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- kaki-tangan kedua negara tadi jg| 

“solusi jang 

     no 

  

Rebo. 
resolusi penghukuman itu jang pula 
segera ditarik pasukan2 Inggris dan 

  

N. V. Suara Merdeka” 
na 
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kjoeld Djeng- IK. 
Berhenti | 

Dan Per naga Dihukum, 
Kata Sekola am N K.—Mesir Akan    

  

   
   

  

   

  

   

  

ik Darah tenghobisan 
: | harus diberi hukuman untuk 

pengeboman2 jang dilakukan- 
o banjak serta pendaratannia 

II Sovjet, Arkady Sobolev,. dalam 
Dikatakannja, bahwa ja 

dengan segera. 
eta an Inggris “dan: han menggunakan vetonja dua 

Perantjis dari antjamannja untuk |kali untuk mentjegah PBB agar 
mengadakan - intervensi 
djata telah menandakan, rentjai 
nja untuk : 
rusan Suez. 
dan Perantjis terhadap 
tak hanja mengantjam utk 
gunakan kekerasan sadja, 
telah melakukan 

  

  

PBB. Sebelumnja Sobol 

rut keterangan2 tefachir jang di 
"aka dapatnja  pasukan2 Inggris 

Perantjis telah mendarat di Me-| 
sir. Sobolev menjatakan demikian 
segera setelah sekdjen. Dag Ham sa, MAN kami berisik urang Kanin 
marskjoeld memanggil sidang DK 
supaja memetjatnja sebagai sekre 
taris djenderal Agra bila dewan 
tsb. tak setudju dengan politik2- 
nja di Timur Tengah. 

Mesir bertempur 
hg On Bon pang 

sob NNaA Keberoirra resmi 
kepada para wartawan, ketika 
D.K. sedang bersidang, katakan, 
bahwa agresi jang 2 diprovo- 
kasi: dari Inggris dan Perantjis 
dalatn menjerbu Mesir serta me- 
ngebom penduduk2 preman Me 

    

     

    

    

cv menga 
takan kepada D.K., bahwa menu | 

  sir jang tak bersalah adalah ber 
tentangan dengan perdjandjian 
Inggris/Mesir th. 1954, konvensi 
Konstantinopel tahun 1888 dan 
pula Piagam PBB. 8 

gangsterisme. 
Djurubitjara Mesir tadi seterus 

nja katakan: bahwa gangsterisme 
internasional itu merupakan suatu 
perbuatan pengetjut, karena ia 
dilakukan disaat Mesir masih ter 
libat dalam pertempuran melawan 

sedang . met 
Tapi kedua n 
barusnja AAN € 

jalah Israel. 

      

perfu guna nenokane (3. 
tam agresi ata. “mereka wan, 
  

Harga Karet si 
ngapura Naik 
COMTEL. mewartakan dari 

Singapura, bahwa harga karet di 
kota itu hari Rebo telah naik 
dengan 612 sen setiap pound di 
atas tingkat harga satu — dollar 
jang diliwati setelah terdjadinja 
krisis di Sa aa Hingga 
tengah hari t 
tika ANN Inggris-Perantiis 
kepada Mesir dan Israel  men- 
tjapai detik ekspirasinja, 
karet hanja mentjatat kenaikan 
sebanjak 3V4 sen. 

Menurut keterangan para ma-| 
kelar kontrak2 djangka pendek| 
dan pembelian2 spekulatif page 
petang hari Rebo bertambah .ke 
tika didengar kabar, bahwa pasu 
kan2 Inggeris-Perantjis telah m 
masuki “daerah Mesir sehi 
harga naik lagi dengan 3 sen se-|- 
tiap pound. Pasaran hari Rebo 
ditutup dengan tegas dengan tja 
tatan harga terdjadi 10514 sen 
per pound untuk karet mutu ter 
'inggi shipment Nopember, jakni 
tingkat harga tertinggi jang ter- 
tjapai pada hari Kan 

Mo- 
bilisasi Umum| 

  

J ordania 

  

   

  

nja diparlemen: pada tgl/.'30 Ok 
tober, telah berachir. pada djam 

untuk mendjawab ““setjara' tegas 

5 Lea dilantjarkan 

bersen- 'djangan “dapat melakukan kewa- 
na (diiban internasionalnja serta me 
'e Inutupi komplotannja 

“Tindakan?” Tagor nguasai Terusan Suez. 
Mesir ituf “Lebih tandjut delegasi 

meng Mesir di PBB, Omar Loufti, da-| 
tapiflam sidang DK katakan, walau- 

pengeboman2 
serta pendaratan2 manga ber- 
sendjata jg. memperkosa F Piagam | nunggu tindakan? 

untuk me- 

tetap 

pun Mesir tak mendjadi ang- 
gceta dewan tsb., sementara me- 

jang akan di- 

tah Mesir akan membela diri dan 
mempertahankan hak2nja utk. 
melawan aggresi. ,,Kami akan te 
tap mempertahankan sikap tadi, 

menurut pasal2 dalam Pia 

buat begitu dan melakukan hak 
membela diri”, kata Loufti. 

? Memebatagraai — Ekspedisl ang Smg. 

ambil oleh dewan tsb., pemerin-f 

    

   

    

    

    

jar dedtatolitaki ani) Deli ui anna Odia 5 Aa 

    

  

  

    

        
  

  

Kapa 

BERHUBUNG DENGAN 

| Peranfjis 
mn 

Djawatan Vrachten Conferentie 

Sementara itu dari Amsterdam 
Antara” kabarkan, bahwa ka- 
P3 al-kapal Rotterdamsche Lloyd 

tap akan melalui Terusan Suez. 
Keputusan ini diambil oleh pihak 
Direksi Rotterdamsche Lloyd 
ita pada hari Rebo. 

Djuga agen2 di Singapura 
'belam terima instruksi. 

Cormtel dari Singapura kabar- 
kan, bahwa agen2 kapal2 Ing- 
gris, Belanda, Djerman — Barat 
dan Italia di Singapura atas per- 
tanjaan Comtel menjatakan, bah 
wa merekapun belum menerima 

si apa-ana mengenai lalu 
lintas kapal melalui Suez berhu 
bung dengan krisis di Timur Te- 
ngah (Suez).   Hammarskjoeld djengkel 

dan niat berhenti. Aan 
Sek.-Dien. PBB, Dag  Ham- 

marskjocld, hari Rebo “mengata- 
Ikan bahwa mungkin ja akan me- 
letakkan djabatannja itu kalau 
semua anggota PBB tidak meng- 
hormati djandjinja untuk berusa 
ha melaksanakan piagam PBB. 

i Hammarskjoeld mengatakan hal 
ita dalam Dewan Keamanan jang 
ferus memperdebatkan krisis Ti- 
mur Tengah. Pada itu Hamumars- 
kioeld tidak menjebut-njebut Ing- 
gris-Perantjis, tetapi djelastah jang 
dimaksudkan adalah ke dua nege- 
ri ini. (Antara) 

Mereka umumnja belum mau 
berikan komentar, akan memba 
wa pengaruh apa dalam lalulin- 
tas perkapalan antara negara2 
(Eropa dan Timur Djauh — ter| 
| djadinja krisis di Timur" Tengah 
itu. 
Sementara itu Mitsui Shipping 

Line. - dari - Tokyo menjatakan 
bahwa maskapai tsb, telah me 
niampaikan instruksi pada kapal 
nja "Akibasan Maru” (berat 
6.745 ton) untuk tetap tinggal di 
Alexandria sambil menunggu in- 
struksi lebih landjut. Kapal tsb. 
sedianja akan melalui terusan 
Suez. 

Selandjutnja maskapai Mitsu' 

  

PENGUMUMAN RESMI 

| Oktober. : es Yaa 

ikangysi: 

Guy Mollet didalam keterangan- 

5.30 pagi”. ..Mesir telah menolak 

ketentuan2 dari seruan -jang di- 
tudjukan kepada mereka, karena 
nja serangan udara jg dilakukan 
oleh pesawat2 pembom dibawah 
komando Perantjis-Inggris kemu- 
dian dilantjarkan pada tgl. 31 
Oktober djam 18.30 waktu setem 
pat (16.30 GMT) terhadap sasa 
ran2 militer diwilajah- Mesir”. 

Berita dari Nicosia (Cyprus) 
mengatakan, bahwa Inggris dan 
Perantjis pada malam Kemis me 
ngirimkan pesawat2 pembom me 
reka untuk menjerang sasaran2 

militer di Mesir. Sebuah pernja 

taan resmi jang dikeluarkan oleh 

markas besar-markas besar tenta 

Ira sekutu di Nicosia mengatakan: 

»Serangan udara jang dilakukan 

oleh pesawat2 pembom dibawah 

'komando sekutu pada saat ini se 
terhadap sa- 

saran2 militer di Mesir”. 

Sebelum serangan itu  dilan- 

tjarkan, Inggris telah memberi 

tahukan kepada rakjat Mesir utk 

mendjauhi pangkalan? udara. 

sampai pemerintah Mesir mens 

rima baik usul Inggris dan Pe- 

rantjis untuk menguasai terusany 

Suez. Pemberi tahuan itu disiar- 

kan oleh pemantjar2 radio jang 

dikuasai oleh Inggris pada waktu 

|di Mesir sedang diadakan  per- 

siapan2 militer dengan sibuk- 

nja.. Pengumuman ini ialah sua 

«Batas , yaah da 

Hindi an ae jg telah": 3 sj 
“diumumkan, oleh perdana menteri FX 

SETELAH mengadakan sidang |tu penegasan, bahwa komando 
kabinet selama 5 djam, pemerin bersama Inggris- -Perantjis telah 
tah Jordania telah mengumum- | dibentuk. 
kan mob Sidang 
kabinet ini m berlangsung. | 5 1 resmi 

tri ama Ba Toh radja Konperensi pers 
Sebelum 
Hussein telah mengadakan per:| 
temuan dengan perdana menteri 
Jordania, Suliman Nabulsi mem- 
hitiarakan t | guna meng 
hadapi serangan Israel. 

Dalam pada -itu, presiden El 
Azhar. universitas teologi terting| 
gi dalam dunia Muslimin, 'mela- 
Jai radio Kairo malam. Kamis tel 
lah menegaskan kepada ' rakjat| 

di Paris. 

Konperensi pers resmi jg per- 

tama tentang operasi2 jg dilaku 

kan oleh Inggris-Perantjis didae- 

rah terusan Suez pada malam 

Kemis diadakan dikemeriterirk 

pertahanan Perantjis di Paris. 

Seorang djurubitjara militer me 

Ingatakan, bahwa mblock-out” to 

lah diachiri. 
Mesir bahwa "Doha lah kelrasi2 militer kini te 

wadjiban “saudara2 kalian”.| Dikatakannja, bahwa angkatan 

Gantarah 1 perang Inggris dan Perantjis ma 

  

sing2  mempunjai otonomi penuh 

didalam persekutuan, akan tetapi 

pada setiap tingkat akan diada- 

ikan integrasi. 

umi Dalam djawabannja terhadap 

suatu pertanjaan dia katakan, 

ORGANISASI apa aman L Aw. vimninannja kemungkinan 

Musitmet Mann onesia' hja akan dipegang oleh Inggris 

bola wa San Ta & ini kami setudjui”. Orang2 
kan dengan sangat ' epada se-|, ui "angtah 

mua organisasi Tn Pon iptek Inggris lebih. mengetahui 

Andjuran Mus 
limaatMagjji 

       

dunia umumnja orgal ma. Kebanjakan dari para per- 

nisasi2” wanita dana Barat | wira mereka mempunfai penzZ- 

dan Timur serta Timur Tengahfalsmn diterusan Suez, sampai 

chususnja, supaja berusaha seke-|sekarang, sedangkan pusat Ope- 

tal tentang berita mengenai ope-|' 

Pemboman Atas Sasaran? 
Militer Mesir Diakuai/Oleh| 
Komando Ingg.-Peranijis 

di Paris mengatakan, bahwa se-! 
rangan udara jg dilantjarkan terhadap sasaran2 militer di Mesir 
dipimpin oleh pesawat2 pembom dibawah komando Perantjis- 
Inggris. Pengumuman itu mengatakan, bahwa serangan udara itu 
eng pada diam 18.30 5 Mesir (diam 16.39 GMT) 

  

      

    

|Fesan Nasser 
da Presiden 

| MENGENAI pesan Presiden 
Djamal Abdul Nasser dari Mesir 
jang disampaikan kepada Presi- 
den Sukarno liwat Kedutaan Be- 
sar Indonesia di Mesir Latjuba, 
dari djurubitjara Kemlu didapat 
kabar, bahwa pokoknia pesan 
itu memuat isi ultimatum Inggris 
terhadap Mesir dan djawaban 
Mesir terhadap ultimatum itu. 
Dinjatakan, bahwa dalam surat 
itu Mesir menolak ultimatum 
Inggris-Perantjis dan akan menga- 
dakan perlawanan sekuat-kuatnja. 

Dzlam hubungan dengan kegen 

tingan di Timur Tengah ini le- 
bih djauh dapat dikabarkan, bah 

wa selain kesibukan PM dengan 

Wakil2 diplomatik Negara2 Ko- 
'ombo, Kamis siang kemarin 
Menteri Luar Negeri Ruslan Ab 

'ulgani telah menerima — keda- 

angan Duta Besar Amerika Se- 
rikat untuk Indonesia Hugh S. 
Cumming. Dapat: ditambahkan, 

sahwa dalam pertemuan jang «i 

'dakan dengan Duta Besar Me- 

sir serta Wakil2 Negara2 - Ko 
smbo Kamis pagi kemarin PM 

AH didampingi Menteri Luar Ne 
geri Ruslan Abdulgani dan Sek- 
en Kemlu Dr. Subandrio. 
(Antara). 

Demonstrasi Pani 
tya Pembebas Fe 

djoang Aldjezair 
ATAS USAHA Panitia Pembe- 

has Pedjuang Aldjazair Kemis 
vagi kemarin di Djakarta telah 
diadakan demonstrasi pemuda un- 
tuk membebaskan pedjuang Al 
djazair jang ditangkap setiara se- 
wenang2 oleh Perantjis. Demon- 
strasi itu di-ikuti oleh kira-kira 
1000 pemuda  peladjar dengan 
mempergunakan kendaraan iruck 
dan mobil dan mengambil djalan 
dengan melewati gedung Pemuda 
Djakarta, ke Perwakilan Aldja- 
zair, Kedutaan Besar Perantiis, 
ke gedung P.M. dan Kemlu. 

Kepada - Kedutaun 

rintah Perantiis jang 
penangkapan2 
cmimpin  pedjuang 

taan untuk Kedutaan 
sampaikan , melalui 

Eu ar Negeri, 
Ps 

ronstran? tsb., sedang 
(oan kepada PM diterima 

  

dan PPMI. (Antara). 

Ta Naa 
| Hloyd'Akan Tetap Mes) 
lalui Terusan Suez 
Djakarta-Vrochten: Conferentle Pelum || 

.. Menerima Instruksi Ae 

dan dilakukannja invasi didaerah Terusan Suez oleh Inggris dan 

paka kapa menanjakan pada Djakarta Vrachten Confe- 
kapal2 milik anggotanja akan tetap berlajar dengan 

Terusan Suez ataukah akan mengambill route 
#eluini Tanpa Harapan, pihak 'Djakarta Vrachten Conferentie 
tersebut menjatakan, bahwa hingga kini belum diterima instruksi 
apapun dari kantor2 pusat perkapalan 

don, Amsterdam dan lain-lainnja. 

Perantiis 

".h demonstran disampaikan per 
niataan jang pokoknja mempro- 
tos sekeras2nja terhadap  Peme- 

melakukan 
atas diri 5 orang 

Aidjazair 
pada tgl. 22 Oktober jbl. Pernia 

Perantjis 
Menteri 

karena Duta Besar 
jis tidak mau menerima de 

pernja- 

oleh perensi tsb. akan membitjarakan 
Wakil PM Rum. Panitia demon antara lain soal pemilihan DPRD. 

stran terdiri dari PORPISI, FPI 

penjerbuan Israel diwilajah Mesir, 

dengan 

jang mendjadi anggota 
baik jang berkedudukan di Lon- 

djuga berikan instruksi pada ka 
palnja bernam. "Mogamisan Ma 
ru” (berat 10.517 ton) ig sedia 
nja akan berangkat menudju 
(Port Said untuk mengurungkan 
keberangkatannja sambil me- 
(nunggu instruksi Jebih  Tandjut. 
"Nippon. Yusen  Kaisha” njata 
kan, bahwa kapal2nja pada saat 
ini tak ada disekitar Terusan 
Suez, tetapi maskapai tsb. akan 
memberikan instruksi apabila ka 
palnja "Akimaru” (berat 7.630 

  

Tilo: 

Rebo mengatakan bahwa penjer 
buan Israel ke Mesir telah - me- 
nimbulkan keadaan jang bisa 
meletuskan perang dunia dengan 
akibat2 jang sukar diramalkan. 
Menurut Tito, tindakan Inggris- 
Perantjis itu menegruskan tinda- 
kan dan agressi Israel sehingga 
merupakan suatu agressi oleh 3 
negara. 

Italia minta Inggris/Pe- | d 
rantjis hentikan inter- 
vensinja di Mesir. 

Italia malam Kemis telah meng 
kadrkan permintaan kepada Ing- 
gris dan Perantjis supaja meng- 
'hentikan intervensinja di Mesir 
dan mengusahakan suatu penje- 

Timur Tengah sangat menguatir 
kan rakjat dan pemerintah Italia. 

Nehru adakan pertemuan: 

Ceylon. 
: Perdana menteri India, Nehru,| 
hari Rebo telah "mengadakan per' 
temuan dengan komisaris tinggi 
Ceyloa, Sir Edwin Wijoyoratno. 
Pertemuan ini telah menimbulkan 

kemungkinan jang - dinamakan 
negara? Kolombo” mengadakan 
pertemuan untuk membitjarakan 
krisis "Timur Tengah. Tetapi se 
orang” djurubitjara resmi tidak 
bersedia menerangkan apakah 
telah diadjukan saran2 demikiar 

H 

dengan komisaris tinggi| 

spekulesi-di New: Dethi dentang js 

  

BERHUBUNG dengan dilan- 
tjarkan agresi bersendjata oleh 
israel, Inggeris dan Perantjis ter 
hadap Mesir dan kini sedang ber 
'kobar, tokoh2 politik Indonesia 
pada umumnja mengutuk per- 

buatan2 agressi Israel-Inggeris- 
Perantjis itu dan mengharapkan 

pemerintah dan- rakjat Indonesia 

segera mengambil tiedakan2 mem 

bantu Mesir setjara tegas. 

Hamid Algadrie, anggota 
nan dari fraksi PSI dan 

Seksi Luar Negeri, menerangkan, 

bihwa agressi itu tidak sadja me 
rupakan pukulan terhadap Me 
sir, tetapipun merupakan antja 
man terhadap angan usaha nega 
ra2 Asia untuk melepaskan diri 
dari ikatan? kolonial dalam se- 
gala bentuknja. Hamid Algadrie 

La melalui Lautan Merah dal menerangkan  selandjutnja, bhw jang sebaik2nja. Dari pemerin- 
lam minggu ini. Indonesia mempunjai  kewadjil eh Indonesia sudah semestinja 

ban ig lebih besar daripada ne| :,.. 1... 6 Na 
'gara2 Asia lainnia, diustru kare diharapkan, bahwa - pemerintah 

na Parlemen Indonesia diwaktu 
ig lalu telah mengambil resolusi 

. mengenai masalah Suez ig mej|ximal, terutama saluran diplo- 
Bisa Petjah Perang njokong pendirian Mesir, dan pel matik dan saluran PBB untuk 

8: merintah Indonesia didalam hall.coera menghentikan serangan 
Dunia . ini-telah mempunjai sikap jg sal, idyah tentara Ingceris-Perantiis 

PRESIDEN TITO dari Yugo- Sat tegas. Pun kita tidak dapat Rak Na Ne Na aa 
slavia dalam statement hari Melupakan  pernjataan Ag ang aeopananad 2 Magis an 

off Egypt” dari Preside, Sukar- 
no pada peringatan 17 Agustus 

ibl, 

pandang sepintas Jalu sadja su 
d?h nampaklah ada kerdjasama 
ie erat antara Israel disatu pihak 
dan  Inggris-Perantiis dilain pi 
hak. Dan mengingat bahwa agres 
sL itu mengant'iam segela usahn 
“ngsa2 Asia untuk "melepaskan 

(iri dari ikatan? kolonialisme da 
Jam segala bentuknia, apakah ki 
ni bukan waktunia ig tepat un 

D
i
 

lesaian setjara damai dalam kri- fast mengcalong persatuan  kemlmempunjai tjabang2 perusahaan- 
sis Timur Tengah itu. Dalam sehati banssa Indonesia jg sudahlnja di Indonesia (perkebunan, 
buah komunike jang diumumkan |senget kfia lunakan 'itn. emikiltambang-minjak, kapal2 laut, ka 
setelah sidang kabinet, dikatakanj»n Mr. Hamid Algadrie meniulpal2 udara, dsb.). Pukulan rak- 

ibahwa perkembangan terachir di|d?h: ketersngannia, jat Indonesia, terutama kaum bu 
D.N..Ardit, ' Sekretaris Dien- 

"rak, CC. PKK setelah mengetian 
veresdi Israel-Inggeris-Perantiis 

1 sebagai perbuatan jang  bia- 
Yah, .menjatakan bahwa tindakan 

orossi “itil harus dikutuk dan di 

Sikap Dan Bertindak 
lawan sekuat tenaga, tidak ha-' 
nja oleh Mtsir dan dunia Arab, 
tetapi djuga oleh seluruh megeri 
Asia-Afrika dan seluruh negeri 

didunia jang tjinta kemerdekaan, 
tiinta perdamaian dan  menghar 
gai nilai2 kemanusiaan. 
pemerintah dan rakjat Indone: 
sia terhadap soal Mesir sudah 
tiukup terang, jaitu berdiri di- 

pihak Mesir dan menghukum 
kaum agressor. 

Dalam keadaan seperti di Me- 
sir sekarang, rakiit Mesir dan 
seluruh dunia mengharapkan. per 
buatan pemerintah dan  rakjat 
Indonesia sesuai dengan  sikap- 

nja selama ini. Hal ini harus kita 
buktikan, dan sekaranglah waktu 

salu 

ada padanja setjara ma 

akan menggunakan semua 
ran jang 

sudah tersusun dalam  partai2 
dan organisasi, berhubung dgn. 
soal Mesir ini, jang djuga adalah 

Sikap! 

Peogokan2 Jang: berdjangka 
pendek dan pandjang jang sela- 
ma ini sudah disiapkan, harus se 

gera dilakukan terhadap perusa 

haan2 kaum kapitalis besar Ing- 
geris-Perantjis, adakan — mogok2 
protes di-pertambangan2 dan per 

kebunan2 “dan lain2 perusahaan 

Inggeris-Perantjis! Inilah — djawa- 
ban rakjat Indonesia terhadap 

perbuatan biadab kaum  agresor 
Inggeris  Perantjis. Soal — Mesir 
adalah. soal rakjat Indonesia diju 

ga, kemenangan Mesir adalah 

kemenangan Indonesia! Inggeris- 

Perantjis dengan kaum. kolonialis 
Belanda adalah satu komplotan, 
kekalahan Inggeris-Perantjis ada- 

lah djuga kekalahan Belanda! Me 
nangkan Mesir, kalahkan  Ingge 
ris-Perantjis! Demikian D.N. Ai 

dit. 

$S. MANGUNSARKORO, wa- 
kil ketua umum I PNI, menerang 
kan, bahwa serangan Inggeris 
dan Perantjis ini sebenarnja ada 
lah suatu letusan nafsu keingin- 
an mendjadjah jang masih hidup 
dalam hati Inggeris dan Perantjis. 
Letusann nafsu mendjadjah itu 
demikian bebatnja, sehingga Ing 
geris dan Perantjis bahkan mer 
djatuhkan vetonja didalam 
wan Keamanan atas usul jang   "Saja Bag Pn Ken soal kita sendiri, Supaja  me- 

sa | ap: 5 J 

sampai dimana dapat dipenuhi lenjapkan- segala” pertentangan 
dalm resolusi Parlemen dan si| 07 lebih mengeratkan persatu 
kap pemerintah - itu", demikianf annia untuk ambil bagian jang 

Harhid Algadrie. Ta' menambah venting dalam perdjuangan mela- 
Kan keterangan pula, bahwa dilwan Inggeris-Perantjis. 

Lumpuhkan perusahaan? 

Inggris- Perantjis di Indo 
nesia. 

Sudah lama kita ketahui bhw.: 
dibelakang agressi terhadap Me- 
sir berdiri kaum kapitalis besar, , 
terutama kaum kapitalis besar 
Inggris dan Perantjis jang djuga 

Hi dan pemuda Indonesia, ter- 
hadap perusahaan2 kaum kapita 
lis besar Inggris-Perantjis di In-   
donesia adalah langsung - memu- 
kul kaum agresor dan membantu 
rakjat Mesir. 

  

AI 
KT TOT UNI Ot TU 

Kairo Is   dalam pertemuan Nehru — - Sir 
Edwin itu. (Antara). 

PM Ali Sibuk 
Bitjarakan Agressi Is 
rael'- Irggris-Perantj!s 
Lengan Wakil2 Mesir 
Dan Negara2 Colombo 
PERDANA MENTERI Ali 

Sastroamidjojo Kemis pagi sangat 
sibuk berhubung dengan keadaan 
internasional jang genting karena 
agresi Israel, Inggris dan Peran- 
tjis terhadap Mesir. Pertama2 
pagi itu Perdana Menteri Ali 
telah mengundang Duta Besar 
Mesir Dr. Ali Fahmi Al Amrou 
si, dan mengadakan pembitjaraan 
ditempat kediaman Perdana Men 
teri di Merdeka Selatan sampai 
diam 069.00. Bisa diduga bahwa 
apa jang dibitjarakan pasti ten 
tang keadaan genting di Mesir 
pada waktu ini. 

Setengah djam kemudian Perda- 
1a Menteri Ali berunding djuga 
lengan wakil2 diplomatik dari 4 
negara Colombo, jaitu Birma, Sai- 
an, India dan Pakistan. Dalam 
yubungan ini dapat pula dikabar 
kan, bahwa hari Rebo Perdana 

Menteri Ali telah . mengadakan 
feeling dengan para Perdana 
Menteri negara2 Colombo lain- 
aja, tentang situasi di Mesir itu. 

Selandjutnja ,.Antara” 

pat kabar, bshwa Kemis 

ijam 17.00 kabinet mengadakan 
dang istimewa berhubung dgn. 
sentingnja keadaan dunia dewa- 
a ini sebagai akibzt agressi mi- 

'iter Israel, Inggeris dan Peran- 
j5 terhadap Repubiik Mesir. in 

'Gnesia menghukum agressi jang 

biadab itu. Sebelum itu Perdana 
Menteri bersama2 kepala2 Staf 
Angkatan “Perang menghadap 

Presiden Sukarno pada  djam 
13.30, untuk. memberikan lapo- 
ran tentang keadaan pada umum 
nja, terutama tentang petjahnja 
peperangan di Timur Tengah sc 
karang ini jang membahajakan 
perdamaian dunia. (Antara). 

  
KONPERENSI BAPERKI 

DJAWA TENGAH. 
.Konperensi Baperki seluruh Dja 

wa Tengah akan dilangsungkan di 
Jogjakarta pada tgl. 24 dan 25 
Nopemper jang akan datang. Kon 

  
menda- 

sore 

kian disiarkan oleh radio Kairo 

itu United Press memberitakan 

rangan2 angkatan udara Inggris 
sadja. . (Antara) 

Dalam Hubungan 

' SEMENDJIAK MINGGU 

rat merupakan tugas Djawatan2 

Negara2 ra2 Arab 
Akan Bertemu 
Utk Menentu- 
kan Sikep 

KEPALA? semua negara 
Arab tak lama lagi akan menga 
dakan pertemuan darurat untuk 

ngah dan mengambil sikap ber- 
satu untuk menghadapi krisis 
ita, demikian malam Kemis - di- 
beritakan dalam  komunike pe- 
merintah Jordania. 

Dalam komunike itu  dikata- 
kan, bahwa radja Hussein telah 
menerima undangan supaja me- 
1 gadakan pertemuan dengan pre 
siden: Chamoun dari. Libanon 
dan Hussein telah menjetudjui- 
n'a. Radja Hussein telah menil- 
non presiden Chamoun,  radia 
Feisal dari Irak, presiden Nasser 

dari Mesir dan wakil presiden 
Suria, Dr. Kudsi, dalam mana 

an bahwa pertemuan itu 
Ialah sanest perlu untuk mem 

maselah2 Arab dan 

Oitsoask 

Sisarakan   Dari Pusat Baperki akan datang 
(Siauw Giok Tjhan ketua umum 
| Baperki, 

mementukan sikap jang bersatu 

1 demikian dikatakan aa- 
am komunike tadi. (Reuter). 

    ras2nja didalam negara merekah 
masing2 mendesak pemerintah2| 
mereka mentjari. djalan penjele- 
saian dengan seger, dalam soal2$ 

Irasi di Cy yprus ada dibawah ko 

mando Ingeris. Djuru bitjara ni 

liter Perantjis itu memperingat 

mereka dengan djalan damai, del “1 behwa dia tak mengharap 

mi keselamatan kaum manusia) Aania kemadjuan2 militer jang 

didunia dan masiarakat sertm ru! Dia ka 

  

“eensioril dengan segera. 

mah tangganja chususnja. State-|takan, bahwa. kedua pemerint: ah 

ment. Muslimat ini dikel uarkan| telah menentukan saran2nja, 
berhubung dengan — rusuhnja kel akan tetapi alat2 militer untuk 
adaan dunia dewasa ini, : mel 
nurut Muslimat, an, lg Tide 
mungkin aka ae 
rang dunia L 

k | mentjapai maksud mereka itu ter 

salletak — dalam kekuasaan 

panglima. Demikian 

     
  

DARI PR SBPP didapat kabar, 
bahwa mutai tgl 1 Oktober PP 
SBPP meng-instruksikan — kepada 
seluruh: tjabang2nja di Indonesia 
untuk melantjarkan aksi boikot 
terhadap perusahaan2 pelajaran 
Inggris dan Perantjis ig ada di 
Indonesia. Instruksi aksi ini ada 

Di Indonesia Sudah Dimulai Aksi 
Boikot Terhadap Inggeris - Perantjis 

dan Dewan Nasional SOBSI ba 
ru2 ini berkenaan dengan per- 
soalan Mesir. 

Sebagai tingks at pertama aksi2 
Iboikot itu ditudjukan  terhadi p 
Iperusahaan2 pelajaran Inggris 
Blue Funnel Line, NISHM 

pada Jah sebagai konsekwensi dari pa | Sleepdienst, Radio, Holland, Dia 
Reuter. da pernjataan sikap PP SBPP'watan Pelabuhan bagian air dan 

listrik, Ocean dll. Perbum djuga 
telah mulai aksinja denga. anta 
ra lain memboikot pengisiaw mi 
niak kepada kapal2 Inggris-Peran 
tiis ig mendarat di Indonesia. Di 
dapat keterangan, bahwa aksi2 
boikot itu djuga akan ditudjukan 
terhadap perusahaan2 export dan 

  

Said-lsmailia Dan Suez 
Diserang? 

Pertempuron Sengit Di Gurrun Sinoi 
SEBUAH KOMUNIKE markas besar tentara Mesir menia- 

takan, bahwa kini sedang berkobar pertempuran2 sengit digurur 
pasir Sinai antara pasukan2 Mesir dan pasukan2 musuh. Demi- 

pada djam 12.42 GMT hari Rebo. Lebih djauh oleh radio Kaire 

itu pada malam Kemis jang mengutip komunike markas 
tentara Mesir, mengatakan, bahwa nesawat2 terbang Inggris ielah 

menjerang Iskandaria, Kairo, Port Said dan Ismailia. Komuniks 
Isb. djuga mengatakan, bahwa Suez diserang diuga. Dalam pada 

bahwa menurut kementerian angkatan udara Inggris rada djam 

03.30 GMT hari Kemis pagi, tidaklah benar, bahwa baik Kajro, 

maupun Iskandaria telah diserang, Kementerian angkatan udara 

ita mengulangi pengumuman mereka iang terdahulu, bahwa se- 

PLAN AAA AA ARENA LALAPAN ae 

Kampanje Pekan Irian 
Memadjukan Soal Irion Ke Sidang P.B,B. 

dan didaerah2 diseluruh Indonesia oleh Djawatan2 Penerangan di 
masing2 tempat diseluruh Indonesia dimulai 
Pekan Irian Barat dalam hubungan persiapan Indonesia 

memadjukan soal Irian Barat kepersidangan PBB. 
tekad bangsa Indonesia dalam menghadapi perdioangan Irjian-Ba- 

partai2 dan @eeurs rakjat setempat. 

membitjarakan krisis Timur Te-|- 

Tr PbtbtrtbtrrrrbrbtrrrrPrPPPPPP 

dariah - Pari 

Yang dapat ditangkan di Londor 

besas 

baik dari Aemrika Serikat, jang 
dalam keadaan normaal malahan 
bisa disokong oleh Inggeris dar 
Peranfjis. Karena itu terdjadilah 
perpisahan djalan antara ketiga 
negara tersebut jang pada umun 
nja pikiran ketiga negara itu biz 

: Ivolusi di Indonesia, tidak sedikit 

De-$ 

oleh Inggris dan Perantjis. Dgn. 
tidak. mengurangi penghargaan 
kita terhadap usaha jang sedang 
dan masih akan ditempuh oleh 
PBB untuk menghentikan pepera 
ngan, kata Arudji, nasib bangsa2 j, 
Asia-Afrika langsung dalam hu- 
bungan situasi kritis di “Timur 
Tengah sekarang ini hanja dan 
harus ditetapkan oleh bangsa2 
Asia-Afrika sendiri. 3 

Saja berpendapat kata Arudji, 
bahwa suatu konperensi kilat 
Asia-Afrika tidak mustahil dapat 
memberi sumbangan besar untuk 
memadamkan api peperangan jg 
tengah berkobar itu dan dapai 
menentukan tindakan2  kolektip 
keselamatan bangsa2 Asia-Afrika 
itu sendiri. Dimasa'jang telah su 
dah, semendjak petjahnja api re 

djasa jang pernah diperbuat oleh 
Mesir thd perdjuangan bangsa 

G 

Pe 
- 3 

7 Sg 

HARGA LENGGANAN: 

DLM. KOTA: ,Suara Merdeka” (dengan materai) — Rp. 13,— 
»Suara Merdeka”/,/Minggu Ini” Rp. 13,— 4 Rp.3:— — Rp. 16,— 

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

Harga Advertensi ,,Suara Merdeka” Rp. 0,95 per mm.-koloni. 
ANGGAU TA 5. Pa, TAHUN KE VI No, 215 ETJERAN : ,,Suara Merdeka” Rp. 0,75. ,Minggu Ini” Rp. 1,— 
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Ko cok? Politik Indonesia Mengutuk - 
Agresi Israel - Inggeris 

Benjak Dikemukakan Bana Supaja Negara2 A-A Segera Tentukan” 

Peranfjis 

menikam Mesir jang sedang ma 
ti2an membela hak dan kedau- 
Tatannja dari antjaman imperial- 
isme barat di Suez, suatu tikaman 
pengetjut jang melukai hati djan 
tung kaum Muslimin. Peristiwa 

ta, bahwa Negara Israel jang di 

dirikan dengan bantuan negara? 

barat, terang?an adalah didjadi- 

kan alat oleh imperialisme barat 
dalam mempertahankan  hidup- 
nja didunia sakarang, demikian 

Aminuddin Junus selandjutnja. 

Rentjana imperialisme 
Barat. 

Kedjadian ini selain dari dapat 
menjetuskan perang dunia Il, su 
dah akan menenggelamkan  Ti- 
mur Tengah kekantjah peperang- 
an jang dahjsat dan korbannja 
jang terbesar adalah ummat Is- 
lam. Dihubungkan dengan tindak   Indonesia melawan kolonialisme 

Belanda. Baik dalam rangka A-A 
maupun sebagai negara dan bang 
sa jang merdeka dan berdaulat, 
Indonesia sudah sewadjarnja me 
ngambil inisiatip jang aktip un 
tuk keselamatan negara dan rak 
jat Mesir jang sedang menderita 
terkaman kediam dari kaunyagre 
sor. 

Ini hanja mungkin apabila per 
satu- dan jang meliputi seluruh 
potensi bangsa Indonesia dapat|M 
dihidupkan kembali setjara pro- 
duktip dan efficient kedalam dan 
keluar. 

Partai jang saja pimpin( PSII) 
Jengan ini menjerukan kepada se 
uruh tjabang2nja bersama2 dgn.   sanja sama. 

Letusan nafsu mendjadjah ini 
ternd a sekarang membawa ba 
haja: kedua djurusan jaitu, perta 
ma, bahaja berkobarnja perans 
dunia ketiga ig mulai tampak de 
ngan tawaran tentara sukarela 
oleh Rusia dan RRT untuk mem 
bantu Mesir, kedua, bahaja ma 
tjetnja PBB jaitu badan interna 
sional tempat harapan seluruk 
dunia jg menghendaki perdama 
an. Disamping kedua bahaja Itu 
demikian Mangunsarkoro selir 
djutnja, harus diingat pula akar 
timbulnja kesukaran hidup dib 
berapa negara akibat dari timbul 
nja peperangan tsb. Lebih2 ka 
lau dipikirkan bahwa tehnik pe 
rang'pada zaman “sekarang ini 
tidak 'skan bisa dinilai akibat2 
nja ig sangat JIuas. 

Dadam mengingati hal ini se- 
muanja, maka hendaknja2 diselu 
ruh dunia jang masih bertudjuan 
sehat-haruslah- berusaha -bekerdia 
sama utk. “menahan berkobarnja 
peperangan dunia jg besar, baik 
via badan2 internasional sebagai 
PBB maupun dalam hubungan: 

(persatuan Asia-Afrika dan para 
pemimpin pergerakan seluruh pe 
rikemanusiaan . diseluruh dunia. 
Mereka ini djuga hendaknja mem 
pergunakan pengaruhnja' untuk 
mentjegah peperangan jang lebih 
besar. 

S. Mangunsarkoro selandjutnja 
menjatakan, hendaknja pemerin- 
tah selekas mungkin mendjalan- 
kan. persiapan2 dan mendjalankan   

dari London nada hari Kemis, 

dibatas kepada pangkalan? udara» 

Persiapan Indonesia 

ke-4 bulan Oktober di propinsi? 

dengan kampanje 
untuk 

Pembulatan 

Penerangan dalam rapat2 dengan 

Pidazo dan siaran radio, per- 

temuan2 dengan pers, penerbi- 
tan, pertundjukan  rakjat dan 
»ameran merupakan variasi tu 
Tas jang penting dalam waktu 
nendjelang Hari 10 Nopember 
'955. Di Djakarta dengan mela 
ui RRI tgl. 3 Nopember akan 
sampaikan pidato Menteri Pe 
lerangan, intervicuw radio - dgn. 
'ckoh2 jang representatif dar 
'olongan pemuda proklamasi, gc 
ongan suku bangsa Irian  Bu- 
rat, golongan Islanr dil. Demik: 
an siaran Kempen. (Antara). 

Situasi Angk. 

  

politik penghematan jang teratur 
disamping mengusahakan tamba- 
han produksi bahan2 keperluan 
hidup sehari2 oleh industri sen- 
diri. 
ngunsarkoro. 

Arudji Kartawinata, ketua pu 
tjuk pimpinan PSII, menjatakan, 
bahwa agressi Israel terhadap wi 
lajah kedaulatan Mesir terang di 
rentjanakan terlebih dahulu oleh 
Inggris dan Perantjis, dan bahwa 
aksi militer Inggris-Perantjis da- 
pat menjeret dunia kedalam kan 
tjah perang dunia ke-III, dan 
bhw suatu konperensi kilat A-A 
tidak mustahil akan dapat mem 
berikan sumbangan besar utk me 
madamkan peperangan jang te- 
ngah berkobar itu. 

Mula2 Arudji menjatakan, bhw 
langsung atau tidak langsung, ke 
rusuhan2 di Kowloon, penangka 
ban2 di Aldjazair dan keributan2 
di Singapura telah ditimbulkan 
oleh Inggris dan Perantjis untuk 
mengalihkan perhatian dunia, se 

Demikian antara lain Ma-j ., 

  bagai voorspel dari peranan me 
reka jang penting dan palsu dlm 
hubungan situasi sekarang di Ti 
mur Tengah. Serbuan Israel se- 
bagai agresor kewilaiah kedaula 
tan Mesir oleh Arudji dianggap 
setjara langsung atau tidak lang 
sung dan betapa litjinnja djuga. 
adalah akal buaja semata2. Dgn 
lain perkataan, kata Arudji, tin 
dakan Israel itu dipelopori oleh 
Inggris dan Perantjis jang ber- 
nafsu besar untuk menduduki 
Terusan Suez. 

Menurut: Arudii  selandjutnia. 
tidaklah mustahil, bahwa tinda- 
tan . Inggris dan Peranijis “tu 
“kan Ping menjeret seluruh du-   DaratSudahTe 

nang Kembali 
SITUASI DALAM kalangan 

Angkatan Darat jang beberapa 
waktu iang lalu tampak seakan- 
akan ,,tegang” dewasa ini sudah 
pulih atau tenang kembali seperti 
sediakala jang bukan sadja di 
Pusat djuga diseluruh daerah Ter 
ritorium Indonesia. Demikian Wa 
kil Kepala Penerangan Angkatan 
Darat Pusat Kapten Harsono ke 
pada ,,Antara” hari Kemis sians 
kemaren, 

Kestabilan suasana dan situasi 
dalam Angkatan Darat tersebut 
terutama sekali tertjapai setelah 
dilangsungkan baru2 ini rapat 
dinas antara KSAD dan Staf 
Umum Angkatan Darat dengan 
Panglima2 Territorium seluruh In 
donesia di Djakarta dalam mana 
diadakan pertukaran fikiran dan 
pemberian pendjelasan2 mengenai 
berbagai hal dan, masalah   unport dari Inggris dan Perantjis 

ig ada di Indonesia, ' (Antara). 

  

Lambaas Kebudejan 
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van Kunstenen Wetenschenpan” 

F Indonesia 
enootschap 

  
  

hasilkan tertjapainja suasana se- 
perti diterangkan diatas. (Ant.), 

jang 
dihadapi dan jang achirnja meng 

nia kedalam kantjah peperangan 
dunia III, bahkan dapat menje- 
ret seluruh potensi negara2 Arab 
dan Islam pada umumnja keda 
lam tekad peperangan djihad fi 
sabillilah untuk meruntuhkan kec 
kuasaan- ie di-la' nat oleh Tuhan 
daripada imperialisme — Inggris 
dan Perantjis dari seluruh permu 
kaan. bumi. 

Jang terang ' bagi saja, kata 
Arudji, bahwa dalam waktu sing 
kat, aksi militer ig buas dari Ing 
gris dan Perantiis akan menim- 
bulkan suatu situasi, dalm mc 
ra seluruh - negara . Arab pada 
chususnia dan dunia Islam pada 
umumnja serta  negara2.  Asia- 
Alrika sebagai tanda solidaritet 
dan simpati akan berdiri moril 
dan materiil Mbelakang " nusih 
besar ig kini mendjadi korban 
agressi, 

Sikap kolektip daripada Ing- 
gris-Perantjis, untuk  mem-veto 

usul2 Amerika dan Sovjet guna 
memutuskan perhubungan . ekono 
mi-keuangan terhadap Israel ha- 
nja mempertegas bukti kenjataan 
kepada dunia, bahwa aksi militer 
dan situasi kritis jang dihadapi 
dunia sekarang ini memang su- 

dah direntjanakan terlebih dulu   

ain2 partai/organisasi Islam se- 
sempat dan pada tingkatan per- 
ama untuk memberikan sumba- 
agan moril kepada Mesir, “al. 
dengan - melakukan sembahjang 
bersama memohon kehadirat Al- 
tah s.w.t. supaja kemenangan ada 
dipihak Mesir,  lenjapnja Israel 
dari permukaan bumi, terkubur- 
aja kolonialisme serta imperialis 
me Inggris-Perantjis dan kesedjah 
teraan bagi semua bangsa didunia 
jang tjinta perdamaian. 

Dr. Hadji Ali Akbar, sekreta- 
ris djenderal Badan Kongres Mus 
limin Indonesia, menjerukan ke 
pada seluruh ummat 'Islam Indo 
nesia supaja memusatkan perha 
tian ig sebesar- -besarnja kepada 
peristiwa “berdarah: “'jg' berlang- 
sung sekarang di Mesir dan Ari 
bia. Peristiwa ini“terang2an ik 
upakan suatu serangansjg:terki 

tuk. dari pihak  agressor Israel 
Ingaris dan Perantis- Korban is 

an2 kedjam dilakukan Perantjis 
di Aldjazair, terutama dengan 
penangkapan terhadap 5 pemim- 
pin Aldjazair, djelas merupakan 
rentetan jang telah diatur serapi 
nja oleh imperialisme barat. 

Hal ini djelas diesdari oleh 
A.S. jang bagaimanapun mempu- 
njai banjak kepentingan tidak sa 
dja di Timur Tengah, tetapi dju 
ga didaerah2 timur lainnja jang 
sebagian besar terdiri dari um 
mat Islam. 

Hal ini djelas disedari oleh 
hara perdamaian dunia A.S. ma 

dju dengan usul penjelesaian se- 
tjara damai di D.K. Usul ini men 
dapat sokongan dari Sovjet Uni, 

tetapi diveto oleh Inggeris dan 
Perantjis. Dengan ini blok barat 
retak, kalaupun belum akan dika 
takan petjah. Melihat  gelaga 

Inggeris dan Perantjis ia 
kita bertanja,  apakahs Ingseris 
dan Perantjis telah“siap” sedia 
memikul akibat perang jang me 

luas, terutama pura dengan tidak 
adanja bantuan A.S., demikian 
Aminuddin Yunus selandjutnja. 

Lakukan djihad terhadap 
imperialisme barat. 

Dalam menghadapi persoalan 
ini selandjutnja, Aminuddin Junus 
mengatakan, telah pada tempat- 

djihad terhadap Israel dan Nega 
ra2 Barat, biarpun sementara ter 
batas pada! djihad Ashgar, ampa 
manja dengan melakukan boikot 
umum terhadap Inggris dan Pe- 
tantjis dan membatjakan  gunut 
Ngzilah” bagi kemenangan Mesir   jaresunowdari peristiwa ini ialal 

Mesir Gan Arabia sebabai pusat 
peradaban, Islam dan setjara' t- 
dak, fikhsung menjkam “ “perasa: 
an kaum muslimin? selutuh “du 
nia, demikia, Ali Akbar. 
Dengan ini kamisiimenundjuk 

kan sikap solidsir terhadap ka 
wan seagama Islam di Timur 
Tengah das memohonkan kepada 
Tuhan Jans Maha Kuasa supaja 
menjelamatkan  daerah2 Islam 
itu dan menghukum segala p' 
hak agressor dengan hukuman 
ig setimpal dengan kesalahannjz 
itu. Seluruh kaum muslimi, dar' 
Teluk Parsi sampai kepanta: 
Laut Atlantik sedang bersiap2 
menghadap perang sabil. Marilah 
kaum muslimin Indonesia, kita 
tetap waspada dan bersiap2 me 

indinfkan sikap  setia-kawan 

dan setia “agama terhadap um 
mat seagama kita di Timur Te 
ngah. Demikian Sekretaris Dien 
deral Badan Kongres Muslimin 
Indonesia. Dr. Hadji Ali Akbar. 

Aminuddin Junus dari Pimpi- 
nan Partai Islam Perti mengata- 
kan .pelanggaran perbatasan Me 
sir oleh Israel, tidak sadja me- 
rupakan suatu bentjana terhadap 
kemanusiaan pada waktu ini, te 
tapi ia merupakan sembilu jana 
mengiris-iris diantung ummat Is- 
lam seluruh dunia”. Perbuatan 
itu adalah tikaman pengetjut dari 
belakang jang diberikan Israel 
terhadap Mesir jang pada waktu 
ini sedang menghadapi soal berat 
dan sulit mengenai masalah teru 
san Suez. Dengan ini telah 2 kali 
Jahudi melukai hati kaum Musli 
min. Pertama, waktu mereka me 

masuki Palestina dan mendirikan 

   

dan kehantjuran si-angkaramurkas 
b. Felah “datang waktunja peme 
rintah Indonesia sebagai negara 
jang penduduknja bahagian ter: 

ragu bertindak tegas dan meng- 
ambil langkah2 jang positif dlm 
memberikan bantuan kepada Me 
sir terhadap tindakan angkara- 
murka Inggris dan Perantjis jang 
ditamengi Israel ini, dengan me 
manggil Konperensi A-A kedua 
chusus untuk membitjarakan dan 
memetjahkan persoalan ini. Me-. 
lihat gelagatnja, saja pertjaja kon 

Sovjet Ulni, sebab bagaimana 
djugapun veto Inggris dan Peran 
tjis adalah tamparan jang me- 
malukan dimuka A.S. Ini adalah 
untuk ketiga kalinja Inggris dan 
Perantjis memukul muka A.S. di 
waktu jang achir2 ini, 2 kali di 
London dan 1 kali di Lake Suc 
ces. 

D.K. harus hukum lng- | 
gris-Perantjis 
agressor. 

Telah pada waktunja D.K. 
mengambil langkah2 jg kongkrit 
untuk menghukum Inggris dan Pe 
rantjis sebagai agressor jg mem 
bahajakan perdamaian dunia. jg. 
menodai Piagam PBB. Bila D.K. 
tidak sanggup, tak ada salahnja 
dipanggil Sidang Umum darurat 
Chusus untuk .memetjahkan per- 
soalan ini. Dan rasanja amatlah 
berharga bila Sidang Umum da 
rurat ini menindjau kedudukan 
Inggris dan Perantjis sebagai 2   

negara Israel disana dgn. sifat2 
Jahudinja, negara tjiptaan Bal- 
four. 

Kita tidak keberatan Jahudi me 
masuki Palestina, tetapi sifat Ja- 

dari 5 Besar dalam PBB jg telah 
membahajakan perdamaian dunia 
dan mengantjam kehidupan manu 
sia ini utk kepentingan mereka, 
dan kalau perlu menggantinja 
dengan jang lain seperti India, 

SUATNA Da7 ah Tj ANTA 

ini memperlihatkan dengan nja- 

  

nja: a. Ummat Islam melakukan 

besar beragama Islam tidak-ragu.. 

perensi ini akan mendapat sim- 
pati dan sokongan dari A.S. dan 

sebagai | 

sudinja harus ditinggalkan  di- 
“ar, .falehulu'lbaba — sudjdjada 
wa gulu hiththatun  magfirla- 
kum”, kata Tuhan dalam Our- 
'n. dia boleh memasuki Palesti- 

1a dengan sudjud dan minta am- 
sun kepada Tuhan. Kedua, dgn. 

RRT dan Indonesia sebagai ne- 
gara2 besar jang setia penuh ke 
pada perdamaian dan tjita2 ke- 
manusiaan dengan tidak meng- 
utamakan kepentingan diri sen- 
diri, demikian Aminuddin Junus 
achirnja. (Antara). 

Dulles: A. S. Disesatkan 
Oleh Inggeris-Perantjis 
Isrcel ,,Dibajar" Oleh Inggris Utk Serang 
Mesir Vgn Djandji Akan Diberi Bagien 

Jordania Dan Darusalam 
MENTERI LUAR negeri Amerika Serikat, John Foster Dul- 

les, dan pembesar tinggi lainnja telah mengadakan pertemuan 
dengan hanja wartawan2 Amerika untuk memberikan keterangan2 
fentang sepak-terdjang Inggris-Perantjis, demikian malam Kemis 
Ciberitakan di Washington. Menurut beberana harian A.S. jang 

lajak dipertjaja, dalam pertemuan itu antara lain Dulles menja- 
takan : 

“1. bhw Inggris-Perantjis. da- 
lam minggu jg lalu telah menjem 
bunjikan rentjananja dari padi 
A.S.,. bahkan telah memberikar 
keterangan2 bohong kepada A.S. 

“2, bahwa para duta besar 
A.S. telah disesatkan sehinggz 
pertjaja. Inggris-Perantjis sedanc 
mengusahakan suatu penjelesaiar 
dengan Mesir. 

3. bahwa attache militer Ing 
gris-Perantjis di Israel. 30 djam 
sebelum pasukan Israel menjerbu 
Mesir, sudah mengetahui lebih 
dulu apa jang hendak dilakukan 

  

diberitahukan kepada attache mi 
liter A:S 

“ 4. bahwa komunike Israel jg 
menjebut-njebut tudjuan penjer- 
buannja adalah Terusan Suez di 
maksudkan supaja Inggris-Peran- 
tjis mendapatkan alasan untuk 
mengadakan intervensi. 

“ 5. bahwa Israel mungkin di 
bajar” untuk bantuannja kepada 
Inggris-Perantjis itu dengan nanti 
akan memperoleh sebagian Jor- 
dania melintasi sungai Jordan 
dan  sisanja - Darusalam dalam 
pembagian Jordania antara Irak   oleh Israel, tetapi hal ini tidak   dan Israel, (Antara-Reuter),   
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ai Bemua” oran ea Nun 
gelap. Akan tetapi, untuk mendapa' ikan. ayal 

  

   

   

  

        

   
    

   3 (tisa) Party Speda-Motor dump. 
            

    

    

   
   

  

      

    

   

   
   
   
     

        
   

    

  

     

    

  

    

     

    
   
    
    
    

  

Didjual Seri Apalagi lantas ada keinginan Tani Jaka kom terdirr masing2 30 (tiga puluh) buah. Me b LN nek Ti nga 2 Na aa “sedang Na. : a. Pai disediakan untuk Bekas Pedjuang Bersendjata, | “Viekan keadaan sekarang mengatal Ta angg ke sederhanaan partai di Indonesia. Pikiran Bung Karno jang de- Party ke H 

     

b. dan keHHI disediakan untuk Umum. mikian ini, kita jakin bukannja Bung Karno menghendaki adanja Tjara penawaran: Iya 1» partai" dk Indosndn Isi Modena mnta Manan menutka 1. Penawar supaja mengirimkan penawarannja dengan sam- | dengan mengatakan Bung Karno ingin mendjadi diktator. Tetap   keadaan kepartaian di Indonesia 
sekarang ini, benar? tidak men 

eld), dialamatkan kepada : 

DJUALAN DUMP.” 
.M.K.B. Semarang. 1 

  

   

(2020   
     

  

    
    

jang luar Ya “banjaknja seperti 
5 £ : 

alat ntuk keselamatan negara, Padahal 3 
   aa mt 

   
   

    

    
  

  

    

  

    

    

     

    

  

  

       
     

! Kenidnn Men IN 'tudjuan 2. JAE Mm aintak 1 (ata) Party teta “Sedangkan ende WAN Ovi DARA MAAN RENA AN portal 0 bugiterpeda motor). di Indonesia ini membutuhkan penjederhanaan jang luas, | 33 nan penawaran mulai tgl. 1 November 1956 dan I-— — Kita rasa, di Indonesia ini paling den e yat?nja p: ' 20 November 1956, harus sudah | enam partai sadja, “Misalnja La Agai tangan Panitya. Islam, Pn 21 5 Ta - Per di 
4. Pembukaan penawaran akan, dilakukan oleh. Panitya di. |sengadja kita djadi an 3 aliran, kas AA An AR f K.M.K.B. Smg, pada tgl. 21 November 1956 djam | gabungkan dengan jang lain. "karena itu, sendinja pang .M.K.B. Smg., pada tel. : Ma Ta Dean tetapi ptakteknja akan berwudjud 6 partai, Dengan 

penjederhanaan demikian, dan djika partai? itu melakukan tugas- 
Inja dalam masjarakat jakni mendidik rakjat dan menjadari tugasnja 

  

5. Penawaran jang tertinggi menurut. Panitva, akan diberi- 
tahukan pada tgl. 26 November 1956, dengan ketentuari 

  

     
  

PL Ona en rn PARA £ ai pemangku negara, nistjaja kegelisahan rakjat seperti se- . kepada Pe jang bersangkutan harus membajar scon- 4 Ba ni akan (berangsur?) tilang, ag »      £ "of — — —  Natuurlijke-selectie terhadap partai2 dalam pemilihan 
tidak ada jang mergenuhi Jumum jl, rupanja belum menjadar 1 pemimpin? partai? ketiil 

awaran akan dibatal- |jang tidak mendapat suara. Mereka masih mentjoba2, siapa tahu 
- dalam empat tahun lagi akan beruntung. Tetapi | kenjataannja 

sekarang adalah sedemikian gelapnja, sehingga perlu sekali di 
harapkan adanja kesadaran pemimpin2 untuk menjederhanakan 
kepartaian di Indonesia. Kalau keadaan sekarang tidak berobah | 
dengan fjepat, kita kuatir kepertjajaan rakjat terhadap partai 
akan hilang. Konsekwensinja, akan pahit sekali bagi kita sebagai 
bangsa jang masih muda. 1 Be ib en Neng , 

      

1. Ketjuali penawaran, surat-menj: 
Kesempatan waktu untuk melihat. 
Kepada segenap peminat diberi waktu untuk melihat ke 
Mete ni hey ..Speda Motor tsb.”, mulai tgl. 1 Nov. 
1956 s/d tgl. 18-11-1956 tiap2 hari kerdja, dari djam 
09.00 s/d djam 13.00, selain hari Djum'at dan Saptu, : 5 an 
mulai djam 09.00 s/d 11.00 siang,  digudang ,,DJA- | Ki Ta LAGI-LAGI RAMPOK. 
KA: Pia itan No. 19 (Belakang gedung Hwa Yoe | a ar , ota Murtinah penduduk dari Kp. Plampitan) Semarang. ' 2. 

A/n. PANITYA PENDJUALAN DUMP. 5 SKETS2 DARI RUSSIA 

: DITU 

embre Semg. telah mengadu ke 
pada jang berwadjib, bahwa pada 

JASA R, UNDA. ' 
KA 1 En se Berhubung adanja berita2. pen- 

tgl. 27 Okt. "56 jbl. pada pagi | 
hari dirumahnja telah kedatangan | 

ting mengenai pergolakan di. Ti- 
NGAERAN mur Tengah dewasa ini jang ha 

| LETNAN 1 INFANTERI 

seorang laki2 bernama Bd. Orang 
itu kemudian dengan djalan keke 
rasan telah merampas uang. kon- 

rus lebih kita AN pembe 
j ritaannja, maka" landjutan serie- 

t Nrp.: 10915. Tae sdr, Hetami mengenai berbuat demikian itu pernah ki- 
u taun A. "Skets2 Dari Russia” kita tunda rim surat kepadanja jang maksud 

Nenen Inai dulu sampai besuk. Harap pem nja minta uang  sebanjak Rp. 

UNGARAN. 
Dari fihak jang mengetahui di 

dapat kabar, 

  
  

  

tan sebanjak Rp. 25,— milik Mtn. 

batja bersabar. 100.000, — . 

Menurut keterangan, Bd. sebelum 

RAMPOK DI DUKUH PANGGOL i      

  

| SUSUNAN PENGUPES TN 
ai di YU :HUI "UNION” 

bahwa pada malam — Susunan Pengurus baru Tih Yu 

       SEDIAAN (READY STOCK). 
RETHRUM 

DAPAT DILEV 

    

    

     
   

    

   

    
     

      

      

  

     
    

        
   
       

      

     

BR. SA R! “P 

UK-PY   
lan mengrusak dan kekerasan Ie, Badak. komisaris2: Go Sioe 
pula, dua orang berhasil memasu 

d. Persediaan terbatas, Tjwan, Loe Boen Giok kom, bag,   
   

  

Dalam peristiwa itu tidak terdja 
di penganiajaan suatu apa. 
PENGENDARA? BETJAK AKAN 

i MEMAKAI BAN LENGAN, 
| Dari kalangan Kepolisian Semg. 

ngan dan bola. 
Tan ANTI KERDJA LEMBUR, 
Mulai tgl.. 24 Okt. '56 SBPP hag 

SSPV telah “melantjarkan aksi 
kerdja lembur untuk memperkuat 
pendapatnja mengenai keputusan 

| 
  

kita peroleh keterangan, bahwa 

   

      
        

  

    
    

  

   

  

    

  

    
  

       

    

   

    
   

   

   

    

     

     

     

     

   

     
    

    

    

  

    
     

    

     

   

   
     

     

  

   

    

   
   
   

  

   
    

    
    

    

      

   

  

   
   

    
    

  

   

   
   
   
   

   
   

    

      

    
     

  

  

  

              
      

  
  

  
Kwaliteit tetap didjamin | 
Harga tetap murah!. 
Garansi tetap diberikan! 
Kerusakan dibetulkan dengan pertjuma! 

VULPEN untuk segala lapisan rakiat| 
Agen tunggal: ' 

N.V. INDOPROM COY. (INDONESIA) Ltd, 
DIL. GADJAH MADA No.21 DJAKARTA 

      
  

4 penamaan . 2 : .. : » Jam PALA ANAK EA GE ANANDA ek stpa 

t 

     Vau 
  

adalah agar ke-5 orang pedjuang terke- 

ru? ini, jaitu menangkap 5 orang 

Indonesia, hari Kemis pagi me 
“ ngadiukan protes jang sekeras2- 

nja kepada pemerintah Perantjis. 

SURAKARTA, 4 Nop. 1956: 

muda pemudi. 08,40 Tjeri i Akad. 08,50 naa Nda 09,00 Kebaktian 
10,00. Klenenga: i : : ag gan Siang. 1200 Si: 

13,10 
aa Mena 
Onesia. 17,00 Gelan 

Dan, 17,50 aa 
imbar Kesehatan. 18,30 Njanji- an Sutji. 19,30 Pengasah ah 2015 Irama Hawaii. . ran Mahabarata, 21,20 | 

Pen 
Malam Ma 

(Iandjutan). 

JOGJAKARTA, 4 Nop. 1956: 
107,30 Harry 
08,15. Missa Sutji. 

14,10 Suara Siang. 
Ksatria. 17,40 Seni 
Bee alaa 

etelbay. 18,30 Njanjian i 
19.40 Krontjong Keane 
Radio dengan Masjarakat, 
Djawaban Surat2, 
Malam, 22,10 Batjaan Buku, 

DJAKARTA, 4 Nop. 1956: 

Datang. 
Ii 
TJIREBON 4 Nop. 1956: 
Djam 06.30 Missa Sutji, 

2 
  

Bebaskan Pe: 
djoang' Al: 
djazairiah 

DALAM sebuah usul resolusi 
clang dimadjukan oleh sepuluh | 
anggata Parlemen Rebo matan, 
diputusan s€bagai berikut: Menjo 
kong sepenuhnja komunike ber- 
sama negara A-A di Perserikatan 
Bangsa2 .j eminta | djasa2 

  

. jang memin! 
“dari Sekretaris Djenderal 

PBB Dag Hammarskjoeld untuk 
menjelesaikan dengan Pemerin- 
tah Perantjis pembebasan ke-5 
orang pedjuang tersebut berseru 
ke) aa Parlemen Peran untuk 
mendesak kepada Pemerintahnja 

muka Front Pembebasan Aldja- 
zair dibebaskan dan diusahakan 
penjelesaian masalah Aldjazair 
setjara damai. 5 
Seterusnja berkenaan dgn tin- 

dakan pemeriritah- Perantiis  ba- 

pemimpin rakjat Aldjazair keti- 
ka mereka ini dalam perdjalanan | 
u'k memenuhi undangan Sultan 
Msroko. maka ,,Panitia Pembe- 
bas Pedioang Aldjarair" jang di 
Tukung oleh seluruh organisasi 
pemuda, mehasiswa dan 'peladjar 

| 
' 

  

      suda 

  

    KEADAAN DI TIMUR-TENGAH sangat kritis, 
perangan setjara besarZan dianggap 

Mesir. Kalau perang berkobar, sekalipun lokal di 
Natsir selandjutnja, 

Tidak sadja daerah Timur-Te- 
ngah, tetapi bahagian dunia lain 
di Eropah dan di Asia, akan me- 
rasakan tekanan dan akibatnja, 
(baik politis maupun ekonomis. 

Lagi pula perang jang lokal 
'tu sewaktu-waktu dapat mendja 
jar mendijadi perang besar-he: 

saran apalagi bilamana negara? 

sesar seperti Soviet Russia dan 
Amerika turut mengambil bagi- 
an didalamnja. ' Perang dunia 
ke-III bukan tidak mungkin akan 
petjah karena serangan Israel se 
Karang ini. 

Inggris dan Perantjis sedemikian 
itu tidak dapat dianggap ,,inter- 
vensi diplomatik” jang saja mak- 
sud diatas, karena ultimatum de- 
ngan antjaman untuk menduduki 
kembali daerah Terusan 'Suez 
dapat diartikan, bahwa dengan 
sikap sedemikian Inggris dan: Pe 
rantjis hanja membuka niatnja jg 
tersembunji selama ini untuk men 
duduki kembali daerah ' Terusan 
Suez 'sesudahnja Terusan ' Suez 
dinasionalisasi oleh Mesir: dan 
bukan: semata-mata untuk men: 
tjegah' meluasnja: peperangan « di 
Timur Tengah. 

Pelaksanaan ultimatum Ingge- 
maa, ris dan Perantjis itu malahan 

Ditanja pendapatnja mengenai djustru akan membawa Timur 

Ultimatum Inggris - Pe-   Achirnia panitia tsb. menuntut 
'upaia para pemimpin Aldjazair 
tu dibebaskan oleh pemerintah 
Perantjis, dan menjatakan bahwa 
remuda Indonesia tetap berdiri 
Tibelakang — perdjuangan  rakjat 
Aldiazair 10096 (Antera). 

ultimatum Inggris-Perantjis kepa- | Tengah kedalam kantjah pepera da Mesir dan Israel untuk meng- ngan jang lebih besar, karena 
hentikan pertempuran dan kalau pendudukan kembali daerah Terus 
tidak Inggris dan Peranfjis akan 29 Suez setjara militer oleh Ing- 
menduduki daerah Terusan Suez, | geris dan Perantjis menimbulkan 
Mohammad Natsir ' mendjawab:|aspek2 lain selain dari pada per 
.Ultimatum “jang diberikan oleh musuhan Israel — Mesir, dan 

Ihal itu dgn sendirinja akan “ada   

Nasser Kirim Pesan 
Kepada Bung Karno 

Mr. Latjuba dan memberitahu kepadanja tentang situasi jang 
Gkmbulkan oleh ultimatam Inggeris-Perantjis jang disampat- 

     
Pane 

— 
EN 

Jakibatnja terhadap: keadaan se- 
(luruh dunia. 
| Adakan intervensi diplo 
| matik. 
|. Mohammad Natsir selandjutnja 

2 1 ! 

(mengatakan, bahwa oleh karena 
tgl. 30-31 Oktober jl. Aja pr. krn 2 Nat ja th. 1956/1957 

ini harus dengan tjepat  ditjari 
1 5 : 2 : : 3 02,00 terdjadi perampokan diru- bagian se bola jang terbentuk 2 . $ Bg Ta ag Ga " 

sa, Keterangan dari Laboratorium menundjukkan tingginja kadar mah Kartopawiro, tinggal didu- haru? jini terdiri dari sdr.2 Mr. Rertalian Dgn Timbulhnj1 Serangan Israel penjelesaian dengan tidak me: 
2 ee 

kuh Panggol, desa Karangdjati, Maj. Muhono, penasehat: Liem : - : | nunggu lagi. Disamping itu para 
IN Batan Sa San pd d kah Ketj. Ungaran. Pada itu waktu Keng Koei, ketua:  Kwee Tjie Terhadap Mesir jahli negara tetap berusaha me- 

b. 1 drum terisi £ 35 kg. netto, dengan tertutup rapat (lucht dirumah K. stek: 2m aan Soen, Oei Tang Djien, penulis 1, | KEDUTAAN MESIR: mengabarkan, bahwa - Presiden | metjahkan persoalannja dgn ke 

5 £ : 5 jang tidak dikenal dan rpakaian II: Tjiong Ngo Liok, Tan Kong an an 5 . s ee 3 2 Ab, 2 3 Ea 1 T 
) $ prana. Seorang antaranja mem Khing, Go Gwan Poo, Jouw Poo Nasser pada hari Selasa telah memanggil Dutabesar Indonesia | pala dingin. 

c. Pesanan sedikitnja 1 drum. awa sendjata pistol. Dengan dja Tjoan, Supardi, Harry, Ong Tiong 1 ! Dewan Keamanan PBB harus 
selekasnja mengadakan intervensi “ 5 7 An k 
diplomatik selekas mungkin di 

Bg Nafi ta ki rumah K., sedangkan 2 erang senior: Souw Tiang Soen,  Licm 8 : . » : : g 1 
ea Pasi kepada: lainnja menunggu diluaran. Sete Liang Soen, kom. bag. veteran: |kan kepada Mesir dan penolakan ultimatum tu oleh Mesir. Cairo dan Tel Aviv. : Tan aan Ten, diheri SA Aa ARE, Ta San Pan pan stok pajie (Uktimatam tersebut dianggap oleh Mesir sebagai pelanggaran Bridalari suasana seperti ini 

.n : achirnja uang tunai sebesar “Rp. Kwee Tjie Soen kom. kesebelas. aa 5 : aa iemikian Mohs : Natsi 

KANTOR DANA Ha Pa Nan AN 200,— Yan barang? pakaian/per- ani Kwee Tiong Hie, Tjiong Ngo terhadap hak2 dan kehormatan Mesir serta sangat berlawanan Ba aa Natsir se LAN BO hiasan seharga Lk. Rp. 5,— Ol pelatih: dan sdr, Liem : ia 
mk 3 Bb Pn te 

DJA ia akmamamaaasa  GigOndol oleh rampok . tersebut. Liang Soen komisaris bag. Japa (dengan: Pi agam PBB. ekas mungkin memberikan Ola Pada waktu Mesir sedang 

berdjuang diwilajahnja melawan 
agressi Israel, Inggeris dan Pe- 

rantjis bersiap-sedia utk meluntjar 

kan serangan terhadap pihak jg 

sa2 baiknja kepada pihak? jane 
tersangkuran, supaia peperangan 
  

  

  

Djam 07,20 Taman Indrija. 07 agi meraju. 08,10 Ruangan ng 

inan Orgaan. 
dari Geredja. 

gembira. 12,15 Hiburan 
Mimbar Katholik. 

Muria. 14,15 

Siang. 
13,40 Hida 
Irama In 

ng Kepan 
Seni Karawitan. 1815 

22,15 Malam 
23,00 Penutup, 

Djam 07,20 Minggu gembira, 

09.15. Konsert 
2 . , untuk Or . 09,30 Dari tan  Tjirebon Selatan jang kini si “ 
5 ' Pen dengan. Agin Ujerg TT berusia 126 tahun dan inasih “hi- Babaaa Tenan" Nu GA MUNTJUL DENGAN MODEL? BARU Diah” AaA0 AenoreAa Utbimi dat SAP: 13,40 Aneka warna Barat. | 

17,00 Taman ' 

18,15 Buah Tjiptaan 

  

20.05 
21,10 

21,30 . 

Waktu Ditjetak Atjara Belum 

  

ghn Monroe, 08,30 Taman 

'orang keturunan Arab, jang oleh 
pendjabat2 di 
Sebagai orang jang tertua usia- 
nja telah meninggal dunia dalam 
usia 103 th. Ia dilahirkan pada 
hari 

1853. Menurut keterangan keluar- 
ganja ia meninggalkan beberapa 
Orang anak diantaranja seorang 
wanita 
tahun dan kini masih hidup. 

runannja tertjatat 163 orang ter 
pauk 

20, : Selama 
0.45 Weda |Assewad telah $ kali naik hadji 

tag hanja sekali. menikah, jaitu Manasuka | dengan suaminja jang : telah ' me: 
ninggal terlebih 
dah 
lorang tertua kedua didaerah ka 

Gaaronstroom dkk, aa 

Suara Daerah Kentjana, 
Reo 
1,1 
Serama dl, 

2 12,30 Seni Sunda Studio Djakar- Siteran |ta. 13,10 Suara Edith Piaf, 13,30 
23,30 /O.H. Chempaka Wangi. 

Pendidikan 
08,25 Kota Udang. 

Udang (landjutan), 

  

  

atsir : Perang Besar 
1 Diambang Pintu 

(Akibat Perang Di Timur Tengah Akan Terasa Djuga 
Di Asla—Negara? Asia Afrika Harus LekasBertindax 

demikian kritisnja, sehingga satu pe 
satu kemungkinan jang dekat sekali, 

kan oleh Ketua Umum Masjumi Mohammad Natsir atas pertanjaan 
Yimur-Tengah sekarang ini. Sebagai diketahui pada tanggal 29 Oktober jang lalu pasukan2 Israel dengan tiba2 telah menjerang Mesir dan menduduki beberapa tempat didalam wilajah 

Timur-Tengah, 
maka akibatnja tidak dapat diterka pada waktu sekarang jini. 

demikian diterang 
mengenai keadaan dj 

demikian Mohammad 

dan mengambil keadilan 
tanga, sendiri. 

Pemerintah Indonesia sencir 
selandjutnja diharapkan 

an-tindakan positip kearah ini, 

(Antar 

Pirngadi 

Rebo siang 

menggambarkan seolah2 ia 

tuengatakan, bahwa “de jure 

kedua, i, tak merasa perna 

tidak benar, 
Untuk mentjegah timbulnja s 

lah faham atau berbagai tafs 

kan Penad tgl. 15-10 jano 
lu, jang pokoknja berbunji. ba 
wa...,terhitung mulai tanggal 1   

  
  

    

    
       

  

    

  

erah itu, terutama . dalam. pemeli 
haraan bandeng. Sebelum itu me 
reka telah mengadakan penindjau 
an pada objek2 perikanan - darat 
dipantai Djepara, 

Tjirebon dikenal 

Rabu bulan Puasa ditahun     TUTUP 1 HARI. 
Berhubung dengan Hari Raya" 

India "Deepawali” 
pada tgl. 2 Nopember '56 semua 
Perusahaan2 dan 'Toko2 India di 
Kota. Semarang ditutup selama 
satu hari. 

jang sulung berusia 84 

Djumlah seluruh keluarga, ketu 

beberapa. orang wareng, 
hidupnja  Djiddah Esun 

dahulu,  Djid- 
Esun Assewad termasuk 

Tjirebon, setelah Hadji Ha 
penduduk daerah ketjama- 

luruh Indonesia di Malang pada 
tgl. 29-10 j.L, jang a.l. dikundju- 
ngi oleh wakil P.M. II Idham Cho 
lid, Menteri Agama  H, Moh: 
Hjas dan Gubernur  Samadikun 
oleh 'Wk. P.M. IL Idham Cholid 
telah dibatjakan amanat Presiden ' 

  

09,00 Siaran A.P, 10,00 
Taruna. 11,00 Prosa Minggu. 
Malande, 11,30 Orkes Lima 

12,00 ' Musik Siang. 

: 1410 O.funtuk kongres “itu jang berbunji ' dar mendjadi ' satu “ingatan.” 
kog Pena wangi Uandjutan). sbb: Pemuda, djuga pemuda Ingatan, bahwa dulu, pada per- Kn Hn Tn Suara S.M.P. 19,20) Ansor, tetap mendjadi harapan mulaan revolusi, mereka ber- agu2 Melaju. 19,30 Ruangan PP bangsa. Karena itu kitd harus ' diuan aktif - dalam angkatan KI. 20,15 Orkes Kr. Mutiara. 2115 Loan Tuang g 

Achlak, 21,30 Melody 
22,15 Melody Kota 

23,00 Penutup, 
muda pada waktu sekarang ini 
agak kendor, Ja benar, pemuda n   

da rta Mk xi ji 
URAT AMA NE TA LA Aa SOLAR   

nesia (M.K.I) 
rang jangj 

Jogjakarta telah memutuskan su- 
sunan pengurus baru jang ketuai 
oleh Mac. Arianto, sekretaris Her 
djani dan bendahara J, Sudirdjo. 

maka besok M, 
berkedudukan 
mempunjai koordinator? 
di. Semarang, Pati, Magelang, Su 
rakarta, Klaten dan Jogjakarta. 

Amanat Presiden: Pemuda Harus 
Tetap Mendjadi Motor Revolusi 

memang merupakan salah 
motor revolusi kita pada permu- 
laannja, 
salah satu djasa pemuda jg tidak 
akan dilupakan oleh sedjarah. 

motornja revolusi, tetap "masters 
of the game” dan djangan seke- 

menjajangi, bahwa keaktifan pe- | pendobrak,” 

              

PUTUSAN KONPERENSI MUDA 
“KATHOLIK. 

Konperensi Muda Katholik Indo 
sevikariat Sema- 

baru ini diadakan di 

K. I. sevikariat Semarang jg 
di Jogjakarta itu 

masing2 

satu 

Dan itu  memangiah 

Tetapi pemuda harus ' tetap 

Pemuda harus tetap 
'masters of the game” dan dja- 
gan sekedar satu barang ga-   

dalam 

1 supaja pat p k 
turut aktip dalam mentijari dia- utama Indonesia, jaitu A Tjong, 
lan perdamaian dan supaja sele Fighting Lee, Bobby Njoo 
kas mungkir, mengambil tindak Kid Manoppo dalam pertengahan 

Demikian Mohammad Nasir, 

"kemungkinan besar ja akan kera 
lama” (sebagai kepala Penad), 4 

mas:h mendjadi kepala Penad”. 

Menurut Pirngadie, baik me- 
ngenai jang pertama maupu, jg 

ran,, Let, Kol. Pirngadie meng- 
anggap perlu mengingitkan kem 
bali kepada release jang dikeluar 

la- 

Oktober 1956, kepala Penad (Pir 

  

1" TAN 

SEPAKBOLA DI STADION 
? SEMARANG. » 

Pada tgl. 3 Nop. dilapangan 
Stadion Semg, akan diadakan per 
tandingan sepakbola antara kes. 
Djakad Terr. IV lawan kes. Ex. 
PSIS dan tgl. 4 Korps Wasit 
PSIS lawan kes. ex PSIS. Penon 
ton akan dipungut biaja rata2 

Rp. 1—, 
DUNIA OLAHRAGA SINGKAT, 
SEPAKBOLA. Kes. Olympic 

Am, Serikat” telah menderita ke 
kalahan 1—0 lawan kes. All Ko 
rea dalam suatu pertandingan tg. 
31 Okt. di Seoul. Kes. sepakhola 
A.S. itu adalah dalam perdjala 
nan menudju Ke Aa pourne, da 
barnja dalam pertandingannja di 
Pe baru? ini kes. A.S. itu 
menang dari Kes. Djepang jang 

' langkanja tidak disebutkan. 
Seperti diketahui kes. “Djepang 

berhasil menjisihkan kes. Korea   djangan terus berkobar sekurang dalam babak penjisihan beberapa 
kurangnja djangan sampai men NK berselang. dala 3 langor ada hari Ming tijalar. : " 0 Men JA an aan Na alahkan kes. “Di Indonesia sendiri saja ja- Penang dengan angka 1—0 sewak kin, bahwa  rakjat Indonesia tu “pertandingan tadi diadakan 
menghukum agresi Israel terhi- di Penang untuk mentjari fonas 
dap Mesir terutama karena Olympiade Malaya. ta Israel jang telah mulai menjerang | Tanggal 8 dan 4 Nopember '56 Ps. S.S.S. Semarang akan melawat 

ke Klaten untuk mengadakan per 
.. tandingan dengan XiI-san H. W, 
| M. Solo, XI-san Bond Klaten, 

TINDJU. Empat petindju. kelas 

dan 

bulan Nopember ditunggu keda 
tangannja di Menado utk. melaku 
kan pertandingan2 melawan petin 

1) dju-petindju setempat. 

Tak Akan 
kembali Djadi Kepa- 
la Penerangan A.D.? 

BEKAS KEPALA Penad Pusat, Let, Kol. Pirngadie hari 
telah “membantah kebenaran berita jang disi arkan sebuah harian di Djakar txt »nggal 30-10 jang pokoknja 

(Pirn ad'e) menerangkan, bahwa 
1 pada kedudukan jang 
bahwa Pirngadie pernah 

SEsungguhnja ja sampai sekarang 

    

h ik ha int. memberikan keterangan kepada Si ap ovjet: 
s.k. tsb., hingga menganggap tuli 
san dalam harian itu mengenai 
dirinja seperti diterangkan diatas. 

D.K. Harus Segera 
Hertikan' A gresi Israel- 

a| Inggeris-k erantjis 
LI Dikatakan oleh fihak resmi 

Sovjet bahwa ,,Mesir mendjadi 
korban agresi negeri2 Inggris-Pe- 
ranfjis. Mesir diserbu oleh pasu 

h Ikan2 Israel dan diantjam | oleh 
a |pendaratan pasukan2 Inggris/Pe- 
“ Ikantjis”. Sovfet minta supaja DK 

  

  

  
PANITYA HARI PAHLAWAN, 
Untuk memperingati hari pahla wan pada tgl. 190 Nopember 1956 nanti di Bandjarnegara oleh mas jarakat setempat baru? ini“ telah dibentuk sebuah panitya jang ter diri dari 11 orang pengurus, 
Adapun susunan pengurus pani tya itu terdiri atas: ketua umum sar. R. Soemarto, wk. ketua sar, Soeprapto dari P.D.M., penulis sdr. Achmad dan bendahara" sar. R.H. - Hardjowinoto. “Sementara itu sebagai Ketua' badan 'pekerdja dipilih sdr, Soedarsg' wedono se- tempat, 

. - t a 5 il tindakan i ahk .IPBB , segera mengambil tinda 
bagi pengendara betjak di Kobes P4P tentang gratificatie th. '5h. mendjadi korban agressi itu. De Djuga Kakus Dja- Men) pOgt, menigtahkan Jang untuk menghentikan serangan2 ' 
Semg. dikandung maksud untuk Dalam hubungan peristiwa 'itu iki N P » " gung-djawabnja kepada KSAD, itu” 
diberi tanda ban lengan jang ber dari fihak Shipowners Ass. di SIARAN RADIO R. 1 TOIAN INASSET, di Objek Pe dan seterusnja KSAD telah me jitu”. 

” 
isikan kartu Keterangan dengan Semarang didapat kabar, bahwa "Re pa Selandjutnja dikabarkan, bah &  Inierahkan pertanggungan djawab U Be 

2 tulisan nama si pengendara, foto Sabtu siang telah diterima berita . - wa Presiden Nasser telah menazj tsb. kepad wakil kepala Pe- . 
2 bangka dan pemikk Rena Ma ae Yaka ding mengatakan: “Ina 06.25 role Nua Ketana NAN ban aa Mane, telah mengi nipuan mad" dalam hal ini ea Ke Undian Uang 

, S tangan dari pemilik betjak. Ada bahwa kapal? sebelum tgi: 27.Okt. bean Swing Time. 07,10: Orkes Gu an 2 anta ea PADA wakt la 23 ten Harsono. Demikian Overste Di k ta 

AT na : NS un maksud dari pada rentjana diharuskan singgah di Semarang, marang 07.45 Rajuan Ping Keron karno jg -berisi pemberitahuan waktu achir2 ini bebe Pir Sa Tang : kali tidak sat ja ar 

$ Menambahkan napsu Kaaha AagA NS tu jalah untuk memudahkan fi- tetapi seliwatnja itu tidak diwa dan Efiendie, 1200 -Gending Bek | mengenai situasi sekarang ini di|rapa orang penduduk kota Sura |! aa « ja Nan sekali ti Ps F1 egosikas ayan Dah paniecnaan,/ S ak Polisi dalam melakukan pe- djibkan berhenti : di Semarang. san diseling Klenengan 14,10 Gen | Mesir baja telah didatangi oleh seorang jp“Tsedia mendjawab pertanjaan 

P  nengelebbar halnanja diah, mo: s ngawasan terhadap pengendara? Tetapi dari tgl. 27 s/d ,31 Okt ding2 Beksan diseling Klenengan 2 Orang jang memperkenalkan “dir! 222, diadiukan kepadanja:- oleh Rp. 5.000,— 
Maa Lena Gita betjak. Peraturan itu akan men: tertjatat Ik. 9 'kapal jang tidak andjutan), 17,00 Taman Kanak? 1 sebagai pegawai Kantor Kota Be /WAKiI2 pers sekitar soil keduduk |»11935 218391 456671 76423 

1, niegarkan. badan : 1 tjegah betjak dikemudikan oleh singgah di Semarang jang me. Ketan Tana sengan kanak2. 1812| Sebelum mengundang Dutabe- Su na 5 aa ee fannja seperti disebutkan diatas |334058 420266 45721 157459 

Si 1 mapan naa pa ipa Mean ran JAE Ba na an 3 mai) barang2 seberat Lk. 3000 Tera ana 18,30 Obrolan pak sar Indonesia, terlebih dahulu Mean Panik Sa: aan dan sesgala sesuatu dalam hubu 152706 333644 18029 200912 

tedi Ena i j i enting £ SN 5 PRO SA al $ 2 : 1 
shee “Babi ae ita supaja umum jang akan mem PERKARA PEMBERONTAKAN Ban Da Ke Pen Nasser telah mengundang. Duta kan, bahwa kakus perlu dikuras | 27 dengan soal. tu. 45383 394141 157279 244467 aman diajalan. Tkrena ai pe | al BB, MLATEN SEMG, ma 2000 AAA Bana mana (besar Soviet, Jugoslavia dan In- (am, bahwa 1 at Sementara itu pihak Penera:1163264 291326 111662 16840 

aa : Pa aman Gidjalan, karena si penge-| Hari Rebo: jbl“ ' Pengadilan 21,00 Tjeramah. 2,12 Man jong (lia utk memberikan keterangan : Fa agan Angkatan Darat sendiri Rp. 1.000,— 
“1 5 Y mudi adalah orang jang mempu Negeri Semg. telah meneruskan Malam.” 2215 Eliburan dan Ka kepada mereka rengenai keada-|, Sebagai tanda pembajaran. un tas pertanjaan, menjatakan “se- 25549 89979 108204 97111 

PEN Djamu njai rijbewijs jang berarti sudah Sidangnjay mengenai perkara Pem : Pp -: : puja tah : nga -Ituk pembelian tempat sampah. d dn . 172595: 297343” 41294 

da3. data 
Ta Klasik. 23,00 Penutup. Tea k kriss:id 2 sendapat dengan keterangan 194797 

SERA IN Mengerti betul? tugasnja. Patut berontakan-di#Rumah “ Pendjara TN Boi. “oeitdr' krisis dil dan/atau biaja pengurasas: kaskon Tapaty deng : 2 na 659:314893(?) 110546 
LIK 3-5 DURABAJA diketahui, bahwa. Tiara ' demikian Mlaten Semg. jang dilakukan pa SURAKARTA, 8 Nop. 1956: Timur Tengah. kus. oleh orang tadi telah -dibe | Niperikah Aa Pa Aatoo4 S1 326 432613 403086 
ARANG JOGJAKARTA Ben en anna san Biorang Pee oaib Las2, Wals. 0690| “Selain kepada Presiden Sukar- (rikan kwitansi2 ja dibubuhi Tap aa maen dtg Dehadi 399559 379581 416945 399582 

: 2 TABRAKAN DIDEKAT terdakwa 'jang dibela oleh sdr Pa rn na NN ai "no, Nusser djuga telah mengirim sKepala Pyasatan, Sesak : Kan Pa Tana Se Hai A- 156699.-140099 304111..142018 
: £ g TUGU MUDA. $ wik Ik Khien sedangkan dar: bla 2 PN aa tama |kan pesan kepada Presiden Eisen|Besar Surabaja”: jantaranja ada | 99N- " Walt ang: spegalaper pa . 135770 435807 

PN ana kumis pagi jbl “didekat Tugu saksi djuga telah didengar 3 TO Won Mae Na n2 sama inabai Hb esai Mar djuga jang dibubuhi  tandasta- (taniaan jang, diadiukan usekitar 409455 28003 71773 355462 
uda Semg. . terdjadi tabrakan orang. Dalam tuduhan2nja jang Mata dani Ratan 18:40 Ta 5 Ta Pon nga Kepala Dinas Pembersih persoalan” Iatasit Gin PADA “338687. 64047. 36492 

$ Pi aa : . ataram (12 je ke Ha n Ne d ! Der, Pe Ol bni adanya Lia | 
Ia Loka ana Bra Ta 2 Tina dakan Op Djaksa, diantara Varia 1419 2 & Neta kal Tito dan Nehru (Antara). ae 1 Sebahdimang” diketahui akar sana 324709 164766 310401 

IS. Yap Tjwan Bing dari Ban nja takan “bahwa terdakw “Pay ONT ARE Sep cos aa a TE - : aan Darat LS 
dung jang dikemudikan oleh sopir pada tgl,.15 Djanuari "52 masinay 100 Pa ne men nia, Kemudian ternjata, bahwa' tem (nangkal'jang"'mentebabkam “Albe.' 167721 150700 406790 394119 Jaja nama Herman bin Salam dan atau setjara perseorangan dengan Ruangan pemuda y na tt Ts pat sampah tidak pernah. dikirim | baskannia »/Let-Kol.  PirndAdie: 107559 371763 179385 140578 

j ip NN AAN NE PENpE Tan en aa CE truck dari DPLAD no. 45-03327 direnfjanakan lebih dahulu ta Penak - kan kepada pembelinja, pun pe £ 5 : S95| 83 172094 

| 6 ulu telah Ruangan Wanita. 19,39 - 
dari kedudukannja sebagai kepa- 445951 131955 118348 

! | La Pan AN aa en Beat gatau menguasai 12 pu: malam, 1946 Kontak Ben an ID elantikan Ang- Bean Kaku dak pernah, dilla (Penad, ialah: sekitar penjiaran 323917 , 30209. 17811 

3 
ng dari Kalisari menudju ke tjuk sendjata pistol berikut lu : : j an pe cerdjakan. ntara 7 2 3 5 : ia 

h H3 IBoajong dan mobil sedan Itu Ga. runja Mata is Ben Tan denanaa, 23 Meja ana Ra, - h ja ( ) pembentukan panitia ad hoc-dan Hadiah dari Rp3 an Tebak 
| $ ec an oOron a n tang dari Pendrikan hendak ke dari Rumah Pendjara Mlaten, (andjutan). 05.00 Pen 2 3 gauta2#Konsti- instruksi KSAD untuk melakukan 230 100641 
| , 5 : $ #Bodjong pula. Tabrakan itu meng Perbuatan itu dilaksanakan dgn : ning Me & : Dewan Pimpinan ranting Pemu | pemeriksaan: atas diri anggota2 439992. 157562 85299 147721 

! FAN , : || jakibatkan mobil sedan tersebut kekerasan dan antjaman terhadap JOGJAKARTA, 3 Nop. 1956: -' tuante da Rakjat Tanggulsari jang dilAp iang ter kut dalam k 391729 162972 424849 384645 

| —.i Mt If pierseret sampai berobah djurusanvorang2 jang “bertugas pendjaga Djam 06.10 an anu" lagu? Ex: : reorganisir pada tgl. 26 Oktober |.” .7” 4 Lersangkut dalam ke. “96577 204712 380323 113750 

| : N/ z 4 Jaja dan mendapat kerusakan? pa R.P. Mlaten. Tuduhan? itu 'S€ba' tra, 06:35 “Musik Penie Ea 5. Ak Dil ki k P, 1956 terdiri dari sdr.2 Wagiman, |Vatan2 politik: peniiaran berita 24332 201550 353314 381816 

$ a an | a an an Y-49a roda belakang. Dalam ketje gian diakui terdakwa dan sebagi. 97,0 Lagu? 'kanak2. aan Toba an akukan XE- satimin, Kunuh, Suwito, Sukadis, Mana 'telah: menimbulkan ..he- 373426 153462 179654 437607 
| Me dah “Kabarnja itu terdakwa sua” Dalam Pada dang Pentjak. 1300 Sura S0. sidea ' Hesuk Fgl, 1O Sunarsih, Tuminah. Loh” dikalangan. A D.cehusnsnia.. 384706. 237980 14676 353907 

4 “4 $ x | . . Sebagai pe-- bri . : 
& A 

Oleh Direktur Kependjaraan Daerah Semarang, Pati, ||' kesatanan terletak — pada truek mimpin Peeban aka Pakai Des 115 Gaon. Seton MN EMu Nop, Di” Baodun 237572 152909 255358 312902 
Pekalongan dan Banjumas, akan diadakan lelang borongan tersebut, tetapi saat itu masih mentjeriterakan terdjadinja per--Seton (landjutan).” 17.06 Tjatatan Pp. g manaNen cc amnaneseNuanaNsanan..yenasamenKaranam | 310028 204348 94791 356177 
Ha bea acak untuk masa  Djammari s/d Diuni 1957 dalam pengusutan fihak jang ber istiwa itu pada tel 13 Thang SO Pekan... Studio Jogjakarta Nana Bana Mat aa Maan Aa era sasa nesama/saam | 257865 111603 69398 434313 Saingi Kaba Tega Bakat Un PN Pa Ian | RANTIN daa wa beserta temannja jaitu' 1740 Dikala Mada an OAAN Bing | PEMERINTAH: telah, meneri- | F# KAP VA G LO A TUNAAAN CATC CAAU:5 | 38316 277690 301400 429631 

jau pada tanggal: | | 0LU Lan 296 daa B3 ta ak an Tan 2 KaAM Minggu. 1830 Raju- ma laporan dari Panitya Pemerik | BALA Se Sesg ega menda senya Panama! Ma aa ANK ENAa mama sam emamanmasad | 4S4712 420475 51695. 389100 

| i : 1 £ . £ ria . an Sendja. 19,40 Raj i ! i Ii Re 
A. 3: HM 1956 dikantor Direktur Pendjara Pati untuk | | Olen BTL Ranting Bulu | Lor Sehagai mengaapKNBGNAi Atu ter, 20,15. Malam Meraju, 2040. Beli MAN bahwa sampai Ban Ph AA Pe ea maa 

C : HN x « - K3 3 | . 3 a & £ 
« US 2 4 

diam 10.00 Pendjara Pati, Kudus, Djepara, Rembang | langsungkan rapat anggauta BTI kim bahwa keadaan dijalan 5 Bika Papa Naa sa han diterima sebagai Anggota Konsti- | TEGAL PUR BOLINGGO 275708 204321 304852 231306 
dan Blora. 'Ranting jang dikundjungi djuga P. Mlaten pada waktu itu sangat 23.09 Penutup Kane tnante. Bhs kans ata Bekti notes 49769 153702 94771 281021 

: oleh Pemimpin2 BTI Tjab. KES BN ata sekali . dimana Tag 5 
MENOLAK JOINT STATEMENT KELUARGA MARHENIS BANTU | 16730 56296 241166 351568 

B. 13-11-1956 dikantor Direktur Pendjara Miaten-Sema- betah TAN Aang aan “aib metebia Naa Pingjasa sangat DJAKARTA, 3 Nop. 1956: Berhubung — dengan kenjataan INDONESIA. , PENDERITA H.O. 159856 169616 166232 122832 
djam 10.00 rang, untuk Pendjara. Mlaten, Bulu, Sa- tangkan tentang keadaan  BTI Selandjutnja — Hakim Bab Waktu Ditjetak Atjara Belum jersebut: diatas, maka berdasar- |, Dalam rapat plenonja Na - Dalam pertjakapan dengan. pe| 294905 251061 110931 297425 

7 « Iranti £ ngar- Datang. 2 Kundjungi' lengkap “oleh, Ketua2 ngurus PNG, tjabang Purboling 212536 306932 37557. 15 

k Amb Kendal, Demak dan Ranting Bulu, maka rapa - kan keteran £ 2 Nan at 3 3 2236 306 » 56047 

alga, Ambarawa, ndal, M3 g , pat de angan2 dari saksi2 . kan Undang2 nomor 2 tahun NA setelah membitjarakan go didapat keterangan, bahwa € 

Purwodadi. j3 | pg ar ba Ta megan Ta Tn Tn agak bertentangan TJIREBON, 3 Nop. 1956: 1956. juncto. Undang2 Darurat hal Toutine! Partai Buruh Tja- ni oleh P.N.I. Habang Purboling Nae Ta Teten Ina 

Pa maa Aa en ena maba) sengon boy babi pa NE SUN kerjam 06.10 Joe Loss. 06.35 Or- nomor 2 tahun 1956 Pemerintah bang Tegal setelah ban de. 29 telah dapat dikumpulkan: beras |/'4939 2339 Oslag Secore 

,' ag? 23 : b S C 255 - er 5 sabu 3 
- j 5 i 12 N 5 £ 23 5 

BA aa na 1Si9g KOS 
diam 10.00 untuk. Pendjara Purwokerto, Banjumas, ik 9ah digarap berdasarkan 'pemba- Si-Saksi lainnja. ' £ . Siang riang. 12,30 Krontj ve Tabo upatjara penjumpahan para Ag Ntanibat Indonesia-Rusia jang di Ketjamatan He tan Purbo: | 419342 135640 24478 198915 

2 Purbolinggo dan Bandjarnegara. | gian garapan supaja diberi kedu 4 BULAN PENDJARA KARENA du. 1310 Penghantar Na pan, gota Konstituante itu pada hari dibikin oleh Menlu Ruslan Abdul linggo 8 336366 447784 7235 $ 

: 5:4 ? | TN Sa Ben ag Hokka Te ANE PUN AN 13,40 Orkes Dupa Nirmala. Mg Dimw'at tgl. 9 Nopember 1956 wani dan Gromyko di Rusia baru? | “Beras sebanjak itu didapatkan | 147198 2161 74 PAR TEaa 
D. 35-11-1956 dikantor Direktur Pendjara I Pekalongan | ru sbb: SU LAI San DeNaia An dana Jang “dilakukan Ol MO AAN Siar ai TO Tama past, ditempat kediaman Guber- | “Menurut tindjauan Partai Bu- Sia Oo kumpulan jang Dis Han |,44774: 132177 168547. 349230 

djam 10.00 (Djl. Pelabuhan 106) untuk Pendjara Pc- j|- Oentungj Seer. Sdr. Saekun dan terdakwa Ke Be sidang 'Penga Orkes Kulintang. 1880 Trio pap Tut Djawa Barat di Bandung. | Menurut taan hersama Indonesia bing Parka ae Marhonis tia-| 46491. 358809 371761 125184 
kalongan 1/IL Pemalan Tegal dan Bre- | beberapa pembantu? lainnja. dilan Negeri Semarang pada hari ti Pemuda. 19 2 0 k pan Ben & Na mempunjai latar bela |c Aan dik ba di Ketj 1 

Eat 1 2 TB Ki Bea Borok Kemis tgl. 1 Nopember telah dipu sana. 20,15 Lagu? Minah ika | Upatjara pelantikan Konstituan Tenabi Dont han TNO nia" ai Met Bembangn lem barat Kanan B 
Dean i . TESC ta ANG. j gan membe ukum . Ban £ Ta i Taka i 2 7 1 ANDJARNEGARA 

F : : | Djumlah peredaran rokok. Es- pendjara selama 4 bulan pada ter Kn San Aa Bangun : pan aa Pn SAN ea Me da hg Mer un Karan jan ea na Tn & j 

Jang dapat diterima mendjadi peminat ialah Warga cort di Semarang dan sekitarnja dakwa K. tersebut. Djaksa M. Karangsembung (landjutan), won TU Pagi tel. 10 Nopember esok- Faterbamtonsi, Selapi TAG djalan masuk  karenanja. Dal Tea Me aU Raga Tana Mera 

203ra Ind ia dan/atau jang sero2nja milik Warga Ne- pada achir2 ini tampak sangat ku Sujud sesudah mengemukakan re Penutup Me tag nja digedung Konstituante  (Ge- 2ater Sit dju oleh Ruslan Abdul 'itu diteran ian aa Pan pada| HAMA TIKUS MENGGANAS. 

, Negara Indonesia dan/atau jang J Aa. rang sekali. Hal ini menurut kete @uisitoirnja memintakan hukus : V didjalan Asia Af: zani ternjata keliru, sehingga halia Giterangkan selandjutnja, bah| Menurut keterangan Djawatan 
gara Indonesia. rangan disebabkan alokasi jang An pendjara 3 bulan pada terdak z $ : dung Merdeka) didjalan Asia gani ternjata keliru, 28 Ti w antuan sematjam itu diusa | Pertanian Rakjat Daerah Banju- 

, 1 Binaan : , i 5 5 “3 daa tersebut membahajakan bagi poli|hakan terus hingga “setiap bulan mas, hama tikus didaerah  Ban- 

MN nan La | h La Mu B.A.T. kepa Pant TN Hakim Mr. Wur SEMARANG 4 Nop. 1956: rika 67 Bat UN tik bebas kita jang sebenarnja da Inja dapat ' memberikan bantuan djarnegara kini bertambah ari 

Surat2 penawaran tidak boleh diserahkan dibawah ta- La an Neng Pn Fandi daa ae NP Paper Jen « Djam 07,25 Diseo' Varia. 9810| Baik penjumpahan anggota MAU jam menghadapi Suasana politik beras dan bahan? makanan lain ganas. “Karena hama Ana ag 
ngan, tetapi harus dikirim dengan pos tertjatat. 'gian kepada para lengganan jang tuhkan hukuman 4 bulan ia dja Pet Pe Kn O.H. Suara (pun pelantikan Konstituante ter- internasional dewasa ini. au ah bia luas sawah jang mendapat kerusa 

5 5 ji Lana Sg $ | langsung  mendjual etjeran ber. ra. “Atas keputusan ini terdakwa Tjiptaan Hendel 101 TE 10,00 sebut akan dilakukan oleh Presi 2 Pa BN na Ra kan didaerah Banjumas dalam th 
Keterangan? lebih landjut dapat diminta dikantor-kan- kurang pula. Akibat dari pada itu menjatakan pikir-pikir, Merdu, 11,00 Njanjian Dig Tg den. Demikian diumumkan Pe- DJU AN A Dari ' Dinas Perikanan D: 1956 ada 6.539 Ha, Dengan demi 

tor Direktur jang bersangkutan pada tiap2 hari kerdja antara aan Be PA Tg | Aan LATAN Suhairi. 11,15 Irama Malaya. 1900 merintah. kabupaten  Purbolinggo didapat Ana linda Pa Manna 

s " 3 PT 2 bit 4 e alau lasa- 5 AA. 4 ts , ENENMONAEMU ETANELAPANE 1 IN 

djam 09.00 dan 12.00... nja para pendjual memperoleh! Dengan surat kepusan Residen Kn Genus Naa ekan Datang, TAMBAK RAKJAT DITINDJAU. Pee untuk daerah tahun ini ada” berdjumlah 16.859 
harga Rp. 23,25 setiap hos dari Semarang tanggal 20. Oktober Bersam 13 ag e. 13,15 Suara Serombongan. Nelajan dari Sega “ki paten Purholinggo ' akan di- KW. Untuk mengurangi adanja 

“Direktur agen, dan didjualnja, kepada 1956. ditetapkan, bahwa berhu- 14,10 Teng Min asu? tionghoa, ra Anakan jang terdiri 36 orang |mulai lagi penaburan ikan dipe hama tikus didaorah Banjumas 
Ag umum Rp. 24,—, kini harga tsb. bung dengan berdjangkitnja pe. an Tar A i Tea Njanji- jang “diantar oleh Tjamat, wakil Pe Pa An meliputi kawe jang dewasa kini mengganas itu. 

ependiarz D h kaan mentjapai Rp. 27-— setiap Mjakit rabies, maka sedjak kota Kepeemaangd "00 Gelanggang TJIREBON blatan penerangan “Ajilatjap, 129 SIA 0 Okton Ken in anesal oleh Djawatan pertanian  Rakjat 
Kepenc jaraaa aera bosnja. Dan harga etjaran setiap arnja surat keputusan tersebut 'nji. 18,15 Irama S eladjaran Nja Benua aan djawatan ' Penerangan Tjilatjap, s/d Oktober 1956, ialah: di tsb. diandjurkan kepada segenap 

, EA Gea PA & a03 paknja paling rendah Rp. 3,50. dalam daerah Kota Besar Sema dianan 1 Lage hong Mara 2 Lana ap aa Pe aon dandanan Kel en, ea Pen Tm sena dan Saka aon “apa 

: “semarang Menurut keterangan sebah2nja rang  (ketjuali Kabupaten Sema. Sendja (andjutan), 19:80 Irama | PENDUDUK TERTUA KE IL uan pada usaha2 pertambakan rak 10.000, Eee masing2 sedjumlah | ja sehabis panenan sadon dalam 

Ta Ha 35 alokasi kepada agen? tsb. diku rang) berlaku peraturan tentane. Bersarta Dig ba Rajuan MENINGGAL, jat dipantai Djuwana. Dalam pe 1g r ikan tawes berukuran | tahun Ini dilakukan penggropjo- 

« . rangi,. disebabkan pihak BAT pemberantasan  penjakit andjing ram. 29,15 Ketoprak NG. 1 aa nindjauan tsb. para Nelajan me P Ikan bersama dan meratjun  de- 
memberikan pula alokasi2 kepada Sila, -untuk waktu selama empat djutan). 28.39 Penutu ataram (lan Baru? ini seorang wanita ber merlukan' pengertian tjara2 peme J0 A ingan phosphor hama. 
PKPN dan kooperasi Kepolisian, bulan. : Gl Pp. nama Djiddah Esun Assewad se liharaan perikanan tambak dida- 

dai” daripada revolusi kita ini! 
Inilah harapanku kepada  se- 

mua pemuda, dan inilah harapan 
ku pula kepada pemuda Ansor,” 
Demikian amanat Presiden, 

Pedato2 sambutan telah diberi. 
kan djuga berturut2 oleh putjuk 
pimpinan G.P. Ansor K. H. M. 
Wahib. Wahab, Gubernur Dja- 
wa Timur, Panglima Divisi Bra- 
widjaja, Menteri Agama, P, M, 
Ali “Sastroamidjojo, ketua Parle, 
men Mr. Sartono dan ketua 
umum P.B, Nahdhatul Ulama, 

. 

TA (Antara) 

3 

& Le GR Kn 

sport | 

    

 



   
mengatakan siara 
dan Perantfjis saat ini set 
mantjar jang € Ta 
ini adala 

Dunia 1L Siaran ini 1 
ta2 besar, terutama 

siaran ini 

Sampai dj 
ri Rabu kea 
dikota2 jang t 
Laut dan didae 
di Mesir. I 
laporan? mel: 
terima di Kai: 
Amerika 
melaporkan | 
kota nomor 2 
inj tetap tenang, 
sebuah pesawat 
ga. Markas : 
sa Matruh ja 
Inkandariah 

D
P
 

Ma
 P

ane
n 

   

      

   

    

    

   

tenang. 
diterima pula 
da Tan 09. 

Me 

jang 

wab 

4 

eru- 

pasukan? “In 
sudah mengobar! 
sama didaerah Ter 
saat matahari tepok 
ini, 

  
T Ka 

Menilakong berit i mengenai 
peringatan jang Bana oleh 
kementerian na Inggeris 

  

1 
kepada ma su 

paja mereka mei Itu” 
ranger 2 
nana Ae aa 

tawan bina Beban 
mene 
aa Aap 
esudah batas wi: ultimatum 
Daan & Penuna kepada Me' 
sir habis. Seperti t Na Tagana 

  

kan 
di aan me 

an “bahwa dikeluarkan 
nja peringatan ini,.9 djam sesu- 
dah batas waktu ultimatum ha 
bis, rupa2nja dimaksudkan untuk 
menundjukkan 'bhw' batas TA 

Arta 
n 

. tu telah diperpandjang, dar bah 
wa Inggeris dam Perantjis aba2 
.. ag raga ng harapan 

mau Na sja 
Ta aa tuntut oleh kedua kedua ne- 
gara Barat ini. Sebagi . tih 
diwartakan. ANN) al. me 
nuntut Int empedu paten Iran AMS 

e 
supaja da Pebdi Kama el: 
hak dlandurkin sampai 1 mil 
na kedua tepi terusan  Suez. 

alau tidak, Inggris dan” 
tjis akan menduduki “Port Peran 
Ismailiah dan Suez. 

     
Kota Ia tentara Menp hari 

Rebo mengeluarkan sebuah 'ko- garia. Seperti diketahui, 
munike jang menjatakan bahwa j1949 

    

    
    

         

   
   
       

   
   

  

     

    

  

   
   

    

      

   

  

   
       

pertempuran hebat masih terus! 
La tah Al Auja de- 
kat Abu a, dimana pasukan 
Pn ea ad k 

serangan berturut-turut 
Selasa siang jl. dan Na 
kemarin. Pihak “Mebip “tek telah - me 
nangkis serangan? tadi, sa 
hak Israel menderita 1 
hebat, dea 44 
hantjur, 

UD Daru N 
menjerang lapang 
rsel dengan hasil2 ' 
sepala pesawat 

lang. kepangk 

rang adalah la 

  

di pertempuran temen $ 
diudara (. “dogfight”), - 

lah menembak di 
pesawat pemburu panda gas Is- 
rael. Ma jang 

Israel jang berusaha menjerang | 
pasukan2 dar. 

7. Pesawat 

      

   
panitia sai 
sedang men jer 

diatuh. 2 pesawat 
lami nasib ae MK Pembu 
pantjargas Mn i 

dia dan 4 mo 

ington, Mohammad . “Se 
lasa telah mengadjukan permi 
tari kepada pe 
Serikat supsja | 
tindakan urt 
tempuran Israel-Mesi 

    

   

   
   

   

    
   
   

  

       

  
paia Mendmorage 4 dari “ag 

eterusnja wartawan. Reuter mengatakan 

tk menerangkan hari Rebo bahwa ' 
ke segala dokumen rahasia jang di 

an Mma Ali ah jempan dikedua gedun 
pada pers, bahwa 

el tentulah tidak akan me- Na 
bil tindakan itu kalau tidak ' 

kan oleh negara2 Barat 
dan Perantjis) jg hen- 

menduduki lagi “Terusan y 

ikan permintaan itu, 

ar Pe- 

Rebo jang lalu. 
India marah terhadap in 
tervensi Inggrik "Perantpis 

Perdana menteri Nehru dari 
ndia hari Rabu telah memanggi 

wakil2 Inggeris. dan Peran: jis di 
New Delhi untuk menjatakan ke 

   

  

Kedutaan Mesir di Lon- 
3: ar ea sadja. 
aan sar Mesir di Lon- si Inggeris—Perantjis dal kri 
ri Rabu bekerdja seperti sis Israel—Mesir, Senen itu se 

dan akan tetap melaksana orang Gjurubitjara pemerintah pekerdjaannja — kalau tiada India mengatakan bahwa tin ak- instruksi dari Kairo, demikian di an  Inggeris—Perantjis itu adalah 
angkan oleh @jurubitjara kedu melanggar piagam PBB dan prin 

tersebut. Menurut djurubitja sip-prinsip jang dikemukakan 
H duta besar. Mesir di Lon- oleh konperensi A—A di Ban- 
tidak dipanggil kembali ke dung. Mg 

        

    
   

   

          

   
    
    

   
    

    

     

    

— Inggris & Perantjis ber- Moskou kutuk agresi In 
Keep utk  mendjadjah gris/Prantjis/Israel Ka 

. kemi . Mesir, ka- dap Mesir. 
senen, Hussein. Pemerintah URSS melalui Radio Natar Kamaluddin Hussein, Moskou menuduh Inggris — dan 

pendidikan Mesir merang Prantjis melakukan agr 
komandan Tentara Pembe- AAU TA : dap Mesir, Dalam pernjataan pe ' Nasional, Rabu menjatakan merintah URSS Akatanaa Sovjet imuka tjorong radio bahwa Ing »dengan keras mengutuk tindak gris dan Perantjis berkomplot an agresi Inggris- -Prantjis-Israel untuk mendjadjah kembali Mesir. terhadap Mesir.” Pemerintah So- aa ata Kamaluddin. mengata- Vjet ,,minta Dewan Keamanan ha isamping itu Peran- Trus dengan segera mengambil ti tjis. berkomplot dengan Israel: Gakan-tindakan' Haag Ienatjas 3 supaja menjerbu Mesir. min ditariknja kembali pasukan? 

Dara RN dan Israel dari Heri era esir, demikianlah pernja si Rob Bai ntara Mesir taan itu. Seterusnja pemerintah & Oo ela mengeluarkan URSS mengharuskan pemerintah2 omunike jang memerintahkan jang melakukan agresi itu memi supaja segala Fadayin (pasukan kul tanggung djawab akan aki- 
pasukan tugas istimewa, Na Pangan maa berbahaja daripa 

“mandoes”).dan para anggota Per 
lawanan Rakjat melaporkan diri Komandan pasukan? Ing- kepada satuan masing2. Major gris dan Perantjis jang Kamaluddin .telah memerintahkan akan mengadakan inter- supaja segala 'truck jang ada di vensi di Mesir, 
Mesir dikerahkan untuk mengum — Djenderal Sir Charles Keight- pulkan rekrut2 bagi Tentara Pem ley telah diangkat  mendjadi naa besar pasukan2 Inggris bebas Nasional: Mesir. 

Kedutaan2 Inggris & Pe-|dan Perantjis jg akan mengada- 
kan tjampur tangan didaerah ranfjis di Kairo membakar 

segala dokumen rahasia, | Terusan Suez. Demikian pengu- 
Djurubitjara2.  kedutaanbesar2|muman kementerian pertahanan 

Inggris dan PRA di ' Kairo (Inggris pada mala Ka 

“' Markas-besar 

    

  

| Hongaria Meng: Ula- 
PN nm Sovjet- Unie 

“55. Fasukan £ ovj aa Sudah Ditarik 
i| Lari Hongaria Pada 81 Desember Jad. “tk 
(Jae Tidak Akan Diusir Ogn Kekerasan— Dlm 
kertempuran Di Budapestsi2.500 Pasukan 

! Sovjet: Tewas — Hongaria 1 untut Pembubaran 
Pakt Warsawa —Ernoe Geroe Larikan Diri ? 

RADIO BUDAPEST Rabu menjiarkan manifesto bersa! 

| thony: Yana Lan 
| krisis 

     
   

      

tadi te- litu 

    

irantjis membakarnja pada malam Inj 

     

  

   

   

    
   
     

    

  

   

   

marahan India terhadap interven | 

merintah. perdana menteri 

    

'mimpin oposisi, dalam 
jelis Naa hari 

  

   
   

            

         
        

    

    

    
   

: Mn Pemanen Ine- | 
etis itu tidak sadja menjamping| 
ikan prinsip2 jang djadi dasarnja 

ik luar negeri Inggris, tetapi 
iga melanggar piagam 
emikian Gatka. menurut 

PR (Rsuten. ii 3 

AA. Aan 
Sidang Darurat 

Modjolts” | 

PARA DIPLOMAT Asia-Afri 

  

  

  

    
     

dolam PBB hari Rebo telah menp 
adakan pembittaraan2 mengenai 
hal memanggil sidang darurat 
Madiel: $ umum PBB tentang kr' 
sis Timur Tengah. Utusan Mesir 
di PRB telah menjatakan setudiw 
nia derean saran Yugoslavia ter! 
tang sidare darurat Hu dan har 
Ini toloh Aicakpan oleh herbasa' | 
dinlomat Asia-Afrika. — Menurut 
kabar. kebaniakan diplomat in 
dewasa ini sedang mennnraukar 
Instruksi dari nemerintahnia se 
belum mengambil tindakan «u- 
naia sidang darurat ita diadakan. 

Bisa Kobarkan 
Djihad Dari Lau. 
tan Atlantik Sam 

pa! T. Parsi 
PeringatanAmeritaKp4 

Inggeris-Perantiis 
'AMERIKA SERIKAT don 

kerasnja telah memperingatkan 
Inggris dan Peranffs  hahwa 
aksi militer . mereka didaerah 
Terusan Suez mungkin 
mentietuskan 

  
herapkan mendapat 
dari AS. 

Rabu.   hower .dan. menteri luar negeri 
A.S.-Dulles memandang aksi mi- 
liter Inggris: &: Perantjis jang - di 
tudiukan terhadap Mesir itu se- 

pertjaja terhadap p 

  

     

ka dan negara? Amerika Latin tah 

Inggris dan Perantjis kepada Me 

djukan sebuah resolusi jang pa- 

akan Mesir dan Israel itu masih tetap 
perang besar, terbuka. 

dan bahwa kedua negara Ero Mesir mempertahankan diri ter- 
pa Barat ini tidak bisa meng hadap agresi Israel. 

bantuan Mesir tidak lekas? 
Demikianlah berita ultimatum .tadi, kata Eden, ma- 

United Press dari Washington ka basi Inggris dan Perantjis ti- 
dak ada djalan 
mendaratkan pasukan2nja didae 

Pembesar2 pemerintah A-S. me sah Terusan Suez. Anggota? dari 
ngatakan bahwa Presiderf Hisen- p..resi 

em 

  

  

        

#ernj ataan | 
kden: 

Tidar 'Setadju Mara 
Dityap Sbg Agressor 
PERDANA 'MENTERI Ing 

'#ris Sir'Anthony Eden hari Ra: bulkan korban njawa manusia, te 

id 
dah,. .bahwa Inggris tidak usah 
(menaperoith--persetudjuan - dari 

petang mengatakan - dalam 
atonja dimuka madjlis ren 

amerika Serikat terlebih “dulu 
sebelum dapat bertindak utk 
pepaakagan sendiri jang  vi- 

“Eiden “mulai ber pidato pada 
jam 15.36 GMT — 11 djam Ie 
(Aa sesuuah. habis batas wakta 

ang ditetapkan dalam ultimatum 

ar. Dalam pidatonja tadi Eden 

ak hendak menerangkan bagai- 
ana rentjana tindakan. Inggs 
&- Perantjis di Mesir. Seterusnja 
den: mengatakan bahwa dalam 

Ing Dewan Keamanan Selasa 

I, Amerika Serikat telah menga 

a hakekatnja merupakan. pengu 

ukan thd Israel sebagai agreso". 

ygris tidak: dapat menjetudjui 

tndangan ini, kata Eden. Kata2 

ni oleh pihak eposisi disambut 
on :tertawa. Seterusnja PM- Ing 

iris mengatakan bahwa hal itu 
sudah diberitahukan melalui sa- 

luran2 diplomasi, baik di Lon- 
don maupun di New York (mar 
kasbesar PBB). 
Diterangkannja pula - bahwa 

susul Inggris dan. Perantjis ke- 
pada Mesir (— ultimatum) utk 

mengachiri permusuhan antara 

  

Sebagaimana diketahui, 

Tapi, kalau 
mendjawab 

lain daripada 

nempur Perantjis :,Jean 

(Pasukan2 jang diangkut 
Jean 

(Pesawat? Tn Memiboih Sagala Matjam 
Sasaran Militer Di Mesir—Penerbang2 Sukarela 

0... Sovjet Akan Membantu Mesir ? 
, “PESAWAT2 TERBANG Inggris dan Perantjis hari Rabu telah meluntjurkan serangan2 
pemboman. terhadap ,,segala matjam sasaran militer di Mesir”, Demikianlah pengumuman 
kementerian pertahanan Perantjis. Seorang djurubitjara kementerian tadi menerangkan kepa 
da pers, bahwa pemboman2 ini samerupakan permulaan daripada 

Tg didaerah "Terusan Suez”. Pesawat2 Inggris dan. Perantjis tadi menggempurnja hanja beberapa 
Imenit sadja setelah PM Inggris Eden mengatakan dalam parlemen bahwa bagi kedua ne 
gara Bara: ini tak ada djalan lain daripada me njerbu ,daerah: Terusan Suez”, kefjuali 

ja|bila Mesir mau tunduk kepada mereka. Sera ngan2 udara dilakukan 12 djam sesudah batas 
? | waktu ultimatum habis. 

“Hodto Kairo menjiarkan mna- 
Htam Kemis, bahwa pesawat2 pem 
bom pantjargas Inggris pada djam 
19.00 waktu setempat telah me- 
njerang ibukota Mesir, Kairo, 
Hai bom2 bakar dan bom2 
peledak Sebagaimana diketahui, 
kala letaknja tidak dalam dae- 
rah Terusan Suez. Menurut siaran 

NS tadi, pemboman ini tidak menim 

tapi menimbulkan kerusakan2. 

Berita UP dari Aldjazair me- 

ngatakan Rabu, bahwa kapal »e 
Bart” 

(38.750 ton). dengan mengangkut 

pasukan2 pajung dan satuan2 ten 

tara laut tugas istimewa (,,mari- 
ne commandos) telah berangkat 

dari Aldjazair hari itu. Kapalpe 

rang Perantjis ini bertolak pada 
ljam 5 petang (16.00 GMT) de- 

agan tudjuan: ,,Timur Tengah”. 
dengan 

Bart” ini merupakan 
,anasir2 pelopor”. 

at penerbang2 sukare 
la Sovjet 

Berita dari Darussalam - menga 

takan bahwa waktu wartawan 

Sovjet Sergei Andrevich dari 

kantorberita "Tass” ditanja apa- 
kah ia sudah mendengar bahwa 

pesawat2 pemburu pantjargas Is- 

rael telah menembak djatuh dua 
buah pesawat pemburu pantjar- 
gas MIG jang diterbangkan oleh 

penerbang2 Mesir diatas Sinai, 

ia mendjawab: ,,Tunggu sampai 

beberapa diantara peradjurit2 su 

  

s 

More: p: atan anBerhargaS Sambil! Dibibur | 
Ujungan, Kettnggalan! 

Sekali Mendajuas, Dua”Tiga 
Pulau Terlampau ! 

Dengan memesan 3 sINTAN BERLUMUR DARAH” 9 

djilid I dan Ul, djumlah tebal 172 Halaman formaat kantong. mu- 
ngil, omslag muka 3 warna berisikan reman sedjarah jang meng- 

sIgiurkan, Tuan bisa pula mendapatkan Hadiah2 Berharga de- 
ngan tidak diundi lebih dahulu, " 

HADIAH? ADALAH, SEBAGAI BERIKUT: 

5: Sebuah kain batik SOLO 
82: sebuah dasar badju gabardin 

110: sebuah sepeda sportmodel "Rambler” 

207 3 
509: 

6713 

    

   

Pemesan 
Pemesan 
Pemesan 

jang ke 
jang ke 
jang ke 

operasi Inggrs-Perantjis 

apa | Pemesan 

Pemesan 
sebuah actentas .kulit. 
sebuah radio merk ” Mutpby” Type 238F 

sebuah thermofles 
sebuah kemedja merk "Amco” 
sebuah kain batik 
sebuah mesin djait merk......o.. 
sebuah koper kulit 

sebuah kain kebaja tambah selendang 
dan kelom geulis. 

jaag ke 
jang ke 

Pemesan 
Pemesan 
Pemesan 
Pemesan 
Pemesan 
Pemesan 

jang ke 
jang ke 800: 

jang ke 904: 
jang ke 1111: 
jang ke. 1458: 
jang ke 1555: 

Jg Menjjela : : Me. 
nunggu Dan Jang 

Bersimpati 
WARTAWAN Antara” gi (Pemesan jang ke 1609: sebuah langganan madjalah setahun 

Amsterdam mewartakan Rebo, (boleh, pilih) 
bahwa berita2 tentang serangan | Pemesan jang ke 1771: sebuah vulpen merk "Pilot? 
Israel terhadap Mesir telah men (Pemesan jang ke 1888: sebuah arlodji gelang emas perempuan 
desak berita2 dari Hongaria dari merk "Titus" 
halaman2 depan harian2 di Ne- 
derland. 

Walaupun tak banjak diberikan 
komentar, tapi berita2 tsb. lebih 
banjak bersimpati kepada pilirk 
Israel jang menjerang daripada 
dengan Mesir jang diserang. Be 
berapa harian terang-terangan 
mengharapkan supaja Inggris & 
Perantjis menduduki daerah Teru 
san Suez, untuk memaksa Mesir 
supaja mau menerima baik pe- 
nempatan Terusan Suez dibawah 
kekuasaan internasional. 

Pemesan jang ke 2000: sehuah vulpen merk "Sheafers” 

Tuan dapat pesan lebih dari 1 stel. Untuk tiap stel pemesan 
diberikan 1 nomor pemesan menurut nomor arut wissel diterima, 

Pembelian buku "INTAN BERLUMUR DARAH” 1 stel a Rp. 12, 
hebas ongkos kirim berhadiah, hanja berlaku apabila langsung di 
pesan pada: , 

P5. Sinar Harapan” 
DJALAN PAMAGERSARI No, 51A/97 

BANDUNG. 

PESANAN ditutup pada tanggal 31-11-'5g dan hasilnja di 

  
India hari Rabu telah mentje 

la keras “agressi Israel dan ren 
tjana invasi Inggeris-Perantjis se 
bagai suatu pelangg: ran janp nja 
t, terhadap piagam. PBB. Seorang 
djurubitjara dari pemerintah In 
dia selandjutnja ' mengatakan 
bahwa tindakan2 itu adalah sa 
ngat berlawanan dengan prinsip 
hidup berdampingan seijara da- 
mai jang dikemukakan oleh kon 
perensi A-A di -Bandung. 

Menteri luar negeri Djepang, 
Shigemitsu, dalam statement res 
mi hari Rabu mengatakan bah- 
wa situasi Timur Tengah telah 
bertambah berbahaja dan bahwa 
PBB tampaknja tak sanggup me 

nama dan nomor pembeli dari seluruh plmesan buku akan di 
umumkan melalui siaran chusus jang dikirimkan pada tiap peme- 
san dengan tjuma2, Djuga hasil2 dapat diterima di-alamat masing2. 
Tidak diadakan surat menjurat. Pemesan nomor 2001 dan seterus- 
nja mendapat hadiah hiburan sekedarnja, 

oa 
PERGUNAKANLAH KESEMPATAN INI!!! 

DJANGAN SAMPAI KEHABISAN !!! 
B.A.) 

m
m
 

  

(“Remadja” 

NN ap me asta mama naa nan, 

Buku-buku Baru   karela kami menerbangkan MIG. 

Kalau penerbang2 sukarela kami 

(Sovjet) jang beragama Islam 

bertindak, mereka tidak bisa di 

tembak djatuh. !" 
Demikianlah kata — wartawan 

Sovjet tadi, menurut berita U.P. 
(Antara) 

  
3 

durkan sampai bilamana batas | 

waktu ultimatum  Inggris-Peran- 

tiis itu. Sebagai alasan utk me- 

nierbu den menduduki daerah 

Terusan Suez, Eden mengata- 

kan: ,uintuk melindungi daerah 

Terusan Suez”, dan ,.untuk men   Korservatif bersorak. 
Eden tidak mengumumkan diun 

tiegah meluasnja peperangan”. 

(A tara). 

nar dan berharap krisis 

A.S Tetap Berpegang Te- 

mengumumkan bahwa Jozef kar- 
dinal Mindszenty telah dibebas- 

.'kan dari segala tuntutan. 

ma Pengadilan Revolusioner " 
dan Pengadilan Sivil. “Reve si 
partisan2 sivil, jang menuntut : 
sudah ditarik kembali dari wilajah Hongaria pada tgl 31 De 
sember jad, Kalau tidaK, mereka akan diusir dengan keke 
rasan”, Seterusnja mereka men 
hapus, dan supaja tambang2 

usahakan oleh Uni Sovjet itu dalam tempo 25x minggu sudah 
'dioper oleh tentara Hongaria. 
P:M.Imre Nagy sementara itu 

Di- 

    
“bagai perdjudian jang tberbahaja 
dan nekat, jang tampaknja akan 
gagal. Diperoleh keterangan bah- 
wa ALS. tidak mengandung mak- 
sud untuk terlibat dalam lapa- 
ngan militer. A,S. chawatir bah- 
wa perbuatan? “kedua negara 
sekutunja . —itu-akan- menagem- 
blang - dan - mempersatupadukan 
Dunia Muslimin, dan akan me- 
ngobarkan suatu perang ' Diihad 
seperti/ Perang Salib dizaman jg 
silam jang akan menjerat: Inagris 
dan Perantiis dari Lautan Atlan- 
tik sampai ke Teluk. Parsi. 

. Angkatanperang Hongaria 

x Hongaria, jang mewakili 

supaja .segala. pasukan Sovjet. 

untut supaja Pakt Warsawa di 
uranium di Hongaria jang di 

Perang Dunia II antara” URSS 
dan negara2 Sosisalis lainnja. te- 
lah timbul ,,kesalahan2 dan sa- 
lah-pham2. 2 

"umumkan bahwa Mindszenty su- 
» dah. dibebaskan 
-pendjara dan pulang 

Pertempuran? didarat san kediamannja di Budapest. Ia akan 
Z8 “diangkat kembali djadi 

geredja Katholik Roma di Hon- 

k 1 |ma 

: volusioner dari tentara 

Ibesar tentara. Sebab2-nja tak «di dja Hongaria 

'Ipembesar2 dan ahli2 hukum pada 

'|tawan Reuter di Budapest, ' 

ISovjet: 5.000 lagi mendapat luka | 

     

        

    
     
    
   
   

  

    

ran Radio Budapest sementara, 
itu mengatakan bahwa URSS se 

dang mempertimbangkan kemung 

kinan guna mulai merundingkan 
penarikan kembali pasukan2 Sov 
jet: dari Rumania. 

Berita Reuter dari London me 
ngatakan bahwa menurut siaran 
Radio Warsawa malam Rabu jl., 
djenderal Ivan Turkiey, seorang 
bangsa Rus jang djadi panglima 

besar. angkatan udara Polandia, 

telah dipetjat. 

kembali dari 
ketempat 

kepala 

sedjak 
'ia dipendjarakan dgn tu- 

'duhan2 melakukan - pengchiana- 
tan, kegiatan mata2, mengadakan 

n|transaksi2 uang gelap dsb. Ia 
dibebaskan kembali dari pendjara 
tahun jl. tapi tidak boleh bebas 
bergerak. 

| Seterusnja disiarkan oleh Ra- 
'Budapest, bahwa djenderal 

jor Lajos Toth, wakil menteri 
k Ipertahanan I Hongaria, telah di 
“Ipetjat oleh ,,dewan militer re- 

Ernoe Geroe, Hegedus 
& Laszlo Piros melari- 
kan diri dari Budapest ? 

Berita United Press dari Buda 
ou, Honga- pest mengatakan bahwa menurut 

ria.” 'Toth baru 3 minggu jl. sumber2 jang patut Me 
diangkatnja, oleh dewan kepresi- disana pada hari Rebo, 3 orang 
denan. Telah dipetjat pula 3 pem pemimpin penting benan Peker- 

telah ' melarikan 
umumkan. diri dari Budapest dan menurut 

Diumumkan seterusnja bahwa dugaan mereka menudju ke Uni 

djaksa agung Hongaria Gyoergyi Sovjet. 
Non Selasa jl. telah dipaksa | Ketiga pemimpin 
berhenti dalam sidang dewan re- Andras Hegedus 
volusioner jang dibentuk — oleh hentikan sebagai perdana menteri ' 

Hongaria itu, menteri dalam ne 
geri “Laszlo Piros dan bekas se- 
kretaris I Partai Pekerdja Ernoe 

'sum- 

ber2 H takan, bah: "7 ON er2 Hongaria” NS Ag d Piros merangkap djadi . kepala 
LA ai Aan 3 saG : Na kepolisian rahasia Hongaria. Se 
Pen enan ae wan serdadu | kerusnja sumber2 tadi 'mengata- 

kan bahwa ketiga tokoh tadi te- 
lah meninggalkan Budapest dgn 

  
tadi ialah 

|mahkamah agung. Menurut war- 

luka. 
URSS bersedia ,,menin- |'“ 7 pi aa 
djau kembali kedudukan disertai oleh opsir2 kepolisian ra 

kan2 Uni Sovjet di |hasia jang tinggi kedudukannja. 

Berita AFP jang mengutip sial 

jang telah di- ' reta-api Hongaria”. 

Menurut dugaan, bangsa Arab 
akan memutuskan pipa2 minjak 
di Timur Tengah jang vital itu 
Ian akan memblokade Terusan 
Suez. Mulai 'dari Presiden Eisen- 
hower kebawah, pembesar2 A.S. 
menandaskan bahwa keputusan 
Ingaris dan Perantjis untuk me- 

nierbu daerah Terusan Suez itu 
diambilnja dibelakang punggung 
Amerika Serikat. Menurut kete- 
randan2 jang terdengar, kata 
pembesar2 “A.S:, aaressi Inggris- 
Perantjis terhadap Mesir ini sa- 
ngat membahajakan persekutuan 
mereka dengan ALS. jang sudah 
'bersedjarah itu. Belum pernah se 
teaang sekarang ini, persekutuan 
Pata '3-Besar Barat itu: Demi- 
kianlah a.l. tufs wartawan Uni- 
ted Press Donald J. Gonzales. 

NAN   

MA 

kan pemberian bantuan kepada 
jang mendjadi korban agresi. 

merupakan komentar 
antjaman agresi Inggris dan Pe 
rantjis terhadap Mesir, sedang- 
kan Inggeris dan Perantjis meru: 
pakan penandatanganan Pernja- 
taan Bersama tahun 1950 itu 
dan setelah Inggeris dan Peran: 
tjis dalam sidang Dewan Keama 
nan Selasa jl. memveto usul AS 
supaja diadakan penghentian tem 
bak-menembak antara Mesir dan 
Israel. Sekretaris pers Gedung 
Putih, James Hagerty, ditanjai 
oleh para wartawan, apakah' AS 
dalam keadaan di Timur Tengah 
sekarang ini menanggap  Israei 
sebagai agresor, Hagery .mendja' 
wab. bahwa ia tak hendak me 
nambahkan sesuatu apa kepada 
apa jang sudah dinjatakan oleh 
wakil AS dalam Dewar Keami 
nan Henry Cabot Lodge Jr, hal: 
ri Selasa jl: “ $ 
“Sebegaimana telah Baartakaa Maan Katana: An 

Cabot Lodge Jr.al. bahwa ,,ki- meneng. sekolah2 tinggi dan 

ta sebagai. anggota "Dewan Kea     

Sebagaimana ' telan Gitar Mat 
roerita Austria APA ari 

Fufirie G3 mengabarkan. bahwa 

“menurut ..pekerdja2 djawatan ke 
Ernoe Ge-'x 

roe sudah ditembak .mati oleh ' 
kaum pemberontak”, 

Siaran radio Budapest malam 
Rabu mengumumkan bahwa pe- 
rundingan antara perdana menteri 
Imre Nagy dan kaum pemberon 
tak telah dimulai hari Selasa. Ke 
tua panitia revolusioner, Judas 
Dudas, dalam perundingan itu th 
mengadjukan usul2 atas nama 
kaum pemberontak, Menurut ra- 
dio tadi, perundingan itu dilaku 
ikan dalam suasana jang baik. 

5 (Antara). 

manan, harus menjerukan kepada 

Segala anggota PBB supaja sege- 
ra memberikan bantuan agar pa 
sukan2 Israel itu ditarik mun- 
,dur”, Seterusnja ia, mengemuka- 
kan bhw kepala pengawas gen- 
titan PBB di: Palestina telah 
memerintahkan . supaja 'pertem- 
puran? Menetes tapi Israel 
tidax.mengindahkannja”.. 
Menurut wartawan" UP Donald 

:Gonzoles, pembesar2 AS terang 
A8 Iterangan, merasa dendam bahwa 

Ingoris dan Perantiis. ambil ke- 
putusan utk menierbu daerah Te 
rusan Suez tanpa memberitahu 
kannja kn Ag Ypnteri luar 

  
  Iongaria, Polandia & 

Radio Mosko x : : 0 Moskow menjiarkan se- 
buah pernjataan istimewa dari Mesir Minta 
pemerintah Uni Sovjet jang di , 

keluarkan hari Selasa j.., jang| DINAS PERS kedutaan-besar 

enjatakan bahwa pemerintah Mesir di Djakarta menerangkan 
Sovjet bersedia untuk menindjau (hari Rebo, bahwa para pembesar 
kembali kedudukan pasukan | Mesir pada malam Rebo jl. te- 

ec di Hongaria, Polandia dan menjampaikan surat tsb. di 
rania. Pernjataan pemerintah | yah ini kepada ketua Dewan 

“tadi berkepala Pkunportop Keamanan. ,,Pada djam 04.30 
Uni Sovjet dan negara 'GMT duta-besar Mesir di Lon- 

snacaa ti Pa 1 don telah diberi sebuah nota oleh 
jatakan bahwa pemerintah Inggris, dalam mana 

5 telah memberikan perin- 
12 kepada panglimabesarnja su Inggris menjodorkan sebuah ulti- 

'paja menarik kembali pasukan2 matum kepada pemerintah Mesir: 

jet diri Budapest, segera se A. Hentikan segala aksi pepe- 

E pemerintah Hongaria me rangan didarat, laut & udara. 
an keinginannja mengenai. B, Tarik kembali segala pasu- 

ni. Dinjatakan selandjutnia, kan militer Mesir sampai 10 mil 
wa Antar bersedia mengada dari Terusan Suez. 

58 u ee aa C. Terima baik  didudukinja 
ia tentang Iu Said, 

2 La daripada pasukan? jemnia dim, Sa, (semuanya di 
t di Hongaria. e dag : 

1 Ban menerangkan, wilajah Mesir) oleh pasukan2 

“bah a dalam hubungan sesudah Inggris. 

       

    

     

   

      

  

    
    

pemerinta 

       

  

   

   
   

   
   

  

   

   
    

  

    

  

    

    

  

  
  
     

  MAA Pa   

Spj. D.K. SegeraSidang 
Ultimatum ini doa sukekerasan oleh pemerintah2 Ing- 

paja Mesir sudah mendjawabnja 
pada djam 6.30 pagi hari Rebo 
waktu Kairo. Kalau. pemerintah 
Mesir menolaknja, maka peme- 
rintah2 “Inggris dan'  Perantjis 
akan ,,bertjampur tangan dengan 
kekuatan jang mereka anggap 
perlu guna  mendjamin  supaja 
tuntutan ini dituruti.” 

Pemerintah2 Inggris dan Peran 
tjis sebagai alasan bagi tindakan 
mereka mengadjukan: adanja per 
tempuran didalam .wilajah Mesir 
antara pasukan2 bersendjata jg 
menjerang dari Israel dan pasu- 
kan-pasukan Mesir jang memper 
tahankan diri. Baik alasan. ini 
maupun alasan lain, tidak dapat 
membenarkan aksi jang diambil 
oleh pemerintah2 Inggris dan Pe 
rantjis itu, Antjaman pemakaian   

gris dan Perantjis dan  bahaja 
bahwa dalam beberapa djam se- 
sudah ini pasukan2 Inggris dan 
Perantjis — dengan amat  me- 
njolok mata melanggar hak-hak 
Mesir dan Piagam PBB — akan 
menduduki wilajah Mesir,  me- 
maksa pemerintah Mesir untuk 
minta supaja Dewan Keamanan 
segera bersidang guna memper- 
timbangkan tindakan agressi Ing- 
gris-Perantjis ini. Sementara itu, 
dan sampai D.K. sudah ambil 
tindakan2 seperlunja, bagi Mesir 
tak ada djalan lain daripada 

gah Pernjataan Bersama 

Tiga Besar Bri.Th. 1950 
Membantu Korban AgresiDiTimur-Tengoh 

GEDUNG PUTIH mengumumkan Rabu bahwa Ameri 

ka Serikat masih tetap-berpegang teguh kepada pernjataan 

bersama 3 Besar Barat dalam tahun 1950, jang mendjandji- 

Pernjataan Gedung Putih ini: negeri AS Dulles Selasa jl. “me 
terhadap, ngatakan : kepada para diplomat 

sesuatu negara Timur Tengah 

Inggris dan Perantjis jang tinggi 

kedudukannja, bhw. ia merasa 
'ssangat tidak senang” - karena 
Inggris dan Perantjis tidak mem 

beritahukan kepada A.S.. menge 
nai rentjana pengerahan pasuk- 

an2 itu. Telah diketahui, bahwa 
Dulles ,,agak tjuriga” bhw Ing- 
gris dan  Perantfjis bekerdjasama 
dgn Israel dalam merentjanakan 
strategi mereka (Antara). 

Negara2 Aceh 
Ber - Siap Siap 
DALAM menghadapi agresi 

dari Inggris, Perantjis dan Israel 
ini, pemerintah Mesir hari Rebo 

  

sekolah2 lainnja jang sederadjat 
dengan itu, untuk memungkinkan 
para pemuda menggabungkan 
diri dalam tentara dan ,,tegak da 
lam barisan2 jang paling kuat 
untuk menjelamatkan tjita2 dan 
masa depan tanah air Mesir”. 

2. Memerintahkan kepada se- 
gala komandan bataljon pemuda 
supaja segera melaporkan diri ke 
pada kormandan2 tentara didistrik 
mereka masing2, atau kepada 
kamp2 Garde Nasional di mana 
mereka sudah terdaftar, 3. Me- 
merintahkan segala pemilik ken 
daraan untuk menjediakan ken- 
daraan2 mereka bagi komando2 
tentara setempat, guna ,,meng- 
angkut pasukan? dan perlengka 
pan Tentara Pembebas”. Berita 
Ep dari Kairo mengatakan bhw 
segala pasukan sukarela pada 
saat itu sudah berkumpul di- 
kamp2 jang didirikan ditiap2 pro 
pinsi Mesir, dan sudah siap sedia 
mempertahankan tanah air dari 
memelihara ketertiban. Alat2 sen 
djata dan amunisi sudah dibagi- 
bagikan kepada segala “satuan, 
btasi perintah komando tinggi. 

Sementara itu negara2 Arab 
lainnja jang berbatasan dengan 
Israel, jakni Jordania, Syria dan 
Libanon, sudah mengumumkan 
berlakunja keadaan darurat di 
wilajah masing2. Syria dan Israel 
sudah “sedjak Selasa jbl. meng- 
umumkan berlakunja keadaan 
darurat. Malam Rebo j.I. dikeluar 
kan dekrit presiden di Damaskus, 
jang menjatakan berlakunja hu- 
kum militer,   mempertahankan diri dan melin- 

dungi hak-haknja terhadap agres- ' 
si itu. 

Demikianlah isi surat pemerin- 
tah Mesir kepada Dewan Kea- 
manan, (Antara) 

  

AL wak na ab muka ba je BN BA Mn 

INI” No. 21 

  Ri BN Mena Le un an dan Gue Denah 

diangkat djadi gubernur. militer 
dan segala pasukan2 keamanan 

“ditempatkan dibawah kekuasaan 
nja. Mulai malam Rebo djam 
02.00 segala pesawat terbang di 

P.M., Sabri Assali 

ngambil tindakan2 jang tepa'. 
Pemerintah Djepang sangat mem 
perhatikan keadaan itu sambil 
mengumpuli keterangan2 jang be 

itu dapat 
Demi 

Kesusastersan Indonesia, Oleh Th. Loekita, untuk SMP/SGB-IH 
atau, SGA/SMA-I, harga... ena Rp. 4,— 

KUNTIJI Sari Peladjaran Tata Bahasa Indonesia untuk Smp/sGB 
(berdasarkan atas diktat Djeman Djepang jang memakai 
simbol S, TH, TTT, KAHA, EHA, CH, dsb.) 

delik T untuk 'kelas Ian ea P 50 
djilid II untuk kelas NI/III harga p. 2,50 

English Proverbs and Famous Expressions, untuk kelas Inter- 

diselesaikan setjara damai. 
kian Shigemitsu. 

Djepang diam2 dulu: 
chawatirkan nasib pela 
jaran melalui Suez. 

   

Djurubitjara resmi kementerian mediaie dan Advanced dari Pitman ..... Oa KEK Rp. 4— 
luar negeri Diepang mengatakan Pesanan tambah ongkos kirim Rp. 2 Pesanan besar men- 
Rebo, bahwa pemerintah Djepang| Sapat rabat bagus. 
tidak akan ambil sesuatu tinda- 
kan bertalan dengan sengketa 
Israel-Mesir, sebelum pemerintah 
mempeladjari dengan seksama 
masalah ini. Dikatakan bahwa 
pemerintah Djepang ,,sangat cha 

Toko Buku MATARAM, 
“Natan MA' PARAM 525, SEMARANG. 
    

  

jatir” senai ke gkina Ta kia 9 enttag.l Uti Toko-Buka! 
Lan Erat OBRAL dengan EXTRA 

laa Etiap” Tae “buku mendapat 2'ex bk. 
U Ina menghabiskan 
RABAT dan EX PRA P3 

Pernjataan Menzies dan 
Evatt tentang keadaan 
daerah Terusan Suez. | ALBUM TANAH AIR. 

P.M. Australia Robert -Men-kRabat: 10 — 25.ex — 2076. 26 — 59 ex — 304. 
zies mengatakan dalam  sidang| 51 — 109 ex. — 4070 190 ex. keatas — 50975. 
madjelis rendah Australia di Can Eferan per ex. Rp, 4,— 
berra pada hari Rebo bahwa R. PANDJIL.KUDAWANINGPATI 
pemerintah Australia tak mempu- pahlaw an dalam Babad Kediri dibikin dalam bentuk buku KOMIK 
njai tjukup fakta tentang keadaan | bergambar, untuk TEA — MUDA. 

daerah Terusan Suez untuk da- Ongkos kirim 5566. Pesanan pada : 

— Pa suatu  pernjataan Depot Buku ,,DHARMA" Aloon2 Barat sen 
engkap. PE AR aan 

0 Ta2 P2 “R2 Ma? S0 RN Pa Ra 2 Ia Dan 0 Sa LL PSA Wa Ba A.A TO “Tan “Ta “ia. 0 “Tn 0 “U,?   
      NN Pel 

Seperti mendapat kidjang teruit 

... mendapat keuntungan tanpa bersusah pajah. . 

Njonjapun akan “mendapat. keuntungan jang 

sedemikian, bilamana selalu sedia Delfia jang 

mendjamin kelezatan semua masakan serta 

lauk pauk. Minjak goreng Del- 

fia dapat dipakai berkali-kali 

dan tahan berpekan-pekan. 

  

Tanggung halal! 

  

Pjonunag rasa asli semua masakan!   “larang terbang atas wilajah Syria. 

  

Diantara i 

  
Yi 

Ta Ke aya mana pegang ' “sendok ' &“garpu —. Tuan 
perkutut:? Tim'Tylor ketemu orang? jg hidup ' dibawah" tanah” —' .Kissah 

He Njata: Pembunuhan terbongkar, oleh kata” Tjinta 
sb ) si 

ni 

Noel 5- Mob 

  

sinja: Tito, dari Lena djadi Pahlawan --Diktator 
gemar 

  

  

umumkan pada tanggal 10-12 -”56 melalui surat kabar, Alamat, 

   

   



       

  

   

    
P nzodal untuk Pembangusan f ia 

1 
1, 

& FR Ex 

  

  

Getas Mas 
Sangat Wandjar akan 

. menjembuhkan Segala 
Lea kalit dil. 

Perbotol N 

   

        

“Pada hari RA BU. £ ita A NOPEMPER 1956 akan diadakan A 
aah, Besar: untuk umum.   

  Lena dimulai pada jam? 9. mes la: “bertempat dia" 2    

  

    "2 

Bodjong No. 16 Semarang 
Adapun jang dilelangkan alah. Hy Kaju djati-pertukangan, 
Kajubakar dan Arang, terletak di Penimbunan? dari Daerah2 
Hutan :  KEBONHARDIO, MANTINGAN, SEMARANG dan 

5 RANDUBLATUNG. b 

Daftar kapling. dapat diperoleh di: 

Kantor Daerah Hutan jang bersangkutan : 

2 Inspeksi Djawaten, Kehutanan Bag. ke I “gi Bandung: 
- ” » i ap. RA ” 1 » Semarang: 

3 s0» IV ,, Surabaja: 
" Pena Djawptan Kehutanan se Djakarta: 4 

ra. best dan Tokek aa an 

N.V. Bank Denis 
. DJEMBATAN EKONOMI NASIONAL INDONESIA 

SELURUHNJA 
MODAL TETAPAN 2 , Berkedudukan di 

Rp. 2.500.000,— Bandung 
Meneiima uang tabungan (deposito) sbb. : 

dengan setoran sekaligus 
disimpan 3 bulan, “bunga 496 seth. 

  

    

      

  

| aabet d Talak diavtero aa | : 

  

   
       

    

        

  

SB
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aa
 

me 

      

  

            

       
      
       

     

  

       

    

    

      

            3 Pn nnoe 3O0 
“5 2 nm TOP “5 1 

dengan tjitjilan bulanan, mulai dari 
Rp Oa ani , bunga 670 seth. 

“ Menerima' pula uang dalam giro-rekening. 

DENIS 

      

   

Kahtor di Djakarta: 

bk Gadigle Mada T: 
BUILDING 

Menabung — 2 Ian 0 : 

—— maa ai ee wan 

ana ana 3 " 

Nusa dan Bangsi. . 5 Pa 
5 aa ia aa aib, ega : Saath 

    

DJAM UTK. PESAN TEMPAT: | IxI MALAM. PREMIERE ! 
“ap "Grand” di | "RE wa 1:00 9.00 (47 th:) 
"Rex". “Orion” 1 KA —h, 

Gris J Kr - Royal: 10. 1r2| , AN Pu djam 3.00 

"GR AND” —— FORTON 
3.00 - 5.00: Pa 900” th) | 

t Mn 
Ir yan - Joanne 

"THE: DARK AVENGER” 
Color by Technitol E Keane Sk era si | 

     

  

    

  
2 Ta G3 Tart) 

| EXTRA: SABAN SORE dj: 3.00 
EL Silvertra - L. Ruffos | 

"THE GUEEN OF SHEBA" |: 
"GRIS” 5.00 7.99 9.00 43th) 

M. Budhrasa — Fifi Y, F 
Ms. Priady — Eliya — Ab. adi 

"SIAPA AJAHKU” 

PLUX" 500715915 (17 2 
| Extra: BESOK SORE 1 

(Widescre en “ 
John Wayne — Susan Ba 
Ray Milland — Paul. Goddard 
030  Ccecil B. DeMilles 
”"REAP THE WILD WIND” 

(Color by Technicolor) 

"DJAGALAN” 574. (17 th) 
S'ew. Granger - Geor, Sanders 

j. Greenwood - Viv. Lindfors 
ng "MOONFLEET” 

"ROYAL" 415645915) Merrsaseony 
— 7 th) | TENAGA KITA FILM 

3" NDRA” 445-715-930| 

aa Laga 'Ranjan Na penah pa tahun 2 
o SH. AHEN 1000 sebelum Masehi, tentang Ra 

KE aka SHAH” 'dja Sulaiman di Jeruzalem jang | 
(Film India Tekst Ind/Bid.) Bantan gagah pon Naga 

» 1” Itahankan serangan hebat dari ne- 
ROXY 430-7.9.30 ur th.) gara tetangga-nja ! 
Naseem - Shyam - Cuckoo | Penuh perkelahian jang seru dan 

Fm India adegan? jang dahsiat ! 
Tekst Ind, "SHABISTAN” Film ITALIA JG. TERBESAR ! 

| (Tari2-an BERWARNA) 

aa Kuan RERE RA - 
? DJAGALAN” : “3 MALAM PREMIERE 5.00 7.00 9. ". 4 an ) 
Stewart Granger - George Sandei ta Pa : s 

Joan Greenwood - Viveca Pane MOONFLEET Color. 
Tjerita mengharukan dari sedrang djantan jang Miupata di-rong- 

id
 

    

  

  
  

  

rong tiga wanita jang mentjintatnja......... $.. dan matinja di- 

kawal oleh pisau jang tadjam.............. ! 

"GRAND” INI MALAM PREMIERE "DRLON” 
Bae San Tn 9.1 BESAR BERBARENG (13th.) Ia Se Ta 9 

ae Bebas buat ini Plan tidak berlaku) 

  

   

STORMING ACROSS THE 

    
  

Penuh dengan kekedjaman jang “metidirikati" bulu-kuduk dan padat 
dengan #ekuasaan jang termashur karena kelalimannja ! 
Tjerita dari abad kegelapan........... zaman ketika nafsu2 ma- 
nusia jang tak keriai ampun lepas dari bendungannja ! 
Kisah berlumuran darah dari pertjintaan jang ber-api2 dalam 
negeri j3 diselimuti hasutan2 dan pepskangan.! 

  

SGRIS” INI nekat Bea ren Soo” A3 Ih) 
- M. BUDHARSA — FIFI YOUNG — MS, PRIADY 

s3IAPA AJaHkU” 
' Sebuah film jang membikin hati berdebar-debar dan menggirang- 

Pita Wa hr Ol 
Kisah seorang wanita. prijaji meninggikan keluarganja karena 

tergila-gila dan kawin dengan pelawak opera ! 
Tetapi apa jang terdjadi selama perkawinan................ 

Sebuah film jang bukan sadja merupakan hiburan, tetapi menju- 

guhkan peladjaran-peladjaran ! !1 

9 

An Ta at TA TA Ta an Tt P0 AA Ta Ta Ta aa Ta 
Type Pertj. ,SEMARANG” Idzin No. 3498/111/ A/171 

   

  

  

       
SOLONGAN: I     

    

Model 315 

  

      

  

  

SE ga MA AMA MT Ir LL (LL BERHATIAN: "MULAI INI MALAM D.M.B. DI ”GRIS” — "ORION” DAN "GRAND”: EXTRA: ena Aam | PERDJALANAN PRESIDEN SOEKARNO DI SOVJET UNIE 
int HADIAH Rp. 150.000,— 

5. 1 Samidjo BLF: 1 ib Rp 16,50, 3 lb. 
“Rp. 45,—, 10 Ib. Rp. 140,— | AKAN ENSAARARANN Semar | 5 Ta Na Sa ra 

M. Tabrie Sairin| UND KETyiL: 10 is. INTA PERHATIAN RU A LAGI: TN dngan Te ea Bas Wae Oa Ke tata usaha (pelaporan tidak trima korannja, BA TERIM 

  

  

    
  

  

  

  

  

Semarang : 30 Oct. 1956.. Trekkingl. & Porto vrij. pelaporan mengirimnja koran terlambat, untuk da aan per- MATJAM2 FRANSE PARFUMS JANG SUDAH BANJAK DIKENAL karena : 
Mena Dug Oa being ea NJI. MOEDRIKAH. mhintaan Yolnpr' lahseanah, “ pertanakangan- djawan . kenwangan Baunja lebih karum — Pakainja lebih hemat dan Harganja lebih murah. . agen kepada pusat) kami minta dengan hormat supaja untuk SOLO Harga masih tetap per ce. Rp. 0,25 dengan membawa tempat sendiri. 
| Lot Rp 8.— V2 Rp. Ii. |BARUSARI UTARA No. 54A sdr. berlangganan kepada ke 2 aren kami, jalah : Diantaranja : NARCISSE BLUE— HOUBIGANT — SOIR DE PARIS — MAJA — CREPE /4 Rp. 7-— Trekkl. &  ongk. SEMARANG. 1. Toko Buku LAUW — Pasar Pen dan DE CHINE — CHANEL — COTY — LAVENDER —. POMPELA — LELIETJES vrij. Buah Dada lembek ? ? BUS- | SSRSANANIOANAMA NA, 2. Sdr, HANDIMAN — Wetan Panti M.N. $ VAN DALEN — TOSCA Ede C dll. 
TERIN bikin segar, kentjang : . Trima kasih. Djuga ada sedia Obat untuk menghitamkan rambut bikinan Luar Negeri. 
besar montok Rp. 20.— EXTRA Tata Usaha : TELOTA dan MORGANS POMADE, RAMBUT NETNIS, PEACOCK, AOBA dsb. KERAS Rp: 75— j HARIAN ,SUARA MERDEKA” Selama persediaan masih ada: bisa dapat beli HEPABOS, BIOFFERIN, KALZAN, ROTIER SINAMON, (SCHOONHEIDS- INI MLM. PREMIERE! (17th) Semarang. MAAGTABLETTEN, WOODS PEPERMUNT, SANATOGEN, RESYL HUSTDRUPPELS. PILL.) bikin halus kulit muka, ”ROY An "5 hat “06.45 -! 9.15 Bisa dapat beli pada: : badan singset perut kentjang, 

" 5 8 39 i 

tetap tinggal muda 1 stel Rp. 60. "INDRA? 48 445-715 -9.30 :ROXY” BESOK PREMIERE BESAR 5.007.009.00 (13 th) DROGISTE:IJ ,ONG ) 
Pa ontel Rp3 3i, MOSTERIN : M3 , KRANGGAN TIMUR No. 21 TELP. 1419 SEMAR AN G. 

    

      Tpi. bikin seger, montok dan Hen teak MEMeka 
kentjang buah dada Rp. 20.—   

     Aa aa al " REPARASI en tidak beres Rp. 58.5 HANARIN KAhiNI R E Peladjaran dengan surat (schrit- 
tangg. baik keputihan (piktay). KAUSHAL teliik). Buku peladjaran dikirim 
zwakte, dingin, posing . enz. jang dapat MENDJAMIN barang, Tuan dengan GARANSI : 

Rp. 20.— Obat KUKUL Rp. 20. 
BEDAK ZALF a Rp. 3.— Porto 
Rp. 3,—. 

THIO GIOK GIEM 
Gang Tengah 22- Se 

aban Minggu (4 kali sebulan). 
'Yammat dalam 8 bulan. Peladja- 

sa BAHASA C ran memakai sistim jang mudah Nana AN Oma 4 Fimo-EANARI F dipeladjari zonder guru. Kursus 
ini tersiar luas dan sambutan isti- 
mewa diseluruh Indonesia dari 

AGHA 

    

  

PB KRANGGAN BARAT 103 SEMARANG. kota2 sampai desa2 karena me- 

: UNTUK SEGALA MATJAM DJAM. menubi hasrat umum. Praktis — 
NN ane na Sistimatis.     

Segeralah berlangganan agar da- 
pat turut berlomba dalam zaman   

Mia B Baru! 
Tanggal 1 sampai 5 Nopember 1956 kemadjuan ! | Kebaja PU TIK BEN aah F CINEMASCOPE Uang Jangganan Rp. 5,— sebu- | aa ba ba ang- 

TECHNICOLOR lan, “kirim lebih dulu pada : 

  

PENDIDIKAN UMUM | 

Tromol pos 66 — Surabaja. 
  ”LONG JOHN SILVER” 

Robert Newton 
Wasserij » ASIA: 

  

  

  

   
  

  

Pontjol 3 — Telp. 1554 Kit 2 dl 
Semarang. Grant Taylor papap TPA | SEDIA LOPER. enshah sOLo Aam hara R uma b | 

be anadiedand an an Un PEN en KE AI Una 1 : : Ala P3 
6 Maa asn Ul an : Tan 2 Ng Mal ES ja Batj alah an n Dan Dena TEMPAT - TIDUR BESI-PIPA ' Suatu produksi besar jang ber- al eterang Lae Pa 

MEDJA - KURSI BESI-PIPA |harga 2 djuta Rupees. 
Rapan model — harga pantas. |Tjerita 1001 malam dinegeri |#ilm Djepang pertama jang dibuat di AFRIKA ASLI, Aan et Ta ara Merdeka Kepala Agus Balaikota Smg. k 
Dapat kirim keseluruh Indonesia. | Arab dengan roman dan tariZan |Penuh ketegangan dari awal sampai achir...... “Perkelahian emarang. : 

   Sapa Manga ting 
Mana Da AN 

  

      
   

    
   

      
  

jang menggiurkan !!! dengan manusia liar dan binatang2 buas: php PAN ana ! 3 Toko DJOHAKk Dimainkan oleh bintang2 ter- 2 : 

mashur dalam GEVACOLOR jg TKE WIND IS RIGHT, MEN/ WHEN THIS GIMMICK FLOATS | | ER..EARS, DON'T Y Tais TuNG || (Ti rHose sanpgAcs Goop, DUWET 60 — SEMARANG h 
Telp. 1943, Nan Pa dancat/ Bike) DOWN INTO BOULDER CANYON, ROGERS" STEERS WIL | | FoRGEr ROcERS | LeavEs NO) | | CaTERPILLAR/ HIS 

  

    

   

   
    

   
         

    

  

  

   

  

     

  

Pan akad TAKE OFF LIKE JACKKABBITS/ 4 | wi Have LecaL | cuues, RUBBER GUY NEEpS ' W RiguT Sa na 2 mann Na —il Irecovese EME) cruckies! | | pLenty OF BALLAST) | Boss) LUX INI MALAM PREMIERE S001531 UT — DISCOVERS YOW | THATS WWAT |. h 
CAUSED THE” «| MAKES IT 50    
    

   
Extra: BESOK SORE djam 245 (Widesereen) 

y 
CATTLE STAM- GREAT/ 

    

     
ter 

Ki MA 8 | Roy Rogers 

Buta) | Ro. 02       se RATWOND MISSEY ROBERT PRESTON 
HARLES BEOKFORO - WATER AMPOEN 

| JANET BEECHER 
Peodrad and Dooetad by CESIL 8 DEMILLE 

  
   

  
       — Anginnja baik, teman-teman! — Kalau benda ini melajang keba" — Er ars, djangan lu — Jkatlah karung pasir itu 

  

    Kisah jang mendebarkan tentang perdjalanan sebuah perahu Jajar , pa hahwa Rogers. akan mengada jang diombang-ambingkan oleh prahara An ta DG | dan tentang wah ke. Boulder Canyon, ternak Rogers itu akan katjau balau se kan tuntutan2 jang menurut ' hu baik-baik, Caterpillar! Orang tjinta ber-gelora laksana taufan jang sedang murka.......... 1 ? Daan kum, kalau dia mengetahui. bah Si Saksikanlah pertempuran mati2an dalam lautan dengan binatang ! verti kelintji2 'djantan! wa engkau jang menjebabkan ka orangan karet ini 'membu- 
octopus! Dan saksikanlah kekedjaman seorang kapten kapal jang «. tjaunja ternak. itul $ : Eka karena ingin membalas dendam telah dengan sengadja membuat , : Benda ini tidak akan mening tuhkan beban banjak! kapalnja beradu dengan karang ! ! galkan tanda apa-apa, Chuckles! Suk ti 

GUBAHAN CECIL B. DeMILLE JANG MENAKDJUBKAN ! Dan, inilah sebabnja  mendijadi ma Pa 
  

       buatan AN Lost Tunda ba sn 3 Nan)


