilmu Kedokteran pada Universitas “anba s 

itu, jang kemudian menurut golo Indonesia di Djakarta dan Gadjah 
Mada di Jogja pada tgl. 24 Nov. 

djaran2 dan pendidikan? keahlian Stas usaha Dinas Kesehatan Rak- ma sebulan jang bermutw dan diachiri dengan Jat Propinsi Djawa Tengah dgn tan 

nerima kembali uang undian jg 
akan dikembalikan "pada tgl. 1 
Desember dan -berlangsung sela 

, sedangkan seliwatnja 
tersebut diatas sudah ti 

lagi dan dianggap 
sudah tidak sah. 
Sebagaimana dikabarkan, 

ggal 

peris 
tiwa undian tadi diikuti seksama 

antara lain Prof. Dr.“Mochtar me oleh fihak DPKN jang menurut 
ngupas soal2 tjara 
ngobatan dan 
kesehatan (hygien 
gaimana memberantas 

kif masjarakat. 
Menurut Prof. Dr. Mochtar, 

lam mengobati stseorang penderi 
ta tidak tjukup hanja berhenti 
pada pengobatan atau memberi 
Obat kepada sisakit belaka, tetapi 
harus pula mengingat akibat2nja 
jang mempengaruhi keluarga si- 
sakit dan, pengaruh2. jang lang- 
sung pada dan dari keadaan ma- 
sjarakat disekitarmja, - 

da 

RUMAH LURAH RINGINARUM 
KEDATANGAN GARONG, , 

Dari fihak resmi di Semarang 
diterima berita, bahwa pada tgl. 
25/26 Nopember 1956 tengah ma- 
lam | rumahnja Lurah Ringinarum, 
Ketj. Genuk, Kabupaten Kendal 

an hidjau bersendjata sebuah sten 
gun dan 5 buah blati. Maksud ke 
datangan mereka dirumah Pak Tm 
rah jalah meminta uang jang da- 
lam hal ini tidak dimiliki oleh 
Pak Lurah. Karena Pak Lurah 
tidak punja uang, maka pendja- 
hat tadi segera membawa 3 buah 
sepeda merk Philips Raleigh dan 
Batavis jang keseluruhannja ber- 
harga Rp. 2950,— Seorang pega- 
wai dari Lurah telah di'ikat, te- 
tapi korban manusia tak ada. 
KP. GENDENG DIGSXNTI DGN 

$ KP. SLAMET. 
Pada tgl. 18 Nop. "56 jl. R.T. 

Kp. Gendeng telah mengadakan 
rapat anggautanja jang dihadliri 
oleh. segenap penduduk GRT Ba- 
pak Lurah Karangturi dan bebe 
rapa organisasi dilihgkungan Ka 
lyrahan Widohardjo Semg. Dalam 
rapat tersebut telah diambil kepu 
tisan untuk mengganti nama Kp 
Gendeng mendjadi Kp. Slamet 
Jang diambilnja dari seorang ang 
katan muda jang telah gugur di 
Kp. Gendeng sewaktu terdjadi 

Kotabesar - Tjirebon telah Pertempuran 5 hari di Kota Semg. lantar, maka 
Peresmian pergantian nama tsp. 

tuk diminta pengesjahannja jangtgl. 1 Desember '56 dan kini telah 
isinja mengemukakan perlunja se- Pa pengurus jang diketuai diterangkan 

r buah mobil djenazah sekedar un 
tuk dapat 'memenuhi keperluan 
masjarakat kota 'Tjirebon, Untuk 
keperluan mobil djenazah tadi 
fihbak DPD telah selesai merobah 
sebuah mobil ambulance bekas 
dari rumah. sakit Kesambi men 
djadi. mobil djenazah. Sedjalan 
dengan usul rentjana itu telah di 
adjukan pula rentjana peraturan 
pemakaian mobil djenazah, jang 
antara lain menetapkan bahwa 
mobil djenazah itu penggunaan- 
nja dimaksudkan untuk mengang 
kut djenazah dalam kota Tjire- 
bon dan tarief pemakaiannja di 
dasarkan atas dasar djauhnja 
djarak, waktu dan upah pegawai. ' 

K. Soekomitro. 

  

    

HARGA EMAS, 
Chusus utk. “Suara Merdeka” 

SEMARANG, 26 Nop. 1956: 
24 karat: djual Lir. Rp. 48,— 

beli .. “Rp. 47,— 
22 karat: djual .. “Rp. 45,5 

MO iii “Rp. 43,— 
Utk. harga emas jakarta, Me- 

dan dan Luar Negeri, hari ini 
kami tidak menerima tjatatannja, 

Tiap 
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pemberian pe keterangannja “dikatakan, 
pengertian ilmu Panitia 

e) dan tjara ba menghendaki, djika uang undian 
l penjakit tadi tidak diambilnja, maka uang 

perseorarigan sampai pada penja- tersebut akan dipergunakan 

bahwa 
Pusat Pekan Raya Il 

oleh 
Panitia untuk smenutup kerugian? 
jang diderita. Tetapi fihak DPK 
'N menghendaki supaja uang jang 
tidak diambil oleh pembeli undian 
itu hendaknja diberikan kepada 
.Badan2 Sosial, Kena teh fihak 
Djawatan Sosial menghendaki pu 
la supaja Panitia dapat mengam 
bil keputusan jang mendekati sa 
ran dari fihak DPKN. Selandjut 
nja atas pertanjaan fihak DPKN 
berpendapat, bahwa ketentuan 
surat dari Kementerian Sosial no. 

— 1IK—809 hanja bersifat me 
morandum, dan tidak merupakan 
surat keputusan. Tetapi dalam 
pada itu fihak DPKN kini sedang 
menunggu pendjelasan2 lebih lan 
djut: dari fihak Kementerian So- 

.telah didatangi 6 orang berpakai- sial Kalau sampai tgl. 1 Desem 
- ber pendjelasan2 tadi belum di- 
terimanjas maka fihak DPKN 
akan mengambil langkah2 jang 
akan ditentukan lebih djauh, kare 
na Suara2 chalajak ramai jang 
tidak menghendaki pembatalan 
undian tersebut. Demikian ketera 
ngan fihak DPKN jang baru? ini 
memanggil fihak Panitia untuk 
merundingkan soal undian tadi. 

KONGGRES S.B. BAMA SELU- 
RUH INDONESIA. 

Konggres ke IV SB. BAMA selu 
ruh Indonesia diadakan di Sema 
rang dari tgl. 26 s/d 29 Nopember 
1956, sedangkan konggres ke Ill 
telah diadakan di Surabaja pada 
bulan Maret 1956. Konggres ke IV 
jang diadakan dalam tahun ini 
djuga bersifat kilat berhubung 
timbulnja soal2 jang penting, jau . 
al. pembekuan (likwidasi)  JUBM 
tjb. Makasar oleh Menteri Pereko 
nomian jang ,tugasnja diserahkan 
kepada Gubernur Sulawesi. Untuk 
menghadapi djangan sampai pem- 
bekuan tadi, buruh mendjadi ter- 

diadakan konggres 
mengadakan konsuli- 

guna menghadapi 
jang ada, demikian 
oleh kalangan SB. 

BAMA Semarang. Selandjutnja di 
kemukakan, bahwa beberapa wak 
tu berselang SB. BAMA tjb. Se- 
marang (Djateng) sudah menentu 
kan sikap guna menghindari pem 
bekuan seperti umpamanja terha- 
dap Jajasan Kopra dan J.U.B.M, 
Makasar, Oleh karena itu, maka 

kilat untuk 

kemungkinan 

Kaum Politisi Djangan 
Ikut Berdagang Gula 

gangan Gula Didaerah Teb. 
arat Mengenai Perda- 

& 

jang tergabung dalam Persatu 

telah mendapat allokasi gula 

arat, allokasi utk. : 

Selandjutnja . dikabarkan, bah- 
wa soal allokasi gula sebesar itu 
diselesaikan sendiri oleh Mente- 
ri Muda Perekonomian  Umbas 
atas perintah Menteri Perekono- 
mian Mr. Burhanuddin. 

PPGI belum mendapat ketera 
ngan jg resmi, tapi menjatakan. 
bahwa djika itu benar maka tin 
dekan pemerintah itu sangat di 
sesalkannja. Penjesalan ini dida 
sarkan atas pengumuman Kepala 
Djawatan Perdagangan - Dalam 
Negeri dan Perekonomian Umum 
No. 48/C-I-5/DPPU tertanggal 
15 September jl, ig menjatakan 
tidak perlu - ditambah lzgi peda 
gang-pertama dalam soal gula. 

Masalah sebaliknja diharapkan 
oleh Kepala Djawatan tsb, supa 
ja pedagang-pertama gula jg te 
lah ada itu duduk sebagai gros- 
sir. Dengan djalan demikian per 
dagangan gula dapat dikontrol 
don harga dapat distabilisasi se 
perti jg sampai sekarang dialami 
di Diawa Barat. 
- Pihak PPGI Djawa Barat 
mengharapkan. supaja tokoh2 po 
litik mendjauhkan diri dari tiam 
pur-tingan dalam dunia perda- 
gangan. 

Kenapa mau di Djabar? 

Diperoleh keterangan, bahwa 
NY Sri Gula dengan pakai bac- 
king suatu partai politik berusa 
ha untrk mengoper NIVAS, tapi 
gasal. Kemudisn dimintanja -al- 
lokasi gula. jg disetudjui oleh in- 

istansi ig bersangkutan, asal Sri 
Gula mengoper allokasi buat 
fuar Diawa. Tapi kabarnja, vihak 
Sri Gula menghendaki Djawa 
Barat sebagai tempat berusaha 
dan diika perlu dengan mengor 
bankan para pedagang-pertama 
ig sudah ada ig nota bene sudah 
semuania nasional asli. ketjiMli 
Kian Gwan Diakarta. Kementeri 

Menurut Presiden, masalah ke 
dua inilah jang menentukan na' 
sib dunia sekarang dan dimasa 
datang. karena masalah pertama, 
jaitu pertentangan antara blok 
kapitalisme dan komunisme ma 

Isih dapat didamaikan, “sedangkan 
masalah kedua tidak. 
“Tjieramah pertama dihanapan 

mahasiswa dan peladjar  diada 
kan pada Sabtu malam, sedang 
kan tjeramah dihadapan para 
perwira, polisi dan pamongpradja 
diadakan pada hari Ahad pagi. 

Ada perbedaan funda- 
mentil antara A.S. dan 
Uni Sovjet. 

Tjeramah Presiden tersebut di 
mulai dengan pernjataan, bahwa 
di dunia sekarang ini ada dua 
masalah pokok, jaitu pertenta- 
Ingan antara blok komunisme/ka- 
pitalisme dan kedua, pertenta- 
ngan antara nasionalisme dan ka- 
»italisme/imperialisme. Menurut 
Presiden, pertentangan pertama 

itu masih dapat didamaikan, se- 
dangkan pertentangan jang kedua 
tidak, karena kemenangan nasio- 
nalisme berarti ' membinasakan 
kapitalisme/imperialisme dan se- 
baliknja. Oleh karena itu maka 
nasib dunia sekarang dan dimasa 
datang sebenarnja ditentukan 
oleh persoalan kedua itu, demi- 
kian Presiden. 

Berbitjara tentang perdjalanan 
nja ke Amerika Serikat dan Uni 
Sovjet Presiden nmenjatakan, bhw 
antara kedua negara.tersebut me 
mang ada perbedaan jang funda 
mentil.  Jaitu, kalau di Amerika 
orang mengutamakan kemerdeka 
an menjatakan pendapat, maka 
di Uni Sovjet dan RRT orang 
mendahulukan usaha membebas- 
kan rakjat dari kemiskinan dan 
soal kemerdekaan  menjatakan 
pendapat baru boleh menjusul 
kemudian. 

Usah., membebaskan rakjat da 
ri kemiskinan inilah jang meng 
binggapi seluruh p.kiran rakyat 
dan pemimpin2 Uni Sovjet dan 
RRT, sehingga usaha pembangu 
nan didjalankan dengan sungguh 
sungguh dan seijara bear2an. Pem 
bangunan tsb. dikerdjakan de- 
ngan persatua, jang bulat oleh 
seluruh rakjat. Sebab mereka sa 
dar, bahwa tanpa pembangunan. 
kebahagiaan tidak akan tertjapai. 

Karena itu Presiden mengan- 
djurkan supaja rakjat Indonesa 
bersatu, djangan ..sodok-sodok 
an” tentang perkara tetek-be- 
ngek, agar supaja “kita dapat 
membangun. ,.Pembangunan ada 
lah problematik jang kita hada 
pi sekarang. Karen, itu kita se 
mu., harus mengerti akan proble 
matik itu”, demikian Bung Kar 
no jang selandjutnja menegaskan 
kepada para mahasiswa, bahwa 
mentjari ilmu di Universitas ha 
nja merupakan salah satu usaha 
mentjari penjelesaian problem 
tik tsb.     3n Perekonomian, sebelum cada 

kaber ini. telah menutup Djawa 
Barat untuk agen2 gula baru. 

Boikot Minjak 
Dilonggarkan 

DUA hari berturut-turut, 

kota Palembang telah terdjadi ke 
sibukan2 untuk menjelesaikan per 
soalan2 rumit jang dihadapi oleh 
maskapai2 minjak SVPM dan 
BPM sebagai akibat dari pada 
pemboikotan buruh atas produksi- 
nja. 
Pertemuan2 dengan wakil2 bu- 

ruh dan madjikan telah diadakan 
masing2 pada tanggal 22/11 oleh 
KKD dan pada tanggal 23/11 ke- 
marin oleh Pemerintah Daerah. “ 

Resolusi jang  diterifha dengan 
aklamaisi itu menjatakan, mende- 
sak Pemerintah Pusat agar lebih 
waspada dan lebih baik dalam 
mengontrol politik produksi-ekspor 
minjak dari maskapai2 SVPM dan 
BPM di Sumatera Selatan. 

Sesuai dengan perkembangan si 
tuasi disekitar persoalan Mesir, 

Ugapup keadaan pada perusahaan 
perusahaan itu sendiri, sedjak tgl 
21/11 jang lalu PERBUM telah me 
mutuskan untuk memperlonggar 
aksi pemboikotan jang telah dila 
kukan buruh minjak sedjak tang 
gal 6/11 jang lalu. 
Tindakan memperlonggar itu di 

djalankan dgn tidak  memboikot 
pengangkutan minjak  kedaerah2 
djadjahan Inggris, seperti Singa- 
pura, Malaja maupun lainnja. Dju 
ga pengangkutan minjak ketem- 
pat penjimpanan minjak maska- 
pai-maskapai tsb untuk kapal2 
tangki besar di- Tandjung Uban 
dan P. Sambu. Bila pada suatu 
nanti dianggap perlu, pemboikotan 
'bagi daerah2 tersebut dan pulau? 
tempat penjimpanan minjak, da- 
pat dilantjarkan lagi (Antara). 

  

GUDANG DJAMU TJAP 
”DJAGO” TERBAKAR. 

Hari Sabtu malam kira2 dajam 
01,00 Gudang Djamu Tjap Djago 
jang terletak di Djl. Boomlama 
Semg. telah terbakar. Gudang tsb 
berisi bahan2 djamu, mesin  die- 
sel, mesin penggiling dan 5000 ka- 
ring kosong telah habis terbakar. 
Menurut taksiran kerugian tsb. 
kira2 Rp. 180.000,— sedangkan 
korban manusia tidak ada. Ten- 

jaitu | 

Perdjalanan Presiden dj : 
tunda, 

Seterusnja didjelaskan djuga 
oleh Presiden, bahwa mengingat 
Situasi internasional 
maka rentjana perdjalanan Presi 
iden ke Negara2 Asia-Afrika jang 
'sedianja 
'Desember tahun ini, 

dalam 
akan di- 

tunda dulu sampai tahun depan. 
A.P, supaja kompak. 

Dalam tjeramahnja jang diada 
kan dihadapan para perwira, po- 
lisi dan pamongpradja di Sura- 
baja pada hari Ahad pagi, Pre- 
siden menjatakan, bahwa kita 
mempunjai demokrasi  Iridonesia 
aseli jang hidup dan berakar be- 
ribu-ribu tahun didalam masjara- 
kat kita. Demokrasi tsb. bukanlah 
sekedar demokrasi formil jang 
berdasarkan setem-seteman,  me- 
lainkan suatu demokrasi jg men- 
djadi tata-hidup rakjat kita. Ia 
mengandjurkan, supaja milik kita 
jang aseli itu kita gali dan dja- 
nganlah Kita hanja meniru2 dari 
luar sadja. 

Mengenai politik bebas kita, 
Presiden tegaskan, bahwa inti 
dari politik bebas dan 'kemerde- 
kaan kita itu adalah kembali ke 
pera kepribadian Indonesia sen- 

iri. 
Politik bebas bukanlah politik 

netral dalam arti passif dan masa 
bodoh, melainkan suatu politik 
jang memandang dunia 'ini seba- 
gai kesatuan kemanusiaan jang 
hidup rukun dan damai. 
karena itu maka didalam politik 
luar negeri kita tidak ada senti- 
men anti, demikian Presiden. 

Tentang penjakit meniru ini 
Presiden katakan, bahwa itu di- 
sebabkan karena kita pernah ter 
benam 350 tahun didalam ketia- 
daan dan penjakit itu. sekarang 
mendjangkit sebagian ketjil- dari 
Angkatan Perang kita. Ia kemu- 
dian andjurkan supaja A.P. kita 
kompak bersatu sebagai suatu 
integrasi jg dapat hidup harmo- 
nis didalam kehidupan nasional 
kita. Achirnja Presiden mengan- 
djurkan supaja A.P. mendjun- 
djung tinggi moral pradjurit dan 

akan diadakan 

  tang sebab2 gudang itu terbakar 
belum diketahui dengan djelas, 
hanja diketahui api timbul dari 
dalam gudang. 5 ? 

ganegara Australia dan mahasis- 
wa2 dari Australian National Uni 
versity masing2 bernama . D. J. 
Tugby dan Elise Evelyn Tugby 
jang telah satu tahun lamanja me 
ngadakan research work untuk 
memperdalam ilmu pengetahuan- 
nja didaerah Mandailing kabupa- 
ten Tapanuli Selatan, hari Rabu 
jl. telah digeledah barang2nja ter 
diri dari beberapa buah peti jang 

etik perwira. 
Menerima Usman Balo 

Selandjutnja dapat dikabarkan, 
ahwa sebelum tjeramah tersebut 

lakukan penggeledahan kedua ma 
hasiswa tsb. ,,dibebaskan” dan ba 
rang2 peti jang dibuka tadi ditu- 
tup lagi baik2 dan diserahkan 
kembali kepada mereka. Ketika 
barang2 mereka digeledah dipeka 
rangan kantor palisi Sibolga ditem 
pat terbuka, telah menarik. perha 
tian orang jang berkumpul ramai 
menjaksikan kedjadian itu, 

Menurut Waspada” . ternjata 

(nerima 

Oleh | 

Presiden Andjurkan 

pajaAP Kompak B'rsatu 
Sebagai Integrasi Jg Dapat Hidup Harmonis Didalam 
Kehidupan Nasional Kita — Pertentangan Blok, Ka- 
pitalisme Dan Komunisme Masih Dapat Didamaikan— 

Perdjalanan Bung Karno Keluar Negeri Ditunda 
DIDALAM TJERAMAHNJA dua kali berturut2 didepan beribu2 

tas Eriangga, para perwira, polisi dan pamongpradji di Gedung Peka 
siden Sukarno menjatakan, bahwa problematikjang kita hadapi sekarang ialah pembangunan 
Gan untuk dapat melaksanakan pembangunan:tu rakjat mesti bersatu. Mengenai situasi in 
ternasional dikatakan oleh Presiden, bahwa didunia sekarang ada dua masalah pokok, jaitu 
pertama masalah pertentangan antara blok kapitalisme melawan blok komunisme, dan kedua 
masalah pertentangan nasionalisme melawan ka pitalisme-imperialisme.. $ 

Presiden Sukarno pada hari 
Ahad pagi djam 08.30 telah me- 

Usman Balo dirumah 
Gubernur Djawa Timur selama 
setengah djam. 

Seperti diketahui, Usman" Balo 
adalah salah seorang komandan 
TKR jang telah menuruti pang- 
gilan pemerintah untuk kembali 
kemasjarakat. Didalam menghada 
pi penampungan TKR ini, Us- 
man Balo sekarang sedang me- 
ngadakan penindjauan di Djawa 
Kedatangan Usman Balo ditem- 
pat kediaman Gubernur Samadi- 
kun disertai oleh beberapa pe- 
'mimpin TKR, beberapa anggota 
Laskar Wanita dan isteri Usman 
Balo sendiri. 

Djakarta. 
Seterusnja hari Minggu' djam 

14.00 Presiden Sukarno serta rom 
bongannja telah tiba kembali di 
Djakarta, sesudah pergi' ke Sura 

dimuk para mahasiswa, perwira2, 
polisi dan pamongpradja disana. 

Jogja untuk menghadliri upatjara 
pemberian gelar doktor kehorma 
tan kepada Wakil Presiden Hatta 
oleh Universitas Gadjah Mada. 
Pada hari itu djuga Presiden 
akan kembali ke Djakarta. 

(Antara) 

Penipu Tjilik 
Murid SR Palsukan 

Surat Gadai 
SEORANG GADIS umur 14 

tahun bernama TTH, telah di- 
tangkap oleh Polisi Negara Ban 
dung karena disangka telah me- 
nipu dan memalsu surat gadai ke 
punjaan orang lain. Menurut ke- 
terangan, gadis itu bulan April 
jang lalu telah disuruh mengga- 
daikan kalung mas oleh tetangga 
nja bernama nji Isah. Uang hasi! 
gadai jang diserahkan kepada nji 
Isah tersebut adalah Rp. 60,—, 
dan djuga pada surat gadai ter- 
tulis Rp. 60,—. 

Tapi alangkah kagetnja nji Isah 
ketika ia hari Djurm'at hendak me 
rebus kalungnja itu harus mem- 
bajar Rp. 75.—, belum terhitung 
bunganja. Nji Isah segera lapor 
kepada Polisi, jang kemudian me- 
meriksa gadis TTH tersebut. 

Didepan Polisi itu gadis terse 
ibut mengakui, bahwa ia telah 
imerobah angka dalam surat ga- 
idai tsb., karena uang hasil meng 
'gadaikan kalung itu hilang Rp 24 
'dan ia takut dimarahi. 
| THH jang masih duduk dalam 
'Sekolah Rakjat itu, hari Sabtu 
dibebaskan dari tahanan karena 
| 

  
  

Beab nie daasaen 

REMBANG 
POMG RAMAI2 BANGUN 

: GEDUNG SR. | 
desa Maguan dan: desa 

Meteseh ketj. Kaliori memba- 
ngun gedung: SR sendiri atas 
usaha POMG disana dengan bea 

dewasa ini, ' 

Setelah 

ja Rp. 7000,— maka kini akan 
disusul pula oleh desa Dresi de 
ngan desa2 lainnja. 
Kesemuanja itu adalah atas ini 

siatief POMG. Menurut ketera- 
ngan beaja itu sebesar Rp. 
5000,— s/d Rp. 6500,— tiap gedung 
nja. Desa2 tadi adalah termasuk 
dalam wilajah ketj. Kaliori. 

PERTEMUAN PENGURUS2 
KOPERASI. 

Baru? ini dengan mengambil 
tempat dipendopo ketjamatan 
Rembang kota, telah dilangsung- 
kan pertemuan antara. pihak Ins 
peksi Kooperasi tjab. Rembang 
dengan para pengurus Kooperasi 
jang ada didalam wilajah ketj. 
tsb. Maksud dari pada: pertemuan 
jalah untuk lebih menjempurna 
kan djalannja organisasi dan di 
usahakan agar dalam waktu jg. 
singkat Kooperasi2 jang ada itu 
mendapatkan hak hukum. Perlu 
diketahui bahwa kooperasi2 jang 
ada dalam wilajah kabupaten 
Rembang sebagian terdiri dari 
Kooperasi Simpan pindjam. 

TJILATJAP 
SEROBOTAN TANAH HUTAN 
DAN PENTJURIAN KAJU 

MERADJALELA. 
Dari. Tjilatjap diberitakan, bah 

wa. pada waktu jang achir2 ini 
makin terlihat adanja kegiatan? 
penjerobotan tanah “hutan didae- 

  
: rah hutan Rawa Barat Timur da 

lam wilajah Sidaredja. Jang te- 
rang didaerah hutan Rawa Timur 
jalah disekitar Undjungmanik (Ka 
wunganten Selatan) telah diketa- 

i Ik. 200 ha hutan jang mendja 
korban penjerobotan. Berapa 

kerugian jang diderita 'atas 'pe- 
njerobotan .tsb. belum «diketahui. 
Daerah hutan Rawa Timur itu 
meliputi luas 11.834 ha jang pe- 
nuh dengan tanaman' pelbagai 
djenis kaju antara mana kaju nji 
rih, tantjang, dengung, bako2 ter 
masuk 600 ha tanaman kaju dja 
ti. Berita lebih djauh mengabar 

ikan, bhw hampir setiap hari di- 
djumpai datangnja orang jg ber- 
bondong2 melalui tepi laut untuk 
mendjalankan 
dihutan2 tsb. setjara liar, 
Ta dilakukan ' diwaktu 
am. 

di 

: Penggeledahan Jg »Ketjelik” 
DUA ORANG suami-isteri war jah Sibolga sendiri. Setelah me- mu djurusan sociology, anehropo- $ 

logy daa geography, pada univer pertemua 
sitas ditanah airnja, Djuga mere 
ka mempunjai surat2 keterangan nia 
lengkap dari Kementerian PP & K kene 
bagian Biro Hubungan Luar Ne: sidium 
geri dan Urusan Unesco, serta ke 
hadiran mereka selama mengada- 
kan research work didaerah. Ta: 
panuli sedjak mulanja diketahui 
lebih dulu oleh instansi2 peme- 
rintahan dikaresidenan itu. 

Presiden tiba kembali di : 

Pada tgl. 27-11 Presiden akan ke 

PN Ata 

  

alam 

mahasiswa Universi 

Raya Surabaja, Pre 

    

. SIARAN RADIO RL 
SEMARANG, 28 Nop. 'ab: 
06.25 Suara Bersama. 07,10 O.K. 

Mustika, Irama Baru dll. 07,45 

Orkes Harry James. 13,15 O. EH. 

Puspa Teruna. 13,45  A. Ziegler 

dan W. Booth. 14,10 Rumpakan 
Ki Dalang. 17,00 Taman Kusuma. 

17,30 Dunia Kanak2. 18,15 Dari 
dan untuk Angg. A.P. 19,30 Ruang 

DPDAD. 18,45 Dari dan untuk 

Angg. A.P. (andjutan) 19,30 Te- 
patkah...... ? 20,30 Laporan Olym 
piade Ke-16. 21,00 Rudjak Uleg 
Semarangan. 21,15 Irama Kron- 
tjong. 21,30 Gema Malam. 22,15 
O. M. Gembira, 23,00 Penutup. 
SURAKARTA, 28 Nop. 1956: 

Lagu2: Krontjong. 
06.45 

Djam 06.10 F 
06.30 Sam Saimun meraju, 
Lagu2 Maluku Gembira. 
Sekuntum Melati. 07,50 

  

Georg 

  

IHoulanger. 13,15 Klenengan dari 
Puro. 14,10 Klenengan dari Puro 
Gandjutan). 17,00  Rajuan Putri, 

baja untuk mengadakan tjeramah (17,40 Varia Djawa Tengah. 17,50 
IIrama Indonesia 18,15 Ruangan 
'A. P. 19,30 Permainan — Piano. 
19,45 Kontak dengan Pendengar. 
20,30 Lagu? Bali. 20,45 Mimbar Pe 
nerangan. 21,20 Sandiwara Radio. 
22,15 Gema Malam. 23,00 Penutup. 
JOGJAKARTA, 28 Nop. 1956: 
Djam 06.10 Soran pagi. 06.25 

Gende pagi. 07,10  Genderan 
pagi djutan). 13,15 Murjono 
dengan Pianonja. 14,10 Hidangan 
Siang. 17,00 Taman Peladjar. 17,45 
Tuntunan Agama Islam. 18.15 
Kesenian Kulintang dan Timur. 
18,30  Peladjaran Lagu Djawa. 
19,40 Siapa Mau Boleh Ikut 
20,30 Harum Bunga diwaktu Ma 
lam. 21,15 Ruangan Djapendi. 
21,390 Ketoprak Mataram. 22,18 
Ketoprak Mataram (landjutan). 
24.00 Penutup. 
PJAKARTA, 28 Nop. 1956: 
'Djam 06.10 Seni Sunda Studio 

Djakarta. 07,30 Orkes Studio Ban 
dung. 13,10 Orkes Bambu Sangi- 
he, 13,30 Empat Serangkai. 14,10 
Njanjian Theresa dll. 17,00 Suara 
Nji Bei Mardusari. 17,39  Varia- 
tions Symphigues. 18,30  Ketjapi 
Batak. 19,30 Orkes Enam Serum 
pun. 20,30 Laporan Olympiade 
Ke-16. 21,00 Lemharan Wanita. 
22,15 Kesenian Sunda Galih Pa- 
kvan. 23,00 Penutup. 
TJIREBON, 28 Nop 1956: 
Diam 06.19 Rajuan Clive Watne. 

06.35 Orkes Kr. Irama Baru. 07,10 
Komponis dan tjiptaannia. 07,40 
Sesando Timur dll. 13,19 Orkes 
Lima Serama. 13,40 The Five 
Smith Brothers. 14.190 Orkes Kr. 
Dupa Nirmala. 17,00 Pendidikan 
Budipekerti. 17,30 Siaran A. P. 
18,15 Dunia Olahraga. 18,30 Album 
Puisi. 19,20 Lagu2 Daerah Ambon. 
19.30 Orkes Serodja. 20,15 Dajos 
Bella.. 20,30 Pilihan Pendengar. 
21,15 Pertjikan Alam fikiran. 21,20 
Gamelan Sederhana. 22,15 Game- 
lan Sederhana (landjutan). 23,60 
Penutup. 

  

masih dibawah umur, tapi per- 
karanja akan diteruskan. 

(Antara) 

WONOGIRI 
TANAH LONGSOR, SEORANG 

MATI LAINNJA LUKA2. 
Baru2 ini Kelurahan Djimbar 

Ketj. Pratjimantoro, telah ter- 
djadi tanah longsor jang menga 
kibatkan seorang mati dan lain 
nja luka2 berat. Menurut ketera 
ngan lebih landjut sbb: 16 orang 
masing2 dari Kelurahan Sutji, 
idan 5 orang dari Kelurahan Ma 
tangredjo bersama-sama, mengga 
li tanah putih Ngampo Kelurahan 
Djimbar untuk melabur rumah. 
Tanah jang digali dalang sekali 
& 4 m., dan tjara menggalinja 

erti membuat trowongan, oleh 
karena itu tidak aneh kalau ti- 
ba2 tanah itu longsor, selingga 
orang bernama: Wongsoredjo, 
umur 45 tahun, mati terpendam 
tanah, sedang kawan2nja dapat 
tertolong, tetapi diantaranja men 
derita luka berat, jang segera 
dibawa kerumah sakit umum 
Wonogiri. 

  

PERAMPOK? DIDAERAH KA- 
BUPATEN MAGELANG. 

4 Orang perampok bersendjata 
pentung, baru2 ini telah niema- 
suki rumah seorang bernama Ngu 
lono tjarik desa Kaliurang, ket ja 
matan Srumbung (Magelang). Pa- 
da waktu itu Ngulono sedang ti- 
de berada dirumah dan pendja- 
bat berhasil dapat merampas ba- 
rang2 kekajaan seharga Rp. 1.675.- 
Sebelum melarikan diri Bok Ngu- 
lono dan Pak Wardjo tetangga ig 
akan memberikan pertolongan di- 
aniaja hingga mendapat luka2.   

penebangan2 kaju Idi. 

Ikow, pada hari Djum'at duta be- 

langsungkan timbang-terima 
mando Resimen XI ad 

PRESIDEN AKAN MENGUNDJU 
NGI KI HADJAR DEWANTARA. 

Dari pihak Istana didapat ka- 
bar, bahwa Presiden Sukarno pa 
da tgl. 19 Desember nanti akan 
berkundjung ke Jogja untuk me 
njaksikan upatjara pemberian ge 
lar Doktor Honoris Causa “ oleh 
Universitas Gadjah Mada kepada 
Ki Hadjar Dewantara, 

Selain itu Presiden malam ha- 
rinja akan ikut hadir pula dalam 
Pertemuan Keluarga Besar Taman 
Siswajang akan diselenggarakan 

Pendapa Taman Siswa Wiro- 
jang gunan, sedangkan pada sore ha- 
ma |rinja akan diusahakan adanja ra 

(Antara) Ipat raksasa untuk memperingati 
agressi militer Belanda. jang ke 
dua terhadap Republik Indone- 

MR. MARAMIS BERTEMU 
DENGAN GROMYKO. 

Menurut berita Tass dari Mos 

sar” baru Indonesia di Uni Sovjet 
Mr. A. A. Maramis mengadakan 

n dengan wakil I mente- 
uar negeri Uni Sovjet A.A 
myko. Mr. Maramis tidak la- 
lagi akan menjerahkan surat? 
rtjajaannja kepadarketua pr 

Sovjet Tertinggi Woroshi 

ri 

Ov. 

TIMBANG-TERIMA KOMANDO | 
DALAM TERRITO- 

: RIUM 1. 
Hari Saptu di Yasikmataja di: 

ari Major Su 

TON EMENN 

kos" 
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tjib. SB. BAMA Semarang dalam 
rapatnja pada tgl. 23 Nopember 
1956 menghendaki dimasukkannja 
buruh BAMA dalam status Peme- 
rintah. Konggres tsb. dihadliri 
oleh utusan? daff SB. BAMA di 
Djakarta (Djabar), Dateng, "“Dja 
tim, Makassar, Paredujang sa men- 

jdjadi utusan dari pada.,lk..500. bu 
ruh, memakai 

ditutup rapat dan dipaku, setiba 
nja mereka di Sibolga dengan me 
numpang prahoto dari Kotanopan. 

Pemeriksaan terhadap isi dari 
peti2 kepunjaan kedua mahasiswa 
itu dilakukan ditempat terbuka di 
pekarangan kantor polisi Sibolga, 
dipimpin oleh kepala polisi wila     

g 

4 

warto kepada Major 
ra. 

Kemarin timhang-terima koman: 
In 323 telah berlangsung di 

   

       

     
        

      

isi dari peti2 jang ,ditjurigai” itu Tn 
ialah tidak lain daripada tanah 
dan batu2 dari beberapa djenis, jg 

Dikabarkan pula, bahwa rupa- 
nja kendaraan jang mereka tum: 3 
pangi itu sudah dibuntuti sedjak 8 5 K haburlimbangan  (distri selag, menurut keterangan mereka, ada: berangkat dari Tapanuli Selatan kap, Garut) Pal Tua an AN 

lah mereka ambil dari beberapa| sampai ke Sibolga. Mereka adalah dji kepada Kapten Suharsit. D 

  

tempat didaerah Tapanuli Selatan 
untuk penjelidikan ilmu pengeta- 
huan, karena mereka menuntut il 

“ 

ke hari sebelumnja 

telah 

timbang-teri 
komando Bn 312 dari Major Mi 
“5. kepada Kapten Burhanudd 

“te 

dalam perdjalanan kembali 
Djakarta, karena tugasnja 
selesai di Tapanuli Selatan,   

lah berlangsung, 

   



ae Segala 

  

  

   
    

bit Bindokan? mb 

ris sedjak lama sudah 
hai2 ai 1» terdjad 
dengan kekerasan. Or 

hantjurkan Nasser. Tetaj 
Bukan sadja Nasser tid: t 

Tengah setjara ag belam ) 
GETIS SeKAF Gem. xian DOG: 
ketololan Anthony Eden. Ke 
pada kta sekalian. Demikis 
(Artoreh « 
RNNKAIAAN 

” 
£ 

  

    
NA 

TUDJUAN 
tanja manusia 

pemimpin Partai Buruh Inggeris, 

rakjat Inggeris. Berbitjara dalam 
Utara itu, Gaitskell mengatakan se. 
tidak akan diblokir kalau Ingge |agan t 

Sekarang mana perbekalan | “ic 

ih mengherankan kalau orang2 Arab me- 
pembalasan. Tentang ini pemerintah Ingge 

diperingatkan oleh partai Buruh, bahwa 
| kalau Inggeris mengadakan intervensi 

a gg bilang, tindakan itu perlu untuk meng 
api apakah Nasser sudah dihantjurkan? 
ak hantjur, Inggeris dengan tindakannja 

  

    

  

    

k populer. Semua ini adalah hasil 
tololan ini membawa bentjana ke 

n Gaitskell dalam pertemuan tadi. 

dju Teri. ptanja 

| » Bahagia 

an Kesedjahteraan Indonesia 
KESEDJAHYERAAN Indonesia ialah tertjip 

Red 
| Eden - 

“bahwa ketololan Eden telah 

an bukan sadja dengan di 
n Gaitskell jang selandjutnja 

pengaruh Uni Sovjet di Timur. 
ah terdjadi sebelum itu. Ing 

atta Tectang Tudju- 

bahagia, manus.a sedjahtera dan manusia susila, | 
cemukian antara lain pidaio Walul Presiden Moh. Hatta dimuka 
Giskusi umum sabu pagi jbi. jang dihadiri oleh wakil2 orga 
msasi2 susal, can oleh Sekretaris. Djenderal Kementerian S0 
sal Mr. aman sudjahri serta Wakil Direktur Biro P' erantjang 

  

   
    
   

  

   
   
   

  

   

   

as Politik 1 

| dari keliling Amerika Latin. 

Sebuah pesawat DC-6| , 

  

'leda 3 

    

  

     
bawa 18 orang penu 

engumuman polisi semua tewas 
seketika dalam ketjelakaan tsb. 
Pesawat itu djatuh didekat Was- 
ierkingen untuk kemudian mele- 
dak hingg: enim Padan na 
wat sampai terlempar 500 yar 

djauhnja. Tn 5 

AFP selandjutnja - mewartakan 
bahwa menurut: pengumuman 
pembesar2 Swiss jang memeriksa 

Ikut Tewas | 
SEBUAH PESAWAT bermesin 

dua. | Uni Sovjet type 
»Ilyushin-12” milik kongsi pener 
bangan “negara  Tjekoslowakia: 
pada malam Minggu telah djatuh 
meledak 14 mil dari Zurich dekat | 
perbatasa Rai 

1 di Zu 
korban 23 

£ orang anak buah jang menurut | 
£ 

2 

  

      

   
   

     

  

   

  
ketjelakaan tsb., para penumpang 
jang semuanja tewas itu ialah 10 
orang anggota Opera Peking 
terkenal, 6 oranfP anggota regu 
hockey es Tjekoslowakia dan 
dua orang Bolivia. “ Anak-buah 
pesawat jang terdiri atas 5 orang 
dan semuanja djuga tewas ada- 
lah warga-negara2  Tjekoslowa- 
kia. Reuter menerangkan bahwa 
anggota2 Opera Peking tsb. se- 
'dang dalam perdjalanan pulang | 

kongsi Italia djatuh, | 
Sementara itu paling sedikit 33 

orang telah tewas ketika sebuah 

baru2 ini baru sadja kembali 
menandaskan dalam tulisannja 
reich.she Voiksstimme” di Wi 
dio Barailah jang memikul ta 
luas dan kerusuhan2 provo 
Horggaria. 

Kampanje -propagand, sistima 
tik jang Gilantjarkan dari luay 
Hongaria sangat mengganggu usa 
ha2 penormatan kembalj kehidu 
pan dinegeri tsb..Pada suatu ke 

Djum'at sore bertempat di Istana Merdeka, Duta-Besar Lusr Biasa 
jang Berkuasa-penuh dari Republik Mexico Serikat J.M. Javier 

Rojo Gomez menjerahkan surat kepertjajaannja kep: da 
Jang Mulia Presiden Sukarno. 

| Karena Hasutan Ra- 
dio: Negara' Barat 

ig Eva Priester Bongkor Rahasia Sebab Mu: 
sabab Pembrontakan Hongaria 

EVA PRIESTER, seorang wanita 

na bahwa station2 penjiaran ra 
nggung djawab atas kepanikan jg 
katif jang terdjadi pada Rakjat 

pelurupun, bahwa dinas perhubu 
ngan mendjalankan funksinja 
kota itu, bahwa disana tidak ada 
kekurangan makan. 

| Kabinet sekarang masih dapat 

'kinan, bahwa Kabinet ini akan 

mentjob, menggantungkan nasib 

Mengapa 
tah Masih | 

Pemerin- ) 
Bungkem? 

Sebaiknja Pemerintahlah Jg Mengumumkan 
Pendjelasan2 Mengenai (Kabar2 Tentang 

| Rentjana ,,Coup“ Itu 
VALANI PRRNYATAAN 

— Kata Sjarif Usman : 
tertulis jang 'disampaikan kepa 

Ca pers, ketua Seksi Pertahanan Parlemen Sjarif Usman dari 
fraksi Masjumi menerangkan, 
kabinet jang sekarang mendjalankan kewadjibannja, rasa keti) 
Gak puasan dalam. masjarakat 
tdak puas itu telah mendapat salurannja jang pertama dalam 
Enogkungan Angkatan Darat da: 
belum mendjadi bentjana besar. 
Oleh sebab itu saja ingin ber: 

tanja kepada partai2 pendukung 
Pemerintah sekarang, apakah 

diteruskan? Apakah partai2 Pe 
merjintah masih mempunjai keja 

dapat menimbulkan kepertjajaan 
dan harapan bagi rakjat untuk 

nja, sehingga rasa tidak puas jg| 
telah mulai mendjadi bahaja itu 
akan berkurang ataukah sebalik 
nja.” Demikian Sjarif Usman. 

Tentang keterangan Pemerin- | 
tah kepada Seksi Pertahanan 
Parlemen mengenai  keruwetan 
jang terdjadi dalam - Angkatan| 
Darat sekaran “ini, dikatakan| 
oleh Sjarif Usman, bahwa kete 
rangan Pemerintah itu ,,djauh da 
ri memuaskan”. Ia mendapat ke 
an, bahwa Pemerintah tidak me 
metjahkan pokok persoalan jang   

penulis dari Austria jg 
dari mengundjungi Budapest,| 
jang dimuat dalam ,,Oester 

di 

Dari mana didapat keterangan2 

sebenarnja dan tidak. pula me- 
ngemukakan suatu ,,way out”. 

Menurut Sjarif Usman, Peme 
rintah hanja mengkonstatir kenja 
taan2 jang terdjadi dilam Ang 
katan Darat, seperti rapat2 para 
opsir tentang soal2 politik, opsir 
opsir jang tak patuh . dipanggil 
oleh KSAD dan kemudian Pe- 
merintah menjatakan akan ber- 
tindak tegas. Tetapi Pemerintah 
tidak memetjahkan so2l ini de 
ri pokoknja. Tjara Pemerintah 
berfikir menghadapinja, terlam- 
pau berat tjara pradjurit jang tak 

Irat ini kepada rapat pleno Parle- 

ditindjau dengan mendalam dan 
setjara luas dalam rangka menje- 

seorang jang telah mengadakan 
hubungan dengan kolonel Z. Lu- 

Irannja oleh Sjarif Usman. 

bahwa setelah hampir setahun 

tumbuh semakin besar. Rasa 

n ia bersjukur, sampai saat ini 

rif Usman dalam  pernjataannja 
tsb. diatas, bahwa ia mempertim 
bangkan untuk meminta Pemerin- 
tah memberikan keterangan me- 
ngenai persoalan Angkatan Da- 

men, karena persoalan ini harus 

lamatkan Negara kita Republik 
Indonesia. Demikian  Sjarif Us- 
man. 

Seperti diketahui, Sjarif Usman 
telah “dikabarkan oleh harian 
“Bintang Timur” sebagai salah 

  
bis. Berita itu dibantah kebena- 

(Antara) 

  

Olympiade Keel6: 
  

  Maket bungan 1 

Kes. ladonesia Besuk| 
Kemis Hadapi Rusia 
Rusia Gulingkan Djerman jDgn 2-1 -- 
4.Banjak Record j Olympiade” 1952 

«usu Ditumbongkan PSA Lan Ie mami AA   
HARI MINGGU tanggal 25 Nopember 1956 adalah hiri 

Ubur, meliputi suasana pertandingan2 dalam Olympiade ke 16 
di Melbourne, dimana sama sekali tidak diadakan perlombaan2. 
Kebanjakan dari pada para atlit bepergian keluar kota atau 
Lnggai tetap dalam perkampungannja sendiri. Pada pertandi- 
ngan2 jg dilakukan pada bari2 sebelumnja, ternjata menghasil 
kan prestasi2 jg menumbangkan rekor2 Olympiade Helsinki 
1952. 

da 1 
Diantaranja dalam nomor se- 

bagai berikut: TJAKRAM (pute 
ri): Atlit wanita dari Tjekoslova 
Ikotov,, 
ran 62 cm lebih dari rekor Olym 
piade 4 tahun jang lalu. 

dapat mentjapai lempa 

LONTJAT TINGGI (putera: 
Dumas dari USA, mematshkan 
pula atas nam, kawan senegara 
nja sendiri jang dapat mentjapai 
lontjatan setinggi 2,12 M, sedang 
rekor dulu 2,04 M. 

10.000 M.: Kuts dari Rusia 
dapat mentjapai waktu 28 menit 
45.6 detik jang berarti 31,4 detik 

Sampai Hari Sabtu 
“USA Pegang Record 
Sudah Gondol 7 Medali Emas — 3:Perak 

Dan 1 Perunggu 
DENGAN DIPEROLEHNJA tambahan 2 medali emas dari 

perlombaan2 jang diadakan Sab 
hingga hari itu telah menangk 
medali emas jang dimenangkan 

tu malam, maka regu Amerika 
an 7 medali emas terhadap 3 
oleh regu Swedia. Kemenangan 

3 medali emas oleh regu Swedia itu ditjapai dalam pertemuan 

lebih tjepat dari Emile Zatopek 
pada tahun 1952. 5 
LARI GAWANG 400 M (pu 

tera): Glen Davis dari USA da 
pat menggondol medali emas dan 
wemperbaiki waktu dfn 50.1 es 

sendiri mentjapai waktu 50,3 de 
tik. 
LONTAR PELURU: Seorang 

atlit Amerika dapat ' mentjapai 
lontaran peluru sedjauh 63,19 
M, berarti memperbaiki prestasi 
Hongari.“4 tahun jl. jang men 
tjapai djarak lontaran 63,4 M. 

G. Bell menangkan medali 
emas lontiat djauh putera, 

Dalam perlombaan finale lon- 
tjat djauh putera, djago Amerika 
Serikat, Gregory Bell telah ber- 
hasil keluar sebagai pemenang : 
pertama dengan mentjapai lon- 
tjatan sedjauh 7,83 meter. 
Dengan dgmikian Bell berha- 

sil menggondol medali emas 
Olympiade. “ 

Medali2 perak dan peyunggu 
(Olympiade untuk nomor lontjat 
djauh putera itu, masing2 telah 
direbut oleh John Benneth (Ame- 
rika) dan Jgrma Valkama (Fin- 

tik. Sedang kawan senegpranja . : 

landia) : 

BASKETBALL: Seluruhnja di- 

pesawat DC-6 milik sebuah kong olahraga kuda jang diadakan dalam musim panas jisdi Stock si penerbangan Italia pada “hari 
tika bil. Radio Budapest menjiar 2 

holm. Menurut tjatatan AFP medali2 jang telah dimenangkan 
: bawah tata-tertib dan dis: kan pengumuman tentang kete luk ke 1 ara Mr. Ali Budiardji Negara & an plin militer, kat, Sjarif Usman. 

mengenai itu, demikian kami me- 
nanja penduduk itu. Diskusi umum itu diselenggara: ta dalam mengemukakan penda-| Sabtu pagi djatuh didesa Paray 

  
nangan setjara resmi, maka berla Mengenai Dengan mengemukakan pengi oleh regu negara peserta adalah sbb: 

  

ikuti oleh 15 negara, jang dibagi kan oleh sebuah panitya jg ang|patnja menitik beratkan, bahwa (vs... : : #kani “Ikedjadian2 serupa itu selalu me- Naoe . : 2 : gotanja terdiri dari organisasi2|tudjuan kesedjahteraan Sosial 41 Visille jang terletak | Barat-daja ia ea Tn Na TN Bala PIN eta au dalam djawaban| Muman Penerangan Angkatar| Negara medali emas medali perak medali perg. Ban En ial je diketuai oleh Ch. Ru-|d 2g Tata PENA: Paris, tak lama sesudah pesawat| lainnja menjiarkan berita2 pro- |'€ 5 Ea Darat (Penad) mengenai persoall 1. Amerika Serikat 7 3 1 ena 92 — 76 sosial 14 etuai aa aa donesia ialah tertjiptanja manusia | ey inggalkan labangan ter- paganda jg menghasut dan ber-|nja, bahwa mereka ' mendengar an dalam Angkatan Darat sekal 2 Swedi 3 Pakan Ba 97 —.59 Hara Men se Pn pantat, Tan Sa ya bata Oa dalam. penerhandak sifat pegpngat STAFA terus-me |dari Radio Wina. Demikian Eva rang ini, Sjarif Usman mengam 3, Saviet 2 er 1 an in 78 —.59 : ag ". Pe : : Dk tp : 1 Inerus. Radio Budapest memain Iseterusnja. bil kesimpulan: bahwa “kedjadian : DP “Tnnang 98 — 40 kan adanja kerdjasama dalam |ga kini belum dapat dilaksana-| dari Roma menudju New York. | ka” . sri £ 5 He KE DA, Ne mna 4 Di ah 3 5 aa 2 f : 1 53 - n peran istimewa dalam hs»l j 3 c : jerman 2 3 1 Pil — Muang Thai 94 — 55 layanan sea, aan, ponieta kan sepenuhnja, oleh karena be- P 33 majat na dapat sea Si, “demikian. Eva menahbab. Kp senam berita2 Ba Mar | Hagreris 1 2 5 Pa ae man Ga 21 
1 : . - 1: £ sis 3 #h- ag 1 SN . AK mn It, 25 3 En E mn an Isa .ag en ag . 2 ai Fa ratnja masalah .sosial jang diha & ri EN an pesawat asap kan selandjutnja. Penulis lebih djauh mengete-|tetapi dilusr Angkatan Darat. ja| 6. Tjckoslowakia 1 Ia 23 AU Lana 1 CE 23 an kergjasama jg meliputi Or-Jdapi di Indonesia dan kurangnja| dua orang penumpang lainnja Paok d 9 itu jang disebut oleh Sjarif Us-! 7. New Zealand 1 anada gapu) pang. ganisasi2 sosial di Indonesia, gu| aparatur pemerintah untuk dapat | dari pesawat itu, seorang wanita Peran Radio Austria na Son 23 engan menjata- man ,rasa tidak puas jang men g. Itak Tan Te Ba & 13 : na mempersatukan langkah? pelmengatasi soal tsb. Ditegaskan-| dan seorang laki2, dibawa keru- tentang Hongaria. an bahwa salah satu kegiatan djalar diseluruh bangsa kita dan! 0” pena - 2 1 Tn ses La munan 89 — 58 kerdjaan sosial, . nja, bahwa tugas penjelenggara-| mah sakit untuk segera di-opera-| Benarkah bahwa kota Gyor IP rayokatif Stasion2 Penjiar Ba-| rasa putus asa untuk dapat meng 2. Nemmark an 1 Tu Uruguay — Formosa 85 — 62 it Bea ama Gabus IP Biro an usaha memetjahkan masalah|si karena luka2 mereka dan ma-|telah dihantjurkan sama sekali/'at jalah penjiaran berita desas gantungkan nasib pada Pemerin| 10- Australia Ta : 1 Amerika—Muang @hak: 101 - ah POM talata 10 an sosial di Indonesia ini jang berat2 |jat seorang belum dapat dikeluar|oleh tembakan2 artileri? Benar-|Sesus jang menghasut jaitu me-| sah jang sekarang”. 11. Hongaria Pn 1 Ta Djerman dikalahkan Rusia 2 gg j2 MEmbEn-| harus dilakukan oleh pemerintah, | kan dari ruangan penerbang pe-|kah bahwa kelaparan jang me-|9enai pembuangan warganegara| Menurut Sjarif Usman, .keru| 12. Kanada — sa IP it” dal rang tangkan rentjana kesedjahteraan sedang jang ringan? dapat dilak Ing ra £ SE saban . 9| warganegara Honggaria ke Uni tan dalam Angkatan D asia Gwie Sementara itti am pertan sosial dalam rentjana 5 tahun pel sak ba Mba sawat itu. Kepala salah seorang|ngerikan terdjadi di Hongaria? ai wetan dalam Angkatan Darat ada| 13. Swiss -— —— 1 ngan jang amat seru pada Sabtu merintah, Sukardjo dari Kemen| “hasan Oleh masjarakat. ,.. Janak-buah pesawat tsb. terpisah| Demikian kami mendjumpai per-|SOviet. | '|lah akibat dari pada perasaan ti| 14. Iran — — 1 bara sks Soter Ume Telah Ik Me Ana al akan |Mengenai masalah sosial, Wa-| a..: badannja. Anak-buah pesa-|tanjaan2 dari penduduk di Buda- Pemerintah Buruh dan  Tani| dak puas dan ketidak mampuan 4S: Polandia 2 Len 1 s 5 Ts : - ee £ kil Presiaen mengemukakan pen| 2 : . 2 u Revolusioner telah — menangkap| Pemerintah sekarang untuk me : : ngalahkan kesebelasan jerman tentang realisasi pekerdjaan so- dapatnia, bahwa soal in umow/ Vaf semuanja berdjumlah  10|pest, kata Eva seterusnja, jang : IP metalik masalah 13 tiaba? 16. Finlandia — — 1 dengan angka 2—1. Pada waktu .sial pemerint:h dalam hubungan| Sapatnja, D4 7 : alorang. Menurut Reuter pesawat|lebih djauh mengatakan bahwa|S2n memendjarakan gangster? a Ni Dae UML 47, Karea — — 1 istirz ii i telah leadi i Na 5 "| dari “kemiskinan, dan karenanya): : - : : Sa , i i -3|.dalam Angkatan Darat selama istirahat Sovjet Uni telah leading ae aa rentjana ' pembangu-| mbullah pada” masjarakat per-|itu mengangkut disamping 10| djawaban kami adalah bahwa (bersendjata serta pergmpan dus Tini.” j (KEKAXAKAS | jengan 1—0. Kedua gol dari ke- 2 Jera aan, dan Wakil| oalan, bagaimana mengarasi kelorang anak-buah 25 orang pe-|kesemuanja ini adalah bohong, |mengantjam5 antjam penduduk # Giok seltah itu, dem'kian Sja- dua belah pihak ditjetak sesudah latta jg menitik berat 

kan pelaksanzan dan tudjuan tji 
ta2 sosial Indonesia. 

Ta hr Wakil Presiden. 
. Wakil Presiden Drs. Moh. Hat 

Habis Manis Se- 
Epah Dibuang ? 
— Terbunuh Dalem 

. DISUATU RUMAH di Gang Dg an BL XI L . 4 

wanita empat tinggal di 
Kera teng as kan sete 

igah telandjang dan sudah ber 
bau busuk. Majat tsb. diketemu 
kan dalam keadaan terikat ke- 

  

      

tang kesedjahueraan sosial jg men 

djedjal2 ini kepulau2 lainnja, te 
"tapi djalannja tidak selanjar se 

miskinan itu au bagaimana 
menghapuskan kemiskinan itu. 

Seiandjutnja Hatta katakan, 
bahwa dalam Pantjasila ki, su 
dah terkandung tjita2 kita ten 

djamin kepeniingan seluruh ma- 
sjarakat dan bahwa jg masih ku 
rang ialah pelaksana daripada 
tjita2 jg terkandung dalam Pan 
tjasila kita itu. 
Mengenai transmigrasi sebagai 

suatu bentuk untuk mengatasi 
kemiskinan dan dengan demiki 
an mendjadi satu langkah uiama 
untuk memetjahkan masalah so- 
sial di Indonesia, Hatta katakan, 
bahwa hingga sekarang djalan- 
nja lambat. Idee transmigrasi sel 
mula ialah untuk dapat meminj 
dahkan setjara besar2an sebagif 
an dari penduduk Djawa jg ber: 

perti dimaksudkan semula, : 
Dapat dikatakan, bahwa trans 

numpang. 
AFP selandjutnja mewartakan 

bahwa dugaan besar diantara 
mereka jang tewas ialah Guido 
Cantelli, dirigent Italia jang ter- 
kenal. (AFP) 

ala ai 

  

Inggris - Perantjis Dan 
Israel Harus: Tarik Pa- 

Dan mereka akan dihgdapkan ke 
depan pengadilan. Penduduk te- 
nang mendengar berita tentang 
penangkapan2 itu, karena mereka 
telah beladjar dari ' pengalaman 
apa arti gangsterisme itu, tulis 
Eva kemudian. 

Apa tudjuan Barat sebe 
: narnja ? 

Mendadak Radio menjiarkan 
bahwa mereka jang tertangkap 
telah diangkut ke Uni Soviet. 
Berita2 ini datangnja dari "Radio 
Eropa Merdeka” dan dari "Ra- 

jaitu bahwa tidak ada sebuah ru- 
mahpun jang rusak di Gyor, bah 
wa tidak ada sebuah djendela 
pun jang petjah, bahwa tentara 
Uni Sovjet ketika masuk kota 
itu tidak menembakkan sebutir 

'sukannja Dari Mesir   dio -Austria”. 
Didalam suatu negara dimana 

Resolusi Blok Asia - Afrika Diterima Baik masih ada kekatjauan, dimana 
(na Ol h PB8 penduduknja mendengar berita2 
Pena Mag. Ca : dari Radio, satu alat demikian 
—: MADJELIS UMUM PBB malam Minggu telah menerima sadja sudah tjukup untuk mem- 

baik resolusi Blok 

Israel) | 

Asia-Afrika jang menuntut penarikan kem 
bali dengan segera pasukan2 asing (Inggeris, 

i Mesir. Resolusi tsb. disetudjui dengan suara 63 se 
fudju, 5 menoiak dan 10 abstain. : 

buat gelombang kerusuhan2. Dari 
kerusuhan2 ini Stasion29 Radio 
asing mentjiptakan berita2 baru. 
Kemudian menjiarkan kembali ke 
Honggaria, djadi membuat ling- 

Perantjis dan 

- - 

djelaskan bila mana kesatuan? 

rif /'Usmen.: penjelesaian tidak 
mungkin disershkan sadja kepa 
da Angkatan” Darat sebagai seka 
rang,. dengan menguatkan sadja 
langkah2 jang diambil Angkatan 
D-rat. : 

Oleh .Siarif Usman dikatakan 
bahwa penangkapan beberapa op 
sir Angkatan Perang mungkin 
memberi sedikit effect bagi disi 
plin tentara, te'api ia tidak akan 
dapat memperbz'ki keadaa, se 
landiutnia. Perasaan itu akan ber 
dialan terus mentiari selurannia 
sendiri dan bahaia tidak berku 
rang, kata Sjarif Usman. 

Kabar2 tentang Coup. 
Selandjutnia- dikemukakannia, 

bahwa sampai sekarang surat2 
kabar sudah ramai membuat tie- 
rita2 tentang coup (perebutan! 
kekuasaan) jang hendak dilaku- 
kan oleh satu groep opsir Ang- 
katan Perang. Berita ini sudah 
mendialar dan membimbangkan 

  Jg Ketawa Dan Jg Me- 
nangis Di Olympiade 
Ada'Sepasang. Atlit Jg ',,Ber-Honey, - Moon” 
Lisana—Tetapi Ada Pelari: 10.000 . Jgx sma 
Sekali Ketinggalan Tidak Berlari — Kartjis 

Habis Tempat Kosong 
SERIBU ORANG penonton pertemuan Olympiade mera 

sa agak ketjewa, karena walaupun ,,kartjis habis terdjua?? me 
nurut keterangan tempat pendjualan kartjis, tetapi seribu tem 
pat duduk distadion kosong-melompong pada hari Sabtu Ibi., 
Gemikian AFP. Tentang soal ini, telah disiarkan oleh s.s.k. 
Australia, Selandjutnja diterangkan, bahwa tempat2 itu disediz 
kan bagi kelasi2 sguadron angkatan laut Amerika jang akan 
berlabuh pada waktu pembukaan Olympiade di Melbourne. 
Ternjata kundjungan kapal2 

perang itu telah diurungkan, ka- 
rena situasi keruh internasional, 
dan karena kechilafan administra 
Si kartjis2 untuk tempat2 duduk dua belah tangannja dan kaki-| migrasi sekarang ini lebih tepat 

( an . IM “dinamakan imigrasi, sebab mak 
#sud semula ialah transmigrasi' 
orang2 jg terdiri dari petani» bu 
ruh, tukang dilnja, hingga ditem 

'|pat baru nanti mereka telah da 
pat. membentuk suatu  masjara- 

i-|kat ketjil. Tetapi maksud ini ba 

  

“Demikian pula resolusi 6 ne- 
gara (A.S., India, Kanada, Kolum 
bia, Jugoslavia dan Norwegia) di 
terima baik. pada malam Minggu 
Jitu oleh Madjelis Umum PBB dgn 
65 suara setudju, 0 menolak dan 
9 suara abstain. Resolusi ke-en m 
negara tsb. memberikan kekua- 

  

    

   
Bahwa didalam rumah itu ada 

'majat, dapat diketahui dari kete 
rangan orang je tinggal sebelah: 
mena nan “4sb, 
ig dapat mentjium bau “busi 
dari arah Tumah itu, Je sediak 
beberapa hari ini didapatkan te 
rus-menerus berada dalam keada 
an terkuntji, 

Didalam rumah wanita korban 
pembunuha, gelap itu, tidak ada 
in orang jg tinggal bersama 

. dengan dia. 

Isteri seorang Inggris. 
Diperoleh keterangan  selan- 

Giutnja, bahwa wanita jang men- 
(jadi korban pembunuhan gelap 
itu, bernama Siti Muhajati, ber- 
umur kira-kira 30 tahuny ia iste- 
Ii ataw piaraan seorang Inggris 
1g suatu perkebunan, bernama. 

Orang Inggris tsb., walaupun 
memelihara wanita itu, tapi tidak 
pernah bermalam dirumah wani- 
ta piaraapnia itu, ketjuali hanja | 
datang sekali2 pada siang hari 

na Mi ke inatikt Jahe: sada adas tubuh majat jang suda 
berbau busuk itu, dikonstatir ter- 
dapat tanda2 bekas penganiajaan. 
Djuga sedjumlah barang2 perhia- 
san milik wanita itu hilang, anta- 
ranja rante mas, gelang, (dll. " 

  
   INGGRIS USIR 3 WAR) 

aa KE € an 
K. Ni, MEREKA) 
MASUKI PORT SAID. 

. Seorang djurubitjara tentara Ing 
gris di Port Said ' menerangkan 

              Dium'at "jbl. bahwa 3 Ka 
tawan — 1 orang Djerman Barat, 
1 Belgia, 1 Austria — jang telah 
memasuki w si ag ukan 
Inggris-Peran Said da      
ri darat, akan dideportasi, ke 

| prus. 
Cy- 

am di bor 

    

    

Tg 

- AMERIKA, SERIKAT kini su- 
dah siap untuk mengachiri kvisis 
“minjak di Eropa dan mungkin 
langkah pertama akan sudah di 
ambil dalam minggu ini, demikian 
hari Sabtu diberitakan di Wash- 
ington. Jang djadi penghalang 
utama untuk menentukan  tang- 

| gainja bagi tindakan itu hingga 
2 kini adalah sikap Inggris-Peran- 

| tjis jang masih djuga. belum me- 
irik pasukan2-nja dari Mesir, 

| demikian dikatakan oleh — kala- 
|. ngan jang berkuasa di Washing- 

| ton 

   

         

  Sementara itu, menurut berita 

Iru sedikit hasilnja. 

bungannja dengan rentjana Pem 

-Isosial ialah untuk .memodernisasi 
Isusunan dan fikiran masjarakat. 

»|tah jang antara lain djuga me- 

Injebutkan 

aja 

1 i Disegi lain 
nja rentjana tsb. terhalang oleh 
tiadanja alat2 besar jg sangat di 
perluka, untuk setjara 
membuka tanah guna 
transmigran. 

Selandjutnja 
dilapangan 

mekanis 
tempat 

pada pekerdia2 
sosial Hatta barap 

kan supaja disamping berusaha: 
untuk mengumpulkan dana2 so- 
sial dan mendirikan tempat2 pe 
rawatan sosial, hendaknja djuga 
menghidup-hidupkan perasaan 
sosial kini sedang tertidur. 

Rentjana Kesedjahtera- 
an Sosial dim. rentjana 
5 tahun. 4 

Mr. Ali Budiardjo katakan, bah 
wa rentjana kesedjahteraan sosial 
tak dapat  dipisah-pisahkan hu- 

bangunan keseluruhannja. : 
'Rentjana pembangunan 5 thn. 

antara lain didasarkan pada po- 
kok pikiran, bahwa peranan pe- 
merintah dalam hal ini ialah te 
rutama memperbaiki infrastruk- 
tuur negara, sehingga memberi ke 
sempatan kepada perseorangan, 
baik dalam bentuk perusahaan 
maupun dalam bentuk satuan? 
iang berdasarkan kekeluargaan, 
memperkembangkan inisiatif dar 
aktipitetnja dalam lapangan pem 
bangunan ekonomi dan sosial In 
donesia. Kewadjiban pemerintah 
selandjutnja — ialah memberikan 
dorongan dan bimbingan pada 
'aktipitet ini, demikian Ali Budi- 
lardio. 

Tudjuan rentjana pembangunan 
S tahun pertama dalam lapangan 

' Kemudian Ali Budiardjo kemu 
'kakan detail rentjana' dalam lIa- 
pangan sosial jang berhubungan 
dengan rentjana 5 tahun pemerin 

untuk memasjarakat- 
kan kembali suku2 jang hidup 
terasing, antaranja suku2. Kubu, 

saan kepada sekertaris  djenderal 
PBB untuk memulai lagi menerus 
kan persiapan2 pekerdjaan mem 

Suez. ': 

Tarik kembali dengan 
segera! 

Dalam sidang malam Minggu 
itu Madjelis Umum telah menge 
tjam keras Inggris, Perantjis dan 
Israel karena sangat lambatnja 
mereka, ketiga negara tsb. dalam 
tindakannja m@narik kembali pa- 
sukan2 mereka masing2 dari wi 
lajah Mesir, dan karenanja Ma- 
djelis Umum menuntut agar ke- 
tiga negara tadi dengan segera 
menarik kembali pasukannja ma- 
sing2 sesuai dengan resolusi2 ig. 
terdahulu. 

Satu bataljon Inggris di 
tarik keluar dari Port 
aid. 

Dalam pada itu bataljon per- 
tama dari tentara Inggris, Royal 
West Kent Regiment, jang telah 
ditempatkan digaris terdepan dae 
rah pendudukan Inggris di daerah 
terusan Suez, telah diperintahkan 
utk. bertolak dengan kapal ”Di- 
lawara” meninggalkan Port Said 
bada djam 8 sore waktu setempat, 
malam Minggu. : 

Menurut Reuter seterusnja, pe 
narikan kembali pasukan Inggris 
itu adalah berkenaan dengan 
djandji Inggris kepada PBB utk: 
menarik keluar pasukan2nja dari 
Mesir sebagai ,,suatu itigad baik”. 

Kesatuan2 Perantjis ig. 
sudah pergi dari Port 
Said : 

'Reuter sementara itu mewarta 
kan bahwa dalam komunike jg. 
dikeluarkan di Nicosia pada hari 
Sabtu komando Perantjis untuk 
Timur Tengah mengumumkan pe 
narikan mundur satu kompi dari 
resimen infanteri kolonial ke-23 
dan kesatuan komando - marine 
ke-1 Perantjis dari Port Said atas 
instruksi pemerintah Perantjis.   Mentawai Sakai dll. (Antara). 

Amerika di Perantjis telah "mes 
njampaikan permintaan jg sangat 

'kepada menteri luar negeri A.S., 

John Foster Dulles, supaja sege- 

ta mengirimkan minjak Amerika 

ke Eropa. 

Dalam permintaan minjak itu 

dinjatakan kekuatiran besar atas 

kemarahan rakjat Perantjis kare- 

na tminjak Amerika itu, katanja, 

baru akan dikirim ke Eropa se- 

telah Inggris-Perantjis — menarik 

pasukan2-nja dari Mesir. 

Menurut balai dagang tadi, se 

baiknja minjak itu segera dikirim 

  

— Dalam komunike itu tidak di 

Siap Mengachiri Kri- 
k Di Eropa Barat 

Barat lainnja jang kini sangat 
menderita kekurangan minjak. 
| Bertalian dengan ini selandjut- 
ija Reuter memberitakan dari 
Brussek menteri — perekonomian 
Belgia ' memperingatkan“ rakjat 
hari Sabtu bahwa pemakaian 
mobil2 bisa dibatasi lagi djika 
persediaan bensin tidak mendjadi 
baikan. 1 

. Dikatakan, bahwa reaksi rak- 
jat terhadap larangan djangan 
pesiar dengan mobil di hari 
Minggu,  menundjukkan bahwa 
rakjat tidak menginsjati hebatnja 
krisis minjak di Eropa Barat de- 

Reuter dari Paris, Balai Dagang,ke Perantjis dan negara Eropa wasa ini, (Antara) 
8 

  

bersihkan rintangan? di Terusan |. 

Peranfjis itu telah ditarik mundur 
dan djuga tidak diterangkan 
djumlah serdadu Perantjis itu jg 
sudah ditarik .mundur, hanja di 
kemukakan bahwa kesatuan2 Pe! 
rantjis tsb. telah ditarik mundur ' 
sesudah suatu kompi Norwegia | 
dari pasukan2 polisi PBB sampai 
di Port Said. | 

Burns mengadakan pembi- | 
fjaraan di Port Said dgn, 
Keightley dan Barjot. / 

Sementara itu djenderal major, 
Edson Burns dari Kanada pada 
hari Minggu mengadakan ' kun- 
djungan singkat - di Port Said 
dari Kairo untuk sebagai koman- 
dan pasukan2 polisi PBB menga- 
dakan pembitjaraan dgn panglima 
besar pasukan2 Inggris dan Pe- 
rantjis djenderal Sir Charles 
Keightley 'dan komandan pasu- 
kan-pasukan Perantjis laksamana 

Pierre Barjot. 
Didapat kabar bahwa  Burns 

dalam - kundjungannja ke Port 
Said itu tidak hanja memeriksa 
detasemen polisi PBB jang sudah 
ditempatkan - dikota tsb., tetapi 
djuga mempeladjari kemungkinan   
memakai pelabuhan Port  Saidi 
untuk mendaratkan  pasukan2 
PBB itu. 

Kapal2 Jugoslavia sam- 
pai di Port Said, 

UP selandjutnja 
bahwa dengan tak terduga 3 
buah kapal Jugoslavia penuh dgn 
serdadu2 Jugoslavia jang disedia- 
kan untuk pasukan2 polisi PBB 
pada malam Minggu telah sam- 
pai didekat pelabuhan Port Said. 

Pembesar2 Inggris dan Peran- 
tjis jang mengira bahwa kapal2 
itu tak akan sampai sebelum hari 
Rebo jad. memberi tahu akan 
mengirim pandu2 pelajaran jang 
berpengalaman untuk memimpin 
pelajaran kapal2 tsb. masuk pe- 
labuhan Port Said djika dapat di 
ketemukan tempat berlabuh untuk 
kapal2' itu. ' Besarnja kesatuan2 
An jang didatangkan dgn 
apal2 tsb. tak diketahui karena 

sesuatu “pendjelasan dari pihak 
berwadjib tak ada. Suatu regu 
perintis sumbangan  Jugoslavia 
untuk pasukan2 PBB sementara 
itu sudah sampai didekat Ismai- 
lia. 

Kesatuan Kanada berang 
kat ke Mesir, 

Dari Napoli kemudian diwarta 
kan bahwa 142 orang serdadu 
Kanada pada hari Minggu telah 
berangkat dari lapangan terbang 
Capodiehino untuk menggabung- 
kan dengan pasukan2 polisi PBB 
didaerah Terusan Suez. 
AFP kemudian mewartakan 

dari New York bahwa menurut 
pengumuman seorang djurubitjara 
PBB pada hari Sabtu ' kira-kira 
4 dari seluruh kekuatan pasu-t 
kan2 polisi PBB di Timur-Tengah! 
kini sudah ada di Mesir. 

Djuru bitjara ini menerangkan 
bahwa 1.130 orang dari seluruh 
djumlah 4.500 orang anggota 
pasukan2 polisi PBB sekarang 
sudah ditempatkan diwilajah Me- 
sir, ' (Antara-AFP) 
“ 

    

karan visius (lingkaran tak ber- 

' bah kerdjia, untuk merintangi di 
' pulihkannja 

mewartakan | 

udjung pangkal). 
Setelah menjinggung tentang 

lingkaran visius, Eva Priester “me 
ngadjukan persoalan. apa sebe- 
narnja ttudjuan dari berita2 pal 
su jang memberikan keterangan2 
palsu itu. Dinjatakan selandiut 
nja behwa hal demikian dimak 
sudkan un'uk mengintensivir ke 
tismasan dan kebimbangan, un- 

masiarakat. Tetapi, demikian Sia 
rif Usman, mengapa Pemerintah 
masih bungkem dalam seribu ba- de itu. 
hasa mengenai hal ini ? | 

Penerangan Angkatan Darat! 
diuaa sudah menjebut-njebut cup! : ini. Soal coup adalah soal besar, (Jeng amat memilukan 

tak dapat didjual kepada publik 
pada waktu pembukaan Olympia 

Tragiek Olympiade. 
Sementara itu suatu kedjadian 

terdjadi 
! soal negara. Pemerintahlah jang! 

harus menghadapinjia dan Peme- 
rintah pulalah jang harus mengu-   

tuk mengganggu pemulihan kem 

kembali keadaan 
biasa dalam negeri, serta untuk 
menimbulkan Chaos ekonomi 
da, politik di Hongaria. 

Ach'rnia disimpuikan oleh Eva 
Pr'es'er, dengan menjatakan ,.sam 
paikan kepada Rakiat - Austria 
kami mendapat ketersngan dari 
kaum prija dan wanita Honga- 
ria, bahwa sebagai bajarannja un 
tuk propaganda itu negeri kita 

mumkan kepada seluruh bangsa 
kita, diika Pemerintah sudah 
iakin, bahwa hal itu memang ada. 
Dengan tiara seperti sekarang, 

berarti Pemerintah tidak mau 
mengambil. tanggung-djawab utk 
mengambil suatu ketentuan dan 
berlindung dibelakang baionet, de 
ngan menierahkan sadia nasib 
Angkatan Darat dan Negara ke 
nada kekuasaan tagdir, kata 
Sjarif Usman.   ini harus membajarnja.” 

$ (Antara) 
. Kerapat pleno Parlemen. 

Achirnja diterangkan oleh Sja- 
  

Kami Akan Bereskan 
Rumah Kami,/Dalu.... 

, Alasan Menlu Hongaria' Agar Kundjungan 
Hammarskjoeld Ditunda Dul 

DAG HAMMARSKJOELD sekretaris d 
da hari Sabtu bertemu dengan menteri luar 
untuk mengadakan perundingan mengenai 
Mengenai pertemuan itu tidak 
nja pembifjaraan antara mereka itu atas 

Hammarskjoeld. 
Diduga, bahwa apa jang dibi- 

tjarakan sesuai dengan resolusi 
sidang umum mengenai situasi 
di Hongaria jang mengandjurkan 
penghentian deportasi2 dan pena 
rikan kembali pasukan2 Sovjet 
dengan segera, serta minta kepa 
da sekertaris djendral PBB un 
tuk mengadakan penjelidikan dan 
memberi laporan. 

Imre Horvath kemudian me- 
ngatakan kepada wartawan Reu- 
ter: ,,Saja tidak tahu, apakah pe 
merintah Hongari, akan mengun 
dang Hammarskjoeld. akan teta- 
pi djika mereka mengundang 
dia, kemungkinan besar mereka 
akan menjarankan, agar sekreta" 
ris djendral itu tidak segera da 
tang akan tetapi hendaknja me 

Khbruschev 
?,Mengkirik" '| 
Lihat Kekuatan Atom 

Rusia 
KHRUSHCHEV menerangkan 

kepada seorang diplomat Asia di 
Moskow bahwa pertjobaan atom 
Sovjet telah membikin ia sangat 
takut dan mengkirik. Menurut 
Khrushchev, pertjobaan atom ig 
Oiadakan pada tgl. 17 Nopember 
itu sangat memperbesar kehen- 
dak Uni Soviet supaja Barat 
menjetudjui usul Sovjet agar 
bom atom dan hydrogen  dila- 
tang seluruhnja, demikian hari 
Sabtu diberitakan di Moskow. 

(Antara) 

    

u 
jendral PBB, pa 
negeri Hongaria, 

situasi di Hongaria, 
ada pengumuman resmi. Kabar 

permintaan Dag- 

nund, keberangkatannja 
beberapa waktu.” 

. Selandjutnja menteri luar nege 
ri Hongaria itu katakan, bahwa 

alasan untuk minta sekretaris 
PBB, Supaja menunda kemung- 
kinan kundjungannja itu ialah, 
bahwa ,,kami akan memberes- 
kan rumah kami dahulu”, 
Kami harus membetulkan ge 

dung2 pemerintah dahulu, sehing 
ga kami dapat menawarkan kur 

untuk 

bari Djum'at di Olympiade waktu 
diadakannja pertandingan lari 
10.000 M. 

Seperti telah diumumkan,  ke- 
djuaraan lari 10.000 m. itu - di- 
rebut oleh atlit Sovjet Vladimir 
Kuts.. Seorang atlit dari Kenya 
untuk perlombaan lari 10.000 M. 
itu telah berlatih mempersiapkan 
diri selama 18 bulan. Dari Kenya 
ia datang di Australia melulu utk 
perlombaan lari djarak 10.000 M. 
itu. Tapi pada hari pertandingan, 
karena ia tidak mengerti sepatah 
pun bahasa Inggris ia tinggal sa- 
dja dalam kemahnja. Karena me 
rasa sebal, maka keluarlah ia dari 
kemahnja sekedar untuk melihat2 
keadaan sekitar stadion. Sampai 
dilapangan pertandingan barulah 
ia mengetahui kalau pertandingan 
lari 10.000 M. sudah dimulai. Ini 
diketahuinja setelah terlihat oleh 
nia Gordon Pirie dari Inggris se 
dang bertanding dengan  Kuts. 
Sambil menangis berkatalah ia: 
Aku datang dari djauh melulu 
untuk ikut bertanding dalam dja 
ra k10 Km. ini. Tapi djangankan 
10.000 M., 100 M. aku pun tak 
lari”. Tjalon djuara 10000 M. 
jang datang dari djauh tadi ber 
pama Arere Anmentis dan tidak 
mengerti sepatahpun bahasa Ing- 
gris. 

  
»Honey-Moon” — diper- 
kampungan Olympiade. 

Tapi disamping itu ada sepa- 
sang suami-isteri dari Hongaria 
jang belum lama. kawin melang- 
sungkan bulan-madunja (honey- 
moon) di Olympic Village dengan 
dipisahkkan oleh pagar kawat se 
tinggi 10 kaki, demikian Reuter. 

Suami-isteri itu ialah: | Arpad 
Domjan (23 tahun) dan isterinja 

reka jang sedang bertjumbu2an”, 
demikian udjar Arpad kepada 
para reporter, ketika ia berada 
didekat pagar kawat jang memi- 
Sahkan tempat atlit2 putera dan 
puteri. ,,Presis seperti tirai-besi. 
Kami belum lagi lama kawin dan 

kini kami harus hidup terpisah. 
Trip ini adalah ,,honey-moon” 
kami”. 

Para official Sovjet Uni 
mengamat2i atlitnja dga 
teliti. 

Menurut AFP seterusnja, para 
official Olympic Sovjet Uni meng 
amat2i para atlitnja diperkampu- 
ngan Olympiade dengan teliti, 
berkenaan dengan ,,hilangnja” 
pada Minggu jl. nona Nina Pa- 
ranyuk, kerani wanita dari kapal 
Karuan 

Nina kini masih belum dikete 
mukan, walaupun polisi Australia 
telah mengadakan penjelidikan. 
Sementara itu ' official Olympic 
Sovjet Uni mengadakan 'per- 
aturan2 jang keras. Atlit2 Sovjet 
kini hanja diperbolehkan mening 
galkan perkampungan Olympiade 
setjara ber-rombongan paling se 
dikit 4 orang dan seorang utusan 
Olympic menjertai seorang atlit 
jang mengadakan  kundjungan2 
prive.  Madjallah Komunis jang 
ditjetak dalam bahasa Rusia telah 
dibeslag pada pekan jl. di Mel- 
bourne. Madjallah itu berisi tuli 
san surat terbuka jang meminta 
perhatian atlit2 Sovjet Uni, bhw. 
Sovjet Uni mengeksploitir hasil2 
olahraga mereka utk propaganda 
politik. 

Banjak atlit djatuh sakit. 
Achirnja dapat  diwartakan, 

bahwa Okamona, pelontjat tinggi 
Indonesia hari Minggu meninggal 
kan rumah sakit setelah selama 
2 hari dirawat, demikian AFP, 

Seperti telah diberitakan, Oka 
mona menderita kedjang-urat pa 
da pahanja, “ketika pada hari 
Djum'at j.l. turut dalam perlom- 
baan lontjat tinggi. Nasib jang 
serupa dialami pula oleh pemain 
hockey Inggris, J.M, Cutter, ka- 
rena menderita sakit pada "enkel- 
nja.   jang tjantik, Kati (21 tahun), te 

lah kawin beberapa minggu jl. di'   si kepada Hammarskjoeld untuk 
duduk.” Demikian kata 
Horvath menurut Reuter. 

Moll 

PERDANA menteri Prantjis, 
Guy Mollet, telah memberikan no 
ta kepada ketua Dewan Menteri 
URSS, Nikolai Bulganin, jang di 
sampai kan hari Djum'at dan. di- 
umumkan hari Sabtu, menjatakan 
djawaban atas message Bulganin 
jang terachir mengenai Timur Te- 
ngah, 

Dikatakan dalam nota djawab 
an itu, bahwa pemerintah Pran- 
tjis telah menjampaikan pandang 
annja tentang penjelesaian krisis 
Timur Tengah dewasa ini, ter- 
tanggal & November, Sedjak itu 
pemerintah saja, demikian Mollet, 
sedar bahwa harus dilakukan se 
gala sesuatu dalam batas kekua- 
saannja untuk menghindarkan   

(Antara-Reuter) 

et Ganti Gugat 'Rusia Ten- 
tang Intervensinja Di Hongaria 

  

Budapes. Mereka adalah anggo- 
Imreta-anggota regu berenang Honga- 

ria. 
.Olympiade bukanlah bagi me 

memburuknja situasi dan membe- 
rikan fasilitet kepada penjelesaian 
krisis itu jang mana pertanggung 
an djawab jang penting terletak 
pada bahu pemerintah Mesir jg 
sekarang. j 

Menjatakan seterusnja PM Pe- 
rantjis itu, bahwa sementara me- 
njadari djaminan2 pemerintah Sov 
jet bahwa ia tidak bertudjuan ke- 
objek2 chusus didaerah ini — Ti 
mur Tengah — saja mengetengah 
kan tjatatan jaitu bahwa tuntutan 
tuntutan jang tertjantum dalam 
Surat tuan tertanggal 15 Novem 
ber, adalah sukar untuk memufa- 
katkan dengan resolusi Madjelis 
Umum PBB dan akan hanja ber     

  

Seorang Inggris lagi ialah DJJ. 
Thompson, terpaksa pula masuk 
rumah sakit setelah gagal dalam 
perlombaan djalan tjepat sedjauh 
50.km. (Antara) 

akibat lebih menjukarkan  pene- 
nuaian tugas oleh organisasi ter- 
sebut — PBB. 

Dalam pandangan tuan, demi- 
kian Mollet. selandjutnja, — tidak 
ada argumen2 jang membenarkan 
intervensi tentara Uni Sovjet di 
Hongaria, Resolusi PBB mengenai 
hal ini adalah djelas sudah dan 
saja mengharapkan bahwa achir- 
nja pemerintah tuan akan melak 
sanakan. j 

Saja heran bahwa tuan merasa 
dapat bertjampur tangan pada 
urusan dalam negeri Prantjis, jang 
tidak dapat saja idjinkan, untuk 
mempersoalkan tindakan Prantjis 
di Aldjazairia. Begitu Mollet, 
(Antara-Reuter), 

  

nenit ke-40 dari babak kedua. 
Dengan kemenangan kesebetaf 

ian Sovjet Unie itu maka dala 
berempat final kesebelasan Ifdo- 
xesia akan. berhadapart dengan 
esebelasan Sovjet Untz besok 
jar! “Kemis. 
Menurut siaran pandangan 

jata wartawan kita di Australia 
ang melaporkan djalannja per- 

achir, maka pertandingan berdja- 

lan amat tjepat dan seru sekali. 
Pada saat itu kesebelasan Djer 

man dengan sekuat tenaga ber 
usah, untuk menebus kekalahan 
nja. Beberapa saat kesebelasan 
Djerman berhasil memberi teka 
nan2 berat kepada kesebelasan 
Sovjet Unie, tapi semua serang - 
an itu terus gagal karena kuatnja 
pertahanan. 

Kesebelasan Sovjet sangat mo- 
bil bergerak menjerang dan mem 
pertahankan. Pada saat menda- 
pat tekanan semua pemain ber 
ada dibelakang, hingga tinggal 
dua pemain jang ada didepan ja 
itu kanan luar Tatushin dan pe 
njerang tengah Strelisov. 

Pada menit ke-37 dari. babak 
kedua kanan dalam  Djerman 
:Geiger berhasil lolos dan me- 
ngadakan kerdjasama jang baik 
dengan kanan luaraja Mourits, 
tapi serangan itupun gagal lagi, 
dan bola dapat dikembalikan Ia 
gi oleh pendjaga gawang Jashin. 

Setelah mendapat tekanan-tes 
kanan itu, kemudian kesebelasan . 
Sovjet berhasil ganti mengemi 
bangka, serangannja. k 

Pad, menit ke-41 babak ke-' 
dua kanan luar Tatushin berha 
sil dribbel kedepan dan menju | 
sup kedalam, dan dengan operan 
lang baik memberika, umpan 
kepada penjerang tengah FE. 
Streltsov, jang berhasil sekaligus 
memasukkan bola itu kegawang 
Djerman. Kedudukan  berobah 
mendjadi 2—0 untuk Sovjet 
Unie. 

Tapi keduduka, itu hanja bi 
sa dipertahankan selama 2 me 
n't, karena goal ke-2 Soviet itu de 
ngan segera dibalas oleh Djer- 
man, hingga stand berobsh men 
djiadi. 2—1. dan sampai pertandi 
ngan berachir keadaan tidak bero 
ah lagi. 

Atjara pertandingan sepak 
bola, 

Sementara itu Mahargono dari 
RRI, mengabarkan dari Melbour 
ne tentang atjara2 pertandingan 
sepakbola sebagai berikut : 

Senen 26 Nop. Kes. Muang Thai 
— Kes. Inggeris, Selasa 27 Nop. 
Kes. Australia — Kes. Djepang: 
Rebo 28 Nop. Kes. Amerika — 
Jugoslavia, Kemis 29 Nop. Kes. 
Indonesia — Kes. Sovjet Uni, 
Djum'at 30 Nop. Kes. Bulgaria — 
Muang Thai atau Inggeris: Saptu 
1 Des. Kes, India — Kes, Aus- 
tralia atau Djepang. 

Liem Kiem Leng mendudu 
ki tempat ke-15 dim per- 

 Jombaan angkat besi ke- 
las bulu. 

Mengenai perlombaan angkat 
besi Kelas-Bulu dalam Olympiade 
Melbourne jang diadakan Bjum'at 
malam, lebih djauh UP mergabar 
kan, bahwa lifter dari Indonesia, 
Liem Kiem Beng telah menduduki 
tempat ke-15 dengan  mentjapai 
@inlan angkatan seberat 2921, 

g. 
Djumlah peserta seluruhnja ada 

21 orang. Sebagaimana diketa 
hui, pemenang pertama dalam per 
lombaan itu adalah Ike Berger 
dari Amerika jang mentjapai 
djumlah angkatan seberat 347 Vig 

g. 
Prestasi Liem dalam perlomba 

an semalam itu adalah dibawah 
prestasinja jang ditjapai dalam 
seleksi terachir tgl. 3 Nop. jang 
lalu di Djakarta dengan djumlah 

bag seberat 295 Kg, sedang 
sjara minimum KOI adal: Sio Tepi : lalah 

Perenang2, djago 
kita bertanding, 

Selandjutnja ditjeriterakan, bah 
wa hari Senen dimulai dengan re 
nang, dimana djago2 renang du- 
nia akan berusaha mernc jahkari 
rekor2 dunia. Djuga djago2 .re- 
nang kita Habib Nasution, Ria 
Tobing dan Marta Gultom akan 
mengamhil bagian dalam pertan- 
dingan hari Senen, 
Djuga dalam pertandingan2 ang 

gar persahabatan dengan berba. 
Bal negara, 'djago anggar kita Su 
Karno, jang akan mengambil ba 

anggar 

       gian dalam nomor floret dan sa 
bel memperlihatkan prestasi jang 
baik, 

candingan selama 13 menit ter-' 

  
 



  

A
A
 

Tn
 

TA
N 

SE 
ai

b.
 
Ha
ub
i 

PN
 T
PA
 

N
Y
A
 

P
a
n
 

PN
G 

N
N
 

Sa 
EM

 a
a
n
 

AN
A 

Ba
o 

19 

  

f 
3 

      

MA
AN
 

Mp
 

  

2 ate a "Gr ind” : 

  

“Ag ' 
  

    Tukang Tjukur ,Puas' 
Dn Te ea 
Potong Rambut ....... 
Krut Pen 1 

Krul Wanita ........ » 30 

— Hagak-lagunja j ang serba lutju.... 
...mananuaa 2. 

   
      

       

  

| TEMPAT: | 
Ki Phat 

"Ono ti 

DJAM UTK. PESAN 

Gris - Indra - Reyal: 1011, — 

"REM AS Pe Tn LT OR) | 
EXTRA: SABAN SORE dj. 3.00 
vi (Widescereen) 

i. Holden - Elean. Parker 
"ESCAPE FROM - - Ta 

KORT BRAVO” | 
(M.GM-s Color) 

INI MALAM PENGHABISAN: 
GRAND" 5-74 Om (17. th) 

(Widescreen) 

  

  
Ba 
TINGGAL £ Mi 
"D RLON” 55 R3 GE NIRS 

(CinemaScope) 
Marilyn Monroe - T, Ewell 

"THE SEVEN. YEAR TCH” 

(Color by De Luxe) 

INI DAN BESOK MALAM : 
"GRIS! “5517 Oa (Eh) Sa 

Vanja Orico - Ettore Manni "HAL WALLIS 
"YALIS” VERGINE DEL “ Sasana 

“ ONCADOR Sen 
5 (Ia Perraniacolor) 

Film Italia sTekst Ind/Ing. 

      

      

  Dar 
Aa: 

Paramount 
da ena kanan AL sean MERE P AU: ANE Picture in 

INI DAN BESOK MALAM: Cotor ey "LUX" Sae Oo: (17 th) bae gl 
(SuperScope) VistaVision 

COMING ! 

  

  

  INI MALAM PENGHABISAN :| SAGA HARI MAININYA ! EN DRA" 3 ga Oh (17 th) 

'Tuan (ingin tertawa geli??? 
|Saksikanlah Dean dan Jerry dgn 

    
   

  

| 2 DESEMBER 1956 - MINGGU -DUAM 8 STADION 

i ID - u 6 SA » 

IMS-SINTERKLAAS 
C0 RACES ) 
NN Nee 2 ke nadia Kar 

das menyediat dengan Djago2 Surabaja, 
x Solo dan pelosok2 lainnja merebut 

hadiah? seharga ribuan Rupiah! Kanak2 
ber-Rock-n-Roll dengan Otopednja, se- 
dang Sintorkelas dan Si Hitam tak mau 
ketinggalan pula ! , 
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Djangan berdjedjal-djedjal, belilah kartjis lebih dahu- 
lu pada: Toko Larees, Bodjong 21b — Toko Tio, 

Bodjong 58 — Tan Oei, Gadjah Mada 56 — Krang- 
gan Motor Coy, Kranggan Barat 130 — American 
Salon, Pekodjan 83 — A. Gaos, Djohar 1, serta pada 
Oh Tjien Giok, Mataram 488, dimana anggota IMS 
dapat membeli kartjis Tribune Timur seharga Rp. 5.—     (TRIBUNE 
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» Ma Mk 2 Di 3.5. $ 

Radjanja Mesin Djait ! 
BUKAN HANJA SERATUS........ BUKAN SERIBU 
BUKAN 10.000, DJUGA BUKAN 100.000 TE- 

DAJA TJIPTA DARI . 
  

  

NECCHI 
Supernava 

  

  

DENGAN MEMPERGUNAKAN 20 ”CAMS” DAN DUA "CIR- 
CULAR DISCS” MERUPAKAN "LAMPU ALADIN” GAIB, 
JANG DAPAT BIKIN TERTEGUN SETIAP WANITA JANG 
MELIHATNJA, KARENA 

NECCEI: 
Type: BU SUPERNOVA 

  Dhalia - B. Hermanto 
x "HALILINTAR" 

INI MALAM PENGHABISAN 
"ROYAL" 4.30-7.0.30 (17 th) 

DENGAN ALAT? TERSEBUT DAPAT ' MENGHASILKAN 
Ba ntulah PMI: MOTIP2 BERANEKA WARNA SEBESAR: 228.120 (TER- 

  aa saru - V'yajayantimal Ba HE 

Film India 5 
Fekst Ind.” "PEVDAS 

  INI MALAM PENGHABISAN : 
"NK OXKY” 153 Ie Oo AE Ou) 

J- De La Resa - D. Razon Ta an abal 
1 -15 e 
Film Philip. "G Ph. A L I MA 1” Ba J 

Tekst Indon. 

”DIAGALAN” 5.7.9, (seg. um.) 
Chen Jan - Chen Tian Kuo 

“WIB TA TI CHI TIAN” 
.. (Pakai Tekst Indonesia) 

memuaskan, 

289 — SOLO.   
5 PER EKKEREKERKERKA REKANAN KAKALESKNKANSEKEKKNI 

” Institute I B I Pp Dil WIDJAJAKUSUMA 92 
(B.3. Tiwan) — SEMARANG 

(Berdiri sedjak th. 1549) . 

i. BAHASA INGGRIS: Utk. udjian2 Pitman dan Cambridge. 
Permalban sampai tingkat Advanced Pitman/Lower Cer- 
tificate Cambridge Rp. 20,— sampai Rp. 69,— p. bin. 

il. BAHASA BELANDA: Permulaan/Landjutar ,, 155— ,, » 
HL ILMU PASTI/ALAM3 enakan Sa EN aa 

. IV. MEMEGANG BUKU A:, Untuk udjian Bond Okt. 1557. 
Rombongan2 iama sudah penuh. Rombongan baru (kur- 
sus tjepat) akan dimulai 6 Desember '56: 

10 bin. a Rp. 490,— 
Pendaftaran/Keteransan: di. 8.090 — 10.00. dan 16.00 — 19.00 
KIE EK KK KE SEKKE NE KEAWEEE KEKE KEK KAKAK EKEKKRKN 

Pendidikan ,OETAMA" 
Pusat: Di. Labuan 16 Smg. Tjab.: Djl. Mataram 449 - Smg. 
FELADJARAN MENGETIK Rp. 15.— sebulan. 
MASIH: MENERIMA PELADJAR2 BARU. 

Untuk rombongan PAGI, SORE dan MALAM- 

FE 

Suara dan keadaan sangat 

Lihat: Djl. Ov. Slamet Rijadi 

  
BILANG: DUARATUS DUA PULUH DELAPAN RIBU SE- 
RATUS DUAPULUH) DENGAN, VOL-AUTOMATISCH, TAN- 
PA BANTUAN TANGAN DAN SEBAGAINJA! 

PARA-MODISTEN DAN. SEKOLAH? MODE DIMINTA DE- 
NGAN HORMAT PERHATIANNJA PADA DEMONSTRASI 
NECCHI "SUPERNOVA” JANG TIDAK LAMA LAGI AKAN 
DISELENGGARAKAN OLEH: 

NVS UR AK 
TJABANG SEMARANG : Djl. Gadjah, Mada 5, Semarang. 

INI MALAM D.M.B. | 
"REX” 5.407.009.690 (47 th) 
Extra: SABAN SORE djam 3.00 

(Widescreen) 

   
   

PRORAMIC SCREEN mm STEREOPHONIC SOGKO" 

   
“5 —in an Exciting " 

Action Hit! £   
Kisah suku pemberontakan .     

R. MOEHJIDI/ Ketua. 

Pusaka 'Tunggal dari 
Dr.A.Foerster-Wien 

  

Untuk 

   

       

Bisa dapat pada : 

VAN GORKOM — BAVOSTA — 

GUNTZEL & SCHUMACHER 

Prof. 

KSR 

"DIAG 
Chin Jan — Chen Tian Kuo — Chang Fa 

Film RRT. syg TP —1i » (Permulaan 
paling baru —/WTE ng 4 Na jg. gemilang) 

“ROYAL” BESOK MALAM PREMIERE 5.00 7.00 9.00 (17 th) 
DHALIA Pn n » 
Rd: ISMAIL PERISTIWA DI DANAU TOBA" 

"Suka duka pertjintaan” jang timbul karena memandang bahwa 
Tjinta itu pengorbanan semata-mafa......... 2 kn pa : 

Sebuah film: Indonesia dengan kisah jang mengharukan ! 

DITUNGGU: DI "LUX? 

   
INI MALAM PREMIERE 5. 7-9. (Scg, umur) 

(Tekst Indon.) 

  

  

  

  

mm 

2 an Ricky Vera » Prodeed by NORMAN RETCHIN 1 
Directed by ALVI CANZER - Story and Screenplay by 3 : "NORMAN RETCHIM and ALVIM GANZER 

nsuyisOn 
- Ernest Truex 
Richard Sitannon : 

Siapa petindju itu jang mempunjai kepalan besi dengan mudah 
fmengalahkan musuhnja ?2 ? 
Sebuah tjerita jang menarik dari seorang pendeta jang karena 
ingin meringankan penderitaan dari orang2 jang terserang penjakit |. 
lampuh terpaksa naik 
maksudnja itu!!! 5 Te Sh 

Ditanggu di: NIMMI 5 » 
2G RI" SREMNATA  DARD ED   “Film India 

Tekst Ind. 
  

  

PEMELIHARAAN KULIT: 
. 
2 

Bedak dan Zalf 
Dipudjikan oleh dokter? jang kenamaan, 
antaranja: 5 
Dr. R. Djundjunan Setiakusuma (Kepala 

Djawatan Kesehatan Rakjat Kabu- 
| paten Bandung/April 1950). . 

Dr. R. S, Purwodihardjo (Kepala Djawa- 
tan Kesehatan Rakjat Daerah Ba- 

| njumas/Juli — 1948), 
Dr. R. Suprapto 

Umum di Parwokerto/Juli — 1950) 
Dr. R. Soedarsono (Kepala Rumah-Sakit- 

Umum di Pasuruan/Maret - 1953), 
Ir T, Canter Vischer (Maha-guru 

di ung/Maret — 1949). 
Dr. Tn M. Achja, Djakarta/Aug. — 

, 1950, 

Dr. R. Subjakto, Chirurg, Purwokerto/ 
Juli — 1949. , 

Dr. Lie Pok King, Bogor/Juni - 1952. 
Ie N, D.R, Schaafsma (Kepala Labo- 

ratory of Technical Hygiene, Ban- 
dung/Juni — 1943), 
Dr. R. Gispen (wd, Directeur dari 
Eijkman 
Djakarta/Aug, — 1948), 

Kisah dramatis tentang 
INENA La wa » tapi 
buatannja seridiri ! 
Tjerita pertjintaan jang mengasjikan 
tentang seorang gadis pelajan jang djatuh tjinta pada tuannja.. 

ke ring untuk bertempur guna mentjapai|.. 
suaminja ! ! ! 

Apache jang ber-kobar2!!! : 

: didjual di 

lebih dari 100 
MEME 

IKALIN 

(Kepala  Rumah-Sakit- 

T.H.S.   
Instituat — Laboratorium 

       .. ah Aa an Aa TI Sega 0 mg, AM 

- k i 
Ta aa. AS IL 1 MA 

GRAND” BESOK PREMIERE BESAR 5.09 7.00 9.00 (17 th.) 
Extra: SABAN SORE djam 3.00 (WIDESCREEN) 

“1 When he came to her room at niat 
: was Ilto kiss orto kisi. 

  

     
   

  

       
      

STeWaag Ta 
GRANGER - Stifianrsg 

          

    ag at R La 

OLOR 
seorang suami jang mentjoba membunuh 
achirnja ia terdjebak dalam djurang per- 5 

    

  

3 V0 BW SU VA Na Kh Tok 

tapi sangat mendebarkan 

apn kia :menuntut hak kekuasaan pegang rumah tangga !.. 
mengakibatkan njonjah rumah djadi umpan kekuasaan   Type Pettj. ,SEMARANG” Idzin No. 3498/IN/A/171. 

  

1 RP: 10,— 5 Grams 
:LEANSING CREAM mem 
ang susah dihilangkan deng 
»PROSSENCREME untuk 

   

    

€ »Kranggan' “ 

“Telp, 1698! 
“Semarang!” 

Minggu |buka 
Satu Hari. 

DJIKALAU PERLU — DJANGAN RAGU2, 
DARI RUMAH LANGSUNG MENUDJU -........ 

Toko Mas 

Mjanoko' £ 
| Wetan: 27/B. 1, 

   

  

KE 

  ASTHM 
Untuk sembuhkan 

anggung tidak luntur. 
ATOM HAIRDYE   
sawat dil. 

TJOTJOK 

  

DC HAIRDYE Tjelup rambut untuk m 

Tjelup rambut putih 
Rp. IS 

NO-HAIR PUDER untuk menghilangkan rambut Dapat beli di tiap Toko Obat diselek Papa 
Pesartan luar harus tambah 1599 
SEXALIN ' UNTUK WANITA 

POTENSOL OBAT KUAT ISTIMEWA 

an sabun 

A CURE ISTIMEWA 
penjakit Bengek, Batuk Kerin 8 | Pendek Nafas (Benauwheid) Keluarkan Riak Pn BARYLTIN, Minjak Rambut 

rambut, dan berentikan rontoknja rambut (diatuh). F 
NO HAIR CREAM UNTUK (djatuh). Harga Rp. 10,— 

Rp. 15,— 
guna menumbuhkan pandjangkan 

MENGHILANGKAN RAMBUT 
Harga Rp. 10,— 

embikin hitam rambut di- 
Harga Rp. 10,— 
djadi hitam 3 Grams 

» 10 Grams Rp. 25,— 
bersihkan paras muka (make-up) 

Rp. 10,— 
Sprossen tanda2 hitam atau bekas dje- 

Harga Rp. 10,— 

Rp. 5, 0 
Indonesia. 

ongkos kirim. 
DATANG BULAN TIDAK 

Rp, 201—. 
, SIRp3OE— 

DC POMADE: Mengkuatkan 
akar2 dan kelendjar2, tjegah rontoknja rambut. Bikin pan 
djang dan hitam rambut putih. 

- Gampang dipakai. Rp. 25,— 
AGEN BESAR: 

ACHMAD KARIM 

Toko Umum 
Pinta Besi 10 Djakarta. 

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

Pesanan Juar kota tambah 15 DC "PHARMA LTD.” A1 
Bandun — D 

Dapat beli 1 Pekat diseluruh Indonesia. 

  

Fe satu... . 

maupun jang lain... 
bukan main enaknja! 

  

   

    

     
    

Ja, Vrieskamer Blue Band memang nikmat untuk roti 

dan dapat menjulap masakan djadi njaman-lezat! Dua. 

Chasiat baik dalam satu bungkus... mendjamin hidangan 

istimewa bagi sekeluarga! Lagi pula 

amat menguntungkan! 

meskipun diluar 
femari-es. 

1/2 kilo 

        

O
d
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n
a
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Rp.5,25    
  

  

    
11,     

    

       

    

   

        

   
   
    

  

Sigadis Manis Djangan Merengut ! 
Kalau waktu kawin tak diabadikan, si 
Djangan chawatir, ”SIGUNTANG” 
mengabadikan si-gadis manis jang akan kawin. 

-gadis manis tentu merengut, 
selamanja bersedia untuk 

PHOTOPRESS ,,SIGUNTANG”, 
Bodjong 99 A — SEMARANG. 

DJIKA TUAN MENDAPAT 
INFLUENFA 

segeralah minum obat 

tablet “Aspro” dan Tuan 

akan tjepat mendapat 

Patuhilah nasehat baik se- 
orang jang berpengalaman, 
minumlah “Aspro” untuk ber- 
bagai matjam penjakit, ter- 
masuk : 

| Pegal demam 
Kepala pusing sakit gigi 
rheumatiek : kuping 
bulanan saraf. 

    

   

       

     

  

212 

keringanan. 

— Ajo madju, 

Mn Ta MN 

  

   

      

        

  

  

Kabar Gembira 
ma na Tama   
  

LAGU2 BARAT POPULAIR JANG KEMAREN DI SIAR- 

    $ 

  

1 
91 ND RA” 
4.30 6.45 9.09 (atk. 17 ih.) 5.00 7.15 9.30 
PREMNATH »5A GA I? Film India terbaru 
REHANA pakai tekst Indon. 

  

BESOK MALAM PREMIERE  "ROXY”   
  

Didjual : IKAN DALAM ATJARA DISCOVARIA OLEH R.R.I. 
SEMARANG, SEMUANJA BISA DAPAT BELI DI DOLOK2 

: : KAJU BESI Toko Pirlagan Hitam (WZERHOUT) 
GANG BARU No. 18 SEMARANG. | Partij besar. Kwalitet istimewa ! 

Surat2 pada: ' 
RABJA, Pasar 

..Swabaja, dibawah No. 5821, 

See ane A0 Ta LA OMA M3 “TA 

   
Besar 76A, 

  MY HORSE IS 

   
   

   

    

   

     
   

      

     ata 

Two-Shadow! Sa 

  

ja menghendaki supaja bend,, itu 
disampaikan kerumah peternak- 
an saja   dan djangan men 
tjob, untuk melakukan tipu mus 
lihat! 
— Kuda saja sudah tua! Di, :i 
dak dapat mengangkut — beban 
tambahan lagi, tuan Gaines! 

   

  

   
   

    

    

  

  

  

  

— Okey, tinggalkan kuda 
mu itu disini, sampai eng 
kau kembali lagi! Meski- 

Sementar, itu. 

rah peternakannja! Daerah 
pun bagaimana  kiranja rah kering ini! 
engkau sam, dengan dua 
ekor kuda kekuatannja! Kalau ternakmu sampai berkeliaran 
— Semaumulah! itu, tentu akan ada kesukaran2! 

  

saja meliputi se 

  

  

  

  

, | (okay, veavz YouR NAG I8/ miss Gaes, Vovg FamuER N You NEVER COnICE Pa 
GET MOU, TWO. Ma HE CANNOT | | HERE TILL YOU COME Sl 1S WRONG ABOUT HIS RANGH N ROGERSI Ir Oa an MR SARAN an ERA dare | | BERES AN SN ND Ng Range 2231 Mt pav Uk da THAT THING TOTED | MR, GAINESI : h « PE IROVBLEL MEN, TON BAN aocp | Me GAINES, YORSES, ANYWAV/ k Cover 

—eAN?! NO TRICKS/ : 1 Tn 2 S T 

! : 1 2 1 

# NE an 
5 ! si ! « ra S ” 2! 

/ N 3 D 
  

  

— Nona Gaines, ajah nona sa lah dalam menemukan batas dae 
belah sananja  dae- 

— Engkau tidak akanedapat mej akinkan ajah sa 

h 

NYA 

  

1 ja, tuan Rogers! 
disebelah sang dang Kana 

HP 

 


