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— pada wartawan2 Selasa 

  

  
beberapa 

    
India ita djuga mengadakan pem 
Jugoslavia di es pada 
di Hongaria. aa 

“di Hor 

i. senen mengadakan kun 
djungan kehormatan kepada PM 
Janos Kadir untuk mer 1$ 

demik 
   

   
akal 

pembitjaraan2, kia tea 
dengan anggotaZ. Kabinet: Kajari 
lainnja. Sea MA 3 ' 

Dutabesar India tsb. x djuga: 
akan mengadakan — kundjungan 
ke beberapa bagian Hongaria. 

Djuga Khosla telah mengada- 
kan pembitjaraan2 dengan PM 
Kadar serta menteri dalam ne- 
geri Ferenz Muennich dan men 
teri2 lain, demikian - pula dgn. 
kaum buruh dil. 
“Diduga bahwa Khosla akan 

tinggal di Hongaria selama bebe 
rapa hari sebelumnja pulang 
kembali ke India untuk mem 
rikan laporan kepada PM Nehru. 

Menlu Hongaria: Kedja- 
dian2. di Hongaria ialah salah dalam negeri 

Sementara itu ' Imre Horvath, 
menteri luar negeri Hongaria, me 
njatakan dalam. sidang Madjilis 
Umum PBB bahwa kedjadian2| 
di Hongaria sama sekali merupal 
kan urusah dalam negeri Honga 
ria. 

Kata Horvath selandjutnja bhw | 
»politik dan program kabinet Ka 
dar semuanja sama sekali didasar 
kan atas prinsip2 seperti tertjan 
tum dalam Piagam PBB”. 

Pemerintahan Kadar, demikian 
Horvath, - menjokong sepenuhnja 
tuntutan2 rakjat guna melenjap- 
kan kesalahan2 dimasa. jg lampau 
dan mendjamin ,,demokratisasi 
dan kemerdekaan negerinja”. 

Dalam memperbandingkan ke 
adaan Honggaria dengan keada- 
an Timur Tengah Horvath me- 
njatakan bahwa. tjampurtangan 
PBB di Timur-Tengah adalah 
suatu keharusan karena satu ne- | 
gara merjerang "negara Jain. | 
Akan tetapi pasukan? Sovjet 
berada di Honggaria. atas perse- 
tudjuan pemerintahan Honggaria 

geri itu. 5 £ : 
Menteri luarnegeri Denmark, 

Ernst Christiansen, — mentatakan 
kepada sidang bahwa UK 
tah berhasil memehijilkan Hong) 
garia sama sekali. “.Isolasi- itu 
demikian senipurnanja sehingga 
permintaan berulang2 PBB . utk 
mengirimkan penindjau' ke Hong 
garia telah ditolaknja masuk ke 
Honggaria.” 

Herry Cabot Lodee, wakil 
A.S. di PBB, menjatakan bahwa 
tawaran Honggaria untuk mene- 
rima Hammarskjocid  ..dihari2 
jad.” sama sekali tidak memuas- 
kan. Terang sekali bahwa sek- 
djen PBB, kata Lodge, harus 
dapat pergi ke Honggaria sele- 
kas-lekasnja dan dengan tjukup | 
kebebasan agar dapat mentjapai 
hasil jang baik. : 

Bulganin diawab Suhra- 

wardy mengenai Honga 
ria. 

Dalam pada itu ketua dewan 
menteri URSS, Nikolai Bulganin, 
diduga dalam suratnja kepada 
PM. Pakistan, S. Suhrawardy, 
telah menjatakan bahwa keadaan 
di Hongaria sangat dibesar2kan 
oleh ,,negeri2 jg berkepentingan” 
guna membelokkan perhatian du 

Brooklyn 

  

»Geger | 
Kapal Meledak Dan 
Kebata an Hebat 

Mergamuk 
POLISI di New York melapor 

kan hari Senin bahwa 12 orang 
telah menemui potinesegg Ia 
njak lagi jang mendaj 
sebagai akibat kebakaran dan Ie- 
dakan disalah satu kade dipela 
buhan Brooklyn, New York. | 

Barang2 sebanjak 4.609 ton ig 
ditumpuk dikade tsb. habis terba 
kar, api mendjalar kesebuah ka 
pal barkas pengangkut minjak. 

Ini menjebabkan ledakan, hing| 
ga djendela2 katja “ disekitarnja 
petjah semua, reruntuhan meli 
puti 8 blok gedung2. Lebih dari 
80 perusahaa, pemadam kebaka 
ran, 4 kapal pemadam api kotaj 
New York dan li kapal pema- 
dam api kepunjaan barisan pen 
djaga pantai semuanja  dikerah 
kan, Menurut saksi2, pada saat 

  

     

    

malam Senen mengenai keadaan 

enurut “dugaan nia dari agresi Inggris/Perantjis/ 
garia .selama'flsrael terhadap Mesir. 

Idjawaban atas seruan P.M. Pa- 
'Ikistan, Sihrawardy, jang disam- 

belah” 

  
lalu, Kedua diplomat 

raan2 dengan dutabesar 

- Surat Bulganin itu merupakan 

paikan kepada Bulganin pada 
permulaan bulan jang lalu dalam 
hal mana Subrawardy meminta 
supaja Bulganin djangan memper 
gunakan kekerasan untuk meme 
tjahkan soal Hongaria. 

| Bulganin selandjutnja diduga 
mengatakan bahwa pasukan? So 
vjet baru mengadakan tjampur- 
tangan di Hongaria setelah ,,ka- 
um kontra-revolusioner dgn: ke- 
kerasan dimana2 membunuh dan 
memusnakan orang2 tak bersa- 

pemerintah Ho- 
ngaria untuk menolong. 

Seterusnja radio Budapest me- 
njiarkan bahwa keluarga2 Ho- 
ngaria jang telah menderita ke- 
rugian materi jang besar selama 
pemberontakan jbl. ini, akan me 
nerima bantuan dengan” pertjuma 
dari pemerintah. 

Disamping itu mereka -akan 
bisa mendapat pindjaman tanpa 
bunga dari pemerintah, jg dapat 
dibajar kembali dalam tempo 5   

ITjobaMengadakanCoup 
|KSAD Dan Emd. CPM Mengu 
temuan Selama 1 Djam Ve 

G0 Agung Tentara | 

. Mereka 
sanak dalam 
"peristiwa pertjobaan perebutan 
kekuasaan” baru2. ini jg sebagai 

karanja 2kan diserahka, pada 
pihak Kedjaksaan Tentara 
Agung. 

“ Mengenai Kolonel Sukanda 

      
HARIAN TIMIIM s0 ANAGATTA AMA | 

Sukanda Dan Sa ol. 

KSAD DJENDRAL MAJO 
| Komandan CPM seluruh Indonesia Let. Koi. Risti Selasa siang 
kemarin bertemu dengan Djaksa Tentara Agum 
dral Suprapto dan mengadakan pembitjaraan selama Lk. 1 
djam. Menurut keterangan jang diperoleh wartayan ,,Antara”, 
pembifjaraan2 jang dilakukan KSAD bersama Konandan CPM 
dengan Djaksa Agung itu mempunjai hubunga erat sekali 
dengan pemeriksaan2 jang dewasa ini dilakukan Kedjaksaan 
Tentara Agung terhadap diri anggauta2 Angkatn Darat. 

£ - 

itu jg dituduh ter- te 
apa jg disebut 

mana diketahui, telah gagal dan 
berakibat dengan “ dilakukannja 
tindakan2 penahanan atas: diri 
sedjumlah anggauta2 “ Angkatan 
Darat jg dituduh tersangkut da 
lam peristiwa ini. 

Djaksa Tentara Agung Suprap 

saan2 jang dilakukan Kediaksa- 
an Tentara Agung yas diri me- 
reka masing2 kedia Kolonel 
tsb. menjangkal sesila tudukan 
jakni menjangkal turit serta me- 
reka dalam 
»pertjcbaan 
@etat”, 
diri mereka itu masih belum se- 
lesai. /Antara) 1 

  

    

       

    

H Ikut | Berkomplot 
1 5 Ikut || Bekas Mon Portu 

hanan Jordania 
Ditangkap        

  

akan Per 
Djaksa |     

  

    
h Vehiba dan seorang 

(bekas anggota parlemen berna- 
lima Amin Abulhak (?) telah di 

| tangkap, dengan dakwaan bahwa 
mereka tersangkut dalam  kom- 
plotan Pakt Baghdad jang ditu- 
|djukan' terhadap | Jordania dan 
Syria. | 

R A.H. Naution bersama 

Letnan Djen 

& 

Wa pemerintah 
tyita dokumen? 
hwa komplot 

Pakt Bagh- 
bagian dari 

    
   
   

    

Diwartakan b 
Jordania telah 
jg membuktikan ha 
terhadap Syria ol: 
dad itu merupakan bag 
komplotan be sg ditudjukan 
ula terhadap Jordania. Pihak 
ordania io berwidjib telah ber 

hasil menjita “sedjumlah besar 
alat2 sendjata (3 pesawat2 pe 

rangan bahwa diam pemerik- 

apa j2 disebut 
mengadikan coup: 

Pemeriksaan | terhadap 

mantjar radio. 'S#terusnja "para 
pembesar telah: mtnangkap pula 

kt Baghdad.   sedjumlah agen: 

Parlemen ita gagal. Menurut 
djabatan Bung Hatta itu, ialah 

  

Sa LI ST otih 

Untung 
Rp. 300 Djuta 
Keuntungan «Assuransi | 
Asing Jang Ditransfer 

Tiap Tahuanja 
PERATURAN” LA.A.PL.N. 

hingga kini masih mempersulit 
perkembangan asuransi. nasional. 
Pemerintah diharap selekas mung 
kin menetapkan U.U.- asuransi 
untuk melindungi usaha asuransi 
nasional dan membatasi asuransi 
asing. Demikian keterangan jang 
diberikan oleh B. Nasution dju- 
rubitjara dari Badan Pekerdja 
Asuransi Nasional Seluruh Indo-   | (Antara-UP). 

  to sendiri atas pertanjaan2 tidak 
bersedia . memberikan  ketera- 
ngan sekitar hal2 jg dibitiara 
kannja dalam pertemuan den.| 
KSAD dan Komandan CPM 
tsb. Keterangan selandjutnja jg 
diperoleh ”Antara” dalam hubu 
ngan dengan soal2 Angkatan 
Darat menjatakan, bahwa bekas | 
Komandan RPKAD Major Dixe 
lani jg selama ini ditangan CPM, 
dalam waktu jg singkat ini per 

Bratamenegala dan Kolonel Sa- | 
pari masing2 bekas Pd. Inspek- 
tur Pendidikan dan Latihan dan 
Adjudan Djenderal MBAD, ,.An 

  

   

    terdjadi ledakan itu ada 15 ang dan Brocklyn. (Antara-UP). 

     
   
    
   

  
“Kemungkinan Hok Asia- Afrita Aken 

demikianlah wartawan UP dari New York membatakan, guna 
mentjari djalan menjelamatkan mukanja akan koi menjata- 
kan abstain terhadap resolus. jang diadjukan olet AS dan di 
sokong oleh 13 negara lainija mengenai Hong : 

diketahui resolusi A.S. es tesebut ialah supajapemerintah 

Hongaria memperkenankan misuknja penindjauZ 1 

bat2nja hari Djum'at jad. guna nengetahui keadaai Hongaria. 

Utk »Menolong Muka" 
Negara' Asia - Aika? 

Abstain Terhadap Resolusi Anerika 
Mengerai Hongaria : j 

NEGERI2 ASIA/AFRIKA jang bersikap menunggu2,   
ria. Seperti 

"BB selam- 

    

     

  

   

  

    
  

  

MENTERI - PENERANGAN 
Sudibjo mengenai foto copy ja di 
kemukakan oleh terdakwa Moch: 
tar Lubis dalam pemeriksaan per 
karanja dimuka Pengadilan Ne- 
geri Djakarta - jang dimuat oleh 

” »Indonesia Raya” jang dipimpin 
Mochtar Lubis menerangkan ke- 

| siang 
kemarin, “bahwa surat2 di foto 

' copy dan segala sesuatu jang ber 
sangkutan dgn itu telah diperiksa 
oleh Panitia Pemerintah jang di 
'ketuai Wakil P.M. I Mohammad   Roem pada achir bulan Agustus 
ang lalu dengan dikeluarkannja 

pengumuman jang maksudaja ja- 
h, bhw Panitia ,,tidak melihat 

'adanja alasan untuk mendakwa   

nesia. 

Badan Pekerdja Asuransi Na- 
sional Seluruh Indonesi, tsb. di 
bentuk -baru2 ini sebagai hasil 
daripada kongres asuransi nasio 
nal jg dilangsungkan di Bogor 
dari igl. 25-11 hingga tgl. 30-11 
ig lalu. 

Mengenai kedudukan asuransi 
asing jp masih memegang pera- 
nan pokok dalam perasuransian 
di Indonesi, itu, B. Nasution ka 
takan, bahwa keuntungannja se- 
tiap tahunnja tidak kurang dari 
Rp. 300 diuta jg mereka trans- 
fer kenegeri asalnja. Disntara 
112 asuransi ig bekerdja di Indo 
nesia itu hanja terdapat 40 asu- 
ransi nasional, sisinja adalah 
asing. (Antara).   

  

Soekarno mengenai beberapa hal. 
3 

'|soal Angkatan Darat (pemberhen 

| laksanaan projek pembangunan 
Asahan. Diperoleh kabar bahwa, 

s 

   

kabar2 jang belum da 
disebabkan adanja perientangan 

Disebut2 antara lain mengenai 

tian Simatupang), soal perkara 
Djody, soal dalam AURI. pe- 

dalam periemuan dengan delega 
si Parlemen, Bung Karno per- 
nah. mengatakan. bahwa antara 
"ia dan Bung Hatta selama ini ti 
-dak ada perpetjahan melainkan 
perbedaan pendapat. Perbedaan 
pendapat jg lazimnja ada .dianta 
Ta Sesama manusia. Dim hubung 
an ini orang menjebut djuga ten 
tang kekurangan kekuasaan jang 
diberikan menurut UUDS kepa- 
da Bung Hatta, sehingga is me 
rasa tidak terlalu berfaedah un 
tuk tetap duduk sebagai waki! 
Presiden. Presiden Sukarno ka- 
barnja, djuga tidak menjetudjui 
pengunduran diri Bung Hatta dan 
malahan berusaha agar Bung Ha:/ 
ta tetap pada kedudukannja, teta 
pi oleh karena Bung Hsita sendi 
ri tidak lagi dapat menindjau pu 
tusan itu, maka pengunduran di 
rinja itu sekarang sudah mendja 
di kenjataan. : 
Dengar berhentinja Hung Hat 

ta sebagai Wakil Presiden, orang 
menganggap Dwi Tunggal Nega 
ra sudah tidak ada lagi. Tetapi 
sebaliknja sebagian orang berpen 
dapat, bahwa Dwi Tunggal ma 
sh ada, Presiden sebagai orang 
pertama dalam Negara dan Bung 
Hatta sebagai tokoh pertam, da 
lam masjarakat. Mengingat pe- 
ngaruh Bung Hatta dalam masja 
rakat jang sampai sekarang mz 
sih besar itu, maka bersama-s: 
ma dengan Bung Karno i, ma- 
sih merupakan Dwi-Tunggal, d' 
mana rakjat tetap memberikan 
kepertjajaannja sebagai pemim- 
pin2 jang terkemuka, 

  
  

    

pat dipastikan kebenarannja, peletakan | 

    

   

      

      
    
   

Bung Karno Sebetulnja 
ungHatta 

| Peletakan Djabatan Bung Hatta Karena Adanja Per- 
bedaan£ Pendapat Dgn . Rresiden” Mengenai Perkara 

Djody Dan Pemberhentian Simatupang ? 
— Oleh: Korr, Kita Di Djakarta — : 

DENGAN TELAH BERHENTINJA Wakil Presiden Moh. Hatta 1 Desember 
sekarang ini Pemerintah dan Parlemen menghadapi persoalan baru jang 

pengunduran diri Bung Hatta, jaitu pertama apakah sekarang ini dipandang perlu untuk me (ngisi lowongan djabatan itu ataukah tidak. Seperti diketahui, Bung Hatta mengundurkan diri 
Sesudah Parlemen berusaha untuk mentjegah Bung Hatta meneruskan niatnja, 

5 jl .maka 
ditimbulkan oleh 

tetapi usaha 

pendapat dengan Presiden 

pertentangan pastai jang sekai 
rang terlalu runtjing, sehingga 
pemilihan tidak akan dapat se- 
lesai sebelum UUD jang baru ter 
bentuk. a 

Andaikata pendapat jang ke 
dua ini dapat dipertahankan, 
maka soalnja sekarang lalu men 
djadi, siapakah jang akan meng 
gantikan Presiden djika Presiden 
Oleh sesuatu sebab berhalangan 
mendjalankan tugasnja. Ada usul 
jang terdengar dikalangan partai 
partai untuk merentjanakan sua 
tu undang2 jang akan memberi 
kuasa kepada Ketua Parlemen 
untuk merangkap diabatan Wa: 
kil Presiden, apabila Presideg 
berhalangan. Tetapi: inipun nga. 
sih tergantung kepada  peneta-- 
pan, apakah masih dianggap per 
lu adanja instituut Wakil Presi- 
Cen itu ataukah tidak, 

  

Didaerah otonom Thai-Meo di 
Republik Demokrasi Vietnam se 
karang ada lebih dari 1.100 ke- 

las pendidikan massa Yang dikun 
djungi cleh hampir 31.000 pela- 
diar. Daerah ini letaknja dipegu 

  

3 2 

“Amerika 
Gembira. 
Thd 'Putusan Dita- 
riknja Pasukan2 Ing | 

gris - Perantjis   
Kai PU AK AR NA 

KEMENTERIAN luar negeri 
Amerika Serikat menjambut ag 
gembira keputusan Inggris-Peran 
tjis untuk menarik kembali pa- 
sukan2 mereka dari wilajah Me- 
sir. dan berseru kepada negara2 
anggota PBB laind-nja supaja 
ikut menjelesaikan soal2 lainnja 
fengan tjepat dan adil. 

i 
Dalam pernjataan jang telah 

Gisetudjui terlebih dulu oleh pre- 
siden Eiscnhower dan menteri 
luar negeri Dwiles tadi seterus- 
nja dikatakan bahwa pelaksanaan 
keputusan Inggris-Perantjis itu 
akan memperkukuh  ketjakapan 
PBB untuk mengusut segi2 lain 
rja daripada masalah2 Timur 
Tengah, jang sekarang belum di 
petjahkan.   Seterusnja dinjatakan bahwa 
pembersihan Terusan Suez bagi 
pelajaran "mendjadi sangat men 
desak”, mengingat bahwa  pisu 
kan Polisi PBB menggantikan 
pasukan2 Inggris-Perantjis.. 

    

Wartawan United Press me 
ngatakan bahwa pernjataan Ini 
rupa2nja berarti bahwa penari- 
kan kembali 'pasukan2 agresor 
dan pembersihan Terusan Suez 
itu harus dilakukan pada waktu 
ig bersamaan. TK 

Seterusnja kem. luar negeri 
AS mengatakan bahwa penunda 
an pemulihan Terusan Suez bagi 
velajaran normal akan berarti 
selanggaran Konvensi 1888 dan 
kesalahan terhadap negara2 di 
seluruh dunia jg perekonomian 
nja amat tergantu dari Teru-   nungan, didiami oleh 190.000 

orang suku Thai “dan 60.000 
Meo. an Suez. (Antara-UP). 

. 
  

Amerika Buka Kar- ' 
tu Di Timur Tengah 
Tak Akan Membiarkan Agresi Terhadap 

. Sesuatu Negera Di Timur Tengah 
ra 

DUTABESAR AMERIKA 

    
   

   

    

    

   

  

   

  

SERIKAT untuk Syria, James 

  

  
  

  

      
        

tahun. (Antara-AFP). lara” lebih djauh mendapat ke- - 2 PEMUDI NIKOSIA DIDYA-| Mengenai kemungkinan gjisil Noose, hari Senin telah mengundjungi PM Syria Sabri Assali. 
” Selandjutnja UP menggbarkanjtilak mengakui mabat wakil pe| TUHI HUKUMAN PENDJARA lagi djabatan- Wakil Presiden. se| Wartawan k.b. Amerika UP memperoleh keterangan bahwa | 2 6 bahwa wakil2 negeri2 Arab da-|mwintah Kadar di BB. MASING2 7 DAN 2 TAHUN | bahagian kalangan2 partai ber- Moose telah memberitahukan kepada Assali, bahwa Amerika 

a asia er a an lam pada itu berusaha supaja da- Suara AsiaAfrkia kini KARENA SOAL BOM. Peran bahwa sesuai dengan| Serikat ,,tidak akan membolehkan terdjadinja agresi terhadap 
7 pat dipungut suara mengenai ran didengar .. .. i 2 Haag" pen berumur 17 an kenea tudah, pada tem. sesuatu negara Timur Tengah,” dan bahwa AS ingin sekali 

ser Di j 2 ce Di tangan resolusi terachir jang : Sa YA ana Mos Pn Ta - Pe Pan ta gabah Naa KAN supaja segala negara Timur Tengah memelihara kemerdekaan- 8 
c z : j in. Ikou memberitakan hwa koran2 | atu! sendia : gis ' gar MN an 

: mengetjam URSS dan pcemerin Gan j : Lai H -nja. 

«Djulis Di Cuba ros ee mus menorus meitakan ten-| daun, Katena  diperslahkan ain, selontan mengangaan, bo | Pl jan pembitjaraan ini,” PM taat Pr Na ter-|tang usaha2 dim Mijelis Umum|y aa 2 Nova 2 Ta. | Presiden tidak diansi oitv| iyria menjatakan kepada pers K bim “ 4 Ba 5 memuat pengutukan Barat ter : Tt -Iketika 3 November jang lampau. | #Tesiden tidak dianggap besitul Kenya f pe @. 

Ba ae an arab 40 Orang (inap vot sore Aa ea vapii Oseorang, pemmi Mikasa Jane Pen", meneinat Biwa Kos Bahwa Ia Can, Moos jelah "ber : ( 5 Dal: & / cenai 2 te : nja, jang hari fituante kini sndah mnlbi beker dapi setiap  kemungki- K Ex 

g Tewas Itu Tergolong Pemimpin2 | Diam perdebatan meneenaif fan mendugasoal2 jg pa DA Jantjhari Selasa berumur 1S dia nk menjauh UU pan Seruan Tree tap Komp 
Kaum Per ontak ee 2 negar -ting penting dari sing Madjelis| ra 2 tahun k Sg baru dimana nanti ditentukan ON “maja KANAK Rp “LAN AN : : 

bitjara jang dimulai pada  hari| PBB. deli ini ialah Aa Dan TN Tie NARAN bada ata Yadalenia” diabat no oese telah ,,ber|' MENTERI Penerangan Sudi- " 
E, 3 1 ielidiki mum NA « m om. Pe Panin aa UTARA abat:n Waltut . Jancar & i welus " : apa PEMERINTAH CUBA kini sedang menjelidiki apakah Selasa pkl. 15.30 GMT. 2 Tama entah Meri kali dalam Lena . pa Aa Ma - k'1 Presiden itu. 7 Pe nana Maan Pe|bio menegaskan lagi, bahwa 

49 oraang pemimpin barisan » erontak ,,Laskar 26 Djuli” Diantara negeri Asia Afrika sedjarah PBB $ kjat? Asia | merintah ds MAN NA esa “Anggapan. an dewasa Ia Ie laraan perdamaian di Timur | anggauta2 Kabinet tetap utuh 

dang telah ditewaskan oleh angkatan udara Cuba pada malam itu hanja Nepai jang terus mMene| yan Afrika did ari mimbar |adalah wanita? jg. pertama kali bih h2ik orang menunggu selesai 23 73 S. : Kana kompak dalam menghadapi 
Senin jl. itu sungguh2 terdiri dari pemimpin besarnja, Fidel jrus abstain terhadap  resolusi2 tinggi ini jaitu .Metakan bhw. | didiatuhi hukuman pendjara se- Baba na haru tu, boleh dika be asa pa Sa bi Sa paman Lama! ' - . . . £T ta x 2 - 5 « Maia bana . : akan i ba ip dea ee nemberit: 2 5 dal bag 2 g 
Castro, serta komando tertinggi gerakannja. Menurut surat2 mengenai Honggaria dimasa2| akan tidak maw faisama sekali (Siak diundangkan berlakunja un- daan Ne ai Topbnja' Par Pa BIAN Kanada anime jg Hwan Pesan $ jang ditemukan, diantara 40 orang jang majatnja ,,hantjur- (jung lampau. mendjadi. bidak tangan? (dang? keadaan darurat, jang a.l.| kan. bahwa temponfa aa PAN AD Tag sanagt Kabinet, oh Meri da 2 

“dan atas permintaan pemerintah (lebur sama sekali” tu memang terdapat Fidel Castro, sauda- Menurut UP ada tanda2 bah-| kaum koloniali " menjatakan antjaman hukuman singkat untuk mengadakan inap Aa tia An en Syria, su- kan, hal ita menundjukkan bah- ye 
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|ditetapkan oleh PPI. 

  

IBanjak Orang Masuk 
(Partai Untak Tjari Ke- 
untungan 

pong dengan setjara objectief, d 

Dr. Rustamadji 
Undurkan Diri 
Selaku Anggauta 

— Parlemen 
DALAM sidang parlemen hari 

Senen pagi diumumkan, bahwa 
anggota2 parlemen Amir Anwar 
Sanusi dari fraksi PKI dan dr. 
Rustamadji anggota fraksi Pen- 
dukung Proklamasi dari PRI, te 
lah memberitahukan mengundur- 
kan diri dari keanggotaan DPR. 
Pengganti kedua orang ini akan   

Atas segala bantuan 'lahir/batin dalam pemakaman ajah 
Tai # x4 . 

.M. Reksoatmodjo 
Pensiun Mantri Guru Temanggung 

tgl. 25-11-1956 kami menghaturkan diperbanjak terima 
kasih. 

KEK UA RIG AL 

Utjapas Terima Kasih 
n ini kami menjampaikan terima kasih kepada 

apak2/Ibu2/Sdr2 terutama para Dokter2 dan Djururawat2 
dari Rumah Sakit Pantirogo/Kadipolo jang telah swdi mem- 
berikan bantuan moril/materiil, merawat serta melawat 

  

    
jang wafat di Solo/Surakarta pada tgl. 19 November 1956 
djam 23.45, dimakamkan di astana makam Bergolo Solo ' 
pada tanggal 20 Nov. 1956 djam 16.00. 

Jang berduka fijita, 
R. AJU PARTOPRANOTO 

dng. Keluarga. 
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Djika susu 

sadja tidak 

tjukup lagi untuk baji! 

Tidak lama sesudah lahir, susu saja 
tidak tjukup lagi buat baji untuk 

$- memenuhi kebutuhan pertumbuhan 
E badannja mendjadi kuat dan giat. 

Itulah sebabnja dokter menasehatkan 
Ouaker Oats sebagai makanan tam- 
bahan disamping susu dan ongkosnja 

Cuaker Oats mengandung lebih 
banjak zat? makanan jang penting 
dari pada susu! Kalau baji diberi 
Ouaker Oats dengan tetap, berarti 
mendapat lima kali lebih banjak 
hidrat arang, limabelas kali lebih 
banjak vitamin B1 dan empatpuluh 
kah lebih banjak zat besi jang berguna 
untuk tumbuh badan mendjadi kuat 

dan sehat. Susu sadja tidak tjukup! 
Berilah -baji makanan jang mengan- 
dung segala unsur? pokok, gampang 
ditjernakan — @uaker Oats | ! 

          

5 

  

OUAKER 
Oa:s 

membantu anak tum: 
buhkuat....... erang 

dewasa tetap kuat! 
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Laman w— 

Lampau Dan Watang 
"BAD AUTO 

DIUTJAPKAN La | PENERIMAAN GELAR 

DOKTGR HONORIS CAUSA DARI UNIVERSITAS 

GADJAH MADA PADA 27 NOPEMBER 1956 

MOHAMMAD HATTA 
Kami telah diberi izin oleh Bung Hatta untuk menerbitkan pidato 
itu djadi buku dengan bentuk jang sederhana, agar harganja bisa 
ditekan serendah-rendahnja, supaja analisa ilmijah jang gampang 
dimengerti ini, tentang keadaan Tanah Air dimasa jang lampau, 
sekarang dan dimasa Aan 

Harganja dapat kami tetapkan Rp. 2,50 sebuah. 
Dan bila pesan 100ex. atau lebih dapat ra 

Sedia ditiap-tiap 
penerbit 

DJAMBATAN 
NUSANTARA 15, DJAKARTA 

          

Sioshe Shang Hay Chan Mua Wen 
DJANGAN KWATIR! KESEHATAN TERGANGGU ? 

Datenglah dengan segera pada alamat tersebut jang sudah terkenal 
di segala plosok. 
Dapet mengobati/menjembuhkan segala penjakit luar/ dalem, baru/ 
lama, tua/muda maupun anak”. mua 
Gunakanlah kesempatan jang masih ada untuk Tuan/ Njonjah/ 
Nonah punja keberuntungan sedjati, djangan terlambat. 

Djuga achli Nudjum (siang Mia) alamat : 
Kp. Pekodjan tengah No. 399. (muka Sumur) Semarang. 

(Djalan Pekodjan masuk dari sebelah Toko ,,Japarco”) 
Trima Tamu tiap” hari. 

  

# 

  

PENTJURIAN DI PITCAIRN 
& co 

: Pada tgl. 1 Desember jbl. oleh 

fihak Pitcairn & Co di Semarang 

telah dilaporkan kepada fihak jg 

berwadjib, bahwa sedjumlah be- 

nang tjap Djangkar, Selco, pita 

uptuk pakaian dan tinta stencil 

seharga seluruhnja Rp. 2859,20 

telah lenjap. Sewaktu fihak. Kepo 

lisian melakukan pemeriksaan di 
tempat simpanan barang2 tadi ti- 

dak mendapat tanda2 jang diper 

gunakan sebagai bahan pengusut 
an. Karena itu, maka seorang pe 

gawai nama Si Dj. jang langsung 

mengurus barang2 tadi lalu dige 
ledah. Ternjata didalam badju jg 
Gipakainja terdapat 2 doos ber 
nang, sehingga ia kemudian dita 
han. Dalam pengusutan selandjut 
nja ia mengakui terus terang per 
buatan kedjahatan itu dan mene 
rangkan, bahwa perkara pentjuri 
an itu sudah didjalankan Lk. 2 
bulan lamanja. 

BUKU BARU UTK SMP -SGB. 

Dari Penerbit & Toko Buku 

Dan Bukan Guna Era. Panggilan Ideologi 
— Kata Mangunsarkoro — &ini Ferlu 

Ada Perbaikan Sifat Kepartaian 
ATAS PERYANJAAN PERS, apakah jang harus dilaku 

kan dalam menghadapi masa jang akan datang, sesudah Drs. 

Hatta meletakkan djabatannja selaku Wakil Presiden R. L., wa 
kil ketaa umum 1 PNI, Ki Mangunsarkoro menjatakan, bah 
wa jang pokok untuk menghadapi masa jang akan datang ini 

ialah perbaikan dalam sifat kepartaian. Atas dasar itulah, hen 
daknja kedudukan pemerintah dan pemimpin partai2 kita tero 

| partai pemerintah atas dasar self 

| kuat. Dan demikian pulalah dju 

| negara seluruhnja. 

.. 

  

  

Materitl 

emikian Mangunsarkoro. 
Menurut Mangunsarkoro. de- 

ngan kerdjasama antara  partai- 

koreksi, dapatlah — diharapkan 
pimpingn negara kita akan lebiji 

ga seterusnja susunan alat-alat 

| sekarang 
Bagaimana kehidupan partai? 

sekarang, menurut Mangunsarko 
"ro, adanja partai sekarang ini Ik 
bih banjak digunakan sebagai 
alit untuk menguntungkan bebe 
rapa pemimpin partai jang ber 
.kus, daripada untuk kepenting- 
an negara, sedang soal ideologi. 
didalam partai sering-sering hu 

| nja didjadikan kedok oleh hehe 
rapa pemimpin untuk menutupi 
maksud-maksud perseorangan. 

Ituish sebabnja, maka dilapa- 
ngan kepegawaian orang jang ti- 
dak kapabe! sering diberi kedu- 
Inlan penting oleh pemerintah, 
bahkan ada jang djadi menteri 

dan 
ngan dan ekonomi -banjak orang, 
'ang karena menunggangi partai-! 

ia lantas mendjadi kaja, 
Msneunsarkoro jang selandjut- 

va meniatakan, bahwa selama 
: 19 tersebut diatas masih .ter-j 
jadi, maka keadaan partai2 ti- 
'ak bisa mendjadi sehat. 

  
anta, 

i 

teebana kehanjakannja bukan ka- 
1a ideologie dan kesanggupan 

  
    iknia orang masuk sesuatu par 

tai dgn: pengharapan mendapat 
kedudukan atau untuk inendapat   Hien Hoo Sing, Djokdja (Agen 

Pusat: Toko. Buku Surja, Sema- 
rang, kita menerima tjetakan ter 
baru buku Ilmu Bumi. V (Falak 
dan Alam) jang disusun oleh Tn. 
Kartosubroto, Kepala SMP Nege 
ri IV, Djokdja. Bahwa buku pe 
ladjaran itu sangat praktis, ter- 
bukti dari pernjataan Kementeri- 
an PP & K Djawatin Pengadja- 
ran bagian Naskah/Madjallah jg 
dengan surat ttg. 21 Nop. 1953 
No. 3649e menjatakan antara lain: 
Kami dapat menjetudjui tjara me 
njadjikan peladjaran dalam Ilmu 
Bumi V (Falak dan Alam) “ini 
Pengertian dan pengetahuan  di- 
uraikan oleh penulis .setjara. mu 
dah. Dengan ditambah keterangan 
dari guru, Gapat diharapkan mu- 
rid akan mudah mengikuti peladja 
ran-peladjaran itu. Kitab ini da- 
pat disetudjui isinja. Demikian 
Kementerian PP- & K sehingga 
komentar lebih djauh tidak perlu. 

TENGGELAM DLM KOLAM. 
Baru2 'ini seorang anak laki! 

nama Sukanto, umur 314 th., anak 
dari sdr. .Scedirman, “tinggal di 
desa Lemah Ireng, Ketj.. Bawen 
Ambarawa telah. diketemukan me 
ninggal didalam sebuah kolam. 
Menurut keterangan sebab2 ter- 
djadinja peristiwa itu dapat ditu 
turkan demikian: sdr. Soedirman 
ketika pergi ke ladang untuk me 
motong rumput telah meninggal- 
kan anaknja jang ber-sama2 dgn 
kawannja bermain disuatu kolam. 
jKarena kurang hati2, maka anak 
itsb. terdjerumus kedalam kolam 
tsb. sehingga meninggal dunia. 
Kedjadian itu baru diketahui, ke 
tika seorang tetangganja nama B. 
Saipah datang ke kolam tsb. utk 
mentjutji tikar. Dengan segera 
majat tsb. diangkut untuk diserah 
kan kepada “orang tuanja. 

DISAMBAR, PETIR. 
Hari Minggu j.ll sekira djam 

13,30 di dukuh Pabongan desa Le 
jangan Ketj. Klepu, seorang ber- 
nama Kasran umur K.l. 80 tahun 
jang sedang mentjangkul di tega 
lan telah disambar petir hingga 
seketika itu djuga meninggal du 
nia. Ks adalah seorang penduduk 
Gari desa Dadapajam, Susukan. 
SIDANG PLENO ORGANISASI 

IKATAN WARGA C€.T.N. 
Organisasi Ikatan Warga C.T. 

N. Seluruh Indonesia pada tgl. 
118 s/a 19 Desember jang akan da 
tang akan mengadakan sidang de 
wan pienonja jang ke II di Sala 
tiga, jang akan dihadliri djuga 
oleh wakili2 dari instansi2 Peme 
rintah sipil dan militer. Sidang 
ini antara lain akan membitjara 
kan masalah C.T.N. di Djawa Te 
ngah dan program organisasi. 

SEBUAH SEPEDA DI- 
KETEMUKAN. 

Sebuah sepeda laki merk 

keuntungan materiil daripadanja. 
Sebaiknjalah .tiap?2 partai men 

dialankan self-koreksi jang sung 
guh2 dengan menjingkirkan se- 
gala anasir2 jang demikian itu. 

Diterangkan selandjutnja, bhw. 
kalau kita bisa mentjapai hal? jg 
tersebut diatas barulah partai 
bisa mewudjudkan diri sebasai' 
tuntutan kekuatan politik untuki 
negara atas dasar ideologie jang! 
ulung. 

Semangat jang demikian-ini ter 
dapat didalam kehidupan partai 
dimasa pendiadjahan Belanda da 
hulu. Ita suatu tanda, bhw kalau 
memang kita mau, kepartaian di 
Indonesia bisa berdjalan denpan 
baik. 

Berdasarkan pendapatnja ini. ! 
maka Manesunsarkoro berkesim- 
pelan seperti dinjafakan diatas. 

(Antara). 

Pemberontak- 
an DiSantiago 

Sudah Dapot Di- 
tindas Kembali 

PASUKAN? tentara dan polisi 
jang diperkuat pasukan pajung 
Gan meriam Minggu ibl. telah me 
dakukan penggeledahan dirumah2 
di Santiago  mentjari  ,,orang2 
asing jang ditiurigai”. Sekalipun 
kaum pemberontak bersumpah 
hendak bertempur sampai mati” 
raslawan Presiden Kuba Fulgen- 
cio Batista namun Santiago hari 
Minggu dapat dikatakan tenang 
karena fjuma terdengar bebera- 
pa tembakan tak berarti. 

Pengseledahan rumah2 tadi di 
perintahkan Djenderal brigade 
Martin Diaz Tamayo jang mene- 
trangkan kepada pers, bahwa tu 
gas berat tapi perlu harus dapat 
dilaksanakan setjepat mungkin. 

(Antara — UP 

PANITYA KONGRES VETERAN 
KOBES SEMARANG. 

Dalam keputusan rapat Panitia 
Kongres Veteran Kota Besar Se 
marang jang diselenggarakan pa 
da tgl. 24 s/d 26 Desember "56 j.l. 
telah terbentuk susunan Panitia 
Kongres sbb. : Pelindung Kmd 
KMEKB Majoor Wachman: Ketua 
dan Wk: Ketua Kpt. RSA. Sumi- 
tro Sockandar/AD dan S. Bakri 

  

  

    

tan dan Irian-Barat, 

—. MANTRI2 KABUPATEN WANITA — 
Pada tgl. 28-11 jang lalu bertempat di Gubernuran c 
Gubernur Sulawesi Andi Pangerang telah dilantik 21 siswa men- 
djadi Manteri Kabupaten tammatan .kursus dinas 'C” Kementerian 
Dalam Negeri angkatan ke-II meliputi Indonesia Timur, Kaliman- 

Dalam angkatan tersebut terdapat 4 orang 
wanita jang pertama kalinja terdjun dalam lapingan kepamong 
pradjaan didaerah tsb. Ke-empat wanita tsb. ialdi duduk dari kiri 
ke-kanan:' Korry Lengkong, Hasnah Harun (pa 
lette Marifaa dan Rahmatiah. 

Trahsmigrasi Penting 
Bagi Kares. Banjumas 
Penduduknja Makin Tambak — Gangguan 
Keamanan Meningkat Dlm Balan Nopember 

Kata Residen Barjumas 
f (Reportase Wartawan 

PADA TtL, 27 s/d 29 NOPE 
Kepala bag. Pewartaan Djawatan aa 

La 

dilapangan perdaga- ngah Suratno, beberapa wartawan dari 
telah mengadakan penindjauan di Karesid U 
rab untuk uengetahui dari dekat soal? jjag bertalian dengan pem- 

ibangunan gara kita. Titik berat dari 
kata ' takkan kepda sebelah Barat dari Ka . 5 

Janakan sanyai ke tapal batas Djawa Byrat — Djawa Tengah, jaitu 
(sungai Tjitadui atau sampai didukuh Madjingklah jang terletak di 

    
Makasar oleh 

lai kudung), Char- 

ta) 5 
dengan dipimpin oleh 

an Propinsi Djawa Te- 

gja, Solo dan Semarang 
an Banjumas sebelah Ba- 

/MBER 19 

ada penindjauan tadi dile- 

paten Tjilatjap di Segara 

Kabupaten 'jiamis dan mendjadi dukul terachir dari Kali Tjitandui 

jang masukke Segara Anakan. Kemulian menudju ke daerah Tji- 
beureum dai sekitarnja jang terdapa 
3500 ha tanh. 

(wang masuk partai pada wakj Selainnja tu menindjau pula vw 
Taman Pernak. di .Baturader 
Peminalan Tjilatjap, 

duk 

jan 
didjadika 

bekal, bagimnanakah keadaan 
benarnja gara kita dalar 
menghadap pembangunan negar 

Ai Peru- 
#1 sahaan Genting Abu Ngumar dan 

“korban utk fjita2, malahan se Haaji Moclar di Kebumen 
kesemuanja itu dapat $ 

se- karena padatnja penduduk. 

#serobotan tanah sebanjak |.k. 

Soal hongeroedeem. 
Mengenai hongercedeemn. oleh Ke 

sijen ditegaskan, bahwa soal tadi 
wituk Banjumas dikatakan luar 
kasa, djikalau dilihat tentang 
lesuburannja tanah2 disepandjang 
Ajalan2. Hal tsb. dapat terdjadi, 

Sa- 
(wah2 dibagian Barat Banjumas 

z dan Tjilatjap banjak mengalami 

r, 

Fa 
5S 
n 

Ag 

  

Sj. Usman Anggap A.P 
Sudah Tak 

Jamatkan Bangsa 
Masjami Tidak 

Masjumi telah mengeluarkan 

tam pernjataannja jang kedua 

ngan lainnja”. Menurut Sjarif 
soalan terlampau dangkal. 

Sjarif Usman menerangkan, bah 
Iwa ,,angkatan perang sudah ti- 
dek jakin lagi, bahwa tjara pe- 
merintahan oleh politisi sebagai 
sekarang akan dapat menjelamat 

kan bangsa Indonesia”. 
Sjarif Usman lalu mengemuka- 

kan tentang adanja suasana jang 
eksplosif dalam angkatan - pe- 
rang, keberhentian Wakil Presi- 
den Moh. Hatta jang dikatakan 
n'a akan menimbuikan kegontja- 
ngan dalam miasjarakat, rasa ti- 
dak puas daerah2 kepada pusat, 
pemberontakan Daud Beureuh jg 
belum dapat dipadamkan, keama 
nan jang belum pulih di Sulawe- 

si, Kalimantan dan Djawa-Barat 

Gan suasana ,,panas” pemuda 

Simda jang sesudah kongresnja 

belum memperoleh salurannja. 
Dengan menundjukkan kepada 

ki-daan2 jang diatas, Sjarif Us- 
man bertanja lagi, ,,tindakan ter 

lampau berat bagi kabinet seka- 

rang untuk mengatasi kenjataan2 
berat dan -ernstig jang tersebut 
diatas?” 

    

Didalam Masjumi tidak 
ada perpetjahan, 

Seterusnja mengenai berita jg 
tersiar dalam sementara surat ka 
bar, bahwa nota Masjumi pada 
Kabinet menimbulkan  keheranan 
dikalangan menteri-menteri Ma- 
sjumi sendiri, adalah sama sekali 
tidak benar, karena isi dari pada 
nota itu lebih dahulu sudah di- 

dgn rentjaanja 5 tahun jg mula gangguan gerombolan, hingga be- bitjarakan dalam sidang Dewan 
diaktivisir ada tgl. 
1956 

Ganguan keamanan 
ninsat. 

Dalam pitemuan dgn pers Aa- 
ri Selasa mlam tgl. 27 Nopember 
jbl. Reside Banjumas Joedodibro 
to menuturan tentang situasi &d 
Kares. Baruimas 
mendjabat esiden. 
keterangan residen 
adalah merenai keamanan 
hidupan raht dan pemba: 
Mengenai kamanan al. ditu 
kan, bahwasedjak th. 15 k 
manan di 'Ires. Banjumas : tel 

Vitik 
Joedod bro 

per 
una    n 

        

    1 
9 2 

ini dan dan bulan 
1956 .angkaistatistiek 
kelihatan mingkat 
Gisesalkan Residen. Apakah 
soal keamarn tadi mempunjai hu 
bungan eratign soal2 ketentara- 
an, beliauttak dapat 

    

    

ne- 

selama keliau terdapat 
berat : 

2 nja bertambah dengan 50 sampai ! 
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ea- 
ah 

mw'ai tergargu sampai sekarang 
Nopember 
keamanan 

jang sangat 

2 mengata- 
kan. Pada't/20/21 malam didu- 

17 'Agustx berapa kalangan penduduk menga 
lami kekurangan makanan. Kares. 
Banjumas mempunjai 2.5 djuta 
penduduk. Menurut perhitungan 
luas tanah Kares. Banjumas, ma- 
ka pada tiap km2 terdapat 450 
orang penduduk, sedangkan di 
Kab. Purbolinggo pada tiap km2 

650 orang penduduk. 
Djumlah penduduk setiap tahun- 

1 

60.000 orang. Kelahiran jang se- 
nantiasa bertambah tadi agak me 
nguatirkan keadaan, karena peng 
luaran hasil bumi tidak dapat 
mengimbangi kelahiran tsb. Baha 
ja kelaparan -disuatu daerah2 .ter 
gantung pula dari tanaman hasil 
bumi iang terdapat al. di Ketj. 
Bawang, distrik Sumpiuh Selatan, 
dimana penduduk banjak jang me 
ninggalkan kampung halamannja 
disebabkan gangguan2 gerom- 
bolan. Kadang2 terdjadi puia, bah 
wa disuatu dukuh menurut petun 
djuk. dari fihak Militer harus di 

  

Ti — Bb San Na kosongkan atau diduduki lagi. Ba 

bolan dari Barat jang me- Njak pula penduduk jang mengung 
njebabkan keluarga kehila- “ ke daerah atau tempat jg ber- 
ngan rumahah 189 rumah diba- Sekatan pada Pos Militer. Dengan 
kar. Dalamiila itu,.fihak jang Yemikian, maka banjak sawah? 
'berwadjib dj seksama telah me. terlantar dan hasil bumi lainnja 

     
     

  

haroh perh 
tiwa tadi. 
telah membe 

Banjumas ih menambahi 

keluarga. T'26 Nopember pendu 
duk dari 6iah desa setjara go- 

naganja damemberi pula mate- 
riil berupaambu maupun atap 
jang diperban “— untuk memba- 
ngun ruma penduduk. - Semua 
bantuan2.t/ diberikan dengan 
tjuma2 arti soal makan dipikul 
oleh pendix sendiri jang mem 
berikan bwuannja. Keinsjafan 
jang demi tadi sangat meng 
gembirakanLesiden  Banjumas. 
Djawatan EKdratan telah mengo- 
bati 262 orgjang mempunjai pe 
njakit kulidn mata. Sekalipun 
penduduk -rralami serbuan2 ge 
rombolan rrea tetap tenang dan 
giat pula rmangun. 

  

NI 

GEDUNG5EOLAH. RAKJAT 
: ARU. 

Sedjak Gbun j.l. di Tengaran 
sebelah BratPasar telah dapat 
dibangun :bh gedung Sekolah 
Rakjat VIthjang baru. Pem 
bangunan gdg tsb. telah mene 
lan beaja ebjak Rp. 160.000,— 
Ian beaja niipikui oleh Peme- 
rintah DaenlMenurut keterang 
an gedung inkan selesai diker 

an bantuan beru- 
#.adan tiap keluarga 
p. 50,— untuk mem 

“Ibangun runnja lagi. Residen 
uang 

Rp. 50,— kada masing2 6 orang 

tong rojonglah menjediakan te 

mendjadi merosot. Salah satu fak 
tor penting utk mendjaga kese- 
hatan rakjat oleh fihak jang ber 
wadjib . diusahakan - mendirikan 
rumah2 sakit. Penduduk jang “me 

di banjak pula jang mengungsi ke 
Tjilatjap jang djumlahnja ditak- 
sir ada 65.000 orang. Penduduk jg 
mengalami penjakit hongeroedeem 
kebanjakan terdiri dari pada 
orang2 jang miskin jang tidak me 

ymiliki sawah maupun tegalan. 

Soal transmigrasi penting. 
Salah satu soal jang terpenting 

untuk mengurangi djumlahnja pen 
duduk di Kares. Banjumas jang 
padat adalah transmigrasi jg me 
nurut "keterangan Residen Banju 
mas tiap tahun dapat ditransmi- 
grasikan sedjumlah 1095 orang da 
ri djumlah penduduk tambahan. 
Dengan mengingat kepada per- 
siapan2 jang harus dilakukan oleh 
fihak jang berwadjib di tanah se 
berang, maka untuk daerah. Ba- 
njumas djumlah penduduk jang 
Gapat ditransmigrasikan tidak ba 
njak.. Dalam tahun 1955 djumlah 
penduduk jang - dikirim keluar 
Djawa ada 2000 djiwa, sedangkan 
jang mentjari pekerdjaan sendiri 
ditanah seberang ditaksir Ik. 3000 
orang. Banjak penduduk didaerah 
BenJanaa bersedia ditransmigra- 
sikan. 

Perusahaan Induk Logam 
Kaligondo. 

Selandjutnja oleh fihak jang ber 
wadjib diterangkan tentang peru 

ngalami gangguan2 gerombolan ta: 

djakan Kira Malan lagi -Isahaan Induk Logam Kaligondo jg Dun 
lop tjat hitam jang diketemukan Perbepbsi: Penulis I-II Ltd. Koes 
oleh sdr. Achmad Wikarto pada nandar AD dan Gembong Soekan 
tgl. 2 Desember 1956 di Kp. Pe dar dari Ex. TP, Bendahara I-II 
deresan Besar pada hari itu djuga Ltd. Moekandar AD dan Hadipra 
|diserahkan kepada Polisi Seksi I, Jitno CDSI dan dibantu beberapa 
hingga bagi mereka jang merasa Seksi2 lainnja. 
kehilangan sepeda tadi dapat 'me 

  Ih Anttjulha Duri, Jis anal 
ijarpatan Udh a4 Kelangi Gali 
purworedjo' te dapat aibangui 
dijalan desa 3 jebarnja dis » 

    

SEMBANG Us VdarAan Mud banjak tersiar berita. bahwa ge- 
Jung dari pada perusahaan - tadi 
tidak dapat ditempati. Hal ini di ' 
sangkal benar2. Mesin? sampai ki 
li belum dapat dipasang, karena 

ngambilnja di Seksi I 
membawa bukti2 sjah. 

PENUMPANG GELAP. 
Dari fihak resmi didapat kabar, 

bahwa pada tgl. 29 Nop. '56 jbl 
seorang bernama RH dari 

ia telah dipersalahkan naik kapal SOP Madiun: Kes. .um tehnisi. Dengan menjinggung 

“Lembah Gari Syrapnja Ke) Ber Montara 7103 nintang lawan kes | pERSATUANDPAGANG NA- |tentang perhatian Pemerintah jg 
marang dengan tidak membeli psm perachir 0—0: Volleyball: SIONALIBARAWA. |tipis mengenai kebutuhan kenda- 
tiket. |: 

LAGI2 KELALAIAN 

dengan 

Kp. 
Lengaran Badjarmasin telah dita 
han oleh jang berwadjib karena 

MOBBRIG 103 DJATENG DI 
$ MADIU 

Mobbrig 103 

N. 
Pada tgl. 30 Nop. "56 j.l. Mob- 

brig 103 Djateng jang. melawat 

ke Madiun telah mengadakan per 

" tandingan? sepakbola dan volley 

ball jang hasilnja sbb.: Sepakbe 
la: Kes. Mobbrig 103 lawan Kes.. 
POP Madiun berachir 3—4 untuk 

lawan Vennis 3: 

   
uan pandjang' 9gkm.  Pemba- pegawai2 jang “bersangkutan di un ag aa Tenan Pemerintah Pusat sering bergan- 
per ti, bah isi 
sota Ketjama Gan GesaZ. Le sm jas pelaikaum tebrjsi jang telah meninggalkan pekerdja 

an di Pemerintah untuk bekerdja 
pada perusahaan partikelir seper 
ti di Kalibagor, dimana mereka 
mendapat gadjih jang lebih besar 
dari pada gadjih PGPN jang ti- 
dak menitik beratkan funksi ka- 

serdjaan ini Cukun seljara go 
tong-rojong O rakjat. wildiap 
Kan dalarn ta 195/ djalan tsb 
akan sesesai (dapat diperguna 
kan utk. lalutas jang versus 
asan melantja G@jalaunja per 
ekonomian G1 rah. 

  
raan dikatakan pula, . ini i 5 Per: 1 bahwa 12 Baru2 ini te dibentuk Persa- orang tAMOisi | 

tuan PedagarNasional Amba- 

bisa tersiar seluas-luasnja.. 

bat jang baik sekali! 

Toko Buku atau dapat dipesan langsung kepada 

Ongkos kirim 1096 dari harga factuur, sekurang-kurangnja.Rp. 1,50 

Mobbrig 103 lawan POP Madiun 
: Mobrig 103 lawan Tionghoa 
jun berachir 3—0. 

ORANG TUA. 3— 
Baru2 ini seorang anak perem- Mad 

puan bernama Rochjati umur 214 
tahun telah diketemukan mati ter 
apung2 dikolam dekat rumahnja 
di desa Djambe Kab. Dadapajam 
Ketj. Salatiga. Dalam pemeriksa 
an majat tsb. tidak terdapat tan- 
da2 -bekas penganiajaan. Diduga 
bahwa ketjelakaan ini disebabkan 
karena kurang hati2nja orang tua. 
Sementara itu djuga telah ter- TI: 

ajadi ketjelakaan jang serupa di nulis: 
desa Kebongson Reksosari Ketj. a 
Suruh Salatiga, dimana seorang 
anak laki2 bernama Salamun 
umur kl. 34 tahun telah dikete 
mukan mati didalam kolam dekat 
rumahnja. 

LAGI? PERAMPOKAN.. 
Belum lama berselang pada wak 

tu tengah malam di desa Grantil 
Ketj. Ngaringan Kawedanaan Wi b 
rosari (Purwodadi Grobogan) di 
rumahnja Ronoredjo telah terdja 

PEMUDA DEMOKRAT RAN 
TING WONOSARI. 

Saptu malam j.l. 

tukan Ranting Pemuda Demokrat. 

Sudardjo, Bendahara: Nur 

MENDJUAL SENDJATA API. 

di perampokan jang dilakukan ketahui mendjual . i : 5 aa jual sendjata api i 
oleh 3 orang jang belum dikenal- merk Colt ditempat pemberhenti ” TOURNAME KEDJUARAAN 
nja. Mereka itu berpakaian ber- an bis, dekat Apothcek "Bang- PERTJASBUKA DGN. 
aneka warna dan bersendjatakan kong" kepada seorang pegawai KPSI 
tadjam. Setelah mereka berhasil 
memasuki rumah dengan 
merusak pintu mereka terus me 1949: disebuah selokan di 
tampak Parang paman dan Per tangsi Djatingaleh. 
iasan jang seluruhnja seharga gi i 

Rp. 2.375,70. Dalam peramp Tapi Fang IE an 
tsb korbang manusia tissk ada, 

Kepolisian. 

ternjata 

wadjib, karena pada waktu itu 
J. masih bekerdja 
lisian Negara dan mulai 
Oktober 1955 telah meninggalkar 

  

1 4 
CPrPP Er lb rb re LE LP PPP 

L 

di Kp. Wono 
sari telah diadakan rapat pemben 

Adapun rapat berhasil menjusun 
pengurus Pemuda Demokrat Ran 
ting Wonosari sbb: Ketua I dan 

Hadisutikno dan Samian. Pe 

jono dan organisasi: Djum'an. Da taranja: memias 
lam rapat itu pun diadakan hibu tentang orgari dan menuntun 
ran berupaw- Sandiwara' Marhaen mereka kearmrdagangan jang 
sumbangan dari PNI Rt. Barusa- sempurna atasar semangat go 
ri dan orkest- sumbangan dari Pe tong-rojong, 
muda Demokrat Semarang Timur. 

Menurut keterangan 

kepada Kepo dan 
bulan Tidar) 

rawa jang kielah mempunjai 
kira2 109 oraanggautanja, ter 
diri dari pedig2 Nasional di- 
kota Ambaravwsedjak terbentuk 
nja Persatuan, maka telah da 

2p. 100.000.—1 uang ini akan 
dipergunakan ik mulai dengan 
maksud  danidjuan persatuan 
tsb. 
Dikatakan ra tudjuan uta- 

ma dari Persa Pedagang2 Na 
' sional Ambarzini adalah dian- 

pendidikan 

  
za memperdalam 

tjita2 dan nberi bimbingan 
atau peneran, diantara para 
anggautanja .£ para pedagang 

Oleh fihak jang berwadjib be- umumnja. Unsementara wak- 
erapa: waktu berselang telah di tu sebagai k 

tangkap seorang bernama J., ting Hardjosoetimi 
gal di Djatingaleh jang telah di 

k ditundjuk .sdr. 

pembuk tournament me 
rebut kedjuartjatur Indoresia 

1 to, Ketua, Pa Penjelenggara 
Pertjati Persatuan Tjatur 

diurai adanja persiap 
1 an ufitiil tounent tersebut, jg 

Chusus utk. “Suara Merdeka”  pekerdjaan tsb. Sendjata tadi hen kemadia did dengan pidato 
SEMARANG, 4 Des. 1953: dak didjual dengan harga Rp. GS Padjaitdarf PB Pertja 
24 karat: djual ae Rp3 48,— 2000. si/jg a. memukakan agar da 

beli Rp. 41,—. BENDUNGAN "KEDUNG G-  1jm  sdjarahertjasi Magelang    
29 karat: djuai .. 

dungan tsb. dikerdjakan 
- gotongrojong sedjak hari : 

16,—- masi tgl. 17 Agustus '56 jl. dar 
45,50 

MEDAN, 1 Des. 1956 
Emas no. l 
Emas no, 2 
Emas no. 3 

TOKO 

akte lay 1 Rp. 
Rp. 
Rp. 

    

      

» 

6 Pemerintah. Dengan 
Cj bendungan tsb. maka 125 ha sa 

Ui wah jang semula merupakan 

Pep 336 
SEMARANG   weran 21 min pengairannja, 

  

4. 
Petamon naruh perhat- (besar 

diresmikan permain 

Yap. d5,— DEH” AKAN DIBUKA. 
Delia Rp. 48,— Menurut rentjana pada tgl. 

Desember '56 di desa 
DJAKARTA, 3 Des. 1956: (Gunungpati) akan 
Kita MO. senpatirenka Rp. 48,— pembukaan Bendungan jang dibe 
Emas 10.8 Mendidanl naa Rp. 41,25 ri nama ,,Kedung Gedeh”. Ben 

inah tegal dan kering akan terdja 2 
m 

  

dapat (buat htoh bagi lain da 
grah, mana mjhesar telah me 

terhadap 
tjer. | | 

Dal$ mal lesepsi tersehut 
-' telah (emberain |kata sambutan 

sefjara Resid Kedusulirtojo dan Lis, 
Prokla SudjiWakil sorandan K.M.K., 

1 jang/da pobknn akan membe 
memakan beaja sebesar Rp. 30.000 ri bjan sepnulnja untuk me- 

45,— PBeaja tadi sebagaian dipikul oleh laksfan perandngan tersebut. 
selesainja Pp, ah .peerta belum  terma 

- sukiindjau terdri atas 37 dja 
ta go Ur sehruh Indonesia arita | 

djuars 195 dari Pandiar | 

pat terkumpung lebih kurang “ 

: Minggu majbi. di gedung ' 
Gjalan J, sendjata tadi didapat pada th. CHTH Magel berlangsung re 

djalan sepsi 
Sendjata jang 1 

tidak 1956. “Resepsiidapat perhatian 
okan dilaporkan kepada fihak jang ber besar. Oleh apto dan Surip- 

  

I kini tidak memiliki 
kendaraan jang penting bagi me- 
reka. Usul untuk ' memperbaiki 
soal tsb. kepada Pemerintah tidak 
mendapat perhatian sebagaimana 
mestinja. 

»Pemimpin pisang go- 
reng”. 

' Mengenai pemimpin? kita oleh 
Residen Joedodibroto dikatakan, 
bahwa beberapa pemimpin? kita 
mendjadi »pbemimpin? pisang go- 
reng” jang hanja pandai peten- 
tang-petenteng dan mempunjai sa- 
tu sampai 3 isteri. Dalam hubu- 
ngan pemimpin tadi oleh Residen 
dikemukakan tentang diri Direk- 
tur N.V. Pemintalan Tjilatjap Soe 
riadibrata jang benar? dapat me- 
nundjukkan diri sebagai pemimpin 
us sedikit bitjara dan banjak 
ckerdja! Achirnja oleh Residen 

dibanggakan “tentang perkemba- 
ngan Olahraga didaerahnja - jang 
madju pesat dan pembangunan Pa 
lai-Balai Desa jang banjak terda | pat disekitar kota Purwokerto. 

  
| : 
: 

pati Buruh Terhada 
DI SINGAPURA dalam per- 

djalanan ke New York (PBB) 
beberapa waktu jang lalu Men- 
teri Luar Negeri Ruslan Abdul. 
gani telah menerangkan, bahwa 
mengenai boikot2 dan pemogo- 
kan-pemogokan jang dilakukan 
buruh Indonesia terhadap kepen- 
tingan2 Inggris-Perantjis, 'peme- 
rintah Indonesia tidak dapat men 
tjegah aksi2 simpati tsb., asalkan 
aksi2 tersebut tidak berlawanan 
dengan kepentingan nasional kita 
sendiri. Mengenai kepentingan 
nasional ini pemerintahlah jang 
seharusnja menentukannja dan bu 
kan serikat2 buruh, Untuk ini 
maka ' Pemerintah mengadakan 
pembitjaraan2 dengan  berbagailNegeri menerangkan, bahwa se- 

sdidalamnja 

'Pimpinan Partai jang djuga di- 
hadliri oleh Menteri2  Masjumi 
'sendiri. Demikian dikatakan oleh 
djurubitjara Masjumi. 

| Berita jang demikian hanjalah 
mempunjai maksud untuk meme- 
itjahkan dikalangan Masjumi. Ten 
itang apa jang dikatakan perpetja 
han dikalangan Masjumi berhu- 
bung dengan pendapat jang ber- 
beda dalam menghadapi Kabinet, 
sama sekali tidaklah harus di 
pandang sebagai perpetjahan, ka 

"ANGGUTA PARLEMEN Sjarif Usman dari 

Jakta Lagi 
Bahwa Pemerintahan Sekarang Dapat Se- 

Indonesia — Dalam 
Ada Perpetjahan 

Fraksi 
lagi pernjataan tertulis jang di 

sampa'kannja kepada pers. Tidak beda dengan  pernjataannja 
jang pertama, pernjataannja jang kedua ini djuga mengandung 
perianjaan, apakah kabinet sanggup mengatasi keadaan? Da 

jinisSjarif Usman mengkritik po 
litik pertahanan dau politik keamanan Pemerintah jang dise 
butnja stidak berdjalanpargilel, bahkan bertentangan satu de 

Usman, Pemerintah melihat per 

Krn Bingung? 
Seorang Agen Polisi 

Bunuh Diri 
HARI SABTU jang lalu se- 

orang anggota Polisi Negara wi 
lajah distrik Modjiosari (Modjo 
kerto) bernam, D.W. telah mem 
bunuh diri dalam rumahnja de 
ngan djalan menembakkan re- 
polper dikepalanja melalui - 
lut. 3 

Sebelum melakukan, perbuatan 
itu, D.W. telah menjerahkan se 
putjuk. surat pada anak perem- 
puannja jang masih berumur 13 
tahun bernam, S jang berbunji. 
. Saudara-saudara, saja sampai 
begini 'ini bukan soal dari apa, 
selain dari pikiran saja bingung”. 
Surat tsb. ditamda-tangani D.W 
sendiri. 
Anak itu ketika menerima su- 

ratnja tak mengerti apa jang di 
maksudkan, tahu-tahu telah men 
dengar bunji letusan dalam ru- 

  

Siauw Adjukan 
“Usul Mosi An 

-. Wakil2 Minoritet 
PEMBITJARAAN tentang in 

diachiri dengan diadjukannja usu! 
mosi jg pada pokoknja meminta 
supaja pemerintah mengoreksi 
kebidjaksanaannja mengenai pe- 
ngangkatan tambahan wakil2 go 
longan minoritet didalam parle- 
men. Mosi itu ditanda-tangani 
oleh Siauw Giok Tjhan (Nasional 
Progresip), Tioo Tik Tjoen (PKI), 
Mr. Moh. Yamin (Pantjasila), 
Imam Sutardjo (Proklamasi), Har 
tojo (Pembangunan) dan Mr. Su 
prapto (Pembangunan). 

Usul mosi itupun meminta su- 

n»ia BP 19/1956:ditjabut dan di 

idakan Peraturan Pemerintah ba 

     
  

      
     

  

  

| 

Tentang Pengangkatan 

terpelasi Siauw Giok Tjhan cs.. 

    

SIARAN RADIO R. LI. 

SEMARANG, 6 Des. 1956: 
Hiasan Pagi. 07,10 

Rajuan Frank Sinatra. 07,30 Kwar 

tet Irama. 13:15 Orkes Puspa Ken 

tjana. 13,45 Waltz. 14,10 O.K. 2 

Sagi. 17,00 Dongengan kanak2. 

17,30 Peladjar 13 KAA an 

Samba, Rumba, Beguin 2 

go. 18,30 Ruang AURI. 18,45 Sam 
ba, Rumba, Beguine dan Tango 

landjutan). 1980 Dari Lautan Te 

duh. 20,30 Laporan Olympiade ke- 

16. 21,00 Mimbar Islam. 21,15 Da 
ri dan untuk (Pendengar. 22,15 

Dari dan untuk Pendengar (lan- 

djutan, 23,30 Penutup. 

SURAKARTA, 6 Des. 1956: 
Djam 06.10 Genderan pagi. 07,20 

Genderan “pagi (landjutan), 13,10 
Dari lajar “putih. 13,40 Konsert 

Siang. 14400. K. Tjempaka Pu- 

tih. 17,00 Dunia anak2. 1740 Va 
ria Djawa Tengah. 17,50 Sendja 

dikala. 18,15 Pengadjian. 18,30 

Seni Karawitan. 19,30 Imbauan 

Malam, 19,45 Mimbar Islam. 20,30 

Malam Manasuka. 21,20 Malam 

Manasuka (landjutan). 22,15 Irama 

Padang Pasir. 23,00 Penutup. 

JOGJAKARTA, 6 Des. 1956: 
Djam 06.19 Abdulgani dll. 06.35 

Pelbagai orkes terkenal. 07,20 Da 

ri Makassar. 07,30 Njanjian John 
nie Ray dll. 07,40 Didi Karjadi 
dll. 13,10 Merdu meraju. 13,45 La 
gu2 Langgam. 14,10 Musik Siang 
Hari. 17,00. Gending2 ' Kanak2. 
17,45 Pengadjian. 18.00 Untuk Ke 
selamatan Umum. 18,15 Suara Sen 
dja. 18,30 Lagu2 Krontjong Terke 
nal. 19,40 Njanjian Malam. 20,15 
Irama Seriosa. 20,30 Laporan dan 
Berita Olympiade ke-16. 21,15 Mim 
bar Islam. 21,30 Motjopat diseling 
Siteran. 22,15 Motjopat  diseling 
Siteran (landjutan). 23,30 Penutup. 

DJAKARTA, 6 Des. 1956: 
Djam 06.10 Orkes Chandra Ki- 

rana. 06.30 Orkes Suara Angkasa. 

Djam 06.25 

    

   
   

   

  

mah, 07,30 Orkes :Studio 'Surabaja. 13,30 
Demikian ,.Trompet  Masia- Orkes Lima Serangkai. 1410 Ga 

rakat”. melan Mundinglaja. 17,00 Gende 
ran dan Tjlempungan. 17,30 O.H. 
Suara Maluku. 18,30 Variete Ma 
hasiswa. 19,30 @uintet. Sanlius. 
20,30 Laporan  Olympide ke-16. 
21,15 Tjiandjuran Pantja Suara. 
22,15 Orkes Kr. Kesuma. 23.00 Pe 
nutup. 

TJIREBON, 6 Des. 1956: 
Djam 06.10 Dalam pertjikan em 

bun. 06.35 Orkes Tanpa nama dll. 
07,10 Suara Rumpani dil. 07,40 
Reog Sukabumi. 13,10 Musik Ri- 
ngan. 13,40 Orkes Kr. Siang. 14,10 
Irama Kwartet. 17,00 Peladjaran 
Njanji. 17,30 “Siaran A.P. 18,15 
Suara Hanafi. 18,30 Permainan 
Piano. .19,20 Petikan dari Film 
India. 19,30 Mimbar Islam. 20,30 
Ketjapi Tunggal. 21,15 Pendidik 
an Masjarakat. 21,30 O.H. Sriwi- 
djaja. 22,15 Orkes Kr. Sangkuri- 
ang. 23.00 Penutup. 

  

Undian Uang Be 
sar Djakarta 

rena perbedaan pandangan. dan |'" jang Aa Kana hal? jtceh Ius Rp. 125.000 
pendapat mengenai satu masalah |'8lam pengangkatan seperti jang ANA FAN 
termasuk hal jang lazim. dalam |Sidjandjikan oleh pemerintah ke- (Semarang) 
kehidupan demokrasi. tika membitiarakan . undang-un- 

: - ng pemilihan umum didalam Rp. 25.000 
Akan tetapi djika segala sesua- parlemen ditahrn 1953, jaitu 1. 2D SALA 2 

fu sudah dibitjarakan dgn men-| nsatur tjara2 golongen minori- (Semarang) 
dalam, achirnja ada patokan2 jg|tet mengadjukan usul2 «..engenai R. 10.960 
Pakan tunduk kepada Sa-| talonnia den siarat2 jang harus| 44573 104562 “80873 123787 
tu pandangan jang ditetapkan mej dipenuhi oleh tiap tjalon, supaja 207286 1 ! en J 2 26007 249886 340534 
nurut hukum-hukum musjawarat.| diuga terdjamin pengangkatan jg|»99s86 222446 288165 34617 

Mengenri pandangan: Masjumi| sesuai dgn diiwa pasal 136 un-|431834 366103 

“erhadap kabinet jang sekarang| “ne? pemilihan no. 7/1953 un- Rp. 5.000,— 

ini memang sudah pernah dibi-|tvk waki'-wakil minoritet didalam|236269 230167 208425 139800 
tjarakan dan didjeladjah “dlm, ra-| Konstituante. 53955 332032 170557 119380 
pat Pimpinan Partai, akan, fetapi| | |Pembitjaraan mengenai usul atm ana 100659 336536 
Sebesitu' djauh pembitjaraan itu| mosi itu masih akan diterttukan 2 Haa 364945 

masih dalam tingkat Orientasi," waktunja oleh panitia permusja- 234512 328680” 429615 294036 
demikian djurubitjara Masjumi. Wwaratan parlemen. Jaan Sh Te 186071 

70812 220938 
Lu si Ba 349920 17521 355931 318928 OansepancO0SEEr, .MEMANGNE 2 

Laura SA aa mmm 315557 297137 449807 82062 
23831 252210 295814 206803 
94750 333379 142207 259329 

den 3 425509 127722. 28892 

PEMALANG JOGJAKARTA 114609 147457 Tlse Matana 
KAMPANJE PEMILIHAN  j 331794 185079 286812 293563 Ba LIN BARU GIA JOGJA 1341558 337610 429299 162887 Maan pemilihan umum SURABAJA. 96348 329513 150203 29812 

untuk D.P.R.D. jang akan da . : 3 258557 160081 241580 50986 
tang Djawatan Penerangan Kab.| Pada hari Senen siang diseta-| 40419 191728 415474 138309 
an San na treta siun udara SIA Jogjakarta diada|275689 167111 329695 384710 
tan aintaa achir bulan Nopem- jkan upatjara pembukaan lin ba| 14336 
ber 1956 ini. 0 sena antara Jogjakarta — Suraba- 254017 PA , 

Dal kampanje di ketiamatan an Aa Mina 5 
Beam ban tsb. dihadliri oleh dihadiri oleh pembesar2 se 97432 141562 201394 Tatan 
wakil2 - dari  Partai/Organisasi, |iempat. : 359191 322067 425251 11984 Djawatan/Instansi,  Lurah2 dan Berkenaan dgn Itu pesawat 378059 301788 235435 Haa 

Aa ee Dan nan Na GIA pada hari Senin membawa 34813 49456 208245 401853 
Penerangan Kab. Pemalang didje|dua buah bingkisan dari Wali (204394 81193 416589 230298 
laskan tentang isi U.U. No. 19)Kota dan ketua PWI Jogjakarta |135338 457746. 52157 194880 
an Hen Be itk diserahkan masing2 kepada 131317 451562 76652 440957 
persatuan dalam menghadapi pe Wali Kota dan ketua PWI Sura - Ma Tn 2 milihan anggauta D.P.R.D. jad. fsaja sebagsi suatu tanda bahwa: 46776. 51175 329683 
demi kepentingan ketenangan sybungan udara antara Jogjakar Iaoea 298227 303570 179918 masjarakat dan tertjapainja tjita2|. Tuai telat dibule 276237 98594 356110 26 52 
pemilihan umum jang sebenarnja. | 4 — »urabaja telah dibuka. 284003 276963 396933 191432 
Mapan 2 Tan Lega 113792 89109 430574 396344 erhatian dari kalangan jang ber UD ? 
ana serta |banjak pertanja K Us 125015. 148952 452922 53527 

an2 jang diadjukan. 93504 “345379 102326 278177 
Dengan maksud jang sama usa 

ha sematjam ini akan diteruskan 
untuk  Djawatan/Instansi2 niveaw' 
Kabupaten Pemalang dan di Peru 
sahaan2 wilajah Kab. Pemalang, 
dalam bulan Desember 1956. 
Dalam bulan Nopember ini dju 

ga oleh Kantor2 Penerangan Ke 
tjamatan sudah mulai memberikan 
penerangan kepada Rakjat. 

TJIREBON 
GEDUNG NASIONAL KUNI- 

NGAN DIRESMIKAN. 
Pada hari Saptu tgl. 1 Desem 

ber jl. di Kuningan telah dilaku 
kan peresmian dibukanja gedung 
Nasional, jang dibangun dengan 
biaja Rp. 200 ribu. Gedung Nasi 
onal Kuningan merupakan satu2 
nja gedung nasional di daerah 
Tjirebon jang dibangun dikota 
Kabupaten. Gedung tsb. selain 
dipergunakan untuk keperluan ra 
pat2 party dan organisasi, perte 
muan2 serta pertundjukan2 djuga 

disediakan perpusta- 

SEKITAR KEBAKARAN 
GUDANG KLOBOT 

Menjambung berita tentang ke 
bakaran gudang klobot didesa 

Dongpaso Kudus, milik H. Noor 

bamid pada tgl. 29-11-1956 sore, 
selandjutnja diterima keterang- 
an, bahwa sebagian dari gudang 
klobot tsb. telah disewa oleh 
tuan Gan Djoen Jang pengusaha 

rokok "kretek tjap ,,Supijah”  se- 
djak beberapa bulan jang lalu. 
Pada tgl.. 29-11: pagi paberik 
sSupijah” telah - mengeluarkan 
tembakau seharga Rp. 80.000,— 

nja kembali di . 
12 Desember   dari gudang 'klobot tsb., dan 

ganja tidak diketahui. j 

Patut didjelaskan bahwa se- 
bagian gudang tsb. djuga dipakai   kaan, 

tin. 
Sementara “itu dapat dikabar- 

kan pula bahwa bertepatan de-: 
ngan “hari pendidikan jl. dikota 
tsb. telah- dibuka dengan resmi 
sebuah gedung SMP. PGRI, jang 
dibangun dengan. biaja Rp. 100. 

Biaja ini merupakan sum 
bangan dari para orang tua murid 
dan para dermawan lainnja. 

ruangan Olahraga dan kan 

serikat buruh. 
Demikian keterangan Menteri 

Ruslan Abdulgani, menurut dju- 
rubitjara Kementerian Luar Ne- 
geri dalam pengumuman persnja 
kemarin. : 

Pendjelasan diatas diumumkan 
sebagai bantahan terhadap beri- 
ta Reuter dari Singapura tanggal 
21 Nopember jbl. jang mengabar 
kan bahwa Menteri Luar Negeri 
Ruslan Abdulgani menjatakan di 
Singapura, bahwa Pemerintah Re 
publik Indonesia akan menjokong 
pemogokan2 dan boikot2 oleh 
serikat2 sekerdja di Indonesia utk 
kepentingan Mesir. 

Djurubitjara Kementerian Luar 

1 

1   

(nunan milik H. Noorchamid, jang 

dari Singapura itu ternjata tidak 
benar. 

York, Menteri Luar Negeri Rus- 
lan Abdulgani di Singapura tak 
pernak memberikan 
kepada wartawan Reuter. Ia ha- 
nja di-interview oleh wartawan 

njaan mengenai boikot2 jang di 

dap Inggris-Perantjis Menteri Rus 

tersebut smenerangkan, seperti 

didjelaskan diatas itu, jg dalam 
bahasa Inggrisnja berbunji sbb.: 

untuk menjimpan alat2 perte- 

seperti diketahui selain  peng- 
usaha rokok kretek ,.Olivah”, 
djuga memiliki paberik tenun jg. 
tergolong besar merk ,/Fuad”, 

Sampai ditulisnja berita ini be 
lum. didapat keterangan  sebab2 
terdjadinja kebakaran. 

telah diselidiki, berita Reuter 

u 

Dalam. perdjalanannja ke New 

keterangan 

'Straits Times” dan atas perta- 

akukan buruh Indonesia terha- 

an Abdulgani kepada wartawan 

jg   'As far as boycots and strikes 

Sguadron II 
M. Hindart 
Daun. 

hentian ketuaju 
but adalah atas 
diri berhubung d 
traknja jang telah beraehi diizinkan dengan su PA 
an Menteri Pertahanan. 

Pemerintah Tidak Dapat Tjegah Aksi' Sim: 
p Perdjoangan Mesir 

are concerned, 
cannot prevent these sympathy 
actions, provided these 5 
are not against our own national 
Interest. e 
should be decided by the 
veriment and not by the 
unions, 
Government is doing discussio 
with the various trade unions", 

njata dengan djelas, bahwa beri. 
ta Reuter dari Singapura itu ber- 
sifat memutar balikkan kata-kata 
Menteri 
Abdulgani, mungkin dengan mak 
sud tertentu. Demikian djurubi- 
tjara Kementerian Luar Negeri, 

   
   

  

   SIAPA“APA- KEJA ANA? 
PRESIDEN SUKARNO BER- 

ISTIRAHAT DI BALI. 
Hari Senin siang Presiden Su- karno telah bertolak ke Bali utk 

   

beristirahat disana selama 10 hari. 
Presiden ditunggu kedatangan- 

jakarta pada tg 
jang akan datang. 
UDARA I PENER- 

BANG MELETAKKAN DJA- 1 BATANNJA, 2 
Biro Penerangan Auri 

LETNAN 

selandjutnja g':dang tb. diisi klo parkan, b menga 
: : » . , ahwa 7 ora : 

bot jang baru dibeli, berapa har Auri, semuanja bepagaa RUP 
nan Udara I Penerbang terhitun mulai 80 Nopember jang lalu Ah meletakkan djabatannja 
perwira2 Auri. 
Meggi uO Hudoj 

e sebagai 
Mereka itu agoian 

Oo, Suwito Hutomo, 
Rusmiputro dari 

» R. Mohd. Rusdi, R. 
0, dan Djuwarto dari 

Dapat dikabark. 

B. Wibisono 

an, bahwa keher 
h perwira terse- 
permintaan  sen- 

engan masa kon 

rat kepytus- 

the government 

actions 

This national interest 

go- 
trade 

For this the purpose 

Dari keterangan tsb. diatas 

Luar Negeri Ruslan 

» 
Antara), N “33 
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Nato Akan Bela Turki Kalau 
PPP ” 

Dua Bataljon Turki 
Dikirim 
RADIO MOSKOW jang menguti sumber2 j lapat dipertjaja di Damaskus na ana bea naya taljon pasukan Turki telah dikirimkan ke Irak, Selandjutnja jang mengutip Tass menjiarkan bahwa menurut sum dapat dipertjaja diibukota 

Irak sangat tegang sekali dan pemerintah 

Radio tsb 
ber2 jang 

minta kepada pemerintah 
pasukannja .ke. Irak. guna 
pun angkatan bersendjata 

dalam 

gal di Jordania. Seperti di 
itu tidak mau taat kepada 
Nouri Said. Dalam pada it 
rita bahwa di Irak terd 
leccagateerlese ki ba 

Pembrontakan Mulai 

iBerkobar'/Di. Irak? 
Ujuga Kesatuan2 Irak Jg 

parlemen pada hari Sabtu bahwa diseluruh Irak telah dinjatakan berlaku hukum dalam keadaan 
dungi daerah2 pedalaman dari pasukan2 Irak 

tahui pasukan2 Irak di Jordania 
Ke perdana menteri Irak, 
Bagdad berulang2 
.kerusuhan2. , (Antara-UP). 

ShesosiL- 

PPP PPP PK 

Ke Irak 
menjatakan bahwa 2 ba 

Syria keadaan politik di 

djabatan dan menarik Irak 
Gari Irak :telah menjatakan' 

perang guna melin 
jang tetap ting: 

menjangkal be 

Bertugas Li!Jordania 

: Nouri Said telah 
ki supaja mengirimkan pasukan 

menekan gerakan nasional sekat: 
serta rakjat Irak telah menuntut supaja Nouri Said meletakkan 

Tidak Mau Taati Periutah2 xM Nouri Said 
MENURUT MENA (kb. Timur Tezgah) di Kairo ian: memperoleh berita2 ini dari para pelantjong aa lang pa Dagdad hari Senen di Irak terdjadi pemberontakan, MENA selandjutnja menjatakan bahwa banjak orang dibunuh atau menderita luka2 dalam kerusuhan2 antara polisi dan para PM Nouri Said meletakkan djabatan dan Supaja Irak menarik diri dari Pakt Bagdad. 

Pemerintah Irak telah 'mengin- 
te nir 13 opsir angkatan perang 
jang menentang supaja kapal-ka- 
ral udara Inggris diberikan alat2 
per.engkapan di Hadbanya, seper- 
Ui minjak dan mesiu ketika ka- 
pal-kapal udara Inggris itu melan 
Larkan sersngan2 terhadap Me- 
sir, demikian MENA. Djuga be 
berapa pemimpin oposisi dan 
agama telah ditangkap setelah 
menjebarkan leafle:2 jang menja 
lakan Nouri Said sebagai peng- 
chianat, tulis MENA. 

Semenetara itu dalam koran? 
diberitakan bahwa para serdadu 
Yan Opsir mentaati pemerintah 
dan opsir ksatuan2 Irak jang di 
tempatkan di Jordania telah me 
n»lak mentaati pemerintah PM 
Nouri Said, jaitu supaja mereka 
itu kembali ke Irak. Penolakan 
isb. ialah sebagai protes terha- 
dap politik pro-imperialis peme 
rintah Irak. 
Mereka menerangkan lebih 

diauh bahwa ..mereka itu lebih 
suka tinggal di Jordania dan ber 
tempur bahu membahu dgn. pa 
sukan2 Syria dan Jordania un- 
tuk perkara adil bangsa2 Arab.” 

Selandjutnja dalam suratka- 
bar2 Jordania diberitakan bahwa 

bantu Mesir. Politik pemerintah Irak pada pokoknja akan terus didasarkan pada kerdjasama se-' penuhnja dengan negara2 Arab 
dan Islam ,,guna mendjamin 'per- 
Jamaian serta keamanan di Ti- 
mur-Tengah dan seluruh dun'a,” 
kata Faisal. : 

Politik Irak terhadap Palestina 
erutama akan didasarkan pada 
Bota jang diumumkan oleh peme- 
rintah tsb. baru2 ini-kepada selu 
ruh dunia, dalam mana dinjata- 

akan lebih lama lagi mengakui 
resolusi PBB 1947 mengenai pe- 
njelesaian tsb., karena tjara tadi 
telah usang. Menurut Irak penje 
lesaian jang paling praktis jalah 
menghapuskan Israel dari Timur 
Tengah, kata Faisal jg kemudian 
menekankan kesediaan Irak utk 
mempertahankan tiap bagian du- 
nia Arab bersama2 negara? Arab 

kan, bahwa pemerintah Irak tak! 

Diseran ge : 

pasukan? NATO:di suk di Eropa, djende 
ral Lauris Norstad Dn (dari angka- 

kuatan NATO adalah sedemikian 
rupa besarnja, hingga kemungki- 
nan tipis sekali bahwa Perang 
Dunia akan meletus — »ketjuali 
apabila ita meletus sebagai aki- 
bat salah paham atau setjara ti- 
dak disengadja”. Kalau sampai 
asing erang, sukarlah ma 

| san siapa jg akan menang. Tapi, | kata Norstad, kekuatan NaTo Sudah diketahui betul2 - oleh 
URSS hingga 
sesuatu ,,hal jang tak disengadja” 
jang dapat menimhulkan, perang. 

urki, 

Atas pertanjaan, apakah pasu- 
kan2 NATO akan dikirimkan ke 
Turki andaikata Turki 
sebagai akibat 
(dan kewadjiban2-nja) dlm Pakt 
Baghdad, Norstad mengemuka- 
ikan: .NATO terikat oleh pasal 
5, untuk memberi bantuan kepa- 
da salah satu negara anggotanja 
jang mengalami serangan.” 

KOMANDAN — TERTINGGI | 

2g SAYA Angin Serikat), mel 
ngatakan dalam konperensi pers 
hari Senen di Malta bahwa ke-! 

jakan terhindarlah | 

diserang | lisi 
keanggotaannja | 

  

laggris-Perantjis Pe 
riatahkan Tarik/Pasu- 
Ikan” Dari Port: Said 

anta : RI 
Penarikan” Akan Dilaksanakan “Sekitar 

- Hari Natal? 
PEMERINTAH2 INGGRIS dan Perantjis masing2 hari 

Senin telah menjampaikan 2 buah nota kepada sekretaris djen 
deral PBB Hammarskjoeld, mengenai penarikan kembali pasu 
kan2 Inggris-Perantjis dari Port Said, dan perihal masa depar 
Terusan Seuz. Nota jang mengenai penarikan kembali menga 
takan bahwa kedua pemerintah memerintahkan supaja pasu 
kan2 mereka jang menduduki Port Said ,,dengan tjepat dan 
tanpa bersjarat” mulai ditarik kembali dari wilajah Mesir — 
tapi mereka tidak mmenerangkan bila mana pekerdjaan ini su 

Ian Dana bahwa hal ini di- 
serahkan kepada Djenderal Sir 
Charles Keighiley, panglima ga- 
bungan angkatan perang Inggris- 
"Perantjis jang menjerbu ke Mesir 
dan berkedudukan di.Cyprus, jg 
|akan merundingkan perintjian pe 
'narikan kembali pasukan2 dgn. 
ijenderal Burns, komandan po- 

“Dinjatakan “bahwa keputusan 
kedua pemerintah ini diambiinja 
sesudah kedua pemerintah  me- 
njaksikan bahwa ,,suatu pasukan 
internasional jang effektif (polisi 
PBB) sudah tiba di Mesir” “dan 
bahwa .sekdjen. PBB memikul 
tanggung djawab untuk melaksa 
makan setjepat mungkin pember: 

    

  

   

penjelesaian masalah kaum ps: 
ngungsi Arab Pal-stina, ,,penjele- 
saian soal tapalbatas2 dan pema 
saian sumber2 pengairaa dll”. 

Lagi2 ,,sendjata? Sovjet 
untuk Mesir.” 

Lloyd mengatakan bahwa Uni 
Sovjet sibuk berusaha 1ntuk me 
rongrongi lambung  pcrtahanan 
NATO diseluruh Timur Tengah, 
dan dikatakannja bahwa pengiri- 
man alat2 sendjata Soviet untuk 
Syria dan Mesir itu ,,i-k dapat 
disangsikan lagi pasti « maksud- 
kan untuk menggulingk..a 
Baghdad”. 

    
Paki 

Lloyd mengatakan bawa keba 
njakan keluarga Inggris sudah 
meng-harap2kan bahwa serdadu? 
Inggris sudah akan pulang untuk   Seterusnja Norstad membantah 

dugaan2 bahwa strategi NATO 
akan dirobah, jmengingat bahwa 
panglima-tertingginja sekarang 
adalah seorang opsir angkatan 
udara (pendahulunja, Gruenther, 
adalah opsir angkatan darat). 

Diterangkannja bahwa perkem 
bangan NATO: akan tetap dida- 
sarkan atas 'konsepsi alat2 sen- 
djata modern. (Antara-UP) 

Harta Terpendam 
POSDI Rusta 2 
Tambang Jakuts 1Di. 
duga Akan Hasilkan 

RADIO MOSKOW dalam sia 
rannja hari "Minggu katakan, bah 
wa para ahli penjelidik intan 
Sovjet telah menemukan tambang 
intan dibagian barat Jakuts jang 
menurut taksiran mengandung 
intan lima kali lebih banjak dari 
pada jang dihasilkan oleh seluruh 
industri intan Soviet tahun jk 
Daerah tadi mengandung ratusan 
djuta karat dan diduga akan   lainnja. Radja Faisal achirnja me 

nunda sidang parlemen hingga 
satu bulan. (Antara-Reuter) sama-sama. (Antara-Reuter) 

sama banjaknja dengan jang ter- 
dapat di Afrika dan Brazilia ber- 

  

Nehru Chawatirkan Pe. 
perwakilan Irak di Amman ber 
usaha sekust2nja agar supaia ke satuan2 Irak melaksanakan perin 
tah2 perdana menteri Nour' 
Said akan tetapi semua. usaha wakil Irak jang mengundjungi 
tangsi2 pasukan? Irak di Jorda- ea tih tidak berhasil sam, se ali. 
Menurut suriber2 jane menge.' tahui diterangkan “bahwa “keada an di Irak sendiri kini tetap te gang. , : 

  
Da dan aa - Sa Dia mengatakan, bahwa situa- 
gris tidak Aa si sekarang. sangat-ruwet, akan 

Turki kiri Hii tetapi mengingatkan, agar rakjat 

- Yah Perang! Dunia!” 
Sebagai? Akibat "Kekosongan Kekuatan 
Ditariknja Pasukan2.Inggris Dari-Tmr. 

PERDANA MENTERI-INDIA, Jawaharlal Nehru, pada hari Senin katakan, bahwa kekosongan kekuatan jang disebab kan karena penarikan :pasukan 
dapat menjebabkan perang du 
tuan Amerika Serikat kepada” i 
pakt Bagdad, pada hakekatnja memperbesar pengaruh Sovjet di Timur Tengah, dan tidak mendatangkan keamanan didae rah2 jang tertimpa ketegangan. j 5 

nia. 

pasukannja ke “Irak “'Hirak berfihak kepada Mesir, dan 
Sementara 

Turki 
njatakan tidak menerima ketera ngan2 mengenai berita? bahwa 2|ri komentar terhadap berita2' jg batalion pasukan Turki telah dj mengabarkan adanja pasukan2 jg 

(melintasi perbatasan2 dinegara- 
negara Arab, akan tetapi komen 
tarnja tentang situasi di Irak jg 
kaja akan minjak ialah, bahwa 
si'uasi itu merupakan suatu per- 
ingatan bagi pemerintah Irak un 
tuk mengubah djalan mereka'dan 
mengambil sikap pro Mesir. 

gerakkan ke Irak. Komentar lain- 
nja tidak diperoleh dari kedutaan ' 
besar Turki itu lebih djauh me-' 
ngenai pasukan? tsb. “ 

Didjelaskan bahwa sesuai de- 
ngan Pakt Baghdad para negara 
anggota dapat membantu setiap 
anggota -apabila diserangnja. Baik Irak maupun Turki mendjadi ne- 
gara2 anggota Pakt Baghdad tsb. 

Selandjutnja diberitakan oleh 
bahwa kementerian luar-ne- 

geri Inggris hari Senen menjata- kan pula tidak memperoleh kete 
rangan2 mengenai berita2 bahwa 
pasukan2 Turki telah masuk 
wilajah Irak. (Antara-UP) 

Irak tetap menjokong Mesir. e "1 ". ... 

Sementara itu Radja Irak, Fai- 
sal, hari Saptu ketika dgn resmi 
membuka sidang parlemen “kata- 
kan, bahwa Irak akan terus mem 

Solider Atas Per-| 
-djoangan'Rakjat 
"#3 Hongarla "” 
Dim” Usahanja Mele:! 
paskan Diri Dari Rusia 

itu kedutaanbesar (Pemerintah dinegeri itu menen- 
di London hari Senen me. |''12 sikap jang demikian. 

takan, bahwa pakt2 militer 
tidak ada gumanja. 

kel. 
(melempar Inggris 

Nehru menolak untuk memibe- 

Mengenai keanggotaan Irak 
talam pakt Bagdad, Nchru ka- 

itu 
»Anggota2 

Is'am tidak mengatakan, bahwa 
dakt'itu utk membela rakjat2 
Islam”, kata Nehru. 
“Sefjzra senda gurau Nehru tam 
bahkan, bahwa mereka kini ingin 

dan menarik 
Amerka Serikat sebagai gantinja 
mendjadi pemimpin Islam jang 
haik didunia. . 

Mengenai di 
Kashmir. 

.Nehru membantah,” bhw India telah menarik kata2 mereka ten- 
tangssituasi di Kashmir. ,, Pakistan 
rang melakukan agresi terhadap 
Messi 

situasi 

: Semua golongan diadjak utk 
melihat masalah Hongaria dari 
segi -kemamusiaan dan kebebasan 

perundingan kekesudahan 

SEBUAH Panitya di Surabaja jang diketuai oleh Suelhand dan 
bernama Panitya Aksi Pemuda/ 
Peladjar/Mahasiswa — Solidaritet' 
perdjuangan Kemerdekaan Ho- 
ngaria mendesak kepada Peme- 
rintah Republik Indonesia untuk 
menentukan sikap jg lebih tegas 
membantu  perdjuangan rakjat 
dan bangsa Hongaria.  Panitya 
menjatakan ,,solider dan simpati 
terhadap perdjuangan mahasiswa 
chususnja dan rakjat Hongaria 

manusia, berdasarkan piagam 
'BBB, pernjataan Hak2 Manusia, 
Keputusan2 'Konperensi A-A dan 
Konperensi Mahasiswa A-A. 

Kepada PBB didesak supaja 
segera mengirimkan missinja ke 
Hongaria, dan segera memerin- 
tahkan penarikan mundur pasu- 
kan-pasukan Rusia dari wilajah 
IHongaria. PBB diandjurkan utk 
segera memerintahkan penghenti- 

Krn. 
Tengah 

2 Inggris dari Timur Tengah 
Dia menuduh, bahwa ban 

pakt pertahanan anti komunis, 

5 Se “0 
Kashmir dan masih terus melaku 
kan agresi itu”, demikian kata 
Nehru. : 

Dia katakan, bhw India telah 

sihan Terusan Suez”, berhari Natal, Tapi sumber? mili 
Mengenai soal selesainja pena 

rikan kembali pasukan2, dikata 
kan seterusnja bahwa dalam pe- 
rundingan Keightley — Burns itu 
akan dipertimbangkan ,,soal2 mi 
“iter dan soal2 praktis” jang ber 
sangkutan dengan pekerdjaan ini. 

Terusan Suez — atas 
dasar 6 .prinsip. 

ter menerangkan bahwa separoh 
dari pasukan2 penjerbu ke Mesir 
ita mungkin sekali ,,akan tetap 
berdjaga2 di Cyprus dan Malta”. 

Jang tak disebut dalam 
“pidato .Lloyd. 

Wartawan UP mengabarkan bah 
wa selama setengah bulan j.l. ini 
Inggris mengemukakan 3 matjam 
sjarat tsb dibawah ini bagi pena 
rikan kembali pasukan? Inggris. 

Djutaen Korot Intan/ 

'kembali dari Port Said, ,,untuk 

Mengenai masalah Terusan| 1. Pasukan Polisi PBB harus 
Suez kedua pemerintah mengata "'Competent” untuk melaksanakan 

tugas2 jang diserahkan oleh PBB kan bahwa segera sesudah Teru- kepada ban Tai. 

san Suez dibersihkan dari segala) » srarus aan persetudjuan bah perintang, maka ,,keamanan dan|wa Terusan Suez segera dibersih 
kebebasan pelajaran harus sege-|kan, tanpa bergantung dari sele 
ra dipulihkan." sai belumnja penarikan kembali 

KIA 2 ..Ipasukan2 Inggris dari Port Said. 'Dinjatakan seterusnja Supaja | tnggris sekarang sud sangat 
sek-djen. "PBB  selekas-lekasnja Kenang bensin ajang sebagi 

1: F -jan esar harus didatangkannja merundingkan Aa depan Teru melalui Terusan Suez (dalam ben san Suez, berdasarkan ke-enam tuk minjaktanah). 
prinsip jang sudah disetudjui oleh| '3. Harus dimutai dan perdamai PBB. . an antara Israel dan Arab. 

Di dim pidato Lloyd dimuka m» 
djlis rendah ini, ketiga hal tsb. 
tadi tidak dikemukakan oleh men 
eri luar negeri Inggris. 

Pasukan? ditarik 
hari Natal ? 

Sementara itu pemerintah2 Ing 
gris dan Perantjis hari Senin me 
1erima baik suatu pernjataan res 
ni, jaitu minta kepada PRB supa 
ja diadakan perdamaian jang se 
,enuh2nja dilaut Tengah sebagai 
pengganti daripada ditariknja 
sembali pasukan2 sekutu dari Me 
ir .setjara. total. 
Pernjataan tsb. dalam pada itu 

tidak menjebut2 tanggal ditarik 
nja 'kembali pasukan? itu tetapi 
seorang pembesar Prantjis menja 
takan bahwa mungkin sekali pena 
rikan kembali 'tsb. terdjadi seki 
tar hari Natal,  (Antara-UP). 

Seterusnja Inggris:Perantjis me 
ngemukakan bahwa kapal2 me- 
reka jang -chusus bertugas me- 
njingkirkan (perintang2 bagi pela- 
jaran di Terusan Suez — kapal2 
angkatan laut jang bukan kapal 
perang — tidak akan ditarik 

sekitar 

mendjamin kelantjaran pekerdjaan 
pembersihan Terusan Suez.” 

Sek-djen. PBB beri pe- 
rintah kepada UNEF. 

Berita UP dari markas-besar 
PBB mengatakan bahwa sekdjen. 
PBB Hammarskjoeld hari Senin 
memerintahkan supaja “ pasukan 
Polisi PBB (UNEF) mempersiap 
an diri untuk "mengoper” Port 
aid pada pertengahan bulan 

Desember ini. 
Hammarskjoeld mengeluarkan 

Kalau Wartawan Olah- 

  

Kita Habib Dan Ma 

Emas Jan 

Dari regu negara2 Asi, jang 
sudah berhasil merebut . medali 
emas adalah Iran, Djepang dan 
Turki, masing2 mendapat 2 me 
dali emas, 2 medali perak dan 
1 medali perunggu. 2 medali 

cemas dan 2 medali perak, serta 
2 medali emas, 1 medali perak 
dan 1 medali perunggu. Kedudu 
kan sementara dari “ketiga regu 
negara Asi, itu adalah no. “11, 
no. 12 dan no. 13: 
Djuga Kore. berhasil merebut 

1 medali perak dan 1 medali pe 
runggu. dengan demikian men- 
duduki tempat ke-23. 

Sementara itu Habib Nasution | 
iang telah disisihkan “oleh -.pe- 

renang2 dunia lainnja dalam ga- 
'a bebas 100 MM, pada tanggal 

» Desember malam, telah mun- 
“ul dalam nomor 400 M gaja 
hebas. Pada seri kedua 'ia ber- 
hadapan dgn perenang? dari Ing 

aris, Amerika Serikat Africa Se 

'atan, Swedia, »Dierman, Cuba 

Solumbia. Start oleh kedelapan 
'erenang nampak baik dan :ter- 

Nata djuga Habib dapat bersa- 

na-sama dgn perenzng2 lainnja 
berlomba sekuat tenaga. Pada 
vyaktu membalik keenam kalinja, 
Hebib narmpak terbelakang dan 
nenduduki tempat jang keenam. 
Setelah Habib, maka jang meru 

sakan ekor adalah perenang2 Cu 
sa dan Columbia. 40 M sebelum 
“inish Hebib dalam menjusul se 
»rang perenang lagi, ialah “dari 
Swedia dan sampai finish serie 
-edua ini, ia dapat menduduki 

emp it jang kelima -dari pere- 

y2ang2 lainnia. Waktu jang ditja- 
mnt 44 dtk, Pemenang per 

tama pada seri ini adalah pere- 
nang Amerika Serikat dalam wak 
tu 4 mnt 39,8 detk. 

Martha Gultom dalam 100 M 
caia Punggung masuk dalam se- 

vi 4   

OLYMPIADE! 
Ke. KUP: 

Djago?Menembak So- 
vjet” Unief Unggul.. 

Dim Perlombaan Free'Rifle — Perenang2 
rtha?,Gulthomf Kalah 

i4— Amerika Masih: Memiliki /|Medoli2 
g Terbanjak 

DALAM DJUMLAH pembagian hadiah medali2 sampai 
hari Senin regu Amerika dengan mendapatkan 28 medali 
'emas, 19 medali perak dan 9 medali perunggu sementara ma| 
sih tetap diatas. Kemudian, menjusul regu Sovjet dengan djum ' 
lah 18 medali emas, 20 medali perak dan 21 medali perunggu. | 
Regu Australia menduduki tempat ke-3 dengan djumlah -7 
medali emas, 5 medali perak dan”12 medali perunggu. 

rie ketiga dan ternjata ia tidak 
dapat mempertahankan. Ia masuk 
perenang jang paling belakang. 
Waktu jang ditjapai 1 mnt 21,7 
dtk, Ialah sedikit diatas record- 
nja sendiri di Indonesia. Memang 
Martha diantara perenang? du- 
nia lainnja, ia merupakan pere- 
nang jang bertubuh ketjil. 

Rekor baru renang '100 
meter gaja kupu2, 

Dalam pertandingain renang 
100 meter gaja kupu2 hari Senin. 
Shirley Ann dari Amerika Seri 
kat telah berhasil mentjiptakan 
rekor dunia renang 100 meter ga 
ja kupu2 baru dengan“ waktu 
71.0 detik. Rekor dunis lama un 
tuk renang 100 metr gaja kupu2 
dipegang oleh Atie Voorby de 
ngan Waktu 71,8 detik dalam per 
tandingan renang di Hilversum 
pada bulan Nopember jl. Rekor 
ini belum diresmikan. 

Renang beranting 4 x 
200 meter, 

Regu renang beranting dari 
Australia telah berhasil keluar 
sebagai pemenang pertama dalam 
pertandingan renang beranting 
4x 200 meter dalam Olympiade 
Melbourne dengan tjatatan wak. 
tu 8 menit 23.6 detik. Rekor jang 
baru ditjiptakannja berarti 'me- 
numbangkan rekor dunia lama 
atas nama regu Uni Sovjet dgn 
waktu 8 menit 24.5 detik jang di 
fjiptakan pada bulan Oktober jl. 
Kedudukan scorenja dalam per 

tandingan itu adalah sbb.: 
1. Australia (Kevin Alloran, 

John Devitt, Murray Rose, John 
Henricks) 8 menit 23.6 detik (re- 
kor dunia baru). 

2. Amerika Serikat (Dick Han 
ley, George Breen, Bill Woolsey, 
Ford Kono) 8 menit 31.5 detik. 

3. Uni Sovjet (Itall Sorokine, 
Vladimir Soroujanov, Guenadin 
Kolaev, Boris Nikitine) 8 menit 
34,7 detik. 

Regu Gulat Turki dapat 
mempertahankan kedudu 
kan. 

Turki telah menangkan 2 me- 
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perintah ini sesudah menerima 
nota2 dari Inggris dan Perantjis 
tersebut diatas. 

Seorang pembesar Perantjis di 
Paris mengatakan sebelum ada 
pengumuman di London dan Pa- 
ris tadi, bahwa pasukan2 Inggris- 
Perantjis mungkin hari Natal su- 
dah ditarik kembali dari wilajah 
Mesir, 

Lloyd: Israel harus exit 
dari Ghazzah. 

Menteri luar negeri Inggris 
Lloyd -mengatakan dalam pida- 
tonja dalam madjlis rendah hari 

Seuin, bahwa pasukan2 Israel ha 
rus ditarik kembali dari daerah 

Jari luar negeri berkum 
gang Clympiade Meli 

.ragap Terlalu Aktif...) 
Kirim Berita Tentang Finale f Perlombaan 
Lari Sebelum Nomer Tersebut Dilombakan 

TIDAK KURANG dari delapan ratus wartawan olahraga 
pul dipeibagai tempat disekitar gelang 

bourne. Tidaklah mengherankan, kalau 
mereka kadang2 menghadapi lebih banjak kesulitan daripada 
Perserikatan Bangsa2. Suatu tjontoh ialah wartawan Perantjis, 
jang memindjam sebuah mobil dan bersama2 seorang 
diwaktu malam ,,mentjari hawa sedjuk”, djauh dari stadion 
Olympiade. ,,Awas, djangan meleng” ! kata si wartawan Spa- 

Injol, jang dalam kegugupannja berbitjara dalam bahasanja 
sendiri. 

»Apa jang kau katakan tadi”? 

dali emas dan 2 medali perak da 
lam tournament gulat gaja bebas 
dalam Olympiade Melbourne, de 
ngan demikian telah berhasil 
mempertahankan kedudukan seba 
gai nomer 1 dalam dunia gulat. 

Tapi dalam tournament kali 
ini, djago2 gulat Turki mendapat 
perlawanan jang lebih berat, ter- 
istimewa dari djago2 gulat Dje- 
pang dan Iran jang masing2 me- 
nangkan Z medali emas, dan se- 
lain itu regu Iran menangkan dju 
ga sebuah medali perunggu. 
Dalam perlombaan menembak 

free-rifle diarak 300 M jang di: 
adakan pada hari Saptu jl. dja- 
go tembak Sovjet Vassili Bo- 
rissov telah keluar sebagai pe- 

Spanjol   imelakukan banjak usaha untuk 
menjelesaikan sengketa itu, akan 
tetapi Pakistan telah membawa 

jang 
dari 

dgn 
sem- 

mendadak sebagai akibat 
hatsil persetudjuan mereka 
Amerika mengenai bantuan 
djata. (Antara-UP). 

Ghazzah, dan daerah ini hendak 
nia mendjadi tanggung djawab 
PBB. 
Untuk dapat mentjapai penje- 

lesaian jang permanen bagi ma- 

tanja si wartawan Perantjis. Se- 
selum ia mendapat Cjawaban, mo 

bil itu sudah menubruak sebuah 
tiang, dengan akibat bagian mu- 

ka mobil dan wartawan  peot. 

  

Tindakan jang demikian ini 
adalah dimaksudkan untuk, me- 
ngatur penggunaan tenaga bukan 
militer “se-effisien2-nja sehingga 
tidak sangat memberatkan ang- 
garan-belandja Angkatan Darat. 
Demikian diterangkan oleh djuru 
bitjara Angkatan Darat hari Se- 
nin siang. 

Diterangkannja, bahwa perban- 
dingan antara tenaga militer se- 
karang ini adalah sangat tidak 
seimbang: tenaga2 militer sedjak 
tahun 1951 sampai sekarang pada 
umumnja tidak mengalami banjak 
perobahan, sedangkan tenaga bu 
kan militer. sekarang dianggap 
terlalu besar djumlahnja, jakni 
101:893 orang hingga tidak se- 
imbang dengan kekuatan tenaga 
militer. (tidak disebutkan berapa 
tenaga militer kita sekarang, — 
Red:). Jang dimaksud dengan 

tenaga bukan militer ialah tenaga 
jang dipekerdjakan dilingkungan 
Angkatan Darat jang mendapat   umumnja dalam usaha melepas-|34 pembuangan2 ke Uni Sovjet 

kan dirinja dari tjengkeraman'imllan mengembalikan  buangan2 
perialis Rusia”. Hongaria. (Antara) 

  
HongariajSedia Adakan Perun- 
dingan Dengan Hammarskjoeld 

PEMERINTAH HONGARIA 
hari Senin telah .menjampaikan | 
sebuah nota kepada sekdjen. PBB 
Hammarskjoeld, dalam mana Hon 

jang menuntut supaja Uni: Sovjet 
dan Hongaria bersepakat apabila 
penindjau2 PBB menjelidiki ke- 

on jadaan di Hongaria, pada suatu 
garia sekali lagi menegaskan bah- tanggal jang tidak lebih kemudi- 
wa negara ini tidak bersedia me-Fan dari Djum'at tgl. 7 Desember 
nerima kedatangan para penin-jj.a.d. Seterusnja-dinjatakan dalam 
djau dari PBB. nota Hongaria swbagai alasan un 

Yapi Hongaria menjatakan keltak menolak kedatangan  penin- 
sanggupan untuk ' merundingkan Idjau-penindjau PBB, bahwa per- 
keadaan dinegeri ini dgn Ham-listiwa2 di Hongaria itu adalah 
marskjoeld di Budapest — kelak lurusan dalam negeri Hongaria. 
dikemudian hari. Dalam pada itul Sementara itu kepala departe- 
Hongaria bersedia dengan segera |men pers pemerintah Hongaria, 
merundingkan keadaan tsb. dgn |Istvan Szirmai, mengatakan dalam 
Hammarskjoeld — di Roma atau|konperensi hari Senin, bahwa 
New York, memang telah terdjadi 'pembua- 

Nota Hongaria tsb. tadi di- ngan pemuda2 Hongaria ke Uni 
umumkannja pada saat 14 nega- Sovjet, tapi mereka semuanja su- 
ra, diantaranja Amerika Serikat, dah dipulangkan ke Hongaria. 

    

penghasilan berdasar peraturan 
gadji jang berlaku untuk pegawai 
negeri. 

pembuangan2. Tapi waktu se- 
orang wartawan mengemukakan 
bahwa ,,sekurang2-nja satu surat 
kabar Hongaria” mengabarkan 
bahwa ada seorang Hongaria jg 
diangkut ke Uni Sovjet, Szirmai 
mendjawab: ,,Padashari2 perta- 
ma timbul kekatjauan pada tgl. 
4 November j., memang telah 
terdjadi peristiwa2 terpisah dlm 
mana pembesar2 Sovjet menang- 
kap dan membuang pemuda2, 

Szirmai selandjutnja ' mengata- 
tkan, bahwg pemerintah ,,tidak 
menjembunjikan kenjataan bahwa 
beribu-ribu putjuk alat sendjata 
ada ditangan kaum kontra-revo- 
lusioner dan pendjahat2: tapi jg 
hingga kini masih terus ea 
pur hanjalah pendjahat2 sadja.” 

Penghematan Dika- 
langan. Angk. Darat 
Djumlah Tenaga j,Bukan, Militer jAkan# 

Dikurangi 
DALAM RANGKA usaha mentjari hasil se-besar2nja da 

Jam pemakaian anggaran-belandja Angkatan Darat, pihak Ang 
katan Darat telah memutuskan uniuk mengurangi djumlah te 
naga bukan militer jang ada pada Angkatan Darat, sampai 
.djumlah jang sungguh2 dibutuhkan, baik karena keahlian 
'atau kedjuruannja, maupun untuk menutup kekurangan tena 
ga militer pada suatu lapangan. 

jalah Palestina, kata Lloyd, sa-| sj) demikian memang bisa 
2 Saju Siarat ' motlak “adalah (eerdjadi”,/ kata si pemilik mobil. 

etjara filosofis, 
sTjoba kita pikirkan, semenit 

sun kami tidak bertjektjok”, ka- 
ta wartawan Perantjis tsb. bebe- 
rapa saat kemudian. ,,Kalau hal 
itu terdjadi di Paris, kami “akan 

oerkelahi berdjam2 Iamanja”, 
Suatu tjontoh lain. Ada seorang 

wartawan, jang demikian asjik- 
nja mengikuti djalannja perlomba 
an, hingga pada satu ketika ia 
tjepat2 mengirimkan kawat .ten- 
tang perlombaan lari-gawang pu- 
teri. Kemudian .ternjata bahwa 
perlombaan itu baru dimulai dela 
pan menit sesudah kawat dikirim 

: da kan , 
ia ne NG Ada pula seorang Wartawan, jg 

Dengan "tenaga “bukan: ' militer dengan pandjang lebar menulis se 
jang berdjumlah 101:893 orang buah karangan, Pena Pn 
itu — demikian djurubitjara Ang tipan utjapan2 jang katanja dibe katan Darat — maka Angkatan rikan oleh seorang pelontjat ting 
Darat harus mengurangi angga-' 9i Irlandia. Menurut karangan itu, 

ran-belandjanja sendiri “sebesar atlit Irlandia tersebut tidak berha- lebih kurang Rp. 1,6 miljard utk Sil melalui babak kwalifikasi, ka- 

gadji pegawai2 bukan militer itu, rena angin Dean ea 
jang dalam tahun2 jad. akan naik Kentjangnja T eBu “ cua 
terus djumlahnja, sedangkan ang jan an Naa Ne pe garan-belandja bagi anggota mili- lontjat itu tidak pernah i ut. 

ter sendiri dalam tahun 1956 ber- Seorang wartawan Amerika Se 

  
ga akan terus meningkat, antara 
lain karena adanja kenaikan ga- 
dji, tambahan keluarga anggota 
Angkatan Darat dan sebagainja. 

Begitu djuga perbelandjaan un- 
tuk kerdja lembur, pekerdja hari 
an, honorarium, pengarang, leba- 
ran dan sumbangan negara untuk 
padjak pegawai. s 

Diterangkan. bahwa djika ke- 
adaan diatas terus dibiarkan. ma 
ka akan didjumpai keadaan dima 
na djumlah tenaga bukan militer 
tiap tahun akan bertambah, se- 
dangkan djumlah tentara terus 
tetap, sehingga makin lam, akan 

dak sehat antara djumlah tena 
ga militer dan tenaga bukan mi 
liter, Berhubung dengan itu — 
sebagai langkah pertama — te- 
lah diadakan suatu pembatasan 
(statusguo) djumlah, "hingga ter- 
djamin 
dak akan terdapat lagi penamba 
han tenaga, sedang tenaga2 jang 
berkurang tidak boleh diganti. 

Dalam hubungan diatas seba 
gai langkah2 selandjutnja. maka 
bagi mereka jang dianggap telah 
masak” untuk . dipensiunkan 
akan diberikan pensiunnja, se- 
dang tenaga2 bantuan jang meru 
pakan tenaga2 honorair serta ig 
tidak begitu dibutuhkan lagi, se- 
tjara berangsur-angsur terpaksa 
harus dihentikan untuk mengura 

mikia, djurubitjara Angkatan Da 
rat, jang menambahkan, bahwa 
djuga lambat laun kerdja       ena ana resolusi da-| Szirmai mula2 menerangkan 

lam sidang Madjelis Umum PBB|bahwa tidak benar telah terdjadi (Antara) sekali, (Antara) 

ta
 

lebih terlihat imbangan jang ti-f 

bahwa piling sedikit ti-. 

ngi beban Angkatan Darat. De- 

lem- 
bur akan dikurangi dan sedapat 
mungkin akan dihapuskan sama 

: h Rp. 811.800.000.—, jang latan mengirimkan karangan jang 
Ne aa akan datang Gin mengatakan bahwa salah seorang 

senorita telah mendjadi djuara ke 
tiga dalam final lari dua ratus me 
ter puteri, Padahal finale belum 
diadakan. 

Pilem 'Olympiade Mel- 
bourne. 

Tapi sementara itu pilem ten- 
tang djalannja Olympiade Mel- 
bourne, jang dibuat dengan 'uku- 
ran pandjang normal (fullength), 
sudah akan dapat diputar di Ing 
geris kira2 10 hari setelah Olym 
piade berachir, demikian W. S. 
Kent Hughes, ketua Komite Penje 
lenggara Olympiade Melbourne. 

Dikatakannja, bahwa pemutar- 
an pilem Olympiade itu, akan 
memakan waktu kira2 75 hingga 
80 menit. Demikian Reuter. 

RADIO MOSKOW  menjiar- 
kan bahwa hari Senin telah di 
keluarkan  komunike bersama 
(URSS - Rumania, dalam — mana 
dinjatakan bahwa berhubung de- 
ngan keadaan internasional di 
Eropa sekarang, maka pasukan2 
Sovjet untuk sementara akan te- 
tap ditempatkan di Rumania, 

Komunike ini dikeluarkan se- 
sudah dilangsungkan perundingan 
antara pembesar2 kedua negara, 
diantaranja dipihak URSS: P.M. 
Bulganin, sekretaris I Partai Ko- 
munis Khrushchev, Kaganovich, 
Mikoyan, Molotov, Shepilov dan 
Zhukov,   

Rabuk Adjatb 
Dapat ! Mempertjepat 
TumbuhnjajTanam2an 
Sampai 3 Kali Lipat 

PARA sardjana Amerika Seri 
kat telah berhasil menumbuhkan 
tanaman2 tiga kali lebih tjepat 
daripada biasa dengan memper- 
gunakan suatu zat asam dari |: 
suatu hama jang sering menje- 
rang tanaman padi muda di Dje 
pang. 

Seorang sardjana jang telah 
melakukan eksperimen2 dengan 
bahan2 jang baru itu menjatakan, 
bahwa hasil2 pertjobaannja itu 
adalah ,,mentjengangkan”. Zat 
asam.itu dinamakan ,,gibberel- 
lin” atau ,,asam gibberelic” ka- 
rena diperoleh dari hama penja- 
kit tanaman padi jang di Djepang 
terkenal sebagai ,,gibereila”, 
Kami pertjaja, bahwa gibbe- 

relline akan mempertinggi dgn. 
dua atau tiga kali lipat ketjepa- 
tan pertumbuhan dari tanaman2 
djagung, katjang kedele (soja), ba 
njak matjam pohon2an dan bu- 
nga-bunga-an”, demikian sardja- 
na-sardjana Amerika itu. 

Menurut ahli2 ilmu pengeta- 
huan Amerika itu djuga sardjana2 
Inggris dan Djepang telah menda   pertjobaan2nja dim. penggunaan 
gibbereline pada beberapa ma- 
tjam rumput2an, gandum, tomat, 
katjang dan lain2 tanaman. (Ant.) 

  

4 PESAWAT HELIKOPTER 
DAN 8 PESAWAT AMEIBI 

UNTUK AURI, 
Auri telah membeli 4 buah pe 

sawat Helikopter dan memesan 
8 buah pesawat Amfibi dari Ame 
rika Serikat. Demikian diumum- 
kan oleh Biro Penerangan Auri. 

Pesawat2 Helikopter baru itu 
adalah dari type “Bell 47G-2” 
keluaran paberik' "Bell Aircraft 
Corporation”. Menurut kontrak- 
nja, dalam bulan Djanuari dan 
Pebruari jang akan datang pesa- 
wat-pesawat itu berangsur2 akan 
dikirim ke Indonesia.     
vu Stoica dan wakil P,M. Alexan 
dru Birladeanu. 

Berita AFP mengatakan, bah- 
wa komunike bersama tsb. sete- 
rusnja menjatakan bahwa Uni 
Sovjet akan memberi bantuan 
ekonomi kepada Rumania. 

Mengenai penempatan pasukan 
pasukan LIRSS di Rumania dika- 
takan seterusnja bahwa, ini perlu 
karena: 1. Adanja satu blok 
agressif Barat (NATO): 2. Re- 
militerisasi Djerman: 3, Adanja 
pangkalan2 A.S. diwilajah nega-   

Taitto (Polandia) — 

No. 5 Constantin Antonescu (Rf 

menang pertama dgn mentjapai 

jumlah bidji sebanjak 1138. 
Pemenang ke-2 adalah Allan 

Irdman djuga dari Sovjet jang 
ventjansi djumlah bidji seba- 

njak 1137. 
Pemenang ke-3 — ke-5 adalah: 

No. 3 V. Ygenen dari Finlan- 

ia — 1128 bidji. No. 4 Jurna 

112 bidji 

mania) 1094 bidji. 

ORANG2 DJEPANG DILA- 
RANG MENETAP DI 

PILIPINA. 
Kepala djawatan imigrasi Fili- 

pina, Emilio Galang, Sabtu mene 
tapkan bahwa wargandgara2 Dje- 
pang tidak diperbolehkan bertem 
pat tinggal setjara menetap di Fi- 
lipina. 

Cuba Mau 
“ Diserbu ? 

sUsaha Gulingkan 
Presiden Botista 
PESAWAT2 udara angkatan 

perang Cuba.hari Senen Jmenem- 
baki dengan senapan mesin kapal 
ketjil jang mendaratkan suatu 
ekspedisi revolusioner” dekat 

patkan hasil2 jang serupa dengan 'Manzanillo dipantai selatan Cuba, 
demikian markas besar tentara 
Cuba menjatakan. 

Pasukan2 angkatan darat se- 
dang dikirim ketempat tsb.“ guna 
melawan ,,penjerbu”. 

Fidel Astro, siora ., pemimpin 
revolusioner, baru2 ini di Meksi 
ko mengumumkan bahwa Cuba 

akan diserbu dalam bulan ini 
djuga dengan maksud utk meng 
gulingkan presiden Fulgenzio Ba 
tista. 

Pekan jl. kaum r:volusisner 
telah menjerang: pos2 polisi di 
Santiago de Cuba ja. djuga iter 
letak dipantai selatan Cuba. 
Dalam pada itu djendral Fran 

cisco Tabennilla, kepala staf ang 
katan darat Cuba, menekankan 
bahwa serangan2 dilantjarkan 

ol.h-orang2 Cuba di Santiago de 
Cuba (Antara-Reuter). 

Pasukan' Rusia Untuk Sementara 
Tetap Ditempatkan Di Ramania 

Dipihak Rumania: P.M. Chi-djuga mendjawab .usul2 Sovjet 
guna memetjahkan masalah perlu 
tjutan sendjata. 

Selandjutnja menurut AFP ko- 
munike tsb. menjatakan bahwa 
hubungan antara URSS dan Ru- 
mania didasarkan atas hormat- 
menghormati kedaulatan dan ke- 
merdekaan, serta bersifat sama 
deradjat, 

Ditandaskan bahwa . negara? 
Sosialis harus bersatu. Seterusnja 
komunike ini mengutuk  agressi 
Inggris-Perantjis di Mesir, dan 
menuntut supaja RRT diterima   ra-negara asing: 4, Barat belum 

Na 
u
d
a
 

dalam PBB. (Antara-UP)   

“ Sedjak tahun 1950, “tiap' tahun “bola Dunlop .,FORT” 
diantara merek, lain, & selalu -mendjadi” pilihan “dalam 

pertandingan? Davis Cup. 

Karena itu, maka pada tahun 1953-bola-tennis 
Dunlop ,,FORT'' adalah jang-terbanjak dipakai 

dalam,kedua finale INTER-ZONE dan pada 
8, Pertandingan CHALLENGE-ROUND. 

55-058 

The Dunlop 

    

Mo. pori T. 
terkemuka dalam ji. 
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Rubber Co. (Indonesia) Ltd., Tanah Abang Bukit no. 3, 
Djakarta, offers all assistance and technical aid 2 of aa 
to National Importers to enable themvto import”Dunlop pr 1 
direct from Dunlop factories throughout the world. 

  PRABA MP PAP 
  

3 

perkawinan kami. 

Turut berterima kasih : 
Nj. S.M. RITONGA. 

R.S. ADHISARDJONO. 

MY YPP, 

pelayan Pp PPPA PPP PPP PRP NP : 

£ , N 

SIN SHE KUMIS 2 
£ 

pg 

“AHLI N 
g 

ASTROLOGIE SIRONANTIE 

rumah tangga, pertjintaan, perdjodohan, pertunangan, perusahaan 
Menerangkan: Kesulitan dal 

dan keselamatan, 

Tempat tinggal di: 

HOTEL NAN 
KAMAR 20.— SEMARANG. 

Ea EK ME KIKI 
Sereal hh Pein Pe aa 

Ma mat 3 KE pn - 
UTJAPAN TERIMA KASIH : 

Dengan djalan ini kami mengutjapkan banjak terdina kasih gtas 
segala bantuan dan perhatian Tn./Nj./Sdr., pada waktu Tn 

ARIE SUTANTO 
ngangn ap PPP PPP PPPA 

Panik 3 At DH an 

  

        

Perhatian - Perhatian 
TELAH TIBA DI SEMARANG 
KETOPRAK MATARAM 

JIRAMA—MASSA 
MAIN didalam Pekan-Raja Semarang Tegalwareng 

dari tgl. 4 s/d 17 Desember 1956 
Pendapatan untuk keperluan mendirikan 
1JA-SILA” di Semarang. 
Harga kartjis: Kls. I — Rp-5— 5 “ 

Kls. HH — 3 "3 N4 
Kls. IT — 5 2 , 5 

    

    

dengan ISTERI. : 

YYYYTTTT 
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gedung Sekolah ,,PAN- 
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Diilid: FT.” 038 mukay LN SUN snenanatesen Rp. 112,50 
Diilid Th 15065 oo Ke eka an snasnnganasase RD. 60j— 
DNA OA Aa ITA mn In aa ATOM Tana 
Djilid II & TII (disatukan): ......... penak sen annan RPL Oppa 
Zainal Arifien Abbas — 5 1 

PERKEMBANGAN FIKIRAN TERHADAP 
AGAMA daan uas na uh 0 hah soo conc.o. Rp. 42,50 

Hasbi Ash Shiddigy : Pa 
"AL-AHKAM Hukum? Figih Islam) TU Old Tt Peta aa Haa napa Pine aneene »28,—5, djiid TIPS aah ak Haa Sanga Sean Rp3 28,-— 

djilid IV : Ga ak Bana Un TAN he (Rp. 28,— 
AL-ISLAM (Penuntun Batin ? y 5 1 
ajukan an Aa na aa IU akn Rp3 apa 
MIRd 135 Duwet Dp atoal anenanagantn RP: 9Oj— 
DASAR2 PIOIH ISLAM si yi baru snipa anseteke Rp. 13,500 
KELENGKAPAN DASAR? FIOIH ISLAM: ...... Rp. 22,50 « 

Tiap2 pesanan tambah 1096 ongkos kirim, sekurangnja Rp. 1,51) 
. Mintalah daftar buku 

Penerbit ISLAMIJAH 
Dil. SUTOMO P.329 Telp. 714 

Medan 

DI DJAKARTA pada: 
Biro Buku TIMUR DJAJA 
Senen Raya 85 5 
Telp. 3107 Gmbr, 

Tjermin Hidup 

5 Saudara Na : 

Fatjalab: Ia Pe 
' Hg Peri Hidup Et 

Mohammad s.a.w 
oleh ZAINAL ARIFIEN ABBAS 

Tjabang : 

Sitompul 27 
Pa ANG SIDEMPUAN 

“ 

MEDAN'S BOOKS HOUSE 
Djl. Srikandi 14 Hg 
(Kebon Sereh) 

Y 

d FE 

2      

  

2 

Srikandi 

  »BULAN BARU, POTONGAN BARU" Itulah termasuk tradisi kita. 
ACHLI “GUNTING RAMBUT 

di Djl. M.H. Thamrin (Kembangpaes-baru) 37 Smg. 
siap - sedia melajani Sdr. tiap djam 16.00 — 22.00 

SEKSAMA — GAJA — SOPAN 
Istimewa alat2 serba bersih ! 

Dikerdjakan oleh tenaga jang beridjazah 

Tarief tetap biasa ! 

Batjalah 

Suara. Merdeka 

»Satrya” 

dan berpengalaman,  
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|8'Gris - Indra - Royak 10-11. 

“Ann Sheridan -- Steve Cochran 
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. "DJAGALAN” 5.-7,9.- (17 th) 

.. 

  

R5 

-.
"     

  

  
   

i Na PA 3 P 

SEKARANG TUAN DAPAT PESAN: 

4-cylinder kopklep, 85 P.K. benzinemotor 

Ek G-cylinder dieselmotor, 110 P.K. 

/ Fargo Tracks, ,,H” Modellen 
d'perlengkapin dengan laadbak badja origineel. 
Fargo Pickup3, Capactteit 1 Ton 

. Giperlengkapin dengan booster brake, H. D. springs. 

IDZIN DEVIEZEN 
Pa 

“Pesanlah segera! 
Persediaan terbatas.” 

KETERANGAN: 

2 f Maa da ae 

Gunakanlah kesempatan ini ! ! 

u Mercedes Benz - Sedan Type 3 

Mercedes Benz Dieseltruck, Type L312 

3 Fargo Pickups, Capaciteit 1/2 Ton 
diperlengkapin «dengan schokbreker muka-blakang, laadbak badja origineel. 

Sudah diperoleh ! 
. Waktu penjerahan menjenangkan — 

5 : ka 

PT. Fuchs 4 Rang Indonesi: 
BODJONG No. 96 — TELF. 879 — SEMARANG 

   
Dj. Perkutut 7 

Tilpon 714 

SEMARANG   
pegag RS 

. 

  
   

  

  
  DJAM UTK. PESAN TEMPAT: 

” .« “Grand” 3: 1i—12.— 
“Rex” . "Orion” 3 9.12 

i , i terhadap segala rupa 
"LUX Se Te Oo (17 th.) 

(Widesereen) 
« Terbikin .oleh :- 

"COMB  NEXT. SPRING” 
(Color by Trucolor) 

GRAND” 5 7. 9. (17 th) 
(Widescreen) , 

Fred, March - Joan Bennett 
"TRADE. WINDS” 

TINGGAL INI DAN. BESOK 
MALAM PENGHABISAN : 

Agen2 : SEMARANG, Toko2 
pore” di Pasar Djohar : 
SALATIGA, Toko abat 

»MOP” Djl. Raja 213. 

HEMOZAL 
ZALF WASIR (Aambeien) jg mud 

. sakit WASIR: memberhentik n darah eng- hilangkan gatel, pedes dan sakitnja. desi kesan baru kepada penderita sakit WASIR, Harga 

' Tabib MS. RAHAT 
obat ,SHANGHAIP” dan 

Toko obat ,,A A” 
» PO NING TONG” KUDUS, Toko ,,SAUDARA” Pekodjan 11A 

jarab dan luar biasa faedahnja 

- Zalf ini memberikan kesehatan 
20.-— 

»Singa- 
Gg. Pinggir 9. — 
Pemotongan 9. — 

. — PATI. Toko 

  "DJAGALAN” BESOK "REX” — ”ORION” 4 
5.0) - 7.90 - 9.09 "3 (IP th Chiang Fang 

(VistaVision) 
“EX, SABAN SORE REX dj. 3.- 

Dean Martin . Jerry Lewis 
Sh. MacLaine - Dor. Malone 

”"ARTISTS AND MODELS" 
(Color by Technicolor) 

TINSGAL INI DAN BESOK 
MALAM PENGHABISAN : 

  

Sjamsudin Sjafei 
Tubagus Sanusi 

"GRIS” 430-7,9.30 (17 th)| Kisah putera2 Indonesia insj Anang "AAS". mempertahankan Kemerde 

MALAM PREMIERE 5-7. 9. (7th) 
— Chow Siao Wen — Wu Tung dalam : 

"TAN SA NGO N10o” 
Film . Tiongkok bhs. Hokkian (Amoy) : Sebuah tjerita jang sangat terkenal dengan lagu? klassik ! 

'ROYAL” BESOK MALAM PREMIERE 5.00 7.00 9.00 (17 th) Hadidjah — ida Prijatni — Kartini 

"KEMBALI KE MASJARAKAT” 

af akan panggilan Nusa-Bangsa untuk 
kaan Bangsa ”17 Aug. 1945”! 

  

Tekst Indonesia : 
(Lei Ching Yen) HH. 

  

MP — Anwar — Chaidir Sakti WATERPOI 

    5 5 DITUNGGU DI: Film as Tekst Lana ”GRIS” / "INDRA: 

TINGGAL INI DAN BESOK 
MALAM PENGHABISAN: 

INDRA" 4.30-645-4.- (17th) 

Ini malam penghabisan : 
"ROXY” 5.00-7.15-9.30 

Ashok Kumar -.N. Jaywant 
Fim India AL- PARI” 

  
Tekst Ind. 

IN! MALAM PENGHABISAN : 
"ROYAL" 5.74 9x (17 th) 

E. Zainah - Awaludin 
”LAGAK INTERNASIONAL” 
INI MALAM PENGHABISAN : 

  

KE OK Naa 
Chiang Pang . Siao Wen ' | 

"TAN SA NGO NIC 1 
2. (Besok malam Seri ke II) 

Bhs. Hokkian Tekst Indon, 
  

"ROXY” BESOK MALAM PREMIERE 5.00 7.00 9.00 (17 th) 
P4 4 acation-time musical! 2 

.INGEROUS' 
r 5 1 7 7 KO Sa 

ANE 
Hwa refreshing plunge into fun and 

pe Naa 

zor2gnce, songs and hilarity! 

Calor by TECHNICOLOR 

an #tb 4 ki 
& Ten Pr ag 

Pe) 

Na 
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Hara the hh Ines 
on LI Yeca ca Kesturing 

Onrgue 

Tom: & 

AND 0 
JERAY » 
underwatar 

| Moveity) 

Ta 

&n rae Le , wiliam DEMAREST . pora CORCORAN 
Vritien by DORGTHY KINGSLEY 

Masie by ARTHUR SCHWARTZ » Lyrics hy JOHNNY MERCER 
Diresed by CHARLES WALTERS - Produced by GEORGE WELLS « An M-G-M 1 

4 5 
C . 

£ Esther Williams....... ». Ratu renang jang sanggup menentang . 
segala matjam gelombang................ : HY 
Fernando Lamas..... “Radja asmara jang paling mahir ber- 
main api tjinta...... “«.. kini keduanja muntjul bersama dengan 
kisah tjintanja jang tumbuh ditengah2 Samodra ! 

BINA RAI , 
PREMNATH HAMARA 

Film India Baru penuh: ketegangan dan lagu2/tari2an hebat! 
”LUX” INI MALAM DMB, 5.-7.-9.- (47 th.) / Widescreen/ 

  

Film jang paling mesra dan memikat sesudah ”The Ouviet Man”! 
i Tjerita jang humaan dengan peranan? jang bersemangat 

tak ada bandingnja, dan tak akan mudah dilupakan ! !! 

' 

WATAN 

BADAN . rasa Mn Ka 

malas, tulang2 sakit (sexue 

zwakte) 3 ds. VITANOL PILL. 

tanggung -dapat kembali tenaga 

3 Rp. 20— 3 &s. Rp. 57.— 

EXTRA KERAS Rp. 60.— 5 

MAAGPILL.: Tanggung baik 

sakit Maag Rp. 20.— Sedikit 

tidak tulung uang kembali N 

RENA datang bulan tidak beres 

Rp. 58.— " 
RIGASTA speciaal laki2 tahan 
lama (nikmat) Rp. 20,—. EXTRA 

KERAS Rp.75,- SORGA ISTRI 
PILL. Rp.20,— Porto Rp. 3,— 

THIO GIOK GIEM 
C-17 Gang Tengah 22 Semarang 

LENVICAL -LIDUK  BESI-KIPA 
MEDJA - KURSI BESI-PIPA 
Rupa2 model — harga pantas. 

Dapat kirim keseluruh Indonesia. 

TOKO DJOHAR 
Duwet 60 — SEMARANG 

Telp. 1943. 

  

  

SAKIT BAARMOEDER, 
Maandstoornissen, bitjaralah 

dengan tak ragu" pada: 
NJONJA GOUW sendiri. 

: Depok 20 Tilp. 791. 

La NO R8 Aa “0 LA LA ML 0 Ta Wa 0 “aa 0 aga. MO “0 K0 Rei 

Black Hair Cream 
PENDAPATAN BARU 
HITAMKAN 
RAMBUT 

Dingin dan mentjegah pe- 
njakit-penjakit jang rusak- 
kan rambutnja, 

Seperti dibawah ini: 
A. Rontoknja rambut, 
B. Tumbuhnja putih. 
C. Pusing kepala, Dan 

matikan kutu2, 

Aturan pakai: 
hari dua kali. 
Rambut putih kembali hi- 
tam, bisa beli dirumah 
Obat diseluruh Indonesia, 
Harga perbotol Rp. 30,— 
Ongkos kirim 15, 

Sa Da DA TA ML RL LS AA M2 LL AL AL LL ML AL 

Didjual dengan lekas 
Speda motor NORTON ES 11 500cc 

BARU DALAM PETI. 

Keterangan: N. V,. ELECTRON, Djl. Gadjah Mada 30 
Telf. 734 Semarang. 
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Se- 

  

      

  
  

    

Baru Terima: 
WOLSELEY MOTOR Mirjak Tanah 3—5 P.K. 

TOR 2—3, 5, 6, 8, 9, 15, 16, 
Mn 22, 26, 30, 45, 60, dan 90 P.K. 
DIESELLICHTAGGREGAAT: 

Rupa2 dengan Listrik dan 
Motor Minjak. 

BENZINE-LICHTAGGRE 

ONG BIAN ENG, 
GADJAH MADA (Seteran) 142 

Teif. 820 SEMARANG. 

muda, tidak bukti uang kembali | 

Sa BIRO-TEKNIK 

Li 
- SURAKARTA 

DJOKJAKARTA 

SURABAJA 

Inilah 
| jang digemari ! 

Ym 

| 

la belum pernah mendengar tentang 
pori kulit, tetapi ia tahu dengan pasti, 
bahwa mandi dengan Lifebuoy badan 
mendjadi segar bugar dan memberi 

semangat lagi untuk bermain, 

3, 5, 7/5, 3112 
dan 50 K.V.A. 

GAAT 
750 Watt. 1800 Rpm. 

  
  

aa 3 Kepada -:si-gadis diperintahkan 
1 LOT Rp. 18— /2 Rp. 11.— untuk mengawini seorang bang- 
14 Rp. 7— Trekkl. & ongk. vrij sawan badjingan.......... dan 

kepada kekasihnja disediakan se- 
buah tiang gantungan..........! 
Film CINEMASCOPE M.G.M. 
jang paling terbesar! 

  

  Type Pertj. ,SEMARANG” Idzin No, 3498/IN/A/17L. 

aa 

Ditunggu: ”GRAND”/”ORION” 
AAN Maaah ANA TEMAN MM 2  emamnanan 

  

Bantulah : 

PMI 

Roy Rogers : 
No.11 

       

      
   
     

   

LIFEBUOY meng: 
hilangkan ketjapaianl 

   
j (selingan humor jang paling me- 

   

  

e" 
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1 M1 tenis - Koe 

   

  

     
   

  

     
        
      

   
  

  

»Utjapan Terima Kasih” 

Dgn. ini kami mengutjapkan 
terima kasih jg sebesar2nja 
dan dgn. tulus ichlas- kepada 
djuru rawat dan teman sedja- 
wat peg. Istel. IT Semarang 
Gan Jogja dan sdr.2 lainnja jg 
telah memberikan bantuan   moril maupun materiil dari 
sakit, meninggal dan dima- 
kamkannja isteri kami 

SOEJATIN, 
Meninggal pada tgl. 26/11-56 
djam 10.40 di RSUP, dima- 
kamkan tgt. 27/11-56 djam 
15.00 di Bergota Smg. 
Terhadap kebadjikan Sdr.2 itu 
mudah2an Tuhanlah jg. akan 
membalasNja, ' 
Sekian terima kasih, 

Keluarga 
Maridjo / Kromodharmo 
Nj. Darmo / D. Soewito. 
Peterongan D. 6/41 Smg. 
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Film penuh ketegangan dengan 

narik ! 

A WOMAN AFRAID 
YET THRILLED! 

    
MACDOMALD PATI 9 1 
CAREY - MEDINAS'S 

@ Merentjanakan 
@ Nengerdjakan 
@ 'Begrotingen 
@ Pemborongan 
@ Reparatie AlatsAlat Listrik 

DIPIMPIN OLEH ELEKTROKUNDIGE YANG BERIDJAZAH DENGAN PENGA- 
LAMAN LUAS. 

PEMASANGAN INSTALATIE2 1 2 

| LISTRIK DI : PABRIK2, RUMAH2 & BINGKIL2. 

Direkteur/ Pemilik : 

1 SOEMARNO.   

    

Lan Lena maa aa NN Aa Ranmn—-. Maman Pa ana LSN 

STAF ANGKATAN DARAT 

  

DIREKTORAT ADJUDAN DJENDERAL 

  

te 

1. 

1. 
1I. 

IV, 

Vk 

VI: 
VII. 

IX. 

al 

PENGUMUMAN 
Nomer: Peng- 22/11/1956 

Markas Besar Angkatan Darat memberi kesempatan kepada para Pemudi Warga Negara Indonesia untuk dididik mendjadi : . 
DJURU KESEHATAN 
Banjaknja tjalon2 jang akan diterima: 225 orang. Para pelamar harus memenuhi Sjarat-sjarat : 

- Serendah2nja beridjazah Sekolah Rakjat 6 tahun. Umur antara 17 — 20 tahun dan belum pernah kawin. - Berkelakuan baik (keterangan Pamong Pradja atau Polisi). Berbadan sehat (keterangan dokter). $ Tinggi badan serendah 2nja 1.50 m. ORI Bagi Pelamar jang bekerdja pada suatu Instantie diharuskan minta idzin / keterangan — dari Kepala Kantor jang bersangkutan. 21 2 7. Bersedia mengadakan Ikatan Dinas terhitung mulai tanggal lulus udjian penghabisan, untuk selama jang dipergunakan untuk beladjar atas biaja Negara, ditambah dengan se- kurang-kurangnja 3 tahuan. 
UN . : 8. Pelamar jang masih mendjadi tanggungan orang tua / wali harus ada idzin tertulis dari 

orang tua / wali, untuk masuk dalam Angkatan Perang. 9. Sanggup ditempatkan diseluruh Indonesia (surat pernjataan). 1 1 Lamanja Pendidikan Djurv Kesehatan ialah 1 tahun dan setelah lulus udjian penghabisan akan diangkat mendjadi pegawai negeri Golongan B2:1 P.G.P.N. 
Tjara melamar : 
Surat permohonan harus ditulis sendiri (tidak di-tik) dan disampaikan kepada: 5 l. Kepala Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat, Djalan Dr. Abdul Rachman Saleh  Dja- 

karta untuk daerah Djakarta Raya. 
2. Kepala Djawatan Kesehatan Terr. IL. 

Djalan Serdang 4 Medan: untuk daerah Sumatra Utara. 
Kepala Djawatan Kesehatan Terr. II. 
Benteng Palembang: untuk daerah Sumatera Selatan. 
Kepala Djawatan Kesehatan Terr. IL 
Djalan Ambon 5 Bandung, untuk daerah Djawa-Barat. 
Kepala Djawatan Kesehatan Terr. IV. 
Djalan Karang Asem & Semarang, untuk daerah Djawa-Tengah, 
Kepala Djawatan Kesehatan Terr. V. 
Rampal Malang: untuk daerah Djawa-Timur. 
Kepala Djawatan Kesehatan Terr. VI. : Djalan Djawa 9 Bandjarmasin, untuk daerah Kalimantan. 
Kepala Djawatan Kesehatan Terr. VII. . Djalan Sjahrir untuk daerah Indonesia Timur dan Nusa Tenggara. 
pan Mari lampi ran-lampiran : 

- Riwajat hidup- rangkap 3. £ : 2. Salinan idjazah da Na angka2 raport terachir jang disjahkan oleh kepala Sekolah atau Instantie Pengadjaran setempat rangkap 3. r 
3. Keterangan2 seperti termaksud dalam ad. Hi masing2 rangkap 3. 
4. Pasfoto 3 buah. 

Selama dididik para pelamar diharuskan tinggal diasrama dengan mendapat makan, Lin lengkapan, alat2 peladjaran dengan tjuma2 dan mendapat uang saku menurut surat keputusan K.S.A.D. No. 136/KSAD/Kpts/1951. / : $ ik Surat2 permohonan jang tidak memenuhi sjarat2 tsb. diatas tidak akan diperhatikan. Pendaftaran ditutup pada tanggal 3i Desember 1956 setempel post. 
Surat-menjurat mengenai Pengumuman ini tidak diadakan. 

Bandung, 21 - Nopember - 1956. 

WAKIL ADJUDAN DJENDERAL ANGKATAN DARA1 
R.S. GONDODIPOERO ' 

MAJ. NRP.: 15433, 
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SKIP PAMEIER aa monoers 
DITUNGGU DI "REX”! 

    

     

  

2 Berikanlah Musik | 
sebagai Hadiah | 

ba nngi : 

    
Musik adalah suatu Bkugerah,: lang digemari “oleh, setiap orang. Musik adalah pemberian berirama, jang bermutu tinggi. Sekarang tuan dapat mem., berikan hadiah piringan-hitam jang sangat digemari oleh sipenerima, sebab tuan ” berikan kesempatan padanja untuk memilih lagu pilihannja, bilamana tuan mempergunakan piringan-hitam hadiah dari Philips. 
@. Belilah pada agen pendjual Philips piringan-hitam? k (hadiah, diatasnja tuan bubuhi ukuran (type) dari. 5 Piringan-hitam jang akan diberikan itu. Ini tere panen pada harga. danfukuran “dari harga 

iasa (Rp. 45.—) sampai piringan longplay ja mahal (Rp 300,7) Ma 
r a 

IPiringan-hitam hadiah, Jang telahydiid dan 0 dibubuhi tjap, adalah” suatu 'pemberianj jang' sangat berharga dari tuan 5 : 
Dengan piringan-hitam ini sIpenerima dapas memilih, lagu, pilihannja padg age ivah 
Pp 1 padg agen pendjuaf 

  

     
  

  

  
  

SL WILL TRY TO 
FIND OUT WHAT A8 

MR, GAINES DOES WITH THE 2 
STRANGE BALL THAT FELL FROM 
THBISKYI THEN 1 WILL SEEK 
COUNSEL OF FRIEND ROY! 

AG 

Pi 

— Saja akan mentjoba untuk 
mengetahui apa jang dikerdjakan 
oleh tuan Gaines itu atas bola 
aneh jang djatuh dari langit itu! 
Kalau sudah saja akan mengada 

saja Roy itu! 
kan pembitjarag Tn teman 

Two-Shadow tu 
demikian fikir 

?” OPERATOR, GET ME TH 
COSMOS TRI-RESEARCH 
COMPANY - -HURRYI 

  

: 6 
— Operator, minta sam- 
bungkan dengan dinas pe 
njelidikan cosmos — 
tjepat! 

k23 

           

    

55 NESSIRI TILL SOON HAVE PLENTY He O' MONEY TO STOCK.MV RANCH cc WITH FINE CATTLE! sx. 
KAA 

      

      
& S.Ag eny 

— Ja tuan, saja segera akan me ndapatka, uang jang banjak se- 
kali utk. memperlengkapi peternakan saja dengan lembu jg ba- 
gus-bagus! (demikian fikir Pop Gaines). 
Pop Gaines berpikiran demikian itu, karena surat kabar jang di pegangnja itu memuat berita, bahwa ads satelit buatan jang hi lang, dan barang siapa jang dapat menemukannja da, mengem 
balikannja kepada Dinas Penjelidikan akan diberi hadiah seba 
njak 5000 dollar, 

  

“ 

  


