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Perantjis pada hari Ke- 
bahwa kesatuan2-angkatan laut 

elah bergerak dari daerah Laut Tengah, me- 
| pada hari Kemis mendekati Terusan Suez 

i dari arah Selatan, 24 djam sesudab 
s meluntjurkan serangan jang perta- 

terbang Mesir. Diperoleh keterangan bah- 
wa pengun-uman Perantjis itu dikeluarkan beberapa djam sesudah 
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Gambar pertama jang. 

kan diri ketika dibubarkan oleh 
airmata. 1 Ba nga AA 
Agresi Terhadap Mesir 
Harus Dihadapi' De-: 
ngan Aksi 

Indonesia Sedang Menunggu Djawaban 

bo, me 

Sementara itu Djurubitjara Ke 
menterian Luar Negeri - Suwito 
Kusumowidagdo, - menerangkan, 

“bahwa dalam pertemuan Kemis 
pagi kemarin dulu antara Per- 
dana Menteri Ali dengan wakil? 
diplomatik 4 Negara Colombo 
lainnja didapat kesimpulan, bah 
wa masalah kegentingan di Ti- 
mur Tengah, setelah Israel, Ing- 
gris dan Perantjis menjerbu Me- 
sir- harus dihadapi bersama dan 
tidak bisa sendiri2. Tentang ba- 
gaimana bentuk tindakan itu jg 
masih-harus ditjari dan dibitja- 
rakan.. er 

Atas pertanjaan mengenai pe- 
san Presiden Nasser Kepada Pre- 
siden Sukarno, dikatakan, bahwa 
Deva itu kini sedang disiap- 
SU 

Mengenai kundjungan - Duta- 
besar. Amerika Serikat Hugh S. 
Cumming, kepada Menteri Luar 
Negeri dikatakan, bahwa H. S. 
Cumming telah memberitahukan 
sikap- pemerintahnja terhadap 
perkembangan di Timur Tengah 
kepada Menteri Luar. Negeri. 

Atas pertanjaan, apakah ada 
kemungkinan perobahan sikap 
pemerintah Amerika Serikat ter 
hadap Mesir, setelah selesai pe- 
milihan umum nanti, ia kata- 
kan: Saja pertjaja, bahwa bagai 
manapun djuga bentuk pemerin- 
tahnja atau siapa sadja jg men- 
djadi Presiden setelah pemilihan 
umum nanti, Amerika tidak 
akan merobah sikapnja terhadap 
Mesir, seperti jang telah dinjata- 
kan oleh Presiden. Eisenhower 
baru2 ini. Demikian djurubitjara 
Kementerian Luar Negeri. 

Seperti: diketahui, Presiden 
Eisenhower mengatakan, bahwa 
Amerika Serikat tidak akan ter:| 
libat dalam - pertempuran2 - di 
Timur Tengah dan Amerika $e- 
rikat sedapat mungkin akan me- 
lokalisir pertempuran2 itu dan 
mengachirinja. Malahan  Eisen- 
hower. telah menerangkan pula, 
bahwa Amerika Serikat akan me 
nepati kewadjibannja utk. mem- 
bantu negara jang djadi korban 
agressi di Timur T , selaras 
dengan pernjataan . tiga .negara 
Barat (USA, Inggris dan Peran- 
tjis) ditahun 1950 mengenai pe- 
meliharaan .status-guo di Timur 
Tengah. Tk : “ 

- Menteri Luar Negeri di 
depan staf Kementerian 

Penerangan. . 
Dalam hubungan situasi di Ti) 

mur Tengah itu dapat dikabar-'! 
kan, bahwa Djum'at siang kema 
ren Menteri Luar Negeri Ruslan 
Abdulgani telah mengadakan per 
temuan dengan Menteri Penera- 
ngan Sudibjo, jg djuga dihadliri 
oleh seluruh staf Kementerian Pe 
nerangan. nk no 

Dalam pertemuan itu Menteri 
Luar Negeri telah memberi pen- 
djelasan tentang perkembangan: 
terachir dalam krisis: “di “Timur 
Tengah dan selandjutnja dibitja 
rakan tjara untuk memberi pene, 
rangan setjara luas kepada ma- 
sjarakat sampai kepelosok2 .me-j: 
ngenai sikap pemerintah terhadap 
perkembangan di Timur Tengah. 

Seterusnja hari Djun'at siang 
kemarin telah menemui Menlu 
Ruslan Abdulgani Kuasa Usaha 
India dan Uni Sovjet jang me- 
njampaikan pesan dari pemerin- 
tahnja masing2 berkenaan dgn 
krisis di Timur Tengah itu. Se- 
bagaimana — dikabarkan  URSS 
mengusulkan diadjukannja kon- 
perensi Asia-Afrikag laZi untuk 
menghadapi agressi Inggris, Pe- 

— — HURU-HARA DI SINGAPURA — — 
pena P . Aa redaksi ,,Suara Merdeka” 

. ara di Singapura belum lama berselang. 
Sajan Derag High School jang sedang 

sekolahnja berlarian menjelamat- 

Dan Reaksi Negara2 Colombo 
MENTERI LUAR Negeri Ruslan Abdulgani atas pertaniaan 

“Antara” tentang komperensi Perdana2 Menteri Negara2 Colom- 

reaksi dari : 4 Perdana Menteri Negara Colombo Jainnja. Ia 
katakan, bahwa komperensi itu seharusnja diadakan setjepat mung: 
kin, sedang mengenai tempat bagi Indonesia sendiri tidak men- | 
djadi soal. Dimana sadja konperensi itu boleh diadakan, jang ' 

. penting adalah setiepat. mungkin, demikian Menteri Luar Negeri. 

polisi Inggris dengan bom2 gas 
, dalam bentrokan? jang ke- 

Bersama" 

ditunggu diawaban dan 

  

   

  

Kekuatan Jar : 
mbat Berachirnja Perang Mesir Tergantung D 
pmenformdjak Tuntutan2 Inggris Mengenai Sue 
a Tudjuan Perang Inggris & Israel Adalah Bersamaan 
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presiden Mesir Nasser dalam pidato radio jang ditudjukan kepada 
rakjat Mesir menegaskan ,,Kita tidak akan menjerah”. Djenderal 
Sir Charles Keightley, panglima besar pasukan2 Inggris dan Peran- 
tjis sementara itu dalam statement kepada pers di Nicosia pada 
hari Kemis menjatakan bahwa serangan2 terhadap Mesir bertudju- 
an mengenai hanja sasaran2 militer dengan membatasi sangat kor- 
ban djiwa penduduk sipil dan kerusakan benda milik penduduk 
tsb. 

takan Mlekasnja serangan itu ber- keadaan tenggelam melintan 
achir /tergantung — dari tjepatnja Ganau en 2 kepana Telah 
Metji' menjetudjui.tuntutan2 Ing AM BU2 pada hari Kemis tekau 
gris Han Perantjis. Ia mengata: diserang hingga dua kali oleh se 

kan /djuga bahwa sebagai - se- katan laut Inggris. 
orang komandan militer ia wa- Diumumkan — selandjutnja bah 
djib mengatakan bahwa bila Me- wa kapal ini dalam (serangan ke 

sir tjepat menginsjafi dan menje dua telah dapat. ditenggel-mkan 
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uez — Inggris| 

Keightley selandjutnja menja- seret sehingga  mendjadi Sgnnt 

buah pesawat terbang dari ang- 

“Iserangan pada hari Kemis terha 
“Idap tapangan2 terbang angkatan 

tani pengawasan internasional 

: berkuranglah 
'djiwa jang akan hilang. 

Keightley mengemukakan bah- 

wagbaginja - tersedia — kekuatan 

mengharapkan kekuatan itu tak 
akan perlu dipakai. Ja kemudian 
mengatakan jakin adalah untuk 
kepentingan Mesir djika antja- 
man perang setjepat mungkin di 
hilangkan sehingga pelajaran me 
lalui Terusan Suez, jang terhenti 
karena perang antara Mesir dan 

TNI akan pulih setjepat mung' 
in. 

Pernjataan 
Barjot. 

Laksamana Pierre Barjot, wa- 
kil panglima besar pasukan2 Ing 
'gris dan Perantjis dalam pada itu 
menerangkan kepada pers bahwa 
ia menjetudjui penuh 'pernjataan 
dienderal Keightley tentang 'tu- 
djuan operasi. 

Kementerian angkatan udara 
Inggris dalam komunike jang. di 
keluarkan di London pada malam 

laksamana 

tunik sementara" atas — Terusan 
"ISutz: maka akan 

dahsat untuk memberikan puku 1 
'an2 dalam operasi itu, tetapi jafsud memblokir 

diluar pelampung? sehingga tak | 
merintangi pelajaran di terusar 
tsb. Achirnja pernjataan resmi 
di Nicosia itu 'mengemukakar 
bahwa berita? Mesir, ig menge 
takan bahwa tindakan itu adalah 
suatu - usaha jg dipertimbangkar 

Terusan Suez 
2nd ah tak beralasan sama se 

i. 
Hasil serangan Inggris 
dan Perantjis. : 

Markas besar gabungan Inggris 
dan Perantjis dalam pada itu 
mengumumkan “di Nicosia pada 
malam Djum'at bahwa dalam se 
rangan udara terhadap Mesir 
telah dapat dihantjurkan 50 buah 
pesawat terbang Mesir, dirusak 
40 buah pesawat terbang Mesir 
dan dapat ditimbulkan kebakaran 
dalam sebuah kapal perusak dulu 

didiual kepada Mesir, 
Dalam serangan udara itu "tak 

ada pesawat Inggris atau Peran 
“iis jang hilang. Pesawat2 Inggris 
Ian Jerantjis dalam serangan itu 
melihat pesawat? penjeraap Me- 
sir, tetapi pesawat2 Mesir itu 
tak mau meluntiurkan seranaan   

kan bahwa menurut laporan di 

udara Mesir tak ada kerugian di 
pihak Inggris dan Perantjis, dan 
meniirut laporan penerbang2 ang 
katan udara Inggris disamping 
14 buah pesawat Mesir jg dapat   

   an PA AA 

Nisampaikan dengan surat oleh 
Nikolai Bulganin, Ketua Dewan 
Menteri URSS kepada P.M. In- 
Jia Nehru dan oleh Ketua Pre- 
sidium Sovjet Tertinggi - URSS 
K. Voroshilov kepada - Presiden 
Sukarno. (Antara) 

Pertjaja Atau Tidak ? 

dihantiurkan didarat, telah dapat 
dirusak 10 buah pesawat Mesir 

: “Diantara pesawat2 Me- 
SP P“dapat dihantjarkan “itu 
terdapat pesawat? . Mig-15 biki- 
nan Sovjet, demikian komunike 
itu. 

Reuter  selandjutnia  mewarta 
kan dari. Nicosia menurut peng 
umuman resmi sebuah kapal rin 
tanga, Mesir. je kini sedang di 

  

PERTJAJA ATAU TIDAK 

60 tahun ini telah membunuh 

Baru2 ini saja telah membu- 
Inuh 165 ekor buaja di- Muara 

(Sungai Lahing, kabupaten Bari- 

Ito, demikian Hadji Gusti Putih. 
Buaja jang saja ,,aler,” kemu- 

dian saja bunuh. Buaja2 itu ta- 

lah jang berdosa, jaitu jg telah 

menjambar ,,Anak Adam” jang 

tidak bersalah. Buaja jang ber- 

salah itu saja panggil dan pasti 

datang. Sesudah ia saja kasih 

makan, ia tidak dapat bergerak 

lagi, barulah buaja itu saja naik- 

kan ketanah, lalu saja bunuh. 

/Buaja jang tidak bersalah tidak 

mau datang. Demikian tjerita- 

nja. : 

Kalau buaja jang bersalah itu 

melawan djuga, barulah ia saia 

ambil sendiri dari dalam air.” De 

ngan Kudrat dan Iradat Tuhan, 

buaja jang memang bersalah i:u 

tidak melawan. 
Jang paling sukar “ialah me- 

manggil buaja ,,tjiptaan manu- 

sia”, demikian Pak Hadji Gusti 

Putih, jaitu buaja ,,jang dibuat 

dari kaju “untuk membinasakan 

seseorang jang mendjadi lawan- 

aja”. Buaja ,,buatan” ini, apabila 

dipanggil kembali, mendjadi kaju 

seperti biasa. ' Tapi, kata H. 

Gusti Putih selandjutnja, Alham 

dulillah, saja ada mendapat anu- 

gerah jang dapat mendjadikan 

buaja ,buatan” itu mendjadi buaja 

asli, dengan demikian buaja ,.bua 

tan” itu dapat dialer dan dibunuh 

seperti biasa. .- 

| Hadji Gusti Putih, biarpun usia 

'nja sudah" landjut, tapi perawa- 

kannja masih lumajan kuat, kata2 

H. Gusti Putih Bisa 
Panggil: Buaja' Nakal 

Umurnja 60 Tahun Tetapi Katanja Sudah 
Membunuh 6000 Ekor Buaja 

berambut putih, sudah berumur 87 tahun bernama Hadji Gusii 

Putih, jang sebagai ,,pengaleran” atau ,algodjo” buaja, selama 

smemangginja”, atau kalau perlu djuga smengambilnja” dari 

air, dan kemudian membunuhnja. 

oleh Hadji Gusti Putih kepada wartawan ,,Antara”, sewaktu ,,pe- 

ngaleran” itu hendak bertemu Residen Aflloes. 

, di Kalimantan ada seorang tua 

6.000 ekor buaja, dangan tjara 

Hal ini diterangkan sendiri 

pang,. Sumba, Bima, beberapa 
tempat di Sulawesi dan lain2nja. 

Menurut H. Gusti Putih, ilmu 

Djum'at sementara itu men jeraga Deras. 
mt 

'erhadap pesawat2 Inggris dan 
Demikian komunike 

'markas-besar tsb. . 

Dwterangkan selandjutnja - bah: 
La SO pesawat Mesir tsb. telak 
d.hantiurkan didarat dan  kapa' 
perusak dari kelas Skory “Sovjet 
itu terbakar karena serangan se 
buah pesawat terbang angkatar 
Ixut Peranfjis didekat Iskandari: 
pada hari Kemis pagi.  Komu: 
nike itu kemudian - mengatakar 

tara resawat2 Mesir ig. dapat &' 
hsatturkan atau dirusak ita terdz 
sat pesawatpantjar-gas pemborr 

type Hyshin-14 bikinan Soviet. 
dan pesawat? Mesir itu telah d' 
'emptkan dilapangan — terbang 

militer di Kairo Barat, jang utk 

sertama kali diserang oleh Inc- 
rris dem Perantjis pada hari Ke: 
mis. Diterangkan dalam  komu- 
“ke tsb. bahwa serangan terha- 
dap lapangan terbang militer itu 
telah ditunda sampai  warga- 
negar?2 A.S. sudah diungsikan 
lari ibu kota Mesir. : 

Tudjuan Inggris-Perentjis 
berbeda dgn Israel. 

Djuru bitjara kementerian luar 
negeri Inggris dalam pada itu 
mengatakan di London pada ma 
lam Dium'at bahwa saran2 jg me 
ngemuikakan pemerintah Inggris 
telah merentjanakan dgn Israe! 
suatu tindakan militer, adalah 
sama sekali tak benar. Djuru bi 
tjara menegaskan bahwa tudjuan 
militer pemerintah Inggris dan pe 
merintah Perantjis tak lain “dan 
tak bukan hal2 jg telah dinjata   

.pengaleran”  didapatnja dari 

.datu”. Datu” “ialah turunan 
dari Datu Kartawina, djauh lama 
sebelum Sultan Suriansjah, Radja 
Bandjar jang  mula2 memeluk 
agama Islam. KG 

.»Mendatu” dan ,,mengaler 
berbeda, demikian H. Gusti Pu 
tih meneruskan tjeritanja. ,,Men 
datu” hanja sekedar memanggil, 
memudja buaja, tidak boleh mem 
bunuh buaja. Jang membunuh 
buaja, ialah tugas ,,pengaleran”, 
algodjo buaja seperti saja ini, de 
mikian tjerita Hadji Gusti Putih. 

Pertjaja atau tidak orang2 di 
luar | Kalimantan- ,.pengaleran” 
ini memang ada dan diketahui 
orang barnjak di Kalimantan. Bah 
kan bukan hanja Hadji Gusti Pu 
tih sendiri, “tapi berpuluh2, ja 
beratus2 orang jang  mendjadi 
.pengaleran”. 
Datu” djuga diketahui orang 

kan dalam seruan jang pada tal. 
30 Oktober i.l. ditudjukan kepada 
pemerintah Mesir dan pemerintah 
Israel, djadi sama sekali berbeda 
dari maksud Israel. Djuru bitjara 
memberi pernjataannja tsb. se- 

masak2 oleh Inggris dengan mak 

kepunjaan Uni Sovjet jang sudah | 

|jang kembali diperiksa dalam si 

Sila sada kemungkinan dian 

LO TAAT BEN Mak PA 

  

a 

  

ERTUNANGAN 3 and 

“ Menurut p 

  | pada hari Kemis di Washington t 
tjana presiden A.S. Eisenhower 

tentang adanja renfjana tsb. 

Lim Wan Too 
Tetap Tolak | 
Tuduhan 

DUA ORANG saksi penting 
dalam pemeriksaan perkara ter- 
dakwa Hakim Mr. Lim Wan. Too 

dang landiutan Dium'at pagi ke 
maren, jaitu Djiauw Pok Kie dan 
Tjung Njuk Fong pada pokoknja 
tetap member keterangan? jg 
bersifat memberatkan bagi ter- 
dakwa Mr. Lim Wan Too, jakni 
mengatakan, bhw. benar kepada 
terdakwa Lim Wan Too diserah 
kan Rp.300.090,— oleh Tjung 
Njuk Fong iang berasal dari ke- 
lnarga Liu Ka Khie untuk ber- 
usaha mengeluarkan Liu Ka Khic 
dari dalam tahanan sementara. 
Sebaliknja- terdakwa dalam “i- 

'ang hari itu''tetap pada pendiri 
   
          nata jang Ppekok 1 2 

egala tuduhan, jaitu bahwa uang 
rsebust bukan ,,uang suap” me 
inkan uang pindiaman- untuk 

xusan diual beli mobil. Sidang 
serikvinia rkam- dilakukan ha" 

Yem'et, tgl. 9 Nopember: “jad. 
Antara). - 

Perwakilan kongsi penerbangan 
»Air India International” di Dja 
karta mengumumkan, bahwa ber 
kenaan dengan kegentingan jg 

   
3 € 

HARIAN UMUM — ANGGAUTA S, 

. Inggris-Perantjis 

nja perbedaan. pendapat 
Inggris dan Perantjis disatu pi- 
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P.S, 

amen ni onar 

AGUNG DI IRAN —— 
VI Nana resmi dari istana Teheran baru2 ini puteri 
tunggal Sjah Iran, puteri Shanaz Pahlevi dalam bulan Nopember 
ini akan bertunangan. dgn putera sulung bekas PM Iran djendera! 
Fazlollah Zahedi, Ardeshir Zahedi. Pada gambar tampak mereka 

1 “sedang “dipotret di istana Teheran. 

Eisenhower Tawarkan 
Perantaraannja? 

Untuk Selesaikan Krisis Timur Tengah — 
ia Inggris Tak Adakan Konsultasi D 

Uengan Negara? Commonwealth 
DJURU BITJARA Gedung Putih, James Hagerty, mengatakar 

ak mengetahui tentang adanja ren 
menawarkan perantaraannja peri- 

badi dalam pertikaian Timur Tengah kepada Inggris, Perantjis, Is- 
rael dan Mesir. Hagerty memberi pernjataan tsb. sesudah para war 
tawan meminta pendielasan sekitar kabar2 jang tersiar dilur A.S. 

Kalangan Washington lainnja 
dalam “pada itu mengemukakan 
bahwa kemungkinan adanja ren- 
tjana sedemikian hanja ada sesu 
dah sidang istimewa  Madjelis 
Umum PBB mengambil sesuatu 
putusan. mengenai krisis tsb. 

Inggris tak mengadakan 
konsultasi lebih dulu. 

Dalam pada itu P.M. Austra 
lia Robert Menzies menjatakan 
dalam sidang madjelis rendah 
Australia pada malam Djum'at 
bahwa Inggris sebelum mengada 
kan tindakan bersama dengan 
Perantjis di Timur Tengah, tidak 
mengadakan konsultasi dengan 
negara2 anggota Commonwealt 
Inggris lainnja, tetapi dalam hal 
ini pemerintah Inggris tidak ber 
tindak salah mengingat keadaan 
adalah sangat mendesak. 

Menzies menegaskan bahwa 
Australia — menjokong - tindakan 

di Timur Te- 
ngah: Ia djuga mengatakan bhw 
menurut pendapat pemerintah 
Australia sangat disesalkan ada- 

antara. 

hak dan A.S. dilain. pihak. 
Seterusnia radio Baghdad me- 

pgumumkan pada hari Kemis 

bahwa para PM dan menteri luar 
negeri 4 negara anggota  Pakt 

dan Pakistan akan segera bersi- 
dang di Teheran untuk membitja 
rakan keadaan Timur Tengah. 

Sidang itu akan dihadliri dju- 
ca oleh Shah Iran Mohammed   meliputi Timur Tengah dewasa 

ini, maka mulai hari Kemis pesa 
wat2 kongsi penerbangan tsb. jg. 

mengadakan - dinas penerbangan '! 
ke Eropa tidak lagi singgah di | 
Timur Tengah. 

Dengan demikian, maka route 
ig ditempuh oleh pesawat2 ,,Air 
India International” — mendjadi: 
Bombay — Karachi — Istambul 
— Eropa. 

  

mewartakan bahwa pemerintah 
Israel telah mendesak kepada pa 
sukan2 Mesir didaerah Sinai su 
paja meletakan sendjata mereka 
djustru masih ada waktu, karena 
mereka hampir terputus hubu- 
ngannja dengan induknja dan 
angkatan udara Mesir hampir 
lumpuh. sebagai hasil pemboman 
jang dilakukan bersama oleh Ing   sudah diminta memberi komentar 

terhadap berita dari Tel Aviv jg 

Perang Berhenti Dulu 
' Soal Terusan Suez 

MENTERI LUAR NEGERI 

kobarnja perang sutii di dunia Ar 

dire- 
oleh 

Mendjawab - pertanjaan, 
sepsi jang diselenggarakan   banjak: ia dapat memanggil buaja 

apa -djua dan berapa sadja ba 

melihara buaja, jg setiap waktu 
jang ditentukan diberinja makan 
seperti memberi makan terhadap 
binatang jg tidak liar dan tidak 
buas. Dan ,,datu' ini dapat pula 
memberi ,,nasehat2” kepada bua 
ja-buaja, jang diikuti dengan 
staat” oleh buaja2 itu. Tapi, se 
bagaimana “ diterangkan diatas, 
funksi ,,datu” bukan untuk mem   Inja masih tadjam”. Peraktik ,,pe 

ngaleran”, bukan sadja telah di 

'djalankannja hampir diseluruh Ka 
limantan, tetapi — menurut kete 

|rangannja — hingga ketimur Ku 

WAKIL ' Kepala - Penerangan 

Angkatan Darat atas pertanjaan2 

pers sekitar, krisis di Timur. Te 

ngah pada dewasa ini sebagai 

akibat serangan2 oleh Inggris-Pe 

tantjis dan Israel terhadap Repu 

blik Mesir menerangkan Djum'at 

'siang kemaren, bahwa segala ma 

tjam masalah penting jang terma 

suk soal2 hangat seperti situasi   rantjis dan Israel itu. Usul itu |jang timbul dewasa ini di Timur 

  

bunuh buaja, tapi sekedar meme 
lihara, memudja- dan memanggil 
buaja...Jang membunuh, ialah tu 
gas dari ,,pengaleran”, — algodja 
buaja. (Antara). - , 

Tengah dapat perhatian penuh 
dari Pimpinan Angkatan Darat. 

Tapisdalam pada itu ditambah 
kan, bahwa sikap Angkatan Da 
rat dalam hal ini tidak lain jaitu 
sebagai aparatur Pemerintah dan 
sesuai dengan politik luar negeri 
R.I. jang bersifat bebas aktif. 
'Mendjawab pertanjaan2 tentang 
kemungkinan diadakannja tinda- 
kan2 preventif berhubung dgn. 
timbulnja situasi genting di Ti- 

hormati menteri luar negeri Bel- 
gia Henry jang kini sedang ber- 

njaknja- ,,Datu” ini sendiri me-' kundjung ke Uni Sovjet dgn. PM 
Van Acker, Shepilov - katakan, 

bahwa keadaannja memang sa- 

ngat membahajakan dan dapat 
menimbulkan konsekwensi2 jg. 
tak dapat diramaikan. Uni -Sov- 
jet menghendaki supaja  perta- 
ma2 perang disana — dihentikan 
dan kemudian membitjarakan ja 
gi masalah Suez. Itulah djawaban 
Shepilov kepada penjataan Spaak, 
bahwa dunia harus memetjahkan 
masalah pokok ' dari Terusan 
Suez, 

Sementara itu 'Wk. PM Soviet 

Krisis Timur Tengah Dapat Perha- 
tian Penuh Dari Pimpinan A. D. 

mur Tengah itu Kapten Harsono 
menerangkan, bahwa menurut ke 
terangan2 diperolehnja semua hal 
itu dibitjarakan oleh dan didalam 
kalangan Dewan Keamanan Na 
sional Pusat dan memang men- 
djadi kewadjiban dari tiap pe- 
mimpin termasuk  fihak militer 
utk. bersedia menghadapi segala 

sesuatu jang mungkin terdjadi 
sebagai akibat timbulnja situasi 
di sesua aer Antara). 

       

  

“non, Batavis 
van Kun     

  

Bisa Kobarkan Perang 
Sutji Di Dunia Arab 

mis malam katakan, bhw perbuatan2 gangsterisme oleh Inggris dan 
Perantjis di Timur Tengah merupakan provokasi akan bahaja ber- 

Lembaga Kebudajaar Indonesia 
erch Genootich 

sten en Wetensehsooaar 

gris, Perantjis dan Israel. 
(Antara-UP). 

— Baru Rundingkan 
— Soran Shepilov 
Uni Sovjef, Dmitri Shepilov Ke-   
ab. Dimuka para diplomat Barat 

dinjatakannja, bahwa situasi disana adalah sangat berbahaja. 
Lazar Kaganowits, jang  djuga 
mendengarkan tanja/djawab  ta- 

menjatakan, .,mentjoba untuk per 

'tama2  menjelesaikan masalah 
Susz akan berarti memasang pe 
datinja dimuka kuda”. 

Pendirian Sovjet. 
Melandjutkan djawabannja me 

ngenai “politik luar negeri Soviet. 
Shepilov katakan, bahwa Uni 
Sovjet akan menjokong tindakan2 
ig paling effektif guna menghu 
kum agresi dan menghentikan 
permusuhan2. . melaksanakan "pe 
narikan mundur pasukan2 dan 
pula barangkali untuk mendiri 
kan sebuah badan pengawas gu 
na melaksanakan putusan? itu. 
Selain itu“ia menekankan kejaki 
nannja pula dalam pengaruh be 
sar dari pendapat dunia. Walau 
Pun Madielis Umum PBB akan 
banja dapat membuat andjuran2 
sadja, andjuran2 tadi tak zkan 
dapat begitu sadja diabaikan, bi 
la sebagian besar dari- anggota2 
nia menjatakan “dirinja tak setu 
dju terhadap agresi. 
Kemudian  Shepilov menjata- 

kan keheranannja. mengapa Ing 
gris dan Perantjis menentangnja 
setelah tertjiapai persetudjuan di 
New York jg hampir dapat me 
njelesaikan masalah Suez. 

Kita meninggalkan New York, 
setelah membuat 6 prinsip. (me 
ngenai penjelesaian masalah 
Suez). tapi  prinsip2 tadi disim 
pan sadja dan kini ruangan per 
debatan telah diserahkan kepada 
ibomber, kata Shepilov, (Antara) 

  

Riza dan gubernur djenderal Pa 

kistan Sir Iskandar Mirza. Di- 
umumkan “ selandjutnja bahwa 

dewan menteri Irak dalam si- 

dangnja pada malam Kemis tlh. 

mengambil putusan bahwa  ke- 

menterian pertahanan Irak harus 
segera mengodakan persiapan 
a.l. pemusatan angkatan perang 
Irak. 
D'kemukakan djuga oleh Ra- 

dio Baghdad bahwa menurut ve 
Ingumum2n resmi radja Irek Fai 

sal telah menjambut dengan gem 
bira undangan presiden Libanon 
Kamil Shamun supaja segera di 
:dakan sidang para kepala negi- 
rs dan PM negara? Arab. (Ant.:, 
Reuter). 

Dekking Emas 
- Se Naik 
Peredaran Uang: Tu- 

run Rp. 18 ljuta 
DJAMINAN emas dan valuta 

konvertibel pada Bank Indonesia 
minggu ini tertjatat  23,217o 
atau 0,2970 lebih besar daripada 
prosentasenja pada minggu sebe- 
lamnja jg berdjumlah 22,9270. 

Menurut ncratja singkat B. I. 
uang muka jang diberikan pada 
pemerintah minggu ini berdjum- 
lah Rp. 5.826,2 djuta atau Rp. 53 
djuta lebih banjak daripada se- 
minggu sebelumnja. 
Sedang djumlah uang dalam 

peredaran dalam minggu ini nam 
kedutaan besar Belgia guna meng di, menjelingi pembitjaraan dan Pak adania pengurangan dengan 

Rp. 18 djuta. Minggu ini djum 
lah uang dalam peredaran itu 
ialah sebanjak Rp. 8.177 djuta 
dibanding pada minggu lalu js 
berdjumlah Rp. 8.195 diuta. 

Saldo rekening koran dari p! 
hak ketiga menurut neratia sinc 
kat BI. dalam minggu ini tam 
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DLM. KOTA : ,Suara Merdeka” (dengan materai) — Rp. 13,— 
»Suara Merdeka”/,,/Minggu Ini” Rp. 13,— - Rp. 3y— — Rp. 16,— 

LUAR KOTA : ,,Suara Merdeka” (dengan materai) — Rp. 14,— 
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Mosi 
Dgn Kelebihan 

hari Kemis telah memberikan   
oleh pemerintah Inggris, 

Head selandjutnja mengumum- 
kan .bahwa kapal perang ,,New 
-Foundland” tlh menenggelamkan 
sebuah kapal fregat Mesir" kira2 
80 mil sebelah Selatan kota Suez. 

James Callaghan, seorang ang 
gota Partai Buruh Inggris ahli 
urusan angkatan laut, kemudian 
mengemukakan pertanjaan apa- 
kah mengingat perbedaan besar 
dalam kekuatan tembak antara 
kapal pendjeladjah Inggris dan 
kapal fregat Mesir tsb., kapal 
fregat itu sebelumnja telah di- 
minta supaja menjerah. 

Head mendjawab bahwa ia be 
lum lagi menerima pendjelasan 
tentang aksi jang dilakukan oleh 

kapal 'pendijeladjah ,,New Found 
land” tsb. Ia menambahkan bhw 
Imenurut laporan, jg. belum lagi 
diselidiki kebenarannja, kira2 69 
srang anak-buah kapal Mesir itu 
telah dapat “diselamatkan oleh 
pihak Inggris. 

Douglas Jay, djuga seorang 
anggota Partai Buruh Inggris, da 
lam pada itu menegaskan bhw. 
mengingat putusan2 jang sudah 
diambil oleh Dewan Keamanan 
PBB tindakan Inggris itu adalah 

Pemerintah 

Mesir Ditenggelamkan. 
PEMERINTAH PM ANTHONY EDEN ha ri Kemis kemaren dulu mendapat mosi kepertja- 

jaan mengenai gerakan2 militernja menghantam Mesir dengan 324 lawan 255, djadi dengan kele- 
bihan 69 suara. Sebelum pengambilan suara ini menteri pertahanan Inggris Anthony Head pada 

tang pertempuran di Mesir. Ia mengatakan bah wa serangan pemboman pesawat2 Inggris pada 
j malam Kemis telah ditudiukan terhadap 4 lapa ngan terbang Mesir jaitu Al Maza, Inehass, Abu 

Sueir dan Kabrit. Menurut laporan2 pertama pem boman2 itu telah dilakukan dengan tepat. Dalam 

pada itu pada hari Kemis pagi pesawat2 jang berpangkalan baik didarat 
duk telah menjerang 9 lapangan terbang Mesir. 

Pembunuhan ig dilakukan 

  

“- Ka 

Eden Dapat 
Kepertjajaan 

69 Suara — Sebuah Kapal Fregat   
kepada Madjelis Rendah Inggris keterangan? militer terachir ten- 

maupun dikapal in- 

  

Agresi Harus Dihukum 
Dan Dihentikan 

Du'les Kemukakan 6 Saran Dalam Sidang 
Derurat Madjlis Umum P.8.B. 

  

rgadakan sidang daruratnja utk 

agresi. 

Sementara itu wakil Inggris, 

Jutabesar Sir Pierson Dixon, 

katakan kepada sidang, bahwa 
intervensi Inggris/ Perantjis' da- 

am pertempuran antarg Mesir/ 

Israel itu adalah serupa dengan 
tindakan dari Amerika Serekut, 

ketika mengirimkan pasukan2nja 

Le perang Korea jl. 

Menurut Dixon perbuatan 'tu 

bukanlah agresi din. Inggris/ Pe- 

'antjis tak berusaha ' untuk me- 

nguasai Mesir atau tiap bagian 
dari wilajah Mesir. Maksud ke-   sama “dengan tindakan pembu- 

nuhan terentjana jang dilakukan ' 
oleh pemerintah Ingaris. 

(Antara-UP). 

ada kalanja pula sempit, ialah   
Demikian al. sambutan tertua 

lis dari Sekdjen .CCPKI DN 
Aidit berhubung akan dilangsuns 
kannja Kongres Serikat Burui 
Pekerdjan Umum (SBPU) « 
Bandung dari tgl. 4/i1 — 10/1 
jo akan datang. 

Tjiri2 jg lain, menurut Aidit 
ialah bahwa tingkat hidup al 
jat pekerdja makin lema maki: 
merosot sebagai akibat makii 
djeleknja ekonomi negeri dai 
makin merosotnja nilar rupiah 
Ada orang2 jg mentjoba membc 
rikan djawaban kepada keada3i 
ini antara lain dengan menurut 
kan upah buruh dan dengan mc 
ngadakan pemetjatan2  terhadar 
kaum buruh. Tetapi dlam sedj: 
rah tidak ada buktiy bahwa. pe 
nurunan upah buruh dan peme- 
tjatan kaum buruh bisa mempe: 
baiki ekonomi negeri dan mend: 
tangkan ketenteraman hidup bag' 
rakjat? 
Keniataan dimana2 menundjuk 

kan, bahwa penurunan upah bi 
ruh dan pemetjatan selamani: 
berakib?t makin sengsarania rat 
jat. makin katiaunja masjaraka 
dan makin rusaknia ekonomi ne 
geri. disamping kaum kapitalis 
tuan tanah den. kaum koruptor 
hidup mewah. 

Pikiran ig pitiik dan reaksio- 
ner demikian ini masih  banjak 
terdapat dikalangan pendjabat? 
resmi jg bertangguno diawab. iz 
itu mereka jg seharusnja memi- 
kirkan dan mengambil tindakan? 
untuk memperbaiki penghiduvar 
rakjiat da, untuk mendatangksn 
ketenteraman dalam  masiarakat 
dengan tidak memand?ng ada 
nia perbedaan keiakinan nelitik 
p0ama dan perbedaan2 lainnis 
dikalangan rakist 

Pendirian buruh. 
Walaupun serikat buruh2 In- 

donesia pada  umumnja belum 

bertradisi lama, tetapi tahun2 be 

lakangan ini membuktikan ban- 

wa serikat2 buruh dinegeri kita 
mampu menundjukkan djalan ig. 
tepat untuk mengatasi kemeroso- 
tan jang makin dalam daripada 
tingkat hidup. Bukan penurunan 
'pah. bukan pemetjatan dan bu 

kan bentuk2 lainnya daripada se 
rangan ekonomi kaum kapitalis 

“erhad:p kaum buruh, tetapi pem 
bukaan lebih  banjak “lapangan 
kerdia dan penjesuaian upah de 
nsan kebutuhan minimum dari- 

'9 kaum buruh pada waktu 

sekarang. Pendirian kaum buruh 

  
na 

pak adanja kenaikan dari” dium | Na ena Sajian 

lahnja Rp. 1.893 djuta padalan Hap pendiabat resmi isng 
minggu lalu mendjadi Rp. 1.930 
djuta pada minggu ini, (Antara) 

DALAM keterangannja kepada 
Antara”, ketua Perwakilan Pim 
pinan Pusat Front Pemuda Atjeh 
Sjamsuddin P.H. jg baru pulang 
dari  penindjauannja keseluruh 
daerah Atjeh, ketjuali Atjeh Barat 
dan Selatan, mengatakan, bahwa 
kalaupun Atjeh didjadikan negara 
bagian dari Republik Indonesia, 
rakjatnja tidak akan merasa puas 
apabila keamanan disana 

diharap2kan 
dewasa ini ialah 

Sjamsuddin P.H.   

ta
s 

tidak 
terlebih dahulu diatasi. Sebab jg 

oleh rakjat Atjeh 
keamanan dan 

hanja keamanan inilah, demikian 

Atas pertanjaan bagaimana pen 
dapatnja mengenai tjara penjele 
Saian keamanan 'ini, Sjamsuddin 

  bertanggung diawab, dan penii- 
tian? vemerintah iang me- rian 

terangkan, bhw oleh FPA sudah 
dua kali diadjukan konsep penje 
lesaian keamanan kepada peme- 
rintah, jakni pada waktu kabi- 
net B. Harahap dan kabinet Ali 
sekarang ini. Tapi sebegitu djauh 
tidak nampak  adanja perhatian 
dari kedua, kabinet tersebut. 

Untuk menentukan sikap FPA 
selandjutnja, kini sedang dinanti- 
kan “apa jang akan didjalankan 
pemerintah. Kalau rentjana peme 
rintah mendjadikan daerah Atjeh 
daerah propinsi diteruskan hanja 
untuk memaksakan kemauannja 
sadja, maka hal ini akan tetap 
ditentang, Menurut Sjamsuddin 
Sikap jg demikian itu hanja akan 

Aidit: Tingkat Hidup 
Rakjat Makin Merosot 

Akibat Makin Djeleknja Ekonomi Negeri 
Dan Merosotnja Nilai Rupiah 

SALAH SATU tiiri2 daripada masjarakat kita sesudah 11 ta- 

hun memiliki kemeraekaan politik, 

pada serikat buruh2 dan daripada organisasi2 massa lainnja. Ini 
adalah faktor jang sangat penting dalam usaha kita mempertahan 
kan dan meluaskan kemerdekaan nasional, dalam mempertahan- 

kan dan meluaskan hak2 demokrasi, 

perbaikan nasib rakjat dan dalam memperkuat kubu perdamaian. 

"ya negeri tsb. jalah untuk me- 

ngembalikan keamanan sesta ke 

tenteraman, djadi merupakan sua 

kata Dixon. 

  

tu “ksi polisionil, 

jang ada kalanja luas dan 
perkembangan jang teratur dari 

dalam perdjuangan untuk 

sarnakan “dirinya “ponrerintah “ra 
sional. 

Pentingnja persatuan bu 
ruh. 

Pada saat: serangan ekonomi 
dari pihak kaum kapitalis makin 
mendjadi2 terhadap penghidupan 
sehari2 kaum “buruh, maka ada 
ah lebih2 lagi dibutuhkan per- 
satuan kaum buruh jang lebih 
kuat ditiap2 lapangan kerdja dan 
persatuan kaum buruh seluruhnja 
dengan tiada memandang perbe- 
daan lapanyan kerdja, kejakinan 
politik, agama, suku bangsa dan 
kedudukan. 

Djadi pada saat sekarang, di- 
atas segala2nja, persatuan kaum 

suruh -adalah jang paling pen- 
ing dan harus mendjadi atjara 

terpenting dari tiap2 kongres se 
sikat buruh. 

Hal ini oleh sebagian serikat 
uruh kita sudah dipahami dan 

dikerdjakan, tapi oleh sebagian 
'agi belum tjukup disedari. Tidak 

ada satu serangan ekonomi olek 
vaum kapitalis jang dapat kita 
kalshkan tanpa persatuan, tanpa 
kaum buruh mengadakan aksi? 
5ersama, tanpa memusatkan sa- 
saran pada serangan kapitalisme 
jang setiap menit mengantjam 

semu» kaum buruh. Demikian 
sembutan Aidit. (Antara). 

Boikotlah Ba- 
rang2 Inggris- 

Peranfjis 
GERAKAN Pemuda  Penjo- 

MADJELIS UMUM PBB hari Kemis djam 22.23 Gmt me- 

Peranfjis serta pertempuran Mesir/Israel di Mesir. Dalam sidang: 
isb. wakil Mesir, Dr. Omar Loufti, mengandjuykan kepada seluruh 
76 negeri2 anggota-nja supaja menghukum aggresi dan mengachiri 

membitjarakan intervensi Inggris/ 

. N 

Inggris - tolak resolusi 
Amerika Serikat. 

Lebih landjut dikabarkan, bhw 
Inggris menolak resolusi A.S. me 
agenai krisis. di 'Timur- Tengah, . 
Jang mengandjurkan  supaja di- 
adakan gentjatan sendjata dan 
Inggris, Perantjis dan Israel me 
narik kembali angkatan perang- 
nja dari Mesir. 

Menteri luar negeri A.S., John 
Foster Dulles, dalam pidatonja 
malam Kemis minta kepada si- 
dang Madjelis Umum PBB supaja 
diadakan gentjatan sendjata dan 
mengeluarkan angkatan perang- 
nja dari Mesir. & 

Dulles minta supaja sidang da 

rurat tadi menjetudjui resolusi 
6-pasal-nja dengan mengrangkan, 
bahwa ia: 1. Mengandjurkan se- 
bagai langkah pertama supaja se 
mua pihak jang terlibat dalam 
pertempuran2 tsb.  menjetudjui 
adanja e penghentian tembak-me- 
nembak dengan segera dan meng 
hentikan gerakan2 pasukan? mili 
ter serta sendjata masuk daerah 
tersebut. 

2. Mengandjurkan kepada se- 
vua pihak jang telah menjetu- 
ijui gentjatan sendjata tadi dgn. 
egera menarik kembali - semua 
sasukan2 btrsendjatanja hingga 
ibclakang garis gentjatan sendja 
1 din djangan mengadakan -se- 
'angan2 melalui garis gentjatan 

sendjata- masuk wilajah tetangga 
nia dan dgn. taat melaksanakan 
semua ketentuan? dalam  perse- 

tudjuan gentjatan sendjata. 3. Me 
ngandiurkan kepada semua ang: 
gota supaja djangan mengirimkan 
keperluan? militer ke daerah per 
musuhan. 4. Mengandjurkan su- 
paja setelah diadakan gentjatan 
sendjata diambil tindakan2 jang 
effektif guna membuka kembali 

Terusan Suez dan mtngembalikan 

pula keamanan serta kebebasan 
pelajaran. 5. Minta kepada sekre 
taris djendral supaja, menindjau 
serta dengan segera memberikan 

laporan tentang ditaati/ tideknjas 
resolusi tsb. kepada Dewan Ke- 
amanan. 6. Supaja  Madjelis 
Umum PBB, bila dianggap per- . 
lu sesuai dengan Piagam PBB 
untuk mengadakan tindakan? Ie 
sih landjut, memutuskan “untuk 
tetap adakan sidang darurat. - 

Jang telah tertjatat sebagai 
pembitjara untuk hari Kemis di- 
antaranja: Mesir, Amerika, Cey- 
lon, Taiwan, Philipina, Jordan, 
Kolombia dan Siria. T 

Asia/Afrika  menjokong 
resolusi Amerika Serikat, « 

Dalam sidang darurat Madjelis 5 
Umum PBB lebih landjut dikabar 
kan, bahwa negara2 Asia/Afrika 
menjetudjui resolusi Amerika Se “ 
rikat dan akan mendesak supaja 
selekas mungkin mengadakan pe 
mungutan suara, bila sidang da- 
rurat diadakan lagi. Sidang jang “ 
pertama telah mengadakan reses 
djam 02.00 GMT. 

Ketua golongan A/A  Djalal 
Abdoh dari Iran mengumumkan, 
bahwa resolusi tadi keseluruhan- 

    

    

     kong Mesir di Makasar hari 
Kemis jbl. mengeluarkan seruan 
kepada seluruh penduduk kota 
Makasar dan rakjat Indonesia 
umumnja supaja memboikot ba- 
rang2 keluaran Inggris, Perantjis 
dan Israel. Seruan tsb. dikeluar 
kan berhubung dengan berita 
penjerangan negara2 tsb. terha- 
dan Mesir. Hn 
Pemboikotan itu djuga ditudju 

kan terhadap pendjualan kebutu 
han sehari2 kepada penduduk 
bangsa2 itu. Kepada mereka ig 
tidak mematuhi seruan itu di 
tiap selaku pengchianat terhadap 
bangsa2 Asia Afrika. Seterusnja 
oleh Gerakan tsb. dikirimkan su 
rat kepada. Dutabes»r Mesir di 
Indonesia supaja setjepat mung 
kin mengirimkan anggauta? Ge- 
rakan tsb. untuk bertempur di 
samping pasuka, Mesir. 

(Antara). 

Meskipun AtjehDidjadikanNegara 
Bagian Rakjateja Tak Akan Puas 

pihak di Atjeh. Tapi kalau tu- 
djuan pemerintah mendirikan pro 
pinsi Atjeh adalah djusteru utk. 
mengatasi keamanan disana, maka 
FPA akan mempertimbangkannja 
dahulu, 

Menurut Sjamsuddin P.H., sa- 
tu-satunja djalan untuk dapat 
mengatasi keamanan di Atjeh itu 
adalah mengadakan perundingan 
dengan pihak gerombolan. Men- 
diawab pertanjaan apakah perun 
dingan antara pemerintah — dan 
gerombolan itu tidak berarti 
mengakui status gerombolan, se 
perti pendapat beberapa pihak, 

Sjamsuddin katakan, bhw. FPA   mengadu-domba sadja berbagai 
belum pernah memikirkan “ten- 
tang status gerombolan itu, 

Umum PBB 

nja adalah dapat diterima oleh 
mereka. Dan tak perlu diadakan 
perobahan2 lagi. Seperti diketa- 

hui menteri luar negeri Kanada 
Pearson akan mengadjukan mosi 
resmi supaja lekas diadakan pe 
mungutan suara, 

Selama reses Dulles berkonpe 
rensi dgn delegasi India Arthur 
Lall supaja lekas dipungut suara 
serta segi lainnja. ' 

Hentikan dan tarik 
mundur. 

PM Tunisia Habib Bourguiba. 
malam Kemis menjerukan kepa 
da sidang istimewa ' Madjelis 

supaja - menghenti 
kan agresi di Timut Tengah dan 
menarik mundur pasukan2 asing 
dari wilajah Mesir. Seruan tadi 
disampaikan dalam “kawat kepa- 
da ketua sidang istimewa tsb. 
Dalam kawat tadi din'atakan, 

bahwa pemerintah . Tunisis - dgn, 
sangat gelisah mengikuti perkem 
bangan2 keadaan jg disebabkahi 
oleh agresi bersendjata terhadap 
Mesir. Dan mengharapkan si- 
dang istimewa itu dapat mengha 
silkans berhentinja agresi bersen 
djata jg kini dialami oleh Mesi 
serta penarikan mundur pasu- 
kan2 asing jg melanggar kedaul 
tan negeri tsb, 3 

Pakistan minta. lekas di 
adakan pemungutan suara 
dalam PBB, j 

Lebih landjut dikabarkan, bhw 
delegasi Pakistan mengusulkan 
supaja segera diadakan pemungu 
tan suara mengenai resolusi Am 
rika Serikat tanpa menunggu 
bisnja para delegasi jang hend 
berbitjara, 5 

Seperti diketahui resolusi A.S, 

   
    
           
    

  

         
   
    

    

  

    

   
   

  

  tadi diantaranja menghendaki sg 
paja diadakan . penghentian tem. 

 



    

        
   
    

              

   

   
       
   

   

  

   

   

  

    

   
   

      

   

   

'Inggeris bisa 

Sebab 

: h timbulnja ketjurigaan 
.agressi Israel dengan intrigues 

laki ,keadaan ,,emergency” di Suez itu. 

   i kita 

     

    

   

    

   

   

     
    

   
    
    

  

   
    

  

    

   
    

    

    
   

   
    

        

    

    

  

   

   
     

   
   

  

    

    
   

     
   
     

    

     

    
    

    

    

   

utk ikut berusaha mengalahkan agressi 
"BB maupun dgn tindakan? simpati jang rieel 

| terkena agressi tadi adalah Mesir: satu? 
bagai negara pertama mengakui Republik 

ber pajah berdjoang mentjari 
an Hutang budi inilah jg harus 

PENGUMUMAN KEMENTERIAN 
1 Pe P. Dan K. . 

NG. UDJIAN 
Na. 38/ 1956: 

  

Uk 

- - - 5. -. “Bertalian dengan besarnja biaja jang harus: dikeluarkan Pe- —. merintah untuk menjelenggarakan udjian-udjian negeri, jang tidak Ea sedikit memberatkan kenangan Negara, maka sekadar untuk me- |. ringankan beban Pemerintah :itu kami terpaksa menindjau dan menetapkan kembali tarip-tarip uang udjian negeri jang. sampai kini berlaku, GS oil | 
».. Mendahului peraturan jang resmi jang tidak lama lagi akan 

| dikeluarkan, kami umumkan sebagai berikut : 
IL 1. Udjian masuk dari Sekolah Rakjat 6 tahun atau 

  

        

  

        

   
   
   

Madrasah kesekolah landjutan tingkat pertama Rp. 10,— 
.2. Udjian persamaan Sekolah Rakjat 6 tahun Rp. 10 3... Udiian penghabisan sekolah menengah umum 

tingkat pertama : : 
2 SAMA AMASA na MR LE Rp. 30,— "3 banana Untag UAS SU Kp A7. 

4. Udjian penghabisan sekolah kedjuruan tingkat 
pertama: : : 
SN On Ra MEN AN are DS alam Tampan AN Rp. 40,— 

2. Udjian persamaan sekolah kedjuruan tingkat 
PEBBA  TTETLA BTA ia 
a. fjalon biasa ... Rp S2 
Ia Kraeae Tem Na SR Rp. “d0 

6. Udjian penghabisan sekolah menengah umum 
tingkat atas: " u 
Aa Sa Sa OR Sa Ep SK 

, be Untan Ben AN PE aa Rp. 7955 
7. Udjian enghi isan sekolah kedjuruan tingkat 

atas: AR 
a: “Galon nasa ON Rp. 40,— b. tjalon luar biasa ..... Rp. 60— 

8. Udjian persamaan sekolah kedjuruan tingkat atas: 
2. MAN SEN eRa SEE LE Naa ia mana Rp. 40,— 
bondan daan basa Ma. Rp. 60,— 

9. Udjian penghabisan Pendidikan Guru Sekolah 
Landjutan tingkat Pertama (P.G.S.L.P.) 
a. tjalon biasa Rp: : 502 
b. tjalon Juar biasa... ......... Rp. 75,— 

10. Udjian penghabisan Kursus B1: 
2 Pepek ERRSR ne MGR SEN PN SG Rp. 60,— 

Ubi jalon bar, biasa KL ta. Rp. 90,— 
1I. Udjian penghabisan Kursus BIT: 

aloe Janam RERE an Sena Rp. 7G-— 
b. tjalon luar biasa . Rp. 100,— 

HI. Untuk menempuh udiian praktek pada udjian penghabisan 
Sekolah Kepandaian Pute .dan Sekolah Guru Kepandaian 
Putri, tjalon harus membajar uang udjian tambahan, ialah 
bagi : Tn St Me : 

  

  

    

  

1. Udjian praktek “Sekolah 'Kepandaian Putri : 
a. tjalon biasa .... PA as Ka Rp. 20— 
bi 2 ato alas GIE Ta ob MU Diam Rp: 30,— 

2. Udjian praktek Sekolah Guru Kepandaian Putri: 
aa Balon UNA TER SNN Ola Rp:30— 

'b. tjalon luar bi manga Gu PNY Rp.45 
Bagi udjian jang terdjadi atas 2 bagian seperti : 
a. udjian bagian pertama dan udjian bagian kedua, 
b. udjian bagian pelengkap dan udjian bagian achir (jang 

diselenggarakan. dalam 2' tahun berturut-turut) tjalon ha- 
rus membajar uang udjian bagi tiap ,bagian” jang akan 
ditempuh.» DANA 3 & 

Sebagai masa peralihan, tjalon jang dalam tahun 1956, tidak 
lulus udjian bagian achir, dan dalam tahun 1957 mengulangi 
udjian bagian Pn serta menempuh djuga udjian bagian 
achir, membajar satu kali uang udjian. 1 

. Uang udjian bagi kursus-kursus, sekadar tidak ditetapkan lain, 
ialah sama dengan uang udjian sekolah jang setingkat - dan 
sedjenis. Knee PA 

1 Djakarta, 21 Oktober 1956. 
D0 KEMENTERIAN P. P. dan K. 

|. BAGIAN URUSAN PENERANGAN. 

      

       
    

TA Ta aa E3 

“Oleh Rapat Umum “dafi Pkrnega 
pada tanggal 31 Oktober 1956, telah 

NERATJA PADA 31 
— PERHITUNGAN L 
LAPORAN BUKU 1955. Pn Bg 

Pengangkatan? sebagai. Komisaris dari Perseroan, telah di- 
sjahkan : e Ha Yaa ih Pa bana 

“ 

    

   I TAHUN 1955. 
MENGENAI TAHUN       

    
     

    

  

   
3 

  

  

a. Direktur N. V. Semarangsche' Administratic Maatschappij 
di Semarang: |. Talk 

b. Tuan J.C, yan den Berg, Direktur dari N. V. Assurantie 
Maatsehappij .,De Nederlanden” yan 1845 di Semarang. 

c. Mr. Tan Nie Tjong di Semarang. 
Sebagai Direktur dari Perseroan telah diangkat : 
Wakil - Direktur ALI, KUIK. 

—1 PENGURI S 
31 Oktober 1956.”   

    
    

aan perang dala ke IE Wakto Lord 
Ak istana Abdeen aa Karna 

5 4 b an” gn | gge- 

ae dan se membabi-buta dalam 

djaha k mereka, 4 : 
untuk merebut 

   

bisa dapat gang: 

sekarang mentjari alasan untuk menubruk Me- 
menerus mendjadi duri dimata Inggeris- 

teguh mengenai soal Suez itu. Ing 
djandjian djendral Robertson dgn 

is meninggalkan Ismailia, 
a kembali ke Suez 

. Adalah ,,keharusan” selan- 
Perantjis mentjarikan alasan2 untuk 
digambarkan sebagai ,,emergency” 

£ Hika Ya p 
ah ternjata bisa dipergunakan untuk menim 

uez itu. Serangan Israel kearah se- 
»mentjurigakan” karena ia me- 

-Perantjis iang djustru menghen 
orang bertanja, kalau mak- 

e ja, mengapakah djustru ia 
menjerang Jordaria bagi Israel 

'akan bisa lebih lebar lagi ke-dalam: 
kearah Suez berarti bahwa daerahnja 

tetapi djustru garis-pantainja sadja jg. 
ui karena djus- 

Inggeris-Pe- 

(Inggeris-Perantjis untuk menutup 
a bangsa Indonesia tindakan tadi 

Dan adalah dubbel mendjadi 

  

e,
 

          
Akan "ile 

| Toko Bata — Merup 

SUATU ATRAKSI istimewa 
Akota Semarang pada hari Saptu 

keeeni, jang baru pula di 
"Semarang, | 
rezeki” Ni 

| bisa Hkendana 
dapatkan d 

ditukar dengan Naa 
Balon2 gas “akan  dile 

disertai kupon? b 

3 

tepatan dengan saat peresmian 
toko Bata jang baru dan achir 
nja pada penutupan upatjara pe 

berupa sajembara lainnja jakni a 
mendjawab pertanjaan2. Haa 

Jan besar dari pertanjaan2 ini bisa 
terdjawab bila sudah menjaksikan 
etalase dari toko Bata jang baru 
itu. Formulir sajembara itu diba 
gikan dengan 

pertama berupa bon belandja di 
Itoko Bata jang baru — sebesar 
Rp. 500,—. G 

Toko jang terindah, 
Toko sepatu Bata jang baru di 

Bodjong itu merupakan bangunan 
toko jang terindah dibanding dg 
toko2 Bata jang telah ada dise- 

s|Bentuk. dan . konstruksinja  me- 
mang sudah dibuat sedemikian 

Irupa guna mentjukupi sjarat2. 
Arsitek pembangunan gedung ts 
dipegang oleh Kantor Arsitek As- 
sociatie dan pelaksanaannja di- 

Ikerdjakan -oleh Aannemer . Ooiman 
van Leeuwen. Bagi kota Sema- 
rang, toko sepatu Bata jang baru 
itu akan merupakan satu?nja to 
ko jang ber-,,airconditioning””. 
Tapi berhubung masih kurangnja 
aliran listrik jang dapat diterima 
toko tadi, jang akan membutuh. 
kan aliran 7 kw., pemasangan 
alat pendingin masih akan di- 
tunda. P Man 
Jang akan memimpin terseleng 

garanja toko tsb. jalah sdr. Abas 
jang dahulunja mendjabat seba 
gai District Controleur Bata di 
Djawa Tengah. : 

Pembukaan resmi dj. 18,00 
Toko sepatu Bata jang baru di 

Bodjong itu akan dibuka resmi 
pada hari Sabtu. tgl. 3 Nopember 
djam 18,00 dengan suatu upatjara 
pengguntingan pita jang menurut 
rentjana akan dilakukan oleh Ibu 
Hadisubeno isteri Walikota Semg. 
Selain akan diadakan. sambutan2 
oleh beberapa pedjabat di Semg., 
djuga akan berpidato tn. Ruttner 
Direktur Bata Djakarta dan Mr. 
Bartos Direktur Bata seluruh 
Asia. Pihak PFN kabarnja djuga 
akan mengadakan opname film 
pada upatjara pembukaan toko 
tersebut. 

    
Produksi 

madju. 
Sementara itu sdr. Muljadi dari 

Public Relation Bata dalam per 
tjakapan .dengan kita mengata- 
kan, bahwa paberik sepatu Bata 
di Kalibata Djakarta sebelum pe 
rang tiap tahunnja menghatsilkan 
sebanjak 3 djuta pasang sepatu. Te 
tapi kini tlh meningkat sampai 5 

Bata makin 

djuta pasang tiap tahun. Fihak 
instansi Kepolisian, PTT, CIAD 
Ketentaraan) dan AURI djuga 
menggunakan sepatu2 pesanan da 
ri Bata. Djumlah pekerdja dipa 
berik Bata di Kalibata ada 2000 
orang, dan bangsa Indonesia jang 
duduk dalam staf pimpinan per- 
usahaan ada 12 orang,  diantara- 
nja 5 orang telah mendapat didi- 
kan diluar negeri. Diseluruh Indo 
nesia terdapat 200 agen2 sepatu 
Bata. Dan diseluruh “dunia ada 
56- buah paberik sepatu Bata dgn 
produksi 200 djuta pasang setiap 
tahunnja. Jang terbesar jakni- pa 
(berik Bata di Tjekoslowakia. 

Paberik sepatu Bata di Indone 
sia mempergunakan bahan? dari 
Indonesia sendiri, ketjuali djenis 

. rObat2an jang masih ada -didatang 
kan dari luar negeri. Menurut 
sdr. . Muljadi seterusnja, paberik 
sepatu Bata di Kalibata menurut 
rentjana masih akan: diperbesar 

  

   
MENANG 12—0 
1. Aher 

KES. PSSI 

KAMIS sore kemarin dilapangan 
Ikada Djakarta telah dilangsung- 
kan pertandingan sepakbola anta- 
ra kes. Nasional jang akan 
berkundjung ke Melbourne mela- 
wan kes. Angkatan Darat Dja- 
karta Raya jang berachir dgn 
langka 12—0 untuk kemenangan 
ikes. Nasional. Waktu halftime 
lpssr leading 2—0. Dalam pertan 
|dingan tersebut kes. Nasional ki- 
ta ada difihak jang menjerang 

Angkatan Darat bukan  lawannja 
kes. Nasional kita. 

DUNIA OLAHRAGA SINGKAT. 
BULUTANGKIS. Regu Bulutang 

Ikis Chung Hua Thi Ye Tsung Hui 
|Semg. pada tg. 4 Nop. jad. akan 
Imelawat ke Solo utk mengadakan 
pertandingan persaudaraan dg re 
gu Tsing. Nien Hui/Pheng You 
|Solo dan pertandingan itu terdiri 
dari 4 single putera, 2 double pu 
Itera, 3 single puteri, 1 double pu 
.teri dan 1 mixed double. 

OLYMPIADE. Komite Penje- 
(lenggara .Olympiade ke XVI dim 
pemeriksaan terachir thd. pernja 
taan resmi utk. turut ambil ba- 

igian dlm pertemuan Olympiade 
Melbourne jad.- menemukan ang- 
Ika 74 negara peserta ialah 5 nega 
Ira lebih banjak dari pada dalam 
pertemuan Olympiade Helsinki th. 
1952. Djumlah tersebut merupakan 
satu rekor. Sovjet akan mengutus 
delegasi jang terbesar ialah 510 
orang, Amerika ke II dengan 427 
orang dan Australia sebagai nega 
ra penjelenggara dengan djum- 
Jah 360 orang. Djumlah seluruh- 
nja tertjatat 4985 orang. Kechawa 
tiran Panitia timbul berhubung 
kedjadian2 jang belakangan ini 
di Mesir jang dapat mengganggu 
Olympiade. e 

  
Sementara itu djago2 olahraga 

Olympic RRT kini melakukan la 
tihan2 berat di pulau Yisatou de 
kat Kanton ' untuk memperbaiki 
prestasi mereka dan mungkin 
mentjapai kemenangan ' dalam 
Olympiade Melbourne nanti jang 
merupakan Men pertama 
pagi RRT. Chen Ching Kai djago 
angkat besi RRT kelas Bantam 
mengatakan, bahwa “dim. latihan 
lia pernah mentjapai angkatan me 
'lebihi rekor dunia angkatan ,,cle 
'an and jerk” jang berada ditangan 
Inja dgn. tjatatan seberat 133 kg. 
(Tetapi ia. belum Naa meryasti 
kan, apakah di Olynipiade nanti 
ia dapat mentjapai prestasi jang 
baik itu. Djago menembak Chang 

  

paskon Pada 
IDileagkopi Dgn Alat 

. Bata Terus 

hari pembukaan toko sepatu Bata jang baru, jang & 

pula di Bodjong 14 mu 
selama hari itu 4 kali akan dilepa: 

tkan balon? itu bila 
juga kupon berharga itu 

di toko 
paskan . 

kira2 djam 8 pagi, lalu djam 12. 
siang, kemudian djam 18.00 bara 

     

   

  

   

  

Ba Toko Jg 
Sea 

akan di) 

  

at 
hidangk 

   
| hotel du 

Pa 

B 

n - Produksi| 
an pada penduduk 

tgl. 3 Nopember, bertepatan dengan 
& menempati 

| Itain Spekulasi — Kem, #erekono- “| mian Siapkan Tindakang Seperlunja 0 ARI Kemis di Kem. Perekonomian telah dilangsungkan 

  

      
    
   

  

   

      

   
   

     

ngaruhi Kebutuhan 
Idup Kita Se- hari? 

Perredisan Beras Dan Textiel Iju 
kup—Memang Ada 1 engureha? Jg 

  

rapat siak Kem. Perekonomian, jang dihadiri oleh Kepala2 Dja 
|watan, Kepala Direktorat2 di Kem, Perekonomian, dan dip 

erang Mesir Tak Akan Pe- 
  

APLN. 2 Tahun | 
  mean 1 

| 

  

   
resmian itu. Djadi 4 kali dalam! £ 
satu hari. Disamping itu, atraksi |: 

tjuma2, antaranja 
kepada murid2 sekolah. Hadiah ' 

» 

          

   

     

  

- Mersebut diatjarakan soal2 kege 

— Ta   

  

luruh Asia. Lebih istimewa Ta | 
toko tersebut nantinja akan diper nu VX 2 
lengkapi dengan alat pendingin, Saimanapun gedjala2 itu mx 

. kalau mempunjai uang di bank. 

-Iperluas ruang gedung Sekolah 
Tehnik Djuwana dengan beaja | 
kap. 75.000,— “jang akan dipikul 

. 'setjara gotong rojong. oleh para 

# diangsur dalam tempo 10 bulan. 

i saham, 

dan .kelihatan tsgas, bahwa kes. 

nja chegue kosong 
Ikan oleh fihak jang bersa 
Juntuk Ta 

    

uk membajat bulang 
pi kalau chegue tsb. 

        

  

       
kepada bank jang  bersa: 
'ternjata djawabannja adalah, 
(wa orang jang memberikan ' cheg: 
:ue itu tidak mempunjai Nan 1 
penan lagi. Mungkin hal itu di 
maksud — untuk dapat menunda 
pembajaran hutangnja, sena ba 

   kan ,,titik hitam” dalam perda- 
| gangan jang dapat dituntut pula. 
1 langan. tadi seterusnja me- 

  

bh ngatakan, bahwa dalam sedjarah 
' dunia perdagangan tidak pernah 
terdjadi, bahwa. sehelai chegue 

' jang dikeluarkan oleh fihak jang 
| bersangkutan itu adalah kosong 

mikian tadi kini dikatakan sudah 
| mendjadi "'mode'” dan menundjuk 
kan pula gedjala2 tentang sulitnja 
beredarnja uang sampaipun peda 
gang2 jang merasa menghadapi. 

“kesulitan2 itu paksakan diri utk 
mengeluarkan chegue kosong. Ke 
djadian2 tsb. kini tersiar luas di 
antara kalangan pedagang, hing 

|ga seringkali mereka merasa tju! 
.riga kalau menerima chegue. Di: 
katakan seterusnja, bahwa orang 
mudah mendapatkan buku chegue,: 

Demikianlah keterangan? tsb. 

UDJIAN?2 UTK  TELEGRAPIS 
RADIO. " 

| Dari Kepala Kantor Pos dan 
Telegrap Besar I Semg. minta-di 
kabarkan, bahwa. mulai awal bu 
lan Desember '56 di Bandung 
akan diadakan udjian2 untuk men 
dapatkan idjazah telegrapis kelas 

-.2 dan idjazah telegrapis ra- 
dio terbatas. Surat permintaan 
untuk menempuh udjian2 tsb. 
Giatas harus sudah diterima oleh 
Ketua Panitia Udjian Markonis 

'a/a Kantor Pusat P.T.T. di Ban 
(dung sebelum . tgl. 17 Nopember 
156. Pada surat permintaan itu 
|hendaknja disebuatkan kelas udji 
jan jang hendak ditempuh (kelas 1 
I- 2 atau terbatas):  Dilampirkan 
Ipula surat2 lahir atau surat asal- 
lusul atau surat bukti jang sah 
|dimana disebutkan tgl. dan tem 
pat dilahirkan jang dibuat atau di 
sahkan oleh: Pegawai Pamong 
Prandja jang berwadjib, dan 2 
Ipasfoto dengan dikirim pula. uang 
judjian sebanjak Rp. 25,— Kantor 
(Pusat. PTT Bandung. Udjian 
ini adalah udjian Negeri untuk 
memperoleh idjazah telegrapis ai| 
kapal (Markonis) bagi mereka jg 
telah mempunjai pendidikan ten 
tang telegrapis radio dan bukan 
udjian untuk masuk menerima pe. gawai atau tjalon untuk dididik. 

  
DJUANA 

an an PA BNN MESRA 

GOTONG ROJONG POMG. 
Atas usaha dari Perkumpulan 

Orang - tua Murid dan Guru di 
Djuwana, baru2 ini telah diputus 
kan suatu. rentjana untuk mem-   
ag tua murid, dan setiap wa 

i orang tua murid diwadjibkan 
menjokong Rp. 200,— jang dapat 

Uang sokongan itu merupakan 
jang kemudian dapat di 

pindahkan kepada wakil2 murid 
jang baru. (Antara) 

| : 

| TEGAL 
Oa uang 

| PANITYA KONGRES 
, VETERKAN., 
' Bertempat dikantor PDM (Per 
wira Distrik Militer) Tegal baruz 
ini. 17 organisasi 
ang sebanjak 60 orang telah ber 
hasil membentuk Panitya Kong 
res | Veteran Kota Besar/Kabupa 
ten Tegal dengan susunan pengu 
rus sbb: Fe 
Ketua: Kapten Imam Soeban- 

dhi (Komandan PDM) wakil ke- 
tua: Moh. Junus (Persatuan Pe 

| djoang Islam Bekas Bersendjata) 
Bendahara: wakil Perbepsi, penu 
lis Soemarno (Pegawai sipil PDM) 
Pembantu2 Chamim Sjafii (Ikatan 

Na , 

belakang. Tetapi keadaan jang de | 

ik, 

  

    

bekas pedju- | 

: 1 2 1 £ “I. eta” SIARAN RADIO R. 1 
aka 

b 
SEMARANG, 5 Ngp. 1956: 

| Djam 06.25 Njanjian Duet. 06.45 
Orkes Glenn Miller, 07,10 O. H. 
Pemuda Maluku: 07,45 Musik Ku 
lintang. 5  Klenengan Sunda, 
14,10 Krontjong asli. 17,00 Ujon2 
sore. 18,15 Irama Sendja. 18,30 
Ruang CPRAD. 18,45 Irama Sen- 
@ja, landjutan). 19,30 . Lamhaian 
Njiur Maluku. 20,30 Orkes, Radio 
Semarang. 21,15 Dari dan untuk 
Pendengar. 22,15 Sandiwara Ra- 
dio. 23,00 Penutup. 

SURAKARTA, 5 Nop: 1956: 

Djam 06.10 Polka ria. 06,30 Hi 
dangan Geraldo. 06.45 The Four 
.Jacks dan The Four @ueens. 07,20 
Irama Indonesia. 07,50 Suara Joel. 
13,19 Klenengan dari Kraton, 14.10 
Klenengan dari Kraton (andjut- 
an). 17,00 Dunia anak2. 17,40 Va 
ria -Djawa Tengah. “17,50 Ruang 
an pemuda pemudi. 18,15 Badmin 
ton kita dimata - internasional). 
18,30 Rajuan Sendja. 19,30 Irama 
Indonesia. 20,30 Lagu2 Tionghoa, 
21,20 Dagelan Mataram. 22,15 Da 
gelan Mataram (landjutan). 23,00 
Penutup. 

JOGJAKARTA, 5 Nop. 1956: 
Djam 06.10 Wals. Ahdadi.. 06.30 

O. K. Irama Baru. 06.45 Gita gem 
bala. 07,20 Suara Julia. 07,30 Per 
mainan 'Toralf Tollefsen. 07,40 
Dwi Ganna. 13,10 Gubahan Neil 
Chotem. 13,45 The KilimaHawaii- 
ans. 14,10 Hidangan Siang. 17,00 
Dongengan untuk kanak2.” 17,40: 
Orkes Yang Kiem Khe Shu. 18,15 
Ruangan Djapen. 18,30 Lagu? In 
donesia Populer.. 19,49 Gending2 
Sarwoneko. 22,15 Gending9 Sarwo 
neko (landjutan). 21,15 Lambaian 
Bahasa Djawa. 21,30 Rajuan Pa- 
dang Pasir. 22,15 O.K. Tjahaja 
Muda. 23,00 Penutup. 

    

DJAKARTA, 5 Nop. 1956: 
Waktu Ditjetak Atjara Belum 

Datang. 

TJIREBON, 5 Nc 
Djam 06.10 Ira 

Bingkisan Studio 
Minangkabau. 
Gembira. 13,10 
Sid Phillips. 

. “1906: 
beguine. 06.30 

ita. 07,10 Alam 
7,30  Krontjong 

Pill Harris dan 
13,40 Orkes Puspa 

Kemala. 14,10 Rajuan Pulau Ba 
17,00 Penghantar minum teh. 17,30 Siaran A.P. 1815 

Penerangan. 

ang Wanita. 
Ika Budaja. 25 | 

tar. 
gal. 

i 23,00 Penutup. 
21,15 
Orkes 

Orkes Kr. 
Gambus 

1 

3 
| 
| 

| Jein oleh Menteri Muda Perekonomian F. Umbas. Dalam rapat 
ntingan di Timur Tengah dgn 

Imenindjau2 akibatnja bagi perekonomian Indonesia. 

Pada rapat tersebut Menteri 
Muda djuga meminta keterang:- 

TT 
an2 dari Direktorat dan Djawa 

2 bersangkutan mengenai im 
sori, export, stocknja dan. lain2 
nya, dimaksudkan untuk didjadi 

kan bahan2 dalam sidang Dewan 
Menteri jg akan dilangsungkan 
saga malam. harinja. 

' Sehabis. rapat Menteri Muda 
atas perkanjaan pers, tidak mau 
memberikan “keterangan - menge 

aai apa jang telah diputuskan, 
hunja menjatakan bahwa Kemen 
terjannja akan berusaha agar In 

dongsia djangan sampai keting 

can bis didalam menghadapi Pt 

     

  

      

Sementar, itu pada hari Ke- 
mis djuga Menteri Perhubung- 
an Suchjar Tedjasukmana bersa 
ma dengan Kepala2  Djawatan 
dalam lingkungan  Kementerj.n 
Perhubungan telah membiijara- 
kan soal2 kehangatan ' diterusan 
Suez jang erat bertalian dengan 
hubungan Indonesia, Atas kete 
rangan singkat Menteri Perhubu 
ngan menjatakan. bahwa rapat 
telah membitjarakan pokok2 jg 
terpenting untuk diadjuka, kepa 
da sidang kabinet Kemis mal:m, 
'erutama mengenai tindakan? jg. 
harus diambil oleh pemerintah 
bilamana timbul keadaa, daru- 
rat. untuk. menielamatkan perleng 
kapan? jang dibutuhkan didalam 
negeri jang berhubunga, dgn. 
luar negeri. 

Kesibukan2 dipihak peng: 
usaha, 

Soal ' kehangatan  diterusan 
Suez ita terniata mendjadikan ke 
sibukan2 dipihak pengusaha, ter 
utama mereka jang memasukkar 
barang2-nja dari negara2 Eropa 
ke Indonesia. Para pengusaha 
mengikuti kediadian tsb dengar 

Itjara jang seksama, jang barang 
tentu utk mentjari djalan keluar 
bagi keselamatan barang2nja, se 
dangkan oleh sebagian para 
pengusaha kehangatan di Suez 

untuk mengedjar keuntungai 
sebanjak2nja. n 
kian, hingga hari Kemis (hari 
kedua meletusnja pertempuran di 
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Iterusan Suez), belum begitu tam 
Ipak. adanja kenaikan dalam ba- 
rang2 impor. 

Menurut keteranga, salah se 
torang pengusaha, dengan timbui 
Inja kehangatan Suez itu mau ii 
Idak mau akan. mempengaruhi ba 
Irang-barang impor, akan tetapi   

Ex P.T.M.N,. DI-AKTIVIR 
- KEMBALI. 

Dikabarkan, bihwa dalam ra- 
ipatnja baru2 ini jg dikundjungi 
oleh Ik. 2000 orane Buruh non- 
aktip dari PIMN 
Tambang Minjak Negara) pusat 
daerah Tjepu, telah mengaktipir 
kembali Persatuan Buruh Non- 
aktip Ex PTMN- pusat 
Maksud gerakan 
ting untuk mentjari: usaha pe 
nampungan . buruh2. PTMN jg 
nonaktip serta  meneniuka, sta- 
tusnja jg. meliputi djumlah- bu 
ruh dan anggauta sebanjak Ik. 
2000 orang ig hingga kini terka 

Tjepu. 

tung2 nasibnya. 
apat Pun telah memilih ang 

gauta Dewan Pimpinan jg terdi 
ri. 9 oreng, jg antaranja  Sudar 
man sebagai Pimpinan Umum, 
dan Abdulradjak serta Sumarkus 
masing2 sebagai wakil Pimpinan 
Umum. I dan II. (Antara). 

PEMALNAG 
PERTEMPURAN SENGIT DI 

DESA KEMUNING. 

  

  “Bekas Pedjoang Islam Indonesia), 
Juwono (Persatuan Tenaga Pe- 
ajoang), Moh. Sjafii (Rombongan 
'20 ex TNI) dan Abdulsalam Har 
.dgjokusumo (Perseorangan). 
i Tugas Panitia tsb. memberikan 
penerangan soal RUU Darurat so 
al veteran, menjiapkan “konsepsi 

. bahan Kongres Veteran Nasio- 
Inal di Djakarta j.a.d. dan me- 
'njiapkan daftar mulai non aktif 
"para anggauta2nja dari dinas A.P. 
|Organisasi bekas pedjoang jang da 
pat menggabungkan diri dlm pa- 
nitia tsb. ialah jang sudah berdiri 
sedjak 10 Nopember 1955, mini- 
mum. beranggauta 250 bekas pe 
djoang dan sudah berstatus hu 
kum berdasarkan PP6/54- (8 5BAW) 
PP no. 16/54 (BRN), PP no. 32/49 
dan UU Darurat no. 6/54. 2 

  

LATIHAN-KERDJA  LJAPEN, 

“Pada tgl. 3 s/d 7 Nop. '56 dgn 
bertempat di gedung "Panti Man 
dala” Semg., oleh Djwt. Penera- 
ngan Prop. Djawa' Tengah aka 
dilangsungkan "Jatihan-kerdja” 
jang akan dihadiliri oleh kepala2 
Djapen Kab/Kota diseluruh Dja- 
wa Tengah. Dalam pertemuan itu 
akan dibitjarakan rentjana kerdja 
dalam menghadapi pelaksanaan 
plan 5 tahun, pembangunan imasja 
rakat desa dan pemilihan umum 
DPR-Daerah. 

Selandjutnja akan berkenan pu 
la "memberikan tjeramah: Prof. 
Sigit mengenai , Pembangunan 
Masjarakat Desa”, Gubernur Dja 
teng mengenai ,,Penerangan diba 
wah satu bendera”, Pangl. Div. 
Diponegoro mengenai "Keaman- 
an',” Mr. Sutarno mengenai "Un- 
dang-Undang :No. 19/1956 tentang 
pemilihan anggauta DPR-Daerah"   Hung dalam latihan utk nomer 

rapid fire pistol silhoutte shoo- 
ting” telah berhasil mentjapai bi 
dji 590 dari kemungkinan bidji se 
banjak 600 jang berarti telah men 
dekati tjatatan rekor dunia. Pres 
tasi jang terbaik jang -pernah di 
tjapainja jalah 585, 

KOI akan memberi kesempatan 
pula kepada top-organisasi di In- | 
donesia untuk mengetest djago2 
jang telah berhasil mendekati sja 
rat minimum. Menurut  rentjana 
testing itu akan dilangsungkan 
minggu ini di Djakarta dan oleh 

| 

beserta pendjelasan9nja,  Sekdjen 
Kempen dan Act. Kepala Penda- 
gri Kempen pendjelasan mengenai 
"Plan 5 Tahun ' dan Pembangu- 
han Masjarakat Desa” dan J. M. 
Menteri | Penerangan — mengenai 
"Politik dalam/luar negeri". 

Selesai latihan-kerdja itu, ma 
ka untuk menambah bahan2 meng 
hadapi pembangunan masjarakat 
desa, maka direntjanakan pada tg 
8 Nop. para peserta akan menin 
djau daerah-kerdja Kawedanan 
Wurjantoro di Kab. Wonogiri. 

RUBRIK TJATUR TERTUNDA, 
maka   KOI diberikan kepada Liem Kiem Berhubung sesuatu hal, 

Leng. (Pekalongan) untuk. nomer rubriek ,,/Tjatur Indonesia” tidak 
angkat besi, Habib Nasution he dapat termuat hari ini, dan pe- 
renang, Kapten Saketi dari Ban- muatannja kami tunda pada lain 
dung untuk menembak dan Sukar waktu. Hendaknja para pembatja 
no. (Bandung) untuk nomer ang- 
gar, , 

dan peminat 
maklum  adanja. 

tjatur chususnja 

  

| Dari 

  

Dari Pemalang dikabarkan, bhw 
pada tgl. 26 Okt. tengah malam 
gerombolan bersendjata jg terdiri 
9 orang telah memasuki. daerah 
desa Kemuning Ketjamatan Am| 
pelgading (Pemalang). Pertempu- 
ran terdjadi setelah 2 orang ang 
gauta Pasukan” Banteng Raiders 
dan seorang OPR mendapat Iapo 
ran. . Tembak-menembak antara 
3 orang dipihak Banteng Raicers 
dengan 9 orang anggauta gerom 
bolan. jang bersendjata lengkap 
itu berdjalan amat serunja jang 
kemudian pihak gerombolan mela 
rikan diri. 
Dalam pertempuran tsb. pihak 

Banteng 'Raiders menderita se- 
orang  anggautanja gugur. jalah 
Kopral Tardjuki, dan seorang ang 
gauta OPR. tsb. menderita luka? 
Pihak gerombolan menderita kec 
rugian 2 orang mati tertembak 
dan seorang jang diketahui seba 
gai penjelidik tertangkap. 

“TJILATJaP 
RAWA BARAT MENDERITA 

KERUSAKAN AKIBAT 
5 SEROBOTAN. 

  

pihak djawatan Kehuta 
nan Daerah Rawa Barat ,,Antara” 
memperoleh berita, bahwa dalam 

wilajah hutan K.B.D:H. Rawa 
Barat (Sidaredja) jang luasnja 
7.000 ha, terdapat 3.000 ha dianta | 
ranja jang menderita. kerusakan 
hebat akibat -serobotan. Berapa 
kerugian jang diderita akibat pe 
njerobotan 'itu tidak dikabarkan. 
Selandjutnja dikabarkan, bahwa 
Satu2nja bagian hutan pada 
kompleks kehutanan tersebut jg. 
sekarang .ini dapat diambil ha- 
silnja adalah hutan kompleks 
Djulangmangu (Kawunganten) jg. 
setiap bulannja menghasilkan ra- 
ta-rata 100 m3 'kaju dolok (dun 
ning) jang berukuran garis te- 
ngah 16, (Antara) 

  

(Perusahaan 

tsb. jg terpen h 

terdengar dari 

imengenai harga kebutuhan hidup 
'sehari-hari seperti beras dan tek 
istil jang diimpor, tidak akan be 
'gitu terpengaruh. Hal ini disebab 
kan, karena impor berss dari Bir 
ma, Siam, Italia, Amerika dll. se 
bagian. besar sudah direalisir ig 
dimaksudkan untuk “persediaan 
beberapa waktu lamanja. Impor 
tekstil begitu pula. mpalagi djika 
diingat bahwa negora-negara di 
'Asiapiin seperti RRT, Diepang 
dan Hongkong merupakan negs 
ra pengekspor tekstil dengan 
diumlahnia iang besar bagi Indo 
nesig demikian pihak pengusa- 
@. 
Sedano menurut kalangan in 

dustri dinjatakan. hahwa keteor 
ngan internasional dewasa ini Ie 
bih baniak memberitan dorana 
an kearah selfsunporting bagi In 
donesia, (Antara) 

Pada hari Kemis tanggal 1 Nopember 1956 dikantor Perusahaan 
Listrik Negara Semarang telah dilakukan sekedar peringatan ge- 
nap 2 th. dinasionalisasikannja perusahaan listrik Aniem mendjadi 
P.L.N. Dalam peringatan tersebut pun diadakan sekedar upatjara 
pemberian tanda mata kepada 5 orang pegawai PLN jang telah 
bekerdja 25 tahun lamanja pada perusahaan tsb, Tampak sebelah 
kiri sdr. R.. Marwoto, kepala PLN Semarang jg baru sedang 
mengutjapkan sambutannja dan kanan kelihatan pak Marwoto se- 
dang menjerahkan tanda mata kepada sdr. Sardjan, 

Undian Uang Be- 
sar Djakarta 

RP. 75.000,— 
87891 

(Tg. Karang) 
RP, 50.000 

60732 
(Semarang) 

RP 25000 
361613 

(Palembang) 

Rp. 
182466 
176457 
412782 
197934 
371461. 23495 
140257283156 
2063671 381369 
16491 “ 27070 

Rp. 1.000,— 
224891 236535 
60385 424247 

397333: 328502 
192270 270755 
386522 190282 
408047 398118 
428633. 339235 
245136 230318 
332483 170711 

5 

32768 
(Bandung, 

10.000, — 
34240 
53223 
11686 

394627 

187741 
"340042 

49761 
415375 
340321 
394508 
1145849 
357724 

366547 
86773 

293403 
390897 
456312 
140949 
66667 

217737 
167562 
53803 

294818 
402709 
35419 

417520 
355381 
293413 

420414 
265629 
338732 
302659 
269451 
118003 
104057 
395492 
118851 

situasi internasional jg genting, Den Perantjis 

ugah dengan seksama, kabinet 
berpendapat, bahwa penjerbua 

bih2 agressi itu ditjela karena: 

tjara damai. 
Pemerintah Indonesia menjeru 

kannja, supaja Israel, Inggeri: 
dan Perantjis segera menghenu 
kan seranganrja dan menarik 

jah kedaulatan Mesir. 
Lengkapnja pengumuman kab: 

net adalah sbb.: 

Kabinet dalam sidangnja pada 
tgl..1 Nopember 1956, sesudah 
mempledjari kedjadian2 di  Ti- 
mur Tengah dengan seksama ber 
pendapat, bahwa penjerbuan ten 
tara Israel, Inggeris dan Peran. 
tjis dan pemboman terhadap be 
berapa kota Mesir adalah suati 
tindakan agressi jang sangat kita 
tjela:lebih2 agressi itu patut di- 
tjela. karen, pada ' waktu sidang 
Dewan, Keamanan PBB. sedang 
berusaha untuk mengadakan pe 
njelesaian setjara damai. 

Pemerintah berpendapat bah- 
wa tiada suatu anggota dari 
PIB:B:, apalagi mendjadi anggo- 
ta tetap dari Dewan Keamanan,   Seleh mendjadi hakim sendiri. 

itu mendjadikan objek spekulasi/ ' Pemerintah menjerukan supaja 
“Israel, Inggeris dan Perantjis 
segera menghentikan serangan 
nja dan menarik mundur pa- 
sukan2nja dari wilajah kedaulat- 
an Republik Mesir, dan bertin- 
dak sesuai dgn dasar2 PBB. 

Kepada negara2 ' Asia-Afrika 
jang dalam Konperensi Bandung 
dgn hikmad memberikan djandji 
nja untuk  mendjundjung tinggi 
dasar2 Dasa Sila, Pemerintah 
menjerukan untuk " mengadakan 
usaha bersama, guna menghenti- 
kan 'agressi terhadap Mesir itu, 
jang mendjadi salah satu ang- 
gota peserta dari ' Konperensi 
Bandung. Dalam hubungan “ini 
Pemerintah telah mengadjak: Ne 
gara2 Colombo untuk mengada- 
kan konperensi antara para Per- 
dana Menterinja dalam waktu jg 
sesingkat-singkatnja, sebagai usa 
ha pertama dari negara2 Asia 
Afrika. 
'Disamping itu Pemerintah da- 

lam waktu jang singkat akan 
mengadakan persiapan2 dilapang 
an kermanan dan ekonomi untuk 
memelihara baik keperluan peng 
hidupan rakjat sehari-hari pada 
Chususnja dan keperluan barang2 
pembangunan . pada umumnja. 
Untuk keperluan itu Dewan Kea 

  
  

kan tidak puas dengan keadaan 

t h 
dan AA pn 

4 iwab lainnja. : 23 
. Selandjutnja dalam pernjataan 
itu ditegaskan sekali lagi oleh 
Masjumi,. bahwa stelsel “diktatur 
merupakan bentjana bagi Indone 
sia dan dalam bentuk apapun bu 
kan merupaka, satu alternatif jg 
harus dipilih. na 

. Pernjataa, Pimpinan Parai Ma 
Jumi itu lengkapnja sbb.: 
. Achir2 ini telah ramai suara? 
1g menjatakan tidak puas de- 
ngan keadaan didalam negeri da 
Tam pelbagai lapangan. Suara? 
jang menjatakan tidak puas itu 

kalangan  masja- 
T kalangan tentara, 

imalah djuga dari Presiden dan 
Wakil Presiden, 

Suara2 itu disertai dengan kri 
tik jang tadjam2. Dan telah me- 

ningkat kepada satu persoalan jg 
prinsipil, jaitu: apakah stelsel de- 
mokrasi kita harus dipertahan- 
kan ataukah 'akan berkisar kepa 
da sematjam  diktatur sebagai 
djalan keluar dari pada kesulit- 
an-kesulitan jang dirasakan itu. 

Masjumi ingin mengulangi, bah 
wa stelsel diktatur adalah 'akan 
merupakan bentjana bagi Repu- 

rakat umum, 

  

si Inggeris,  Perantjis dan Israel   TJIREBON | 
MESDJID GOTONGROJONG. 
Didesa Kalitengah “ketj. Weru 

Tjirebon, jang terkenal daerah 
industri batik, dewasa ini te- 
ngah diusahakan pembangunan 
sebuah mesdjid baru, dengan 
rentjana biaja' Rp. 200.000. Biaja 
ini akan diusahakan setjara go 
tongrojong. Untuk keperluan itu 
kini telah dibentuk suatu panitia 
jang diketuai oleh Marpuatun, 

  

terhadap Mesir, maka dalam sta 
tementnja jang dikeluarkan  Ke- 
mis malam oleh Pimpinan Ha- 
rian Ladjnah 'Tanfidzijah Partai 
Serikat Islam Indonesia dinjata- 
kan, bahwa tanda2 menundjuk- 
kan dalam waktu singkat. selu- 
ruh negara2 Arab akan terlibat 
kedalam aksi militer dan dengan 
demikian berkobarnja. perang du 
nia III tak dapat dielakkan lagi. 

un 

  

Perlu Adanj 
kiran Antara Presiden 
Wi. Pres Dan Pariai 

Untuk” Petjahkan Kesuhiten2“I Im" Negeri 
sekarang Ini—Saran Masjumi 

. DALAM SEBUAH pernjataan jang dikeluarkan berhu- 
bung dengan makin keras terdengarnja suara2 jang menjata- 

a Tukar Pi 

didalam negeri, Pimpinan Par 
tai Masj imi menjatakan, bahwa untuk menghadapi keadaan 

u diadakan pembitjaraan dengan partai2, Presiden 
serta kalangan2 jang memikul tanggung- 

blik Indonesia, Oleh karena itu 
diktatur dalam ' bentuk apapun, 
bukanlah satu alternatif jang ha- 
rus dipilih. 

Dalam pada itu, Masjumi ber- 
pendapat bahwa suara2 ketidak- 
puasan itu mempunjai dasar2 jg 
patut diperhatikan sungguh2 oleh 
partai2 dan pemimpin2: jang ber- 
tanggung-djawab serta mengha- 
dapinja dgn tjara jang sungguh2 
dan dgn hati jang terbuka serta 
berpedoman kepada keselamatan 
negara, 
Untuk menghadapi 

ini, Pimpinan Partai  Masjumi 
menganggap perlu mengadakan 
pembitjaraan dan pertukaran pi- 
kiran dengan pimpinan partai2, 
Presiden dan Wakil Presiden ser 
ta kalangan2 jang memikul tang 
gung-djawab Jainnja. Dengan de 
mikian, satu sama lain akan da 
patlah memahami maksud ma- 
sing2, hingga sama2 dapat meli 
hat persoalan dalam ukuran2 jg 
sesungguhnja. Dengan itu diha- 

keadaan 

rapkan.. agar dapat. dirintiskan 
dialan keluar dari kesulitan? itu. 
(Antara) g 

'em.!Indones'a, Serukan Spj. Israel-Inggris 
Tarik Mundur Pasukan2nja 

SESUDAH MEMPELADJARI kedjadian2 di Timur Te 

mundur pasukan2nja dari wila-! 

salah seorang 
jang telah 25 tahun bekerdja di PLN, 

(Foto: Siguntang). 

Serangan Thd. Mesir 
Adalah Suatu Agressi: 

2. 
5 

jang bersidang Kemis malam 

n tentara Israel, Inggeris dan 
Perantjis terhadap Mesir adalah. sufta tindakan agressi dan Je 

dilakukdir pada waktu Dewan 
Keamanan PBB sedang berusaha untuk menjelesaikannja se 

manan Nasional dan Dewan 

Ekonomi & Perentjanaan akan 

mengadakan sidangnja dalam ha 

ju jang akan datang. 

Kepada seluruh rakjat, Peme- 

un.ah menjerukan supaja kita 

bersama menginsjafi keadaan jg 

genting ini dan bekerdja sama 
Jengan pemerintah untuk mendja 

ga ketenteraman dan ketenangan 
Iisegala  tapangan. 

Demikian pengumuman dewan 
nenteri. (Antara) 

Bo:kot Thd. Ka. 
pal2 Inggris 

Dilakukan Di Tan- 
djung Pr ok « 

SEBAGAI pelaksanaan  in- 
struksi kilat SBPP, maka mulai 
djam 14.15 sampai djam 16.00 
hari Kemis seluruh kaum buruh 
perusahaan pelajaran  Inggeris 
Blue Funnel Line, Scheepvaarts 

Mj ,,Ocean”, dari buruh kantor, 
kade, gudang sampai kepada bu- 
ruh harian I-pas dan borongan 
jang berdjumlah - lebih kurang 
309 .orang di Tandjung Priok sa- 
ma meletakkan pekerdjaan. 

Sebagai akibat aksi tsb., maka 
dua kapal Inggeris jaitu ,,Teu- 
cer” dan Glenberg Liverpool” jg 
sedang berlabuh di Priok mendja 
di terlantar. Demik'an djuga dua 
perahu dari Trio-Veer dan dua 

rang Di Mesir — Bc 

ANTHUNY EDEN, PM 

hadapi, mosi, tidak, pertjaja da 

daerah terusan Suez, perdana 

Jaitu keputusan ikut tjampu 
tangan (mengadakan intervensi) 
dalam pertikaian sendjata antara 
Israel dan Mesir, demikian dika 
barkan oleh Reuter. Djauh ma 
lam -kemis, setelah perdebatan 
isengit dalam mendjelis rendah, 
|Eden telah mengadakan perun 
dingan dgn. bekas PM Winston 
Churchill selama 15. menit. 1 

Dikabarkan selandgutnja. bah 
wa Partai Buruh, selai, mentje 
la “sangat pemerintah Eden dju 
ga  melantjarkan kampanje un- 
tuk mempengaruhi pendapat 
umum terhadap 'intervensi mili 
ter. Inggeris di Mesir. Dim kam 
panje itu slogan2/poster2 ,.Eden 
harus pergi”, disiarkan keseluruh 
negeri Inggris untuk mejakinkan 
didalam negeri akan  ketjaman 
Partai Buruh itu. Tetapi Antho 
ny Eden tetap berkeras kepala 
oleh serangan2/ketjaman2 jang 
diluntjurkan atas dirinja. 

Dalam perdebatan ' madjelis 
rendah hari Rebo ia berkata: 
Kami tidak berkeinginan apa- 
pun djuga, demikian pula. pem 
rintah,. Perantjis, bahwa aksi mi 
liter. jang "harus dilakukan oleh 
Inggris akan berarti lebih daripa 
da bersifat sementara dalam. ope 
rasi2nja. Tetapi adalah suatu ke 
hendak. kami. bahwa aksi militer 
jang  dilantjarkan untuk melin 
dungi terusan Suez dan untuk 
“tentikan pertempuran? harus 
menghasilkan suatu penjelesaian 
'o akan mentjegah suatu situasi 
jang “setiap” kali ' mengamtjam 
akan timbulnja peperangan”. Se 
terusnja ia katakan, ,/apabila Ing 
gris dapat melaksanakammja de 
ngan berhasil maka Inggris bu 
kannja hanja “bertindak “ untuk 
negara, Inggris sendiri, tetapi dju 
ta untuk semua negara2 pema 
kai terusan Suez.” 3 

  

  

PSII: Tanda? Menundjukkan Pe- | 

rang Dunia Tak Dapat Dielakkan 
BERHUBUNG dengar agres-| « Dinjatakan selandjutnja, bah- 

wa dimasa jang lampau  banjak 
djasa2 jang diperbuat Mesir se- 
bagai. sumbangannja "terhadap 
perdjuangan kemerdekaan rakjat 
Indonesia melawan imperialisme 
dan kolonialisme Belanda, dida- 
lam dan diluar PBB, ,,Kini saat 
njalah sudah  rakjat Indonesia 
membalas djasa terhadap Mesir, 
menjiapkan “diri memberikan ban 
tuan lahir dan bathin dan berdi- 
ri tegak dibelakang. Mesir”, De- 

  

85126 105209 
71252227851 

234052. 306154 
146780 47953 

Rp. 500,— 
363504 39334 
12044. 350202 

252080 339513 
417658 143234 
233043 238143 
426481. 20970 
210387 391528 
444803 . 397341 
388294 400120 
401600 361851 

Mao Tse Tung 
5 i 
Sedia Bertem- 
pur Di Mesir 
BERHUBUNG dgn  perkemba 

agan terachir di Mesir, bebera- 
pa anggota Missi Parlemen In- 
donesia jang beberapa waktu jl. 
kembali dari kundjunganja ke 
Peking menerangkan kepada ,,An 
tara”, bahwa Mao Tse-tung te- 
lah mengatakan kepada anggota2 
Missi Parlemen Indonesia betapa 
sangat pentingnja masalah nasio 
nalisasi Terusan Suez chususnja 
dan masalah Mesir umumnja. 

Dikatakan oleh Mao Tse-Tung, 
diika perdjuangan kemerdekaan 
Mesir menang, ini akan merupa 
kan pukulan jang hebat terhadap 

46833 
162594 
338283 
190812 

185676 
98334 

426235 
417993 
317708 

349473 
160767 
240112 
141688 
1187257 
312591 
192181 
325461 
177631 
197300 

274996 
310606 
272494 
397491 
355005 
119261 
359121 
46940 

202033 
375378 

imperialisme. Sebaliknja, . djika 
kaum imperialis menang, maka 
mereka akan semakin — kurang- 
adjar, “tidak sadja di Timur .Te- 
ngah. tetapi djuga dibagian2 du 
nia jang lain. 

Achirnja Mao. Tse-tung menja 
takan, bahwa djika kaum imperi 
alis menjerang Mesir dan djika 
disetudjur oleh Presiden Gamal 
Abdel Nasser, Mao Tse-tung ber 
sedis mendjadi anggota pasukan 
sukarela dan bertempur di M- 
sif melawan kaum imperialis, Ss 
jas dari dulu memang pradjurit, 
kata Mao mengachiri keterang- 
annja. (Antara) 

  
  

perahu dari  KPM-Prauwenveer 
jang pekerdjaannja melajani dua 
kapal Inggeris itu. 

Dari SBPP seksi ,,Ocean” dida 
pat kabar, bahwa boikot tsb. 
akan dilandjutkan dan kapan di 
hentikannja tergantung dari situ 
asi di Mesir. (Antara) : 

»Eden Harus P ergi" 
Eden Hadapi' Mosi Tok 'Pertjaja Dari: La- 
bour — Dgn Mempbabi-Buta Kobarkan Pe- 

goimoana Kalau RR! 
Tjampurtangan Di Singapura  — Rupanja 

Eden Tak Akon Terguling 
Inggris, jang dituduh oleh penge 

tjam2 politiknja di London karena ,,dengan membabi buta” 
mengobarkan peperangan dengan Mesir, hari Kemis ini meng 

ri partai Buruh, oposisi, dalam 
madjelis rendah. Dalam keadaan Inggeris mendjadi tegang oleh 
adanja berita2 gerakan2 militer selandjutnja jang dilantjarkan 
oleh kesatuan2 angkatan perang Inggeris dan Perantjis atas 

menteri Eden selama tiga hari 
ini harus mempertahankan keputusannja. 

Gaitskell: Aksi Inggeris 
& Perantjis suatu agressi. 

Hugh Gaitskell, pemimpin Par 
tai Buruh, melukiskan aksi mili- 
ter Inggeris dan . Perantjis itu 
suatu ,,agressi” . dan menuduh 
£.M.. Anthony Eden ,,dengan 
membabi buta” mengobarkan 
api peperangan dengan Mesir. 
Serangan dalam madjelis rendah 
Inggeris atas perdana menteri 
Eden hari Kemis dipimpin 
oleh James Griffiths, wakil pe- 
mimpin. Partai Buruh, dan Aneau 
rin Bevan. 

Menlu Lioyd  sangkal 
bersekongkol dgn Israel. 

Dalam madjelis Rendah hari 
Rebo menteri luar negeri Selwyn 
Lloyd menjangkal pernjataan2 jg 
dibuat di Amerika Serikat dan 
dimanapun djuga bahwa Inggris 
dan Perantjis tlh bersekongkolan 
tengan Israel mengenai serangan 
.srael atas Mesir. 

Ia katakan: ,,Salah sekali me 
njatakan bahwa Israel dibudjuk 
untuk melakukan aksi itu (menje 
rang Mesir) oleh pemerintah Ing 
gris”. Tak ada persetudjuan se 
belumnja antara pemerintah Ing 
gris dengan Israel mengenai hal 
itu”, katanja menambahkan, ,,dan 
memanglah benar bahwa mobili 
sasi Israel itu memberikan pe- 
yingatan2 sebelumnja mengenai 
hal itu | dan pemerintah Inggris 
memberikan perlawanan terhadap 
maksud pemerintah Israel itu”. 

Kata Selwyn Lloyd pula: ,,Per 
tama2 pemerintah hanja menaruh 
perhatian kepada konsekwensi? 
lang sangat besar akibat setiap 
serangan atas Jordania, karena 
berdasarkan perdjandjian Jorda- 
nia-Inggeris, - Inggris akan diwa 
djibkan dengan segera ikut serta 
mempertahankan Jordania dalam 
keadaan2 diserang itu. 

Bagaimana kalau RRT 
tjampur-tangan-di Singa 
pura ? 

Berkenaan dengan adanja suatu 
sugesti bahwa. intervensi bersen- 
djata oleh pemerintah RRT di     

mikian statement PSII jang selan 
djutnja mengadjak ummat . Islam 
dan rakjat Indonesia pada. taraf 
perkembangan "sekarang ini utk 
bersama bersama mendjalankan 
sembahjang Hadjat utk memohon 
kemenangan dan keselamatan ne- 
gara dan rakjat Mesir, lenjapnja 
Israel dari muka bumi, terkubur 
nja imperialisme dan kolonialis- 
me. Inggris/Perantjis dan  kese- 
djahteraan bagi bangsa2 jang tj 
ta perdamaian (Antara), 

a 

Singapura akan dapat dibenar- 
kan, Selwyn Lloyd mengatakan, 
«Saja tidak sependapat bahwa 
kerusuhan2 setempat dapat diban 
dingkan dengan bahaja2 jang 
ada diterusan Suez”, 

Demikian diperoleh kabar dari 
Reuter. 

3 an 

Menurut Reuter 
c 

selandjutnja, 
pemerintahan Eden dgn kelebihan 
ajoritet 60 suara rupa2nja tak 
kan tergulingkan oleh mosi tak 

In pertjaja jangYakan diadjukan oleh 
Labour-party. itu,  



  

S8 . 

ya Skets? Dari Sovjet Uni (9: ) 
4 Pelatjuran—Hooliganism— , 

Dan Tjopet ma 
— Oleh: Hetami' — 

SEORANG REKAN saja dari "Antara", pada suata malam didepan -hotel “Moskow” dit 
tarik lengan badjunja oleh seorang gadis muda jang fa tak kenal, "Come-come-Night Goodj Ix 

lis good, come”, desak gadis tadi” seraja dengan kuat menarik tan gan rekan saja tadi. "Mari, x:. 
ikut saja malam ini adalah malam baik”, demikian adjakan gadis Moskow jang takvdikenal i: 

T
i
a
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'engumumkan bahwa M 
jorong radio, Nasser mes 

“ia mendjadi gupernu 
| Inggris, Perantjis 

air | Mesir. Di 
untuk mempertahank 

an gada itu 

     

  

   

    

   

      Ke 

| Seorang kawan saja lagi, dari 
$ rombongan lain, sangat kesepian 

dan merasa bidan tidak enak, ka 
"rena ia tak tahan hawa di Rus 
'sia jang sangat dingin. Waktu 1x 
dengan semangat jang down se 
kah duduk sendirian di lobby ho 
tel, Ia dihampiri oleh seorang wa 
nita muda jg penuh simpati me 
nanjakan: ,,/Mengapa engkau si- 
ngan 2 Mantel Serepia 
oleh kawan tadi ditjeritakan apa| Sudah barang tentu pandang? 
sebabNja, wanita tadi dengan me |: Nee apaan P3 2 UN 

ngan toleransinja sudah pernah 
mengatakan: ,,That's the one 
touch of Nature that makes the 
whole world kin”. Itulah (hubung 
an lelaki-wanita) salah satu sifat 
alam jg. menjebabkan seluruh du 
nia ini sama. 

Dan, saja kira, Russia sendiripun 
'dak merupakan keketjualian. 

Supaja lebih hati2 'dan teliti 
lam mendidik anak-anaknja. 
nganlah anak2 itu  diman 
mandja, hingga ' “akibatnja n. 
anak “tadi akan "mendjadi mu 
nakal dan tidak berguna kep. Na 
masjarakat. Salah satu posier Ia 
berisi seruan demikian itu, « NN 
pat para. pembafja : lihat dal: y 
reproduksi jg dimuat dalam i 
loman ini, 

   
    

   
“Kita harus bertempur dan ki 

ta pantang menjerah, kata Nas|' 
| ser. Dinjatakannja bhw In £ is| 

Idan Perantjis merentjanakan agref 
si mereka itu bersama-sama Is- 

“reel. Dalam ipidato ini Nasser| 
 Iseterusnja mengumumkan bahwa 
Ikampai hari Rebo j.l. Israel telah 

  

  

    

    

   
    

       

    

   

   

   

   

    

  

   

  

—- PERANG ISRAEL-MESIR —— 

  

ak reruntuk sebuah pesawat terbang Israel jang ditembak 
Ih oleh meriam2 penangkis serangan udara Mesir, ketika pe- 

  

Pena ia he. G cd - 
2 

a 

  

: 4 nepuk bahu sang kawa, berkaw | ag Agak luar biasa? terhadap 2 t k KA nian Se f terbano: EP Taat 5 : RA : anu a n ata al Nai H0 KA sg 4 , 5 La im Kehilangan 18, pesawat terbang, sawat ini melakukan serangan diatas wilajah terusan Suez. |dengan senjum: ,,Ah, djangan be PO kelamin. inilakan menimbul Adakah tukang tjopet, peng 
MIMesir 2 buah. Tapi Rabu jl. pe 
Isawat2 terbang Perantjis. menjo 
Ikong Israel, dan walaupun demi 
kian Mesir masih tetap unggul. 
Djam 7 petang Rebo j.l, kata 

Nasser, Inggris dan Perantjis mu 
Si meluntiurkan serangan? uda 
ra terhadap Kairo, Iskandariah. 

Aan daerah Terusan Suez. ,,Mere 
ka insin menghantjurkan angkat 

kan ekses2. jang .idak dikehen- 
daki.» Terutama dikalangan mu- 
da Russia achir2 ini banjak disi- 
& 

dien. Sir Char 
rangan2 pemb 
sir akan te 
apa jang dis 
dar”, Tama k 
ini tergantung d: 
kah Mesir akan 
pada tuntutan? 
tjis. 

gitu down: nanti engkau saja hi- 
bur!” PI cheer you up,” kata wa 
inita jang tak dikenal ini. 

Kawan saja tidak Jagi  memi- 
Lkirkan pertemuan. dan pertjaka- 
pan jang sependek ini. Tetapi 
alangkah terkedjutnja — (ampur 
gembira tentunja) waktu djam 3 
malam, pintu kamar hotelnja di 
ketok orang dan masuk 
lah sang wanita jang berdjandiji 
|akan ,.menghibur” itu. Baru djam 

"17 pagi wanita jang benar2 mene 

mis dam lain2: orang a-sosial « 
Russia? Waktu “ditanja ini, sai 
ingat pada suatu papan di ko: 

Dr « 

Syria Mulai Terlibat Dim 
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P'riempuranLewanlsrael 
Keadaan Darurat Berlaku Di Libya —Jordania 
Ikut Putuskan Hubungan Diplomatik Dgn 
Perantjis— Sudan Mengetjap Inggris-Perantjis 

| Sebagi' Agressor : # 

    
|. mi man. 

| PEMERINTAH MESIR telah mengambil keputusan me 
mutuskan, hubungan, diplomatik Pena Perantjis dan Inggris, |   K 

. Mesir selandjutnja mengumumkan sedang memper 
n kemungkinan menarik diri dari PRB mengingat 

kedjadian2 baru2 ini menundjukkan bahwa PBB tak 

  
ykan London mei     

   

. ngatakan 
1 AN Pa Dn at $ h "3 5 6? 1 &$ pati djandjinja itu keluar dari 

dana ment Na atas sa menfjegah agresi jang dilakukan oleh negara2 impe | (dara Tn an Sa PN IPUARA militer Sya Gaon Bo katar! ) Dg " Bana “aan besar an LN 7 gul dari angkatan udara Israel” askus pada hari Kemis bahwa kesatuan2 perondaan tentara : La aan lain lagi jang pahwa ti n : LA Bea i 1 Hg 2 Botak 5 F TR aa 3 : ela £ ordis di Leningr: 
naa g Me 3 "NUR sementafa itu mewartakan Neliru djuga memins ' penarikan| 'Komplotannja sekarang dielas: | Syria telah terlibat dalam pertempuran melawan ,,peronda2 antena Aa Ben pa 

idari New York bhw PM India Ja mundur ser'ua pasukan2 asing, 
waharlal Nehru dalam surat. ke termasuk pasukan2 Inggris dan 
pada. sekretaris djenderal PBB Perantjis, dari Mesir.  Achirnja 

bersendjata musuh”. pada malam Kemis diperbatasan Barat 
Daja. Ini menundjukkan,, demikian djuru bitjara tsb. bahwa 

um Zionis mempunjai maksud mengadakan agresi terha- 

per telefoor terima 1 i panggian da 
ri kawan2 wanita?nja j 2 ja jang kata 
nja kesepian, Dan apakah In mau 

   
Persekutuan Ingoris - Perantiis' - 
Israel ingin menohantiurkan @ng 

jang sedang “menga ka'an udara Mesir dan .memen-   
     

   
   

  

    

  

ganegara2 As, Itali S Bag er oarskjoeld pada hari dalam, surat tsb. Nehru mengelitkan nesukan? Mesir mena Bap front Sirya”, Ia, jmenambahkan bahwa dengan maksud KEL One embantu, meng: 
semuanja 500, Dag tabah, #semis mendesak  diadakannjasmukakan pengaduan bahwa: Ing ' remnur dipadanenssir Sinsi. | meng mn tindakan pembalasan beberapa kesatuan Syria te , . g 1 melalui sebuah. S- pe Kumdlakan2 keras oleh PBB untuk gris dan Perantjis tidak berusaha Dalam pidatonia tadi Nasser | pp 5 tel Neta uk wilajah Israel 1 » |- Inilah beberapa ti Per jang beberapa . menit mentjegah. pendjerumusan dunia menghentikan agresi Israel, teta' seterusnia — 'menjatakan bahwa m AA ud : " erapa tjontoh sekedar 

“33 K "tentara Syria itu da Sementara itu PM merangkap buat pangkal membitjarakan apa- 
lam 'mendjalankan tugas 'meng- gubernur militer Syria ' Sabri kah di Russia ada pelatjuran atau 
konsolidasi keadaan di front' ke-|Assali sementara itu menjerukan tidak. Menurut pengalaman saja. 
mudian hendak dikepung oleh |dalam. konperensi pers di  Da- pelatjuran-publiek, — dimana 
musuh, tetapi “kesatuan2 Syria | maskus pada hari Kemis hendak orang pelatjur menawarkan 
tsb. berhasil sampai kembali di|nja semua orang Arab bersatu kepada tiap lel 

dihantjurkan bom2 an dalam perang. Dalam surat itu pi -malahan menjerbu 
«is (Antara) MAT Mesir. 

wilajah 'kaum imperial's tidak merasa se 
Inang bihwa presiden Mesir te 

Inggris dan Perantjis mem lah memproklamasikan — politik 
bom Kairo lagi, luar negeri jang bebas dan mer : Hn deka. Mesir tidak punja maksud UP selandjutnja '— mewartakan maksud agresif, kata Nasser, jg. 

  

se 

diri   5 — Inggri Na e 6 aki jg. sedia membe | ? bana Pe Pa seterusnja menindjau peristiwa2 -pangkalan2nja tanpa menderita | dalam menghadapi agresi terha- ri beberapa roebel sbg pengganti $ O Oom 0 » ana daa lagi lapangan2 terbang “V2 terdjadi sampai Inggris ber kerugian anak-buah. Selandjut-|dap Mesir. Ia mengemukakan bbp djam hubungan dengan si 've | nja didapat kabar di Damaskus |djuga bahwa agresi Israel itu d 

bahwa mobilisasi umum diprokla 
masikan diseluruh Syria pada ha 
ri Kemis ,,mengingat keadaan de 
wasa ini”. 

sama Perantjis menjodorkan ulti 
matum kepada Mesir, jang me- 
muntjak pada serangan2 udara 
terhadap kota2 Mesir. (Antara) 

1 : Gi Jatjur, benar tidak ada di Russia! pakai oleh Inggris dan Perantjis T5k pernah saja melihat adanja | untuk mengadakan “ suatu usaha pordello diseluruh daerah jg. saia 2 Ea ja na kundjungi selama 3 minggu di idapat kabar selandjutnja bah Soviet Unie, di Leningrad tidak, 

dan bangunan2 er Mesir se 
bagai persiapan suatu penjerbu- 
an besar2-an, Diterangkan bah- 
wa 3 buah pembom Inggris-Pe- 
rantjis pada hari tsb. telah men 

Krisis Timur Tengah — 
Kata Bandoranaike — 

Kata Ba Swe — Dunia | 
  

  

wa pada malam Kemis di Damas Djepang TetapDiam 
India, 3. Nehru, hari Kemis di 

  

djatuhkan bom2 diatas lapangan 
terbang militer Al Maza jang le- 
taknja dipinggir kota Kairo sebe 
lah Utara dan serangan udara : 

| Pelajaran Melalui Teru- kus hingga dua 
tanda bahaja serangan udara. 
AFP dalam pada itu mewarta ! 

kali dibunjikan 
di Moskow tidak, di Stalingrad «i 
dak, di Baku tidak, di Tashkent- 
pun tidak. Djuga tidak pernah saj 

| 
$   Hyderabad mengatakan bahwa ja sangat bersimpati sekali de 

ngan Mesir dalam dapi keadaan di Timur Tengah de 

aja saja tak 'ingat ada Agresi. 0499 GMT sampai 0455 GMT. “Sekarang “ terdjadi terha 
v . cha : MARKASBESAR 'angktanperang Mesir di i jang lebih besar lagi darip A . - Keuter dalam pada itu medar : : mn Pa n £ esir djam 2 Sang 
dap Mesir Ying. dilakukan oleh inggris dan Prant is. Pt aa Ada djurubitjara “Ge hari Ha mengumumka kan bahwa segala pelajaran melalui Te 

Dari sumber2 jang dapat diperjang S1 bian Israel Gung Putih James Hagerty telah! Yusan Suez telah terhenti, sebagai akibat pemboman? jang di 

kan dari Baghdad bahwa kemen 13 melihat wanita2 jg. dengan Ya 
terian luar negeri Irak pada hari Tanja ia bermondar-mandir berdja 
Kemis telah menjampaikan dgn lan di Trottoir menundjukkan bah | 

lisan protes . terhadap tindakan2 Wa ia adalah pengabdi dari ,,pe- 
Inggris. dan Perantjis dalam kri- kerdjaan 1g. sangat tertua didunia 
sis Mesir-Israel kepada kedutaan ini”. 
besar Inggris dan kedutaan be- Memang disini tidak ada pros 
sar Perantjis di Baghdad. Radio titusi, demikian keterangan men ' 
Baghdad jang mewartakan 'pro- terimuda Russia urusan sosial. 
tes Irak tsb. menjatakan selan- njonj, Maria kepada par, war: djutnja bahwa. tindakan? Inggris tawan2 Indonesia jg. menginterj 
dan Perantjis mengenai daerah View-nja. ,,Jg. ada, ,.demikian kete | 
Terusan Suez adalah tak “adil rangannja lebih landjut, ,,hanjalah | 
dan tak djudjur, dan telah diha- sementara wanita? jg. hidup imi! 
rapkan bahwa Inggris dan Pe- moreel. 5 
rantjis “akan melawan pihak Dan kumpulan? wanita, sarekat 
agresor dan. membantu pihak jg sekerdja, tetangga selalu berusaha 

“3 diserang dan jang mempertahan- utk. mengoreksi dan memperbaiki 
29|kan hak2nja jang sah. Se-seorang kalau ia kedapatan hi 

» Selandjutnja Radio Baghdad dup immoreel!” 

    

   

    

  

- itu telah berlangsung dari diam |   

    

   

  

     

    

        

     

  

ylon Bandaranaike mengatakan 

  

     
    

  

        
aksi oleh negara2 Kolombo 
kenaan dengan keadaan aa ya 
sir. Selandjutnja diduga - djug 
bahwa Nehru menaik Mz 
busan2 pesannja itu kepada 
Hammarskjoeld, beberapa kepala 
pemerintah, terutama ..-Pi is, tak” 

Jugoslavia, 1 

   

  

   
     

          

    

   

                  

   
   

          

   

   

    

    

    

    

   

  

, dan pandangan ini menurut menerangkan : terbang Inggris dan Perantjis terhadap ru telah mengirimkan pula pesan |Bandaranaike agaknja djuga pen Washinston pada hari Rebo jbl.! fregat angkatan laut Mesir ,,Akka”, hingga kapa! ini tengge 
ja Pemakaian pangkalan? di bahwa A.S. dengan melalui sa- ate Taat s3 f 

Ay” AON eh PUN is Ceylon oleh Inggris. 
Lea SN aan mengetahui . kentang pemboman | 

g jang dilakukan oleh Inggris terha: 

nan tertulis bahwa pangkalan2 dap sasar : : 
jeeylon tak akan, dipergunakan igaskan bahwa: laporan2 peang libat Dim P 2 8 t 2 
rmusuhan .mengepsi..“ Terusan Seluran2 tsb. diterima . taklama | $ ii er empuran 

2. Bandaranaike menegaskan sebelum berita? pers sampai di! . . i PE RU AE Ba Mb 22 

menjusul “penjerbuan Israel  SUNC , G aan : Dari 2 : aa . $ 3 :1 Jaku jatd. tjaja diperoleh berit, bahwa Nehjitu, kepada pers - di kan oleh pesawat2 
nja kepada ne ara2 Kolombo, idapat umum diseluruh dunia. L 2 : 

itu Indonesia, Pakistan, Birma, 2 luran2 penjelidiknja sendiri telah : mam aa : 
"Tentang pangkalan? Inggris di AmerikaTidakAkan T 4 

ai cannj e wa Inggris telah memberi. dja . 5 5 Ren Pena SARAN en 2 er- poli Gina NN kearah an2 di Mesir. Ia mene' get Ana RN an UNS 

ehnja bertalian dengan sesuatu 

mempunjai alasan. - untuk —— DJANGAN BELADJAR BERMEWAH2, —— 
Dewasa ini di Rusia banjak disebarkan poster2 jang menjerukan, 
agat para pemuda membiasakan hidup sederhana dan djangan ber ' 
mewah2 serta ber-mandja2. Diatas ini adalah tjontoh posterides 
mikian itu, dimana tampak seorang pemuda ber-malas2 dan dilajani 

Ka Washington, dan sepandjang pey 
Tabita Pan aga ngetahuannja baik. presiden -A.S. (ia 

“UV Ba Swe tentang krisis Eisenhower maupun kementeri j 
NE: TON tana an luar negeri A.S. tak meneri 

     
         

    

  

Inggris, AS, 
d.n URSS      

  

    
   

    
       

    

   
   

  

   

      
   

    

   

3 4 ea m pada-itu Perdana Men-y AT . : PR 5 "(menurut UP mengumumkan pada ai £ : 4 kebutuhannja, 
maen Brian 00 »i8-heri Birma, U Ba Swe, hari Rabu Ha Mi aga Na Gjandji bahwa: Amerika Ser Kemis. bahwa: Irak bdagae Ba ai Ta Nenen bahu LE 
san t 3 Pen menga: an di K kuta bhw.» r|iip omatik entang akan i : 5 $ imnerik s rikat 3 : ee $ € Ha an aan - ban - 2 ia “ih 2 BT i : 5 

aan Tn PM, Pe Eon Ikembangan di- dacrah Suer ng! Sinja: serangan? udara: tsb: tempuran2 di Timur Ten na makan berlakunja undang2-da- walau tidak ada prostitusi, tetapi njahr adanja moraal jang agakgLourdes, di Perantjis selatan, jg 
"lam keadaan perang di negeri jg 
kaja akan minjak itu mengingat 
pengaruh langsung dari keadaan 

lepas mengenai soal hubungan xe 

  

sangat membahajakan. . perdamai- 
- Situasi disana dalam segala 

bisa membakar dunia, Di 
n ahkannja (bahwa Birma akan 

ditempatkan dibagian luar kota | 
untuk menjambut selamat datang: 
para pelantjong. Papan tadi ber 

hubungan kelamin diluar hubung! ' 

an jg disjahkan oleh undang2, mel! 
mang ada di Russia. 

pada hari Kemis di Colombo bah 
wa ja telah inta ke 

Dik 
Daan ngan keputusan itu maka ja tidak m 

pada presiden NN ng umum |. manggi kongres | amin. 

Dalam :,,Pravda” 

Rumah-sakit dan masdjid | 
djuga mendjadi sasaran. 

    

    

   

dan lain? 

    

            

    

  

   

        

        

5 2 2. AI - : & PA Me pist : aa £ : : 1 5 2 - 2. z : Seda a $ Egg OH 2g engga aa peran Iberusaha memperfakankan perdaj ' Kedutaan besar Mesir di Pa- akan memberitah hukan 1 kepada p mimpin2 K di Timur Tengah. Dan kenjataannja memang de|harian jang penting di Moskow, | bunji: »W An in Na PA 
penarikan mundur pasukan2 51 g Ba Pake Yebenkat ag Tanpa enakan ris dalam .pada itu mengumum-! perkembangan situasi Timur Tengah. Pa : Keadaan darurat berlaku . iKian agaknja. Kalau seorang pri sering dikabarkan adanja kedja- Se ut (Selam 1 Tn gris dan Perantjis dari wilajah funtuk' menghadliri konperensi So|kan pada hari Kemis bahwa pe-/| Aa AR BER Can Ge DO BKR 13 di Libya ja ketemu seorang wanita, dan ke|dian2 pelanggaran susila jang ci da San ag 3 g Ma Meera Jean Kon Isialis “Internasional : agian Asia |sawat2 Inggris dan  Perantjis' Menurut Eisenhower, maksud PBB supaja eiadaka jiatan| UP selandjutnja mewartakan Sua-keduanja sama ,.sir”, djadi lakukan djustru oleh para: pemu Se ini | tetapi sana Mar Pan para Tn ita | Atas pertanjaan tentang sengke (telah mengadakan serangannja tudjuan pemerintah -A.S. adalah sendjata “antar Mer en dari Tripoli bahwa PM Libya lah sudah. Sang wanita tidak |Ja2-pemudi2, anak2 dari oranz2 | Yopet: 3 Te ND DENEKANAT Wae aer Beranak Nan an eh das Kino Ona lam Ke- berusaha sedapat mungkin untuk Peda a' Meri. dang Be: Pn Ta Ng NN : 2 Pn Pan Naa Ana ant aa Nah, kalau di ,,sorga” sendiri jah Mesir oleh Israel jang disusul Ip, Sswe menerangkan bahwa tja terhadap Kairo pada malam Ke saha sedapat mungkin untuk tael, namun roses PBB ' masih Mustafa bin Hali dalam pidato mengharapkan sesuatu upah: dan (terkemuka dan penting dari ka- sadja “masih sda HENNA . Dena Hannggar ag “yo ranja  menjelesaikan  sengketa|mis dalam 3 gelombang. menglokalisir .pertempuran2 itu Bata Patas Tila ma radio pada malam Kemis sesu- dari sang lelaki-pun tidak diha |! partij - komunis sendiri Ta “3 Para : P e » 2 Tn 5 Ma maga Asia SA Pi meur melalui perundingan. S3 Diumumkan selandjutnja bah-jdan mengachiri konflik tersebut. Pemtan PBB telah TR jang dah kabinet: Libya mengumum- r'pkan akan memberi sesuatu apa. (maupun dari kalangan Opsir2 Ta Tt Pe Peraga Tn Ta suatu keadaan internasional jang Fs... : Adlai Stevenson. | wa jang mendjadi sasaran pesa- Serpidato untuk rakjat A.S. me- Se elah “membuktikan Ikan membantu Mesir dalam kri- Hubungan dilakukan setjara sukaltinggi angkatan perang. - Kit Pe ME RS Ia 3 sangat genting. i “Djuga Adlai Stevenson, demi-| wat2 Inggris dan Perantjis itujlalui siaran radio dan televisi, sanggup mendapatkan djalan Ta petnja. Kita, wartawan2 Indone: sis Timur Tengah, menjatakan rela, atas dorongan keinginan dan 

berlakunja- keadaaw darurat di kemauan masing2 Mungkin agak 
Eytia: Bin Hali dalam pidato itu mengherankan soal. ini. Tetani 
djuga mengemukakan bhw Ing- yungkin disebabkan dari sesuatu 

Ekses2 demikian bukan terba- 
tas pada soal kelamin, sadja. Dju 

dalam soal - ,,hooliganism”, 

soal ugal-ugalan banjak  achir2 

Bandaranaike selandjutnja me- 
ngatakan bahwa menurut enda 
patnja tak ada tjukup pertanggu 
ngan djawab 2&agi penjerbuan wi. 
lajah Mesir oleh Israel maupun 

Ikian Reuter dari New York, ma 
lam Rebo jl. mengatakan bahwa 
»dunia kini berada ditepi djurang 
peperangan lagi, karena politik 

tidak sadja bangunan2 militer te- 
tapi djuga sebuah masdjid dan 
sebuah rumah sakit. 

sia, selama beberapa hari di'Mos 
kow telah lebih dari 3 kali me- 
lihat tukang tjopet di-uber-uber 
oleh polisi dan rakjat. 

Zisenhower selandjutnja menegas: 
Ikan, bahwa ia berbitjara sebagai 
presiden dan bukan sebagai tja- 
on presiden untuk memperoleh 

tuk mengachiri pertumpahan da- 
rah, kata Eisenhower selandjut- 

nja, dan kini ia jakin PBB akan 
ga 
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1 Ana 25 ! ada 1 ik Di Kairo pada hari Kemis dju |: T menemukan djalan djuga. gris te 1 ga pa- dilsafah hidup.dan pandangan'tenjini terdjadi di' Russia, terutama Anehnja jang kita lihat di Mos KR r Tuduh Ing: di Tugu Pra ah en ga dimapikg bahwa dalam sua| Sek Ta daa aan sukandnja jang ditempatkan | di tang soal kelamin jg. agak berlai dikota? besar seperti Moskow | kow La sn ada seorang ke-' # Se 2 Sa da AP Uu serangan udara telah dapat dife, c nggens dan Peran- | Tentang diserangnja Mesir |Libya berdasarkan. perdjandjian nan di Russia. Dan kalau  kitald.i.l. j i i iopet”, 

, sa.” Isuatu malapetaka", am konlt gan 2 tela p: Itjis telah memvetto permintaan nga I Tiba AN ale ie | : 4 d tjopetan dan ia teriak ',tjopet, 11 gerisePerantjis perensi persnja di Pittsburgh Ste uembak “fatih SEO ANRI 5 DOG ANN DA A.S. dalam Dewan Kesmanan Oa Ian Inggeris dan, Perah: Ba As, akan GiJuna- mau djudjur, tidak usah  djauh ah Ibanjak sekali publiek jang ikut samivenson mengatakan ,,saja gembi|pantjar-gas pemburu  Perantiis. kemaren Ia, - Ibis, Bisenhower. menerangkan Musi untuk serangan . terhadap djauh: di Indonesia sinipun kita Itulah  sebabnja sekarang diframai-ramai memburu tukang tj Merampok Suez ra bahwa Eisenhowe, dalas si | Menurut pengumuman. pemerin- fonem am Ubah WA AS tidak diberitahu lebih (Mesir... $ .. "mengenal djuga ,,hubungan suka| Russia sedang dengan giatnja difpetnja.' Presies seperti di Indones Oa ig AA Ma KN da Pa Nat .P'ltah Mesir pesawat tsb. adalah da an terbang militer dan bebe- (lulu tentang itu. Menurut Eisen | Pemerintah Libya dlm pada itu rela” ini 'djalankan kampanje untuk menglsia ini kira2 20 tahun 'jl 3 PEMERINTAH RRT - hari|Sato radionja mendjamin tidak (ri type Mystere-14.. 1 Mn Be Penak “anta 5 menjatakan pada hari Kemis 'ke " 3 & insjafkan kembali: pemuda? serta ajaaa 
INI " 1 type. Myste: hower, tindakan2 ketiga negara jafkan xp 

Kemis setpira Tesimi menndiah akan melibatkan A.S. dalam pe- PO Na Ia .Irapa tempat datam distrik Shu- BAAK SA Fa AS ti (keranannja atas rentjana Inggris/ | Dan selama masih ada lelaki pemudi2 ig njleweng hidupnja : an Perangan dewasa ini”. ,,/Tapi pe) AFP sementara itu mewarta |bra jang terletak dekat Kairo. na. “ #Perantjis untuk merebut pangka| dan prija, selama itu pula sukar Tana 7 a Inggris / Sa an merintahan Eisenhower bertang- 
Aa s st : da babi | nj Sung djawab atas keadaan di Ti terhadap Mesir 1 pmenimb e. Mur Tengah”, kata Stevenson. 
kan provokasi jang tak berte- Djepang masih tetap diam 

dari rel moral jg baik. Banjak di 
| SUKA tempelkan 

Shakespeare sendiri dedjuran2 

dak menganggap bidjaksana di- 
pakainja. kekerasan. untuk penje 
lesaian sengketa2 . internasional. 
'Achirnja ditegaskan oleh. Eisen 
hower, bahwa AS tidak mau ke- 

kan dari London bahwa menu-j 
rut pengumuman resmi Inggris 
pada hari Kemis dalam serang- 
an pesawat2. pembom ,,Valtant” 
dan ,,Canberra” terhadap pang 

lan2 didaerah Terusan Suez, dan|akan ditjegah adanja sistim suk memperingatkan kepada Inggeris|rela ini. 
bahwa Libya tak akan mengizin 
kan pangkalan2 diwilajsh Libya 
dipergunakan terhadap Mesir. 

poster2 ig isinja an Dalam komunike jang disiar- kepada para orang tua kan oleh Radio Kairo pada hari 
Kemis pembesar2 - Mesir. “djuga 
mengumumkan bhw dalam sera- 

Adakah pengemis? Saja sen- 
diri belum pernah ' melihatnja. 
Hanja waktu saja mengundjungi 
pameran pertanian dan industri 
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deng aling2”. Demikianlah Ra . 
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Men ea 0 Maa Ku 2 beta Tai korban 9 orang “tewas. Djuru rut berita2 di Kairo mendjatuh |Mollet menghindarkan  menjata- | tertangkap “di Londo PARA Bee an . 

Keran Kena ana baek” Peristiwa ta jadi “df | bitj itu “ mer gk mn bahwa kan ssdjumlah besar bom2 ba-|kan pernjataan perang setjara (ri Kemis.“ Pemerintah Menzies so- litik agresinja ma Si. Peristiwa tsb. terdjadi dilbitjara itu “ menerangkan ba ju om Kemis. 

  

  

     
        

            

   

    

sadja terhadap Agresi. 
dio Peking jang menjiarkan re "Sementara itu kalangan jg pa kalan2 udara Mesir pada hari   

      

         

   

    
   

   

    

    

     

   

  

   

  

  

   
    

    

     

         
    
      

   

             

    

   

    

nia maka" pe Naga He Nag Ik Pn Pn BN 
al merasakan akibat2 buruk II Timur Tandjung Priok, (Dja 

an, Demikianlah antara Jain | Karta) pada tel. 22/10 je baru 
  
  

  

    

    

     
   

  

   
   

     

    

   

   
       

    

  

serta kedaulatan, tak tjampur ta 
ngan dalam. urusan dalamnegeri 

an. dengan. keadaan, Timur T 
ngah in 

negara lain, pengetjaman  pema- 
“dewasa ini, ketun Dewar 

Mentert URSS, Nikolai Bulganin, 
  

   

  

   

    

   

     

  

  

             

   

  

     

no karena Indonesia ade “di Bandung. Dinjatakan sete 

  
pemboman pesawat2 Inggris dan 
Perantjis telah mengenai  lapa- 
agan terbang internasional Kai-   

jngan udara terhadap Kairo dan 

kar. Banjak kerusakan2 sebagai 
akibai dari serangan “udara itu 
dan 7 orang telah tewas. Selu 

  

kali memanggil dengan segera 
negara termaksud untuk menun 

suntuk India bersam, 

ROE   

mau diadakan itu. Lebih. djauh 
diterangkan bahwa konperensi 
termaksud kalau diadi diadakan 

hilangan sahabat2nja, tetapi dinja 

  

  

    

  

resmi kepada Mesir. Dalam pada 
itu Peranfjis setjara' resmi  me- 
nganggap operasi2nja didaerah 
terusan Suez. sebagai suatu aksi 

men supajal menentang politik 
Mollet mengenai Mesir 'itu dan   

  

Menteri Juar negeri Libya Ali Sa 

    
   

     

    

      

     

  

     

  

Mesir Buk 

  

kong Inggris-Perantjis, 
xl Selandjutnja AFP dari Canber 

iklta mengabarkan bahwa perdana 

  
Inggris berikan djaminan 

“kepada Jordania & Libia, 
Djurubitjara pemerintah  Ing-   

mentjari ,,perluasan daerah dan 
penundukan bangsa” tetapi bertu 
djuan mendjamin hak2 Persekutu 

a Keboho- di Moskow pernah saja. dihami 

  
  

hal ini sudah  diberitshukan ke 
pada dutabesar URSS di Buda 
pest. Imre Nagy mengumumkan   

Honggaria Njatakan Ke- 
juar (Dari Pakt, Warsawa i : 2 PA a 1. Dari. dua orang itu polisi I ro, gedung. akademi militer Me- ruh 'penduduk bewindak. patuh: (terusan. 1 tang 2 Imenteri Australia, Robert Men : pernjataan Pen Pen a sita sebagai bukti 2 bundel na Pn sakit Al Maza, se- da pelit: disiptin. Pp polisionil. Diumumkan di Amman. “hari zies, :dalam | pernjataannja hari Damn N atakan Diri Netral ” RT mengenai keadaan di 2, 2 helai “kwitansi palsu pb eah masdjid, beberapa lapa- : : Kemis, bahwa pemerintah Jorda| Kamis menjerukan agar pemim- F Temcah MOP 2st ju “kasboek, aa Otak nk : - - - Dalam pada itu Gabungan Se| nia telah memberitahukan” epa-|pin2 Inggris disatu fihak dan RADIO BUDAPEST menjiarkan malam Djum'at, bahwa TT 1 Na : Pen RU ML » . rekatburuh Perantjis, CGT, (ko-|da Inggris, bahwa Jordania tidakl Amerika Serikat dilain fihak se- f ia I N telak ima : V 

.. Eu I 13 is ii K , A. A “agi, u ganin Irim minis) jaitu Gabungan SB terbe akan mem penkkddem Lusguktan | epat-tyepatnja: mengadakati kan- perdana menteri Hongaria Imre Nagy telah menjata an Honga Mp 0 a n N an k Oonb. , 9 Tg ? , sar di Perantjis, hari Kemis me-| udara laggris untuk Apa sampa Soltasi tingkat tinggi utk menghi ria keluar dari Pakt Warsawa (pakt pertahanan antara negara? 3 ai Te Lan Maa & . 4 pap K en njerukan supaja para 'anggotanja pangkalan2 di Jordania guna mellangkan perbedaan? jang ada. | Eropa Timur dan Uni Sovjet). Dalam pada ita Hongaria me 
SuratPd: - Ali & Voros - 1 Ov p : u arno mengadakan pemogokan, berkena | Juntjurkan serangan2 ' terhadap) Kami, mempunjai respek jang ter | njatakan dirinja sebagai suatu negara netzal dan minta kepada PG ega NU AN PNS ORG TN Ba | Ni : en bun Na da Be Ta Ta Na ngk besar Ki Okaah Tn La URSS, AS, Inggris dan Perantjis supaja- mendjamin Kenetralan gas IRAGFAN Pore BN KKN an 4 - rusnja oleh Bulganirw dalam su- Walaupun UC tidak “hadir datjis ja € an Pe dalam perdjandjian Inggris-Jorda | nudju damai jang diketengahkan » IN | KENA Aan tu TAN NN aa Ep Tama ini, bahwa. sedjak Mesir (lam konperensi AA di Bandung (ngan2 terhadap Mesir bersama2| nia Al. ditetapkan bahwa ang-loleh presiden Eisenhower serta Hongan aenffsrkan bahwo PM SAM $ Pe ka Kakan konperansi , Pendant 3 Bu hidup merupakan salah satu dari Ne (dalam bulan April 1955 itu ieldgn Inggris dan Israel, katan udara Inggris boleh mem-| menteri luarnegerinja John Foster Disiarkhn buhwa kepupukan2 Poy telah: Mmemesemka peras ba 
Sona hang Kamis di Moskow) eerdampingan sa? damai, Ldr ed 5 Pn Kn Tn 5 te Ka Aa Wa AA Pierre Poujade minta kepada pergunakan pangkalan? jang terj Dulles. Ken ini telah diambiM oleh kabinet fpada dutabesar URSS mengenii menerangkun, bahwa berhubung menghormati. keuntuhan wilajah Th Pen aba pe AP "napa Koata 7 Ae oi An Ad Ikat basiora2 “Durtainja dalm pura tentu di jordania, all. Mafrak. Inggris serta Perantjis tidak | ymre Nagy. Kamis dan  bahwaftingkah laku serdadu? Sovjet da 

lam, pemberontakan di' Budapest 
achiir2 ini. Dutabesar ' Sovjet ha 
nja mendjawab bahwa hal ini 

  

Pa 2 ph Kk Pak dthentikannja “agresi bersen- : hati alta eni sa : 3 : : eberapa Tak In ag na bea telah, Manan RAPPER Da kaitan kekerasan dll. atu terhadap ironis dan. pena | harus 'mengetjam pula tindakan Ban BN an gris di London menerangkan pa- an2 terhadap seluruh dunia dan Ma nan Ba Na an Kena PN | KAA he AR nd ae NAM ser Magi" jalam suratnja kepuda P. M. rikan - kembali  tentara-tentara para agresor. terhadap Mesir itu. (Sivi politik Mollet di Mesir berar| da .hari Kamis,. bahwa pemerin- melandjutkan usahanja ke pela- (diam sesuda ad tapesigmerintah di Moskow. Selandjut- 
Gee Bala Mate Memera Kdi "enonjelokan agresor imi dari wilajah kedaula: Usul4isul URSS- ini tertfantum |ti berperang ta na Pet tahnja telah menjatakan pembe- jaran bebas melalui djalan pela- PN aa Btn Tg Sa PM Hon sidium Soviet PAN an nana nh Hah aya Wae La dala im P.|Yapi. 42 “anggota fraksi Poujade | rita: aminan k Ta irite si ska: ti-|8Y merangkap. Pula S F. satria ? engadjukan permin 
Klimenn V bahwa - pemakaian kekerasan tan Mesir, dalam Pa aa Ant - Ka 4 £ ami bean bath ritaan djamin in kepada Jordania jaran internasional). Mereka ti teri luar negeri, untuk merun- |taan kepada sekdjen. PB bag." 
ulu meng —Ingger Perantjis serta (UN IM. India sert, Indonesia dan tw dalam parlem erpetj dan Libia, bahwa ' pangkalan? dak mengusahakan memakai hak- dingkan penatikan kembali sege | tammarskjocld — supaja krian 

“den Repubi erhadap Mesir” adalah ,su Inisiatif ag mengadakan kon tuk pemerintah Pena ea jaitu 5 orang menjokong Mollet.( militer Inggris disana tidak akan (hak Dewan Keamanan PBB “utk li pasukan Soviet dari Hongariz (Hongaria ditjantumkan — dilan 
tarito 1 atakt, si dan pelanggaran Pia perensi AA itu adalah dari UR Ae ua $ PA na Djugka partai-partai lainnja ber-Idipakai utk pangkalan? operasi“ | menjelesaikan persoalan2  terse- dan kemungkinan Hongaria ke- Jatjara Madjlis Umum PBB seba 
bahwa surat Vorgs 8B serjara terang terangah 53. “Ini Ma ep, PE ONEIA PN gear 159, @kirimkan beda-berbeda pendapatnja mengelaja terhadap Mesir dewasa. ini (but. Demikian dikatakan seterus Juar dari  Pakt. Warsawa. "elgai soal: prioritet untuk “diperde rimkan kepada  pref prinsip2 KONPERENSI A- an-pembitjaraan, duta: PM Nahan Kamis. (UP) : Inai politik agresi Mollet di Mesir| (Antara), nja, Radia Budapest ““Selandjutnja| batkan, (Antara) 
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   | yapat Dipesan : 

DE SOTO 
MODEL 1957 

  

FRUCK type D-—53090 4 : 
TRUCK D—400 314 2 : 
BUS - CHASSIS 2. D—a00 312 toa 
PICK - UP 3. Dust 1 ton 
PICK - UP » D—100 14 ton 
AUTOLETTE - CHASSIS ,, D—100 

Modelnja Lebih Indah dari pada Model 1956, 
Djuga Mesinnja lebih besar. 

Pendaftaran ditutup pada tanggal 10 NOVEMBER 1956. 

Wakil untuk seluruh Djawa Tengah : 

PM.C 
N. V. PACIFIC MOTORS COY. LTD. : 

Bodjong 67-69-71 SEMARANG Telf. Smg. 2131-1615 

19 ton 

  

  

  

— UNTUK OLEH-OLEH! 

Trasi tjap » Bula”2|zae wasir (aamprirn) 
jang mudjarab 

Sedap: — Lezat — Hemat : larab dan luarbiasa fae- | dahnja terhada 
per st. Rp. 2,—“Rp. 4,50 dapat NVASIR. P'. segala" Dag 
beli : Harga Rp. 2 F 

BL. PASAR BULU No. 2 Terbikin oleh : 6 
SEMARANG. MA Tabib M.S. RAHAT 

DJAM UTK, PESAN TEMPAT, | Dapat beli di toko2 obat. 

   
Dengan ini kami sekeluarga mengutjapkan banjak2 

Panti Wilasa dan R.S.U.P. Smg. atas Mash perawatan jang 
amat sempurna terhadap 

Nj. RUBIAH M.G. NITIHARDIO 
. pada waktu sakitnja. 

Terima kasih pula kami utjapkan kepada Jth. Bapak2, 
. Ibu2, teman2 organisasi? puteri, teman? sedjawat serta se- 

|H genap famili jang telah memberikan bantuan moreel mau- 
pun materieel pada waktu wafatnja tgl. 30/10-56 serta 
mengantarkan djenazah anak/isteri/saudara kami tsb. di- 
atas dari R.S.U.P. ke Bulu Lor 478 terus kemakam Tosari 
(Kendal) untuk pemakamannja. 

Semoga keluhuran budi serta. djerih pajah dan djasa2 
saudara2 jang tiada ternilai itu Tuhan Jang Maha Esa akan 

dara2 sekalian. AMIEN 

Kp 3 — Hormat kami 
1.. Kel. M.G. NITIHARDJO, 

, Kranggan No. 303 Kendal. 

122 “Kel. WONGSOSUKARTO,   stan - - 

Kabar Gombira, 
MUATAN KEMBALI (Teruglading) untuk Truck2 

KAJU BAKAR ke Songon 
Keterangan : 

aa Barat No. 3t Semarang tang 
ATAU 3   

  

  “Lux” - “Grand” 3: 11-—12— 1 

“Rex” - "Orion” 32 9—12— ntuk membangun keperluan 
Gxis - Indra - Royal: 10.—11.— an MAH TANGGA dang 

- i   

s» GRAND: »ORION” 
3.00-5.00-7.00-9.00 (13 th). 

(Kartubebas tak berlaku) 

MEUBELMAKER 

Goas Hieo Ho 
Errol Fl: - nne Dru 
,THE DARK AVENGER” sanyo 107 — Tilpon 1813 

Cinemascope-Technicolor. cmarang. 
Eig.: SOEN BOK SOEN 

»REX” 5-149- (17 th) Terima segala pesanan-pesanan 
EXTRA:INISORE djam 3.00 tentang barang - barang Rumah 

2 Besok Pagi Wjam 11.00| Tangga! 
U. Silvertra - L. Ruffo Pai “The GUEBEN -of SHEBA” Tjerita fantasi | jang ng utk. F pertama 

kalinja dipersembahk diatas 
»LUX”" 5.7.15945 (17 th) Hajar.......... dental: piala 
EXTRA: INI SORE dj. 245 jang terletak djauh diangkasa, 

1 Besok Pagi dj. 11.00 |dan tentang penghuninja jang tak 
Besok Sore dj. 2.45 mau menjerah dan mundur se 

Joha Wayne - Susan Hayward |(langkahpun ! !! 
Ray Milland . P. Goddard : 

CECIL B. DeMille's 
»REAP THE WILD WIND” 

s (Color by Technicolor) 

»GRIS” 5-74. (13.th). 
M. Budhrasa - Fifi Young 

»SIAPA AJAHKU? 

SROYAL” 415-6. 459.15 9.15 (17 th) th) 

Ini malam penghabisan: 
»sINDRA" 4457.15-.30 

Kam'ini Kaushal — Ranjan 
19975 ia $$ 
G Ev ACOLOR SHAHENSHAH 

(Pakai Tekst Ind./Bid.) 

INI MALAM PENGHABISAN: 
DJAGALAN 5.-7.9.- (17 th). 
Stew. Granger - G. Sangers 

Pa »MOONFLEET” 

sR OXYY 5: SAN Unga” 
Yoshiro - Yuko - Bontara 

(Tarzan Djepang) 
s.BROOBA"” 
(Tekst Indonesia/ Inggris. 

  

  

  

  

:HOWARD DurF - 

“4 EVA BARTOK 
  

  

# TSPACEWAYS” 
PERHATIAN: . 2 
»ORION”/,.GRAND” /,,GRIS” F KIEDIR R FUMS INC, 

Extra:   
»PERDJALANAN PRESIDEN SOEKARNO DI SOVJET”. DIFUNGGU DI "GRIS'! 

     

   

NI MALAN 
ANN B 4 kara Pe 
"GRAND” As 

09 R ON? 2: ne 

3 Sa Tx 9. P reeunitsren F 

(atk. 17 th.) sa 

Kisah berlumuran darah dari pertjintaan jang berapi-api dalam 
negeri jang diselimuti hasutan2 dan peperangan! 

  

"LUX? INI MALAM D.M.B. 500715915 (17th) 
EXTRA : Ini Sore dj. 2.45/Besok Pagi dj, 11.- & Sore 3.00 

510 
ah PN men ae Lia 

ai an 

an 

     

   
   

Sersengtay 9g ALAM LEMKY, CHART FS BEMNETT 

ae KSSL USKY, It « Bani asa 
Saturday Ceng Pet Sie dx Par Strnbet - 2 4 

#necat 1nd Dowrtet  CECK 8 DEMRLE APAKAN RE LIA 

Tjerita jang penuh “diselubungi ketegangan, pergolakan dan ke- 
marahan gelombang lautan jang membawa maut dan Kerana 
badjak? Taut. jang bags: aka Kekajaai Sani 
Saksikanlah. pertarungan jang sengit antara machluk Ken jg. 
bertachta didasar samodra dengan manusia jang tjuma dengan 
keberanian sebagai sendjatanja jang paling utama! 
Saksikanlah kemegahan dan keindahan alam didasar lautan jang 
seram dengan. bimatang2nja jang tak “buas tapi tjukup kuat dan 
tjepat menewaskan djiwa manusia ! 
TJIPTAAN SUTRADARA CECIL  B. DeMILLE JANG TER 
BESAR ! ! 
  

  

  

2 enam png — Tn 

”DIAGALAN” BESOK MALAM PREMIERE 5.7.9. Gs th) 
£ Ta .. "MOU KUNG YAUW HU "(Istana Hantu) 
Sebuah h film - Tiongkok jang penuh tegang dan romantik ! 

"INDRA? I BESOK MALAM PREMIERE 4.45 7.00 9.15 1 Ha ») 
yama - Mahipal ,, » (Pentjuri dari Tartar) 

Vijaylakshmi TATAR KA CHOR Film India tekst Indon. 
Siapakah itu pentjuri dari Tatar ? jang berani mentjuri Puteri 

Raja Peel asn jang membikin Paduka Jang Mulia Maharadja 
naik darah hingga seperti orang 'gila.............. HM! 
Penuh dgn perkelahian dahsjat dan tari2an jang menakdjubkan ! 

a.3. ae na TR AKN "GRIS INI DAN BESOK MALAM 5.00 7.00 9.00 (13 th.) 

  

    

      

DAN WEMPERKENALKAK 

Nano Kasim w 
tigantu Otw 

1 RUMAH «IMAN -- AJAUWAR EEFEWDI 
|. Teritsanis HNSBY Scenarios PERSARI Musk: SUDILI     

Beng Merana Pen En Apakah Kasim lahir zonder ajah ? 
Kasim anak jang dilahirkan dengan siah. Ajah masih hidup. 
Tetapi belum tahu siapa dan dimana ajahnja.............. 1111 
aa 1. suka-duka seorang pelawak.......... Drama perdjoangan 
casi 
  

Hotel Merdeka 

  

Pernjuara Terima Kab 
terima kasih kepada Jth. Bapak2 dokter, bidan2, perawat. 

mo
mn
a 

  
melimpahkan rachmatNja jang berlipat-ganda kepada sau- 

Bulu Lor No. 418 Sus. IP 

  

Wonosobo kita sediakan muatan kembali to hampa 5 

N.V..Tongam Wood Works 

  

Kamar No, 1 Ng Lea TS 1 

  

Baru Teri m a 

Mone Bf 80 BawsenAccordeon 
Densaa Koffer 

(ropenbe-teudig d/G-rantie 
Djl. NUSANTARA 18B — DJAKARTA 

sampai djam Ka an anna 

BAKU TERIMA: 

125c.c. dan 359 c.c. 
SCHOKBREKER ) 
Heavy Duiy 

SCHOKBREKER 
DONGKRAK (Jacks) dapat bumper : 

Model biasa dan model seperti gunting. 

Kain terpal) 
Dan laen2 alat-alat mobil dan truck. 

Harga tetap bersaingan dan perlajanan memuaskan. 

Djl. R. Patah No. 36 — Telf. No. 1997 
Semarang. 

MABES 

aeamaasargan Lanang 

Baru Terima: 
ALAT2 BORGWARD ISABELLA 
FANBELTS (Tali Kipas) — PLATINA — 
IGNITION COILS — STOP & TAILLAMP — 
WIPERBLADES — FLIKKERLAMP, 

FANBELTS 

Untuk segala 'COMPRESSOR Mesin Ys “Lilin di. 

Sekaran Giaa V. 
Djl. R. Patah No. 36 — Tel. No. 1997. Semarang   

MAAANANAKARKAMKA MAMA KKB KEK KAKAK 

ACCU : Max, Varta, Autolite, Moss, G.S., Yuasa 
Keluaran luar negeri 
6/8 dan 12/16 Volt. 

ACCUu : Varta dan Sonnenshein untuk sepeda motor 

) Untuk Dodge, Desoto, Plymouth, Chevrolet. 

: Untuk Austin, Hillman, Morris, Jeep d.LI. 
Hydraulic dan Mechanic 

FOGLAMP : Zoeklicht dengan katja kuning 6 & 12 volt. 
XKLAXON : Deko Remy, Sparton: 6 dan 12 volt. 

DEKKLEFD : Hebox No. 8 
: Ukuran 6 X SM: 6 X7M. dan meteran. 

Toxo-»X6BLSIORAN.N. 
SYKNANAII 

  

  

Almanak Saku Modera Th. 1957 
Penanggalan Umum dan Islam serta bari2 pasaran. 

« Keterangan hari2 Raya. “ Pedoman untuk mentjapai keinginan 
ttjita2). “ Kata2 Pudjangga. “Tanda2 untuk pembetulan tjetakan. 

Gambar matjam2 makanan jang sehat sempurna. “ Gelombang 
Radio Dalam dan Luar Negeri “ Bornjana biaja bulanan. “ Ren- 

: « Ukuran dan Timbangan. 
# Tjatatan kenalan dan sahabat karib. “ Tjatatan kereta api dan 

BERISI : 

tjana hidup se-hari2. “ Tarip2 Pos. 

bus. “ Daftar huruf auto seluruh Indonesia, dll. 

terutama : PELADJAR, BURUH dan Kepala KELUARGA. 

10 ex. ongkos gratis, 50 ex. rabat 20 pCt., 

kos gratis. - i 

KALENDER BULANAN Th. 1937 

Terhias gambar Presiden & Keluarga, 2 warna. 

selandjutnja menurut diatas ini. 
Pesanlah segera dengan disertai wangnja pada 

TOKO MAMUR, Dj. km 1€ — - Bandung.” 

  

"ROXY” 

PAKAI TEKS BAHASA 
3 NDOME SIA/INGGRIS 

Pn PTT EA 
stering: YOSHIRO- YUKO"'BONTARA: OSAMU 

Disdarkan oleh TENAGA KITA FILM LTD.   
NUH BERBAHAJA !!! : 

(Pakai Tekst bahasa Indonesia dan Taigtrorin) 

Kertas lux H.V.S. tinta warna2. Penting untuk SETIAP ORANG, 

Harga hanja 4 Rp.1,50, ongkos kirim sedikitnja Rp. 1,50: beli 
100 ex. 30 pCt. ong- 

Harga hanja 4 Rp. 1,50 ongkos kirim Ae Pa 1,50, harga ' 

INTI MALAM PREMIERE 5.00 7.00 9.00 (13 th.) 

  

| Pilihan Radio untuk Tuan !! 
“ NOVIDA # TELEFUNKEN “ BEHRING “ AGA 

“ SIEGFRIED " SIEGMUND £“ ROBIN “ SUPERTONE 
dan “ PHILIPS dari paling ketfil sampe besar! 

.“ PHILIPS RADIOGRAMOFOON $ 
dari 7, 9 dan 10 lampu dalem PETI SALON jang 
SANGET INDAH. 

“PHILIPS TAPE RECORDERS 
| type EL 3511 terbaru! 

"RECORD CHANGERS : 
PHILIPS AG 1004, AG 1003, GARRARD RC 80M 
dan PERPETUUM EBNER! 

" LUIDSPREKERS : 
PHILIPS — TELEFUNKEN — ISOPHON 
dari 4, 85, 6, 7, 8, 10 dan 12 inch. 

RADIO OMEGA 
Djl. Mataram (Kr. Turie) No, 584, Tilp. No. 1937 

-.BUKA : Hari Wina tang 5—7 Saptu 9 —2 

P E N G U M U M A N 
JAJASAN PEMUDA PELADJAR DHARMA BAKTI 

Berhubung dengan tindakan jang tidak dapat dipertanggung-dja- 
yabkan maka perlu diumumkan bahwa: 

Sdr. Agus Sejid 
sedjak tanggal 12 DJUNI 1956 sudah tidak bekerdja lagi pada 
fajasan Pemuda Peladjar Dharma Bakti. 
Maka segala tindakan jang dilakukan sesudah tanggal itu atas 
tama Jajasan tersebut adalah tidak sah dan mendjadi tanggungan- 

  

  

ja sendiri. 
Harap' jang berkepentingan mendjadi maklum. 

PENGURUS 
JAJASAN DHARMA - BAKTI. 

  

TERIMA LAGI MODEL BARU 
Bisa lihat di ETALAGE kami. 

  

Batjalah 

Suara Merdeka 

    

PAI ank MN PL KA AMPAT SAN «ANA 

  

  Memasak 

BARU TERIMA : 
SPEDA MOTOR Merk 

D.K.W. Union 
125 cc. ALL CHROOM model 1956 ..“ 

HARGA EZ. 
DJU CA SEDIA: 

Twinseat Zadel 
untuk SPEDA MOTOR: 

D.S.W., B.S.A. B.M W. 
Pueb, Ducati. 

PERSEDIAAN TERBATAS. 

FIRMA 

.H. ABDULKADIR | 
Djl. Gadjah Mada 10 SEMARANG Tilp. 1 £ 

  
    

SN aa sa 2 SEE e ama 

    

    

@20yEvI-56 

. ENTERO-VIOFORM 
Obat feng kami andjurkan untuk. 

8 Amoebe: Dysenterie 
» Medjan 

     

   

  

Djike Dokter tIdek 

memberikao peraturs 

an Isin 3 kali sehari 

3 » L-tableg   Tiap? tablet memakat merk Ciba 
  

  

    

  

    

  

   
   

     
  

  
SN 
Na 
N 

  

: B3 iiutah (jaranja? Iu tidak sukar, kalau 

rusaknja gigi. Akan terbukti bahwa.semua selaput jang 

melekat pada gigi akan hilang lenjap sepertrembun kena sinar 

matahari. Sesungguhnja, gigi.akan tampak Jebih putih : 
! N dalam-waktu 7.-hari! (NN 

: Ea SAN S N (EL 4 a PA $ ») 

Ea | Da ajaa Lan aan ai nan ET ui P3 

'Pepsodent:dengan Irium mendjadikan gigi istimewa putih. 

PEP. 5 199 -— B. 

Gigi mendjadi lebih putih 

mulai sekarang djuga memakai Pepsodent 
untuk menggosok gigi. Karena hanjalah 

Pepsodent jang mengandung Irium, jaitu 
suatu bahan mudjarab jang dapat mentjegah     

Pepsodent berbusa banjak ! 

Djuga bagian? gigi jang tersembunji 
dibersihkan oleh busa Pepsodent jang 

mengandung irium. 

  

  

  

KEHILANGAN 
pada tgl. 30 Oct. 1956 

SATU BUNDEL BERISI: 

“itosel 
: BnR cl 8 

1. Idjazah Mulo 1936 Ae erna “ar 
Ih Boekhouding A 1938 30,45, 00, 90, PK. 
Ip Sekolah Menengah Da 

gang Atas (M.H.S. Djakarta 
1938). 

4. Besluit Peg. Kas Balaikota, 
Siapa mengembalikan diberi HA- 
DIAH. Alamat: 

S. INDAR 
Bagian Kas Balaikota Ska/atau, 
Gremet Dj. Bromo no. 1 - Solo.     

DIESEL LICHTAGGREGAAT dan 
BENZINE LICHTAGGREGAAT ketjil besar 
WATERPOMP Rupa2 kekuatan. 

ONG BIAN ENG: 
GADJAH MADA 142 TEL. 820 

Sea — Radio ,,Mascottes 

Viotor III Bara Tuduak | 
1" : | | | matyaw: Pressure . Cookers 

| (Untuk MASAK SETJARA KILAT) | 

  10, 15, 20, 26, 

Merk: 

Merk: 

»PRESTIGE” made in England 

»PRESTO” 9 aa At im
a 
S
a
n
 

  

  
  

      
Kisah seorang pemuda sedari ketjil terasing dihutan belukar di 
pedalaman Afrika, sehingga ia tak dapat berbitjara selajak ma- 
nusia, tetapishanja mengeluarkan suara seperti binatang2 buas.. 
CE OR ! Ia diketemukan dan ia dibawa di kota2 besar, 
Dapatkah ia menjusaikan diri ke masjarakat.......»...... ? 

SELURUHNJA DIBUAT DIBENUA AFRIKA JANG PE- 

  

P Tanggal 1 sampai 5 Nopember 1956 

4 CINEMASCOPE 

TECHNICOLOR 
”LONG JOHN SILVER” 

Robert Newton 
Kit Taylor 
Grant Taylor 
— 13th) — soLo 

2 MA   Mn AS TA Aa 2 aa 8 Ta AN AA ITL 2 

  

INFLUENZA 720/77” SAMA | 

    andi erik 
INFLUENZA “ SELESMA : 
DEMAM - MASUK ANGIN ANE WARNA AP Nan et pa, 

DAN SEBAGAINJA HARGA2NJA TETAP KONGKUREN ! 

  

Dil. GADJAH MADA No. 26 
SEMARANG Tilp. 1948 

  

Hari Minggu 
| esa. DJANGAN LUPA 

SEPERTI BIASA 
Besok tg. 4 Nop. '56 
hari Minggu j.a.d, 
DIBUKA SETENGAH HARI. 

  

  

    
Toko ,BIEN? 
BODJONG 25, 
SEMARANG.               

  

  

    

    

      

WILL REALLY 
SPOOK ROGERS! 

an 

  
— Itu apa toh, 
— Sesuatu-jang betul-betul akan 

Ears? 

menakut-nakuti ternak Rogers   Type Pertj. .SEMARANG” Idzin No. 3498/111/A/171 ul 

ITS A WHISTLE/ WHEN GAS 
ESCAPES FROM THIS VALVE 
ITLL SCREECH LIKE A —d 
na ga 

AR 

  
— Ini adalah sebuah sem- 
pritan! Kalau gas didalam 
itu keluar dari lubang ini, 
benda ini akan berbunji se 
perti peluit! 

KEY, 6053, YUH BETTER 
HURRY/ BACK AT CAMP 
WE SPOTTED DUST 
IN TH CANYON/ TM" 
HERD'S COMINY 

  

   

   

   

  

         

  
— Hey, pak, engkau lebih baik lekas2 sadjal Di perkemahan sa 
na kami melihat debu di canyon itu! Renggiringan Hu 
mendatang! & 
— Ja, teman2! 

sewang 

DAN 
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nh a
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