
   
   

  
    

    
     

    

    
   

   

   

    
    

    

    

2. kut kaum 

  

— OLYMPIADE KE-16 DI MELBOURNE — 

c 

Dua gambar jang diambil ketika 
piade ke 16 di Melbourne pada 

pembukaan Pertandingan Olym- 
tanggal 22 Nopember 1956 jbl. dengan upafjara menjalakan api Olympia disaksikan oleh barisan? 

4000 olahragawan dari 68 negara. Disebelah depan tampak pelari 
Ron Clark sebagai pembawa obor Olympia jang terachir ketika 
memasuki gelanggang. Garis putih dibelakangnja itu adalah asap 
obor 

kai Sia 
pahBaratDenganMinjak 
Sjaratoja: Inggris - Perantjis Harus Tarik 

Pasukannja 
PEMERINTAH EISENHOWER dari Amerika Serikat 

kini telah bersiap dengan rentjara2nja untuk melindungi Ero 
pa Barat dari kehausan akan m 

ter mendapat keterangan dari sumber2 jang lajak dipertjaja. 
Sementara kalangan diplomatik 
rikan sesuatu djaminan. Export2 ekonomi di Washington me 
nerangkan berhubung dengan hal ini bahwa dengan mening 
katnja harga minjak di Amerika Serikat baik jang kasar mau- 
pan jang sudah berupa bahan 
kali lipat minjak di Timur Tengah, setiap barrelnja. 

Djurubitjara — industri2 minjak 
Amerika meramalkan bhw harga2 
itu pasti akan meningkat terus, 
demikian pula dgn ongkos sewa 
kapal tangki. 

Dalam pada itu djurubitjara 
kementerian luar negeri. Amerika 
Serikat menjatakan pada hari Ke 
mis di Washingtort, -bahwar penje 
lesaian mengerat kemungkinan 
penawaran minjak Amerika ke 
Eropa (Barat). akan tergantung 
kepada jernjafaan2 sikap terachir 
dari pemerintah2 bersangkutan di 
Eropa. Diterangkan selandjutnja 
bahwa A-S. sedang menunggu 
pernjataan sikap jg terachir dari 
pemerintah Perantjis dan Inggris. 
Dikabarkan bahwa sjarat jg di 

minta fihak Amerika Serikat da 
lam hal ini jalih penarikan mun 
dur tentara Inggris dan  Peran-| 
tjis dari Mesir. 

Sementara itu diwartakan bah 
wa menteri luar negeri Inggris, 
Selwyn Lloyd, dan menlu.- Peran) 
tjis Christian Pinesu, mengada! 
kan perundingan2 di. Londo, mu 
lai hari Djum'at, dan . mungkin 
sekali mereka akan mengumum 
kan pernjataan pada hari Senen. 
Menurut sumber2 jg mengetahui. 
statement jg akan diumumkan 
itu jalah berhubungan dengan 
persoslan penarikan mundur ten 
tara Ingeris-Perantjis 
jah Mesir, 2 A 

Perundingan pembelian mi 
njak Perantjis — A.S. me- 
ngalami kemadjuan?2. 

. Menteri keuangan Prantjis, Paul 

  

jang ia bawa. Pada gambar bawah 
Australia John Landy sebagai wakil tuan 
serta Olympiade ketika menjatakan sumpah olahraga-nja, akan 

| bertanding dengan djudjur dan sportief. 

.njalah pengangkutan 

dari wilal 

tampak pelari 'tjepat 
rumah serta semua pe- 

pBantu Ero- 

Dari Mesir 

injak, demikian wartawan Reu 

membantah bahwa telah dibe 

bakar, sudah meningkatkan 2 

Ramadier, menerangkan hari Ka- 
mis, bahwa perundingan? dengan 
Amerika Serikat tentang pengiri- 
man minjak setjepatnja mengala- 
mi kemadjuan2 dan “tidak ada 
sjarat politik dibutuhkan pada 
pembelian minjak itu”. Ramadier” 
jang berbitjara dalam Komisi Eka. 
nomi dan Produksi Industri dari 
Parlemen menerangkan selandjut- 

mando Militer Kotabesar 

  

Penghargaan PM 
Kpd Kesebelasan 

Indonesia 
Bangga Atas Ketjaka- 
pan Dan Kesletan Ke 

sebelasan Kita 
ea RI 
PERDANA “ MENTERI Ali 

Sastroamidjojo telah menjatakan 
penghargaan Pemerintah Indone- 
sia atas semangat perdjuangan jg 

  
'julet jang telah diperlihatkan oleh 
kesebelasan Indonesia dalam me 
lawan kesebelasan USSR dalam 
gelanggang Olympiade di Mel- 
bourne, Dalam kawat jg dikirim 
kan hari Djum'at oleh P.M. Ali 
kepada Maladi, ketua rombongan 
Olympiade Indonesia di Melbour 
ne, dinjatakan, bahwa seluruh 
rakjat Indonesia amat terharu 
dan gembira atas semangat per- 
djuangan kesebelasan kita dalam 
pertandingan lawan kesebelasan 
USSR. : 

»Saja sangat bangga atas ke- 
tjakapan dan keuletan kesebela- 
san kita dalam perdjuangannja 
mempertahankan dan - mendjun- 
djung tinggi nama bangsa dan 
tanah air Indonesia. Seluruh rak 
jat berdo'a, mudah-mudahan dim 
pertandingan pada hari Saptu 
akan tetaplah semangat badja sau 
idara2 sehingga menghasilkan ke- 
menangan. Atas nama Pemerintah 
saja menjatakan penghargaan se 
tingginja atas djasa2 kesebelasan 
kita”. Demikian Perdana Menteri   ria, hahwa jang mendjadi. soal ha- 

(Antara). 

FA: Sastroamidjojo dalam kawat | 

Injarkepada Maladi. (Antara). — | 

Pengaruh Timur-Tengah 
'. Pada Harga-Harga 
#. Di Pasar Dunia 
Keret-Kopra Dan Timah Harganja Naik 
- Tembakau Belum Terpengaruh: Tetap 

Tidak Akan Ada Kelemahan 
Dalam Pasaran £ 

terhadap kenaikan harga barang? 
SITUASI TIMUR Tengah masih membawa pengaruh jang besar 

dipasar dunia, terutama pasaran 
karet dan timah jang sangat terpengruh oleh situasi itu. Di Amster- 
dam harga karet dalam 4 bulan achir? ini (untuk ready levering) su- 
dah naik dengan 55 sampai 60 sen per Kg dihitung kenaikannja da- 
iam prosentase berarti 20 sampai 2376 Kenaikan harga timah di Lon- 
don meliputi 1075 jaitu dari harganja pada achir Djuli sebanjak 
£ 156 per long ton, pada achir2 ini sudah mendjadi £ 848 per long 
ton. Kenaikan ini disebabkan karena naiknja ongkos? pengangkutan 
dari negara? pengnasil ke Eropa. 

Kopra jang pada bulan Djuli jg 

lalu daan hanja F. 69 per 100 

Kg dan turun mendjadi F. 65 

'sampai F. 66 per 100 Kg pada bu 

lan September dan Oktober, be- 

Hakangan ini naik lagi mendjadi 

F. 70 sampai EF. 71 per 100 Kg. 
Kenaikan ini disebabkan karena 

kenaikan ongkos pengangkutan 

|dgn sebanjak 159o. Djumlah ko-   Tidak Benar Mesir 
Mengusir Orang: 
“Orang Inggris 
KEDUTAAN BESAR Mesir 

di Washington pada hari Kemis 
mengelurkan sebuah komunike jg 
menjatakan, bahwa Nan me- 
ngenai pengusiran masaal orang2 
Inggris dari Mesir adalah ,,propa 
ganda” belaka. Komunike its me 
nambahkan, bahwa tidak ada 
orang Inggris jang menerima pc- 
rintah untuk mevinggalkan Mesir, 
dikeluarkan dari pekerdjaan, te- 
lah mendapat aa adminis- 
tratif jang dapat membatasi ke- 
giatan2 normal mereka, karena 
agama mereka. 2 

Sebaliknja, kekedjaman2 kini 
dilakukan oleh pasukan2 Israel 
terhadap penduduk Arab. Demi- 
kian kata komunike tadi. 5 
Kedutaan besar. Mesir itu me- 

nuduh, bahwa mereka jang mela 
kukan kampanje propaganda itu 
hanja akan menutupi tindakan2 
jang sebenarnja jang berupa pe- 
nangkapan2 dan tunti an2  tan- 
pa alasan 'jang dewas i PA ai 

    
ya 

alami oleh penduduk Port Said| 
jang berdjumlah 7000 orang Ia- 

"sediakalanja, 

ra Indonesia. jang diekspor ke 

ropa Barat: dalam 3 bulan achir2 

ini tertjatat lebih besar daripada 
hal ini disebagkan 

karena adanja perbaikan dlm tja- 

yaa pendjualannja oleh Indonesia. 

“Minjak kelapa sawit jang seba- 

gian besar diekspor oleh Indone- 

sia ke Amerika Serikat djuga me 

ngalami hal jang serupa sebagai- 

mana dialami oleh kopra dan dju- 

'ga mengalami saingan kuat dari 

lain? minjak tumbuh-tumbuhan. 

| Jang hingga sekarang pasaran- 

nja belum terpengaruh karena si- 

tuasi di Timur Tengah ialah tem 

bakau, sebaliknja ahli2 perdaga- 

ngan tembakau menjatakan bah- 

wa dipasaran tembakau tidak 

akan terdjadi keadaan ,,lembek'', 

oleh karena persediaan tembakau 

jang tjukup masih dikehendaki 

oleh paberik2 rokok dan tjerutu. 

. Pasaran karet Lendon. 
“Pasaran karet London sebagian 

besar dalam keadaannja jg ,,lam 
bat dalam mengikuti trend ber- 

Washington kabarkan bahwa GSA 
(General Services Administration) 
hari Kemis kemarin umumkan, 
bahwa politik stockpiling Ameri- 
ka Serikat tidak dirobah. Kepu- 
tusan mengenai tidak akan diro- 
bahnja politik stockpiling karet 
Amerika Serikat itu berdasarkan 
atas perintah dari Arthur Dirck- 
tur Dinas Mobilisasi Pertahanan 
Amerika Serikat jang berurusan 
dgn pembelian dan pendjualan ba 
rang2 strategis untuk Amerika 
Serikat. 

Politik stockpiling: Amerika Se- 
rikat itu menurut Arthur Fleming 
dapat mengeluarkan sebanjak 
7.500 ton tiap2 bulan. pada  in- 
Gustri2 Amerika Serikat maximum 
tetapi karet tersebut dalam waktu 
60 hari harus sudah diganti (An- 
tara). 

Djaminan Emas 
Baik Dgn 0,5 pCt 
“ SETELAH mengalami kemero 
sotan prosentase dengan 0,1Y5 
pada “minggu iang lalu, pada 
minggu ini prosentase djaminan 
cmas dan valuta konvertibel naik   djangka dari pasaran karet Singa 

Ipura selama minggu achir2 ini. 
Kenaikan2 hanja jang terdjadi di 

'ISingapura dan New York disebab 
Ikan karena Amerika Serikat telah 
(menetapkan tidak akan merobah 
politik stoekpilingnja, terhadap ka 
ret. Keadaan ini hisa mengakibat 
kan hangatnja karet untuk masa 
depan jang dekat. Harga karet jg 
'tertjatat pada tanggal “29/11 di 
"London telah naik. dengan 2 pence 
(dibandingkan dgn. harganja pada 
permulaan minggu ini, sebaliknja 
dalam keadaan “tendens pasaran 
ang tak tertentu. 

  
  

  5 
    ki2, perempuan 

Antara): : Ne 

| SEBAGAI REAKSI terha 
Masjumi kepada P.M. . 
amidjojo, jang hari Kemis jl. te- 
lah dan dalam sidang kabinet 
jad., masih akan dibitjarakan la- 

  

    
gi, wakil sekretaris umun# 1 DPP 
BTI Hartojo menjampaikan kete- | 
rangan tertulis Sbb.: 
Didalam notanja jang ditanda: | 

tangoni oleh Moh, Natsir k 
umum. Masjumi, partai Masjum 
mengadjukan kepada kabinet di-' 

| 'antaranja satu soal jang menjang 
| “kut kepentingan kaum tani. Oleh 

karena itu saja selaku anggota 
0. DPP BTI merasa perlu menjata- 

ikan pendapat BTI terhadap soal 
“Kaum tani jang disinggung oleh 

Kam. anak2 | 

    

A.S. tidak berobah. 
dari 

Politik stockpiling karet 
alam 

Sementara itn” . Comtel 

| tanah bekas perkebunan oleh ka- 

um tani sebagai suatu occupatie 

ilegal dan sebagai tindakan jang 

mengatjaukan ekonomi. : 

Keterangan jeng dinjatakan di- 

dalam notanja ini hanja lebih men 

djelaskan kepada kaum tani, bah 

wa pendirian Moh. Natsir (Masju- 

mi) sama dengan pendirian modal 

monopoli asing di Indonesia terha 
dap masalah pemakaian 

bekas perkebunan oleh kaum ta- 
hi. i 

| Saja jakin, bahwa pendirian pim 

  

ngan dengan kepentingan 

sudah banjak mendjadi 

tanah2 

lagi dgn. 0,575 mendjadi 23,53 Y9 
dibanding dengan 23,01”, padi 
minggu jang lalu, 

Djumlah emas dan valuta kon 
f vertibel dan piutang emas terha 
dap pemerintah dalam minggu ini 
berdjumlah Rp. 538,34 djuta atau 
mengalami kemerosotan sebanjak 
Rp.2 djuta dibanding dengan ke 
adaannja. pada minggu sebelum- 
nja. Sementara itu dana devisen 
dan rekening valuta dari Rp. 1. 
012 djuta pada minggu jg lalu, 
pada minggu ini berdjumlah 
Rp. 1.977 djuta. 

hadap kaum tani jang  mendisa' 
anggota partai Masjumi ini, pim 
pinan partai Masjumi tidak pernah 
mengadakan pentbelaan, malahan 
dgn notanja ini lebih mejakinkan 
kaum tani, bahwa Moh. Natsir 
adalah pembela kepentingan mo- 
dal asing. Selandjutnja Moh. Nat- 
sir menghendaki agar apparat ne, 
gara bertindak terhadap apa jang 
dikatakannja sebagai sillegaic 
oecupatie”, . 
Maksud ini lebih mendjelaskan 

pada rakjat, bahwa Moh. Natsir | 
binan partai Masjumi ini bertenta |adalah pengandjur tindakan keke-| ditudjukan utk melemahkan 

1 gr Peena terhadap kaum tani jg te- | dudukan ekonomi 
anggotanja jang kaum tani dan jg |lal erdjasa 

ana adan korban (dalam menghasilkan bahan maka|ris DI/IIL dan 
kepada masjarakat 

| Moh. Natsir! Soal jang menjang- pengusiran dari tanah2 garapan- (nan pokok beras. 
tani itu dihubungkan 

|..dgn soal produksi dan devisen ne 
    

nja.o 
| Terhadap tindakan 

Saja jakin, bahwa kekuatan de- 

  

erpe 

    

   

  

    

   

  

Upatjara timbang-terima 
tan Komandan KMKBDR itu — 
seperti telah dikabarkan — ber 
langsung dari tangan komandan 
lama Major Djuhro kepada peng 
gantinja Major Dachjar dalam 
rangka "tour of duty” dikala- 
ngan TT HI. Upatjara tsb. ke 
tjuali disaksikan oleh Pd. Pang- 
lima TT III, djuga oleh anggota2 
Staf Umum A.D., anggota2 staf 
KMKBDR, Kepala Polisi Dja 
karta Raya, Kepala Kediaksaan: 
din Wakil Walikota. Djakarta 
Raya, Ban 

Major Djuhro telah mendjabat 
kedudukan sebagai" Komandan 
KMKBDR “selama 8 bulan: ia 
kini diperbantukan 
Divisi Siliwangi” di Bandung. 

| Komandan KMKBDR jg baru 
Major Dachjar  tadinja adalah 
(Kepala Staf Resimen  Infanter: 
IX dan paling belakang mendja 

Idi siswa pada SSKAD di Ban 
dung. Es 

Pada permulaan pesannja Pang 
lima TT NI mengatakan, bahwa 
pergantian komandan atau pim- 
pinan, bagi anggota2 A.D. ada- 
lah soal biasa. Ini dapat terdja 
di setiap waktu buka, sadja ba 
gi seorang komandan, tapi djuga 
bagi anggota2 biasa, djug, bag! 
saudara2 dan kami. Dikatakan, 
bahwa ada memang sebagian js 
beranggapan. bahwa pemindahan 
seseorang adalah karena ia tidak 
dapat bekerdja atau karena ia 
pernah melakukan sesuatu kesa- 
lahan. Anggapan seperti itu ti- 
dak selalu benar. Seseorang pe 
djabat harus dapat bekerdja da 
lam segala lapangan, bukan sa 
dja duduk dibelakang medja, te 
tapi ia djuga harus dapat mem- 

   

Dipengaruhi L 
| Pesan',Panglima Territorium III 

Tentara Sebagai Alat Negara Tunduk Kepada 
Perintah Atasan Dengan Tidak Mengurangi 

. Disiplin Ketentaraan 
»SEBAGAI ANGGOTA tentara kita hanja berpegang teguh pada sumpah peradjurit 

dan Sapta-marga, jang telah kita ikrarkan bersama2, dengan tidak dapat dipengaruhi oleh) 
sesuatu jang datang dari luar. Sebagai alat negara, kita tunduk kepada perintah2 atasan 
Lengan tidak mengurangi disiplin ketentaraan”” Demikian al. pesan Panglima Tentara dan) 
Territorium II, Letnan Kotonel Suprajogi, pada upatjara timbang-terima pimpinan Ko 

Djakarta Raya hari Djun'at pagi dihadapan pasukan2 Angkatan 
Darat dilapang Banteng, Djakarta. 13 

djaba 

pada Staf) 

2. APA Sa ai ap en An Aa pen enenapiaar 

    

x 

  

Harga Karet 
 Melontjat 

“ HARGA KARET di Djakarta 
dan Singapura hari Kemis melon 
tjat masing2 dengan 5212 sen 
dan 2-14 Str. $. sen, dibanding de 
ngan harganja sehari sebelumnja. 
Menurut tjataftan harga karet Dja 
|karta, harga RSS I pada tgl. 29/ 
11 menjatat harga Rp. 11,2212 
sedang pada tgl. 28/11 mentja- 
tat harga Rp. 10.70. 

Harga BPE (Bukti Pendorong 

Ekspor) djuga ikut naik pada 
:gl. 20/11 sudah mendjadi Rp. 
1.02 untuk BPE lama sedang un- 
tuk BPE baru mendjadi Rp 2.04 
antuk pembeli (Des./Djanuari). 

Pada tgl. 1/11 harga BPE itu 

Rp. 0,95 untuk BPE lama dan 
Rp. 1,95 untuk BPE baru (Desem 
5er/Djanuari). Kenaikan harga 

karet di Singapura pada hari Ke 
nis melontjat ialah dari 111-3/8 
Str. $- sen pada ts". 28/11 men- 
djadi 114-1/8 Str.$. sen pada tgl. 
29/11, demikian menurut berita 
Comtet- dari Singapura. 

India Njatakan 
Sedia Ikut 

Utk Ambil Begian Da 
lam Perundingan Ke   berikan aba2 dimedan pepera- 

ngan. : 
Demikian Panglima TT IN, ig 

menambahkan, bahwa inilah sa- 
lah satu sjarat bagi seorang per 
wira dan komandan dalam me- 
lakukan. tugasnja didalam . kala 
ngan Angkatan Perang. 2 

Let. Kol: Suprajogi selindjut 
nja mengatakan. bahwa dengan 
berpedoman pada ha!2 itulah 
Divisi "Siliwangi” mengadakan 
pergeseran tenaga, baik di Staf 
Divisi sendiri ' maupun di Resi- 
men2, di KMKB2 hingga dikesa 
tuan2 jg paling ketjil, agar dgn. 
demikian tertjapailah satu sjaraf 
mutlak untuk tiap2 orang angge 
ta tentara. jakni bahwa dia ssng 
gup dan dapat ditempatkan dan 
bertugas dimanapun diuga. 
Disamping sijarat2 itu. djuga 

hendaknja djangan dilupakan fk 
tor2 jg lain. Dan faktor2 inilar 
ig kami kir, tidak kurang pen 
tingnia, ialah ebidjaksanaan se 
seorang pimpinan - un'uk meng 
hadapi keadaan2 sekitar perkem 
bengan2 A.D. umumnja, chusus 

Inia Divisi ”Siliwangi”. 
Demikian Pd. Panglima TT 

III, jang menegaskan: “ Sebagai 
anggota tentara kita hanja berpe- 
gang teguh pada sumpah pera: 
djurit dan Sapta-marga, jg. telah 
kita ikrarkan bersama, dengan 
tidak dapat dipengaruhi oleh se- 
suatu jang datang dari luar, dan 
sebagai alat negara, kita tunduk 
kepada perintah2 atasan dengan 
tidak mengurangi disipline keten 
taraan. « 
Kepada komandan-lama Major 

Piuhro. Panglima Suprajogi me- 
ngutjapkan terima kasih atas hs- 
sil2 jang telah ditjapai selama 8 
bulan mendjalankan tugasnja se 
bagai Komandan KMKBDR, se- 

dangkan kepada komandan-baru 

Major Dachjar, Panglima meng- 
harapkan agar ia dapat memberi- 
kan satu harspan untuk meng- 
atasi segala persoalan2 jang sela- 
ma ini meliputi Angkatan Darat. 
, Upatjara timbang-terima itu — 
seperti biasa — didahului dgn. 
pemberian penghormatan oleh pa 
sukan2 A.D. dari Garnizoen Dja- 
karta Raya kepada Pd. Panglims 
TT TII, kemudian disusul dgn. 
inspeksi pasukan oleh Panglima. 

Tentara Yugo La 
tih Tentara Mesir 
KOMANDO Tentara Inggris- 

Perantjis di Port Said telah meng 
adu kepada PBB dengan menja 
takan bahwa Tentara Jugoslavia 
jang kini ditempatkan di Abu 
Soucir, dekat Ismailia, telah mem 
berikan latihan2 mempergunakan 
sendjata2 kepada serdadu2 Mesir, 
Demikian diumumkan oleh Ko- 
mando Ingaris-Perantijs. (Ant), 

  

  
getjam Den Pedasnja Nota Masjumi 

kiran2 djahat jang tersimpul da- 
lam nota Masjumi jang ditanda- 
tangani oleh Moh. Natsir itu. Da- 
ri isi nota ini djelas siapa jang 
dianggap sebagai musuhnja jang 
nomor satu, jaitu kaum buruh dan 
kaum tani, Djadi bukan ' modal 
monopoli Belanda dan hukan ge- 
rombolan teroris DI/TIL, jg oleh 
Isemua kekuatan demokratis dita 
nah air kita kesemuanja itu diang 

igap sebagai musuhnja jang no- 
mor satu. Pada waktu ini seluruh 
kekuatan rakjat Indonesia PA 

@- 

Belanda dan 
menghantjurkan gerombolan2 tero 

lain2 kekuatan 
reaksioner jang mau merobohkan 

IR.I., tetapi Moh. Natsir menghen 
pengusiran |mokratis didalam kabinet dan di-' daki kekuatan itu ditudjukan ke- 

| gara dgn “ menjatakan pemakaian dan hukuman jang didjatuhkan ter luar kabinet akan menentang fi-' pada kaum bu 

Lembaga Kebudaja 

. 

  
Kon. Betaviassih Gennoteh 

Yan Kunstenen Wetenscheopen 

arah Perlutjutan Sen 
. djata 

PERDANA MENTERI India, 

  

   

Jawaharlal Nehre, telah mene- 
aa ka diaan ia untuk 

ut ambil 1 dalam peran- Ica. arabil bagian dalam. peran: 
arah perlutjutan - persendjataan. 
Pernjataan PM Nekru ini adalah 
sebagai djawaban atas surat Ke- 
tua Dewan Menteri URSS, Niko- 
lai Bulganin, mengenai perlutju- 
tan persendjataan dan disiarkan 
oleh Radio Moskow hari Djum- 
'at. 

Dinjatakan selandjutnja oleh 
Nehru, bahwa persoalan perlutiu 
tan persendjataan tergantung ke 
bada negara2 besar. terutama 
Dalam suratnja jg disampaikar 
kepada Bulganin oleh dutabesa: 
India untuk Moskow, KPS Me- 
non, pada hari Djum'at itu pula. 
Nehru setelah menjatakan teri 
m- kasihnja atas pemberian mex 
sage pribadi ' Bulganin lebih 
djauh menjatakan bahwa dia sc 
tudju sepenuhnja dengan Bulga- 
in ialah semua langkah haru: 
diambil untuk tertjapainja suatu 
Persetudjusn ig mentjegah tim 
bulnja peperangan serta mendja 
Min perdamaian. (Antara). 

Patung De Lesseps 
Disingkirkan 

" PEMERINTAH Mesir hari Ke 
mis mengumumkan keputusannja 
utk menjingkirkan Rotung ,,Fer- 
dinand De Lesseps”, pendiri 
Kongsi jang membuat Terusan 
Suez, patung mana terletak di 
pintu gerbang Terusan, dengan 
Patung Kemerdekaan Mesir, ja- 
itu jang menggambarkan ,,Mar- 
tyr”. Patung akan ditemratkan 

  

ari Luar—| 

pada segenap anggota Angkatan 

  

  

Selandjutnja ditegaskan, bahwa 
tidak pernah ada perintah dari 
Panglima untuk mengadakan 
coup d'etat. Hubungan antara 
Panglima TT YI Kolonel Abima 
nju dengan Komandan Resimen 
Infanteri 21, Letnan Kolonel Ha 
dji Hasan Basry tetap baik dan 
mereka saling mempertjajai. Pa- 
da tgl. 22 Nopember 1956 pagi. 
Komandan Resimen Infanteri 21 
mengundjungi Panglima TT VI 
dan menjesalkan adanja berita jg 
provokatif itu, karena ia merasa 
tidak pernah mendapat perintah 
sematjam tsb. diatas. Lebih 
djauh dinjatakan, bshwa keada 
an TT VI tetap utuh tidak ada 
keretakan. Achirnja diserukan ke 

Darat di TT VI supaja tetap 
waspada, mendjundjung tingei di! 
siplin dan sumpah  peradjurit 
taat kepada Komando TT VI 
dan diangan bertindak sendiri2. 
Kepada ch2lajak ramai diseru 

kan supsja djangan ' memperun- 
iing keadaa, seperti a.l: melan 
tiarkan berita2 jg provokatif. ka 
rena hal itu merusak keutuhan 
patriot2 kita, demikian Pensra- 
ngan Angkatan Darat TT VI. 

Tidak Ada Pemu 
satan Pasukan Tur 
ki Di Batas Siria ? 
PARA pembesar Turki bung- 

kam mengenai perkembangan? di 
Syria, akan tetapi diuru bitjara 
kementerian luar neneri Turki 
membantah, bahwa Turki memu 
satkan pasukan2 mereka diperba 
tasan Turki-Syria sebelah Sela- 
tau. 

Diuru bitjara itu katakan, bah 
wa kebanjakan surat kabar me- 
njebar?kan tierita2 dari ibukota2 

negara2 Arab jang mengatakan, 
bahwa Turki menggerakkan pasu 
kan2 kearah perbatasan disebe- 
'ah Selatan. 
Turki mempunjai perbatasan 

bersama dengan Siria jang pan- 
djangnja 500 mil — dan mem- 
punjai perbatasan sepandjang 400 
mil kearah Timur dengan Uni 
Sovjet. Selandjutnja Turki djuga 
serbatasan dengan Bulgaria jang   djaga di Port Said, temvat pen- 

daratan tentara Inggris-Perantjis. berliku-liku sepandjang 100 mil. 

  

Togo Inggeris 

“usi, dan dalam hubungan ini 

status jang mereka kehendaki, 
PBB. 

Wk, Ketua Parle 
menKoreaSelatan 
Smokkel IDjam 
Hongkong ? 

PARLEMEN KOREA Selatan 
hari Kamis telah menerima baik 
permintaan berhenti wakil ketua 
nja, Hwang Sung Soo, dan ketua 
Seksi Luar Negerinja, Pak Yung 
Chool, kedwanja dare Partai kibe- 
yal (pro pemerintah Rhere). 

  
Mereka tersebut ditjurigai terli- 

bat dalam perkara penjelundupan 
dajam dari Hongkong. Permintaan 
berhenti itu diadjukan awal ming 
gu ini, tetapi sementara itu diwar 
takan bhw mereka tidak mengun 
durkan diri selaku anggauta2 Par 

 BerilahKemerdekaan 
Dahulu Biar Memilih 

Statusnja Sendiri 
Pendapat Indonesia Mengenai Daerah 

DALAM SIDANG Panitya Perwakilan Madjelis Umum 
PBB hari Kemis jbl. Indonesia turut mempersoalkan apakah 
PBB harus memberikan persetudjuannja terachir atas pengga 
buangan daerah Togo Inggeris dengan Gold Coast dalam suatu 

penting jalah pertama2 memberikan kemerdekaan pada dacrak- 
daerah itu dan kemudian membiarkan mereka memilih sendiri 

Dalam P. B. B. 

Indonesia berpendapat jang ter 

demikian dikabarkan UP dar 

Panitya Perwalian tsb. dalam 
sidangnja itu membitjarakan re- 

  
— POLISI PBB MEMASUKI PORT SAID — 

Tampak pada gambar atas ketika untuk pertama kalinja pasukan? 
polisi PBB mendarat memasuki pelabuhan Port Said untuk menga- 
wasi pelaksanaan putusan2 PBB mengenai penarikan mundur pa- 
sukan2 Inggris-Perantjis dan Israel dari Mesir. Pasukan polisi PBB 
jang pertama kalinja ini terdiri dari 220 orang anggauta tentara 
Norwegia, Masuknja pasukan PBB ini mendapat sambutan jang 
meriah dari rakjat Mesir, seperti jang djelas pada gambar bawah. 

Kol. Abimanju Tidak 
Peraah Perintah Ada- 
ikan Coup d'Etat”" 

2g Ig 
Pendjelasan Penerangan Angkatan 

Darat Territorium Vi 
BERHUBUNG DENGAN tersiarnja berita seolah2 Kolo 

nel Abimanja bermaksud mengadakan coup d'etat dan meme 
rintahkan kepada Letnan Kolonel Hadji Hasan Basry untuk 
menangkap beberapa perwira menengah, pegawai2 tinggi dan 
lain2nja, maka Penerangan Angkatan Darat TT VI Tandjung 
Pura dalam keterangan tertulis kepada pers a.l. menjatakan 
bahwa Panglima Tentara dan Territorium Vi adalah pemegang 
komando jang tertinggi didaerah TT VI (djuga termasuk Ban 
djarmasin), karenanja tidak mungkin adanja coup Wetat. 

SoalPermin.- 

ti Wi. Pres. 
Djum'at Malam 
Dib'tjarakan Da- 
lam Parlemen 

PRESIDEN Sakarno Djaum'at 
pagi kemarim di Istana Bogor 
selama setengah djam menerima 
4 orang delegasi Panitya Permu 
sjawaratan Parlemen jg diketuai 
Arudji. Kartawinata. Delegasi 
mengemukakan pendapai2 dalam 
Panitya tsb. disekitar persoalan 
permintaan berhenti Wakil Pre- 
siden, Moh. Haita. Anggauta2 
delegasi itu terdiri dari Mir. Har- 
di, Djaja Rachmat, K.H. Masi- 
kur dan Peris Pardede. Sore hari 
nja delegasi mengundjungi Wakil 
Presiden dan kemudian hasil 
kundjungan delegasi itu kepada 
Presiden dan Wakil Presiden 
akan disampaikan kepada Pani- 
tya Permusjawaratan Parlemen 
sebelum rapat pleno Parlemen 
Djum'at malam kemarin membi- 
tiarakan permintaan berhenti Wa 
kil Presiden. 

5» 

  

taanBerhen- 

Kesimp 
Ibinet Ttg. A. D 

Adalah Hasil Penindjauan Seluruh Dewan 
Menteri — P.M.YAli Tidak Memforsir Pe 
mungutan Sucra Untuk Menghesilken 

Kesimpulan Kabinet Seperti Diumumkai 
. Hari Rebu Jang Lalu 

MENTERI PENERANGAN Sudibyo hari Djum'at kem 
ren mendjelaskan pada pers, 

pembitjaraan sekali sadja. 

Keterangan diatas diberikan 
oleh Menteri Sudibyo berhubung 
dengan adanja sangkaan setengah 
orang se-olah2 pada sidang kabi 
net tanggal 28 Nopember itu-Per 
dana Menteri Ali telah ,,mem- 
forsir pemungutan suara tentang 
persealan Angkatan Darat”, se- 
hingga menghasilkan kesimpulan 
Seperti terfjantum dalam pengu- 
muman pemerintah hari Rebo jg 
lala. itu. 

Menteri mengulangi lagi ketc- 
rangannja, bahwa pendirian peme 
rintah jang dinjatakan dalam Pe 
ngumuman Pemerintah tanggal 
28 Nopember itu telah di2mbil 
dengan suara hulat dan dengan 
penuh tanggung djawab. Menteri 
menambahkan: ,,Dengan sendiri- 
nja masing2 Menteri mempunjai 
rasa tanggung djawab untuk me 
njampaikan penderian pemerintah 
itu pada partainja masing2”. 

Menteri Sudibyo kemudian me 
nerangkan, bahwa pembitjaraan 
kabinet pada tgl. 28 Nopember 
jang lalu adalah kelandjutan dari 
pada pembitjaraan2 kabinet pada 
tgl. 16 dan 21 Nopember jg lalu. 
Sebagaimana diketahui sidang ka 
binet tgl. 16 Nopember telah 
menghasilkan Pengumuman Peme 
rintah jang pada pokoknja menja 
takan, bahwa ,,terhadap pelang- 
garan disiplin dalam Angkatan 
Perang mesti diambil tindakan 
sesuai dengan aturan jg berlaku 
dalam Angkatan Perang”, sedang 
kan Pengumuman Pemerintah tgl. 
21 Nopember menjatakan, bahwa 
Dewan Menteri telah ,,menindjau 
dan membitjarakan keadaan da- 
lam Angkatan Darat”. 

Membantah sangkaan, bahwa 
»Perdana Menteri Ali telah mem- 
forsir pemungutan suara pada si 
dang kabinet tgl. 28 Nopember jl. 
untuk menentukan sikap terhadap 

teri hari Rabu tanggal 23 Nopember jang lalu tentang adanj 
usaha coup @etat dibawah pimpinan Kolonel Zulkifli Lu 
adalah hasil penibitjaraan kabinct jang dilakukan berturu 
pada tanggal 16 dan 21 Nopember jang lalu dan bukan hasi 

a Si 
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bahwa kesimpulan Dewan Men 

  

Pengungsi Sula 
wesi Terantjam - 
BahajaKelaparan 
BAHAJA kelaparan sedang me 

ngantjam beratus2 djiwa pengung 
si dari Sulawesi jang kini terse- 
bar dibeberapa tempat di Kali- 
mantan Timur, antara lain jang 
terdapat dikampung Sekatup, Kt 
tjamatan Bontang, Daerah Istime 
wa Kutei. Umumnja pengungsi 
jang diantjam bahaja kelaparan: 
ini jalah pengungsi jang baru da- 
tang. 

Selain karena pekerdjaan mere 
ka masih bedum tetap, djuga dise 
babkan kelalaian mereka mela- 
porkan diri kepada jang berwa- 
djib, sehingga banjak jang tidak 
menerima bantuan dengan semes 
tinja. Mengenai pengungsi jang 
berada dikampung Sekatup, Ke- 
'jamatan Bontang, banjaknja me 
reka disana 90 djiwa. Sudah se 
bulan ini mereka terpaksa mema 
kan buah kaju, daun?an, pohon 
isang dil.nja. 8 

Banjaknja pengungsi. 
Sedjfk dua tahun jang lalu, pe 

ngungsi dari Sulawesi terus me- 
ngalir kebeberapa tempat di "Ka- 
limantan Timur. Ada jang datang 
dgn perahu ada pula dgn kapal 
laut. Djumlah pengungsi dari Su- 
lawesi itu hingga kini Ik. 5.000 aji 
wa. Sebagian besar dari mereka 
sudah smempunjai penghidupan J£ 
agak teratur, antara lain bertani, 
berladang, sebagai  nelajan dll.- 
nja. Hanja jang datang terachir, 
sedjak 4 bulan jang lalu, jg djum 
lahnja Ik. 300. orang, hampir? ti- 
dak mempunjai pekerdjaan tetap, 
disebabkan beberapa hal, antara- 
nja karena sering datang bandjir, 
hingga menjukarkan mereka jang 
akan bertani, dan kekurangan ga 
ram, hingga sukar bagi mereka 
untuk mentjari ikan. 

  

  

Pelaksanaan Pe   persoalan mengenai Angkatan Da 
rat, Menteri mentjeritakan pro- 
sedur sidang kabinet pada tang- 
gal itu sebagai berikut: 

Pada sidang itu- hadlir pula 
KSAD  Djenderal Major A.H. 
Nasution jang memberikan lapo- 
ran2 jang sangat mendalam ten 
tang keadaan dalam Angkatan 
Darat. Selesai mendengar laporan 
KSAD, P.M. Ali memberikan ke 
sempatan pada sidang para Men 
teri itu untuk membahas persoa- 
lan dan mengadiukan pertanjaan2 
pada KSAD. Kesempatan itu di 
pakai oleh. praktis semua Men- 
teri jang hadlir, Kemudian sidang 
di-schors sebentar utk. memberi- 

menindjau persoalan itu masing2. 
Waktu sidang dilandjutkan, maka 
disusunlah suatu formulering jg. 
kemudian keluar dalam bentuk 
Pengumuman Pemerintah tanggal 
28 Nopember itu. 

Melihat gentingnja persoalan, 
maka pemerintah dalam hal itu 
harus mengambil sikap jang tegas 
agar alat2 kekuasaan negara jg. 
bertindak mempunjai pegangan jg 
kuat dan tertentu. Demikian Men 
teri Penerangan. (Antara). 

  
  

Seperti diketahui waktu -men- 
teri luar negeri Sovjet,  Dmitri 

5hepilov, waktu tiba dilapangan 

terbang Kopenhagen dalam per 
djalanannja kembali ke Moskow 
etelah menghadliri sidang ma- 
djelis umum PBB di New York, 
Shepilov mengatakan, bahwa dia 
mendapat informasi jang tidak 
'apat dibantah”, bahwa Inggris, 
Perantjis dan Israel bermaksud 

ikan menjerang Mesir, Siria, Li 
anon dan negara2 lainnja jang 
erletak disekitar negeri2 tsb. 
Waktu ditanja, apakah Inggris 

ljuga mengadakan hubungan 

lengan anggota2 pakt Bagdad 

ainnja, ketjuali Turki, mengenai 

situasi di Siria, djuru bitjara tadi 
katakan: ,,Kita mengadakan hu- 

bungan dengan beberapa peme- 
rintah”. (Antara). 

Pemerintah Jordania pada hari 
Rebo telihs memutuskan untuk 
membuka legasi di Djakarta. de 
mikian. dikabarkan oleh Reuter 
dari Amman. 

Inggris Membantah: 
Tidak Benar Bersiap- 
SiapUtk Serang Syria 
SEORANG DJURU BITJARA kementerian luar negeri 

Inggris pada hari Kemis ditanja dalam komperensi pers ten 
tang tuduhan menteri luar negeri Shepilov dari Uni Sovjet, 
bahwa Inggris, Perantjis dan Israel sedang bersiap-siap untuk 
menjerang Siria, dan diminta untuk memberikan komentarnja 
terhadap tuduhan tersebut. Djuru bitjara itu katakan, bahwa 
djawaban Inggris adalah sama seperti jang telah diberikan 
terhadap tudunan pemerintah Damascus baru2 ini, jakni bhw 
hal itu ,,tidak benar sama sekali.” 

Pasukan P,. B. B. 
Akan Ditempat- 
kan Di Daerah Tak 

Bertuan 
PASUKAN” polisi PBB akan 

bergerak kedaerah tak bertuan 
antara pasukan2 Inggris dan pa- 
sukan2 Mesir, kira-kira 20 mil di 
sebelah Selatan dari Port Said. 

Djuru bitjara pasukan polisi 
PBB katakan, bahwa-pada hari 
Kamis telah ditjapai persetudju- 
an mengenai pasukan ,,penjang- 
gah (buffer force) dalam perun- 
dingan antara djendral major 
E.L.M. Burns, kepada pasukan 
polisi PBB, dan letnan djendral 
Sir Hugh Stockwell, . komandan 
Inggris di Mesir. 

Kini pasukan2 Denmark jang 
tergabung dalam pasukan2 polisi 
PBB jang berada digaris gentja- 
tan sendjata difihak Mesir akan 
bergerak kedaerah tak bertuan 
dalam beberapa hari jang akan   “Keputusan ini diambil atas per 

mintaan Madjelis Rendah Jorda   komendasi Dewan Perwalian PBB 
supaja PBB  menjetudjui  hal2 
plebisit didaerah Togo Inggris 
jang menghendaki penggabungan 
dengan Gold Coast. 

Wakil Indonesia Imam Abi- 
kusno menjatakan, bhw pertama? 
Indonesia menjambut dengan gem 
bira akan diberikannja kemerde- 
kaan kepada daerah Togo Ing- 
gris, akan tetapi dalam pada itu 
ia bertanja apakah PBB harus 
menjetudjui suatu rentjana jang 
berarti akan terpisahnja daerah 
Togo Perantjis dari Togo Inggris 
untuk selama2nja. Seperti diketa 
hui, daerah Togo Perantjis dalam 
tahun ini mengadakan plebisit 
tersendiri jang hasilnja memilih 
tetap mendjadi bagian dari Uni 
Perantjis. Referendum diselengga   lemen 30 orang anggauta dari Par 

tai Liberal djuga, ikut dalam ba- 
risan oposisi menjetudjui permin- 

mereka (Antara). 
sr Indonesa 

    

plebisit 
itu diadakan atas 
PBB. (Antara). 

nia. 

jang dikumulkan oleh wartawan 
»Antara” di New York, pidato 
jang diutjapkan oleh menteri 
luar negeri Ruslan Abdulgani da 
lam sidang Madjelis Umum PRB 
Rebo sore mendapat sambutan 
jang baik dari diplomat2 serta 
penindjau2 di PBB. Seorang di- 
plomat Eropa Barat menerang- 
kan, bahwa disamping memper- 
lihatkan sikap jang tegas dan 
djelas mengenai masalah Mesir   rakan atas usaha Perantjis sedang 'd 

didaerah2 Togo Inggris | Indonesia-Belanda, 

  

lan Hongaria serta hubungan 
pidato men- 

pengawasan teri Abdulgani itu djuga merupa 
Ikan ,hawa baru jang menghem 

  

  

datang ini, asal fihak Mesir me- 
rjetudjuinja. Demikian djuru bi- 

kan kesempatan kepada Menteri2f 

kerdjaan2 Sosial 
Th. 1957 Akan Lebih 
Mendalam & Sistematis 
DENGAN dihadiri oleh Kepa- 

la2 Inspeksi Sosial seluruh Indo- 
nesia, maka Djawatan Bimbing- 
an dan Perbaikan Sosial Pusat . 
pada tanggal 26 sampai 28 No- 
pember telah melangsungkan ra 
pat kerdjanja guna membjtjara 
kan soal2 pelaksanaan pekerdja 
an sosial setjara mendalam i 
lebih sistematis dalam tahun 1957 
ini dalam rangka rentjana 5 th. 
pemerintah. .. 

Untuk itu, maka Gerakan Pe 
kan Sosial diseluruh an nn 
ekam-diperluas, demikian p : 
Pena Sosial Desa, agar. da- 
pat memberikan bimbingan kepa 
da masjarakat dalam rangka Pem 
bangunan Masjarakat Desa. Pun 
kursus2 guna mempertinggi mutu . 
pengetahuan pekerdjaan2 sosial 
akan diperbanjak. Lia 
Mengenai bantuan dan perbai- 

kan sosial dinjatakan, bahwa per 
tolongan2 sosial setjara teratur 
akan diperluas, mutu asuhan 
anak2 terlantar akan dipertinggi, 

spemasjarakatan” suku2 jang ki- 
ni hidup menjendiri akan diper . 
hebat dil. 

Seperti diketahui, di Sumatera 

Tengah kini masih ada beberapa 
suku jang hidup menjendiri dihu - 
tan2 atau dipulau ketjil dan oleh 
Djawatan Sosial setempat mere 
ka itu kini setjara ber-angsur2 
dididik untuk hidup didalam ma 
sjarakat biasa. (Antara). 

Harapan 
Kisenhower 
Hendaknja Hubungan 
A.S, - Perantjis Dilan 
djutkan Atas Dasar 
Per-anabatanSunggub2 
PESAN TERACHIR presiden 

Eisenhower kepada perdana men ' 

teri Perantjis Guy Mollet menja 
takan harapan, agar hubungan 
antara Amerika Serikat-Perantjis 
»dilandjutkan atas dasar persaha 
batan jang sungguh2”. Penjerahan 
pesan tersehut kepada perdana 
menteri Guy Mollet telah diberita 
kan di Paris pada hari Rebo. 
Ditempat peristirahatan presiden 

Bisenhower di Augusta sekretaris 
presiden Eisenhower, James Ha- 
gerty, katakan, bahwa ,,dalam pe 
sannja presiden Amerika mengu- 
tjapkan terima kasih kepada per 
dana menteri Perantjis dan menja 
takan harapan dan keinginan, 
agar hubungan antara Amerika 
Serikat dan Perantjis diteruskan 
atas dasar persahabatan jang sung 
guh2 dan saling bekerdja sama se 
perti jang telah dialami dlm wak 
tu jang sudah2”. 
Waktu ditanja, apakah presiden 

Risenhower djuga menjebut-njebut 
soal krisis di Timur Tengah dalam 
pesannja,  Hagerty ' mendjawab: 1 
»Tidak”. Mendjawab pertanjaan 
Hagerty katakan lagi, bahwa dia 
tidak tahu menahu tentang ada- 
nja rentjana presiden Kisenhower 
untuk mengadakan  pembitjaraan 
baik dengan Mollet, maupun dgn 
perdana menteri Inggris, Sig An- 
thony Eiden, jang dewasa ini ge- 

    

     

        

    

   

    
   
   

   
   

        

   
   

     

   

    

  tjara tadi. 

Pidato Ruslan Abd Gani Merupakan Angin 
Baru Jg Menghembus Dim Madj. Umum PBB 
MENURUT KETERANGAN2 bus kedalam sidang Madjeli: 

Umum”. Diplomat2 Asia lainnj: 
menjatakan, bhw Madjelis Umum 
sekarang sudah djemu setiap hari 
mendengarkan kata2 keras jane 
menghukum tnidakan suatu ne- 
gara terhadap negara lain atar 
blok. Dan semua delegasi ham- 
pir senantiasa menggunakan ba 
hasa jang keras satu terhadap 
jang lain. 

Seorang penindjau dari Amer: 
ka Selatan terutama tertarik oleh 
bagian pidato menteri Abdulgani 
tentang krisis jg. sedang dialami 
oleh negara2 besar, jang menurut 
Piagam PBB mendjadi ,,pendjaga   

dang beristirahat di Jamaca. (An- 
tara). 

Perdamaian dan Keamanan”, Ber 
tentangan dengan kehormatan 
merekas negara2 besar itu meng- 
gunakan kekerasan sebagai alat 
untuk mentjapai tudjuan mereka. 
Idee baru tentang ,,krisis negara2: 
besar” itu ' menurut  penindjau 
Amerika Selatan tadi hendaknja 
membawa perubahan2 jang di- 
perlukan dalam Piagam dan ke- 
dudukan negara2 besar sebagai 
pendjaga perdamaian dunia, Pe- 
nindjau tsb. achirnja mengatakan, 
bahwa pidato menteri Ruslan 
Abdulgani ,,menimbulkan respek 
besar, karena membitjarakan soal 
soal dengan tjara jang bidjaksana 
dan terhormat”, (Antara),    



  

   
   

Dengan ini kami 'menjampaik sri ih kepada . jampaikan terima kasih kepada 
Bapak2/Ibu2/Saudara2, jang telah sudi memberikan ban- : 
tuan moril/materiil serta melawat ibu kami : 

0... Nji SASTRODINOMO . 
jang meninggal di Bangsri Karangpandan a tai 21 November 1956 Bjapa MSI as Sun aing gal 22 Nov. 1956 djam 17.0 

S. SISWOSUSASTRO — Solo, 
-.S. SASTROSUMARTO — Karangpandan, 
- 8 SASTROHARSODI ' 
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- Dengan ini kami mengumumkan dengan hormat keada chalajak ramai dan kepada para langganan terutama, bahwa : Sdr. HADIWASITO alias ODROES 

2 
P1 

    

Karena tindakannja jang sanga 
maka mulai tgl. 28 Nopember 19 
berhentikan dari djabatannja, sebagai 'Pimpinan Tempat Pen- djualan Kaju ,,SOEHARTO” di Mlatihardjo no. 16 Semarang. Segala tindakan dari Sdr. tsb. adalah mendjadi tanggung-dja- wab Sdr. itu sendiri. ne 

erugikan perusahaan kami, 
Sdr. tersebut terpaksa kami 

     

Semarang, 29 Nopember 1956. 
“Pengusaha, 

5 S5, SOEHARTO 
     

  

Seleksi Bulutangkis Besar?an 
Untuk Menghadepi: 

Regu: Thomas Cup 
Malaya Team. 

Dilapangan ,,UNION” Dil. Gadjah Mada 91 Semarang 
Tg. 7 s/d 8 Des. '56 mulai djam 19.00 (Malam) 

9 Ta an 000 (Pai) 
Bin »...» 19.00 (Malam) 

Ljago2 Bulutangkis Seluruh Indonesa DIUNDANG oleh 
P, B.S, L PUSAT untuk ikut SELEKSI tsb. all. 

        

YUTRI : JANG WEN CHING — ONG HONG NIO — CHEN 
CHIA YEN — OEI LIEN NIO — Nj. TENG KOEN 
LIONG — TIO SAM TIE — S. RORING — C. KA- 

F WILARANG — TJOE SIOE KIEM — GOEI ING 
2 NIO. 

PUTRA: TAN YOE HOK — OLICH — EDDY YUSUF — 
TAN KING GWAN — LIE PO DJIAN — LAY TJIE: 
SING — MOH. JASIN — TAN KING GIE — GAN 
KHAN HOUW — GOUW SOEN LOK — NJOO- 

: . KIEM BIE — TUTANG — MASDOEKI — GAN 
LIANG HAIJ — OEI HONG PING — THE WIE 
MING — TIO TJIOE DJEN — GO TJOEN SING 
— KWEE HIAN SOEI. 

Djago? Bulutangkis akan"di Seleksi untuk membentuk Regu : 
, Indonesia — Sebrang — Djawa. 

Harga Kartjis Rp. 10,— dan kartjis terusan Rp. 25,— 

Mulai tg 1 Desember 1956 dapat beli di: 

SPORTHANDEL ,,ONG”, Djl. Mataram 328, 
IHE SPORTS SHOP, Bodjong 44A, 
SPORTING HOUSE, Djil. Gadiah Mada 45. 

'SHUTTLE COCKS ROBINHOOD INTERNASIONAL JANG 
AKAN DIPAKAI UNTUK SELEKSI DJAGO2 BULUTANG. 
KIS SELURUH INDONESIA. 
  

SL AL MM LL LL 

Losman's Vigosem Tahlets . .................. 
Obat ini menambahkan darah, terutama memberi 
tenaga baru. Sangat berguna bagi orang Lelaki 

Losman's Emrenagogue Tahlets ....... ....... 
Obat pendapat baru untuk Orang Perempuan da- 
tang bulan tidak tentu, darah mengumpet, perut be- 
rasa sakit, kurang darah, muka putjat, kepala pu- 
sing dan pinggang linu pegal. 
Losman's Feurorrhoca Tablets ................ 

» Berguna sekali buat perempuan sakit "keputihan 

(Pektay). Si | 4 3 
Lasnian's Syvpfihs Tahlets 5 
Berguna sekali buat membersihkan darah kotor. 
Losmndnte: Santak. Eyatot ATA Ka ln 
Istimewa buat penjakit kentjing (Twitjing). 
'Losman's Chocolate Laxative Pil per bungkus 
Pil urus-urus mandjur untuk bersihkan perut, 
Losmar's Hemorrhoids PiK ..... ii... 
Dn mustadjab bagi ambei atau wasir baru dan 
ama, : 
Losmam's Colosion Tablets ..... Aa pa Dean BAL 
Pa riak, legakan napas, hilangkan segala 
atuk. $ 

Losman's Neuring Pil ............. 
Istimewa buat mengobati otak lemah pikiran tidak 

Losman's Anti Pollution Tablets .. 

Losman's Deafness Pil ...... 
Obat adjaib buat menjembuhkan 
Losman's Rheumatic Pil ............... Sana id 
Untuk sakit tulang entjok dll. sakit rheumatiek. 

| Losmam's Bloodtonic Tablet ............ data 
Mengandung' Vitamin A, B, C, Untuk orang sakit 
baru 
tidak enak. T3 
Losmar's Nier & Blaas Tablet . 
Mustadjab sembuh sakit Pinggz 
djalanan kentjing berasa sa! 
Losmar's Antarid Powder .................... 
Buat sakit Ulu Hati, kelebihan asem, makanan 
tidak hantjur. ' 

hp)... Lesmakte: Mepekpibak be BO bas am aa ai 
Untuk segala penjakit Pilek, Batuk, Perut, Ulu-hati 

Losmar's Zalf ......... Pe asean pai 
Zalf mandjur untuk segala sakit kulit, Exeem, luka 
Ringan, . | 
Kontan BO BEr a LAS Naa Tea aa aa Kana 
Obat sakit kepala, Untuk sakit gigi, demam, in- 

: fuenza dll, Pu 
"— Marga? tersebut diatas adalah haraa per botol. Untuk luar kota 

en timbah ongkos kirim per botgl Rp. 2,50. 
Agen: TEK SENG 

' SEMARANG. 

2) Rp. 15,— 

b) Rp. 15,— 

Rp. 15,— 
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| Bisa Hindarkan Beotjana Bardjir Tahun Mengantjam Ki daerab 
"YADA TGL. 28/11 

| ngadakan penindjauan pada usal 
| bandfir Welahan Kabupaten D, 
an antara daerah Kabupaten 

  

Kabar | Kota 

BAMA Di Semg. 
PADA tgl. 26 s/d 28/11 SB ,,ka 

  

gres kilat di Semarang. Kongres 
tsb diadakan berhubung  adanja 
instruksi bersama dari Kemente- 
rian Perekonomian dan Kementri- 

an Dalam Negeri jang bersangkut 
an dengan kehebohan pada JUBM 

struksi bersama tsb antara lain 
memberikan kuasa kepada Guber 
nur jang bersangkutan untuk me- 
milih mana peg&wai jang dibutuh- 
kan. 24 

Setelah menindjau  setjara men- 
(dalam, kongres antara lain seba- 
gai sikapnja telah mengambil ke- 
putusan, menuntut agar- supaja se 
telah soal2 intern dalam JUBM 
Makasar dibereskan insiruksi ber 

ngan langsung dengan JUBM pi 
sat dgn adanja pengawasan da. 
Gubernur jg bersangkutan. Kon 
gres pun menentang adanja pceme 
tjatan2. Pembitjaraan jang lain) 
antaranja mengenai bagian So- 
sial/ekonomi teiah mengambil pu- 
tusan untuk membentuk suatu pa 
nitya ad-hoc jang diberi tugas 
utk menindjau pelaksanaan inpas 
sing PGPN 1955 serta memperkuat 
tuntutan sematjam jang diambil 
dlm kongres ke III jl di Suraba- 
ja. 

Pusat SB Bama jang tadinja di 
Djakarta, berhubung tenagaz pe- 
ngurus kini dipindahkan ke Sura- 
baja. Dan untuk hubungan dengan 
instansi2 pusat, di: Djakarta  di- 
adakan Badan Penghubung jang 
terdiri 3 orang jalah: Oei Tjoan 
Piong, Tasno dan Iiaruwi. Adanja 
susunan DPP baru antara lain 
terdiri Sekretaris Umum I dan il 
Pranowo dan Murtadjal (Suraba- 
ja). Sekretaris Organisasi dan 
wakilnja Supangkat dan Hady, 
Sekretaris Penerangan dan Pendi 
dikan Isnandar dan wakiinja Pra 
woto. Sekretaris Perburuhan dan 
epan Haruwi dan wakilnja Ibra 
im. 
Kongres kilat jang berlangsung 

di Semarang itu dikundjungi oleh 
seluruh tjabangnja dari.Djawa Te 
ngah, Djawa Barat, Djawa “isu 
dan Sulawesi, jang merupakan 
kongres jang ke IV. Kongres jang 
ke III dilangsungkan dalam bulan 
Maret 1956 di Surabaja, dan kon- 
  

“'gres jang ke V akan dilangsung- 
| kan di Makasar pada th. 1958 jang 
takan datang. Seperti diketahui, 
menurut ketentuan SB ama 
mengadakan kongresnja setiap 2 
tahun sekali. z 

Utjapan Se- 
lamat 

Kepada Kes. Nasional 
Kita Di Melbourne 

. PARI kalangan PSIS Semarang 
didapat kabar, bahwa berhubung 
Gengan hasil perdjoangan kes. 
Nasional kita di Olympic Games 
Melbourne hari Kemis jl. mela 
wan kes. Nasional Sovjet Rusia 
jang berachir dengan angka O—f 
sekalipun tempo pertandingan di 
perpandjang, | maka Pengurus 
PSIS kemarin telah kirim kawat 
ufjapan selamat kepada kes. Na 
sional Indonesia di Melbourne ig 
menfjapai prestasi gemilang dan 
mengharapkan pula supaja pres- 
tige tsb. dapat dipertahaukan da 
lam pertandingan ulangan hari 

| Sabtu besok. 
Sementara itu Pemuda Demo- 

krai Djakarta kemaren dengan 
maksud jang sama pun mengirim 
kawat ufjapan selamat kepada 
kes. Nasional! Indonesia di Mel 
bourne. 

Le LL LT 

HASIL2 OLYMPIADE. : 
(Landjutan hal. 3) 1 
Wasitnja berat sebelah. 

Sungguh hampir tak dapat per 
| fjaja kita, tulis wartawan AFP, 
betapa kesebelasan Indonesia jg 
termasuk ,,kelas ringan” itu da- 
pat bertahan selama 61 menit, 
bukan sadja terhadap serangan? 
Sovjet tapi djuga terhadap angin 
jang kentjangnja 35 mil sedjam, 
jang selama kira2 setengah per- 
mainan mendjadi sekutu Soviet. 

Tak mengherankan bhw  pe- 
main2 Indonesia bukan buatan 
merasa berbahagia waktu sudah 
berkumpul kembali dalam  rua- 
ngan berpakaian, walaupun me- 
reka mengeluh tentang wasitnja 
(S. Takenokoshi dari Djepang) 
dan tjuatja dingin jang menjebab 
kan kedjang urat. Dalam pertan 
dingan selama dua djam ini se- 
harusnja wasit atjapkali meniup 
peluit, karena pelanggaran2 jang 
dilakukan oleh pemain2 pihak 
Sovjet jang kasar itu, tapi ia ha- 
nja 3 kali mengisjaratkan, 

Habib Nasution djuga tlh 
disisihkan dlm kwalifikasi 
100 M. gaja bebas. 

Sementara itu. Habib Nasution, 
satu2nja perenang putera jang me 
wakili Indonesia dalam pertemu- 
an Olympiade Melbourne, telah 
disisihkan dalam perlombaan ba 
bak kwalifikasi berenang. 100 M. 
gaja-bebas putera, jang diadakan 
dikolam renang .Olympiade Mel- 
bourne Kamis pagi, demikian 
AFP. G 4 
Dalam babak kwalifikasi itu, Ha 

bib berlomba dalam serie keem- 
pat, dimana ia berhasil keluar 
sebagai perenang “ke-5 dengan 
mentjatat waktu 60,1 detik. Pres 
tasi terbaik Habib untuk nomor 
perlombaan tersebut, tertjatat dgn 
59,5 detik. £ 
Perlombaa serie ke-4 itu telah 

dimenangkan oleh perenang Ame 
rika, Reid Patterson, dengan. men 
tjatat waktu rekor Olympiade ba 
ru, jaitu 56,80 detik. 

Regu Basketball AS kalah 
kan URSS 85—55 dalam 
semi-final. 

Sementara itu dalam pertanding 
an-pertandingan  Semi-final Bas- 
kelball Olympiate hari Kemis, 
regu Amerika Serikat berhasil me 
ngalahkan regu Uni. Soviet dgn 
angka 85—b5, setelah. terdjadi. per 
tandingan jang seru dalam babak 
pertama. Sampai turun minim, 
stand adalah 39—32 untuk Ame- 
rika. 
Karena baik AS maupun URSS 

sudah ditetapkan akan madju da 
lam Final, maka tak ada sesuatu 
apa jang diperebutkan dalam per 
tandingan Kamis petang ini, ke- 
tjuali prestise. 4.000 penonton me 
njaksikan pertandingan dalam ge 
dung Bxhibition ini, : 

Dari regu AS, K.C, Jones men 
tjetak 3 basket dengan tjepatnja, 
diantaranja '2 set shot. 
IRobert Jeanveard membuat 8 has 
ket. Bill Russell   
aji. 

Dj para "dan Demak. 

Beberapa Putu- 
san Konggres SB: 

ma” (JUBM) melangsungkan kon | 

di Makasar, Seperti diketahui in- 

sama tsb segera ditjabut. Supajas 
status JUBM daerah tetap hubu | 

          

  

    

Welahan 
R3 oleh rombonga: Gubernur Djawa Tengah ber- 

Sama-sama dengan wakil Ketua DPDP Propinsi I 
Sumario dan anggauta DPDP Pr i D ,     

awa Tengah 
akarno mie- 
   

  

   

      

Dalam penindjauan tsb dapat di 
Isaksikan usaha2 rakjat jaug be 
Ipa pembikinan bendungan dan 
tanggul2 jang tingginja sampai ix. | 
5 meter adan . penggalian ' serta 

luran,..dan dgn djalan itu dapat 
ditjegah timbulnja. bandjir jani 
setiap musim hudjan dialami oleh 

   

“Welahan dan sekitarnja itu & 

  

Isim hudjan mengalami bentjana 

   

  

  

bandjir akibat meluabnja air ka 
ID SerAahEs Ma , S1 , 
Dengan selesi pekerdjaan 

Itsb Ik. 2.000 ha sawah dan tanah 
Ipetegalan disekitarnja pax ing biasa 

Inja terlantar dimusim hudjan, k. 
Jui dapat ditana dan dipungui 

    hasilnja. Menurut keterangan pen 
bangunan tsb selain mendapat beo 
ja dari Penang pemerintah dju- 
|ga oleh .rakjat ditumpahkan Ea. 
mangat kerdja setjara gotong-ro- 
jong, jang dalam taksiran 

Idiperhitungkan dgn uang seluruh 
Inja menelan beaja lebih kurang 

“Ip. 1.000.600,— 
Dapat ditambahkan, bhw dalan 

Ikundjungannja di daerah 'itu, Gi 
bernur Mangunnegoro pun memei 
lukan menjaksikan klenteng We- 
lahan, jang setiap tahunnja men 
djadi perhatian beberapa golongar 
dari daerah Djawa Tengah teruta 
ma golongan Tionghoa. 

PENGANGKATAN HAKIM 
BARU. i 

Mulai tg. 1 Desember '56 telah 
diangkat sebagai hakim pada He 
hgadilan Negeri Salatiga dan Ar 
barawa Mr. Soehindro Mn opaaa. 
Dengan demikian Pengadilan N 
geri di Salatiga mempunjai 4 
orang hakim ja'ni M. Kresno, me 
rangkap ketua: Mr. Weerjanto 
dan M. Soehoed Hardjosoetrisno. 
BUNUMH BAJINJA SENDIRI. : 
Seorang ibu penduduk desa Ka 

ranganjar Ketj. Tuntang Salatiga 
baru2 ini telah membunuh bajinja 
sendiri jang baru sadja dilahir- 
kan. Menurut keterangan, hal in 
disebabkan karena ibu itu mera- 
sa'malu sebab tidak mempunjai 
suami. Setelah dibunuh majat ba- 
Ji dibuang disawah desa tsb. te- 
tapi kemudian bisa Giketahui 
orang. Pihak jang berwadjib me 
lakukan pengusutan. i 

TEGAL 
Karat KAKSASA PENOLONG 
KUMBAN AtuasuSL JA Nldaae 

MALAKANG. 

Kapat raksasa penolong korban 
agresi Inggeris, rferanuyis Yui 
Israel di mesir jang dauaxai Lx: 
raulya kenolong korban Aye 
S1 4NSSTIS, Keranijis uan 1136 

Kan UKaal arah Apotek Haa 

Nopember 1956 aenga 
sSungjuhganh Gari ptivdpah dian 

datam Masjarakar “tegal lebih 

kurang 26.600 orang telau Gdakuup 
oleh volisi dengau alasan ber 
Sinai keamanahi. 

yaua Saat rapat 
but akan dimulai diuana aka 
Legal Terah 1u@lidjadi Idutan ma 
nusia tarupak pinak Poni ceru. 
tis mengadakan penajayaans 6 
ras Gacugan berpakaran lengkap 
aan tumpas pula anggauta2 ke- 
polisian 1tu memanggut bengju 
ta sendjata. 
Dalam siaran kilatnja panitya 

penjelenggara rapat tersebut me- 
njatakan, pahwa pada mulanja 
Polisi hanja melarang diadakan 
nja pawai2 dan posterZ, serta pem 
bakaran patung2 jang digambar- 
kan sebagai perdanaz memek ang 
gris, Perantjis dan Israel. 

Panitya protes dan 
delegasi ke Djakarta. 

Lebih landjut dalam siaran ki- 
lat itu dinjatakan, bahwa berke- 
naan dengan larangan tersebut jg 
dianggapnja sebagai tindakan px 
ngekangan hak2 demokrasi, maka 
Panitya Penolong Korban Agresi 
Inggris, Perantjis dan Israel Te 
gal telah mengadjukan protes dan 
menjatakan penjesalannja terha 
dap tindakan tersebut. 

Selain itu Panitya telah mengi 
rimkan pula seorang delegasi ke 
Djakarta untuk menjampaikan prc 
tes tersebut kepada Pemerintah 
Pusat dan Panitya mengadjak 
kepada semua golongan untuk ber 
satu mempertahankan hak2 demec 
krasi dan aaesi manusia jang tlh 
terdjamin. pula didalam ITI.O.S 
BANTUAN KEPADA MADKA- 

SJAH MATJET. 
| Soesjono S.. Poerwotenoio, Kepa 
la Pendidikan Agama Kabupaten 
Tegal menerangkan, bahwa ban- 
'tuan untuk Madrasah2 dari Peme 
panjan (Kementeriin Agama) jang 
Ipada tiap tahunnja telah dikeluar 
Ikan ternjata untuk tahun 1955 
dan 1956 hingga kini belum ke- 
iluar,. sehingga sangat dichawatir 
ikan kesasarnja bantuan tersebut 
'kealamat lain. 

Menurut keterangan djumlah Ma 
drasah jang mendapat bantuan 

'adalah sebanjak 123 buah dengan 
jajumlah murid: rendah 21.392 dan 
imenengah 357 orang dengan ban- 
(tuan setiap tahunnja rata2 sebe- 
sar Bp 20521 — : 

Achirnja Soesjono menegaskan, 
bahwa dalam. masalah ini pihak 
Pendidikan Agama Kabupaten Te- 

.gal telah mengirimkan surat ke- 
ipada Pendidikan Agama Propinsi 
Djawa Tengah untuk menanjakan 
hal itu dan dinjatakan supaja se- 
belum fadjar tahun 1957 menjing 
sing harus telah memperoleh dja- 
waban jang djelas lagi tegas. De- 
mikian Soesjono. 

PURWOKERTO 
PANTJALOMBA S.L.P. /A. TH. 
1956 KABUPATEN BANJUMAS. 
Bertempat di stadion ,.Widada” 

Purwokerto, pada tgl. 30 Nopem 
ber dan 1 Desember 1956 diada- 
kan Pantjalomba, guna menentu 
kan djuara Pantjalomba Sekolah 
|Landjutan Pertama/Atas Kabupa- 
ten Banjumas tahun 1956. 
Pantjalomba tersebut akan di- 

ikuti oleh peladjar2 dari Sekolah 
Landjutan  Pertama/Atas (S.L.P./ 
A.) sebanjak 456 orang dari selu 
ruh Kahupaten Renjumas, Aan 
terdiri dari 38 buah regu putera 
dan .puteri. 

Bagi pemegang djuara disedia 
kan 2 buah piala, masing2 untuk 
regu 'pvtera dan puteri oleh Ins 
peksi Pendidikan Diasmani Dae- 
rah V. (Djawa Tengah). 

raksasa te:se 

kirim   
  

TJIREBON 
KETUA P.N.F. TJB. KOTABESAR 

TJIREBON SERAHKAN 
MANDATNJA. 

Mohamad Ali jang- pada konpe- 
rensi P.N.I. tgl. 4 Nopember jl. 
terpilih mendjadi Ketua Tjabang 
Kotabesar Tjirebon, dalam sidang 
pleno jang dihadliri oleh Ketua2 
Ranting P.N.I. dalam kota 'Tjire 
bon pada Selasa malam jbl. telah 
menjerahkan mandaatnja kemhsti, 
Penjerahan pimpinan ini dilaku- 
kan dengan alasan berhubung de 
rgan sibuknja pekerdjaan2 seha- 
ri-hari jang  dihadapinja dalam 
Djawatannja. 

BEBFRAPA ANGGAUTA SBII 
DIDENGAR PIHAK 
BERWADJIB. 

Pihak jang berwadjib di Tjire- 
bon. kini sedang giat. melakukan 
pengusutan terhadap beherapa 
rang huruh Paberik Minjak Ke- 
apa ,,Haoe Yen” jang tergabung 
dalam SBTI, Pengusutan itu dila- 
kukan kabarnja adalah berdasar 
laporan? iang diterima jang me-! 
ajatakan bahwa setiap penerima- 
mn buruh baru dipaberik tsh.  di- 
baruskan melalui organisasi buruh 
itu, Dan setiap tjalon buruh kas 
barnja harus membajar Rp. 200,- 

Djuga untuk diterima bekerdja dipaberik 
tsb. Sampai dimana ' kebenaran. la 

: 1 . (djangkung 6 poran itu maka pihak jang berwa- 
kaki 10 intji) meng-score 20 bi- djib melakukan pengusutan, 

' 

AN e
r
 

  

Imemperdalam seluruh anak2 sa. | 

Idaerah tsb. Seperti diketahui dac | 

ak puluhan tahun jl. setiap mu |- 

djika | 

n mehuapu. | 

2 

  

  

   
NDONESIA 

| bab dan akibat memang sudah me 

maksa daripada pertimbungan pik 
“waktu (Hjdnoed), bahaja mengan 
mengide ntan, Djadi umpama zet 

| berperjakit ,,djiwa”, tapi terang: 

PUTIH : PORRECA — 

Stand 16. ..... 

14, Mf4Xd6, Pc7iXd6 15. Kgz3—f5, 
Pd6—f8 16. PA1—f3, 6—0—0. (Dgn 
ini serangan putih dpt dihalaukan) 
17. Ki5—g3, Mg8—h7 18, a2—a1? 
(Perasaan lebih memaksa dari pi- 
kiran, kuat dan sehat adalah 18. 
Ke5! Sekarang rolnja mendjadi ter 
balik) 18. Mh7—43! 19. 
Mc4X43, Pf8—da6 20. at—a5, a7—a6 
21. Bal—a3 (litam tak dapat me 
mukul d4 sekarang, sebab 22. 
MXa6, bXa6 23. PXc6-, Rb8 24. 
Sha tetapi... ) Bei besi BNI , 
17—g5!! (Sangat kuat, sebab dan 
akibat). 22. h4—h5, Pde—f4! 23. 
Pf3—e2, Rc8—c7 24. c2—c3, Bh8— 

(Oieh: S 

(eTJATUR 

| seorang dokter, belum tentu dokter ' menetapkan 

  

13: Kxe6). 12. Kf4—4d3, e7—e6 13. Mel —f4, Mf8—d6. 

Akibat | 
KALAU SAJA SALAH rcti, #kibatnja tentu akan berbuah. Be- 

tapa got.r Pun akibat itu, harus saja telan, tak dapat dihindari, Se- 
ndjadi pokok dasar perruainan tja- 

tur. Tetapi, mengapa saja salah set harus dilihat dari beberapa su- | 
| dut jang berliku-liku djalannja seperti dalam penghidupan. Kedja- 
tuhan seorang pemain kadang? ka rena perasaannja lebih keras me- 

an, Ada djuga jang kekurangan 
ijam sedangkan keadaan tidak 
saja jang salah itu diperiksa oleh 

diagnotenja saja 
dan pasti saja ,,salah zet”. Begitu 

  

lah renungan Porreca melawan Bronstein dalam tournooi di Belgrado 
1954. s i 

HITAM: BRONSTEIN 

(Caro — Kann) 

11. 02—64, cI—e “2 
d2—d4, d7—ds 3. 
Kb1—c3, d5xe4 4. 
Kc3xe4, Mc8—f5 5S. 
Ke4—g3, Mf5—g6 6. 
h2—h4, h7—h6 7. Kgl 
—h3 (suatu usaha utk. 
menudju ke f4 dengan 
menang tempo). 7. 

pan ». Mpb—h7: 8, 
Mf1—c4, Kg8—f6 9. 
Kh3—4,. |“ .Kb8-—d7!? 
(Bronstein bertindak sa 
bar, mungkin ja kuwa- 
lir. detigah. Gan 
e5 akan remise:” 10: 
dot. TEKI TIh 
Rxdil, Kg4 12.-Kh3, 
Kxe3: 18. Beby Ot 
0—0, Pd8—c7 11. Bf 
—el, Mh7—4g8 (segera 
11. ....e6' akan dja- 
tuh. 12. MxXe6, fxXeb 

..y 

e8 (antjaman berbahaja 25... 
e5) 25. Kg3—e4, Kf6Xe4 26. Pe2x 
e4, Pf4Xe4 27. Md3Xe4, Kdt—t$ 
28. Me4—f3, g5—g4 29. Mf3—4l, 
|Be8—g8 30. Bel—e5, Bd8—d5 31. 
'Ba3—a4, Bg8—g5! 32. Md1l—b3, 
Bd5Xe5 33. d4Xe5, Kf6—d7! (Lebih 
kuat dari pada 33...... BXe5 sebab 
putih dapat membalasnja dengan 
34. Bf4). 34. Mb3—di, Kd7Xe5. 35. 
Ba4—e4, Bg5xh5 36. MdiXg4, 
KebXg4 37, BelXg4, Bhb5Xah 33. 
Bg4—g7, Bad—f5 39. g2—g4, Bi5— 
f6 40. Rg1—g2, Rc7—d6 4l. Rg2— 
83, e6—e5 42 Bg7—g8, Rd6—d5. 
Putih menjerah kalah. 

  

PROBLIM No. 39 ,TEGAS TANGKAS” 
amhuri Klaten) : 

Putih: Rh4, Pa7, Bg5,   

  

R.P. Suroso: 
Nota /Mfasjumi' Amat 

Mengherankan 
AMAT  MENGHERANKAN 

adanja nota Masjumi kepada De 
wan Menteri, jang disusun bersa 

Menteri R. P. Suroso dalam ke- 
terangannja hari Kemis, Bagi Su 
roso, nota Masjumi kepada De- 
wan Menteri itu tidak lain ber- 
arti suatu dampratan dari 1 
satu partai pendukung Pemerin- 
tah, dimana didalamnja terdapat 
wakil2 (Menteri2) dari partai 
itu sendiri. Oleh karena Dewan 
Menteri pada umumnja mengha- 
dapi soal2 penting dan prinsipil 
mempunjai tanggung-diawab ko- 
lektip, maka sudah  semestinja 
Menteri2 Masjumi djuga menda 
pat dampratan itu, 

Tetapi anehnja, demikian Su- 
roso, nota tadi ' menurut ketua 

Mr. Burhanuddin disusun bersa- 
ma-sama Menteri2 Masjumi. 

Djadi Menteri2 Masjumi ikut 
memberi dampratan kepada De- 
wan Menteri karena Dewan Men 
teri tidak “dapat memenuhi tugas 
nja jang penting2. Dalam hal itu 

sa tidak ikut (kolektip) bertang 
gung djawab terhadap ketidak 
mampuan Dewan Menteri itu? 

Suroso, jang mengatakan: »Dji 
kalau tidak mau ikut bert 2 
gung djawab, lebih baik mengun 
durkan diri dari Dewan Men: 
teri”. 

Wadjib Putar 
Film Indonesia' 
Pemerintah Akan Ke 

  

PJAMALUDDIN MALIK da 
ri Persatuan Pengusaha Film In 

rabaja Rebo- malam menjatakan, 
bahwa dalam waktu singkat Pe- 
merintah akan mengeluarkan per 
aturan wadjib putar film2 buatan 
dalam negeri kepada semua 
bioskop di Indonesia. Untuk Dia 
Karta peraturan itu kira2 akan 
demikian: tiap 6 minggu, 1 ming 
gu sesuatu bioskop harus me- 
mutar film2 Indonesia, buat Su- 
rabaja 2 minggu dalam tiap 
8 minggu, dan kepada bioskop2 
jang sudah biasa memutar film2 
Indonesia diandjurkan, agar pe- 
mutaran film2 Indonesia itu dja 
ngan sampai kurang dengan pe- 
mutaran dalam tahun2 1953 — 
1954. 

  
  

GAGAL SEBELUM BERUNDING. 

Perundingan antara Sarekat Bu 
ruh Pekerdjaan (SBPU) 'Tjabang 
Pati II dengan Kepala Pekerdja- 
an Umum Djawa Tengah Daerah 
Pati di Pati pada tanggal 27 No- 
pember 1956 telah gagal sebelum 
perundingan dimulai, karena  pi- 
hak S.B.P.U, menolak berunding 
dgn wakil Djawatan jang diwa- 
kili oleh Wk. Kepala Daerah jg 
tidak bermandat. 

Perlu diterangkan, bahwa perun 

    

dingan tersebut: diatas utk mam- 
bitjarakan masaalah pemetjatan 
jang dilantjarkan oleh pihak Dja- 
watan terhadap  pegawai/pekerdja 
harian pada- kantor PUDT Dae- 
rah Pati sedjumlah 12 orang un- 
tuk tingkat pertama, jang akan 
disusul lagi dengan  pemetjatan 
tingkat ke II dan III sehingga 
pegawai/pekerdja harian habis,   

ma-sama Menteri dari Ma- 
sjumi sendiri. Demikian bekas 

apakah Menteri2 Masjumi mera: 

luarkan Peraturannja " 

donesia dalam tjeramahnja di Su »3 

Bb4, Kel, Kf3, Mg6, 
pion a3, c6, (9 buah)! 
Hitam: Rhl, Kg4, Bb6, 
Ma5, pion c7, e2, e5, 
f4, h5, (9 buah). : 

Putih djalan dulu mat 
dalam 3 (tiga) zet. Dip 
waban betul diberi ni 
lai 2. : 
Surat2 djawaban di- 
tunggu selambat2nja 10 
hari setelah problim ini 
dimuat dan dialamat- 
kan kepada “Redaksi 
Harian “Suara Merde- 
ka” Semarang dengan 
diberi tanda: ”Tjatur”. 

  
Djawaban problim no. 36 ,,Tiada 

Kekal”:1. Kd4—f5, ResXfi5. 2. 
Bc'—e7, Rfb—g5. 3. Be7—e5-mat. 

PA NUN Tenan. ». Reb—eb.. 2. e3—e4, 
Reb—e5. 3. Bc7—e7-mat. Problim 
no. 37: 1. Me?2—c4, MfI3XPh7. 2. 
Bf2—a2-mat. Atau L......, Me1x 
Bi2. 2. Pbf—a6--mat, dan lain2 
varianten. Bagi mereka jang be- 
tul djawabannja telah kami tam- 
bah nilainja untuk masing-masing 
problim 2 nilai. Hadiah : dalam 
minggu ini hadiah kami sampai- 
kan per pos kepada Chanif dan 
Nur Achmad Semarang, Sutarso 
Solo dan Tan Kwat Pie Madja- 
lengka. Nilai mereka jang 24 ka- 
mi hapuskan.. | ' ! 

Jang 

Sendiri/ — Ketjaman 

PENGANGKATAN N.V. SRI   

Sebab | &| 

Ibahwa hal itu semua menundjuk 

— Keterangan 

PBB hari Rabu malam, dalam 
si” di Hiongana dan .,agressi” 

Konsep baru jang mengarah 
ke-terselenggaranja hubungan jg 
terhormat antara pihak jang le- 
mah dengan jang kuat, antara jc 
Ikuat dan jang lemah. Hal ini nax 
pak sekali dalam perdjuangar 
rakjat2 jang terdjadjah melawan 
pendjadjah asing. Dalam hubu: 
agan ini Menteri Ruslan menje | 
but masalah Aldjazair, Cyprus, | 
Irian Barat dan Goa. Dalam ber 
tuk jang lain hal itu djuga ter- 
lukiskan dalam konflik rasial d 

Afrika Selatan, demikian Mente 
ci Ruslan jang  menjimpulkan, 

kan adanja keharusan orang 
menggunakan tjara berfikir jang 
baru. 

Adalah perbuatan bodoh usa- 
ha-usaha jang hendak menghen- 
tikan proses pembebasan di Asia 
baru dan Afrika baru, serta pro 
ses pendemokrasian hubungan2. 
nja dgn Barat. Pertjobaan2 hen- 
dak menghentikannja proses itu 
samalah artinja dengan hendak 
mengembalikan — djam sedjarah, 
suatu hal jang tidak mungkin de 
ngan semata-mata menggunakan 
kekuatan paksaan belaka dan 
sekalipun dgn menggunakan ke- 
kuatan bersendjata. 
Menghidupkan kembali sema 

ngat' kolonialisme dan penguasa- 
an kolonial, dengan selubung 
apapun, 'oleh pemerintah2  Ing- 
geris dan Perantjis — dalam hal 
ini saja menjebut  pemerintah2 
dan bukan rakjat2nja, kata Rus- 
lan — pastilah tidak akan mem 
bawa kebaikan kepadanja. Demi 
kian Ruslan Abdulgani. 

Irian Barat. 

MENJAMBUNG BikiTA mengenai pidato Menteri Lu 
ar Negeri Kusian Abdulgani dimuka sidang madjelis umum 

pada umamnja — seperti sebagiannja telah kita muat dihal: 
man depan — Menteri Ruslan Abdulgani menjatakan lebih 
djauh, bahwa menurut pendapatnja, peristiwa2 itu hanjalah me 
tuliskan meletusnja ketegangan2 jang ditimbulkan oleh perdjua 
ngan diantara konsep kekuasaan jang lama dan konsep jang 
baru dari kemerdekaan dan persamaan antara bangsa2. 

dak melenjapkan 

Meletasnja Ketegangan, 
Di Hongaria Dan Mesir ' 
Adalah jAkibat Perdjuangan Antara Kon-| 
sep Kekuasaan Lama & Konsep Jg Baru 

Menlu Rusion 

mengupas persoalan ,,interven 
di Mesir serta Timur Tengah 

ngan baru, tetapi. sebaliknja den 
menggunaka, "saluran PBB. hen 

“Iketegangan-ke 
tegangan jang telah lama ada”, 

Menteri Ruslap 'djuga menjata 
kan sesalannjay bahwa RRT hing 
ga kini masih, djuga terdjauhkan 
dari PBB. 

Demikian antara tain pidate 
Menteri Luar Negeri Ruslan Ab 
dulgani di Madjelis Umum PBB 
menurut UPsReuter (Antara) 

Libanon Akan Be.| 
rusaha ,,Netral” 
Dim Situasi Vi.F 
mur Tengah 

MOUSSA MUBARAK bekas 
menteri luar negeri Libanon dan 
kini mendjahat Direktur Djendral 
Djawatan Bea Tjukai mengata- 
kan di Hongkong hari Kemis 
bahwa negerinja berusaha untuk 
mendjadi suatu negara netral da 
lam situasi di Timur Tengah, Mu 
barak mengatakan bahwa politik 
Libanon ialah berusaha menemu 
kan suatu penjelesaian jang ,,la- 
jak” atas masalah2 jang dihadapi 
di Timur Tengah. Dikatakannja 
bahwa walaupun Libanon ang- 
gota Liga Arab ,,kami tidak mau 
memutuskan hubungan2 kami de 
ngan Barat”. (Antara). 

Kota MedanLum- 
puh Akibat,. 

Bandjir isa 
Bentjana (Bandjir. Jg 
Terbesar Sedjak 1933   Mengenai masalah Irian Barat 

Menteri Luar Negeri Ruslan Ab 
dulgani menerangkan, bahwa tje 
pat merusaknja hubungan antara 
Indonesia dan Nederland sangat 
disajangkan. Menteri menundjuk 
kan, bahwa sebab pokok dari- 
pada keadaan jang demikian itu 
adalah adanja persoalan Irian 
Barat jang berlarat tak terselesai 
kan, sebagai bagian tanah-air In 
donesia jg hingga kini masih di 
kuasai kekuasaan kolonial Be- 
landa. 

Mengenai pembatalan hubu- 
ngan Uni Indonesia-Belanda, di 
katakan oleh Menteri Ruslan, 
bahwa hal itu hanjalah berarti pe 

merintah Indonesia meniadakan 
kedudukan istimewa” Belanda 

dan membuka djalan ,,kedudukan 
selajaknja” bagi Belanda serta 

membuka djalan pula bagi ter- 

selenggaranja hubungan2 jang 

ajak dan normal” antara Indo 

nesia dan Belanda. 

» Adalah dan ar Pn de 
t memperbaiki hubungan :anta 

Ta Na vert kami: dan Nederland, 

maka sedjalan dengan usaha-usa 

ha kami dengan. "negeri-negeri 

Asia,-Afrika. kami kemukakan 

persoalan Irian Barat kepada Ma 

djelis Umum PBB”, demikian ka 

fa Ruslan Abdulgani. ,,Tudjuan 
kami adalah terang buka, untuk 
mentjiptakan - ketegangan-kktega- 
  

Soal Politik Dan Gula 
£ Bikin ,,Heboh" 

Beleid,Menteri Jang Dianggap Mendes- 
'Gvoweer Peraturan Dari Kk ementeriannja 

P.P.G.I. Djawa Barat 
Mengenai Kedudukan N.V. Sri Gula 

GULA sebagai pedagang-pertama 
oleh Menteri Perekonomian berdasarkan apa jang disebut ,,beleid” 
sebenarnja merupakan suatu ,,desavouering” beleid Kementerian Per 

fraksi Masjumi dalam Parlemen ' #Konomian itu sendiri sehingga menimbulkan keadaan tanpa pega- 
ingan jang sangat disesalkan, demikian pendapat Persatuan Pedagang Gula Indonesia (PPGI) Djawa Barat mengenai heboh jang timbul 
karena tanpa sesuatu prosedure tiba2 N.V. Sri Gula diberi allokasi 
untuk Djawa Barat sebanjak 1.009 

Seperti diketahui, Djawatan Per 
dagangan Dalam Negeri dan Pere- 
konomian Umum (dari Kemente- 
rian Perekonomian) dalam surat- 
nja tgl. 15 Sept-ember No. 48/C-I- 
5/DPPU telah ditetapkan bahwa 
PPGI itu sebagai suatu bedrijis- 
groep dalam sektor perdagangan 
gula antara lain dibebani kewa- 
Gjiban berusaha menjehatkan per 
dagangan gula itu. PPGI diwadjib 
kan djuga membantu pemerintah 
Galam penjelenggaraan suatu ,,ze- 
delijke. opvoeding” bagi peda- 
gang-pedagang gula dan diharap- 
kan dapat ,,afdwingen respect” da 
ri para anggautanja. 
Dengan tjara pengangkatan N.V. 

Sri Gula sebagai pedagang perta- 
ma di Djawa Barat jang oleh pe 
merintah sendiri telah ditutup 
bagi pedagang pertama, dan pe- 
ngangkatan ig berlangsung tanpa 
prosedur jang telah " ditetapkan, 
maka pemerintah seolah2 membe- 
rikan djalan kepada orang untuk 
tidak mengindarkan ketentuan? jg 
Nai ditetapkan itu. Demikian 

Selandjutnja diterangkan, bah- 
wa sudah mendjadi kelaziman pe 
ngangkatan pedagang pertama ha 
rus melalui Djawatan Perdaga- 
ngan Dalam Negeri dan Perekono 
nian, Umum setempat. Tapi  pe- ngangkatan N.V. Sri tidak demi- 
kian halnja. 

Keterangan Menteri Muda 
Perekonomian tidak benar. 

Berhubung ag pernjataan resmi 
dari Menteri Muda Perekonomian 
Umbas bahwa 70”, dari para pe- 
dagang gula pertama berselimut- 
'kan nasional, PPGI Djawa Barat 
menjatakan, bahwa itu tidak be- nar. PPGT Djawa Barat menegas 
pon sebulan. - an W semua pedagang gula 
pertama di Djawa Barat, ketjuali 
di Djakarta jang masih dipegang oleh Kian Gwan, adalah nasional 
tulen dan dapat diperiksa pada 
akte2nja, bahkan semua itu pun 
telah melalui screening. 
PPGI Djawa Barat mengakui, 

bahwa memang banjak pedagang gula tangan kedua dan ketiga ma 
- berada ditangan bukan nasio- 
nal. 

Bagaimana N.V, Sri Gula 
akan edarkan gulanja? 

Jang kini mendjadi pertanjaan 
bagi PPGI ialah bagaimana tjara 
nja N.V. Sri Gula akan mengedar 
kan gulanja jang 1.000 ton sebu- 
lan itu, sebab peredaran gula se- lama ini di Djawa Barat menurut ketentuan2 pemerintah dilakukan menurut keresidenan. Kalau keten 
tuan2 pemerintah inipun nanti di lenggar pula oleh N.V, Sri Gula 
maka ketenangan penjaluran gu- la, jang kini telah ditjapai di 
'Djawa Barat akan terganggu, 

singkan pemerintah dengan per- 
mintaan2 kredit, karena segala 
usahanja dilakukan dgn kekuatan 
kreditnja sendiri di Djawa Barat. 

| Seperti diketahui, allokasi 1.000 
ton sebulan untuk N.V. Sri Gula 
buat Djawa Barat itu menurut pu 
:tusan Menteri akan diambil dari 
allokasi untuk para anggauta 
PPGI Djawa Barat (Antara). 

Parlemen Ki- 
rim Delegasi 

£'Kepada Pres. 
Sekitar,Permintaan 

Berhenti Bung Hatta 
SIDANG pleno Parlemen Ke 

mis malam jang mestinja mem 

bitjarakan permintaan berhenti 
Wakil Presiden Moh. Hatta, t: 

dak djadi dilangsungkan, karena 
Panitia Permusjawaratan masih 
memandang perlu untuk  mengi- 
rim delegasi kepada Presiden Su 
karno di Bogor jang akan dilaku 
kan hari Djum'at djam 11 siang. 

Sesudah delegasi mengundju- 
ngi Presiden Sukarno. maka .se- 
landjutnja delegasi akan mene: 
mui lagi Wakil Presidem Moh. 
Hatta hari Djum'at pada djam 6 
sore. , 

Delegasi akan berapat lagi de 
ngan Panitia “ Permusjawaratan 

pada djam 7 malam dan Panitia 
Permusjawaratan akan memberi 
kan laporannja mengenai kundju 
nganrja kepada Presiden dan Wa 
kil Presiden itu, pada djam 8 
malam. (Antara) 

PIMPINAN GPII wilajah Dja 
wa Timur dalam statementnja jg 
dinamakan ,,statement politik ten 
tang mentjapai kestabilan dalam 
negara” jang dikeluarkan hari 
Kemis menghendaki, agar partai- 
partai besar bersepakat untuk 
mengangkat Dr. Muhammad Hat 
ta sebagai Perdana Menteri Re- 
publik Indonesia" sampai waktu 
pemilihan umum DPR kedua ke 
lak, 

Dalam pada itu Dr. Muham-   Ditegaskan pula, bahwa dengan 
melalui ketentuan? jang telah ada 
dgn perantara PPGI, bukan sadja peredaran telah tenang tapi djuga harga gula di Djawa Barat telah stabil: hal2 ini diketahui dan di 
akui oleh semua instansi pemerin 
tah dan oleh ivas, Selain itu 
PPGI pun tidak pernah memu- 

  
mad Hatta diharapkan dengan 
sangat kesediaannja menerima 
angkatan itu. Menurut GPII, Dr. 
Muhammad Hatta sangat sesuai 
dan mampu untuk mengatasi ke 
adaan kalut dewasa ini, Dikeluar 
kannja statement itu dikatakan 

HUDJAN jang turun sedjak tg. 
26 Nopember 1956 sore hingga ha 
ri Rabu telah menjebabkan ter- 
djadinja bandjir besar dikota Me 
dan. Dua buah sungai Gisebelah 
Barat kota Medan, jaitu Sungai 
Deli dan Sungai Babura telah mie 
limpah airnja sampai? kedjalan 
raya dan menjapu rumah? jang 
ada dikanan-kirinja. Di Gang Me 
riam tengah malam Rebo 2 buah 
rumah hanjut, 1 orang anak ketjil 
hanjut, di Pantai Burung sebuah 
rumah hanjut, disekitar kampung 
Aur air sampai dibubungan ru- 
mah. Seorang tua jang sakit dj. 
01,00 malam Rebo terpaksa dise 
jamatkan melalui bubungan ru- 
mah. Didjalan Padang Bulan dan 
kampung Mandailing (Petisah Da 

  

SELESAI DIBENDUNG. 

Bung Karno bilang: Repolusi 
belum selesai. 

Bung Hatta bilang: Repolusi 

harus dibendung. 
Seorang kawan Sir-pong bi- 

lang terus kontan mumet tudju 
keliling waktu dengar pernjata- 

an-pernjataan jang berlainan ini. 
Bagi Sir-pong sih, dia tidak 

melihat pertentangan, Repolusi- 

aja memang belum selesai. Ma- 

ka harus dibendung. Supaia se- 
lesai. Diadinja selesai dung, 

Kan klop ini 
   

    

1. 

Bung Hatta bilang: Karena tju 
ma pertimbangan partai? “sadja, 

maka dim kabinet sekarang, me- 
reka adjukan orang2-nja jang se- 

benarnja tjuma orang kelas 2 atau 

kelas 3 sadja. 
Djadinja sekarang ada mente- 

ri-menteri jang kelas 2 atau ke- 

las 3. K agita aa 

Sirporg iang sok djail ini tju- 

ihing. kepingin tahu: Apa diuga 

ada ja, menteri kelas kambing ? ? 

DOCTOR HONORIS CAUSA. 
Sekarang banjak pemimpin? be 

'sar kita jang terima gelar doctor, 

honoris causa dari Gadiah Mada. 

“Sir-pong utjapkan sjukur bah 
wa gelar2 doktor kehormatan jg 
diberikan itu chusus dalam ilmu 

hukum sadja. 
Dan mudah2-an kelak gelar2 

lang akan diberikan itu melulu 
hanja gelar Dr. hukum sadja. 

Sebab Sir-pong benar2 deg-de- 

gan, kalau kalau sampai nantinja 

ada pembesar-pemimpin kita jang 

diberi gelar Doktor. ...... ilmu 

teknik !! 
Bisa salah faham niii, Maklum, 

sesudah affaire Darsono jang ter 

kenal itu, kalimah ,,teknik” di In- 

donesia mempunjai arti jang isti- 

mewa banget.    

SIARAN RADIO RB. IL. 
SEMARANG, 3 Des. 1956: : 
Djam 06.25 Njanjian Nien. 06.45 

Bing Crosby. 07,10 Hammond Or 
gan. 07,30 Tembang Sunda. 13,15 
Radio Orkes Surakarta. 14,10 Pus 
paragam Indonesia. 17,00 Ujon2 
sore. 18,15 Rajuan Sendja. 18,30 
Ruang CPRAD. 18,45 Rajuan Sen 
dja (landjutan). 19,30 Orkes Radio 
Semarang. 20,30 Laporan Olym- 
piade ke-16. 21,00 Siaran Penera- 
ngan. 21,15 Dari dan untuk Pen- 
dengar. 22,15 Sandiwara, Radio. 
23,00 Penutup. 
SURAKARTA, 3 Des. 1956:   rat) rumah2 habis digenangi air, 

paling rendah setinggi pusat. | 
Sementara itu hingga berita ini | 

ditulis, kota Medan praktis se- 
olah2 lumpuh kelihatannja. Pega 
wai2 dan murid2 sekolah banjak ! 
jang tidak masuk. Djuga sekolah2! 
banjak tutup, sedang mobil2 d@ja 
watan digunakan .untuk memban 
tu korban bandjir. Pengungsi 
oleh ribuan penduduk ter 
'penduduk disekitar kiri-kanan 
Sungai Deli dan- Sungai Babura 
hingga Rebo siang masih terus 
berlangsung. Kantor Bupati Deli 
Serdang, Istana Sultan Deli, kan 
tor Djawatan Sosial 

  

si-pengungsi. Menurut jang dike 
tahui sadja dari 

watan Sosial. 
Sementara itu hubungan lalu-.! 

lintas keluar kota Medan praktis | 
tidak normaal. f 

Bandjir di Bindjei. | 
Berita lebih djauh jang diteri | 

ma hari Rebo mengabarkan, bah   kabupaten Langkat, djuga telah 
melimpah. Djembatan gantung jg ' 
ada disitu telah hanjut, sedang 
kampung Limau Sundai jang ter 
letak ditepinja telah ditutupi air. 
Pengungsian sedang berlangsung, 
tetapi sebegitu djauh diketahui 
tidak .terdjadi korban. Sementara 
itu orang menguatirkan djika hu 
djan turun terus menerus lagi, air 
Sungai Ular  didjurusan Selatan 
dari Medan (kabupaten Deli-Ser- 
dang) akan melimpah pula, sehing 
ga bandjir besar tidak dapat di 
tjegah. £ 

Bandjir terbesar. 
Sampai Rebo siang hudjan ma- 

sih terus turun di Medan. Menu 
rut keterangan2 jang diperoleh, 
bandjir jang melanda Medan se 
karang ini adalah jang terbesar 
sedjak tahun 1933. 5 
Bandjir jang “menimpa Medan 

mendjadi begitu hebat, demikian 
menurut keterangar jang diper- 
oleh, bukan sadja akibat erosi lan 
teran banjak hutan2 telah diteba 
ngi, akan tetapi hal itu ditambah 
pula karena tidak terpeliharanja 
saluran2 air (riolen) dalam kota 
Medan, jang kebanjakan: tertutup. 
Kuala2 sungai didaerah Sumatera 
Timur seperti diketahui banjak 
pula jang' sudah dangkal. 

Kepala Polisi Langkat hi- 
lang. 

Berkenaan dengan bandjir dika 
bupaten Langkat dapat dikatakan, 
bahwa Kepala Polisi Langkat Ko 
misaris Raden Jusuf, beserta se- 
orang supirnja anggota polisi, ha 
ri Rebo telah hanjut ketika mo- 
torboot jang dipergunakannja utk 
membantu korban2 bandjir disu- 
ngai. Bingei, Bindjei, terbalik se 
telah melanggar tali. Motorboot 
-itu dipergunakan Raden Jusuf 
luntuk memungut korban2 bandjir 
terdiri dari 6 orang, seorang di 
antaranja anaknja sendiri beru- 
mur kira2 15 tahun. Anaknja ini 
dengan 3 orang anggota motor- 
boot itu dapat diselamatkan orang, 
tetapi Raden Jusuf sendiri beser 
ta supirnja hingga sekarang ma 
sih belum diketemukan. 
Hari Kemis seluruh. kapal2 po 

lisi jang Sa Timur 

  
telah  diker: antuk mentjari 
majat Kepala lisi Langkat itu 
di muara, sungai Bingei. Disam- 
ping itu di Bindjai ada 2 orang 
lagi jang mati hanjut,  jaitu se- 
orang penduduk dari djalan Imam 
Bondjol dan,seorang tua dari kam 
pung Tandjung Bindjai, 

sebagai salah satu sumbangan, 
memberi djalan jang baik guna 

gara setjara tjepat. 

Statement itu menjebutkan pu 
la, bahwa dgn berlangsungnja pe 
milihan Ketua dan Wakil Ketua 
Konstituante di Bandung jg baru 
lalu, telah timbul pandangan2 
baru diantara partai2 besar se- 
perti Masjumi, NU, PKI, PNI. 
jang membawa pengaruh djuga 
dalam sikap beberapa partai Pe 
merintah. 

Situasi jang terdapat dikala- 
ngan Angkatan Darat, demikian 
statement itu, belum sadja da- 
pat diatasi sebaik-baiknjas pada   hal soalnja sudah tjukup lama 
berlangsung dan tidak boleh di- 

aah !tang. 19,30 Langgam dan Kron- 

telah mulai penuh dgn pengung- | 

Djam 06.10 Victor Silvester. 
06.30 Rajuan pagi. 07,20 Lagu2 In 
dia gembira. 07,30 Rajuan Subardi 
ni dil. 07,45 Lagu2 dari Maluku. 
13,10 Klenengan dari Kraton. 14,10 
Klenengan dari Kraton (landju- 
tan), 17,00 Dunia anak2. 17,40 Va 
ria Djawa Tengah. 17,50 Ruang 
an pemuda pemudi. 18,15 Gema 
Olympiade. 18,30 Sendja. Menda- 

:tjong. 20,30 Wajang Orang oleh 
'Karawitan Studio... 22,15 Wajang 
Orang (landjutan). 24.00 Penutup. 
JOGJAKARTA, 3 Des. 1955: | 
Djam 06.10 Orkes Frank Chacks 

dan lain? feld. 06.35 O. H. Teruna. 06.45 Nja 
njian Duet. 07.20 Dari Malaya. 
07,30 Gendang Pentjak. 13,16 Lagu 

daerah Sekip lagu Barat Populer. 13,45 Dari Pu 
(km 4 didjalan Medan menudju|lau Dewata. 14,10 Hidangan Siang 

dia ssii11.00  Dongengan Bindjei) ada 200 orang pengungsi | 2 "1 5 
jang mulai hari ini ditolong Dja 1115 Lagu2 Gembira. 17,40 Seni 

untuk ' kanak2. 

18,15 
Yang 
19,40 

Suara Daerah  Gajo-Alas. 
Irama Tango. 18,20 Orkes 
Kiem Khe Su Khung Hui. 
Seni: Suara Djawa. 20,15 Lagu? 
Indonesia. 20,39 Laporan Olym- 
piade. 21,15 Lembaran Bahasa Dja 

iwa. 21,30 Lagu2 Arab: 22,10 O. K. aa 
wa air Sungai Bingei di San baka AP an Peng PO, DJAKARTA, 3 Des. 1956: 

Djam 06.30 O.. H. Teruna 07,30 
Radio Orkes. Surakarta. 13,20 Ga 
melan. Kesepuhan. 14,10 Empat 
Sekawan. 17,15 Kesenian Lampong 
18.30 O.H. Suara Istana. 19,30 Il- 
mu dan Seni. 20,30 Laporan Olym 
piade ke 16. 21,30 Solisten. 22,15 
Orkes Melaju. 23.00 Penu up. 
TJIREBON, 3 Des. 1955: 
Djam 06.10 Orkes: Mosette. 06.20 

Langgam Gembira. 07,10 Orkes 
Seruling. 07,30 Bingkisan dari 
Studio Kita. 1310 Orkes Studio 
Bandung. 13,49 Irama Swing. 14,10 
Orkes Kr. Irama Baru dan Gam 
bang Kromong. 17,00- Siapa Tjer 
Gik siapa Gesit. 17,30 Siaran AP: 
18,15 Ruangan Penerangan. 18,301 
Permainan Gitar. 19,20 Orkes Kr. 
Ika Budaja. 20,15 Instrumentalia, 

20,30 Gelanggang Wanita. 21,15 
Ketjapi Tritunggal. 22,15 Orkes 
Gambus. 23,00 Penutup. 

Menteri Pereko. 
nomian (Tak! Se- 
Gi tudjuSGKSBI 

Petjah 
MENTERI Perekonomian Mr 

Burhanuddin menerangkan kepa 
da pers Kemis siang, bahwa ia 
tidak dapat menjetudjui perpetja 
han dalam Gabungan Koperasi 
Batik Indonesia, seperti ig telah 
terdjadi di Solo dengan berdirinja 
koperasi ,,Pamong Perusahaan 
Batik Surakarta”, Pada pendapat 
Menteri, dijalan memperbaiki or 
ganisasi bukanlah dengan meme- 
tjahnja. : 

Apabila pimpinannja andai ka 
ta tidak beres dan tidak mendja 
lankan kewadjibannja, maka pim 
pinan jang demikian boleh digan 
ti, tetapi keutuhan organisasi ha 
rus dipelihara. 

Perpetjahan GKBI seperti jang 
terdjadi di Solo hanja akan me- 
nimbulkan organisasi koperasi jg 
lemah2 dan hal jang demikian ti. 
dak dikehendaki oleh Pemerin. 
tah. Demikian Menteri Pereko- 
nomian Mr. Burhanuddin. (An- 
tara)i 

  

  
Statement GPII: Partai? Besar Spj 
Angkat Hatta Sbg Perdana Mentr. 

biarkan berlarut2 lebih lama dan 
luas lagi seperti sekarang ini, 

mentjapai kestabilan didalam ne|Wakil Presiden sudah memberi 
tahukan dengan pasti kepada 
Parl&men, bahwa ia pada tang- 
gal 1 Desember 1956 akan mele 
takkan djabatannja selaku Wakil 
Presiden. Keadaan seperti itu te 
rang menundjukkan adanja ' ke- 
tidak stabilan dalam segi kene- 
garaan, jang harus mendapat per 

Keadaan seperti itu dalam  si- 
tuasi dunia seperti sekarang ini 
kurang pada tempatnja. Demiki- 
an GPII Djawa Timur jang se- 
landjutnja menjatakan menghen- 
daki adanja usaha2 jang njata 
mentjapai kestabilan" didalam ne- 
gara jang seluas2nja, (Antara),   

Radio. 

hatian sungguh2 dari masjarakat ' 
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|. kalau ,,perang atom belum lagi 

. ngan mereka jg gigih. 

  

          
Selama —-kundjungani 4 

Nehru dan Chou aa an nee 
kan pembifiaraan politik penting. 

Diduga behva pembitiaraan me 

ngada |. 

         

  

    
    

teka jim akan meliputi seluruh | 0 1 Lengun pingharapany: 
lapan an ri jmasalah2 interna kg 12 jang dikemul 
sionah Mantu Pe Duga Tan "5053 beberapa facet: 
ERT untuh darat diterima men-| ayat sunvvuh2 mendjadi perti 
Giadi aprgnta POM Meben me. can ing mendalam — dalam naruh simnati ter soal ini, fu: Panen 

kadinet. Sebab amat banjaknja 
'— bukan kabinet.sadja — jang 
Itergantung dari persanjaan: mung 

kinkah' dalam waktu singkat ka 
3net menremba ikan kepertjaja 
“8 masjarakat dan gezagnja dgn 
nelakukan tindakan2 jang tepat 

2 Opi arang, Ka nan ea GADkaN Har 
tiliter Sovjet Se 

e 6 ibira n bekerdja bersama2?” 

dap 
akan tetapi seperti telah diketa 
huni Aosesa Tai ui negeri? 
Barat lainnia telah membiokir 
masalsh pembitjaraan perwakilan | 
Tionvkok dalam PBB. (Antara). | 

Hn namamu panen, 

  
  

  kesca tea 
    Ked: Kabinet ke-16 & 

     

  

         
sii "401 Dimta3 0 ne pertama jang diben harga Nanang 2 2 seru pemilihan umum dan Pond? . ini berumur 8 bulan, adalah sua 1 - tu kabinet t koalisi, terutama an 

tara partai2 besar jg telah kelu 
ar sebagai pemenang dim pemi 

PEMBESAR? A.S. mengata- 
kan hari Kemis bahwa Syria telah 
menerima  sedikit2nja sehargal'ihan umum (minus PKI), jait £ 40.000.000 perlengkapan Mili- jenoan Man daan ter dari Uni na Mg tahun dengan PNI, Masjumi dan NU 

masing2 mempunjai 5 kursi. Men 
djata2 kefjil dan truck2. Dikata 'eri2 Masjumi dalam kabinet se 
- ai ai bahwa pesawat2 karang ialah Wk. PM I, Keua- 

Sovjet ,,Mig” kelihatan ada di|osan, Kehakiman, Perhubungan 
Syria, tetapi tidak diketahui apa|dan PU & T. , tak 
kah pesawat2 itu telah' diserah-| Nota Masjumi pokok2nja ada- 
kan kepada Syria oleh Uni Sovjetflah sbb: . CN 
utau apakah pesawat2 itu hanja 
pesawat2 Mesir jang melarikan 
diri ke Syria sewaktu terdjadi se 
Tn Inggris-Perantjis kepada | 
M 

jang lampau termasuk tank2 ser: 

   

Perburuhan: Kabinet mempu- 
mal program pebangunan 6 ta- 
Jun: program pembangunan ini 
tidak dapat dilepaskan daripada 
»olitik perburuhan. Pembesar itu mengatakan bah-| ,.Maka kita melihat, bagaima wa Syria menimbulkan ketega- na serikat2 buruh jang extreem' ngan baru di Timur Tengah di-|Xiri makin hari makin meradja saat ketika PBB bekerdja mene- 

nangkan situasi disana. Lincoln 
White sekertaris pers Gedung Pu 
tih mengatakan bahwa Uni 
Sovjet telah mengirimkan banjak 
sendjata ke Syria tetapi tidak di 
sebutkannja  sendjata - matjam 
apa. Walaupun begitu dikatakan 
nja bhw pengiriman itu berlang-| 
puran di Timur Tengah. Tindak- 
sung setelah terdjadinja pertem- 
an demikian, kata White, telah jet. 
menambah pada ketegangan2 itu./ Perdana menteri Syria Sabri 
ALS. tidak terlalu Mena Pa en BER tAkan Hala debuah 
kan tentang djumlah sendjata jg ratkaber Map muat, dalam su 

diperoleh Syria dari Uni Sovjet , sama sa Tama Bam 
tetapi sangat chawatir karena pe apa jang dikabar?kan oleh pers ngiriman barang2 militer Sovjet asing dan oleh seorang djurubitja 

- ? kementerian luar negeri A.S akan terus berlangsung dan ber 5 2. jet £ jaitu bahwa alat2 sendjata S tambah (Antara). 2g Na 

lela.” Keputusan? Pp 
rupakan keputusan 
gi dari-pemerint 

4P jang me 
jang terting 

Masjumi itu baek Tea Tn 
asjur » tidak mere 

dulikan, dan bilamana La krachtproef,. maka terlampau se ring pemerintah mengalah. Akjl 
  

taan A.S. mengenai keda-|' 
Benar alat2 sendjata Sov   

telah tiba di Syria. 

KPR PPP, AAA 

3n nota tsb. pada achirnja | 
kami merasa perlu. mengirimkan| 

| seterusnja dikata 
nunda-nunda keputusan 

sama sekali tidak memperbaiki 

: 'beberapa hal terpaksa mengambil 
Syria membantah pernja- FWO 

'akan tetapi asal kita jakin bahwa 

Sesuatu itu (jang dianggap 
.nota tsb. dikatakan, bahwa se memuaskan), 

muanja itu menjebabkan timbulnja perasaan gelisah dan tidak : 

"Oleh karena itulah — demikij batnja ialah golongan ini makin 
lama makin mendjadi berani dan 
emogokan bertambah. 

Diharapkannja supaja pemerin 
ah dan aparat2-nja mengambil 
ikap, jang tegas dan tidak ma 

Idju-mundur. 
“Produksi dan devisen: Menge 
nai ini dikatakan, bahwa illegale 
occupatie dari tanah2 jang vital 
agi produksi dan devisen nega 

ra, terus meradjalela, baik di Su 
matera Timur. maupun di-lain? 
tempat di Djawa. Betul kabinet 
sudah. mengadakan UU darura: 
mengenai itu, akan tetapi UU di: 
rurat itu terlaksana sebagaim - 
na mestinja, akibatnja ialah be 
berapa sumber2 devisen iang per 
ting2, al. tembakau, kelapa sa- 
wit dll. lambat lau, tentu akan 
kering, 
“ Diharapkannja - supaja sosl2 
ini mendapat perhaiian jg sung 
|guh2 dan diadakan kerdjasam. 
Jang €rat antar, kementerian2 jg 

| bersangkutan dan apparat2 de- 
| ngan hati jang tabah. : 
| Perkembangan Tambang Mi: 
njak Sumatera Utara “dikemuka- 
kannja pula sebagai suatu tjon 
toh dengn mengatakan, - bahwa 
»tambang minjak itu merupakan 
permainan dari buruh: bukan 

mendjadi sumber kemakmuran, 
akan tetapi mendjadi sumber ko 
ate dan kekatjauan terus-mene 

   

     
    
   

Sesudah mengemukakan ba- haja kekurangan jang akan kita 
hadapi, dikatakan,, bahwa salah 
Satu djalan jang dapa: dilakukan 
untuk menambah devisn negara 
adalah ,,memperluas produksi di 
lapangan .pembangunan jang su- 
dah ada jang menghasilkan devi- 
sen, Seperti a.l. tambang minjak”. 

kan: ,,Terus me 
tentang 
askapai 
as pro- 

berlarut-larut, 

permintaan idjin oleh m 
minjak, untuk memperlu 
duksinja sampai 

keadaan”. 
Mungkin pemerintah dalam 

dakan2 1 jang ,,tidak populer” 
untuk men gatasi berbagai soal, 

apa jang dilakukan itu betul2 utk 
kepentinganan rakjat dan negar? 

  

  

meter, sedangkan medali2 perak 

djauh 63,03 dan 62,56 

interviewnja dengan wartawan? 

ria adalah sesuai den 

»memangiah keputusan untuk 
rakjat Hongaria oleh pasukan2 

pur oleh Uni Sowjet.” 
Lalu katanja “ menambahkan, 

»kami sungguh2 mengetahui bah 
wa propaganda jang bersifat me 
musuhi akan  mentjari keuntu- 
ngan daripadanja dengan menu- 
duh adanja intervensi Uni Sovjet 
dalam masalah2 dalam negeri 
Hongaria”. ,,Dan bagi pemerin- 
tah Uni Sovjet hal itu bukanlah 
hanja merupakan masalah hilang 
nja sedjumlah tenaga manusia 
dan benda, tetapi djuga pertang 
gungan djawab terhadap moral, 
»kata Kadar jang seterusnja me- 
nerangkan, bahwa ,,kenjataan, 
pemerintah Hongaria setelah 
mempertimbangkan jang pro dan 
kontra memutuskan utk memin- 
ta bantuan itu dan bahwa peme- 
rintah Sovjet setelah pula mem 
pertimbangkan jang pro dan kon 
tra memutuskan utk memberikan 
bantuannja- itu,  menundjukkan | 

    umumnja, pemerintah seharusnja 
udak usah ragu2 untuk meng- 
ambil tindakan2”. Demikian di 
katakannja. 
KEAMANAN: Mengenai ini 

Masjumi belum melihat keadaan 
jang menggembirakan. Keadaan 
di Sulawesi dikatakannja makin 
buruk. Keadaan di Atjeh makin | Am erika Su dah Mata Gelap ? genting. Bagian2 di Djawa Barat 

Kalau Perlu Akan' Gunakan Serdjata Atom 
Untuk Tindas ,,Agresi Kominis” 

. DONALD @UARLES, menteri angkatan udara A.S. malam 
Djum'at mengatakan bahwa Amerika Serikat telah memutuskan 

“ 

jang tadinja masih aman, diwak- 
tu jang 'achir2 ini sudah tidak 
aman lagi (Banten, Bogor: Suka | 
burii). Didaerah2 “jang tidak 
aman penjelundupan setjara be- 
sar-besaran meradjalela.   mempergunakan kekuatan atom apabila dipandang perlu guna 

menindas ,,agresi komunis”. Ouarles jang berbitjara pada suatu | 
pertemuan di New York selandjutnja ibahwa ia ingin menegaskan | 

4 : ditentukan hingga pada suatu 
tingkat jang dapat kita (A.S.) batasi pemakaian2 kekuatan per- 
sendjataan militer kita pertama2 pada kebutuhan2 dari perang2 
jang terbatas atau kefjil”, Ia katakan, bahwa ia ingin melepaskan 
»kesan2 jang palsu” bahwa kesanggupan? angkatan perang A:S. 
dan terutama angkatan udaranja harus dibatasi hanja untuk men- 
tiegah timbulnja perang total. (Antara). ... 

Z. Arifin: ,Tidak Mung- 
(kim “Ada (Dua Kabinet” 
Pendapat3JArifin Mengenai Suara2 “Jang 
Menghendaki Bung Hatta Mendjadi PM 

BERTEMPAT DISALAH satu ruangan Parlemen, Fraksi 
Masjumi pagi hari Kemis mengadakan rapat untuk mendengar 
laporan Djajarachmat, jang sebagaimana diketahui ikut duduk 
falam delegasi Panitya Permusjawaratan Parlemen jang ditu'" 
gaskan menemui WP. Hatta guna meminta keterangan2 ten- 

   

    

Apparat pemerintah dikatakannja 
makin lama makin lumpuh, dan 

thy. » 

perluan hidup sehari-hari, 

usaha membrantas korupsi.  A. 
'disebut perkara Lie Hok Thay. 
Masjarakat menunggu-nunggu di 

Dikatakan bahwa  gecoordi- 
neerd-optreden dari berbagai ap' 
parat pemerintah dan kemente- 
rian2 untuk menghadapi masalah 
keamanan ini belum kelihatan. 
Apparat pemerintah: 

Gikalangan pegawai2 timbul apa- 

ran gadji mereka tidak tjukup 
lagi disebabkan ena ke 

an 
fetapi disebabkan kehilangan 
rechtszekerheid, disebabkan oIch 
nfrebutan kedudukan dalam ap- 
parat negara atas dasar kepenti 
ngan partai”.  Dikemukakannia 

sebagai tjontoh pengangkatan Gu 
bernur Bank Indonesia. (Red.: 
Sampai sekarang masih lowong). 
Korupsi:  Diharapkannja 

dinamik jang lebih tjepat dalam 

  

g maksud Hatta untuk meletakkan djabatannj i Wa |adjukannja kedepan pengadilan. 
Lil Presiden mulai 1 Desember 1956. Peng nda. mehasni HE ena akan dapat mengembali 

Ketua Umum Masjumi, Moh. njaan2 mengenai persoalan Hatta 
Natsir. jang djuga menghadiri ra itu berkata, bahwa soal maksud 
pat tsb. atas pertanjaan2 ten- Dr. Hatta untuk meletakkan dja 
tang .,soal Hatta” itu menjatakan, batannja itu sama sekali terpisah 
bahwa oleh karena ,,Dwitunggal” dari soal kedudukan Kabinet. 
itu berarti ,,dua”,: maka perlu Zainul Arifin berkata, bahwa 
lah untuk djuga mengirimkan de kalau soal ,,meminta Hatta men 
I rasi kepada Presiden. Sukarno djadi PM” itu akan dibitjarakan, 
sehagai salah seorang anggauta maka terlebih dulu kita harus 
Dwitunggal itu. Sa y Imembitjarakan soal ,,kedudukan 
Dalam hubungan ini, tokoh kabinet” jang sekarang. Tetapi, 

NU, H.Z. Arifin, 'atas pertanja dalam pada itu Arifin menolak 
an2 pers tentang kemungkinan2 untuk memberikan djawaban, ke 
akan dimintania Dr. Hatta untuk tika kepadanja dimadjukan perta 
mendjadi Perdana Menteri, apa niaan, apakah kini sudah saatnia 
bila ia sudah tidak mendjadi Waluntuk mendjatuhkan kabinet Ali 

kan  kepertjajaan terhadap kabi- 

itu PM Janos Kadar mendjelas 
kan mengapa pemerintah Honga 
r 

" an-seruan kaum kontra revolusio 

adanja kebutuhan jang sangat ur 
gen untuk hal tsb.” Ia tegaskan, 
pemerintah Sovjet tidak hanja : 
bertindak mengachiri pertumpa- j 
han darah di Hongaria dan men- 
tjegah hidupnja kembali kapitalis 
me di tanah air kami, tetapi dju 
ga mentjegah timbulnja pepera- 
ngan jang mengganas.”. 

: Mengapa pem. Hongaria 
tolak sekdien dan penin- 
djau-penindiau PBB? 

Lebih landjut dalam interview 

ria (ang ia pimpin sekarang ini) 
menolak kedatangannja sekertaris 
Wendral PBB Dag Hammarsk 

joeld dan para penindjau2 PBB 

di Hongaria seperti jang diusul 

kan kepadanja? 
.Kediadian2 di Hongaria”, 

ta Janos Kadar, adalah soal uru 

san dalam negeri kami (Honga 
ria) sendiri dan kami memperta 
hankan kedaulatan negara kami. 
Tetapi masih ada segi lain dari 
pada soal itu. Penghentian tem 
bk menembak tanggal 13 Okto 

'b!. adalah suatu tindakan 
sebihak: kaum 'kontra-revolusio- 
n'r bukannia menghentikan tem 
hak menembak, tetapi malahan 
sebaliknia: memperhebat pertum 
pehan darah dan kekedjaman2. 

Dan ketika mereka itu diberi 
perlawanan, segala matjam seru 

| 
kal 

| 

bar 

ner mendjadi hilang  suaranja 
hingga pada satu hal: lawan te- 
rus, pasukan2 Amerika Serikat 
datang, lawan terus, pasukan2 

Tampak dalam gambar pelontar martil Amerika Harold Con- 
nolly (tengah) bersama2 Mikhail Krivonosov (kiri) dan Anatoli 
Samotvetov sedang memperlihatkan medailinja masing2. Connolly 
telah berhasil merebut medali emas dengan lontaran sedjarh 63,19 

Krivonosov dan Samotvetov dengan lortarannja masing-m: sing se- 
meter dalam gelanggang Ol -mpiade 
Melbourne, Na 

Janos Kadar Bela bi: 
'gunakannja Pasukt.n' 
«Sovjet Di Honggaria 
Djuga Merupakan Suatu Ta 

wab Thd Moral: Kata 
PERDANA MENTERI Hongaria, 

ya” (kedua2nja harian Sowjet) mengataka 
umum diketahui kalau adanja pasukan2 Uni Sowjet di Honga 3 gan perdjandjian2 dan pers 
tejah ditandatangani oieh pemerintah Hongaria 
tudjui oleh parlemen negara itu. 

kan sesuatu jang enak baik bagi pemerintah Hongaria mau- 

pasukan? A.S. 

ngan tertentu belum ten 

apabila pertemuan itu tidakmembel 
rikan hasil”. Perlu dikemukakan 

ta Pakar men 
mengkonsolidisikan semua: 
an-kekuatan rakjat giga 
madju. Tentu 
hadapi rintang 
telah memutuskan 
segala jang menghalang?2i @djalan- 

net, .chususnja jang mengenai diri PBB .datang. Dan banjak dikala 

saudara Ruslan Abdulgani”. De ngan rakjat jang tak mengerti Ia 
mikian pokok2 nota itu. (Antara)gi mana perbedaannja antara 

Gomulka: Dim 

| SEKRETARIS I Partai Pe 
mulka. Kamis   kil Presiden lagi. seperti dinjata Roem-Idham sekarang int. 

kan, ,sampai sebegitu djauh, ia| Dengan bersenda-gurau Arifin 
belum mendengar adanja sesuatu'mengatakan. bahwa tidak mung 
permintaan jang derhikian di 
partai2 pemerintah jang duduk/tidak. mungkin meminta 
dalam kabinet sekarang ini”, "orang djadi 

Tokoh NU jang selalu menge| agi kabinet 
lakaan diawabannja atas perta- diri... 

. PERDANA menteri Chou En Ma nada 
ai dimuka sidang gabungan pz Mesii 

lemen India pada hari Kami pas Brg? " esir 

Ten "1 Tepenengan terachir masih dalam keadaan bahaja — 
Ba Akon Ta “1 |Dia katakan, ' bahwa negerinja 
mereka. ang UNA bersedia untuk bersama-sama de 

ngan India mengusahakan pena- 

Perdana Menteri, se 
jang ada masih ber 

saat (Antara). 

    

   

       

        
     

Chou jang pa 

    
dang mengadakan . kundjun an kembali 'pasukan2 penjerbu 
resmi di India, katakan, bhw rak|dari wilajah Mesir. Selandjutnja 
jat India dan RRT: lapat mentja| dikatakan, bahwa negerinja dju- 

  

bersedia bekerdjasama dengan 
|India utk “mengusahakan diba: 
1 unkannja kembali kemerdeka- 
lan dan kedaulatan Mesir. , jang | 

    
   
   

  

  pai. kemenangan. 
kolonialisme  kelihatannja 
mendjadi lebih kuat dari 

karang ini rakjat Mesir 
tuan negeri2 jang | : damai penuh, hingga bebas dari agresi 
didunia ini akan mentjapai kemefdan tjampur tangan dalam ben- 
nangan terachir melalui j Aa a-| uk apapun. ha 

Oka aa . Diperingatkan Sleh Chou, bah 

Perdana menteri Chou ilwa sebab peperangan di Timur 
mperingatkan, “bahwa perda-| Tengah belum dilenjapkan “ dan 

mai dunia — terutama sekali! kekuatan untuk agresi masih ada. 

perdariaian di Asiadan Afrika Dia katakan, bahwa penjerbuan 

    

       

  

an Kerana 

  

1 

  

Dikatakannja, bahwa menurut 
dugaannja, para pendeta Kathp 
lik jang mempunjai kebebasan 
penuh untuk bergerak, tidak 

1 Lai Ramalkan Kemenangan 
Inggris-Perantjis di Mesir sebu- 
laa jang lalu telah menelandja- 
ngi muka jang djelek dari kaum 
pendjadjah jang tidak mau meng 
hentikan berkobarnja perang ber 
darah, supaja mereka dapat men 
tjapai kepentingan kolonial me- 
reka. 

Perbedaan pendapat tidak 
dapat dan  hendaknja djangan 
sampai menghalang-halangi per- 
hatian kita terhadap masaalah2 
lain2 jang lebih penting” demi- 
kian kata Chou. 

» 'Selandjutnja Chou menjatakan 
ejakinannja, bahwa berpedoman 

kepada kelima aza$ koeksistensi, 
»kita dapat. memetjahkan ma- 
saalah2 antara kedua negeri kita 
dan dapat melakukan usaha-usa- 
ha jang lebih besar bagi perda- 
maian di Asia dan didunia. 

  

    

landia'Jad Tak Ada Tempat 
Utk Lain Program Ketjuali 
Program Partai Pekerdja 

menerangkan bahwa dalam pemilihan umum 
iad., ,tidak ada tempat bagi program2 lainnja ketjuali pro- 
gram Partai Persatuan Pekerdja Polandia” (Kominis). Tapi 
kata Gomulka, kemungkinan ada untuk mengadakan kerdja 

Eun Ya : tai2 lain, diantaranja kaum Katholik progre- darikin ada ,,dua kabinet”, sehingga “ama dengan partaiZ lain, ' 
lain $ 

Pemilihan Po: 

rsatuan Pekerdja Polandia, Go 

akan menjaflahygunakan kebeba 
San ini dalam soal2 jang tidak 
ada sangkut-pautnja dengan aga 
'ma, dan bahwa mereka aka, me 
njokong negara atas nama selu 
ruh rakjat, ,,karen, mereka — 
seperti kit, semuanja — adalah 
putera2 dari satu bangs, jang sa 

a. 
Berita AFP dari Paris jang me 

ngutip kantorberita Polandia PAP 
mengatakan bahwa dalam pidato- 
nja tadi Gomulka selandjutnja me 
njatakan harapan agar supaja hu 
bungan antara Uni Sovjet dan 
Hongaria didasarkan atas prinsip2 
jang membimbing hubungan anta 
ra Polandia dan Sovjet sekarang. 
Dikatakannja bahwa. perunding 

an antara Polandia. dan URSS 
achir2 ini di Moskow ,,mungkin 
dapat didjadikan suatu teladan 
sebagai sifat2 jang ada dalam hu 
bungan antara sesama negara So 
sialis”. 
Menjambung berita PAP menge 

nai pidato Gomulka hari Kamis, 
seterusnja Gomulka mengatakan 
bahwa di Polandia ,,tidak ada 
tempat bagi partai2 bordjuis: ka 
rena kelas pekerdja tidak akan 
membolehkannja”. 
Gomulka mengatakan bahwa ne 

gara Polandia jang sosialistis, be 
bas dan berdaulat dapat memper 
besar kekuatannja dan mendja- 
min tertjapainja penghidupan jg 

  

     

dan perungu masing2 C'peroleh 

nggung Dja- 
dar 

Janos Kadar, dalam 
»Pravda” dan ,,Komsomolska 

n bahwa sudah 

etudjuan2 jang 
dan telah dise 

Dinjatakan olehnja bahwa 
memberikan bantuan kepada 
Uni Sowjet bukanlah merupa 

Witarsa (Captain) Ramang 

Oo 

.| Ritskin Tathusin 
Salnikov  Stratsov Issaev 

Igornotto Dahkachin Botsa 
Kutnatsov Tisheuko 

«. Yashin 
RUSSIA: 

    

Bintong Lapangan — 

INDONESIA: 
“0.1 Saelan 
Rasjid Chairuddin 

Ramlan Kiat Sek Liong Houw: 
Siang Liong Danu Him 'Tjiang 

Dalam pertandingannja jang 
pertama di Gelanggang Olympia 
de Melbourne, Kesebelasan Indo 
nesia dapat menggemparkan pa 
ra peminat sepakbola dengan 
bermain serie waktu menghada 
pi Kesebelasan Raksasa dari. Rus 
sia, jang oleh para ahli sepakbo 
la dipandang sebagai tjalon djua 
Ta Olympiade setelah  terlbik 
dahulu dapat menggulingkan Ke 
sebelasan Djerman jang kuat de: 
Agan angka 2—1. 4 

Pertandingan sore itu merupa: 
kan pertan: ingan jang seru. teru   

dan asukan2: 
PBB. Karena: itu bale an 
kil-wakil PBB di Hongaria da-! 
pat menimbulkan keragu2an di: 
kalangan rakjat. Beberapa golo-| 

tu sudah ' 
meletakkan sendjatanja”. 

»Sementara itu", kata Kadar 
melandjutkan, ,,mengapa diperlu- 
kan penindjau2 itu, kala di 
Hongaria telah ad . | a kira2 lebih 
dari 600 orang wartawan asing 
pada waktu itu dan merek 
mengetahui segala2nja pula. Apa 
bila bagi sekertaris djendral PBB 
masih kurang bahan2 dan buk- 
ti-bukti, kami telah menjarankan' 

a itu 

suatu pertemuan antara kami de penuhi pada waktu sekarang ini, 
ngan sekdjen PBB di Roma, teta 
pi kami tidak mau dipersalahkan 

| 
bahwa sekertaris djendral PBB, 
Dag Hammarskjoeld, telah menc 
lak usul mengadakan pertemuan 
dengan wakil-wakil pemerintah! 
Hongaria di Roma. Hammar: 
skjoeld lebih suka - berunding de| 
ngan menteri luar negeri Honga 
ria, Imre Hervath, jang kini te- 
ngah memimpin delegasi Honga 
ria dalam madjelis umum PBB. 

Garis dasar politik m. 
Hongaria. 2 

»Garis dasar politik kami,” ka 
djelaskan, ,,adalah 

untuk terus 
sadja kami meng- 

an2,.. tetapi kami 
mengenjahkan ! 

Nederlan 
ninggalkan 

kil Birma U Pe Kin mendesak 

U Pe Kin menjatakan harapan 
(Birma adalah salah 
keta2 jang mengenai 
dan Nederiand mengenai Irian 

Barangkali perundingan dalam 

Madjelis Umum akan mejakinkan 
pemerintah Perantjis jang demo 
kratis itu bahwa adalah bidjak 
sana apabila Perantjis memberi 

kan demokrasi sepenuhnja kepa 
da rakjat Aldjazairia. Dan ba- 
rangkali dapat mejakinrkan pe 
merintah Nederland jang demo 
kratis itu bahwa bagi negeri ini 
lebih baik apabila meninggalkan 
sua.u daerah jang telah ditakluk 
kannja dengan alat sendjata dan 
iengan perdagangan lebih dari 

3 abad jang lalu, maka melaku 
kannja dengan tegas tanpa sesua 
Ju siarat”. 

..Sekali pemerintah Nederland 
sudah mentjabut duri Irian Ba- 
rat, maka Nederland dengan su 

d Spj Lekas Me 

Desakan Wakil Birma Dalam Sidang 
Umum PBB 

DALAM SIDANG Madjlis Umum PBB hari Kamis, wa 

paja atjara pemberian pemerintahan sendiri dan kemerdekaan 
kepada negeri2 jang hingga kini belum merdeka Gipertjepat. 

satu anggotanja) mempertimbangkan seng 
Peranfjis dan Aldjazairia serta Indonesia 

tama antara barisan penjerang 
Russia dan barisin belakang Ir 
donesia, jang membela benteng- 
nja setjara mati2an dengan sege 
nap anggauta psdannja. Oleh Re 
  

nja konsolidasi itu. Kami tahu 
bahwa ada anasir2 kontra-revolu 
sioner dan ada orang2  tertentv 
jang telah kehilangan pegangan 
hidupnja sedjak itu, terutama be 
berapa orang dari golongan inte 
lektuil, jang setelah tenggelam da 
lam bermatjam2 pengaruh menga 
dakan segala matjam tuntutan: 
politik dan ekonomi. Dan tuntut- 
an-tuntutan mereka itu akan me 
rusak politik konsolidasi kami. 
Memang ada tuntutan? dari rakjat 
pekerdja, dan tuntutan2 itu me- 
mang sah, itetapi belum dapat di 

tidak dapat dipenuhi sebelum kec 
hidupan pulih kembali mendjadi 
normal, sebelum ketertiban dan 
keamanan telah terpulihkan kem 
bali seperti biasa. 

OL 

1 Ne 

Indonesia-kusia 0-0 
Kesebelasan Indonesia Menggemparkan 
Dunia Sepakbola Di Olympiade — Saelan 

Sebelah - Beberopa temaing Rusia 
Main Kurang Sportief 

(Sudah Dimuat Dalam Sebagian Edisi Kita Kemarin). 
PADA HARI KAMIS tanggal 29 Nopember 1956 di 

Gelanggang Oiympiade Melbourne telah dilangsungkan pertan 
dingan sepakbola dalam Babak SEPEREMPAT FINALE an 
tara Kesebelasan INDONESIA melawan Kesebelasan RUSSIA. 
Masing2 fihak telah menurunkan pasangan sebagai berikut: 

YMPIADE. 
Ke. XVI 

Wasitnja Agak Berat 

"porter RRI di Australia jang s& 

manja ialah para pemain depan 
|dan para pemain belakang sadja 
Imasing2 dari Russia dan Indone: 

kan dengan djelas bahwa kebaji 
njakan bola ada didaerah Indo 
nesia. Jang bermain setjara tje-J| 
|merlang sekali, dapat 
Bintang Lapangan” ialah kee- 
per Saelan. jang dengan tangkas, 
berani dan dapat menjingkirkan 
segala tembakan2 dari lawan, jg 
Kadang2 dilepaskan dari djarar Ji 
dekat sekali. jaitu 2 a 3 meter|i 
dari gawangnja, dan kita tjatat 
pula sekali ia terpaksa roboh ag 
tuk beberapa saat tatkala menu 
bruk bol. didepan kaki Stret- 
chov sehingga mukanja tekena, 
tempik sorak disertai tepukan ta 
ngan gumuruh menjambut Sae 

| 

sah pajah berusaha untuk 
berdiri lagi dan 
kan tugasnja untuk membela na || 
ma Nusa dan Bangsa dalam la-f' 
panga,, keolahragaan. 

Fihak lawan, setelah mengeta 
hui, bahwa mereka berhadapan 
dengan suatu Kesebelasan 
bertindak fanatiek sekali laksana 
Banteng Ketaton, memperguna- 
kan segala akal dan kepandaian 
untuk menundukkannja, djuga de 
ngan djalan keras dan permainan 
jang diluar peraturan2, antara 
lain kita tjatat peristiwa2 pemro 
tesan terhadap wasit Takinoko- 
shi dari Djepang, memegang bo 
la (Tizenko) waktu hampir dila 
lui oleh Danu, seranga, dari be 
lakang (Takuschin) terhadap Sian 
Liong dan serangan setjara ke- 
ras terhadap Saelan jang menda 
pat tjemohan siulan dan tereakan 
edjekan oleh seluruh penonton. 
Memang sungguh berat conse 

guentie dari permainan sportief 
dari putera2 Indonesi, ini, se- 
lain harus melajani lawan jang 
demikian beratnja, djuga bebera 
pa tindakan dari wasit tidak me 
ringankan beban mereka, a.l. be 
berapa kali ,.hands” oleh lawan   

Tentang reaksi internas'e 
1 

Kemudian dikatakan oleh Janos 
pula sekali ia terpaks. roboh ur 
Kadar, ,,reaksi dunia internasio- 
nal kini meluas dalam segala ma 
tjam dongengan2 tentang pemerin 
tah jang kini saja pimpin. Tetavi 
tak ada satupun jang mengatakan, 
atau dapat berkata, bahwa kami 
adalah suatu pemerintahan dari 
bankir2 dan tuan2 tanah. Kami 
adalah pekerdja, kami adalah pe 
merintah pekerdja dan tani, hanja 
kaum kontra-revolusioner jg men 
djadi sedih karena kenjataan bah 
wa kami adalah pemerintah dari 
kaum pekerdja “dan tani dan 
bukannja pemerintah dari bankir? 
dan Yinan2 tanah.” 
Demikian interview wartawan? 

"Pravda” dan "Komsomolskaja” 
menurut k.b. Tass. 

Irian Barat 

kepada Dewan Perwakilan, su 

agar Supaja Dewan Perwakilan 

Barat. 

sudah ditakdirkan akan berpeme 
rintahan sendiri dan merdeka 
tapi masih ada 100 djuta lagi 12 
hidup dibawah kekuasaan poli- 
tik asing. 

RRT & Diepang supaja 
lekas diterima, f 

U Pe Kin seterusnja berseru su 
paja RRT dan Djepang diterima 
jadi anggota PBB. ,,Kita tidak 
bisa memahami, bagaimana dae- 
rah jang disebut Asia — suatu 
benua raksasa dalam mana Ero- 
pa hanja merupakan suatu seme 
nandjung sadja — dapat diwaki- 
li sungguh2 - dalam - perbintja- 
ngan2 kita, apabila kedua nega- 
ra besar ini tidak diwakili dalam 
PBB 

Membela pendirian Mesir.   karels dapat memperbarui hubu 
ngan jang sudah lam, ada anta 
ra Indonesia dan  Nederland” 
..Saja berani meramalkan, bhw. 
hubungan itu akan  mendjadi 
lebih kuat dan lebih mesra, se- 
imbang dengan penarikan kemba 
li kekuasaan Nederland dari Irian 
Barat, atau akan mendjadi lebih 
buruk lagi daripada sekarans dji 
ka Nederland berkeras . kepala 
dan tetap menduduki bagian Ia- 
m- daripada gugusan Indonesia 
ini”. 

U Pe Kin mengemukakan bah 
wa 45 diuta manusis 

ANGGOTA D.P.R. Ahem Er 
ningpradja mengemukakan perta- 
njaan tentang pendjualan anak2 

grasi Rawamakmur, 
Selatan, seperti jang baru2 ini 

bagai 
Sosial dan Pegawai, berita itu 

se-olah2 sekali lagi dibuktikan, 
bahwa usaha transmigrasi jang 
mendjadi soal pokok bagi Negara 
Republik Indonesia dan rakjatnja,   lebih baik. 

sekarang (Antara). 

dibawah umur didaerah Transmi |kan pend 
Kalimantan 

telah dikabarkan. Chususnja se- 
Ketua Seksi Perburuhan, | 

sangat menarik perhatiannja dan | 
ia katakan, dengan kedjadian ini bul proses kemiskinan sedemikian, 

Dikemukakannja bahwa setiap 
argumen jang timbul mengenai 
masalah Terusan Suez adalah uru 
san PBB. Ditegaskannja bahwa 
Birma mengakui hak Mesir untuk 
menasionalisasikan  Suez  Canal 
.Comnany, dan bahwa Mesir dalam 
memelihara pekerdjaan di Teru- 
san Suez tidak menimbulkan se 
suatu provokasi apa. U Pe Kin 
seterusnja mengutuk serangan Is 
rael terhadap Mesir ,,Apa jang di 
sebut perang preventif, dalam ke 
njataannja tidak pernah preventif 
— perang ja perang!” Mengenai 
Hongaria, ia mengatakan bahwa 
rakjat Hongaria harus hehas utk 

jang tidak dilihat. dan selandjut 
nja meskipun Sian Long telah 
roboh menggeletak dilapangan h 
djau namun permainan ctidak se 
gera dihentikan, sehingga timbul 
lah bahaja besar karena adanja 
kekurangan dalam djumlah pe 
main2 ini. 

Hingga achir pertandingan se 
lama 2 X 45 menit stand tetap 
0—0, kemudian diputuskan un 
tuk memperpandjang dengan 2 
X 15 menit. Meskipun pada saat 
itu putera kita telah kelihatan 
dalam keadaan jang mentjemas 
kan (karena terlalu Telah), na- 
mun mereka masih dapat pula 
bertahan sampai wasit Takinoso 
shi: meniup ploeit untuk jang 
penghabisan kalinja, stand tiada 
berobah 0—0. 
Lebih Iandjut dapat ditutur-- 

kan. bahwa pendapat dari Repor 
ter Sepakbola terkenal WIL- 
LY MICHAEL dari ' madjalah 
World Sports” tidak dapat di-- 
laksanakan. Is berpendapat, bah 
wa setelah menjaksikan pertan 
dinga, antara Kes. Russia dan 
Djerman, sejogjanja Kes. Indo- 
nesia lebih baik mengadakan se 
rangan2 dengan 7 orang dibagi 
an depan sekaligus. Dari laporan 
pandangan mata reporter RRI 
dapat dikesimpulkan bahwa dju 
ga barisan depan kita terpaksa 
banjak ad, ditarik kebelakang, 
a.l. Him Tjiang jang biasanja men 
duduki tempat back-kiri, seba- 
gai kiri-dalam pada sore itu 
amat sering beraksi disekitar per 
tahanannja sendiri, membantu 
membendung arus serangan da 
ri lawan jang kebanjakan disu- 
sun dari kedua ,.wings”. 
Dengan hasi! draw 0—0 demi 

kian itu, maka diputuskan, bah 
wa Kes. Indonesis dan Kes. Rus! 
Sia masih harus bertanding sekali | 
lagi, jaitu pada - hari 'SAPTU 
TANGGAL 1 DESEMBER '56 
pukul 13.000 waktu  setem-! 
pat. atau pukul 10,30 waktu Dja 
wa. 
Sementara itu wart?wan AFP 

berpendapat. bahwa -pemain? In 
donesi., ,.janoc kalah berat tetrpi 
gagah-berani” berhasil menahan 
kesebelasan Uni Soviet jang ter 
sohor itu. dalam suatu pertandi 
ngan selama 120 menit .,jang me 
ngagumkan orang. jane pernah 
terlihat dalam sesuatu pertandi- 
ngan Olympiade”. 

Barisan belakang Indonesia 
menghentikan tembakan? bertu- 
bi2 deri barisan depan Sovjet ig 
menjerans dengan kerasnja. Tak 
boleh disangsikan lagi ' bahwa 
SAELAN adalah ,,pahlawan &: 
ri pada pertahanan Indonesia jg 
dahsiat” jang chusus dengan se 
mangat jang menjala-njala. tak 
tik2 tadjam. telah berhasil mens 
hentikan setiap nertiobzan 
let untuk mendobrsk si-keener 
ketiil itu. Pertandingan selesai. 
Seelan dipanggul diatas bahu ka 
wan2 dan penggemar?nia, 

Saw   Ca Oa DEAD, nasibnja sendiri. 

Pendjualan Anak? Dibawah Umur 
Dikalangan Kaum Transmigran 

dahan kemiskinan dari 
satu kedaerah lainnja. 

Sebab itu ia sangat mengharap 
jelasan dari pemerintah 

daerah 

tentang: : 
1. Sampai dimana kebenaran 

berita2 ' mengenai  pendjualan 
anak2 dibawah -imur didaerah 
Transmigrasi Rawamakmur itu? 

2. Apakah sebabnja sampai tim 

sehingga mendjadi sebab utama 
bagi. pendjualan anak2 itu? 

3. Mengingat pemerihtah untuk 
usaha transmigrasi ini menjedia k 

sekarang hanja merupakan pemin kan djuga biaja2, meskipun be- 
4 1 2 4 i 

(Disambung hal. 2) 

lum setjara mentjukupi, maka ter 
djadinja proses kemiskinan ini ti 
dak dapat dipahami,” melainkan 
bila djuga terdjadi kesalahan2 
lain jang mendjadi sebabnja, mi 
salnja ketjurangan2 di Djawatan 

    

    Kami 

                

  

sia, sehingga dapat kita gambar|B 

disebut | 

INASTEC N.V. 
1 

#(INDONESIAN NATIONAL STEVEDORING 

& 

lan Waktu ja meskipun dengan su 3 

melandjut- ||: 

3 

jang n 
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DJIKA TUAN/NJONJA MEMBUTUHKAN RADIO, RECORD 
CHANGER DSB. DATANGLAH TERLEBIH DAHULU PADA: 

N. V. ,SURACO” 
Dil. Gadjah Mada 5, SEMARANG, Tilp. Djehar 2400 

, 

baru terima: ” 

RADIO 
SUPERTONE type D. 1956/A 7 lampu Rp32.725”— 
SUPERTONE type D. 1956/AV (AD/DG) 1 3325p— 
YONFUNK type W.302 KKK 7 lampu » 3.223,— 
TONFUNK type W-250 6 lampu » 2.250,— 
GRUNDIG type 2045 W 2 2.630, — 
GRUNDIG type 2047 WZX (AC/DC) »3.648,— 
GRUNDIG type 3048 W/3 DI 4 lnidspr. 21 4875, — 
TESLA type 609 A, 6 lampu 2 1855,—- 

Auto-Radio (Djerman) 
BECKER 'ype Tripolis, untuk Mercedes 170 
BECKER type Brescia, untuk Mercedes 130 

. Record Changer 
ring disebut dan diutjapkan na- T #ARRARD type RC-80M dalam box aseli 

ARRARD type RC-90 dalam box aseli 
"HARGA MELAWAN — SETIAP PENDJUALAN SELALU 

DENGAN DJAMINAN SERVICE! 

| “Aan A0 A2 0 Ta TO ML LA LP “2 ML La TA TM 

  MPA PRA RR SR RR RMRKANNANA, 

CORPORATION) 

SEMARANG 

PENGUMUMAN 
| Kepada segenap langganan diumumkan bahwa mulai tang- 

'igal 28 Nopember 1956 pembajaran2 hanja dianggap sjah apa, 
bila kwitansi2 ditanda tangani oleh kedua kuasa tersebut dibawah 

lini, ja'ni: e 

. 1. Sdr. Soeradio, dan 
2. Sdr. Moh. Koesen. 

Semarang, 28 Nopember 1956. 

. 

DIREKSI dan DEWAN KOMISARIS 

INASTEC N. V. 

Ibas MI beeeabebeaeeuh & 

NM KAM ML LM BONE AOA BARA 

TT | Tg PRO RAPI!!! PRO RA , 

Itulah pedoman ACEHLI GUNTING RAMBUT 

»SA'ER YA” | 
Di dj. M.H. Thamrin (Kembangpaes-baru) 37 Semarang 

Sengadja dibuka tiap djam 16.00 — 22.00 gag! a va - : 
Jntuk melajani Saudara2 jang ta' sempat,” 

  

1 ktu pagi dan siang hari). LW GI   o 

SEKSAMA GAJA — SOPAN 

SEKALI! MENTJOBA, TETAP DIADI LENGSANAN ai 

Yarief tetan biasa! : Istimewa alat2 serba bersih ! 

ANANAIA INN ANN ni a 

ang argung erngengangpag PP LL 
Plt 

Ah AMA T YANG “bb . 

UNTUK MELIHAT TJANDL 

Horobudar, Prambanan 

| Dan Tari'an Djawa: . 

HOTEL GARUDA 
JOGJAKARTA 

MALIOBORG 24 TELP. 113-114 

Me Jl Ia 

  

Pabean 

ka) 
»DeSpaarbank Te Semarang 

MENURUT PASAL 12 ANGGARAN DASAR, MAKA 
BUNGA TAHUNAN ATAS BUKU2 DEPOSITO UN: 
1UK. TAHUN 1957, TETAP TIDAK BERUBAH, 

aka 

IALAH 315, 
“Direkt 

Semarang, 30 Nopember 1956. 

SEKKAKAK: 

ur 

AAN SL SL KMK BER EKA KAKAK KE AE 

PERSATUAN GURU2 PENDIDIKAN 

SsMASSA”. 
BOND DJAWA-TENGAH DI SEMARANG 

EMARANG PETERONGAN TENGAH 105: MENGETIK, 

Ta ADMINISTRASI. 5 BULAN: 
romb. baru 5 DJAN. hari Slasa-Djum'at djam 17 — 18.30 
tiap2 bln. tambah murid. 

BAH. BELANDA tambah romb. djalan 2 bulan. MODK 
VAK DAN BORDIR misih trima murid. Modevak Rp. 15,— 
Bordir Rp. 30,— sebulan. 

KURSUS VAK MENGETIK DAN ADMINISTRASI DI LAIN2 
TJABANG : SALATIGA Djl. Tuntang 46, UNGARAN Djil. Ge 
nuksari 242, AMBARAWA Djl. Stasiun 23,, KENDAL Djil. Mes 
djid 3, DEMAK Djl. Ki Palembang 999, : KARTASURA Dj: 

' Kranggan 6, DJEPARA Djl. Panggang Tengah, REMBANG Djl 
Pasar 3. 

ee makes ana siwa Maa SPAN AA MAPAN Aa Lea Ga PANTAI 

Tag ANA SIX An Aa ML AL LA Ie AA aa 0 AI AR 3 Aa 0, 

PERINGATAN TERACBIR 
PERINGATAN PADA: 

Tn. Siem Kiem Tjhoen 
di BANGILAN (Djatirogo) 

iOleh Mr. Tan Siang Swie berkedudukan di Semarang, atas nama 
En. LIE HING LIEM, Soembergirang VI/1 Lasem 
Mengenai sisa pindjeman "uang sebesar Rp. 5000,— 

(Lima ribu rapih) 
Harep lekas dibajar antara tgl. 21/11-56 sampek 1/12-56. 

Kalu tida akan di ambil tindakan semestinja,. Sekian. 
Tertanda, 

(Mr. TAN SIANG SWIE) 
Ta SM ML 2 Aa Ta 0 LO AU 0 Ta 2 Ra UP th 
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INI” No. 25 

    

  

Transmigrasi sendiri. wi 3 : - ya # 

Panah Sega P Na aan 
san Hanan sadis on TO PARIS : 
susnja jg. mengurus transmigrasi : "4 

Aa Dah Sian “aluana| 2 WITH LOVE: 
emungkinan2 ketjurangan itul & soOLo Technicolour si 2 

adalah lebih luas. (Antara). 2 mamamamamaa ma 2nt 

Antara lain isinja : aksi ,,Andjing Merah" diudara—Soal batas kepentingan 
sendiri?dan.kepentingan umum-Orang”jang"pertama kali keliling dunia 
dlm 8 tahun —Hindarkan salah tampa dlm sepak bola —Siapakah manusia 
Pertama itu-Dan kisahnja. . . ..Terdjiret Selendang nylon“. 

APU MAINAN KPA MPA . 

| P  



  

TAN SY MA Raga Ta tan ke nga 

     .. 

  

IP aruaTg | |P“w ST. NICOLAAS CADEAU 
SPEDA ANAK Model SPORT ukuran 18 inch 

ae 

matjam2 merk. 

Masih dalam persediaan. " 

SPEDA MOTOR merk D.K.W. UNION 

Al Croom 125 cc. model 1956. 

BROMEFIFTS merk ,,RAPI D”. 

“1 Fa.H. ABDULKADIR 
Dil. GADJAH MADA 10 SEMARANG TILP. 1954 

STAF ANGKATAN DARAT SN 2 P3 
| DIREKTORAT ADJUDAN DIENDERAL 

PENGUMUMAN 
av - Kn Nomer: Peng- 22/11/1956 ai 
g : ! Kaka | I. Markas Besar Angkatan Darat memberi kesempatan kepada para Pemudi Warga Negara 

Ba Indonesia untuk dididik mendjadi : 

AN na 

  

  

  

  

        —— 
mma 

— THE GENUINE os KAL 
FOR YOUR VEHICLE —        

  

     

  

   

  

  

  

  

  

  

  

    

  

Sole Distributors for Indonesia 
NM. HIN YOE Bodjong 27 - Semarang 

  

   
    

DJURU KESEHATAN 
II. .Banjaknja tjalon2 jang akan diterima: 225 orang. 

PA ng 
      

  

      

  

  

.&N & , : aa , N d6 HI. Para pelamar harus memenuhi sjarat-sjarat : Des ND Sera an PA ab ab IE Seakan ya lafal eno elo) No.10 TELP.1620 2 aa SG Pehka 1. Serendah2nja beridjazah Sekolah Rakjat 6 tahun. $ DJAM UTK. PESAN TEMPAT: 
: 2. Umur antara 17 — 20 tahun dan belum pernah kawin. E Tuak" 5 Geram” Ni Kiman : h 3. Berkelakuan baik (keterangan Pamong Pradja atau Polisi). “Rex” » "Orlog” 1 “Gemild— 5 MTS.9- 90-8, “. DAPAT BELI DI SELURUH TEMPAT, 4. Berbadan sehat (keterangan dokter). 2 Gris - Indra - Royal 10-——11—| . / : : 1 5 $ 5. Tinggi badan serendah2nja 1.50 m. 5 Naga Ba — : ———-- - T k d : 8 6. Bagi Dean jang bekerdja pada suatu Instantie diharuskan minta idzin / keterangan 6 . & Ss 7 : 1 : 

ari Kepala Kantor jang bersangkutan. zh 2 $ 
ta »REX”" 5.7... (17 th). : a Pp an ang siapa ... 1. Bersedia mengadakan ikatan Dinas terhitung mulai tanggal lulus udjian penghabisan, K6 EXTRA: INI SORE dj. 3.00) 

untuk selama jang dipergunakan untuk beladjar atas biaja Negara, ditambah dengan se- Ea » BESOK PAGI 11.001 . 
  

    

“N Nana 
orang tua / wali, untuk masuk dalam Angkatan Perang. 

EXTRA: Saben Sore dj. 3.00 
VISEA VESION: 

“ Dean Martin-Jerry Lewis 

9. Sanggup ditempatkan diseluruh Indonesia (surat pernjataan). 3 . 
IV. Lamanja Pendidikan Djuru Kesehatan ialah 1 tahun dan setelah lulus udjian penghabisan 

akan diangkat mendjadi pegawai negeri Golongan B2:1 P.G.P.N. DSIKA TUAN PPENDAPAT | Kara mama 
: 

3 Surat permohonan harus ditulis sendiri (tidak di-tik) dan disampaikan kepada: 

: , | : Tae kurang-kurangnja 3 tahun. Ban 2 : » BESOK SORE . 3.00 2 NX " Na . : cd 8. Pelamar jang masih mendjadi tanggungan orang tua / wali harus ada idzin tertulis dari 
Ca 

    

   
  

Sh. MacLaine - Dor. Malone | (Ea 
. me »ARTISTS AND MODELS” : PE 1. Kepala Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat, Djalan Dr. Abdul Rachman Saleh Dja- Bi 1 Color Technicolor 

karta: untuk daerah Djakarta Raya. 
gi , by : ) S5 

VE CENFA Kepala Djawatan Kesehatan Terr. I. " TINGGAL SEDIKIT MALAM. 
5 Djalan Serdang 4 Medan: untuk daerah Sumatra Utara. 8: »LUX” 57.0. (17 th.) 

. Kepala Djawatan Kesehatan Terr. IE. EXTRA: INI SORE dj. 3.00 
” BESOK PAGI 11.00| - 
aa BESOK SORE . 3.00 

Taun VISTA VISION 
2 Paul DouglasJohn Derek 

Kn J. Lawrence - Cesar Romero 
' »THE LEATHER SAINT” 
TINGGAL SEDIKIT MALAM. 
»GRAND” 5.-7.-9.- (17 th) 
EXTRA: Saben Sore dj. 3.00 pe 

(Widescreen) @ : 
at Ssw. Granger - Jean Simmons Dan dimana... 2 » ,FOOTSTEPS in the FOG” #N in aa r : (Color by Techwikolor) 7 Napas jang segar senantiasa diperlukan. Dalam 

Ps 

3 
Benteng Palembang, untuk daerah Sumatera Selatan. 

4. Kepala Djawatan Kesehatan 'Terr. III. : 
Djalan Ambon 5 Bandung: untuk daerah Djawa-Barat. 

5. Kepala Djawatan Kesehatan Terr. IV. ' 

6 

zK 

8 

£ segeralah minum obat 

tablet “Aspro” dan Tuan 

akan tjepat mendapat 

    

Djalan Karang Asem 8 Semarang, untuk daerah Djawa-Tengah. 
Kepala Djawatan Kesehatan Terr. V. 
Rampal Malang, untuk daerah Djawa-Timur. 

. Kepala Djawatan Kesehatan Terr. VI. 
Djalan Djawa 9 Bandjarmasin: untuk daerah Kalimantan. 

  

. Kepala Djawatan Kesehatan Terr. VII. sadar T 
» Djalan Sjahrir untuk daerah Indonesia Timur dan Nusa Tenggara. 

P keringanan. - Dengan disertai lampi ran-lampiran : : $ 1. Riwajat hidup rangkap 3. Ia 
2. Salinan idjazah dan daftar angka2 raport terachir jang disjahkan oleh kepala Sekolah 

    

  

   

   
    

  

   
    

      

   

  

   

    

    

“Aspro 

didjual di : 

lebih dari 100 4 
negara. 

    

    

       
    

     

         
    

   

        

   

    
     

     

       
   

    

   
   

     

   

   

     

      
    

  

   

     
     

   

   

atau Instantie Pengadjaran setempat rangkap 3. 
2 1 

2 : 
3. Keterangan2 seperti termaksud dalam ad. III masing2 rangkap 3. 

ee 4. Pasfoto 3 buah. 

2 VI. Selama dididik para pelamar diharuskan tinggal diasrama dengan mendapat ne, per- 
5 lengkapan, alat? peladjaran dengan tjuma2 dan mendapat uang saku menurut surat keputusan 

K.S.A.D. 'No. 136/KSAD /Kpts/1951. 

aa aan pekerdjaan dan sesudahnja, Tuan selalu ber- sia Pkl can amanah BOR 
#ROYAL" 5715 ta), . Mad pa an Marlia Hapdi — Sotis gaul dengan banjak orang. Pemakaian Mentasol # /h, 4 pen ima Moh. Mochtar - Yose Lantua i abal gosok. gag i 1, 4 e ) 

»MUSIM MELATI” : i i 7 
5 R5 dengan teratur memberikan kepastian, bahwa SERI SN tg: ui Tuan akan diterima dengan senang 

Film India e he Da na 

“'Tekst Ind, - »DARD-E-DIL 
i 

VII. Surat2 permohonan jang tidak memenuhi sjarat2 tsb. diatas tidak akan diperhatikan. 
VM. Pendaftaran ditutup pada tanggal 31 Desember 1956 setempel post. 

IX. Surat-menjurat mengenai Pengumuman ini tidak diadakan. 

Bandung, 21 - Nopember - 1956. 

WAKIL ADJUDAN DJENDERAL ANGKATAN DARA1 
R.S. GONDODIPOERO 

MAJ. NRP.: 15433. 
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INI MALAM PENGHABISAN: 
Be in ROKY”. 57 (17th), 
pa Anr Biyth - Edaund Purdon 
"0 THE STUDENT PRINCE” 
ec " (M.G.M's in Color) 
g INYMALAM PENGHABISAN. 

INDRA" 4457.9.15 (17 tb). 
Rehana 3 bea »SAGAI 

DJAGALAN 5.7.4. (17: th). ata 
INI MALAM PENGHABISAN Bu NI 

(Li Tsing -. C. Chean Chean PENESU KAN San 
SUL:HUNG LING” : 

  

     020/zv1-36 

        

    

  

  

BEE ne aa Met PA | 

Patuhilah nasehat baik se- | | N ja ENTERO-VIOFORM 
orang jang berpengalaman, : ia dos en baka aa 
minumlah “Aspro” untuk ber- » Amoebe Dysenterie 
bagai matjam penjakit, ter- » Medjan 

      

  

  

  

   

   

  

        

    
. dan kuat | 

  

    
  

  

  

        PS MEP RA ig. ana 2. | masuk : 
: Pee Ng aan NO NAPASISEGAR: MULUT. SEHAT Pp : 
Baru trima lagi: NA Natan egal demam 5 

BILI BALEY | : Kepala pusing sakit gigi : “See You Later Aligator. : - The Baper Boy | rn Meat 5 Pepe 
Tan Mn Re NN nan : : al The Great Pretender. . : . ulana P3 Te | & »... Only You. — IBITUNGGU: — FREDERICH MARCH — JOAN BENNETT 3 : 5 DEAN MARTIN: | "GRAN D” TRADE WINDS”    

    

    

Djika Dokter tidek 
memberikan peraturs 

INNAMORATA Etc. |Sebuah film dengan sekaligus memperlihatkan dunia kedjahatan 
»PARADISE” RECORD jang bermeradjalela di Hawai, Djepang, Shanghai dan Indo Tji- 

  

  
  

  

    
  

  

    

  

            
  

      

AN NOREa jani ta an Jain 3 kali sehari | 5 SEMARANG. I5YAGATAN” BESOK MALAM PREMIERE 200700900 & — tutahiag | 
Chiang Fang — Siao Wen — Wu Fung dalam: | 

K MALAM mentok "TAN SANGONIO” (Kei na 2 KANAN Nana | BESOK MALAM PREMIERE!| pilm klasik T iongkok Selatan (Amoy) dengan berbahasa Hokkian MAA MA han Cak @#NORA" AI 1MC9A8  Limih paling, eemasihur. Toko Mess Dgshik Ne Kak ag sap amp Nsp! tablet memakat merk Ciba "ROXY” 5.00-7.15-9.30 (17 th).f - 3GO HONG LIEN MALAM L! Sean NA PENA bga ba 
: a Dj! PRI A -1 ' . 

Pena La, STEWART JEAN Ka Ba ma Kakak saia Da sanam : SEMARANG    

   

aa LL LL Ta LL LL LL 

  

   

    

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  
TANGAN, SINGER, LINDA, 

  

AN: 5.007.00 9.00 , GRANGER - SIMMONS | ” : | (utk. 17 th.) Mai 2 2 3 & " AR/ (Bantulah 5 bang (rss | | Hadiah? Bagi Hari SINT NICHOLAAS: 
: Sa aa Tibo PENA IA PILIHLAH MANA JANG TUAN M I (Widescreen) CoLor ex TECHNICOLOR | DAN NJONJA SUKA SEMUANJA, # .. 8 : BN : t DISEDIAKAN SERBA LENGKAP! ' Tjinta segi-tiga jang menuntut pengorbanan djiwa ! : 2 

Lag 0 aa 8 “Ta 8 “Sa 2 Ma RP Ra “nd US Wa RO Kia Ran Pia Oa : : 
: | 

: 5 2 , i Besok tg. 2 Desember - ! LUX” TINGGAL SEDIKIT MALAM 5.00 7.00 9.09 (17 th.) sn TN Extra: INI SORE 3.00/BESOK PAGI 11.00 & SORE 3.00) hari Minggu j.a.d. | | 
Baru Terima: de DIBUKA SETENGAH HARI. SALON, dan KAB., MESIN : 

|           
  

: Ji Pararanaan PrRSANN : ! 

ag Me PAUL DOUGLAS DJUGA SUDAH KAMI SEDIAKAN SEGALA MATJAM BARANG2 UNTUK 
SBB BLU KE KA ERER KKS EKA JOHN DEREK : : EF KUMAR Aa NA INI MALAM DMB. JODY LAWRANCE Ke MENJAMBUT / KEPERLUAN 

NALINI ti zr , 3 "REX” 5.00 7.00 9.00 (17 th) au , Re 

JAYWANT S9 TERIMA LAGI MODEL BARU Extra : INI MORI alam SUN | CESAR ROMERO € , SA Na Peraj aan Hai NATAL! | 
GEETA Bisa lihat di ETALAGB kami. 3 BESOK SORE di. 3.00 naa Truex Penny ag anpeejar aa se. ! 1 

BALI : "ORION”. 5.00 - 7.00 - 9.00 Richard Shannon” Pa an ag $ HARGA2NJA TETAP KONGKUREN! 
PAKAN TEKS BAHASA INDONESIA : —  Jextraz SABAN SORE djam 3.00 : 4 

Kisah jang mengharukan tentang seorang pendeta terpaksa harus | 

- 5 M O Z A L Satu kisah nan Mani terdjadi 1 ist “5 ision) 

, idewasa ini di Ibu-kota ! 
IZALF WASIR (AAMBBIEN) 

Direekion MOHAN SINHA - Music PT, GOVINDHAM 
Niimbor dan Diedorkon oleh PERSARI FILMS 

Wekil Tunggal untuk Ijowo Timur 

JNDIAN FILM DISTRIBUTING COMP SURARASA 
     

  

  Po TOKO ,HIEN”| 
BODJONG 25, 

  

  
  

  

  

          

     

  

    

    

      

    

  

  

     
    
       
   

Susu combinasi jang terhebat. , jang an Nabi aa Ea naik ring untuk mengumpulkan uang... 1 3 : TN s E MARANG. kung .. Drama, Aksi, Sihir dan |dahnja terha 
SR Re SS MA MA AR Tn Bi ANN NE SS tari?an jang adjaib dan meparik | WASIR. 

... ngan . bati 11” na Harga Rp. 20,— TWO-SEAPZW 5 MV RECKON THIS IS N LOOKS LIKE      

      
     

  

# TARI DIDALAM OMBAK |Terbikin oleh: (eh 

Film India terbesar dengan 3| Tabib M.S. RAH | 
bintang raksasa! '''|Dapat beli di toko2 obat. 53 

    
     
     

   

WHERE MY COWHANP | SOMEBOPY 
FOINP IWO-SIMPOW'S / PUG A HOLE 

YOU..ITG JUST THAT. I 
UNDERSTAND POP! HE'S. 4 
NOT A WELL MAN/ 8 

FRIEND! FINDING 
HIS HORSE ABAN- 
PONED ON THE 
RANGE COULD 
MEAN SOMETHING 
HAS KAPPENED TO 

HIM, MISS 
GAINES! 

PVE GOT Nak AGAINST 

       YOU SEEM @LITE 
CONCERNED ABOUT 
THIS INDIAN NAMED 
TWO-SHADOW, MR, 
ROGERS! WHY? 

MObELSI! 
MUSIC! 

     

      

. 
& 

Ya
 

1. 

P
E
R
N
A
P
A
S
A
N
 
K
U
A
L
A
 

AN
 A

T 
Pe

ra
 

en
en

g 

    
     
    

PAP IS FEUPING 
WITH ME OVER 

  

ANU, 
Tjerita Cari hati ke-hati tentang seorang laki2 jang harus me- 
rebut kembat: fjinta-kasih isterinja jang telah ditinggalkan-nja 
selama & tahun !       

       F TEE NaE 

| HERBERT J. YATES presents 

IBRIDAN «.COCHRAN. | 
    

  

No. 8   2y TECHNICOL 
€ostarring 

“SHIRLEY F DOROTHYA and EDOIE 
MAOLAINE - MALONE - MAYEHOFF 
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    ARK PON ena : pn - 3 1 -“ ma meme P, — Engkau kelihatannja begitu — Panggilah saja Terry— Saja tidak mempunjai suatu — Kiranja La adalah tem- 0) 3 chawatir akan orang Indian sadja! 8 alasan untuk melawanmu ... pat dimana temam saja cow Na 4 jang brnama Two-Shadow itu, — Bagi seorang gadis mesini karena saja tahu akan keada . boy tadi Teng an Has ——— tuan Rogers! Mengapa? kipun ajahnja sedang beran ajah saja! Dia bukan orang kepaaan As Pa 

: Film Hiburan jang penuh dengan — Two-Shadow adalah teman tjektjok dengan saja ... jang sehat pikirannja! — Kelihatan ai ad 1 DITUNGGU "ROYAL! humor dan lagu2 jang menarik saja! Dengan menemukan kuda kau kelihatan begitu baik orang jang telah menggali ' hati ! ' nja jang ditinggalkan didaerah hati kepada saja — Terry! lubang disitu! 1 og - | - . tsb., dapat berarti bahwa ada se ' Ld AN ' 5 f i 1 f suatu hal jang menimpa dirinja, ITUNGGU ?LUx” ) unt | Type Perti. ,SEMARANG” Idzin No. 3498/111/4A/171, nona Gainesl 
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