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5 DARI KAL 
an pefundjuk2 jang 

d jabutenng Tenan 1: 
Djakarta telah meng 93 
Hamengkubaw kalangan sampai pada kita, maksud kundjun beberapa politisi 
Hamengkubuwono, agar sudi menampilkan dirinja kembali gang tempuk ke negara. : 5 
Permintaan ter , dasarkan 

atas pertimbangan, bahwa Kan 
inengkubuwono dewasa ini  di- u tokoh politik anggap salah sat 

sief, 1 
  

  

     

   
  

   

   
    

bangkan tenaganja untuk kepen 
tingan pembangunan didaerah 

    
kah, bhw djustru kini ada usaha? 

   

  

     

jang mak sbersih” dari aliran? Jagi ata menarik Hamengku- 
jang makin mempertadjam ada-| buwono ke pertjaturan politik 
uja golongan? dan perpetjahan. | Djakarta? sa 
Dianggap orang jang'acceptable| Masjumi akan forceer | 
dan hanja mementingkan ke- krisis kabinet. 
utuhan serta keselamatan negara.| Untuk mendapatkan djawaban 

Bagaimana reaksi Sultan sen- 
diri atas adjakan tersebut, belum) 
diketahui. Sebab sebagaimana di 
ketahui, ketika mendjabat seba- 
gai Ment. Pertahanan dalam ka 
binet Wilopo dulu, beliau pernah 
merasa ,,kegelan” karena santer- 
nja suara? fitnahan jang dilan- 
arkan atas diri beliau. 2 

Dafam fitnahan itu antara lain 
beliau dituduh sebagai seorang 
pembela politik PSI dis., hingga 
achirnja beliau lalu mengundur- 
kan diri dari gelanggang po'tik, 
dan kemudian chusus menjum- 

atas pertanjaan tersebut, baiklah 
Gilajangkan pandangan kepada 
'situasi politik di Ibu Kota pada 
masa achir2 ini. Menurut kete- 
rangan2 jang dapat kita kumpul 
|kan berdasarkan kedjadian2 be- 
'lakangan ini, memang sedjak 
adanja kabar2 pasti, bahwa niat 

| Bung Hatta untuk mengundurkan 
liri selaku Wakil Presiden itu 
Ldak akan dapat di-urungkan 
iagi, djelas adanja tanda2, bahwa 
Masjumi hendak  memforceer 

(suatu krisis kabinet agar dengan 
demikian dapat  mangadjukar 
suatu formatir baru. 

   

  
NY VOC     NY YVY Yr ta 

Tukang ,,Sulap“ Uang 

umi Mau Memforceer Krisis Kabinet? — Per- 
kembangan2 Politik Setelah Mundurnja Bung Hatta 

« jang mengetahui, wartawan ,,Suara Merdeka” mendapat- sief, bahwa beberapa hari sebelum saat Bung Hatta mc Pen 
Desember jbl, ada beberapa tokoh politik muda jang progressief dari 

Sri Sultan Hamengkubuwono di Jogjakarta. Pertemuan antara 
politik tadi sangat dirahasiakan, it su 

Jogjakarta sadja. Tapi mengapa | 

meletakkan 

"Dalam hal ini Masjumi sedia 
nja akan  mendjagokan Bung 
Hatta. Dengan tjara demikian, 

pertahankan selaku Wakil Presi 
den, Bung Hatts mas'h akan da 
pat dipertahankan sebagai peme 
gang kemudi neg:ra. Sebagaima 

na dikethui, tanda2 kehendak Ma 
siumi untuk memforceer suatu 
krisis kabinet ini antaranja dje- 
Iss dengan Nota Masjumi jang 
ditudiukan baru2 ini kepada PM 
Ali, jang antar, lain menjatakan 
ketidak puasan Masjumi tentzng 
sitnasi dewas, ini. : 

Dalam pada itu Bung Karno 
sendiri agaknja kurang dapat me 
njetudjui timbulnja suatu krisis 
kabinet. satu dan lain hil mengi 
ngat Na dann pak didalam mau 
pun diluar negeri. Tapi menurut 
ramalan2 jang belum resmi, ka 
barnja Bung Karno lebih tjon- 
dong kepada perombaan  kon- 
stelasi politik Indonesia sekarang 
ini. Ini djelas dikatakan oleh 
Bung Karno pada Hari Pahla- 
wan jl. tentang ,,penguburan par 
tai2”. 

'Idee Bung Karno demikian ini 
di-ilhami oleh kundjungan Bung   Achirnja,,Kesulap" Ma 

suk Pendjara Sendiri 
TELAH DITYAHAN dirumah pendjara Kudus Pak Hardjo 

herunrer 60 tahun berasal dari Kebumen karena disangka telah 
welakukan penipuan terhadap 9 orang penduduk desa Kaliredjo 
Kudus beberapa waktu jang lalu. Dari 9 orang tersebut Pak 
Hardjo berhasil mengumpulkan uang sedjumlah lebih kurang 
Rp. 40600.— Uang ini menurut Pak Hardjo, dengan djalan ,,muk- 
Cjizat-nja bisa mendjadi 10 kali lebih banjak jaitu Rp. 49.900,— 

setelah disimpan 12 diam dalam latji media milik salah seorang 
tersebut. Tetapi ketika waktu jang sudah ditentukan lafji dibuka, 
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| Yew Hock, 

. 

ternjata diumlah Rp. 4.000,— tersebut tinggal Rp. 375,— sadia.. 
Pak Hardio dalam pada itu dengan membawa Rp. 3.625,— sudah 
angkat kaki lebih dulu dengan meninggalkan alamat terang di 
Semarang dan Kebumen sehingga dengan demikian Pak Hardjo 
achirnjs mudah difjari cleh pihak polisi. 
  

Pembentukan Badan 
Perdjoangan Ekonomi 
Nasional - Dj 
Mr. Assuat Akan Memberikan Tjeramah 

    - Teng. 

Di Hotel du Pavillon Semarang 
ATAS USAHA Dewan Ekonomi Indonesia Djawa Te- 

ngah, tgi. 3-12 kemaren dihotel Du Pavillon Semarang di- 
langsungkan rapat untuk berusaha membentuk organisasi Per 
Gagangan inter insuler Djawa Tengah. Rapat dikundjungi oleh 
Lk. 5G orang jang terdiri Na aneran inter insuler 
Djawa Tengah dibawah pimpinan Andi Penjamin, pula dihadiri 
oleh waki!2 dari djawatan Bea Tjukai, kantor Urusan Ekspor 

| Gan Perekoromian Umum Djawa Tengah. 

— Setelah Malaya 

  

Seterusnja besuk tg. 8/12 di Se 
marang akan berlangsung konpe- 

rensi Ekonomi Nasional Djawa 

Tengah, jg. akan dihadliri oleh 
Lk. 10) orang, jg. terdiri utusan? 
dari swb2 konsulat Dewan Eko- 
nomi, wakil2 gabungan organisa 
si Ekonomi Nasional dan gera- 
kan? penjokong Kensi (Konperen 

'Merdeka,— 
Inggris Masih Boleh 
Tempatkan Poangka- 
lan2 Disana — Abd. 
Rechman Pergi Ber: 
unding fe London 

KEDUA KETUA menteri dari 
Malaya dan Singapura, masing2 

Rahman dan Lim Tengku Abd. Rabu 

donesia, Ketua dan wakil Ketua 
Badin Pekerdja Kensi Djakarta 
Mr. RL. Tobing, dan Mr, As- 
saat, wakil ketua HI Karkono dan 
Rahmad Muljomiseno anggauta 
Badan Pekerdja Kersi. 1 

  

Konperensi tsb. antara Izin 
akan membitiarakan tentang ,,fac 
tor perbangunan ekonomi” jg. 
akan diberikan pendjelas?nja oleh 

akan terbang dari 
Singepura ke London pada tel. 
12 Desember jang akan datang 
untuk mengadakan perundingan 
setjara terpisah dengan pemerin-| ketua Badan Pekerdja ensi 
-. Inggris, Lae we pa MiMr. R.L. Tobing: tentang apa- 
ee Kh lkah perdjoangan ekonomi dan Sumber itu menambahkan, bah- 
wa kedua crang ketua menteri 
ita akan terbang dalam satu pe- 
sawat terbarg. Ana 

Lim Yew Hock akan mengada 
kan perundingan di kementerian 
djadjahan Inggris mengenai ber 
bagai-bagai masaalah jang ber- 

apa jg. dikehendaki jg. didahului 

an2 oleh wakil Ketua I. Kensi 
Mr. Assaat, selandjutnja pendje- 
lasan2 tentang dasar perdjoang- 
an Kensi dan politik keuangan 
(moneter) jang masing2 .kan di- 
berikan oleh wakil ketua II. Ba- 

    

sangkutan dengan konstitusi Pu-|dan Pekerdja Kensi  Karkono 
». au Singapura dikemudian hati. gan 'anggauta Badan  Pekerdja 
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Tengku Abdul Rahman .jang| Kensi Rachmad Muljomiseno. 
akan disertai oleh menteri  ke-| - 4 f 
uangannja, . kolonel H.S,  Lee,| Sehrbis konperensi kemudian 
akan merundingkan soal keuang|diteruskan dengan pembentukan     
an cengan pemerintah Inggris|,,Badan Perdjo.ngan Ekonomi Na 
Gan tentang kemungkinan ' ban-fsional” Djawa Tengah. Sebagai 

tum eke.omi Inggris kepadaldiketahui organisasi tingkat Pro- 
federasi Malaya venan 

tuk di Djawa Timur, Djawa Ba, 
'rat djuga di Daerah Istimewa 
Jogjakarta. 
|. Untuk mendjelang konperensi 
tsb. pada tg. 7/12 malam dilang 
sungkan resepsi jang antara lain 

az 3 "3 2 ai 

Pangkalan? Inggris di Ma- 
Jaya. ng 

Kedatangan Abdul Rahman ke 
London adalah utk berusaha men 
dapat pindjaman dari Inggris, un 
tuk membantu Malaya sesudah 
memperoleh kemerdekaan didalam | 
Commonwealth. Ia akan meru 
dingkan pula perintjian?2 terac 
daripada suatu perdjandjian per- 
tahanan dan bantu-membantu 
pggris, 1 

Inggris mempunjai pangkalan? di 
Malaya merdeka." t Pa 

Lim. hendak membitjarakan tgl 
pedoman bagi kelandjutan perun.: 
dingan mengenai pemberian Ha 

  

  

   

  

Tengah-dan Inspektur2 
Perekonomian Umum, 

   

   
   

mnja akan diadakan tjeramah 
dihotel Du Pavillon dimana an- 
tara Isin akan berbitjara Mr. As- 

  
  

  

merdekaan kepada Singapura." 2 
“saat dan Mr. R.L. Tobing. (Ant.). 

  

DIPEROLEH 1 erita, bahwa ngam jang diperoleh Afitara, per- 

si Ekonomi Nasicn2l Seluruh In-f 

oleh pendjelasan2 dan keterang-i 

'pinsi tsb. masing2 telah diben-. 

an dihadliri Gubernur Djawa! 

diawa- Jsma berselang Polisi Seksi I 
: gen Pe:- Tg. Priok djuga telah berhasil 

jang akan -memboleh an ydagangan dan Perindustrian Lja membongkar rahasia  pertjobaar, 
aa »0i hari sebe- penjelundupan besar em2s seba 

PN n Dei hari sphes Di k 22 kg serts menahan orang 

untuk perluasan tanaman dan me- luasan tsb. termasuk pula untuk 
— lipatgandakan hasil bahan makan- Daerah Istimewa Jogjakarta jang 

an pokok didaerah Djawa Tengah ' mendapat bagian beaja seperdela 
Pemerintah pusat telah menjedia ! pannja djumlah (12295). 
kan beaja sebesar Rp. 3.580.000,| Dari beaja sebesar itu menurut 
—. Rentjana tsb. termasuk pada yperintjiannja: untuk perluasan ta- 

f anaman th. 1956 — 1957, |naman padi gadu dengan beaja 
g sebagian beaja itu telah mu|Rp. 1.380.000,—. Dan dari beaja 

  

terang ,.bersih” dan tidak berfi 

      
i disalurkan kedaerah2 di Djalitu jatah Rp. 100.000, — untuk per 

wa Tengah. Dan menurut ketera luasan tanaman padi gadu jang 
# s ' 

    

» 

Karro baru2 ini di RRT, dima 
na djuga hanja terdapa: satu pur 
tai pendukung negara, ialah Kon 
gres Rakjat. Pun dalam penjeder 
hanaan kepartaian di Indonesia 
agaknja Presiden mau menjandar 
kan kekuatannja kepsda Kongres 
Rakjat. Dim hal ini menurut sua 
ra2 memang Bung Karno sudah 
mendapat kesanggupan dukung 
Na dari pelbagai kalangan politi 
si muda jang progressip. tetapi 
untuk lebih kuatnja,, masih dibu 
tuhkan lagi seorano tokoh jang 

hak kemana2. Tokoh jang d'mak 
sud ini tidak lain adalah - Ha- 
mengkubuwono. 4 

Itulih sebabnja, maka lalu ada 
-feeling” antara politisi muda ta 
di dengan  Hsmengkubuwono 
di Jogia baru2 ini. Meskipun be 
tum diketahui bagaiman, reaksi 
Hamengkubuwono terhadap idee 
'sb., tetapi patut djuga  kiranja 
tikemukakar disini utjapan Ha- 
mengkubuwono jang disampaikan 
kepada seorseng kevertjajaannia, 
bahwa memang beliau sendiri ja 
kin, pembanguna, negara tidak 
akan biss berdjal-n lantjar, sela 
ma konstelasi politik dalam ne 

fi sekarang ini. 

KES. OLYMPIC JUGOSLAVIA 
MENGUNDIIINGI INDO- 

NESIA. 
TENTANG maksud kundjung- 

an regu sepakbola Olympic Jugo 
slavia ke Indonesia dapat dikabar 
kan, bahwa selama berada di In 
lonesia Kes. Jugoslavia akan me 
mainkan 4 pertandingan, iaitu pa 
da tal. 12 Desember di Padana. 
“al. 16 Desember di Medan, tal. 
22 Desember di Diakarta melawan 
Persidja, tgl. 23 Desember di Dja 

: tetapi menurut suara2 jig | 
Djakarta tadi ialah untuk meminta 

£ gelanggang politik, ikut meme- 

meskipun sudzh tidak dapat di-| 

  

Ketua Parlemen Mr, Sartono beserta ketiga orang wakilnja ketika 
mengundjungi Wk.-Presiden Moh. Hatta ditempat kediamannja di 
djalan Merdeka Selatan. Maksud kundjungan tsb. ialah menja. 
kan surat penghargaan atas djasa2 beliau. (Gambar Antara) 

Perang Dunia Akan 

Sikap Bung Karno. 

persediaan untuk dirinja sendiri 

"sehingga djumlah Rp: 5 nomi- 

geri kita masih berbentuk seper: Perusahaan2 

tegangan baru di 
mungkin sukar dielakkan. 

Larangan Simpan 
-.LUang Logam 
Melebihi Dori Djum- 
lah Jg. Ditetepkan 
PEMERINTAH baru2 ini telah 

menjatakan berlakunja undang2 
tentang penetapan ,,Undang2 .Da 
turat Ne. 4 tahun 1955 (Lembar 
an Negara tahun 1955 No. 18) 
tetang larangan untuk mengum- 
pulkan uang logam jang sah dan 
Jarangan memperhitungkan agio 
pada waktu penukaran alat-alat 
pembajaran jang sah” sebagai un 
dang-undang: 

Dalam undang2,itu dinjatakan, 
bahwa ketjuali badan-badan Pe- 
merintah dan perusahaan-perusa- 
haan jang mempunjai pegawai le 
bih dari sepuluh orang, tiap 
orang dilarang untuk mempunjai 

atau untuk orang lain, atau rs2- 
ngangkut uang logam jang sah 
(L sen, 5 sen, 10 sen, 25 sen dan 

50 sen) melebihi djumlah sebagai 

- Sukar Di-elakkan 
Bila Kegentingan Mesir Sampai Meluas 
|Menimbulkan Ketegangan Baru Di Syria : — - Kata P, M.Ali 

BERHUBUNG DENGAN gentingnja situasi dunia Barat, 
IPM Ali Sastroamidjojo jang kini memangku djabatan Menteri 
|Luar Negeri ad interim atas pertanjaan ,,Antara” 
bahwa ta tidak pertjaja bahwa Syria sebagai negara jang ketjil 
akan mengantjam negara2 tetangganja jang lebih besar. Menu 
rut Ali, meluasnja kegentingan di Mesir sampai kedaerah ke 

Syria akan berarti bahwa perang dunia ketiga 

mengatakan, 

# Peraturan 

    

       

persoalan2 waktu ini 

Sementara itu GKS sendiri te- 
lah selesai menjiarkan konsepsi 
mengenai program pertahanan 
djangka pendek jang diresmikan 
dan dikeluarkan sebagai instruksi 
oleh Menteri Pertahanan. Waktu 
ini sedang diadakan usaha2 utk 
memperoleh alat2 perlengkapan 
Angkatan Perang dalam djumlah 
besar. Djuga  diminta' perhatian 
agar segera dapat dilaksanakan 

Gadjih Militer baru. 
Demikian a.l. memorandum GKS. 

Seterusnja djurubitjara Angka- 
tan Darat menerangkan pada ha 
ri Senen kemarin, bahwa dalam 
rangka usaha mentjari hasil jang 
sebesar2nja dalam pemakaian   

la beiseru kepada PBB supaja 
bertindak tiepat sehingga kegen 
tingan baru-ini dapat diredakan 
Jan bahaja perang dapat dihin- 
darkan. Djanganlah sampai Syria 
didjadikan korban dengan meng 
undang pertentangan perang 
dingin untuk 'bertempur " didae- 
rah Syria, menjiarkan berita? 
genting didaerah Syria untuk 
memberi alasan kepada tentara 

Anggaran Belandja Angkatan Da 

rat, pihak Angkatan Darat me- 
mutuskan mengurangi  diumlah 
tenaga bukan militer jang ada 
pada Angkatan Darat sampai 
diumlah jang sungguh2 dibutuh 
kan. Tindakan demikian ini di- 
maksudkan mengatur. pengguna 
an tenaga bukan militer jang se- 

effisienOnja. (Antara). 

Belanda Bu- 

  

  asing jang sekarang di Mesir. su- 
paja tidak ditarik kembali. 

Ali Sastroamidjojo  menjeru- 
kan supaja baik negara2 Asia- 
Afrika seperti Pakistan, Irak, 
Turki, Syria dan Iran, maupun 
negara2 besar seperti Inggris, 
Perantjis, Amerika Serikat dan 
Sovjet Uni sungguh2 menginsjafi 
bahaja besar itu sebagai akibat 
dari kegentingan baru tsb. Se- 
mentara itu Ketua Seksi Luar 
Negeri Parlemen atas pertanjaan 
mengatakan, bahwa kegentingan 
di Syria itu mendapat perhatian- 
nja. Ia belum bersedia memberi 
kan pendapatnja karena ia masih 
memerlukan bahan2 mengenai 

nuh 4 Patriot 
Irian Barat 
DIDAPAT kabar, bahwa baru 

baru ini 7 orang Indonesia di 
Iran Barat telah dibunuh oleh 
ienfara Belanda dengan djalan 
tembak setelah mereka menjerah 
kan diri. 4 Orang lainnja telah 
mati dalam pertempuran didalan: 
rangka pemberontakan rakjat 
terhadap kekuasaan kolonial di 
daerah tersebut. Berhubung dgn 
itu rakiat di Irian Barat telah 
memadjukan protes kepada Pe- 
meritnah Belanda di Hollandia, 
tetapi protes tadi tidak menda-   hal tersbut. (Antara)   mana ditetapkan berikut: 

Untuk 1 sen (termasuk temb» 

ga jg lama) sehingga djumlah 

Rp. I—:nominal, untuk 5 sen 

nal, untuk 10 sen sehingga djlm 
lah Rp. 10 nominal, untuk-25 
sen sehingga djumlah Rp. 25 no 
minal. untuk 50 sen sehingga 
djumlih Rp. 50 nominal. 

ig dimaksudkan 

tsb: diatas tetap dilarang untuk 

menimbun uang logam dengan 
maksud menarik dari peredaran. 
Pengetjualian akan diadakan 
oleh para Gubernur, Kepala 
Daerah Istimer.a Jogjakarta dan 

Walikota Djakarta Raya ig da 

pat memberi idjin pada mereka 
jg memerlukan uang logam le 
bih banjak daripada jg: ditetap 

kan, sehingga djumlah Rp. 10,— 
Rp. 50.— Rp. 100.— Rn. 250,— 
Rp. 500.— nominal untuk 1 sen, 
5 sen. 10 sen, 25 sen dan 50 
sen, sedangkan untuk “diumlah 
jo lebih besar lagi haruslah di 
minta idjin kepada Menteri Ke-   karta melawan PSSI. (Antara). 

RRT Harus Banjak P 

guna memelihara perdamaian. 

  

Lagi Smokkel 
EmasDi Tg Priok 
UNTUK kesekian kalinja Poli- 

si Seksi I Tandjung Priok pada 
hari Saptu telah mensita emas 
jang ditioba akan diselundupkan 
dari luar negeri ke Indonesia, 
Emas jang ditjoba akan diselun- 
dupkan dan jang disita itu, kal 
ini berdiumlah hampir 2 kg atau 
1,872 gram, sedangkan penjelun- 
dupnia iang kemudian ditahan 
polisi, adalah seorang anak buah 
kapal ”Tjibantjet” bernama C.P. 
jang datang dari Hongkong. Pen- 
sitaan emas selundupan itu dila- 
kukan dipelabuhan III Tg. Priok. 

Sebagaimana diketahui, belum 
  
njak 
gaya dituduh mendjadi penjelun 

'dupnja jang baru turun kapal 
.'Tjiwangi”, djuga beraszl dari 
Hongkong. (Antara) 

| Usaha2 Utk Perbanjak Hasil Buhan Makanan Dja-Teng 
meliputi luas 5.000 ha Rp. 280.000 
— utk pemupukan seluas 14.000, 
ha, dan Rp. 1.000.000,— untuk 
pembrantasan hama dan penjakit 
jang meliputi tanaman padi seluas 
100.000 ha. Dan dari beaja Rp 
1,380.000,— diharapkan akan me 
nambah hasil beras sebanjak 18. 
500 ton. 

Beaja lainnja jalah untuk pemu 
pukan tanaman  djagung seluas   

  

Persahabatan India- 
R.R.T. Faktor Penting 

Untuk Selamatkan Perdamaion Dunia 

eladjar Deri Irdia — : 
Kata P. M. Chou 

P.M. MERANGKAP Nuenteri Luar Negeri Chou En Lai 

malam Senen di Bombay mengatakan bahwa persahabatan India 

dan RRT tak danat disangsikan lagi dan merupakan faktor jang 

paling penting untuk menielamatkan perdamaian dunia. Dalam 

pidatonja didjamuan makan iang diadakan Gubernur 

M.C. Chagla dikatakannja, bahwa India dan RRT telah menga- 

dakan kerdiasama satu sama lain dalam lapangan internasional 

  

uangan. (Antara). 

7 hari Menteri Pekerdjaan Umum 

Keadaan djalan2 jang dilalui 
umumnj.- daik. Menteri Noor se 
teiah selesai penindjauan di Dja- 
wa dan menjaksikan sendiri usa- 
ia2 pembangunan terutama pro 

jek£ yang termasuk kompetensi 
.ernenteriannja menerangkan ke- 

sain,a kepada pers,” bahwa ia 

. umumnja merasa puas dgn.   
Bombay 

Lima prinsip hidup berdamping 
an setjara damai jangtelah ditjip 
takan India dan RRT tak hanja 
merupakan prinsip jang menuntut 
dalam hubungan antara kedua ne 
gara tersebut sadja tapi telah pu 
la mendapat sokongan dari negeri 
negeri jang makin banjak di dunia. 
Kata Chou India dan RRT punja 
masalah2 sama jang harus dihada 
pinja dan banjak beladjar satu 
sama lainnja, Dalam banjak hal 
India lebih madju dari pada RRT 
dan rakjat Tiongkok harus bela: 
djar dari sahabat2 mereka setjara 
damai. 

Dalam kata sambutannja Gu- 
bernur Chagla mengatakan bah- 
wa walaupun India tidak menga 
dakan Pakt Non Agresi atau me 
ngadakan persekutuan politik " 

RRT namun ikatan antara ke 
dua negara tersebut adalah djauh 
lebih kuat dari pada ikatan jang 
hanja bersifat politik”. RRT dan 
India terikat satu sama lain dlm 
persahabatan dan persaudaraan. 
Dan Asia dengan penuh kejakin- 
an akan dapat melihat kedepan 
menudju perdamaian dan kese- 
djahteraan demikian Goluka. 

(Antara).   
50.000 ha sebesar Rp. 1.009.000, 
—$ perluasan tanaman ketela ram 
bat seluas: 10.000 ha sebesar Rp. 
200.000,— dan Rp. 1.000.000, — 
untuk perjuasan tanaman ketela 
pohon. Dan dari beaja2 itu ma- 
sing-masing akan memperoleh tam 
bahan hasil djagung pipilan se- 
banjak 10.000 ton, ketela rambat 
80.000 ton dan, ketela pohon se- 
banjak 80.000 ton. (Antara). 

hasil pekerdjaan PUT didaerah- 
serah jang dikundjunginja wa- 
laupun dibeberapa tempat ada pe 

Lujaan penibangunan jahg 'ma- 
sih harus disempurnakan lagi. 
Menteri menerangkan bahwa ter 

ganggunja pekerdjaan pembangu 
nan PUT didaerah21 disebabkar 

karena tidak tjepatnja prosedur 
jalam pengeluaran#uang. Ini aki 
at oelum adanja anggaran be 
andja jang ditentukan lebih dahu 
Uu. |'kanpa anggaran belandja 

jang ditentukan lebih dahulu me 
urut Menteri pekerdizan selalu 

Rawa Makmur Jg 
:Tidak Makmur 
Transmigranten Djadi 
Korban Kaum Koruptor 

S. ENGEL, Djaksa pada Ke- 
djaksaan Pengadilan Negeri Sa- 
marinda atas pertaniaan ,,Anta- 
ra” sekitar kekeruhan jg -terdjadi 
dalam projek transmigrasi Rawa 
Makmur dekat Samarinda, mene- 
rangkan bahwa persoalan tsb. 
menurut penjelidikan jg dilaku- 
kan oleh fihak berwadjib ternjata 
sudah terdjadi sedjak tahun 1954 
dan berdjalan terus menerus sam 
pai dewasa ini. 
Mengenai pend'iualan anak2 di 

bawah umur oleh keluarga trans- 
imigran disekitar perkampungan 
Rawa Makmur, dia sendiri masih 

menantikan hasil2 penjelidikan jg 
dilakukan Djawatan Sosial Sa- 
marinda. 

Selandjutnja Djaksa Engel me 
nerangkan, bahwa dalam minggu 
minggu ini tel:h ditahan 2 orang 
pegawai irinsmigrasi. jaitu Sunar 
to Kepala Kantor Transmigrasi 
Samarind.,, dan Surat seorang pe 
gawai harian. Barang2 jang dibe 
slah kepunjaan Sunarto hanja. se 
buah radio, sedangkan kepunja 
an Surat terdiri dari 5 buah ra- 
dio dan 2 buah bromfists. 

Ketjurangan?2 dilakukan seki- 
tar tjara melakukan pemborong 
an terhadap pemborong2 pene- 
bang hutan. dan tjara melakukan 
perbagian2 beras dan lain2 ter 
hadap kaum transmigran di Ra 
wa Makmur, jang menurut Djak ' 
sa Engel, telah tjukup untuk me 
nuntut mereka. (Antara)   

  

. Kon. Batavisesch 
van Kunston em Wa   

Lemhsga Kebudajaer Indonesia 
Ganootschap 

tanccheppen”   
  

pat perhatian. (Antara) 

Karena Prosedur Pe- 
ngeluaran Uang Biaja 

Terlalu Ber-Belit: 
Pendjelasan Menteri P.U.T. Mengenai 
Terganggunja Pembangunan P.U.T. 

Di Daereh-Deerah 
SETELAH MENINDJAU djalan2, djembatan2, pembangunan 

waduk2 dan irigasi dan projek nembangunan lainnja dibeberapa 
tempat Diawa Barat, Diawa Tengah dan Djawa Timur selama 

dan Tenaga Ir. Pangeran Mob. 
Noor berserta rombongannja Sapta jl. tiba kembali di Djakarta. 

Perdjalanan kali ini dalam rangka penindjauan djalan2 dan pro- 
jek-projek jang dimulai dari Medan sampai 
Gi Sumatra-Sesatan dan kdimudian dilandratkan 
sampai udjung pulau Djawa, Banjuwangi. 

Tandjung Karang 
dari Djakarta 

ti jaan seret karena setiap usul 

sembangunan PUT harus melalui 
Kementerian Dalam Negeri dan 

tementerian Kzuangan sehingg: 
lalam prakteknja suatu Kemen: 
terian jang tidak punja penger- 
an t.ntang soal tehnik ikut dju 
a menentukan. 

. Selain djalan2 dan djembatan? 
g ditindjau djuga beberapa pro 
ek pembangunan. pabrik dianta 
ania pabrik hirdboard  ,,Sera 

nite” di Banjuwangi dan pabril 
emen di Gresik. Pabrik hard- 
board jg kabarnja merupakan s: 
tu2nja di Asia Tenggara 
hasilkan dinding untuk peruma- 
hap rakjat sebagai penggontinja 
gedek. Bahan ini djuga bisa d 
gunakan untuk pembikinan mz 
dja dan kursi dll. Bahan asalniz 

dari sabut kelapa. Pabri: semer 
di Gresik Jg pembangunannja di 
pertjepat jg diduga akan selesai 
pada bulan Mei 1957 akan mc 
nambah produksi semen dalam 
negeri 250.000 sampai 300.000 
ton  setahunnja. Pembangunan 
waduk Tjatjabsn ig pernah dibe 
“takan menurut Meneteri penjz 
lesaiannja djuga akan  dipertje- 
pat. Mengenai selesainja pemba 
igunan Jalu-lintas djalan Semeru 
Selatan | Menteri « menersngkar 
tempat ini tjukup baik untuk di 
ijadikan daerah touris. (Antara). 

  

TJEKO TURUNKAN HARGA? 
BARANG2 KEBUTUHAN 
Pemerintah Tjekoslowakia te- lah memutuska, untuk menurun 

kan harga2 barang2 kebutuhan 
serta konsumen. muli tgl. 3 De 
sember. Penurinan harga-hargo 
itu adakah ig ke-6 sediak ' penu- runan? haroa? tohmna T0K2 H4 

  

IP3RI Bila Ambil Pu. 

berikan pengumuman ini kepada 

mens 

119 
C3 aa 

  

HARGA LEN 
DLM. KOTA : :,Suara Merdeka” 
»Suara Merdeka” /,,Minggu Ini” Rp. 

LUAR KOTA : ,,Suara Merdeka” (dengan materai) — Rp. 14,— 
»Suara Merdeka”/,,Minggu Ini” Rp. 14,— -- Rp. 3,— — Rp. 17, — 

Harga Advertensi ,,Suara Merdeka” Rp. 0,95 per mm.-kolom. 
ETJERAN : ,,Suara Merdeka” Rp. 0,75. 

(dengan materai) — Rp. 13,— 

GGANAN: 

13,— Rp. 3,— — Rp. 16, — 

  »Minggu Ini” Rp. 11 — 
  

  

Pelaksanaan Peratur 
an Gadji Militer Baru 

« ma Supaja Segera Dilakukon—Memorandum 
GKS Kepoda Temerintoh — Minta Agor 
femerintah Usahakan Perbaikon Disegola 

Lapangan 
| »GABUNGAN KEPALA STAF” jang terdiri dari Ke 
pala2 Staf ketiga Angkatan, jakni Angkatan2 Darat, Laut dan 
Udara menjampaikan memorandum kepada pemerintah sekitar 

jang dihadapi negara umumnja dan Ang 
|katan Perang chususnja, dan telah nfendesak supaja Pemerin 
tah segera memperhatikan dengan sungguh2 usaha2 untuk 
perbaikan disegala lapangan. Demikian menurut Gjurubitiara 
Angkatan Darat hari Senin kemarin. 2 

Polisi Sesalkan 
. Pemerintah 
Krn Selalu Tinggalkan 

tusan2 Mengenai Soal2 
Kepolisian 

»ANTARA" mendapat kabar, 
bahwa dalam hubungan dengan 
jadanja R.U.U. tentang pimpinan 
Kepolisian Kehakiman dan kedu- 
dukan Djaksa Agung, Pengurus 
Besar ,,Persatuan Pegawai Polisi 
R.I.” telzh menjampaikan kepa- 
da Pemerintah tentang hasil-hasil 
keputusan2 jang diambil dalam 
rapatnja baru2 ini di Semarang 
jang pada pokoknja menjesalkan 
tindakan2 Pemerintah jang se- 
nantiasa meninggalkan P3RI da- 
lam ' memutuskan  persoalan2 
prinsipiil jang banjak  sangkut 
pautnja dengan Kepolisian dan 
dengan tegas menuntut, agar Pe 
merintah menindjau kembali ke 
putusan Dewan Menteri sekitar 
renfjana undang2 pimpinan Ke- 
polisian Kehakiman dan kedudu- 
kan Djaksa Agung dengan men- 
dengarkan pendapat2 dari P3RI. 

(Antara) 

  

BURUH PELABUHAN YOKONA- 
MA TAK MAU LAJANI BA- 
RANG? PERLENGKAPAN 
MILITER AMERIKA. 

Para pembesar tentara Amerika 
Serikat pada hari Saptu memerin 
tahkan pasukan2 mereka untuk 

   

na membantu mengangkut 
rang2 militer. Perintah itu diberi 
kan setelah  kontraktor2 buruh 
pelabuhan mengatakan, bahwa me 

  

reka tidak sanggu memberikan 
tenaga jang tjukup. 

Kisenhower Ta- 
warkan Asylim bg. 
21.500 Pengungsi 

Honggaria 
PRESIDEN Eisenhower pcda 

hari Sabtu mengumumkan, bahwa 
Amerika Serikat menawarkan utk 
memberi asylum kepada 21.500 
orang pelarian Hongaria, utk me 
nundiykkan simpati kepada mere 
ka. Presiden Amerika Serikat itu 
katakan: ,,Amerika Serikat harus 

  

  

12 Dasar 

3 Seorang 
Perwira Jang” Tidak 
Perwira Jang Tidak 

Ke-27 orang perwira tersebut 
namaikan peladjarannja selam 

Penghabsan 

Selesai mengutjapkan pidato- 
nja ditudjukan kepada perwira2 
baru itu, Kolonel Nazir mengam 
bil sumpah perwira2 jp baru di 
lantik itu dan selandjutnja upa- 
tjara pelantikan ditutup dengan 
parade. 

Chusus kepada para perwira 
jig baru dilantik itu, Kolonel Na 
zir selaku Komandan Daerah 
Maritiem Surabsja dalam pidato 
nja berkata, bahwa adalah cha- 
jal, apabila pada perwira itu me 
njangka ALRI telah menunggu? 
mereka dengan h:ti berdebar dan 
bersukatjita, atau akan mener: 
ma mereka dengan tanga,, terbx 
Ta. Para perwira 'uslah  me- 

bedsembira- menerima mereka j2 
berbakti dulus ichlas rat “Sana 
sfih-iakm, tjerdik, baik pekerdia   membantu Austria dan negeri2 

bebas lainnja dalam memetjahkan 
»masaalah darurat” jang ditimbul 
kan oleh pelarian2 bangsa Honga 
ria, 

Dia katakan, bahwa pemerintah 
Amerika akan membantu menga- 
tur pengangkutan mereka. Sekreta 
ris presiden, James Hagerty, mem 

para wartawan ditempat peristira 
hatan presiden di Augusta untuk 
disiarkan, setelah dia memberikan 

na tersebut. (Antara). 

KOMANDAN ARMADA KE-6 
A.S: KAPAL2 SILAM SOVJET 
”ANTJAMAN BESAR” DI 

LAUT TENGAH 
"Komandan armada ke-6 Ame- 

rika Serikat, iang berada di Laut 
Yengah, menerangkan - kepada 
wartawan United Press bahwa 
irmada kapal silam Uni Sovjet 
'erus-mencrus diperbesar, dan ini 
"merupakan antiaman besar” ter 
hadap garis2 perbekalan negara2 

pendjelasan singkat tentang rentja | 

Otobis Mau 
» Ngopi" ? 

Eetjelaktaan Lalu Lin: 
tss Di Ngesrep 

2 GRANG mendapat Inka? 
sebuah warung kopi hantiur be- 
ranfakan beserta isinja ketika 
Minggu siang terdjadi kefijclaka- 
an lalu-hntas di Ngesrep, sebelah 

ian kota Semarang. Waktu 
“n sedang turun hudjan jg tidak 
leras tetapi menjebabkan dijala- 
1an tjakup Iifiin. 

Sebuah otobis jang dikendara- 
kan demikian tjepat rupanja slip 
dan membentur sebuah warung 
sopi jang ada dipinggir djalan. 
Achirnja kendaraan ini berhenti 
setelah tubruk tiang telepon se- 
tingga terungkat dari tanah. 

  

  
—— BANDJIR BESAR DI MEDAN —— 

Gambar atas: Orang2 dari rumah sakit Deli Maatschappij Medan se- 
dang mengungsi. Gambar bawah Kampung Aur satu kompleks 
rumah sakit jang terletak didjalan Istana Medan akibat bandjir jg 

tingginja 4/4 M. hanja kelihatan atap2nia sadia. 

Pedoman : 

Perwira 
Punja Moril Adelah 
Punja Harga Diri — 

Kata Kol. Nazir 
" KOMANDAN DAERAH Maritiem Surabaja telah me 

laptik 27 orang perwira Angkatan Laut sebagai Letnan Muda 
Pelaut Sabtu pagi jbl. bertempa i di Dermaga Madura Udjung. 

adalah jang telah selesai me- 
1 3 tahun didalam dan diluar 

negeri. 3 Orang diantara mereka adalah lulusan Angkatan 
K.i.M. (Konink'jke Instituut Marine) dinegeri” 

Belanda dan 24 orang lainnja iulusan Angkatan ke-1 LA.L. 
(insfituut Angkatan Laut) di Rforokrembangan Surabaja. 

annja dan mereka jg mentjoba 
mendukung serta mMemadjukan 
hajat dan tjita2 ALRI. 
Mungkin perwira? itu dikapal 

nanti, akan mendjumpai, bahwa, 
tidak banjak orang jg memper 
hatikannja dan itu, kata Kolonel 
Nazir, bukanlah mendjadi soal. 
Sebab, semuanja akan  tergan- 
tung kepada tindak-tanduk, pres 
tasi kerdja mereka  dikapal kes 
lak, hingga penghargaan atasan 
kepada perwira2 itu akan da- 
tang segera dengan sendirinja. 

Kata Nazir, ALRI menunggu 
dan mengharapkan buah peladja- 
ran ig telah mereka peroleh. Te 
tapi apa jg telah mereka peroleh 
dan mereka miliki sekarang, be 
jumlah merupzkan ke 
reka seluruhnja untuk membina 
A.L. jg sempurna. Masih diper 
lukan pengalaman? js banjak, 
ig harus dibentuk didalam prak 
tek ig memerlukan waktu pulu 
han tahun. Oleh sebab itu, kata 
Nazir, pergunakanlah  mata-teli 
ngamu, melih:t dar mendengar 
kekanan serta kekiri, kenalilah 
lautanmu dan alat serta bahan 
percahanannja. 

Pedoman perwira2. 
Dengan mengenal semuanja itu 

lebih dalam, menurut Nazir, akan 
terbentuklah ketjintaan jang sedja 
ti terhadap tanah air, bangsa dan 
negara. Demikian antara lain Ko 
lonel. Nazir, jang kemudian menu 
tup pidatonja dengan memberikan 
vedoman2 kepada perwira2 baru 
tsb dalam menghadapi tugas kewa 
djibannja sesudah disumpah. 

Pedoman2 ' jang diberikannja 
terdiri dari 12 hal, jaitu: 1. 'me- 
ngerti akan kewadjiban: 2. meng 
anggap bawahannja sebagai arak   Selain 2 orang tsb. djuga se- 

mang kenek otobis itu mendapat 
'uka2. Tetapi 35 orang penum- 
pangnja selamat. Demikian pula 
beberapa orang tua dan anak? 
jang waktu itu sedang berbelan   Barat melalui Laut Tengah. 

memanggil' Kabinet bersidang gu 
na membitjarakan garis besar 
pertanjaan jg akan disampaikan 
Lloyd kepada Parlemen hari Se 
nen tentang . tindakan Inggris 
dan Perantjis selandjutnja. Kala 
ngan2 diplomatik di London me 
ngatakan bahwa hasil pembitja 
raan di London . hari 
akan disampaikan kepada sek- 
dien PBB. Kemungkinan Ham- 
merskjoeld akan diminta diami- 
nannja tentang tugas pasukan 
polisi PBB di Timur Tengah 
dan akan “ditanja mengenai ren 
fiana PBB untuk, membersihkan 
Terusan Suez dari printang2. 

Sementara itu PM Israel Davis   Djum'at: 

dia diwarung kopi tadi. 

Israel Menghendaki 
Demiliterisasi 
KABINET INGGRIS hari Saptu bersidang untuk membitja- 

yakan hasil pembitjaraan antara Inggris dan 
rentjana kedua negeri tsb. mengenai menarikan mundur pasukan 

mereka dari wilajah Mesir. Seperti diketahui hari Djum'at Men- 
teri Luar Negeri Peranfiis. Pincau mengadakan perundingan dgn 
Menteri Luar Negeri Lloyd mengenai masalah tersebut. 

R.A. Butler acting PM Inggris|Ben Gurion hari Minggu telah 

Sinai 
Perantiis tentang 

memberikan laporan kepada Ka: 
binetnja mengenai perundingan 

antara wakil2 Israel dan sek. djen 
PBB tentang penarikan kembali 
pasukan? Israel dari Semenan- 
djung Sinai. Sumber2  biasanj: 
iahu mentafsirkan statement Ben 
Gurion dalam Parlemen hari Ra- 

bu IL sebagai suatu tanda bah- 

ya Israel menghendaki  dimili: 

ersirsi daerah Sinai. Ben Gurior 
ketika itu menjatakan harapan 

nja bahwa hendaknja pasukan” 
Mesir tidak akan kembali kedac 

rah jang telah diduduki. (Antara 
Reuter). 

Pabrik Tenan Pendjara Tjirebon 
Unturg Rp. 1 Djuta Tahan Jl, 

DIREKTUR Kependjaraan Dae 
rah Tjirebon Ariffin menerangkan 
bahwa keuntungan Pabrik Tenun 
dalam rumah Pendjara Tjirebon 
|(Kesambi), pada tahun 1955 j.l. 
| berdjumlah Rp. 1 djuta sedang 
dalam tahun 1954 sebelumnja ber 
'djumlah Ik. Rp. 3 djuta. 
|. Merosotnja keuntungan ini dise 
babkan karena didjaman kabinet 
Ali I mengalami kesulitan dalam 
mendapatkan benang tenun, se- 
hingga 50465 dari djumlah mesin 
tenun jang dipergunakan terpaksa 
harus dihentikan. 

Dalam tahun ini 

hun 1954. Ini disebabkan karena 
stock benang, sangat mentjukupi. 

Dalam hubungan ini diterang- 
kan bahwa persediaan benang 
tahun JPP didjaman Kabinet BH 
jang bertumpuk-tumpuk di Tdj. 
Priuk, diserahkan semua kepada 
pabrik Tenun Rumah Pendjara 
Tjirebon. 

Persediaan benang tenun jang 
ada sekarang masih tjukup untuk 
6 bulan lagi. 

Mengenai pabrik tenun rumah 
Pendjara Tjirebon ini selandjut- 

(nja diterangkan bahwa pabrik tsb 
keuntungan | didirikan ditahun 1925 dan mesin 

itu diharapkan | tenun 

capasiteit produksi tidak kurang 
dari 30.000 meter setiap bulannja 
jang terdiri dari kain2 blatju-se 
limut-kaki drill dan kelambu. 

Semua kain atau benang tenun 
jang perlu diberi warna dikirim 
kan ke paberik tjelep dalam ru- 
mah Pendjara Kuningan, jang me 
rupakan pabrik tjelep terbesar da 
lam lingkungan Djawatan Kepen- 
djaraan. 

Kain2 jang sudah diberi warna 
itu kemudian dikirimkan kerumah 
rumah pendjara jang mempunjai 
pabrik konfeksi seperti rumah 

dan Sema- akan mentjapai 
djumlah jang diterima dalam ta- 

  

(electris) jang dipakai se- 
' karang berdjumlah 200 buah dgn   Pendjara Tjipinang 

rang, 

kesajangan: 3. mengingat bahwa 
antara atasan dan bawahan, ada 
tingkat persaudaraan, tetapi tidak 
ada tingkat persamaan: 4. meng- 
hormati atasan: 5. mentjoba meli- 
hat diri sendiri sebagaimana atas 
annja melihatnja: 6. menegor ba- 
wahan apabila perlu, tanpa meng 
hinanja, 7. djangan selalu mem 
pergunakan kata kasar: 8. watak 
seseorang dapat dilihat dari ting 
kah lakunia, kebesaran seseorang 
Gapat diukur dari kemampuannja 
untuk melihat kedepan: 9. djangan 
hanja mengerdjakan pekerdjaan jg 
disenangi sadja, tetapi 'tjobalah 
menjenangi pekerdjaan jg sedang 
dilakukan: 10. djangan terikat oleh 
dogma dalam menunaikan tugas 
dan mengambil tindakan: 11. ke- 
sederhanaan dalam mengambil tin 
dakan menundjukkan ' kebesaran 
djiwa jang dilahirkan dari watak 
jang sehat dan 12. seorang perwi 
ta jang tidak memiliki 'kebera- 
nian, adalah perwira jang tidak 
mempunjai moril: sedangkan jang 
tidak mempunjai moril adalah per 
wira iang tidak mempunjai harga 
liri, Demikian Kolonel, Nazir. 

5 (Antarh). 

25Orang WN Ing: 
gris Harus Keluar 
Dari Indonesia ? 
"Tak Dapat Perpan- 

djangan Visa 

HARIAN ,,The Straits Times” 
mengabarkan pada hari Saptu, 
bahwa kira2 ' 25 orang warga 
tegara Inggeris, untuk sebagian 

'esar terdiri dari orang2 -Tiong 

10a, akan kehilangan pekerdjaan 

rereka di Indonesia karena visa 
nereka tidaks diperbarui, “ demi- 

ian berita United Press dari 
Teater 

ingapura. Menurut berita terse- 

1t mereka itu dipekerdjakan 

Meh sebuah perusahaan  minjak 
Telanda dipulau Sambu. Dikata- 

kan, bahwa Inche Jaffar bih Mo 

hammad Ali, jang telah bekerdja 

sebagai penjalin selama 4 tahun, 
harus melepaskan — pekerdjaannja 
karena pembesar-pembesar Inco: 
nesia tidak. mau memperbarui vi   sanja. 

1
 
Ma
nn

a 

a
a
 

nee Ii IA 

  

  

    

L 

  

 



          

    
           

  

| 

  

Harapan Terhadap Hatta 
NA maa ana Niat Hatta utk mengundurkan diri mulai 1 Desember 

ternjata sudah tidak bisa Ten aa na aa itu ia telah 
" Hadi partikelir, warganegara biasa. Mendjadi Hatta sec! 

Ta menga ag un Mn Hatta utk hari depan nanti? Dalam hal 
2 ini belum bisa didapat keterangan jang djelas. Djustru karena itu, 

masih terbuka kesempatan bagi kita utk menjampaikan sesuatu 
3 arapan thd H Harapan kita: hendaknjalah Hatta sesudahnja 

I mengundurkan diri itu djangan mendjadi "elder statesman” seba- 
|gaimana kebiasaan di Barat dan djuga disementara negara? Asia 

0 Jini setelah sesuatu orang negara-wan terkemuka mengundurkan 
: & diri, Djanganlah Hatta terus mendjadi "negara-wan sesepuh” jg 

mengasingkan diri ke gelanggang belakang utk menulis buku atau 
5 dan hanja kadang? sekedar untuk dekorum tampil 

      

  

   

  

  Sa 4 Aa Ek #1 & SEL bi | denfjan para "elder statesman” itu. 
bar mengenyam can gi hendaknjalah Hatta tetap berdjoang di 
tengah-tengah rakjat, Djustru sekarang kesempatan utk ini sema- 

Da : 'kin luas terbuka untuknja, karena tah akan See Tera an 
. 38/1953 ak ang udian” tahun 10972 dinyermak: | pembatasa | menjempitkan gerak-geriknja sewaktu ia masi 

Sa Tana Pen napa Pena Te Te Jemaat “WS Paalian, Hatta adalah seorang ahli ekonoom: 

aan dari peraturan uang udjian jang tertjantum dalamJatau lebih tepat lagi: seorang pemikir ekonomi jg pintar. Dan 

1 Idalam lapangan ini masih banjaklah jg dapat ia sumbangkan ke 
Ipada rakjat dan negara, Sudah tidak bisa disangkal lagi, bahwa 

5 F. . : g: : kesulitan? jg sekarang sedang merusuhi negara kita, - sebagaian 

surat putusan Menteri P. P. dan K. tgl. 22 No-| pesar adalah bersumber kepada kesulitan2 ekonomi itu. Ikut mem- 
: : : “bendung arus kemerosotan ekonomi kita inilah setidak-tidaknja jg 

. : kita harapkan sebagai langkah kelandjutan dari Hatta, sesudah ia 
mengundurkan diri dari Wakil Presiden itu ! 3 

(Kalah Tetapi Sportief ! 

idiian berdasarkan peraturan diatas, mengembalikan djumlah selisih antara uang udjian me-|— — — Para pembatja pada umumnja sangat terharu memba- udjian berdasarkan peraturar as, mengemoali! J g udj Ta ba JAkaih emut “Indonesia - Rusa 0-4 

(sesudah pada pertandingan jg pertama berkesudahan 0—0, Kalau 

    

   

    

    
     

  

    

    

    

    

     
      

    

Menjambung pengumuman kar 

pengumuman tersebut, 

Penangguhan ini telah dite 

4 pember 1956 No. 89377/5. : 

Dengan demikian maka peraturan uang udjian bagi tahjn jang lalu, tetap berlaku dalam 

.fumkan dengan 

  

  
angg sguhkan sampai tahun pengadjaran jang akan datang. 

  

tahun ini. 
Mp ln Du » 

Dalam hubungan ini, kami harap agar Kepala Sekolah2/ Kursus2 jang telah memungut uang 

nurut peraturan ini dengan uang udjian menurut peraturan tahun jang lalu. ?     kini kita membitjarakan soal ini, bukan disebabkan karena kita 

1 5 3 | kalah. Melainkan, rasa terharu hampir menjumbat tenggorokan, 
"kalau dalam hal ini kita mengikuti laporan Maladi kepala rombo- 
ngan ke Olympiade itu. Maladi mengatakan dalam kesimpulannja, 
bahwa djalannja pertandingan difihak Rusia sangat kasar. Gonto- 
kan, tabrakan dan sebagainja, merupakan tekanan jang hebat sekali 
terhadap kesebelasan kita. 
— — — Sampai pemain2 kita pada waktu pertandingan kedua 
sudah merupakan separoh kekuatan, Jah, djika hal ini kita per- 
hatikan, barangkali kasarnja pertandingan mirip dengan sepakbola 
dikalangan kita pada 25 tahun jang lalu, pada waktu kita masih 
bermain bola dengan kaki ajam ditengah sawah atau dihalaman 
Mangkunegaran. 
— — — Djika kasarnja permainan fihak Rusia, jang sudah ter- 
lebih dahulu memiliki kekuatan tubuh daripada pemain2 kita, maka 
kekalahan 0—4 itu sudah merupakan keuntungan besar buat kita. 
Artinja, para pemain kita, meskipun dengan kekuatan jang tinggal 
separoh masih mempertahankan kehormatan Negara. 

Memang, hasil pertandingan sepakbola jang demikian, 
tidak sesuai dengan jang kita inginkan. Mengapa kita tidak me- 
nang. Walaupun demikian, tiap2 orang dari kita tentu akan mem- 
'benarkan, lebih baik dalam keadaan stand demikian, daripada per- 
tandingan jang kasar dengan tabtakan dan gontokan itu dihadapi 
dengan pakai pentjak dan silat. Biarlah kita tidak menang, tetapi 
tiukup sportief dalam pertandingan2. 
— — — Siukurlah dalam menghadapi pemain sepakbola Sovjet 
Rusia jang kasar itu pemain2 kita tidak mendapat kemalangan 
badan jg lebih hebat lagi. Kita djuga mau bilang dengan sportief, 
Rusia memang menang 4. 

3 
. 

Sinterklaas Race: 

K'tjelakaan Dim Perlom- 
' baan Sepeda Kambang 

8 Orang Mendapat Luka2 Antara Mana Se- 
orang Penonton Luka Parah—Eddy Be Semg 

Kalahkan Halbach Sari Bandung 
DENGAN MENDAPAT perhatian jang besar .sekali dan dira- 

maikar pula oleh Korps Musik Kepolisian Semarang, Minggu pagi 
di baan Stadion Semarang telah dilangsungkan perlombaan Balap 
Sepeda Kumbang, Scooter dan Autoped jang diselenggarakan oleh 
IMS dan diberi nama IMS Sinterklaas Race. Menurut keterangan 

S 1 1 F: jang diperoleh dari bagian padjak K.B.S., hasil dari pada pendjua 

karet masak ED) 2 15 3 £ lan kartjis kotor ditaksir I.k. Rp. 39. 10,—. Tetapi sajang sekali, 

" : : 20 £ 2? £ h bahwa dalam perlombaan? tadi terdjadi 2 kali ketjelekaan jang 
Pe KE ga : . e menjebabkan 8 otang mendapat luka? jaitu 2 orang pengendara 
pun tahan udji, Ta, 1 : sepeda kumbang dan 6 orang penonton, diantara mana seorang 
bibi - d sae 2 4 : » kana Iuka2 parah dan djiwanja sangat dikuatirkam 

at Ik 1 : f : ng KA aa 4 5 F t | 

2 " (GS! engan : « En $ z ( Ketjelakaan jang pertama ter- 

3 , djadi sewaktu diadakan perlom-j 
baan sepeda kumbang jang terba | 
gi dalam beberapa rombongan. | 
Ternjata dalam rombongan ke 3 
:jang diikuti a.l. Oleh Gng. Gwan 
Lian jang pernah merebut djuara 
pertama. dalam perlombaan sepe 
da kumbang jang diselenggarakan 
oleh PPSS karena slip, ia 
telah djatuh. Djustru ia ada dja 
go balap jang berhasil mendudu 
ki tempat pertama dalam serie 
tsb. Karena slip tadi pem i “ J 
ibalap jang berada dibelakangnja janak2 perempuan aki 
ijaitu Benny Oei tidak dapat meng Haki. Periombaan isb. bag. anak2 
hindari tabrakan dan dengan ke 'perempuan Gimenangkau oieh 
rasnja sepeda kumbangnja telah laho Giok Lan sebagai djuara per 
menerdjang kepunjaannja Ong Itama, kedua Ung xik Swan, Kke- 
Gwan Lian” sehingga pe- |tiga J. M. xtehuwat aan Ke en 

ngendara tadi djatuh terpelanting '1he Soci kiung. bag. Sa 
dan kedua sepeda kumbang itu Menangkan: .. Ong Sian Giap, 2. 

mendapat kerusakan? besar. De Yei ling Sen, ' 3. Liem King 
ngan pertolongannja barisan pe- YJien, 4. Triwibowo. Mereka ber 
nolong kedua korban tsb. lalw Jomba untuk mentjapai Ketjepa 
diangkut ke RSUP. Luka?nja tan dalam 1 baanonde jang di 

Ong Gwan Lian tidak begitu he- kasi Galau SaLapul 
bat, sedangkan Benny Oei agak finale. xiadiahi peania berupa 

berat djuga, tetapi tidak mengua 2A4toped. 
tirkan. Halam 

Ora geA 0 DJAKARTA, 27 Nopember 1956. 

KEMENTERIAN P. P. DAN K. 

- BAGIAN URUSAN PENERANGAN. 
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| dalam warna AP 
| merah dengan g KN gm 

. £ kuning muda, | Sima, : - 1 $ dari kulitjang 
: lemas bersol 

ikut membantu tidak kebigian mi 
dan makan !. Hal ini patut 
Ikan, karena mereka. dengan 
pajah telah mengorbankan 

tenaga untuk maksud2 jang tahur. | 

  

    
     

  

Djalannja pertandingan. 
Perlombaan pertama aaalah 

autoped untuk uuak2 perempuan 

uan lakiZz jang kerultur Sampal 
id th. Dua peserta antaranja ja 
itu Yjoa kwie Jang dan PuWau 
masing2 1 berusia Dig Tts 
ibjumian semua peserta adaluh 2 

dan. 4Y ana 

  

   
   

  

  
         

   

LO pun gim 
- Bahanjavabox ter- 
pilih bersol kulit 
pres jang kuat. Ber. 

. warna: tjoklat dan 

    

perlombaan Zwarte Piet 
dengan sepeda biasa diikuti oleh 
22 orang, achirnja teiah keluar 
sebagai ujuara pertama Sie sing 

Ketjelakaan kedua terdjadi pa jiwa dan no. 4 ki. Tan Tjong 
da rombongan ke IV. Pengendara i,iong. 3. Tan Eng Kwie, 4. Ung 
isepeda. kumbang no. 7 jaitu Lie Kee Lok. Hadiali pertama berupa 
Sing Kim jg belum diketahui dje sepeda biasa laki2 diterima oleh 
las apa sebab2lnja, mendadak di Si King Hwa. 
'tempat ketjelakaan jang pertama 
:telah djatuh dengan sepedanja Balap dengan Scooter, 
demikian rupa, hinga mendapat Balap dengan Secooier diikuti 

iluka2 dibagian mata. Berbareng oleh 16 orang peserta jang datang 
@jatuhnja pengendara sepeda kum dari Semarang Solo, Surabaja dan 
bang tadi dari belakang telah da Bandung. Jang masuk finale ada 
tang pembalap no. 19 jang men- lah 4 orang pembalap, jaitu Eddy 
tjoba menghindari tabrakan dgn Be Semg. dgn Lambretia, Hai- 
mendjalankan sepedanja kebagian bach Bandung dengan NSU, Tjia 
jang lebih atas dari baan tsb., Sik Tjong dengan @ Lambretta, 
tetapi sepedanja telah menerdjang Oei Kiem Dwan Solo dengan Ves 
penonton, hingga dg demikian ta pa. Dalam perlombaan f.nale Kd- 
brakan tadi menjebabkan penonton dy Be dari Semarang menundjuk 
tsb. terdjungkel dg kepalanja dja kan djago balap jang benar? 
tuh dibaan dan mendapat luka2 be dapat melawan old-crack Halbach 
rat. Beberapa penonton lainnja dja dari Bandung. Ia achirnja keluar 
tuh pingsan diluar baan. Keadaan sebagai djuara pertama dan men 
mendjadi panik dan perlombaan tjapai 20 baanronde dalam tempo 
serie tsb. lalu dihentikan. Barisan 7 menit 40.7 dt. Djuara ke 2 Hal- 
Pandu2 dengan tjepatnja lalu bach dalam tempo 7 m. 48,2 dt., 
memberi pertolongan2 seperlunja, djuara ke 3 Oci Kiem Dwan dan 
demikian pula beberapa anggauta ke 4, Tjia Sik jong, 5. “Tjan 
Panitia lainnja. Pengendara sepe Swie Liang. Jang mentjapai 16 
da kumbang no. 19 hanja menda baanronde tertjepat adalah Kddy 
pat luka2 ringan dan 6 orang pe Be. 
nonton lalu diangkut ke RSUP. 
Demikianlah ketjelakaan tadi jang : 
merupakan titik hitam dalam Pa 
lombaan Sinterklaas Race itu. 

Ketjelakaan kedua. 

  

        

  

      

  

    

   

  

Pendjela 
Membetulkan 'advertensi saja “dimuat di ' 
tg: 24-11-'56 mengenai HARGA PERKENALAN dari TEMPAT 
TIDUR KERO MESTINJA TEMPAT TIDUR MODEL 
KERO (djadi bukan Tempat Tidur Kero dari Pabrick Kero). 

sa 1 
di ”Suara-Merdeka” 

Aan Di- 

JP 

     

  

Balap dengan sepeda kum 
bang. 

Balap dengan sepeda kumbang 
n Bee lUS Rt h . sa : : idiikuti oleh 46 orang peserta an 

- Perusahaan Meubel O.T.H. Di. Dr. Soetomo 10 itara mana dari Surabaja, Mage- 
Start di 2 tema membi: 

    

2 lang, Jogjakarta, Bandung, Ma- 
KELUAR KOTA . ngungkan penonton. 'tang dan Sersarang. Jap& masuk 

  

Beringin 33 Semarang 

Berbeda dengan penjelenggara- 
an dari PPSS, ternjata IMS telah 

  Idalam finale adalah 4 djago pem 
'balap, jaitu Tan Tik Bian 'alias 

  

   tg. 3/12 s/d tg. 11/12-56. 

  

  

  

menjelenggarakan race itu dengan 
mengadakan start di dua tempat 

- dalam satu baan. Mungkin dili- 
hat dari sudut tehnis hal itu ada 

  

    
    

'DEMAM - MASUKANGIN 
DAN SEBAGAINJA 

INA 

    

menguntungkan, tetapi dalam 
prakteknja agak membingungkan 
penonton, karena dalam perlomba 
an tsb. seringkali terdjadi saling 
melomba jang sudah semestinja. 
Tetapi kalau penonton tidak me 
ngikuti benar2 orang2 jang me- 
lomba dengan nomer?nja, maka 
pengliatannja akan simpang siur 
dan tidak mengetahui siapa jang 
mendjadi pemenang dan siapa jg 

| kalah. Lain dari pada kalau start 
hanja dilakukan di satu tempat. 
Selainnja itu tata. tertib kurang 
terdjaga. Kelihatan tegas pula, 
bahwa fihak Panitia tidak dapat 
mengatasi sesuatu jang terdjadi 
di baan. Banjak pula anggauta 
Panitia maupun Kepolisian jang 

  Rw Pp 

: HARGA EMAS. 
Chusus utk. “Suara Merdeka” 

SEMARANG, 3 Des. 1956: 

  

Utk. harga emas Djakarta, Me- 
dan dan Luar Negeri hari ini ka 
mi tidak menerima tjatatannja, 

         
   

j TOKO MAS 

Nu EK, k 
Ijap a Huda 

| | Telp 338 

KRANGGAN — WETAN #7 SENAKANG 

    

| 
| lifisir agak sedikit 

iLie Sing Kim Semg. dengan Cham 
ipion, Tjoa Sik Yang Maiang dgn 
Kreidler, Eddy Sukarmen Djakar 
ta dengan B.E.M.M. dan Eddy 
IBe Semg. dengan Vicky. Jg kelu 
jar sebagai djuara pertama dari 
Iperlombaan sepeda kumbang utk 
15 baanronde adalah 1. Eddy Su 
karmen umur 16 th. dari Djakarta 

2. Lie Sing Kim, 3. Eddy Be, 
'4-Tjoa Sik Yang. 

  

Dinjatakan gediskwalifisir, 
Sebelum finale sepeda kumbang 

dilangsungkan, terlebih dahulu 
oleh Panitia diumumkan, bahwa 
peserta lomba sepeda kumbang 
no. 40 jaitu Oei Gwan Gie dinja 
takan gediskwalifisir, karena 1a 
-dianggap berlomba menghalang2i 
kawan2nja. Keputusan tsb. tidak 
dapat diterima “oleh Gei Gwan 
Gie, hingga dengan kawan2nja jg 
diduga 6 orang meninggalkan la- 
pangan. Demikianlah  djalannja 
perlombaan tersebut. 

Keputusan Paniti, jang me- 
nislasan peserta no. 40 gediskwa 

rengheran- 
kan, karena pesert, no, 7 jang 
mula2 mendapat ketjelakaan da 
pat ikut serta terus simpai ia 
berhasil merebut djuara no, 2 
Selandjutnja — diantara kalangan 
peserta didapat keterangan, bah- 
wa ditempat terdjad'nia ketjela- 
kaan itu di baan jang bekas tem 
belan dinjatakan litjin. hingga ts 
dak mengheranka, diika d'tem 
pat tersebut terdjadi ketjelakaan 
keijelakaan, 

XI Rusia ,,Main Kaju" 

  

Nalam Pertandingan Me-awan ladonesia Rusia Djuga Gunz 
kan Kepslan Han Main ladjak2 — Him Tjiang Hingga Kia 
Sukar Beraafis —Kiat Sek Boleh Dikata Simpati Lumpuh Ka 
klaj 1 -Liong Houw ,,Dibanting” — Pad1 :Hari Saptu | Indon 

Hanja Bermain Setengah Tenaga 
DENGAN KATA2 jang berat dan kelaar sebagai tjurahan isi hatinja jang diliputi rasa 

sedih Ketua Rombongan Olympiade Indonesia, Maladi telah memintakan maaf atas kekala- 
han kesebelasan Indonesia, karena dengan demikian kesebelasan Indonesia tidak lagi menda 

patkan kesempatan untuk menggondol kedjuaraan Olympiade ke XVI ini. Dalam pada itu 

|japun menjatakan, bahwa kesebelasan Indonesia telah berdjoang dengan sekuat tengganja, 
dan tiap pemain telah membaktikan dirinja dga bekerdja keras untuk mendjundjung tinggi. na 
na negara dan bangsa kita. 

Pernjataan Maladi itu diutjap- 

kan dari 'perkampungan Olympia 

de Melbourne hari Minggu. Ka- 
sma.ia sungat terharu dan tak 

si dapat melandjutkan pembitja 
'aannja. maka kesannja itu kemu 
din diteruskan oleh rekan kita 
Mahargono. 

Utjapan Maladi jang ditudju- 
kan kepada seluruh rakjat Indo- 

sia jang da ditanah air, agak 
lengkapnja seperti berikut: 

Sdr.2 diseluruh tanah air, ter 

lebih dahulu saja hendak minta 
maaf atas kekalahan jang dide- 
rita oleh XI nasionat kita dalam 
pertandingan melawan ke XI Ru 
sia. Dengan itu maka XI Indo: 

nesia tidak bisa masuk dalam se 
mi finale atau finale dalam Olym 
pic tournament ini. Dan dengan 
demiki#n pula telah tertutup ke 
sempatan Indonesia utk menda- 

pat kediuaraan dalam Olympiade 

tahun 1956 di Melbourne. . Sdr2 
sekalian kami telah memberikan 
perlawanan jang sehebat-hebatnja 
dalam pertandingan itu setiap pe 
muin telah berdjoang dgn ke- 

kuatan jang ada kepada diri ma- 

i . kekuatan jang mereka per 

dalam “lapangan, di 

    

  

    

  

      

       

Sdr2 sekalian saja mengutjap- 
kan terima kasih jg sebesar2-nja 
atas simpati dan perhatian dan 
utjapan selamat sdr2 ditanah-air 
terhadap perdjoangan anak2 kita 
di Melbourne. Jang telah disam- 
paikan kepada kami sekalian dgn 
kawat." Sekali lagi saja minta 
maaf, bahwa kami tidak dapat 
memenuhi harapan saudara? di 
tanah-air dan mentjapai kedjuara 

an Olympiade. Tetapi pertjajalah 
bahwa semua pemain2 telah mem 
buktikan dirinja kepada tanah-air 

" dengan kesungguhan dan kesetia 
an. Dan hasil jang telah kita 
tjapai melawan ke XI Rusia itu | 

seluruh | telah - menggemparkan 
dunia sepakbola. Djuga dalam 
tjabang2 olahraga lainnja anak2 
kita telah berdjoang dgn . sema- 
ngat jang sebesar-besarnja. Pe- 
sanan bapak Kepala Negara dan 
Pemimpin2 negara lainnja supaja 
kami mendjundjung tinggi nama | 

selalu | 

seluruh j 
dan kehormatan negara 
mendjadi pedoman dan 
rombongan dalam melakukan tu- ! 
gasnja “di Melbourne. Sekian 
dahulu sdr2, terima kasih dan 
maaf, Dan sampai berdjumpa 

  

lagi di tanah- Tetap merde- 
ka. Demikian pesan Maladi. 

Sovjet — Indonesia 4—0 

  

    

: urne melawan Rusia adalah ' Mengenai pertandingan ula- 
tu keknata si 4 er kp 2 

suatu kekuat ing luar biasa, ngan antara kesebelasan Indone- 
Jing memang belum pernah kita sia dan kesebelasan Soyjet jang 
   (dalam  panganskita sendi- 

maupun - dalam “perlawatan2 

negeri jang kami lakukan 

12 ini. Kalau sdr2 ingat bah 
wa ke XI Rusia adalah ke XI 

paling kuat dalam tourna- 

ment ini. Djadi sudah diramalkan 
akan mendjadi  djuara - dalam 

Olympiade 1956 dan setelah dia 
liht pemain2 Rusia perawakan 

'a dan bagaimana bergeraknja 

pangan mengolah bola - dan 

menggunakan taktik bermain, 

maka dibandingkan dengan ke- 

  

jang 

    
   

sebelasan2 lain di Melbourne 
ini memang njata diakui oleh 

seluruh penggemai sepakbola dan 

ahli2 sep k bola di Olympiade 
buhwa 

XI jg terkuat. 
Dan sekarang ini “pertarungan 

jang sangat seru dalam waktu 
2 X 45 menit ditambah lagi 2 
X 15 'menit jang berarti 120 
menit atau 2 djam lamanja ke 
XI Indonesia dapat bertahan. 
Bertahan melawan pemain2 jang 
lebih unggul lebih kuat dan le- 
bis keras lari dan tembakannja, 
maka saudara2 dapat memaham 
kan dan mungkin dapat meng- 
gambarkan betapa besarnja ke- 
kuatannja. jang harus ditjurahkan 
Oleh tiap2 pemain didalam per 
tandingan ini dari fihak Indone 
sia. Memang anak2 kita- sekali- 
pun berbadan ketjil, namun me 
reka berusaha sekuat?nja untuk 
menghindarkan kekalahan jang 
telah diramalkan “oleh siapapun 
jang melihat pertandingan2 di 
Melbourne. Dan dengan sema- 
ngat jang luar biasa maka ber- 
hasillah mereka itu memenuhi 
harapan kita sekalian. Jatiu un 
tuk menahan raksasa dari Rusia 
atau dalam duni, sepakbola me 
mang tergolong dalam nomor 
dua dan nomor satu hanja de- 
nga, score nol-nol. 2 

Dan setelah pertandingan sele- 
sai sdr2, mula2 pemain2 kita 
tidak terasa bahwa mereka itu 
tjapai ataupun telah bertanding 
selama 2 djam. Setelah datang 
di Olympic village satu persatu 
diperiksa dokter karena badannja 
banjak jang mendapat kesakitan. 
Diantaranja Sian Liong jg kaki-4 
nja boleh dikatakan sulit untuk 
bisa djalan. Kiat Sek jang kaki 
kirinja entah sebabnja kena apa 
tapi satu sepatu  sepakbolanja 
sadjapun terlempar keatas. Dan 
saja tidak heran kalau ada ma- 
nusia jang mengindjak kaki Kiat 
Sek dengan berat badan 100 kilo 
dengan tekanan mungkin lebih 
dari 150 kilo, dengan melontjat 
dan mengindjak hingga mendjadi 
lumpuh. Itulah jang menarik per 
hatian setiap peminat dari pada 
regu Indonesia. : 

dapat tekanan sekuat-kuatnja da 
ri lawannja jang tidak segan-se- 
gan menggunakan sikut dan ke 
palan tangan dalam usahanja un 
tuk menjingkirkan lawannja da 
lam daerah bola. 

peristiwa sematjam itu 

kesamping terpelanting 

terusnja Chairudin, Rasjid 
lain-lain jang mendjadi  perin 

perdjalanannja menudju 
wang (kita. ' Selama 120 
mendjadP bulan-bulanan 

kaki 
serba “raksas. itu. Akibat 
pada pertandingan baru 
kan setelah pertandinga,, selesni. 
Dan kita kembali semuanja di 
village. Esok harinja hampir ti- 
aduk ad, seorangpun jang bangun 
dengan rasa normal. 
Tulang2 sama sakit, 

kaku dan idjarem. Sdr2 dalam 
ikeadaan demikian itu anak-anak 
| kita 40 djam kemudian harus ma- 
diu lagi dalam gelanggang meng 
hadapi lagi lawan2 ig luar biasa 
kuatnja dan forsnja, Ditambah 
pula bahwa - Sian Liong tidak 
bisa main, karena kakinja masih 
bengkak. Pun Ramli dan Rukma 
djuga belum baik kakinja. Maka 
anak2 kami turun kelapangan 
hari Saptu pagi itu dgn kondisi 
badan jang sangat menjedihkan, 
namun selama lebih dari 17 me- 
nit barisan penjerang Rusia tidak 
bisa berbuat apa'apa terhadap 
barisan pertahanan kita, jang se 
sungguhnja bermain dgn separoh 
kekuatan. . Dalam pertandingan 
ini tabrakan2 dilakukan dengan 
lebih - hebat lagi jang achirnja 
menentukan hasil pertandingan 
ini, Sampai istirahat fihak Rusia 
sudah hisa membuat 3 aoal iana 
kemudian diperbesar 
5 menit sebelum pertandingan ter 
achir dengan 1 goal lagi. Kita 
kalah dengan 0—4, 

dirasa-   rasanja 

Ke XI Pia adalah “ke 

Liong Houw djuga mengalami 

: dalam di Helsinki 1952 (3:45.2), dan 

serimmage didepan gawang kita. | menjamai prestasi Bob Ta 

ditanah 
sebelum bola datang. Begitu se 

dan 

tang bagi penjerang Rusia dalam 
kega- mana 
menit usia 36 th., 

Ibuu tahrak- dali ani, sodokan dan indjak-indjakan gerakbadan) pemain-pemain Rusia jang 
dari 

diadakan Sabtu pagi di Melbour- 
ne berkesudahan dengang 4—0 
untuk kemenangan Sovjet. 

Meskipun pemain2 Indonesia 

jang berbadan lebih ketjil mem- 

pertahankan dengan sekuat tena- 
ga, tetapi dalam waktu 15 menit 
pemain2 Sovjet telah dapat me- 
nerobos gawang Indonesia. Se- 
rangan jang menghasilkan gol 
pertama itu, dipimpin oleh Sal- 
kinov. Gol jang kedua dimasuk- 
kan Valentine Ivanov. Dua me- 
nit kemudian gol ketiga ditjetak 
oleh captain Ignor Netto dengan 
tendangan jang keras sekali. 

| Setelah mengaso pemain2 So- 
vjet lebih berhati-hati. ' Mereka 
tidak begitu mementingkan pen- 
tjetakan gol. 

Gol jang terachir ditjetak oleh 
Salkinov. 
Dalam pertandingan Saptu pa- 

gi kedua belah pihak telah me- 
nurunkan pasangai -bb.: (dari 
kanan kekiri). 

kenal o meedp yaa 

Gelandang 

Depan 

Him 

Chaerudin, 
Liong Kuuw, 

Remang, Arifin, 

'Tjiang, Jusron. 

Rasjid, 

Ramlan, 

| Witarsa, 

Unte SOoxpLet: 

Pendjasa Lawang 

Back Nikolai Tichenko, 

Kouznetsov, Gelandang 

ichine, “Igor Netto, Depan 

Boris T touchkine, Valentine: Iva 

Boris Ra- 

sinskis, 

Boris 

Ba 
   

  

nov, Edouard Streltsov, Serguei 

Sa:nikov, Anatori Iline, 

Mal m berita UP ini, pemain 

gelandang 

kan. 

tengah tidak disebut- 

  

(@eN Ope 
Ke. XVI | 

Zatopek Bukan ,,Ra- 

Pertandingan Lari 4 
dja" Marathon Lagi 

2 Km Dimenangkan 
Alain Mimoun — Amerika Tetop Leoding 

— Hsbib Nasution ,,Masuk Kotak" 
AMERIKA SERIKAT hingga hari Senin tertjatat seba 

gai pemenang medali emas pertama dan jang kedua ialah Uni 
Sovjet. Dalam, daftar pembagian medali2 (tak resmi) hingga 
hari Saptu jang lalu tertjatat sebagai berikut: (termasuk me 
dah untuk lomba kuda Olympiade di Stockholm). 

Emas Perak Pe- 
runggu 

Amerika Serikat 
Uni Sovjet 
Australia 

Swedia 
Djerman 
Italia 
Inggeris 
Rumania 
Hongaria 
Perantjis 2 

Menurut daftar 
nerimaan medali2 n perhitu- 

ngin medali em: — 7, medali 

perak — 5 dan medali perunggu 
maka kedudukan angkanja 

adalah sebagai berikut : 

—
a
 

N
A
 

M
U
L
A
N
 

AN
 0
0
.
0
0
 

pa
d 

9 
—a
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M
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D
N
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N
 

M
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SB 
AN
S 
N
O
 

1 
1 

AN
 
A
B
 
A
U
 

— —
 ak resmi pe- 

g 

Amerika Serikat 379, Uni Sov 
jet 358, Djerman 15012, Austra 
ja 14115, Inggeris 112, Itana 

104, Hongaria 93, Swedia 76, 

Perantjis 67, Finlandia 59. 

Habib Nasution ,,masuk 
kotak” lagi. 

Pertandingan renang 400 me- 
ter gaja bebas putera telah di- 
mulai hari Minggu jang diadakan 
dalam tiga seri. Dari ketiga seri 
ini akan dipilih mereka2 “jang 
tertjepat untuk diadu dalam. ba- 
bak finale. : 

Perenang Indonesia Habib Na- 
Sution jang ikut pula dalam per- 
tandingan ini dalam seri kedua 
hanja berhasil menduduki tempat 
nomor 5 jang berarti tak mem- 
punjai harapan lagi untuk ber- 
tanding dalam nomor tsb. selan- 

djutnja. 1   
Hin Tiiang sampai sekarang Ron Delaney pemenang 

masih sukar untuk — mengambil medali emas lari 1.500 
nafas. Karena dalam suatu pere meter. 
butan bola pundak kanannja men Ron Delaney (Irlandia) hari 

Sabtu telah berhasil merebut ke- 

menangan dalam final Lari 1.500 

meter, dengan waktu 3:41.2, ber 

arti bahwa ia telah mematahkan 

rekor Olympiade jang ditjiptakan 

oleh Josy Barthel (Luxemburg) 

Sekonjong-konjong dia terlempar (Amerika Serikat). 
Zatopek tak dapat memper 
tahankan diri. 

46 Pelari djarak djauh hari Sab 

tu telah berdjuang dalam perlom 

" baan jang bersedjarah, ialah lari 

Marathon, 42 km 195 meter, dalam 
Alain Mimoun (Perantjis, 

8 kali pemenang Me 
Marathon, instruktur 
berhasil merebut ke 

djuaraan dari tangan pelari dja 

S rak djauh Tjekoslowakia jg terso 
hor: Emil Zatopek. Zatopek su- 
dah 3 kali merebut Medali Emas, 
tapi sekali ini tampak bahwa ia 
tidak mampu mengatasi satu fak 

Itor jang timbul dalam kehidup- 

Perak 

lan setiap orang: faktor umur. 
Zatopek dalam Olympiade Mel- 
bourne ini sengadja tidak ikut 
dalam 5.000 m dan 10.000. m untuk 
mempertahankan kedjuaraannja, 
dengan maksud supaja dapat men 
tjurahkan segala tenaganja dalam 
Marathon. 

Kesudahan 
shb. : 

Record Olym. 
1. Alain Mimoun (Perantjis) 2 

dj. 25 menit, 2 YFranjo Mihalis 
(Jugoslavia) 2 dj. 26 mnt 32 dtk.j 
3. Veikko Karvonen (Finlandia) 
3. dh, SL mnt 47 dtk, 4. Chang 
Hoon Lee (Korea) 2 dj. 28 mnt. 45 
dtk., 5. Yoshiaki Kawashima (Dje 
pang) 2 dj... 29 mnt, 19 dtk., 6. 
Emil Zatopek (Tjekoslowakia) 2 dj 
29 mnt. 34. 

Regu Amerika 
dali emas utk 
basketball, 

Regu Amerika telah berhasil 
menggondol medali emas utk no 
mor perlombaan basketball, sete 
lah dalam pertandingan finale, jg 
diadakan digelanggang basketball 
Melbourne semalam, berhasil me 
ngalahkan regu IInie Soviet dgn 

score 89—55, demikian U.P. 
Dengan demikian regu basket- 

Marathon adalah 

2 dj. 23:3 M. 

gondol me 
perlombaan 

  
lagi kira2 mempertahankan kedjuaraan 

kan 

ball Amerika Serikat berhasil 
tour 

nament basketball Olympiade Hel 
sinki, demikian djuga regu Unie 
Sovjet telah berhasil mempertahan 

kedudukannja sebagai run- 

ner-up. dalam tournament Olym- 
piade. 

Sementara itu, dalam pertandi- 
ngan basketball jang lain jang 
djuga dilangsungkan pada hari 
Sabtu, regu -Uruguy telah berha 
sil menggulmgkan regu Peran- 
tjis dengan score. 71—62. 

Kes. India berhasil menga- 
i lahkan kes, Australia dgn 

4—2, 

| Dalam pertandingan sepakbola 
babak guarter-finale jang ter- 
achir,: jang. diadakan  distadion 
Melbourne Sabtu sore, kes. In- 
dia telah berhasil mengalahkan 
kes. Ausralia dengan angka 4-2. 
Pada waktu turun minum kes. In 
3 telah berhasil leading dengan 

”£ 

  

# 

Eddy Be (kiri) dari Smg. dengan 
hadiah bromfietsnja telah me- 
nangkan perlombaan dgn Scooter, 
Lawannja jang ulung Halbach 
dari Bandung jang berada disam- 

pirignja menduduki no. 2, 

(Photo: "Suara Merdeka”) 

Memetjah 

Ia menjatakan — kejakinannja, 
bahwa apabila andjuran KSAD 
seperti jang diumumkan oleh Pe 
nad itu mendapat perhatian dan 
dipatuhi oleh seluruh Angkatan 

  

WONOSOBO 

PERTJOBAAN MENANAM TEM- 
TEMBAKAU VIRGINIA, 

Didaerah kabupaten Wonosoho 
kini oleh penduduk sedang dia 
dakan pertjobaars menanam bibit 
tembakau Virginia. Bibit ini dida 
tangkan .atas usaha Dinas Perta 
nian Rakjat, dengan maksud un 
tuk mengembangkan perekonomi- 
an rakjat. uas tanaman sudah 
ada 4.000 pohon didaerah Kaliwi 
ro, 

Hasil pertjobaan tanaman  ap- 
pel di BPMD Kedjadjar jang le 
taknja lebih kurang 1.500 meter 
dari permukaan laut, belum da- 
pat didjual kepada umum. Keada 
an hasil dari tanaman jang diusa 
hakan oleh Dinas Pertanian Rak 
jat itu tjukup memuaskan, Menu 
rut keterangan, lebih besar dari 
appel Djawa Timur dan rasanja 
manis, 

| 

Pendjaga gawa..: Saelan, Back 

jan) 23.00 Penutup. 

  

| robotan 

  

| MEGA MENDUNG. 
| Hatta sesudah mengundurkan 
diri, sementara akan berdiam di 
rumahnja, di desa Mega Men- 
dung. 

Orang jg sangat tachajul pada 
nama2, terus bilang : 
apa ini tanda bhw sesudah Hatta 
mengundurkan diri, awan Indo- 
nesia akan selalu diliputi oleh 
mendung ?? 

2 
SAMA SANA SAMA SINI 
Bung Karno bilang: Perdjoa- 

ngan Mesir adalah perdjoangan 
' Indonesia, Kemenangan Mesir 
adalah kemenangan djuga bagi 
Indonesia. Kemerdekaan Mesir 

adalah Kemerdekaan Indonesia, 

etc etc, au , 

Tjuming nanti kalau ada orang 

djail jg mau tambah tambah: Nar- 

riman Sadek Mesir (puteri tjan- 

tik Mesir gandrungannja bekas 

radja Farouk)  djuga Narriman 

Sadek kepunjaan Indonesia... 

Oewah kiranja Mesir akan kebe- 
ratan banget!!! t 

AS 
SEPAK MANUSIA 

Kesebelasan Russia waktu me- 

lawan kesebelasan Indonesia, me- 

nurut berita “Antara” bukannja 

main sepak bola, tetapi lebih 

mirip main sepak manusia. Ten- 

dang sini, sruduk sana, tabrak 

'situ, dan seterusnjas sampai ba- 

njak pemain2 kita jg pada kle- 

nger, : | 

Kata scorang supporter Indone 

sia setjara filosofis: »Ah, mung- 

kin ini orang2. Russia terlupa 

  
kalau mereka sedang main bola. 

Dikira sedang memberantas pem- 

Kajak di berontakan. Hongga- 

ria !” 
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SI 

Ot 

SIARAN RADIO R. : 
SEMARANG, 5 Des. 1956: 

Djam 06.25 Felix Mendelssohn, 

06.30 Rajuan Pagi. 07,10 Suara 
Maluku O. M.Bukit Siguntang. 

13,15 Aneka warna Siang. 14.10 

Orkes Studio Djakarta: 17,00 Ta 
man Kusuma, 117,30  Rajuan Pe- 

tang. 18,15 Irama Sendja.. 18,30 

Ruang Kesehatan “Tentara. 18,45 
Irama Sendja (landjutan). 19,30 
Tepatkah...... - 20,30 Laporan 
Olympiade ke-16. 21,00 Santapan 
Rochani. 21,15 Gending2 Sema- 
rangan. 22,15 Santiswaran diseling 
motjopat. 23.00 Penutup. 
SURAKARTA, 5 Des. 1956: 
Djam 06.10 Aneka warna tanah 

air. 06.30 Instrumental gembira. 
06.45 Jo Staffora dan Doris Day. 
07,20 Irama Krontjong. 07,50 ida, 
ngan Lima Serama. 13,15 Kleneng 
an dari Puro. 14.10 Klenengan da 
ri Puro (landjutan). 17,00 Dunia 
anak2 17,40 Varia Djawa Tengah. 
17,50 Ruangan pemuda pemudi. 
18,15 Ruangan A.P. 19,30 Imbau- 
an malam. 19,45 Kontak dengan 
pendengar. 20,30 Irama Indonesia 
22,15 Klenengan Manasuka. 22,15 
Klenengan Manasuka (landjutan). 
24,00 Penutup. 
JOGJAKARTA, 5 Des. 1956: 
Djam 06.10 Bonangan pagi. 06.35 

Genderan pagi. 07,20 Genderan pa 
gi (landjutan). 13,10 Keliling Pu 
lau Sumatera. 14,10 Krontjong 
Siang. 17,00 Taman Kepanduan. 
17,45: Hidangan .Petang. 18,15. Or 
kes Victor Young. 18.30 Peladjaran 
Lagu Djawa. 19,40 Gending2 Dola 
nan. 20,15 Malam menggema. 20,30" 
ILaporan Olympiade ke-16. 21,15 
| Ruangan Djapendi. 21,30 Manasu 
ka untuk A. P. 2210 Manasuka 
yuntuk A. P. (landjutan). 23,00 
Penutup. 
DJAKARTA, 5 Des. 1956: 
Djam 06.10 Seni Sunda Studio 

Djakarta. 07,30 Orkes Progressip. 
13,30 Suara Suratmi dl. 17,00 Ma 
rya Serodja. 17,30 Orkes Konsert. 
18,30 Orkes Dupa Nirmala. 19,30 
Laporan Olympiade ke-16. 21,00 
Lembaran Wanita. 2215 O. M. 
Bukit Siguntang. 23,00 Penutup. 
TJIREBON, 5 Des. 1956: 
Djam 06.10 Gamelan Surabaja. 

06.35 . Hidangan ROS. 07,10 ' Kom 
ponis dengan tjiptaannja, 07,40 
Irama Nusatenggara. 13,10 Edith 
Piaf dan Tine Ross. 13,40 Orkes 
Kr. Puspa Kemala, 14,10 Seni Sun 
da Studio Djakarta. 17,00 Donge 
ngan untuk anak2. 17,00 Siaran 
A. P. 17,15 Dunia Olahraga. 18,30 
Trio Tapanuli. 19:20 Irama Pa- 
dang. 19,30 Orkes Serodja. 20,15 
Instrumentalia. 20,30 Pilihan Pen 
dengar. 21,15 Gamelan Si Geger. 
22,15 Gamelan Si Geger andjut 

TJIREBON 

AKSI GEROMBOLAN DIDAE- 
RAH INDRAMAJU. 

5 Gerombolan bersendjata baru? 
ini telah menjerobot desa Segeran 
ketjamatan Djuntinjuat kabupaten 
Indramaju, dimana mereka telah 
membakar sebuah asrama polisi 
dan 25 rumah rakjat sambil me 
lakukan penggarongan. Akibat se 

ini fihak rakjat dirugi- 
kan sebesar Rp. 818.467,— Dalam 
pada itu dapat diberitakan bahwa 
sepasukan DI/TII jang berkeku- 
atan Ik. 150 orang telah menje- 
rang pula pos Tentara BN 8312 di 
desa Rantja ketj. Haurgeulis, Aki 
bat serangan ini 4 orang rakjat 
tewas, 5 orang luka berat dan 4 
rumah dibakar. 

  
Ibarat Sinar F adjar Jzg 

Kegelapan! 
K.H. Muslich Gembira Atas Saran Penghe- 

matan Dikalangan A.D 
ANGGOTA PARLEMEN K. H. Muslich (N.U.) dari 

seksi H menjatakan dalam keterangannja jang disampaikan ke 
pada ,,Antara”, bahwa ia menjambut dengan gembira sekali 
andjuran K.S.A.D. Djenderal Major A. H. Nasution untuk 
mengadakan penghematan disegala lapangan didalam kalangan 
Angkatan Darat, asal didalam penglaksanaannja hal itu tidak 
akan menambah penderitaan para pradjurit rendahan. 

Darat, maka hasilnya akan dapat 

mempertjepat usaha pembangunan 

delam lingkungan A.D., terutama 
dalam usaha pembuatan asrama? 
'ang keada:ufija dianggapnja su 

dah menjedihkan itu. Dikatakan 
nja pula, bahwa usaha pemba- 
ngunan itu akan lebih dipertje- 
nat lagi apabila disamping peng 
hematan, Cipergiat djuga oleh 
KSAD usaha2 utk menutup bo- 
tjornja keuangan A.D., jang ter- 
sesat masuk ketempat jang bu- 

(kan mendjadi tudjuannja sebagai 
cakibat korupsi dgn 1001 matjam 
taktiknja, 

Kata Muslich, kalau tentaranja 
sudah berani ' memberi tjontoh 
hemat dan hidup sederhana di- 
tambah dgn dipergiatnja pembe- 
rantasan korupsi dalam kalangan 
nia sendiri, maka ia berpendapat, 
sahwa jang demikian itu merupa 
kan sinar fadjar jang akan me- 
metjahkan kegelapan jang seka: 
rang meliputi - segenap lapisan 
2 golongan. masjarakut (Anta- 
ra).   

, 

“Bhlaiiiek: - 
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PI 

dengan Menteri PP 
Drs. W. Tooy, Kepala 

  

   

      

   

an 
AN 

SN
P 

STNOT 

undang2-an Kem. PPK 
PPK Djanakum, dan S 
si E Parlemen, untuk : 
siswa tersebut. Ra Aa 

Dalam garis besarnja tuntuta 
Dewan Mahasisw Na 
naika, tundjangan ikatan dinas 
dengan memperbesar  mata-ang 
garan tundjangan bea 
tan dinas, sesuai denga 
sanaan Pemerint h terhadap 
gawai negeri sipil untuk 1 
kan gadji PGP sesuai di 
Peraturan Pemerintah No. 
hun 1955 (PGPNh “5 1 

Ketiuali kenaikkan tundjangan 
pokok iu serta tundjangin ke 
mahalan io merupakan suatu pro 
sentase tertentu dari tundjangan 
pokok sesuai dengan pembagian 
rajon, djuga ditun'ut enapa 
han tundjangan al:t sesuai ds 
tingkatan agar kenaikkan ting 
kat (propaedeuse. serdi na-muda, 

  

   
    

  

   serdian») depat mendiadi pend | 
     rons (ncentive) bagi 

belndiar mahasiswa dan dise 
raskan dengan semakin banjak 
nja kebutuhan mahasiswa jg le 
bih tinggi tingkatan. 

Dwi-Tung 
Tetap Adi 

Walau” Bung"! . 
   

latta: Un 
darkao Diri: Pendapat 

Aminuddin Junus 
BERHUBUNG dengan perle- 

SEBAGAI KEPUTUSAN Konpes 
siswa Univ. Indonesia - Gadjah Mada - Erlangga e 
tuntutan kenaikan tundjangan ikatan dinas. Dewan Mahasiss Univ. Indonesia, bersama-sama Dewan Mahasiswa Univ. Gadjah 
Mada dan Univ. Erlangga telah menjelenggarak PPI Sarino, Kepala Djaw. Perguruan 

Bagian C Djaw. Perguruan Ting: agian w. Perguruan ' KP Kopola F 

Djendral M. 

     | 

e-| hasiswa menjanggupi untuk ber 
a-sama dengan Presiden Uni 
tas dan/atau Senat Mahasis 

fat temu 
disela- Sekalan PPK telah didjandjikan 

Te pertemuan antara Dewan 

| Mada, Erlangga dgn Kem. PPK 

  

   

gga, telah 
    

ahasiswa 

pertemuan2. 

rmasiswa Moekdas, Kepala 

i Martono, Kepala Bagian Per- 
f Bag. Keuangan Kem. 

ri Hutasoit, djuga Sek- 
in tuntutan Dewan2 Maha- 

        
   

  

    

  

    

| bersama dengan Dekan Fa- 
santa mengadakan penjelidikan 
an korreksi ten.ang keadaan be 

ladjar dan kemadjuan cingkat ma 
hasiswa ber-ID. Hal pentjabutan 
ID kemudian diminta hanja dila 
.kukan setel h mendengar: advies 
Presiden Universitas/Dekan Fa- 
ultas dan Dewan  Mahasiswa/ 
enat Mahasiswa. 
Pada prinsipnja tuntutan ini te 

lah disetudjui oleh Menteri PP 
dan seksi E Parlemen, dan mulsi 
Ididjalankan pada — Agustus 1956 

    

  

enjiataan menundjukkan  bahwe 
'hal ini tidak terpenuhi, akiba' 
'penghematan Pemerintah pad 
anggaran-belandja Kem. PPK se- 
besar prosen. Tetapi dalam' per 

Dewan Mahasiswa dengar. 

bhw kenaikan tsb, akan “dilikukan 
dgn memperbesar mata anggaran 
tundjangan ID dgn 10 prosen, jak 
ni dari Rp. 20 djuta mendjadi Rp. 
122 djuta terhitung mulai 1 Dja- 
nuari 1957 jad. 2 
Pada tgl. 28 Nop. 1956 telah di 

Mahasiswa Univ. Indonesia-Gadjah 

jg diwakili oleh Sekdjen M. Huta- 
soit — Kep. Bagian Darmasiswa 
Moekdas, Kep. Bagian Per-unda- 
ngan Kem. PPK Karnadi, Kep. 
Bagian Keuangan Kem. PPK Dja- 
nakun. Hasil pembitjaraan adalah 
sbb.: 

Sesuai dgn kenaikan Anggaran 
Belandja untuk Kem. PPK tahun   takan diabatan Drs. H. Moh. 

Hatta sebagai Wakil Presiden 1957, maka telah disetudjui me- 
naikkan tundjangan ID bagi ma-'   R.I. mulai 1 Desember 1956, 

Aminuddin Junus | harian 
DPT PERTI menerangkan kepa- 
da pers, bahwa dengan perleta- | 
kan djabatan Bung Hatta itu, | 
tidaklah berarti  Dwi-tunggal 
tidak ada lagi. | 

  

Menurut pendapat Aminuddin beda-beda, disebabkan ' perbedaan 
5 |rajon2. Junus, Dwi-tunggal tetap ada, 

5 t 
tak perduli apakah Bung Hatta |,, 
masih Wakil Presiden atau tidak, 'dikan dari Panitya Ad Hoc Ikatan 

Dinas jang terdiri 
'Kem. PPK, 
Our 
Dewan Mahasiswa Erlangga, 
wan Mahasiswa Hassanudin, De- 
wan Mahasiswa Andalas dan De- 
wan Mahasiswa Sum.-Utara. 
nitya tsb akan bertemu pada achir 
Desember 

Tugasnja ialah penjelidikan jang 
mendalam mengenai, 
ngeluaran mahasiswa 
kebutuhan (buku2, alat tulis me 
nulis, alat2 lain 
ngan langsung 
dan memadjukan hasil2, berdasar 
kan penjelidikan tsb. Hasil2 Pani 
tya Ad Hoc Ikatan Dinas jang di 
madjukan kepada Kem. PPK, PPK 
sanggup akan 
realisasinja. Demikian diumumkan 

atau Bung Karno Presiden atau 
tidak, sebab istilah Dwi-tunggal 
tidak terletak pada funksi Presi- 
den dan Wakil Presidennja, teta- 

"pi pada pribadi kedua pemimpin 
besar itu, baik sepandjang sedja- 
rah perdjuangannja dimasa? jang 
lalu, maupun sebagai 2 penanda- 
angan proklamasi 17 Agustus 
1945, 

Dikatakan oleh Aminuddin M 
nus, bahwa dengan pengunduran | 
diri Bu.g Hatta ini, maka seka- 
rang kita mempunjai 2 pemim- 
pin besar jang berbeda kedudu- 
kan. Satu dipuntjak pemerinta- 
han negara, sebagai Presiden, sa: 
tu ditengah masjarakat sebagai 
warga-negara biasa. Dan bila se- 
tiap kita dapat: empergunakan 
kedudukan kedua beliau ini se- 
baik2nja, akan besar sekali fae- 
dahnja bagi kita dimasa-masa jg. 
akan datang, kata Aminuddin Ju 
nus selandjutnja. Amisuddin Ju 
nus achirnja menjatakan hara- 

'“pannja, bahwa tidak akan ada 
'sgolongan atau siapa sadja jang 
| akan menjalah-gunakan arti pe-| 

ngunduran diri Bung Hatta ini, 
dan ia pertjaja setiap kita akan 

ini dengan sebaik-baiknja, demi 
k bahagian bangsa dan negara 
kita seumumnj . (An ra).    

. Clash Antara Ser- 
dadu? Turki —: 

| Russia ? 
GUPERNUR PROPINSI Tur- 

ki Edirnne (berbatas dengan Bul- 
garia), Turgut Bashkaya, Sabtu 
jang lalu membantah desas-desus 
bhw”diperbatasan Turki-Bulgaria 
telah terdjadi pertempuran antara 
serdadu2 Turki dan serdadu2 So 
vjet, dalam mana 17 serdadu So 
vjet dan 4 serdadu Turki dikabar 
kan telah tewas. . 

Pembesar2 Turki mengatakan 
bahwa keadaan sepandjang perba 

naik, berdasarkan kenaikan tun- 

oleh ketiga Dewan Mahasiswa ter 
sebut diatas. 

PemberontakanHonggariabBi:- 
sa Letuskan Perang Dunia III 
2 etap Ada" Krn Negara2 

— Kata 

hasiswa sebesar 10 prosen jg ber 
laku mulai Djanuari 1957. Tundja 
ngan pokok ID dinaikkan seba- 
njak 10 prosen jang berarti, ke- 
naikan dari Rp. 150.—  mendjadi 
Rp. 165,— Tundjangan kemahalan 

djangan pokok. Kenaikan ini ber 

Uang alat buat sementara tidak 
erobah, menunggu hasil penjeli- 

dari wakil2 
Dewan Mahasiswa 
Mahasiswa Ga-ma, 

De 
Dewan 

Pa- 

1956 ini di Djakarta. 

djumlah pe- 
utk alat? 

jang berhubu- 
dgn peladjaran), 

memperdjoangkan 
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   “Sebaliknja ketiga Dewan Ma| Pe Rea 

"Sinterklaas Race” jang diselenggarakan oleh LM.S. dan meliputi 
perlombaan2 Aubonat abi kanak2 perempuan/laki2, sepeda biasa, 
Scooter dan sepeda Kumbang tata Tata 2 perhatian besar, Pan 
gambar tampak para peserta autoped kanak2 perempuan jang ber- 
lomba dalam finale jang achirnja dimenangkan oleh Kho Giok Lan 
F 9g tampak pada gambar: tsb, dengan yaa X. Mengenai repor- 

: Tae Ma DATA (Photo : ”Suara Merdeka”) 

Washington Mulai Opti- 
mistis Bahwa Keadaan Ti. 
mur ngah/MulaiMereda 
Sebaliknja Turki Terus Chawatir Sadja Dan 
Ingin Spj Amerika Duduk Dlm Pakt Baghdad 

PEMBESAR2 PEMERINTAH Amerika Serikat jang ting 
gi kedudukannja malam Minggu ji. mengatakan bahwa mere 
Ka melihat tanda2 jang memberi harapan baik bahwa krisis 
4 Timur Tengah mulai mereda. Demikianlah tulis wartawan 
UP Donald J. Gonzales dari Washington. Sebab2 optimisme 

      

     

  

PNPM (Ii CNG 

IMinggu pagi jbl. di-baan Stadion Semarang diadakan perlombaan | K.R.J.T.Dibawah 

(tan, Sjarkawi menerangk: n kepa 

| KRJY jang dibawah 

|tung Djanggut 

      

Menteri Imperialis“ Nuri 
SEORANG DJURUBITJARA kementerian tuar negeri 

  

£ Radio Moskow menjiarkan da 
lam bahasa Arab hari Minggu. 
bahwa rakjat Irag telah .,,me- 
ngobarkan perang djihad terha 
dap pemerintahan perdang men 
terj imperialis” Nuri as-Said. Me 
nurut siaran tsb., pemuka2 umat 

Untung |Djanggut 
Penaatannja 15 Dea. 

RESIDEN Kalimantan Sela-| kan PM Nuri as-Said jang dise 
but sebagai .,pengchianat”, dan 
supaja Irag keluar dari Pakt 
Baghdad. Dika'akan bahwa se 
ruan ini mendapat sambutan da 
ri rakjat diprovinsi2 Kirkuk, Su 

da ,,Antara”, bahwa »asukan 
: 1 mpinan 

Untung Djanggut di Ka. mantan 
Tenggara akan diresmikan pe- 
naatannja pada tgl. 15 D :sember 
jad. Banjaknja anak bu 3 Un- 

ialah tara 5 $ 
sampai 7 ribu djiwa, su lah ter-| Dikatakan bahwa mereka me: 
y2asuk penduduk jang I mja se-|asabaikan antiaman2 Nuri as- 
edar memberikan bant.an kej3-id, ,siboneka politik imperia- 
pada pasukan isb. Het 

Tempat peresmian per satannja Pe Pn Sa f i 
talkh disalah satu tempat di Kali |. Pelerusnik dikatakan Wak JA 
mantan Tenggara, dan mungkin| 2! Yag didaerah2 tsb tadi ,,bang djuga di Kota Baru, ibukota| Kit bahu-membahu dgn putera? 
Kabupaten Kota Baru, Kaliman-| Ar2b selatan dan menj-takan pe 
tan Tenggara. rang sutji terhadap Nuri as-Said”. 

Pemberontakan ini lain dari pem 
Serontakan jang sudah? jang da- 

baik pemeluk Sj'ah maupun Sun 
nah. 

Sifah di Nadiaf mengumumkan | 
perang djihad untuk. mendjatuh | 

laimaniyah, Erbil dan  “Nossul. | 

1. Telah diperoleh keterangan 
jang pasti bahwa »keadaan di 
Syrm tidak seberbahaja dugaan 
orang semula”. Syria hanja me 
nerima alat2 sendjata ringan da 
ri negara2 Blok Sovjet: tidak 
ada bukti2 bahwa Syria meneti- 
ma sendjata2 berat. 

2. Washington menduga bah 
wa Moskow sengadja  meniup- 
niupkan bahaja agresi imperial's 
Barit terhadap Syria. supaia Ti 
mur Tengah tetap keruh. (Seba 

'liknja, kalangan jano patut di- 
pertjaja menerangkan di  Lon- 
don beberapa hari i.I. bahwa me 
nurut keterangan Turki kepada 
Inggeris, Syria ..tak boleh tidak 
akan diserbu Irag:” dan slasan 
jang diadiukan Turki jalah kare 
na ada bahaja Syria akan dia- 
di satelit Sovjet”. Kalau Irag me 
njerbu, Turki akan membantu 
Irag dalam penjerbuannia ke Sy 
THaB: 

3. Washingt n melihat -adanja 
vtundiuk2 kuat bahwa pasukan2 
inoerjs-Perantiis akan ditarik 

“mba'i dari-Port Said, sesudah 
ALS. membajangkan bahwa ne- 

2ara ini baru bersedia kirim mi 
niaktanah untuk Eropa Barat 
“pobila dari kedua negara agres 
sor terhad-p Mesir sudah ada 
bukti2 lebih kongkrit bhw mere 
ka e#kan menarik kembali pa-   

Ketegangan2 Dunia Tes 

mengatakan bahwa situasi dunia 
tegangan jang tetap ada “dalam hubungan2 internasional ka 

egara2 agresif dari kaum imperialis hendak me 
mulai lagi adanja perang dingin”. 
rena usaha2 negara2 Ira 

Mengenai masalah Hongaria. ! 
perdan. menteri  Tjekoslowakia 
tsb. berpendapat bahwa inter en 
si Sovjet di Hongaria ,,sangatlah 
perlu dan tak dapat dielakkan” 
dibenarkan. Ia katakan, bahwa 
intervensi itu adalah bagi kepen 
tingan keamanan negars tetang- 
ga dari Tjekoslowakia,  Ruma- 
nia dan Jugoslavia dan karena- 
nja sesuai sepenuhnja dengan 
prinsip2 Piagam PBB. Lalu ia 
katakan pula, bahwa ketika kaum 
imperialis hendak melakukan usa 
hanja menimbulkan  kekatjuan 
seperti jang terdjadi di Hongaria 
di Tjekoslowakia tetap bersatu 
bagaikan batu granit.   tasan Turki-Bulgaria tenang2 sa) 

a. 2 
Maa -berita2 jang patut 

dipertjaja” jang diterima di  Is- 
tanbul dari Edirne malam Ming 
gu jl, pasukan2 dan alat2 sendja 
ta tentar, Sovjet telah didaratkan 
dipelabuhan Stalin (Varna), Bul 
garia. dan kemudian disebarkan 
dari sana. 

Daerah Penjang- EP 
N
T
 

      

: “nil D0. ga” Di'Sinai" 
z £ ee se & 

Disarankan Oleh 
' Israel 
:. DUTABESAR Israel utk Ameri 
| ka Serikat, Abba Eban, n 
, Minggu j.I. menjarankan pemben- 
Po tukan setia aan penjangga “ 
| padangpasir Sinai, . Israel 
r dan Mesir. Menurut Eban, adanja 
1 zone ini akan men dj: 
5 bagi penjelesaian n h2, Li- 
: mur Tengah setjara | SA 
, Satu2nja kemungkinan lainnja 
1, kata Ewan, ialah kembali kepa 

A da statusguo jang dulu (persetu- 
djuzn perletakan -sendjata 19497), 
dalam mana Nasser menjusun 
Mesir sebagai suatu pangk 
bagi alat2 sendjata Sovjet, da 
ini dapat menimbulkan perang 

2 dunia HH”. EA TEA 
Sementara itu delegasi Israel 

“dalam PBB mengumumkan Sap 
tu j!. bahwa Israel telak, 

| rik kembali sebuah brigade lagi 
“dari Mesir”, dan pasukan-pa- 
| sukan Israel Senin ,,sudah. akan 

| diundutrkan sampai 35 m 
| Terusan Suez”.. ( 
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sosialis internasional di Kopenha- 
| gen, bahwa Inggris dan Perantjis: 
| telah kehilangan pengaruh mere- 

      

         

   
   

  

ell katakan, bahwa kerusakan2 

  

   

    

   
   

5 mil Tega 

    

  

| kratis 

sosia-| 1 

YA) 
anji | dari 

Amerika Serikat. Berbitjara dlm 
perdebatan didewan partai sosia-j 

1 Ia internasional mengenai masa-' 
ah-masalah internasional, Gaits: 

Dipimpin oleh kontra- 
spionase A.S. Aha. 

Lebih landjut Viliam Siroky 
seterusnja meminta “ diadakannja 

takan2 jang dari djedjak2-nja 
akan memperlihatkan bahwa pem 
berontakan2 tsb. dipimpin dari 
markas2-besar . kontra-spionase 
AS., jaitu C.LC., jg berkedudu- 
kan di Djerman Barat. Dan 
CLC. inilah jang menurut kata 
P.M. Viliam Siroky telah mem- 
berikan bantuan2 berupa sendja- 
'ta-sendjata modern kepada pem- 
berontak2 dan terutama sekali 
melatih bandit2 fasis.” . 
' Tetapi semuanja itu bukanlah 
berarti lantas kita mendiamkan 
(adja kesalahan2 jang tak mudah 

— Ramadier: 
Achir April 1957 Ke- 

      

lis Hendak, Mulai 

sukan2 mereka. Djum' “jl. AS.' 

yara pembesar AS itu didasarkan atas beberapa fakta: 

meng. umkan bahwa Amerika 
akan kirim minjak tanah ke Ero- 

p Barat jang kini mengalami ke 
Kurangan itu, dalam “jumlah ki- 

ra-kira 500.000 barrel sehari di- 
ialam tempo sebulan. 

Beritz UP dari London Sabtu 
jl mengatakan bahwa pendjabat 
menteri luar negeri Turki kinem 
Manderes telah menjatakan ..ke 
kuatiran jang” sangat” - karen: 
mendengar laporan? bahwa .,Ko 
munis memperkuat diri” di Sy- 
ria. Bertalisn dengan itu Turki) 
menghendaki supaja AS masuk 
djadi anggota penuh Pakt Bagh- 
dad ,,untuk memelihara. perda- 
maian di Timur Tengah”, Kete 
rangan jang diperoleh dari sum 
ber2 jang patut d'pertjaja pada 
malam Minggu jl. itu menerane 
kan bahwa Menderes telah me 
ngemukakan keinginannja itu da 
lam perundingan dengan menteri 
luar negeri Inggris Lloyd. 
Menderes seterusnja mengata- 

kan bahwa apabila berkobar per 
musuhan antara Irag dan Syria, 
»maka tak boleh tidak Turki 
akan menghadapi bahaja djuga 
(Irag dan Turki adalah anggota 
anggota Pakt Baghdad), jaitu 
bahaja dari URSS.” Seterusnja 
Menderes mengatakan bahwa 
Turki, sebagai anggota ''NATO 
dan Pakt Baghdad, berpendapat 
bahwa "NATO hendaknja mem- 
punjai suara dalam masalah2 
Timur Tengah”, dan hendaknja 
ada sematjam hubungan - antara 
NATO- dan SEATO. Selandjut   

Lagi PerangiUingin: 

nja ia mengatakan bahwa ,,apa 
jang terdjadi di Syria sekarang, 
sama .sadja seperti apa jg achir2 
ini terdjadi di Mesir." 

Selandjutnja dia katakan, bahwa 
,,RRT telah membebaskan dan 
akan membebaskan beberapa 

ge aan atau dikirim kemba- 

Rakjat'. R:R.T.” Selalu 
Hendaki Perbaikan 
Hubungan Dgn A.S. 
PERDANA Menteri RRT, Chou 

En Lai, pada hari Sapta katakan 
di New Delhi, bahwa tawanan? 
Amerika di RRT selalu mempu- 
njai kesempatan untuk dibebas- 
kan sebelum masa hukuman me- 
reka habis. Dalam pada itu Chow 
tidak mengatakan soal hari de- 
ban para tawanan tsb jang seper- 
ti diketahui merupakan rintangan 
dalam perundingan antara Ameri- 
ka Serikat dan RRT di Djenewa 
sedjak bulan Agustus tahun 1955. 
Pemimpin RRT itu berbiijara 

Ign para wartawan Sebelum dia 
naik pesawat terbang utk menga 
lakan kundjungan keliling di In- 

  

K t Ch a |2 dipadamkan oleh imperialis 
3 a Oo, Inggris, kata siaran tsb., ,,Sekali 

  

ini. Nuri as-Said tidak mampu 
nemerintahkan tentara Irag su- 
saia membesmi sanak-keluarga 
nereka sendiri”. 

Siaran Radio Baghdad, 
Berita UP dari Baghdad ' ma- 

lam Kamis j.I. mengatakan bahwa 
komandan militer daerah Bagh- 
dad malam itu memperingatkan 
bahwa barang siapa kedapatan 
menghasut-hasut supaja diadakan 
pemogokan atau mengganggu ke- 
amanan umum, akan  didjatuhi 
hukuman2 berat. 

Sebelum itu pemerintah Irag 
telah menjatakan berlakunja hu- 
kum! militer di 4 buah provinsi   dia. 

Waktu dia berbitjara tentan- 
'awanan2 Amerika itu, dia ditanja 
oleh para wartawan, ar 
mengharapkan perbail hubu- 
1gan antara Amerika Serikat dgn 
RRT, setelah dia “mengadakan 
cundjungan di India dan kundju- 
1gan Nehru ke Amerika jang 
datang. Dengan tersenium Chou 
tatakan: ,,Rakjat RRT selalu 
menghendaki perbaikan hubungan 
dgn Amerika Serikat”, 

   

   

srang dari tawanan Amerika di 
RRT, akan tetapi tidak seoran 
tawaran RR'gpun j jang 
oleh pemerintah Amerika S 

d 3 
an 

  

     Chou ditanja, apakah Tjiang 
Kai Shek telah menerima baik ta- 
warannja utk memberikan suatu: 
djabatan pemerintah, djika Tjiangh 

Kalau Keadaan SudahDa- 

(iakni jang disebut dalam siaran 
radio Moskow tadi), dimana ba- 
niak dihasilkan minjak-tanah oleh 
kongsi Inggris LPC. Berita? 
M'ddle East News Agency dan 
P.T. sementara itu mewartakan 
hahwa a.l. di Nadjaf telah ter- 
diadi demonstrasi menentang PM 
Nuri as-Said. Dalam usaha pe- 
madamannja, sedjumlah besar 
orang telah ditewaskan. (Aptara) 

  

mau datang di Peking. Chou men 
Gjawab: ,,Itu tidak begitu kong- 
krit 
Seerang wartawan bertanja: 

»Djabatan pemerintah apa menu- 
rut pendapat Tuan jang akan di 
berikan kepada Tjiang?”. 
Terhadap pertanjaan ini Chou 

mendjawab, bahwa dia belum ta- 
Uu. 

Viliam Siroky P.M Tjskoslovakia 
PERDANA MENTERI Tjekoslowakia, Viliam Siroky, 

hari Sabtu mengatakan bahwa berhasilnja dengan baik pem- 
brontakan di Hongaria akan Ma aa ea bahaja Luran 2 

2 - : TN dunia ketiga. Dalam sebuah stetemen mengenai po 
mens ketan Sana San ubah kat Dewan Nasional (Parlemen), Viliam Siroky 

Liga Arab akan bersidang? 
Berita UP dari Damaskus me 

ngatakan bahwa sumber? politik 
di ibukota Syria Sabtu j.l. menga 
takan bahwa sumber? politik di 
ibukota Syria Sabtu jl. menga 
takan bahwa Liga Arab mungkin 
akan mengadakan sidang darurat 
beberapa hari lagi, untuk ambil 
“keputusan mengenai sikap bersa- 
ma negara2 Arab dalam mengha 
dapi bahaja agressi jang mung 
kin akan timbul terhadap Syria | 
Sumber2 jang patut Gipertjaja me 
ngatakan bahwa pemerintah Syria 

dewasa ini ditandai oleh ,,ke 

dilupakan jang dilakukan oleh pe 

mai Partai Demokratis 
boleh Dudak'Dim Peme- 

 rintah/Uonggaria 
Vjandii Presiden Honggaria Istvan Dobi — 

Szandor -Gaspar Berhenti 
RADJO BUDAPEST menjiarkan malam Minggu jl. bah ya Szandor Gaspar, ketua umum gabungan2 serikat buruh jg 

     

suatu penjelidikan atas pemberon| 

merintah dan pimpinan partai jg 
terdahulu, jang dipimpin oleh 
Rakosi dan Geroe. Oleh pemerin 
tahan dan pimpinan mereka itu 
maka, timbul kerugian2 jg besar 
pada rakjat pekerdja”. Ia kata- 
kan bahwa situasi itu akan Ga- 
pat tetap terpelihara keamanan- 
'nja setelah Konggres ke-XX par- 
tai komunis Uni Sovjet tahun jl., 
jang telah-memberikan djalan te- 
rang bagi rakjat2 demokrasi. 

Tentang Mesi". 
Mengenai Mesir, Siroky menga 

takan bahwa tak dapat disangsi 
kan lagi penjerangan2 (agressi) 
jang dilantjarkan - oleh Inggris, 
:Perantjis dan Israel terhadap Me 
'sir telah dipersiapkan sebelumnja 
dan dilakukan bersama2i ,,Tetapi 
mereka ini malah memberikan ke 
kalahan jang sangat besar bagi 
pihak2 agressor itu sendiri”. 

$ | Batu dasar politik luar ne 
| negeri Tjeko. 

| Achirnja dikatakan oleh PM 
Viliam Siroky bahwa batu dasar 
dari politik luar negeri Tjeko- 
slowakia tetap ,,persatuan . dan/ 
persahabatan jang “kokoh dengan 
'Unie Sovjet dan lain2 negara de 
imokrasi rakjat. (Antara). 

MasjarakatSupaja 
Membantu Rakjat| 

Hongaria : 
| PALANG MERAH Indonesia 
dalam pengumumannja jang di 
keluarkan pada hari Kemis jang 
baru lalu telah menjerukan ke 
pada masjarakat supaja memban 
tu meringankan penderitaan rak- 
iat Hongaria dengan mengirim- 
kan sumbangan2 melalui Palang   n?Minjak : Peran 

» tts Normal Remboli? 
MENTERI KEUANGAN Pe- 

tantjis, Ramadiery mengatakan ke 
pada parlemen negara tsb. pada 
malam Minggu bhw persediaan2 

erantjis mungkin akan 
adi normal kembali pada 

bulan April ja.d. |. 
jawab atas pertanjaan ia 

: | "pemerintah Perantjis 
mengharapkan bahwa per- 

sediaan minjak untuk bulan Dja 
nuari akan mendjadi 65 atau 70 

rsen dari biasanja dan bahkan 

    

  

   
    
      

    

       
  

  

ungkin 75 persen dan bahwa 
Ma pulihnja kembali si- 

persediaan minjak Peran- 
akan mendjadi normal lagi 

pada achir bulan April jad. (Ant.) 

uasi,   
     
   rangan2 Inggris-Perantjis di Me: 
sir telah dapat dikurangkan oleh 

Lk |oleh setiap partai sosialis oposisi jang besar terhadap itu 

di Inggris dan di negeri2 demo- 
Barat lainnja, terutama 
Serikat. 

Dia Katakan bahwa partai 
buruh: Inggris mengutuk tindakan 
Inggris-Perantjis sebagai — suatu 

sar jang disebabkan karena se-|hal jang prinsipiil dan sebagai hal ini merupakan suatu tanta- 

“ 

(Merah Indonesia. : 
Bantuan2 jg diharapkan itu da 

pat berupa uang atau bahan2 pa 
kaian dan makanar seperti gula, 
kopi. teh makanan tahan lama, 
makanan dalam kaleng, textil ba 
rupa wol, sepatu, selimut2 wol 
dan pakaian2 baru wol, dan da 
pat dialamatkan kepada Markas 
Besar Palang” Merah Indonesia 
dan tjabang2nja diseluruh Indo-| 
nesia, Pengumuman tsb. menja- 
takan, bahwa jg dargat memba- 
hajakan bagi rakjat Hongaria ia 

bahan ma lah tipisnja Jean 
kanan, pakaian dan bahan bakar 
dalam menghadapi musim dingin 
sekarang ini, disamping penderi- 
taan2 lain2 seperti ribuan orang 

mengadakan kontak dengan nega- 
ra-negara Arab lainnja mengenai 
keadaan genting jang dihadapi 
Syria sekarang, dan menanjakan 
“&pakah kiranja perlu diadakan si 
dang Liga Arab. Seperti diketa 
hui, Syria telah mengetok kawat 
kepada sekdjen PBB, dalam mana 
Syria mengadukan bahwa Inggris 
—Perantjis — Israel —" Turki 
mempersiapkan diri untuk mengo 
barkan agressi terhadap Syria, di 
dahului dengan kabar? tenden- 
ticus atau bohong. (Antara). 

  

1 Djiwa Pemu 
da Melajang . 

Keributan2 Terdj:di 
Lagi D1 Djakarta Di 
entara 2 Golongan 

Pemuda 
SEBAGAI kelandiutan dari 

keributan jang terdiadi baru2 ini 
Cidjalan Gresik, Djakarta, anta- 
ra 2 golongan pemuda janz meng 
akibatkan tiwasnja djiwa se- 
orang, Djunyat malam ji. dibebe- 
rapa tempat dikota Diakarta, 
kembali terdjadi keributan anta- 
ra 2 golongan pemuda jg pernah 
ribut2 didjalan Gresik baru2 ini. 
Keributan2 pada Djum'at malam 
tu terdjadi antaranja  didjalan 
Gunungsahari, depan bioskoop 
»Rivoli” Kramat dan Djl. Ker- 
nolong, Kwitang. 

Dalam peristiwa keributan jang 
terdjadi di djalan Gunungsahari 
itu, terdapat seorang pemuda jang 
tewas akibat pukulan2 pihak ,,la 
wannja”, sedangkan dibeberapa 
tempat lainnja terdapat 3 orang 
jang mendapat luka2: semua kor- 
ban diangkut kerumah sakit umum 
pusat. Sebagaimana telah dikabar 
kan, peristiwa ribut2 ini berpokok 
pangkal pada adanja saling den- 
dam diantaray2 golongan pemuda 
tersebut sebagai akibat terdjadinja 
Suatu perselisihan faham dan keri 
butan kira2 1 tahun j.l. Peristiwa 
itu belum lama berselang ini ter- 
diadi lagi didepan  bioskoop 
“Menteng”, sewaktu kedua golo- 
ngan pemuda itu bertemu satu sa   jg tewas, luka, kehilangan ru 

mah dan harta benda. : 

“Perantjis Kehilangan Pengaruh Di 
«| Negara "3 da. 

| hari Sabtu katakan di konperensi| 
? Arab 
suatu pelanggaran terhadap ,,pia- 
gam PBB jang harus didukung 

atau 

demokratis.” Pemimpin partai 
buruh Inggris ita lebih landjut 
katakan, bahwa pemakaian keke 
rasan sendjata oleh Inggris dan 
Perantjis adalah suatu hal jang 
tidak dapat dimaafkan, karena 
telah melanggar piagam PBB dan   

  

ma lain waktu hendak membeli 
kartjis bioskoop. 

ngan ' terhadap madjelis — umum 
dan dewan keamanan PBB. 

Sementara itu oleh AFP dibe- 
ritakan dari Kopenhagen, bahwa 
delegasi Perantjis dalam dewan 
partai sosialis internasional tsb. 
pada hari Sabtu pagi telah me- 
ninggalkan sidang, setelah untuk 
resolusi Inggris jang — mengutuk 
agressi Inggris-Perantjis terhadap 
Mesir dipungut suara. 

Resolusi itu diterima baik dgn 
suara 9 setudju dan 4 abstain, 

(Antara) 

i 
A
M
 

« 

  

-|Groess, berseru dimuka tjorong 

elah meletakkan djabatannja. 
am komunike 

lingan dengan Dewan Buruh B 
Dalam perundingan ini pihak 

Dewan Buruh menuntut supaja 
pemerintah mengidjinkan bahwa 
Dewan Buruh mengeluarkan su 
ratkabar sendiri dan supaja di- 
idjinkan pembentukan dewan? 
buruh di kantor2 pemerintah dan 
dipaberik2. PM Kadar menolak 
permintaan idjin untuk penerbi- 
fan suratkabar tsb., tipi ia mem 
perlihatkan tanda2 bersedia un- 
tuk berkompromi mengenai pem 
bentukan dewan2 buruh, setelah 
delegisi Dewan Buruh menjata 
kan kessediaannja utk tida#me- 
njinggung-njinggung peristiwa be 
kas P.M. Imre Nagy sementara 
ini, 

Mengapa Gaspar berhenti? 
Komunike bersama tsb. diatas 

tadi menerangkan bahwa sebuah 
keterangan jang sebelum itu di 
keluarkan oleh Perhimpunan Pe- 
Jawai. Kereta-api, jg mengatakan 
bahwa Gaspar telah dipetjat 
karena membuat kesalahan besar 
dibawah pemerintahan  Matyas 
Rakosi” (Stalinis), adalah tidak 
benar. Komunike tsb. mengatakan 
bahwa Gaspar bukannja dipetjat, 
melainkan meletakkan djabatan. 

Dinjatakan bahwa memang be- 
nar Gaspar mengakui telah mem- 
buat kesalahan2, tapi umumnja 
ia berusaha untuk menentang 
tjara2 Stalinis. Tapi mengingat 
kesalahan2-nja dimasa silam, ia 
menganggap lebih baik untuk me 
ngundurkan diri. Hanja beberapa 
hari jl. Gaspar mengadakan pem 
bitjaraan di Budapest dgn Louis 
Saillant, sek-djen. Gabungan Se- 
rikat-buruh Sedunia (orang Pe- 

rantjis). : 
Djandji presiden Honga- 
ria kepada rakjat . 

Presiden Hongaria Istvan Dobi 
malam Minggu jl. berdjandji ke 
pada rakjatnja bahwa — sebagai| 
mana diwartakan oleh U.P. '— 
“partai2 demokratis” akan diper- 
bolehkan ikut serta dalam peme- 
rintahan, sesudah perdamaian 
dan ketertiban dipulihkan di Hon 
garia kelak. Seterusnja Dobi dan 
uskup-besar Kalocsa, Joszef 

radio supaja rakjat Hongaria ten 
teram kembali. (Antara) 

REUNI BEKAS PIMPINAN 
DAN BEKAS ANGGAUTA2 

LASJKAR RAKJAT, 
Untuk memperingati 11 tahun 

(1945—1956) lahirnja ”Lasjkar 
Rakjat” serta menjongsong Kon- 
gres Veteran seluruh Indonesia jg 
akan datang bekas pimpinan dan 
bekas anggauta ”Lasjkar Rakjat” 
akan mengadakan pertemuan ' be 
sar (reuni) pada tg: 8—9 Des. di   
perada dibawah pengawasan pemerintah Hongaria, malam ita 

1 Pengumuman itu dilakukan da- k bersama jang ditandatangani oleh Perhimpu zan Serikai2 Buruh dan Perhimpunan Pegawai Keretaapi. saspar bersama menteri keuangan Istvan Kossa telah diang sat oleh pemerintah untuk mewakili pemerintah dalam perun 
udapest pada hari Djum'at ji 

Djak sa A gung 
Dibawah Ment. 
Kehakiman 
KEPADA Parlemen telah di 

sampaikan RUU tentang pimpi- 
nan kepolisian kehakiman dan 
kedudukan Djaksa Agung. Me- 
nurut RUU itu semua pedjabat2 

| PemberontakanDilrak? 
| Menurut Radio Moskow”Rakjat Irak Telah Mengo- 

| barkan Perang Djthad /Thd ,,, Pemerintah |Perdana 
as Said 

Inggris hari Minggu mengatakan 
bahwa ia tak dapat memberikan sesuatu keterangan apa mengenai siaran Radio Moskow, 
jang mengatakan bahwa di Irag. telah berkobar pemberontakan besar2ap jang ditudjukan 
terhadap kabinet Nuri as-Said. Monitor radio di London mengatakan bahwa Radio Baghdad 
tak.menjiarkan sesuatu berita jang dapat membenarkan siaran dari Moskow itu. Seperti dike 
tahui, baik Inggris mzupun Irag adalah anggota Pakt Baghdad. 

1pCtDariSeluruh 
PendudukHorga 
fria'"' Telah: Me- 

ngungsi 
PEMBESAR? Austria jang ber 

bea ea marka 
00 ng an nba Sabtu il, bah- 

wa sampai saat itu sudah masuk 
ke Austria pengungsi dari Hon- 

Isaria jang ke-100.900. Ini berarti 
bahwa lebih dari 190 penduduk 
seluruh Hongaria telah mengung- 
si. Pembesar2 tadi seterusnja 
menerangkan bhw dari 100.009 
orang Hongaria jang mengungsi 
itu, jang hampir 35.099 orang 
adalah orang2 dibawah umur 25 
tahun. Pe 

Berita UP dari Wiena menga- 
takan bahwa menurut siaran 
Radio Budapest, polisi di Gyo.r 
kota ditepi djalan-raja Buda- 
»est — batas Austria) telah ,,me 
nahan” 2.000 pemuda. dibawah 
umur 20 tahun dan mengirimkan 
mereka kembali kepada orang2 
tua masing2. Menurut Radio Bu- 
tapest, mereka datang kembali 
lari Austria, ,,karena rakjat Aus- 
tria sudah hilang  perhatiannja 
terhadap pengungsi2 dari Honga 

ria — disebabkan karena sudah 

terlalu 'banjak orang Hongaria 

jang datang”. (Antara). 

Abd. Gani De 
sak Pembesar2 

Spi Terima Penindjau2 

PBB Di 'Hongaria 
MENTERI LUAR negeri Rus- 

lan Abdulgani pada hari Djum- 
'at jl. telah mengadakan pembi- 
jaraan dengan pembesar2 tinggi 
sovjet dan menurut sumber jang 
lapat dipertjaja, ia mendesak ke 
sada pembesar2 itu supaja me- 
zerima baik kedatangan penin- 
Ijan2 PBB ke Hongaria. Demi- 
jan menurut berita UP dari 
Yew York. Ruslan Abdulgani 
telah bertemu dengan wakil men 
leri luar negeri Sovjet V.U. Kutz 

  

  nefsov dan dutabesar Sovjet di 
Amerika Serikat Georgi Zarubin 
imtuk membitjarakan resolusi 
?BB jang mengandjurkan kepada 
Tongaria supaja mengizinkan ke- 
datangan penindjan2 PBB. 
Sebelumnja, Abdulgani telah be 

unding dengan pangeran Wan 
Waithajakon tentang atjara si- 
tang madjelis uum PBB, ter 
itama jang mengenai Irian Ba- 

"at. 

Hari Saptu Abdulgani mem- 
bitjarakan soal jang sama dgn. 
sekretaris-djenderai PBB Dag 

ffammarskjoecld. Menurut ran- 

jangan, Djum'at malam -men- 

teri luar negeri Indonesia itu 
berpidato dimuka dewan urusan 
hubungan 1 r negeri, salah satu 

organisasi partixelir jang mem- 
punjai pengaruh besar di Ameri- 

ka Serikat dan jang memusatkan 

usahanja pada penjelidikan dan 
penjaringan segala keterangan me 

ngenai soal2 internasional. Ab- 
Aulgani memberi keterangan2 ten 

iang kesan2nja selama perdjala 

nannja ke Eropa Timur, Uni Sov 

'et dan Tiongkok. 

Hari Senen, AL lulgani akan 
mendjadi tuan rumah dalam sua- 

tt diamuan makan siang untuk 
wakil2 tetap semua negara Asia- 

Afrika di. PBB. Senen sore, men 
teri, itu akan menudju ke Djene 
wa dan dikota ini akan memim 

pin suatu konperensi dengan wa 

ki12-diplomatik Indonesia di Ero 
pa. Dalam pertemuan itu ter- 

utama akan. dibitjarakan situasi   penuntut hukum langsung diba- 
wah Kedjaksaan Agung dan men | 
djalankan segala perintah2 dan! 
instruksi2 Djaksa Agung, sedang ' 
Djaksa Agung bertanggung dja- 
wab kepada Menteri Kehakiman 
can mendjalankan semua perin- 
tah-perintah dan instruksi2 Men 
teri jang diberikan  kepadanja. 
Menteri Kehakiman dengan pe- 
ngetahuan Djaksa Agung dapat 
berhubungan langsung dgn pe- 
djabat2 penuntut umum ig ber- 
sangkutan. : 

Dalam RUU itu ditentukan 
pula, bahwa Djaksa Agung dan 
Djaksa Agung Muda harus ber- 
sumpah setia kepada negara, se- 
belum mendjalankan tugas dja- 

di Eropa Timur.   
BEBERAPA. PULUH RIBU 
ORANG POLANDIA PULANG 

DARI TAWANAN Di 
UNI SOVJET 

Dinmumkan dengan resmi di 
Warsawa hari Sabtu, hahwa se- 
djumlah hesar orang Polandia. 
diantaranja bangsawan2 zaman 
jang: silam, telah dibebaskar 
kembali dari tempat tawanan di 
Uni Soviet dan semuania pulang 
ke Polandia. Kantorberita Polan 
dia PAP mengumumkan bahwa 
selama 5 bulan jl. ini lebih dar' 
16.909 orane Polandia telah d' 
pulangkan dari URSS, dan dim 
bulan Desember ini dinantikan   batannja. 

RRT Jakin 

kejakinannja, bahwa embargo 

chiu, wakil walikota Shanghai, 

Aldjazair Te- 
rus Bergolak 

3 ORANG tewas hari Djum- 
'at malam ji. dalam 2 ledakan 
bom dikota Nedroah dideparte- 
men Oran Alidjazairia. Sedikit2- 
nja 75 orang luka2, kebanjakan 
dari korban adalah orang-orang 
Eropa dan orang Aldjazairia Ja- 
hudi, Beberapa dari jang luka2 
jang keadaannja sangat meng- 
chawatirkan diangkut dgn heli- 
kopter ke Tlemen untuk menda 
pat perawatan dokter. Sedjumlah 
korban terkubur oleh runtuhan2 
jang disebabkan oleh Jedakan2 
itu, sebuah kendaraan jeep ter- 
lemparkan dari pinggir djalan ke 
pinggir lainnja akibat Jedakan2   Djakarta, 

kedatangan 5.000 orang lagi, 

BhwEmbar 
g0 Akan Dapat Diatasi 

“SEORANG DJURU bitjara pemerintah RRT menjatakan 
PBB terhadap pengiriman ba 

: » Bel 3 5 daga 
rang2 strategis kenegerinja jang sangat mengganggu per 1 

Sen antard RRT dan Djepang akan dapat diatasi. Thao Ti 

pada pertemuan pembukaan pa 

j i takan meran barang2 dagangan Djepang dikota tersebut ka 5 

bahwa penghalang jang dibuat2 — embargo PBB — akan da 

pat dipatahkan oleh kekuatan jang sangat besar dari rakjat 

Di, mengharapkan, agar rak 

jat Djepang dalam perdjuangan 

mereka dapat mentjapai sukses jg 
lebih besar. Pernjataan wakil wa 

MAN MR KMK MAKAN KERKARKKMAMAKKRKKKKKK TELAH BERTUNANGAN: 

: KARSINI 

MOCHTAR 
Semarang, 1 Des, 1956 

AA EA AI KS 

ADA SEDIA MATJAM2: Le , 

"HWDAJAT —. 

Krupuk Udang - - 
dari kwaliteit jang HALUS Setia jang KASAR. 

Bersedia melajani langganan2 didalam maupun diluar kota. 
Silahkan berhubungan pada: 

PERUSAHAAN KRUPUK UDANG ,MLATEN” 
DjL. MLATEN TRENGGULUN 34 — SEMARANG, 

Pa an tu Tea 

BERTJERAI KITA DJATUH. 
Untuk mengenang/memupuk Persatuan, Penting untuk seluruh 
Indonesia. Belilah/milikilah sekarang djuga. BUKU KABINET & 
PROGRAM R.I. 1945 — 1956 (ALI - ROEM - IDHAM) diper- 

lengkap alamat2 Kementerian, “Perwakilan R,I, di Luar Negeri 
dan Perwakilan Luar Negeri di Indonesia, 3 ar 
Dapat beli di Toko Buku seluruh Indonesia atau pada Penerbitnja. 

  

BERSATU KITA TEGUH, 

  

Harga hanjat os NA -.. Rp 3— 
Per Pos biasa" tambah ".....o.iocicoc.. » 0,50 
Per Pos: tertjatat wu La PE » 1,50 

Penerbit Usaha ,,DJAJA" 
DJ). MATARAM 564 — SEMARANG. 

- 
a 

UNTUK PARA SISWA: — SM.P,/S.M.EP./S.M.E.A./ 

Dn 
  

S.M.A.C. dan KURSUS2 DAGANG: 
Diktat Hitung Dagang djilid 1 dan II (oleh: A. Jusba) a Rp. 6,— 
Diktat Pengetahuan Dagang I idem ) Rp 6— 
mu Bumi Indonesia/SMP (oleh: Djunaidhi) Rp, 4— 
mu Bumi Negara Tetangga/SMP (oleh: Djunaidhi) Rp. 7,— 
Kuntji Buku A PROGRESSIVE COURSE of 

2 ENGLISH djiilid I (Rp. 5,— 
150 Soal2 Aldjabar dengan. Penjelesaiannja (untuk 

bahan Udjian S.M, P.. bagian B,: — Zainal Z. .Rp. 6,50 
500 Soal djawab Pokok2 Ilmu Ekonomi/SMA-C 

(oleh Iman J) “Rp. 10,— 
750 Soal djawab Hukum & Pengetahuan Perdaga- 

ngan/untuk : SMP, SMEP, dan KURSUS2 DA- 
GANG (oleh Srisihono DPN) SAS Rp. 10,— 

PENERBIT & TOKO BUKU 
2 PAK " RO.ES? 

SEMARANG. 

“Institute” The “Hope 
RANDUSARI POS. 305 - SEMARANG 

(belakang Fink's. Worstfabr.) 

Bhb banjaknja permintaan jang masuk, maka akan dibuka lagi 
1 ploeg baru setjara kilat untuk 
MEMEGANG BUKU A (Udj. Bond Oct. '57), dimulai tgl. 7 De- 

sember '56 djam 18.00, Uang Pangkal Rp. 15.— Uang Kursus 
Rp. 50,— (Lama beladiar 10 bulan). Diktat gratis, Hari beladjar: 
SELASA & DJUM'AT pada djam tsb. 

Utk mendjaga/mempertahankan MUTU serta NILAI Institute, 
maka dim penerimaan peladjar jg akan mengikuti Udj. Bond April 
'57 diadakan testing lebih dulu, ketjuali dari Institute/Kursus2 jg 
kami. pandang mempunjai mutu/nilai setara, 
MENGETIK : Kilat Rp. 30,— p.bl. Uang Pangkal Rp. 15.— 
Sjarat: tammat S.R. 6 th. 2 

Bagian BAHASA BELANDA/INGGRIS: Bhb kekurangan rua- 
ngan, terpaksa blm dpt membuka ploeg baru, Pada th. 4957 akan 
diperluas dan bhs PERANTJIS dan DJERMAN. 

Peladjaran2 diberikan oleh Guru2 ig bevoegd dim arti kata mem- 
punjai pendidikan dasar Sekolah Guru dan berpengalaman. 3 
Saran2 dari para sympatisant utk membuka Sekolah2/Kursus? ter- 
tulis S.M.A./S.M.E.A. dsb kami sambut dgn utjapan terima kasih, 
dan sedang kami pertimbangkan kemungkinan2-nja, 

Pemimpin Umum: R. C.J. SOEMARDJO. 

  

  

      

Pama en Ea ee 
DEWAN MAHASISWA & 

UNIVERSITAS SAWERIGADING . 
SEMARANG 2. 

Panggila | 
AP EN FI NG 5 

Mengharap: kedatangan seluruh Mahasiswa Jama dan baru 
(Keluarga 'UNSA) Universitas Sawerigading Semarang, pada 
tanggal: 3 Desember 1956 djam 18.00 di Gedung Sekolah 
(College Loyola). 

Harap diperhatikan!! 5 
Semarang, 3 Desember 1956 
DEWAN MAHASISWA 

YITNO 
c Ketua $I. 

Vespa Cc lub Semarang 
Dengan djalan ini menjeruhkan kepada SETIAP P EMILIK 
VESPA SCOOTER di Semarang untuk, turut : menjambut 
dan mendjemput kedatangannja 

Sinjokolaas dan Piet? Hitam 
jang atas undangannja akan tiba dilapangan terbang KALIBAN- 
TENG pada 5 Desember: 1956 djam. 16.005 $ 2 
Tempat berkumpul: Dj. SILIWANGI (Bulu) 47-49, Smg. 

Pendaftaran dan 5.3 , 

  

keterangan2 "NY, .SURACO” Gadjah Mada 5, Smg. 
: . selambat2nja tgl. 5/12/-56 djam 12.00. 

PS. Perajaan Sinjokolaas, untuk anak2 Keluarga Vespa akan di- 
sadakan dirumah Sdr. GAN LIOE BIE (Gadjah Mada 176) 
pada tgl. tsb. mulai djam 18.00 sampai 20.00 setelah rom- 
bongan Vespa Scooters berkeliling kota Semarang. 
Pemberian hadiah2 untuk anak2 Sdr. dapat dilakukan via 
PANITIA (N. V. ,,Suraco” Smg.) 

KORAN RN REK EA KERAS BB RABR ARA SNN 

Pat Po Sin Siauw Wan" 
PIL mustadjab untuk menjembithkan 'penjakit Lepra. 
Pil tersebut mempunjai kemudjarapan istimewa untuk me- 

njembuhkan penjakit Lepra (kusta atau Thayko). 
Sebagaimana telah ternjata bahwa penderita penjakit Lepra 

mempunjai tanda2 seluruh badannja berontokan, rambut habis 
rontok, telinga bengkak, hidung mendjadi lebih besar, kaki ta- 
ngan kaku, kulit dan daging rusak, sedang tampang-muka terdapat tanda2 bengkak, hingga menakutkan bagi siapa jang memandang- 
nja. 

| Penderita dari penjakit Lepra harus segera makan pil ini, agar penjakit Lepra jang dideritanja dapat dibasmi berikut akar2nja, 
Untuk kepentingan perikemanysiaan,, maka ,jang bertanda 

tangan dibawah ini sengadja membuat jang mustadjab. Pil ini telah banjak dibuktikan kemandjurannja dan telah diperoleh ba- 
njak surat2 pudjian. | 

Pakailah pil ini diwaktu jang" tepat, agar penjakit itu tidak 
mengganas setjara meradjalela. Kelalaian untuk segera berobat dengan pil ini berarti suatu bintjana bagai diri sendiri chususnja 
dan masjarakat umumnja: nan. f j 

Pil ini telah diudji pada waktu sebelum didjual, maka tentang 
kemandjurannja tak perlu disangsikan pula. 

Adalah suatu perbedaan antara langit dan bumi bilamana pil 
ini hendak dibandingkan dengan obat keluaran lain? perusahaan 
jang hanja mengutamakan untuk mengeduk kewsitungan belaka. 

Keterangan tentang tjara menggunakannja pil ini, dengan 
dielas. Bilamana aturan itu diturut dengan seksama, hasil dari 
penjembuhan itu akan terdapat kenjataan jang mengagumkan. 

Pil ini dapat dibeli dengan harga Rp. 200,— per blik,   likota Shanghai ini disiarkan 

dikatakan, bahwa lebih dari 4 ri 
bu pengundjung Tiongkok dan 
asing telah datang melihat-lihat 
pameran tadi setelah  upatjara 
pembukaan. Shodo Murata, di- 
dektur djendral pameran barang 
barang dagangan Djepang itu ka 
barnja telah berkata, bahwa wa 
laupun antar, barang2 jg dipa 
merkan itu terdapat barang2 em 
bargo, akan tetapi belum dapat 
memberi gambara, umum ten- 
tang barang2 industri Djepang. 

Oleh radio tadi  selandjutnja 
diberitakan bahwa surat2 kabar 
terpenting di Shanghai menjam- 
but pembukaa, pameran tadi.   

tadi. (Antara) #i (Antara) 

oleh radio Peking jang dapat di. 
dengar di Tokio. Oleh radio itu ' 

berikut aturan pakainja, pesanan harus kirim uang harganja lebih 
dulu per postwissel (vrij ongkos) ke seluruh Indonesia. 

Untuk mendjaga agar tidak tertipu oleh obat tiruan, haraplah 
perhatikan etiket jang disertakan gambar portret pembuatnja 
dengan seksama. K3 1 

Memadjikan dengan hormat, 
BOTAYS 

Kunmmng, China. 5 
PUSAT PENDJUAL : 

TOKO OBAT 
TIO SENG HIN, 

Petudungan 43, Semarang. 
Agen: Maia Akan 

Djakarta, LIE KWIE SENG, Ni 1 
Kali Besar Selatan 11B. 

Medan, LIM GEK KAI, 
Djl. Luitenantsweg 22. 

Surabaja, HOO TIK TONG, 
KEKEKKKKEK KAKEK EKA AE SE REKKEKURKKKKEKKKKERKKI 
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JA RENDAH DJAUH LEBIH MURAH DARI PA DA SEMURAH-MURAHNJA DI PASAR UMUMNJA !.... B1 KAN UNTUK RUMAH TANGGA, FAMILIE ATAU U SENDIRI! ...... DENGAN MEMBELI MENGHEMAT BEGROTING U! ...... DJANGAN LIWATKAN KESEMPATAN INI !.... INILAH ADA KAMI PUNJA PENDJUALAN JANG TERBESAR! SEMUA BARANG 
POTONG...... 

a PEMILIHAN JANG BAIK...... 

BARANG? 

..... 
SEKALI LAGI POTONG SERENDAH2-NJA! . 

D Ribuan orang tc- 
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4! PERISTIWA SETAHUN SEKALI, JANG MEMBERI U KESEMPATAN UNTUK MEMBELI RIBUAN DAN RIBU- AR 
Di 

-. PERISTIWA INILAH JANG 
TERDIRI DARI KWALI- 

MAKA DATANG- 

    

  

  

  

   

    

MAMBO PRINTS. 

EMBASSED KEMBANG. 

ZIJDELINEN KMBG. 

' PARIS KEMBANG. 

$.. Boleh pilih 

Irep2 
Boleh pilih 

Rp. (9 2 
1 meter 

   
  

  

    

    

       

    

    

  

  

  

   
   

  

   

    

  

  

meter | 
BATIST KEMBANG. 

K3 Akan Bebelan tesla SUTRA KEMBANG. 
Saate TA ea 

Siapa tjepat........ dapat 

“SHANTUNGZI POLOS ..............i.. Rp. 6.00 meter » GNe 3 SHANTUNG LINEN ...... PAS » 1500 ,, » 16.00 ,, #3396 TINEN PEMON 2 England. ,, 14.60 ,, 
'» 2600 ,, NEON -POKBS: pemilihan besar ,, 16.50 ,, . | » 36.00 ,, TEA NE ASARAR AO DO UE gak 2 30 5 DJERMAN ,,LYO! t » 3400 ,, MEKO VOTE, POROS Un AE EN ». 22.00 ,, 8 (PARIS ,KEMBANG “............ Hanana 2 AB NYLON TULE POLOS ...... 135 c/m ...... BIN ERIKANSCHE KATUN KEMBANG .... , 450 ,, CHIFON ANGIN POLOS »........ ii... » 19.00 ,, 

EMBANG ...... pTOOTALP ai Rp 31,50 mtr, 5 pi n Ata 3 SA : KLAMBOE KOTAK? ............ Rp. 3.75 mtr. | Kinaarana SEOGEAL? Lan » 28,50 , KLAMBOE. TULE 225 c/M ...... De an 5 Pen ne at DO KAI Pi OKE 5 2050 & BLATJOE CHINA Li... » 540 1 
KAIN PUT nnti “S0 sana #TOOTAL? .......i oa Ona n KAIN DJENDELA 140 c/M ....i. ', 1050 4 

Pen SAB 2 ia Lan Sia 2 TAN KAIN DJENDELA 70 c/M ......-, 528 ,, EA en Den 5 TULE KLAMBOE FRANCE ...... 5:00. ., Ha 3 England 3 alath Bala Oa amen BN ” 29,50 ” KAIN KASUR 5 KP Ta 2 
s3 Pen ANN KASUR Oa So aa AO 
SME Wak ERA ” 2750» Tang 

Mama a Imita House- Coats | Directoirs mitatlon    

  

       

P" Popline Kembang (Naa 
) 1 4-20 h | 3 3 
e Rn. 1 

l. : 1 

3 

jt Tuan! : membutuhkan persediaan baru dari All Wool, 
Kemedja, Pyama, Kamerjassen, Saputangan, Kaos kaki, 

Singlets, Pakaian dalam d.L.l., :Sekarang terbuka kesempatan 
: Ann Taka untuk memenuhi keinginannja di 

J ewellery 
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Na DP asn ALL-WOOL LUAR NEGERI : 
Nb ni an aa EK ATI : . 125,00 mtr. Baru terima: ' TROPICAL ALL-WOOL ........... TAN Aa Li ml In Rp. 125, 

ea mei ae Laga Dat PANAMA ALL-WOOL ...... Hn LAktafasi Au USA » 155,00 ,, ANGELS LOVE Kembang Istimewa. FANCY MUSIES WOOL .......... Mae hana uk ban Mn (4 NYLON Batf-prints .............. Terbaru TENNIS-WOOL ...... CREAM :.... 140 e/m ...... ut sa 
“EMBA ALL-WOOL ITAM.........ieco.. LAN aR LP » 155,00 ,, 

FANCY GABARDINE WOOL ..... PIR Stan » 188,00 ,, 
FANCY ,,DIAMOND” WOOL ..... KAM at NN 
FANCY ARKAYTEX WOOL ........150 C/M Lo. » 188,00 ,, 

SHIRTS: 

»PONTIAC” SPORT-SHIRTS ....... KE TEA ba “Rp: 69,00 pt. 
»ZIPHYR” Sport-shirts,.............. Men en Ra B3 2000", 
JAVA” Sport-shirts, ........i....... SMA Tan SAN » 55,00 ,, 
»SMART” Sport-shirts, .............. Kat na ra aa » 55,00 ,, 
MEERO7 aa Shitis “AA tangan pandjang  ............ 27 SIS 
»MARLBORO” - Shirts ...... tangan pandjang ............s 2 GE 
»ANSON?” « Shirts .....i..i.i.. tangan pandjang ......... Mau as Ola j3 
aa . 

SINGEEIS MN na Na Mulai dari Rp. 4.50 St. 
Laka SN SAPDETANGAN ......... JARAN aa eU Na CR on 2053 

KAMERJASSEN .......... Maen SA Mulai, ,, 37.50 ,, 
PRAMAS GA Bau MAMA ad Mulai». » 37.50 sti. 

1: 
  

  

   

  

     

     

Morena Muncrat sport Breswoot 
KISI Rp. 19.50 

11739 
Mp AE 

    

p:|100 gram 
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DJAM UTK. PESAN TEMPAT: 
"Ta ”Grand” $ 11.—12.— 

"Rex". "Orion? : 9 ld, — 

Gris - Indra - Royak: 10-—11.-— 

NI R"  3 Tn Mean KUR en 
(Widescgeen) 

Aan Sheridan - Stev. Cochran 
"COME NEXT SPRING” 

"GRAND” 54 7 9 (17th) 
(Widescreen) 

Fredric March - J. Bennett 
"TRADE WINDS” 

TINGGAL SEDIKIT MALAM: 
2 Pu E x "0 R ION” 

5.00 -7.00 - 9.00 “(47 th) 
EX. SABAN SORE "REX” 3.00 

(VistaVision) 
Dean Martin « Jerry Lewis 

| Dorothy MacLaine - E. Gabor 
"ARTISTS AND MODELS” 

(Color by Technicolor) 

TINGGAL SEDIKIT MALAM : 
"INDRA" 430-645-9.- (17 th) 

        

  

  

Murid' senang, sebab hari Guru memperhatikan Giman 
latihan sepak bola. jang nampak lemah sekali 
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9, 
yaa 
MAN ng     1 La 

Lag setan 

AMAN Lan 

062 Papan Ten anban Kerta 33         
Waktu beristirahat Pak Guru memberi Kegiatan Giman timbul kembali dan 

Giman roti berlapis Blue Band, dengan mudah mengalahkan lawannja. 

Berkat usaha Pak Garuku 
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Pa Pak” TERBIKK KUR 
Era DASI Tupai 
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INI MALAM D.M.B. 
”ROYAL” 5.90 7.00 9.09 (17th) 

& . 

"GRAND” INI MALAM PREMIERE 590700 9.00 (7 ih) 

  

K CMAMLULUDIN PEAL IR, 
Pasangan SEMAJAA SA,      

    

  

  

Bagaimana sikap Tuan djika Orang jang 
pembela keadilan tapi ternjata pembunuh 
balik ketjantikan wadjahnja................?7 ? 
Fiim jang paling padat dengan klimax2 dan jang dengan sekali- 
gus - memperlihatkan dunia kedjahatan jang bermeradjalela di 
Hawai, Djepang, Shanghai dan Indo-tjina ! 

21 Uu RP 5 

ir At 

tadinja Tuan. sangka 
jang bersembunji di Ket 
224 LAIN DARI PADA JG LAIN! 

Bagaimanakah pahit dan maung- 
nja penderitaan seorang - Isteri 
pan muda remadja ditinggalkan 
dingin Sen eh dikampung??? 
Apakah gunanja kekajaan, per- 
bendaharaan nan mewah2, andai 
kata rumah tangga sendiri kutjar- 
katjir 4?? 
Suatu film jang sesuatu orang te- 
tap harus melihatnja ! 

  

5.007.009.900 (7th) INI MALAM PREMIERE 
23ga MERE Pee an   LEK     

   

   

  

«SHERIDAN -..COCHRAN 
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. 

Next Spring 3 

| TRUCOLOR by Consolidated Film indusutes 

Film jang paling mesra dan memikat sesudah "The Ouiet Man”! | “ Tjerita dari hati ke-hati tentang seorang laki2 jang harus me- ..rebut kembali tjinta-kasih isterinja jang telah ditinggalkannja 
selama 8 (delapan) tahun ! 
Kisah bergelora tentang kehidupan dipedalaman Arkansas jang Indah. skin tjotjok untuk disaksikan oleh pemuda2 dan berfaedah buat mereka Jang telah landjut usianja ! 

| Tjerita humaan dengan peranan? jang bersemangat... ..... ada bandingnja, dan tak akan mudah dilupakan ! 
"G RI La Kai I MALAM D MB 

USHAL » y Film India baru Shekhar — Om Prakash 2 Pakai tekst Indon. Sebuah drama jang mengharukan dengan lagu2/tari?an hebat ! 
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Kur us Tertulis : Na »Aku fiinta suamiku?! RADIO, MONTIR RADIO, AR hajar Si-tjantik, tapi si-badjingan Ka 1 tak mau port aja, katanja : Ak LODJI, TEHNIK (montir) MO- massa ! bebuh, kau beton. pbb 
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  "ROXY” 500-7.15930 
2 Kumar « Nalini Jaywant 

PA ilm India . 3 4 ia 

AI Tekst Ind. yAL PARI 

"GRIS” 4.30-7,-930 (17 th.) 
Kamini Kaushal IN A s” 

Shekhar - O, Prakash  “ 
Fim India Tekst Indon, 

"ROYAL" 5 7 9xe (17 th.) 
E, Zainah - Awaludin 
Ms. Priady - Dhiana S. 

INTERNASIONAL” 

"DJAGALAN” 5.7.0.2 (17 th) 
Chiang Fang - Siao Wen 

"LEI CHING YEN” 
(Tan Sa Ngo Nio) , 

Fila Tiongkok bhs. Amoy, 
(Rakai Tekst Indonesia) 

MAAN AN SA ne 

INI MALAM D.M.B. 
27 E Mx MEA 20 R I Oo N? 

5.00 7.09 9.09 (17 th). VistaVision 
Extra : Saban Sore "REX” 3.00 

  

  

  

  

    

     
  

      Ron aa 5 - # 

costareng LTECANICO 

SHIRLEY — DOROTHY, “and EDDIE 

MACLAINE « MALONE - MAYEHOEF      

  
Saksikanlah pelawak ulung de- 
ngan lagak-lagunja jang serba 
Tan aon tjuma mereka jang 
Sanggup mengadjak Tuan tertawa 
tanpa kemampuan berhenti ! 

Saksikanlah bagaimana seram 
dan tegangnja dua orang tahanan 
jang melarikan diri dengan dja- 
lan jang penuh maut........ dan 
bagaimana garangnja pertarungan 
anggar untuk membuktikan ke- 
benaran dan kedjahatan........! 

Ever Recorded 
M-G-Ms TE 

A Kings! 
THIEF | 

in COLOR   

  

Am BEYTR Jf 
Etmand PURDONA 

Darid NIVEN Ip 
Keorge SANDERS 1 

.» Roger MOORE    
SELEKASNJA! 
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BIL, VERKOPER, PRAKTIS, barter tena d2 Jain? TJEPAT, MUDAH. Banjak jang 0 Du Kengan laki2 taint berhasil, Keterangan pertjuma, Tg 

»KEMADJUAN” 
Kotakpos 96 — Bandung. 
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A WOMAN AFRAID ' 
YET THRILLED! 
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Didjual Lekas :! 
SATU RUMAH BESAR 
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  2 .DINDING PAPAN KOM. 
1 PLIT, 7 
2 $ 
" 3 

KARAS LEBAR BISA Di 
2 Na PERUSAHAAN APA 

, BISA TER : KOSONG, Tn 
HARGA Rp, 75.000.— 
MUKA STRAAT BESAR, 

| DJALAN KALIGARANG No, 1 
SEMARANG, 
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  “Bantulah: 

PM. 
Tati 

CAREY - MEDINA 
SNP KOMEIFR ani 

SELEKASNJA! 
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