
  

   

    

   

    
   
    
galkan Sin 

tjuall Fidayen 
MENURUT komi 

jang disiarkan oleh ra 
dikatakan bahwa ,,K 
angkatan laut Inggris 
tiis Sabtu pagi telah 
mendekati pelabuhan 

  
         

gera menjambutnja dengan 
bakan2 meriamnja hingga   

   Sinai Ke- || 

y Kairo: 

celah sepadan 
sukan2 artiieri pantai Mesir se- | kan2 ar “temu 

  

" (Sepi Resolusi PBB | 
:Ituk Adakan Cease Fire 

Akan Kobarkan Terus Agresi Sampai 
:tjam Tuntutan — Di- antorar Penempatan Pasukan? Ingaris- | 

|| #erantjis Sementara a.n, P38—Mesir Akan | 
Taoti Resolusi PBB Dengan Sjarat 
INGGRIS DAN PERANTFIIS hari Sabtu jl. telah menolak 

resolusi PBB jang berseru supaia segera diadakan penghentian | 
Mesir (harap lihat halaman II), dan kedua 

jnegara ini menjatakan bahwa peperangan terhadap Mesir 
terus berkobar samuai Mesir tunduk kepada 3 matjam tuntutan 

pernjataan 

|| Mesir Setudjui 3 M 
ant»rapj Ja: 

tembak-menembak. di 

'mereka. Dalam sebuah 

siang lebih sedikit hari 

I-menuntut supaja 

pada saat jang bersamaan di London dan Paris, pada djam 12.00 
Sabtu, Inggris dan Perantjis mengunmum- 

kan rentjana mereka untuk menghentikan permusuhan. 1 
Kedua negara Besar Barat 'ini 

selamnja sebuah kapal Papa 

Kesatuan2 angkatan laut Ing- 
g?ris dan Perantjis itu dengan se- 

re 'alu mengundurkan diri ke 
Selatan, Gan mendjauhkan| 

ari pantai Mesir. “Selama 

gris & Perantjis 
daerah Terusin 

mengumumkan 
Rendah, 1 

Inja "aksi polisionil” 
'rantjis itu segera. akan 

.pasukan2 Ing- 
ditempatka, ai 
Suez,: biar apa 

pun djuga ig terdjadi. PM Eden 
dalam Madjetis 

bahwa “apa jg disebut 
Inggris-Pe 

dihenti 
«iikan mundur itu pasukan 

tileri pantai Mesir meneruskan 
tembakan2. meriamnja kearah 
mereka, hingga sebagai hasil in 
ripada tembakan2 meriam itu se 
muania pihak musuh kehilangan: 
sebuah kapal Inggeris tenggelam 
dan sebuah 'kapal pengangkut 
Inggeris lainnia lagi tenggelam 
pula, sedang sebuah kapal Ingge 
ris lagi menderita kerusakan2”. 

Berita dari UP sementara itu 
mengatakan bahwa menurut pe- 
ngumuman presiden Nasser, kesa 

|nuhi "beberapa sjarat”, 
| Siarat2 jg ditun 

Petani itu ia 

njetudjui penempatan 
kan PBB” 
damaian, 

lah: 

  

Iwan2 tentara Mesir telah ditarik 
mundur sama sekali dari Sinai, 
ketjuali pasukan2 berani mati 
(,Fadayir?”) jang tetap 
(Antara). 

    
Sovjet Setudju Tarik Pa- 
sukannja Dari Hongaria 

RADIO BUDAPEST meniiarkan hari Sabtu 1. 
dana menteri Hongaria Imre 

bahwa susunan kabinet baru ini 
diumumkan bahwa pemerintah Hongaria sudah mulai 
dengan sebuah missi militer Uni 

bahwa per- , Nagy telah mengubah susunan ka- binet jang terbentuk pada tgl. 27 Oktober IL, dan dikatakan 
Seterusnja 
berunding 

ai penarikan kem- 

»lebih demokratis.” 

Soviet mengen 
bali pasukan2 Sovjet dari wilajah Hongaria. 
Wartawan United Press di Bu 

dapest mengatakan bahwa untuk 
pertama kalinja sedjak tahun 
1947, Hongaria mempunjai kabi- 
net. jang mewakili ,,segala partai 
politik besar” disamping Partai 
Pekerdja. Wartawan AFP: di 
Wiena mengatakan baling fakta 

terpenting jang timbul dari peng 
ciuman Sumba kabtast bara 9 
terdiri Pi # As .. h 
bahwa Ferene.I ch... dalam 
kabinet lama « Mana dalam 
negeri, sekarang tidak duduk lagi 
dalam kabinet....Kebanjakan dari 
panityaZ bina seKebania n 
menuntut supaja- Muennich ber- 
henti. Kabinet baru ini mewakili 
,segala Pattar politik Hongaria ji 
telah: terbentuk kembali” Aa 

  

te 

Radio. Budapest melnfinikan'bbh) utama 
wa. Imre Nagy disamping mendja: 
di perdana menteri tetap merang 
kap sebagai menteri luar negeri. 
Kabinet baru ini mempunjai 3 wa 
kil PM: Antal Apro, Josef Bog- 
nar dan. Ferenc Erdei. 

Menteri pertahanan ialah briga | 
dir-djenderal Bal Maleter. Njonja 
Anna Kethly, pemimpin Sosial De 
mokrat, mendjadi menteri negara 
disamping Bela Kovacs, bekas pe 
mimpin Partai Petani Ketjil jang 
djuga duduk dalam kabinet lama. 
Menteri2 negara lainnja “ ialah: 
Zoltan Tildy, Istvan Szabo, Jo- 
sef Kalemen, Josef Fischer, Fe- 

  

Pipa2 Minjak Ti 
mur Tengah Mu 
lai Dihantjurkan 
IRAK PETR. COY  (kongsi 

Inggris) pada malam Sabtu me- 
ngatakan, bahwa ada dua buah 
dari pipa minjak mereka di Ti- 
mur-Tengah telah dihantjurkan. 
Djurubifjara kongsi tsb. menga- 
takan, bahwa. kedua pipa minjak 
itu telah diperbaiki dan kini da- 
pat dipakai lagi. Mereka itu ada (5. 
lah pipa2 ketjil di semenandjung 
Oatar, jakni jang terletak dide- 

teluk Parsi. | Inggris 
kini terbang ke Bahrain untuk 
melindungi instalasi2 minjak di 

sana. : 
Polisi di Bahrain, sebuah pulau 

di Teluk Parsi jang banjak meng 
hasilkan  minjuktarah — (modal 

asing), Sabtu jl: telah ' mengu- 
mumkan berlakurja djam malam 
untuk waktu jang tidak diteta»- 
kan. Pulau ini dibawah ,perlin- 

dungan” Inggris. Tindakan ini 
dilakukan setelah timbul  keba- 
karan2 pada kantor ,,Bahrain Pe 
trol Company” (Bzpco, sebuah 
kongsi minjak modal asing), dan 
beberapa buah gedung  Jainnja. 

Rakjat Bahrain terdiri dari bang 
sa Arab. Pasukan2 Inggris segera 
mengadakan perondaan2. 

(Fadyin Syria hantjurkan 
pa minjak 

PERS LIBANON 
» 

mewartakan 
Saptu jl, bahwa ,fadayin” (ba- p Pa, 
risan berani mati) Syria 
menghantjurkan pipa minj: 1 
njaan  kongsi ,/Irag Petroleum 
Company” (modal asing, terutama 
Inggris) dipadangpasir. Kabinet 
Libanon Sabtu siang bersidang un 
tuk mempeladjari tjara2 guna me 

    

MTI, pada umumnja. diduga bah 
Iwa gerak-gerik | pasukan? 

Inggris. 3 | 

t 
: kepu 

renc Farkas, Geza Loszoney, dan 
Janos Kadar. 

Pemerintah baru inilah jang be 
runding dengan misi militer Sov 
jet. Berita UP dari Budapest me 
ngatakan bahwa menurut »kalang 
an-kalangan 
komp 
Loltan Kodaly, mungkin akan d 

  

   negara. Berita UP seterus 
ngatakan bahwa 
Kabinet baru Hongaria berpang: 
kat ,,menteri negara”. Kementeri- 
an-kementeriannja, akan -dil i 

   

oleh ,,menteri2-muda negara”, 
Berita AFP mengatakan bahwa 

menurut kantor berita . Hongaria 

KAN, 2 dan 
A .Sovjet di Hongaria, itui ter: 

ama dimaksudkan untuk .mendja 
ga keamanan mereka sendiri”, 

bali - pasukan2nja 
Hongaria, kata 

, Hongaria. 
Kepala staf angkatan perang 

Hongaria, djenderal-major Stefan 
Kovach, Sabtu mengatakan bah- 
wa Uni Soviet telah bersepakat 
antuk menarik kembali pasukan2 
aja dari wilajah Hongaria. Ko- 
vach mengatakan bahwa misi pe- 
randing Soviet telah minta tempo 
»dua atau tiga minggu” untuk me 
aarik kembali sama sekali pasu- 
kan2nja dari Hongaria. 

Dewasa ini, tank2 Sovjet terse 
bar  diberbagai-bagai daerah 
Hongaria: disekeliling Budapest, 
di Gyoer (Hongaria barat), djem 

batan sungai Raba, dekat tapal- 
baias Austria. Menteri pertaha- 
nan Hongaria Maleter mengata 
kan Djum'at j.l. bahwa pasukan2 
dan tank? Sovjet jang achir2 ini| 
memasuki Hongaria, tak bisa di' 
angtap sebagai pasukan2 jang di| 
tempatkan di Hongaria menumt 
Pakt Warsawa. 
Wartawan  Reuter di Wiena 

mengabarkan bahwa Rz:dio pem 

dari 
KSAP 

rontak Hongari, di Eger (Ho- 
ingaria timur) Sabtu ienjiarkan, 
bahwa di Budapest telah terdja- 
Idi Inside, tembak-menembak an 
itara tink2 Hongaris dan Sovjet. 
Selama malam Sabtu jl. pasu- 
kan2 Soviet ig perlengkapannja 
penuh terus memasuki Hongaria 

kan apabii, Mesir- sudah meme 

tut oleh Inggris |B 

Mesir dan Israel harus me- 
»Suatu pasu 

untuk memelihara per 

tinggal.| 

  

           

Un- 

akan 

bersama jang diumumkan 

2. PBB harus mengambil kepu 
tisan untuk membentuk dan me- 
melihara pasukan semat'am itu, 
sampai sudah tertiapai sebuah pe 
njelesaian perdamaian antara ne- 
igara2 Arab dan Israel, dan sam- 

pai sudah disetudjui ,,peraturan2 
jang memuaskan” mengenai Te- 
rusan Suezs kedua matiam perse 
tudjuan ini akan didjamin oleh P, 

3. Sementara ini, ialah sampai 
pasukan PBB terbentuk, ,,kedua 
belah pihak iang berperang” ha- 
ras segera menjetudiui penempa- 
tan pasukan2  Iinggris—Perantjis 
»dalam djumlah2 jang terbatas” 
antara ,,kedua pihak jang berpe- 
rang” Pasukan2 Inggris dan Pe- 
rantjis ini akan ,,bertindak atas 
nama PBB”. 

Pernjataan bersam, Inggris-Pe 
ranijis jg meluntjurkan agresi ter 
hadap Mesir tadi seterusnja me. 
ngatikan bahwa apa ig mereka 
namakan "aksi polisionil” itu ha 
rus segera - diteruskan, ”untuk 
menghentikan permusuhan? js 
mengantjam Terusan Suez”, "un 
tuk mentjegah terulangnja permu 
suhan2 ini, dan membuka djalar 
guna menjelesaikan peperangan 
antara Krael dan negara2 Arab 
ig membahajakan hak2 jg sah 
dari "negara2 jg djumlahnja be- 
San”: 1 

Selandutnja berita UP dari 
Longon mengatakan bahwa me 
nurut -keterangan menteri pert 
hanan Inggris Anthony. Head 
Sabtu siano ini, sampai saat itu 
"belum terdjadi pendaratan pasu 
kan2 Inggris-Perantjis di Mesir” 

Mesir taat kepada PBB asal   
olitik ongaria”,! Pemerintah Mesir Djum'at j.l. 

Pp H yaa 3 menjatakan menerima baik resolu 
si 

onis Hongaria jang tersohor, | BA 
Ai 

sawari kedudukan sebagai kepala | 

Isa HAN 
segala “anggota ' 

    
    

   

  

(Serangan Dari Israel 
Sovjet setudju tarik kem | 

  idan bergerak kearah barat. Di 
antaranja tambang2 uranium di 
Pecs telah dikepung tank2 d 
meriam2 Sovjet, kata siar 
dio tari, 

MENTERI Keuangan Mr. Ju- 
suf Wibisono hari Sabtu mene- 
Irangkan, bahwa perkembangan2 
disektar krisis “Timur Tengah 
hingga saat ini belum memberikan 
jalasan2 bagi pemerintah untuk 
mengambil tindakan2 tertentu di- 
lapangan politik keuangan luar 
negeri. Keterangan ini diberikan 
(oleh Menteri atas pertanjaan "An 
tara” apakah pemerintah bermak 
sud mengambil langkah2 tertentu 
dilapangan keuangan terhadap ne 
'gara2 Barat jang melakukan per- 
|dagangannja dengan Indonesia me 

1   lindungi bangun2gan  minjaktanah 
di Libanon. : 

Ulbricht: 
lalui terusan Suez, 

aNymumkan bahwa para dutabesar 
an FaLibanon di London dan Paris te- 

lah dipanggil kembali ke Beirut. 

ngresor2 hentikan serangan2. 

PBB supaja segera “diadakan 
bentian tembak-menemhak — 

rat, bahwa “negara? jg 
| Mesir itu menghknti: 

“agresi mereka: Seperti dike- 
hui, sidang Istimewa Madilis 

Datu PBB menjetudjui resolusi 
di pada. tgl. 2 Nov. IL, dengan 
nana awan. 5 dan 6 suara 

Pasukan2 Irak 
Memasuki: Jordan Utk Menghadapi Setlap 

  

    

  

  

  

BERITA REUTER mengabar- 
kan dari Baghdad bahwa peme- 
rintah Irak hari Sabtu telah me- 
merintahkan pasukan2 tentaranja 
untuk masuk ke Jerdania guna 
menggabungkan diri dengan ke- 
satuan2 tentara Jordania untuk 
menghadapi setiap serangan/. 
agressi Israel. Dikabarkan selan- | 
diutnja, bahwa pengiriman pa- 
sukan2 tentara ini adalah untuk 
memenuhi permintaan dari pe- 
merintah Jordania, demikian me 
nurut sumber2 jang dapat diper- 
tjaja. Kepala Staf Angk. Perang 
Irak mengatakan bahwa kepada- 
nja telah diminta untuk mengi- 
rimkan pasukan2 tentaranja ke 
Jordania. 

Jordania dan Sirya akan 
akan umumkan perang. 

Sumber? dalam kalangan -Arab 
di PBB malam Saptu menerang- 
kan bhw Jordania dan Siria telah 
bersepakat utk mengumumkan pe 
yang dan mengirimkan kesatuan? 
tentaranja setjepatnja utk ambil 
bagian dalam pertempuran? di Ti- 
mur Tengah. Pengumuman ttg ini 
diharapkan. dikeluarkan setjepat- 
nja dari ibukota negara? Arab. 
Hanja demikian keterangan sum- 
ber-sumber itu. 

LISABON TAK AKAN MELAJA- 
NI KAPAL2 PERANG ING- 
GRIS-PERANTJIS JG BUu- 

TUHKAN MINJAK- 
TANAH. 

Menteri negara Libanon Saib 
Salam mengumumkan hari Saptu 
bahwa Libanon tidak akan meng- 
idjinkan kapal? perang Inggris 
dan Perantjis untuk menambah 
bahan bakarnja (Gminjak) dipelabu 
han? Libanon, Seterusnja ia meng 
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T rang-Hara 

Perusahaan 

PIHAK RESMI Kementeri 
  
gangan di Timur Tengah akan 
peredaran baran»2 di Indonesia, 

arah itu. 5 
Unuuk menghadapi 

| Pem. Akan Adakan 
»Ijzeren Stock“ Ba- 

| Dalam Menghadapi Ketegangan Di 
Timur Tengah—Bahan2 Industri 

ngannja kepada ,,Antara” menerangkan, bahwa sekalipun kete- 

|timbul sebagai akibat daripadanja, terutama bagi masjarakat jang 
(memerlukan barang2 jang setiap hari dibutuhkan, tidak perlu di | 
perluas. Scbah pemerintah sudah mulai mengambil langkah2 ke 

  

ngPrimair 

Besar “Tjukup 
an pereimbuntal dalam keteras 

mempengaruhi djuga terhadap 
namun kechawatiran jg mungkin 

So 

  
Lalu-lintas 

Menteri. 

Dalam 

dalam negeri dengan 

ekonomian belakangan 

  

perdagangan dida usaha untuk mengintensivir Kan 

lam situasi jg ernstig, demikian 

| usahanja untuk dapat dan bahan2 industeri masih tju mengawasi perkembangan harga? kup, dan keadaannja tidak sede 
3 seksama. Wukian mengehawatirkan. 

harga2, maka Kementerian Per- MP3 tea . Si ber mentara keadaan Timur Tengah 

£ 
- 

| Hamsterverbod Masih Berlaku 
— Kata Ment. Perekonomian 
Kementerlan Perekonomian Sudah9Punja Rentjana 

Untuk Laksanakan Suatu Systeem Distribusi 
MENTERI PEREKONOMIAN Mr. Burhanuddin jang bara kembali 

Sumatra Tengah atas pertanjaan pers menjatakan, bahwa pada waktu 
penimbunan barang2 (harsterverbod) jang tidak mengidjinkan se Seorang pedagang « mengadakan penimbunan, lebih2 untuk maksud spekulasi ataupun manipufisi. aa 
dalam mendjawab pertanjaan pers, sekitar langk 
hadapi spekulasi dan manipulasi harga dalam n 

dari penindjauannja ke 
ini berlaku pelarangan 

£ 1 Demikian Mr. Burhanuddin 
ah2 apa jang diambil pemerintah dalam meng. 
egeri berhubung dg ketegangan di Timur Tengah. 

  

lam negeri, seharusnja bersih tor Pusat Pengawasa, Harga, 
dari segala matjam spekulasi Menjinggung mengenai perse- RRT Peringatkan | djustru kita sekarang berada da diaan barang2 penting jg ada da 

lam masjarakat, Menteri kata 
«kan, bahwa untuk beras, tekstil 

Inggr.—P erantjis 
Hentikan Agressis Ka 
lau Tidak .... |dan | untuk dapat menjiapkan  Mendjawab pertanjaan, apakah J Ek lea na tertanta io dibutupkan pemerintah akan mengambil tin |, Ae kantor-beruty dalam usaha menstabilisasikan Jian untuk mengalihkan orien- Puggris Reuter di Hongkon? me wartakan bahwa Radio Peking tasinja $ 28 
hari Sabtu telah menjiarkan pro 

dalam perdagangan, se 

  T 
vjet Tawarkan 

Bantuan Kepada 

  

  
» 

' kemungki ada maupun jang/sedang dan akan 
bangun didalam negeri, maka - - di 

nan adanja stagnasi terhadap per ek Kanan: 
edaran barang2 didalam negeri merintah | hendgknja 
pemerintah dalam  tindakannja 

menggiat- 
» kan kembali perdagangan dengan 
» negara2 jang realisasi impornja ti 

Syria 
Termasuk Pula Bantu 

an Militer 

'g disebabkan agressi Inggris- tes resmi pemerintah RRT ter- 
Perantjis dan Israel masih beftadap agressi jang  dikobarkan jum - memungkinkan normalnja Meh Inggris dan Peranfjis terha 

dap Mesir. RRT menuntut su- lalu-lintas perdagangan Indonesia I 
yaja kedua negara Barat ini se- dengan negarai2 Eropa. Menteri 

katakan, bahwa saat Ini belum |zera menghentikan serangan-ber- 
ada alasan untuk mengubah Isendjata mereka terhadap Mesir. 
Orientasi perdagangan sebagai | Kalau tidak, Inggris dan Peran- mana sekarang ini berlaku, teta 
pi apabila keadaan menghendaki 
hal sematjam itu bukanlah sua 
tu kemustahilan untuk dilaksana 

fjis akan menghadapi »Akibat2 
jang berat,” kata protes "RRT 
menurut wartawan Reuter. 

kan. 
Tentang distribusi 

. 

2 Yonl g 
Aa T 
  

Ba
 

Tuntutan " 

  

   Statement R. R. T,: 
DALAM siaran jang tertang- 

kap di Tokio pada hari Djum'at 
Radio Peking menjiarkan state- 
ment pemerintah RRT jang me- 
ngatakan bahwa tuntutan rakjat 
Polandia dan Hongaria akan de- 
mokrasi, kemerdekaan dan per- 
samaan hak adalah ,lajak sekam 
1.” Dipenuhinia tuntutan itu de- 
ngan sungguh2 tak hanja bergu- 
na bagi konsolidasi sistim demo- 

2—— 

krasi rakjat di Hongaria dan 
Polandia, tetapi djuga berguna 
bagi persatuan antar negara2 1 
sosialis. 

Pernjataan Uni Sovjet jang me 
njatakan kesediaannja memetjah- 

kan. pelbagai masalah ' berdasar 

kan azas persamaan hak dan 
menghormati “ integritet wilajah 
dengan djalan perundingan per 

sahabatan, adalah sangat penting 

dalam memperbaiki kesalahan? 
dalam hubungan antar “ negara2 

sosialis dan sangat penting untuk 
memperkuat persatuan antar ne 

gara2 itu. Demikian Radio Pe- 

king. (Antara). 
  
  

  

pertama2 akan 

mengadakan 

dah dan 
memberikan 

mempertjepat 

laksanakan pemasukan barang2 
tsb. setjara lantjar. 
Disamping itu, pemerintah dju 

ga akan memberikan fasilitet2 se 
perti tsb. diatas dalam  pemasu 
kan bahan2 industeri jg diperlu 
kan oleh industeri2 jg vital dan 
strategis, jg paling sedikit akan 
mentjukupi kebutuhan untuk se 
lama Ik. 6 bulan. : 

Untuk melaksanakan tindakan? 
pemerintah itu, pemerintah akan 
mengadakan politik pemakaian 
devisen setjara effesien dengan 
tjara mengurangi atiu menghen 
tikan penggunaan devisen untuk 
impor barang2 jg tidak: essensiil 
atau mewah, 

Djika perlu mengalihkan 
pasaran, 

Lebih landjut kalangan tadi me 
nerangankan, bahwa djika ternja 
ta realisasi impor barang2 jang di 
butuhkan tadi, jang didatangkan 
dari negara2 Eropa jang harus 
melalui Suez terhambat, maka dji 
ka perlu pasaran akan dipindah- 
kan. Misalnja dengan negara2 di 
Asia ataupun Amerika Serikat je 
dapat mendjamin realisasi impor: 
Mengenai pengolahan kapas Ame 
rika Serikat oleh Negara2 di Ero 
pa untuk didjadikan. tekstil dan 
benang tenun jang diperuntukkan 
bagi Indonesia dalam 
SAC, hingga kini tidak ada peru 
bahan. 
:'Ini berarti, bahwa hingga saat 

ini negaraZ tersebut masih tetap 
mengolah kapas Amerika Serikat 
uatuk Indonesia. 

Bahan? industri perusa- 
haan2 besar tjukup. 

(Atas pertanjaan, kalangan' res 
mi Kementerian Perekonomian. ter 
sebut Ihencrarigkan, bahwa pada 
waktu ini persediaan bahan2 in- 
dusteri untuk perusahaan2 besar, 
lebih2 bagi perusahaan2 asing, 
masih tjukup. Akan tetapi bagi 
perusahaan2 ketfjil terutama peru 
sahaan2 nasional, versediaan za- 

ti bahan2 untuk assembling, ba- 
han2 kertas untuk “perusahaan2 
pertjetakan, bahan2 minuman dan 
makanan, dil.nja. 

Menghambat usaha? in- 
dustrialisasi. 

Sementara itu keterangan2 jang 
didapat dari kalangan industrialis 
Ibu Kota menjatakan, bahwa tim 
bulnja ketangan di Timur Tengah 
itu bagi Indonesia jang sedang 
membangun ekonomi nasionalnja 
dgn djalan menggiatkan  usaha2 
industrialisasi, mekanisasi sektor 
produksi bahan2 alam, modernisa 
Si kesatuan2 industri jang telah 
tua, merupakan penghalang. Be- 
gitu pula kesediaan negara-nega- 
ra Eropa untuk kerdja sama eko 
nomi dgn pihak Indonesia akan 
mengalami kesulitan2 atau  seti- 
dak2nja akan terhambat karena- 
nja. 
Pengaruh jang langsung  terha 

dap pemasukan bahan2 serta me- 
sin2 jang diperlukan bagi in- 
dustri2 didalam negeri, ialah bah 
wa waktu pengleverannja men- 
djadi lambat, sedangkan harga2- 
nja mendjadi naik akibat kenaik 
an assuransi dan. ongkos pengang 
kutannja. 
Kredit fasilitet dari negara2 di 

Eropa jang berupa barang2 mo- 
dal seperti dari Djerman Barat, 
Perantjis, Italia, Tjeko, dan lain2 
djuga akan terpengaruh.- Penga- 
ruh terhadap pemasukan barang? 
ini akan lebih luas lagi, djika 
timbul aksi buruh dari negara? 
jang bersimpati kepada Mesir ter 
hadap kapal2 Inggris dan Peran- 
tjis serta negara2 jang memihak 
kepadanja. 

Giatkan kembali perdaga-   
Menteri mengandjurkan agar 

publik tetap tenang dan waspada 
sementara pemerintah menunggu 
perkembangan2 selandjutnja jang 
akan menentukan apakah perlu di 
ambil tindakan2. 

Menteri menjatakan, bahwa De 
wan Ekonomi dan Perentjanaan 
dalam rapatnja ' Djum'at malam 
telah menindjau berbagai masalah 
antara lain berhubung dengan ge 
djala2 kenaikan harga barang2 jg 
mungkin akan terdjadi karena kri 
sis di Timur Tengah itu. 

“Ditanja tentang hasil2 pembi-   

ngan. 
Untuk mentjegah timbulnja stag 

nasi dalam industri2 jang sudah 

Ment. Keuangan: BelumAdaAlasan 
Untuk Ambil Tindakan' Tertentu 

bat2 Pembatalan Persetudjuan K 
MB, Menteri menjatakany bahwa 
sekerdjaan ini diharapkan akan 
selesai pada achir bulan Nopem 
ber ini. Jang telah selesai dibitja 
takan menurut Menteri ialah ba- 
gian ekonomi dan keuangan (fi- 
nec) dan jang masih belum sele 
sai ialah bagian juridis-politik. 

. Menteri tidak menerangkan apa 
sah isi dari hasil2 jang telah di- 
tiapai oleh” bagian finec panitia 
tersebut. Hanja diterangkannja 
bahwa hasil2 itu akan langsung 
dilaksanakan oleh pemerintah.   tjaraan Panitia Penampung Aki- 

Keadaan Djerman Timur Pelik: Pe 
(Antara) 

rlu 
Sekali Diadakan Perobahan-Perobahan Tertentu 
SEKRETARIS I 

Persatuan Sosialis (Sozialistische 
Einheitspartei Deutschlands) Djer 
man Timur merangkap wakil per 
dana menteri RDD, Walter UL- 
bricht, mengatakan dalam sebuah besar, Lain halnja 
pidato di Berlin Timur Sabtu j.l, 
bahwa keadaan di Republik De 
mokrasi Djerman adalah: 
Tapi SED telah menarif 
ran2 dari Konggres 
Komunis Uni Sovjet, 

   

CC Partai 

      

 Ulbricht mengatakan bahwa 
kaum kapitalis tidak akan berha- 

(sil di Hongaria. Di Djerman Ti- 
mur, kata Ulbricht kekuatan kaum 
pekerdja dan petani bertambah 

daripada di 
negara2 demokrasi rakjat lainnja, 
maka di Republik Demoktasi Djer | 

» 

ipa en ae 2 BAN Dai   To Reak ea 
KAS ca aka Tni ai 

Djerman 'Timur perlu sekali diada 
kan perobahan2 tertentu. Dianta 
ranja, kaym pekerdja supaja dibe 

Iri hak jang lebih besar. 

»Tapi usul kita ini tak ada 
sangkut-pautnja dengan otonomi 
dan ,,self-administration”, karena 

“pelik”.|man madjlis rendah (,,Volkskam- | kedua hal ini hanja akan meng- 
peladja| mer”) terdiri dari wakil2 bebera| akibatkan timbulnja 

e-20 Partai ra partai politik. Dalam pada itu| belaka. Apa jang perlu ialah bah- 
Ulbricht menandaskan bahwa di 

kekatjauan 

Iwa hak2 para wakil pekerdja di 

Hae Me la Mn sapa 3 Maba 2 DAN Up ba al JA IN lai 

perbesar”, Achirnja Ulbricht me- 
ngatakan bahwa pasukan2 Sovjet 
akan ,,tetap mendjaga perdamaian 
di Republik Demokrasi Djerman”. 
Seterusnja Ulbricht . mengatakan 
dalam pidatonja dimuka sidang 
madjlis rendah RDD bahwa ,,se 
luruh rakjat- Djerman menjokong 
rakjat Hongaria jang berdjoang 
melawan terror ,,putih”, untuk de 
nokrasi rakjat dan untuk sosialis 
me . 

“3 Ae 

mengusahakan dak usah Tua akan TUM 
tjukupnja persediaan barang2 jg seperti Hongkong, Djepang, : 
primair dan essensiil. Persediaan Tana, Kanada, Australia, dan 

barang2 tsb. dimaksudkan. untuk Wina, 
"ijzeren stock”, ia- 

lah dengan  djalan  mempermu 

fasilitet2  Tainnja, 
agar supaja pengusaha dapat me 

rangka | 

-. 

han2nja kurang memuaskan, seper | 

Suez, 

Djika pemerintah hendak 
memasukkan bahan2 serta mesin2 
tuntuk keperluan industri dari Dje 
:pang, maka Bukti Impor jang di 

serta (kenakan hingga sekarang oleh pi- 
hak Djepang sebesar lebih ku- 
rang 2076, hendaknja dapat diha- 

Ipuskan. Dalam Hal ini djangan 
dilupakan, bahwa: soal tersebut. 
erat bertalian dengan soal pam- 
pasan, sehingga .untuk mentjari 
penjelesaian penghapusan Bukti 
Impor tersebut, hendaknja soal 
pampasan Djepang segera dapat 
diselesaikan, demikian pihak peng 
usaha2 industri di Ibu Kota. (An- 
tara). 

  
Baru Akan Dianggap 

muaskan” Bagi 

bahwa tentara2 penjerang (jaitu 

Keterangan2 selandjutnja me- 
ngatakan bahwa keputusan untuk | 
melantjarka, invasi oleh angka- | 

itu hari Sabtu “telah puta diper 
siapkan. Dikabarkan oleh UP 
suasana hari | u pagi di Lon 
SD panah deng: h Serkitas oleh 
berjta2 ig.antara, dai 
kan bahwa  penjerbuan jg sebe 
narnja dari udara dan laut masih 
tetap ditunda, tetapi hampir se 
fiap .-berita ig lain oleh semua 
Orang diterima sebagai suatu ke 
njataan bahwa kesatuan? angka 
tan perang Inggris dan Perantjis 

  

Presiden Dja 
wab Nasser 

Rakjat Indonesia Me- 
njokong Mesir 

PRESIDEN Soekarno telah 
memberikan djawaban kepada 
presiden Mesir, Gamal. Abdsi 
Nasser, atas pesan jang telah d 
sampaikan oleh Nasser baru2 ini 
dimana diberitahukan tentang se 
rangan2 jang dilakukan oleh 
Israel, Inggris dan Perantjis. 

Diawahan presiden Soekarno 
itu telah dikirimkan hari Djum'a' 
tan dalam djawaban itu presi- 
den menjatakan atas nama peme 
rintah dan rakjat Indonesia ter- 
haru akan sikap Mesir dalam 
menghadapi keadaan. 

Presiden Soekarno dalam dja 
wabannja itu menegaskan pula, 
bahwa seluruh rakjat Indonesia 
menjokong Mesir dalam mengha 
dapi agressi itu. 

Kongesti Di 
Tg. Harapan 

Mungkin Akan Tim- 
bul Akibat Ditutup- 
nja Terusan Suez 
OLEH kalangan2  maskapai2 

pelajaran internasional kini  di- 
sangsikan akan adanja kongesti 
kapal2 di pelabuhan ' Tandjung 
Harapan dan lain-lainnja di Afri- 
ka, bila pelabukan2 tsk. tidak 
dapat memenuhi kebutuhan mi- 
njak kapal2, sebagai akibat dari 
pemboikotan2 dari buruh minjak 
Timur Tengah terhadap kongsi2 
minjak Inggris. Selainnja itu di 
sangsikan lagi. tjukup  tidaknja 
dermaga2 (kade2) untuk kapal2 
jang perlu bersandar untuk me- 
ngisi minjak. 

  

Akibat petjah perang di Timur 
Tengah, dan perubahan route pe 

lajaran Eropa Asia melalui Tan 
djung Harapan ini, ongkos mua- 
tan pelajaran tak tetap (wilde- 
vaart) jang tidak termasuk dalam 
vrachten konperensi, menurut ke 

putusan maskapai2 tsb. akan di 
naikkan. Keputusan ini diambil, 

karena freguensi pelajaran akan 

berkurang, kapal2 Inggeris Pe- 
rantjis banjak dipergunakan utk. 
mengangkut keperluan2 tentara- 
nja. Mungkin kapal2 jang dichar 

lajaran sewaktu-waktu ' ditarik, 
sesuai dengan apa jang tertjan- 
tum dalam clausule jang “dilam- 
pirkan dalam surat-surat  idjin 
charter dari negara-negara asing 

jang bersangkutan, akan menarik 
kembali kapal-kapal jang dichar- 
ter bila petjah salah satu negara 
dari 5 besar terseret dalam 'kan- 
tjah perang. 

Selandjutnja ditambahkan, bah 
wa kenaikan ongkos-ongkos mua 
tan ini akan sangat terasa bagi 

Menteri katakan pula, UNI SOVJET hari Sabtu telah bahwa (menawarkan kepada Syria ban- Pada Kementeriannja telah terse- 
tuan jang diperlukan utk mem- Gia rentiana tentang pelaksanaan 
perkuat kemerdekaan nasional- distribusi. Rentiana ini akan di- nja, demikian UP mengabarkan laksanakan dalam masiarakat, apa 

Rakjat Djangan Main 
Merimbun Barang! 

dari Moskow. Tawaran bantuan 
itu dapatlah pula termasuk dida 
lamnja bantuan militer, Presiden 
URSS, Klementi Voroshilov, me 
njatakan tawaran bantuan — ke- 
pada Syria itu dalam suatu pida- 
tonja jang menegaskan sokongan 
Uni Soviet kepada Mesir dan 
pegara2 lainnja dari Dunia Arab 
dalam melawan agressi bersen-   

tan laut kedua negara penjerang | njakan dapat di 

ter oleh maskapai-maskapai pe- 

djafta (militer) Inggris, Perantiis 
dan Israel. (Antara) 

Agressor Akan Lantjar- 
kan Invasi Laut - Darat 
Udara Di Terusan Suez? 
“Pengawasan Internasional Atas Suez" 

Putusan Jang ,,Me- 
Inggrie-Perantjis 

INGGRIS DAN PERANTIJIS nampaknja hari Sabtu jl. telah 
memutuskan denpan nasti untuk melantjarkan invasi jang segera 
ke Terusan Sucz, kendatipun Mesir telah menjatakan menerima 
baik tuntutan penghentian tembak menembak dari PBB. Sebagai 
mana diketahui pemerintah Mesir hari Djunyat telah mengumum 
kan menerima baik resolusi PBB jang menjerukan untuk menga- 
dakan dengan segera penghentian tembak menembak atas sjarat 

Inggris, Peranfjis dan Israe! — 
red.) harus menghentikan agressi mereka. 

akan menggempur terusan Suez 
dalam waktu beberapa djam lagi. 
Petundjuk2 dari sumber jg keba 

pertjaja jg menga 
takan - bahwa : invasi "rgnekatar 
laut Inggris dan Perantis “ telah 
mulai digerakkan dimuat dalam 
harian "Times” Sabtu pagi. Me- 

mengata,nurut berita2 jg dapat dipertjaja 
kedua pemerintih tsb. telah me 
mutuskan untuk mengadakan in- 
vasi dengan suatu . pendudukan 
sementara aias posisi2,.ig,.terper 
ting di terusan Suez dan kemudi 
an menunggu tindakan ig akan 
diambil oleh PBB”. Dikatakan 
seterusnja bahwa kedua pemerin 
tzh tsb. akan dapat menerima 
baik saran Kanada jaitu supaja 
dibentuk suatu kesatuan polisi 
dari PBB untuk ditempatkan se 
pandjang terusan Suez itu. 

Inggris dan Perantjis mau 
hentikan, asal 

Berita UP dari Paris hari Sab 
tu m lam mengatakan, bahwa Pe 
cantjis dan Inggris hari ' Sabtu 
itu sedia akan menghentikan ope 
casi2 militer mereka terhadap Me 
sir hanja apabila Israel dan Me- 
ir menerima baik intervensi da 

“1 kesatuan poiisi PBB hingga ter 
japain'a perdamaian dan penje 
esaian/memuaskan utk. terusan 
Suez. Dalam suatu statemen 
bersama2 jang dikeluarkan-di Pa 
zis dan di” London kedua peme 
rintah tsb. mengatakan bahwa 
nereka akan mempertjajakan ke 
'atuan2 tentara mereka sendiri 
utk. bertindak atas nama kesa- 
tuan polisi PBB itu dan mendu 
fukkan kesatuan2 tentara mere 
Ka itu antara pihak2 jang saling 
nernerang (Mesir dan Israel, red.) 

Statemen bersama tsb. tidak 
mendjelaskan apakah jg. dimak- 
sudkan dgn. ,,penjelesaian — jang 
memuaskan” utk. terusan  Suez 
itu adalah pengawasan internasio 
nal, jaitu jang memang telah di- 
kehendaki oleh Inggeris dan Pe- 
rantjis sedjak dinasionalisasikan- 
nja kongsi terusan Suez oleh Me 
sir tanggal 26 Djuli j.. 

Tetipi sementara itu sumber? 
'£. mengetahui ' menundjukkan 
bhw. Inggeris dan Perantjis telah 
erulang kali menjatakan kehen 

daknja bahwa satu2nja peniele- 
saian/ memuaskan adalah penga- 
wasan internasional. Sedang se 
bagaimana telah kita - ketahsi, 
pengawasan internasional “atas 
terusan Suez itu oleh Mesir tlh. 
ditolak sama sekali, karena hal 
itu berarti suatu pelanggaran hak 
kedaulatannjel serta kemufjaan- 
nja. (Aneta). 

Hanja 15 8pCt. 
Angg. Parleme Jang 
Merargkap Mend adi 

. “ngg. Komstitaante 
KETUA Panitia Negara untuk 

Persiapan? Sidang Konstituante, 
Mr. Sartono, menerangkan bahwa 
sampai hari Saptu Panitia Peme 
riksaan Surat? Kepertjajaan para 
anggota Konstituante telah menje 
lesaikan pemeriksaan surat? ke- 
pertjajaan 456 orang anggota 
Konstituante dan dari djumlah 
itu hanja 41 orang jang merang- 
kap djadi anggota parlemen, atau 
15,8Yos 

Dengan demikian, kata Mr, 
Sartono, guorum sidang2 parle- 
men kelak tidak akan terantjam 
sbahaja”, karena menurut duga 
annja, kalau seluruh surat? ke- 
pertjajaan para tjalon anggota 
Konstituante jang djumlahnja 500 
orang lebih itu sudah diselesni- 
kan semua, paling banjak akan 
terdapat angka diantara 20 sam 

  

  pengangkutan dari Laut Tengah, 
(Antara).   

  
Kp 

van Kunsien onWetansch 

  

is 
,mkaga Kebudajaer Indones 

"Ran Datanineseh Genootschap 

  span” 

  

j 
Un ka   HA eta EU too MAU Su ai 

wai 2270 anggota jang merang- 
kap djadi anggota parlemen dan 
Konstituante, 

  

bila waktunia memerlukan, 
Menurut Menteri, keadaan se- 

perti sekarang ini, adania distribu 
Si, masih belum diperlukan, 

Berhubung dengan masih dilang 
sungkannja perundingan mengenai 
pembelian heras antara Indonesia 
dan Italia di Roma, Menteri me- 
njatakan, bahwa dari Roma ia ti- 
dak menerima berita sesuatupun 
jang menjatakan perundingan di 

Kedjaksaan Agung 
ventief Untuk M 

mengambil tindakan2 preventif 

inelakukan penimbunan barang2 

Dilapang Perekonomtan 
PIHAK KEDJAKSAAN AGUNG dewasa ini telah Mula & 

sekali untuk mentjegah kemungkinan dilakukannja 
spekulasi oleh pihak pedagang dil. berhubung dengan Situasi gen- 
ting jang terdjadi didaerah Fimur-Tengah dewasa ini, misalnja 

Ambil Tindakan2 Pre 
entjegah Spekulasi 

s 

   

    

   

  
dilapang perekonomian, terutama 

perbuatan? 

primair, menaikkan harga diluar 
tunda disebabkan karena ke 
agan Suez, 

Asia (Seperti 
dan lain2nja djuga | . merupakan 
supplier beras dari Indonesia. 
Karenanja — menurut Menteri 
— ketegangan di Timur Tengah 
tidak akan berpengaruh terhad 
penjaluran beras. 
Mengenai persediaa,, garam 

Menteri katakan, bahwa keadaan 
nja hingga sekarang tjukup. De 
ngan dibukania tender garam, pe 
merintah tidak aka, menetapkan 
dari negara mana garam itu akan 
didatangkan. - dan pertimbangar 
dalam tender itu sebagaimans 
biasa “ialah pengleveran jg ter 
tepat, harga ig termurah, dar 
mutu jg tjotiok. (Antara). 

Dewan Keamanan Nasio 
nal bersidang. 

Sementara itu hari Sabtu sore 
Dewan Keamanan Nasional bersi 
dang.selama 1 diam dimulai 
rang lehih diam 19.00. 

Pembitiaraan dalam sidang. tsb. 
bersangkutan dengan kepentingan 
Timur-Tengah dan persiapan2 da 
lam negeri, sesuai dengan keputu 
san kabinet baru2 ini, dalam la: 

ku 

genti- 

Djuga dikatakannja. bahwa di 
samping negara2 Barat, negara? 

Siam dan Birma) | 

ap| 

  
Agung, 

, 

Sedjak timbulnja situasi baru 
(didaerah Timur Tengah tersebut, 
|demikian keterangan itu  selan- 
djutnja, Kedjaksaan Agung telah 
(menaruh perhatian sepenuhnja 
terhadap segala sesuatu dalam 
hubungan persoalan tsb., teruta- 
ma sekali terhadap  kelantjaran 
djalannja “roda perekonomian 
serta kemungkinan? jang timbul 
akibat situasi tsb., misalnja be- 
rupa terdjadinja perbuatan? jang 
merugikan masjarakat seperti pe 
nimbunan barang2 dll., oleh 
pihak2 jang mengambil kesempa 
tan untuk kepentingan diri sen- 
diri daripada situasi jang timbul 
didaerah Timur Tengah itu. 

Diterangkan, bihwa usaha2 jg 
sementara ini didjalankan, baru 
bersifat melakukan pengawasan 
disektor perekonomian dll, dan 
sudah tentu hal itw akan diikuti 
dengan: -langkah2 “lebih djauh 
at “tindakan2' tegas: terhadap 
mereka jg terbukti: melakukan 
perbnatan2, jo merugikan masja 
rekat umum, misalnia — melaku 
kan penimbunan: dsb.nja seperti 
disebutkan diatas... Demikian   pangan perekonomian dan keama 

nan. 

nan Nasional tersehnt djuga diha 

Abdulgani, Menteri Dalam Negeri 
Mr: Sirrarjoi dat Sektetaris Dien 
dral Kementerian “ “Perekonomian 
Mr. Sumarno. (Antara). 

sanH'bunga 
P.B.B. Horus 

JANG BERIKUT ini adala 

diplomatik, mengadakan sanctie 
pada suatu pernjaftaan perang. 
Sekalian segala kemungkinan 

itu sudah barang tentu mengisi 
pikiran dan perasaan setiap Pe- 
inerintah jang waspada dan tang 

kas, -tapi saat ini — saja ulangi 
aat ini — taraf itu belum se- 
tingkat demikian. Pemerintah 
tidak akan ragu untuk bersama- 

ama dengan negara2 sahabatnja 

menmjesuaikan langkah-langkahnja 

sesuai dengan perkembangan ta- 

raf nanti, dan sesuai dengan pro 
cedure jang diperlukan dalam 

hubungan Pemerintah dan  Par- 

temen, demikian Menlu. 
PBB Harus menghukum 
Inggeris dan Perantjis, 
karena tah mau taati pu 
tusan PBB. 

Sementara itu Ketua Seksi Lu- 
ar Negeri Parlemen nj. Pudjobun 
ro. menerangkan kepada "Anta 
a', bahwa PBB harus menghu- 
kum Inggeris dan Perantjis baik 
dengan tindakan2 ekonomis, mau 
sun politis dan kalau perlu dju 
ja militer. 

Keterangan tsb. diberikan atas 
pertanjaan “Antara”, berhubung 
lengan keputusan pemerintah2 
Inggeris dan Perantjis untuk tetap 
melakukan djuga serangan terha- 
dap Mesir, meskipun  Madjelis 
Umum PBB telah menjerukan su 
paja diadakan penghentian tem- 
bak-menembak di Mesir. 

Menurut Nj. Pudjobuntoro, ka 

Kalijini sidang Dewan Keama: | 

'diri,Menteri : Luar Negeri: Riislan | 

Menghukum Inggris Dan 
Perantjis — Kata Nj. Pudjobuntoro 

slag ,,Antara” Djum'at malam mengenai keterangan Menteri Luar 
Negeri Ruslan Abdulgani tentang krisis di Timur-Tengah dimuka 
sidang pleno terbuka Parlemen (jang kita muat dihalaman 2. — 

Red.). Menteri Luar Negeri menerangkan, bahwa memang hubu- 
ngan antar-negara pada umumnja davat mengalami proses men- 

djauhkan diri, mula: renggang sampai lepas dengan djalan me- 
manggil kembali Kepala2 perw 

sumber bs 

| Akan keluarkan instruk: 
| Si umum. 

Dalam pada itu lebih djauh &: 
peroleh keterangan, bahwa diika 
dalam kenjafaan sehari-hari te 
dapat tenders terdjadinia hal? 
seperti disebutkan diafas. maka 

Menlu : Saat Ini Belum 
SampaiKetarafPemutu- 

nDiplomatik 

h sebagai tambahan kepada ver- 

akilan, memutuskan hubungan 
dengan findakan2 lain sampai ke 

an jang tegas, maka anggota2 P. 
B.B. jang kuat akan bisa berbuat 
dan bertindak semaunja sendiri, 
sehingga tidak lagi perlu ada orga 
nisasi seperti PBB itu. Kalau kea 
daan diteruskan begini sadja dan 
PBB membiarkan para anggota- 
nja melanggar dasar2 PBB serta 
tidak mau mentaati putusan2nja, 
maka PBB akan mengalami nasib 
jang sama seperti "“Volkenbond” 
dahulu, demikian Nj. Pudjobunto- 
ro. 

Konperensi para Perda- 
na Menteri negara2 Co- 
lombo tetap perlu, 

Atas pertanjaan tentang pernja 
taan Perdana Menteri India Neh- 
ru, jang menganggap tidak ada 
manfaatnja mengadakan konperen 
si para Perdana Menteri negara2 
Colombo dan konperensi A—A 
ke-II, Nj. Pudjo katakan, kalau 
benar Nehru menjatakan demiki: 

batas2 jang semestirja,” dsb.-nja. Dengikian menurut keterangan 
| jang diperoleh ,,Antara” hari Saptu siang dari pihak Kedjaksaan 

— djika sampai perlu — Ke- 
djaksaan Agung akan mengeluar 
kan instruksi-umum kepada selu 
ruh Pengawas Kedjaksaan “dan 
pedjabat2 keamanan negara lain- 
nja didaerah2 di Indonssia, utk 
mengambil tindakan2 tegas ter- 
hadap orang2 jang sengadja me- 
ngeruhkan suasana dengan ame- 
ngambil kesempatan bagi keun- 
tungan diri sendiri sebagai akibat 
terdjadinja situasi genting di 
Timur Tengah ite. 

Publik ,diuga supaia dja- 
ngan menimbun. 

Ketjuali, para pedagang dil, Pi- 
hak berwadjib djuga memperingat 
kan serta mengharapkan sangat 

bantuan dari pihak masjarakat sen 
diri, terutama sekali agar djangan 
melakukan perbuatan jang bisa 
mengakibatkan dialaminja  kesuli- 
tan dan kepahitan bagi masjara- 
kat. sendiri, misalnja 
membeli barang sebanjak... mung- 
kin atau, menimbun . kebutuhan2 
primair2. dshnja, | Perhuatani jang 
demikian, ketjuali bisa menjebab- 
kan-mendjadi “kosongnja barang,” 
diuga dengan sendirinja, memberi 
alasan kuat bagi, para, pedagang 
untuk menaikkan, harga, barang2-/. 
nja, setjara serampangan.. ? 

Antara" dalam hubungan ini 
memperoleh keterangan, bahwa 
dibeberapa tempat - dalam kota 
Djakarta, disinjalir telah ada 
orang2 — terutama dari kalangan 
kaum beruang — jang sudah mu 
lai memborong barang2 kebutuh- 
an primair sehari2, guna ,,ditim- 
bun” sebagai bekal dirumahnja 
masing2. 

Harga2 barang dipasar2 sendiri, 

dinaikkan para pedagang, teristi- 
mewa tertjatat kenaikan dalam 

bat penjerangan Inggeris, Peran: 
tjis dan Israel ke Mesir, pemerin 
tah Indonesia telah mengambil 
langkah2 seperlunja, terutama se- 
kali dilapang persediaan bahan? 
makanan untuk rakjat, (Antara) 

D.A. Akam 
Dituntut? 

Oleh F?S Don Adeng 
Kusumawidjaja 

FRONT Pemuda Sunda seba- 
gai organisasi dan Adeng S. Ku- 
sumawidjaja sebagai subjek hu- 
kum besar kemungkinan akan 
menuntut Djaksa Agung R. Su: 
prapto kepada Mahkamah Agung 
mengenai ”subjektiviteit tindakan 
nja jang sewenang2” jang dilaku 
kannia dalam menghadapi peristi 
wa FPS. Demikian keterangan 
pihak FPS. 

1 

Ditegaskan lebih djauh, bahwa 
sebuah utusan FPS dan Adeng 
S. Kusumawidjaja sendiri telah 
menanjakan kepada Djaksa   an adalah amat disajangkan. Me 

nurut pendapatnja konperensi 
"Colombo Powers” itu tetap per- 
lu, karena hal itu sesuai dengan 
djiwa keputusan Konperensi A— 
A, jang memberi kepertjajaan ke 
pada 5 negara Colombo itu, utk 
mengambil tindakan2 ' jang me- 
njangkut keadaan di Asia dan 
Afrika 6 

Perlu tidaknja diadakan Kon 
perensi A—A, hal itu dapat ditin 
djau dan dibitjarakan bersama da 
lam konperensi 5 Perdana Mente 

Agung sebagai penuntut umum 
ig. tertinggi tentang status taha- 
nan jang dikenakan kepada 
Adeng, tapi Djaksa Agung tidak 
dapat memberikan keterangan. 
Sebagaimana diketahui, Adeng 

S. Kusumawidjaja telah kurang 
lebih 2/4 bulan ditahan karena 
menjebarkan pamflet2 jang ber- 
isi 'ketjaman terhadap PNI dan 
penghinaan terhadap Presiden. 

Atas perintah . Djaksa Tentara 
A. Djunaedi, Sekarang Adeng di' 
keluarkan dari tahanan dan dike     'au PBB tidak mengambil tindak- 

Kolombo Pd 
AFP MENGABARKAN dari 

Solombo, bahwa menurut sum- 

5er2 jg. berkuasa dikota tsb. 

PM. India Shri Jawaharlal Neh 
"w telah mengatakan, bahwa sua 
tu pertemuan antara negara2 Co- 
lombo untuk membitjarakan ke- 
adaan di Timur Tengah dewasa 
ini tidak akan bermanfaat. Pen- 
#irian India itu katanja telah di 
kemukakan dalam sebuah pesan 
kepada P.M. Ceylon, Solomon 
|Bandaranaike, dari Komisaris 
Tinggi Ceylon di. New Delhi. 
Nehru katanja djuga  mengata- 
kan, bahwa bagi para PM. ne- 

  ri itu. (Antara). 

Nehra Anggap Pertemuan Negsra2 1 
Saat Ini Tak Bermanfaat? 

rara2 Colombo akan sulit untuk 
meninggalkan ' negara2 mereka 

pada saat ini dan bahwa wakil2 
mereka di PBB sedang memper- 
djuangkan kembalinja perdamai- 
an di Timur Tengah. Seperti di- 
ketahui, negara2 Colombo adalah 
India, Ceylon, Pakistan, Birma 
dan Indonesia, 

Sementara itu Reuter  djuga 
mengabarkan dari New Delhi, 
bahwa menurut sumber2 diplo- 
matik tsb. India telah menun 
djukkan kepad, negara2 Colom- 
ho bahwa negeri tsb. tidak me 
njokong diadakannja suatu Kon-   
perensi Bandung je kedua untuk d 

nakan ,,huis-arrest.” (Antara). 

membitjarakan krisis Timur 
ngah pada waktu ini. Berita UV 
ted Press dari New Delhi 
takan, bahwa Perdana Menteri 
Nehru pada hari Djum'at telah 
menerima pesan Sovjet jg menja 
rankan diadakannja Konperensi 
Baridung jg kedua dari Duta Be 
sar Soviet Uni at India, M.A, Menshikov. Sebelum it waki? diplomatik dari Argentina, Bras 
zilia, Mexico,  Djerman dan 
landia telah mengundjungi 
menterian Luar Negeri untuk 
mendengarkan  pendijelasan" me 
ngenai pendirian India tentang Pen emnaaN di Timur Tengaj 
ewasa ini, (Antara), f 

berlomba2 - 

diuga sudah ada tanda2nja mulai 

soal harga beras. Tag 
Sebagaimana diketahui, berhu- 

bung dengan timbulnja situasi gen 73 
ting di Timur Tengah sebagai aksi 

    

    

  

   

   
   

   

   

              

   
   

                        

   

    

  

   
   

  

      

   

    

   
   

    

   

              

   
   

   

     

    

   

                

   

   
    
   

    

                

  



    

    

     

     
    

    
    

      
        

     

   

      

    

         

     

   
    

     

    

    
    

    

    

   

  

ba Sg Ae St negara dan wakil kepala negara Pe tua 

  

     

    

at: jnjak PBB Terima Kesolusi Amerika 
1 (Utkt Hentikan Tembax Menembak 

   

(Gelap— Anggap Sepi Resolusi PBB 

| Isuara sangat banjak telah menerima baik resolusi jang diusaha 
(Ikan oleh Amerika Serikat dan jang menjerukan gentjatan sen 

  

      
   

  

Dgn Kelebthan Suara Sangat Ba- 

— Inggeris-Perantjis Tetap Mata- 

Dan Nekat Akan Serang Terus ' 
MADJELIS UMUM PBB hari Djum'at dengan kelebihan 

djata oleh Inggeris, Perantjis dan Israel dalam pertempuran 
terhadap Mesir. Resolusi itu menjerukan Israel supaja segera 
menarik pasukan2nja dari wilajah Mesir dan meminta Inggeris/ 
Perantjis menghentikan gerakan militernja kedalam daerah 
pertempuran. , 1 B3 ae 

» Resolusi itu dise . dengan 
  

  

      

     

  

      
   

      

   

P Kebutuhan untuk mengorganisir pen 
tw anakannja didalam praktek dalam mem 

tak aer an, adalah partai2 itu jang mengisi ke ap ta ga ar takan 
na demikian, partai politik tersebut melaksanakan 

tiga matjam funl g utama, jakni: 1. memimpin pendapat umum: 
2, » ngka umum: 3. mengusahakan untuk mendja 
dikan undang? | ' dari pemilih2 tersebut. Kadang2 ter- ' 
djadi djuga didalam Amerika, bahwa suatu bagian jang 
besar dari pendapat « mendjadi tidak puas dengan tiara dima 
na kedua partai i pi masalih2 negara. Pada kedjadian 
jang timbul den a timbul satu partai baru, djadi 
partai jang ketiga. Partai? ketjil ini diorganisir untuk mengemuka 
kan pendapat mereka kepada rakjat pemilih dengan harapan, bah- 

wa pendapat umum itu achirnja akan memaksa salah satu atau “ke 
dua partai besar guna menerima pendiriannja. ” Bilamana ini 
terdjadi, maka partai ketiga itu tadi. selekas2-nja lantas membu- 

barkan diri, karena maksudnja sudah tertjapai. .    
          — 5 Hasil ihan umum di Amerika Serikat kali inipun 

didjadikan ukuran oleh negara2 lain, dalam menentukan politiknja. 
    

   sekarang terdjadi itu, mustahil kalau 
Inggeris—Perantjis dalam perhitungannja — tidak mempergunakan 
spekulasi dari pemilihan Presiden di Amerika. Djuga sikap Sovjet 
Rusia jang tampaknja, ,madju mundur” terhadap ,,negara2 sateliet 

  Krisis di Timur Ter 
   

  

mu gia” jang memberontak, bukan mustahil kalau sikap dan tindakan 
nja itu akan berobah 
rika Serikat itu. 
— — — Memang, 
besar, dalam usaha pemilihan umumnja ini mendjadi pusat perha- 
ketika da ji HA & pa sang it 

gelagataja, bahwa selesainja pem 
kat akan mempengaruhi djalannja 
Apakah makin padam, ataukah s 

nba Ld 

sesudah diketahui 'hasil pemilihan di Ame- 

   
    

di Amerika Seri 
v di Timur Tengah. | 
ja, itu tergantung dari 

  

.Ortjari- 
Oteh ASSURANSI MY NASIONAL. | 

Satu Tenaga 

jang berpengalaman untuk ditempatkan di SEMARANG AIA 3 

— S 
& 

Surat? dialamatkan bada No. 7/4927 dari Surat Kabar ini. 
bike eh ba hh Perihehohao Seni 

  

  

ag Djangan Krisis Moril 
Sekali batja, batja lagi. Buku 'istimewa.  Isinja: Akal rahasia 
mentjari uang (dengan tjeritera Serupiah mendjadi 'kaja). — Hal 
asmara gadis sekarang. — Fjinta pemuda. — Tjemburu. — Pem! 
batasan kefahiran. — Ob sdt muda. — “Tahan lapar. — Hi- 
langkan bekas fjatjar. - 'Supaja rindu. — Memilih djodoh 
melihat wadjahnja, » dan. hidungnja. : (terhias puluhani 
gambar). — Melihat naSib”dari tidurnja. — Tjotjoki djodoh pakai 
tiga penanggalan, Diawa, Masehi, Tionghoa. . — Surabaja diwaktu! 
malam dengan wanita? tjantik segala bangsa. — Doa? gaib untuk! 
keselamatan, pertjintaan, redjeki, sembuhkan penjakit dils. didjadi- 

   

      

       

    

   

  

- Kan satu dalam Buku ,OBOR MUDJIDJAD”. Harga Rp. 15,—. 
Terbit 3T DESEMBER 1956. Pesan sebelum terbit per poswesel 
tjuma Rp. 10— (ongkos bebas). 

LIM & SONS, Tambaksari No. 17/Sm. — Surabaja.              
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ROADTRAK MAIOR 

THE WORLD'S 

MASTER IYRE 

            
DUNLOP RUBBER CO. (INDONESIA) LTD, 

he Dunlop Rubber Co. (Indonesia) Ltd., Tanah Abang Bukit no. 3 

jakarta. offers all assistance and technical aid free of Charge 

0 National Importers to enable them to import Dunlop products 
cet from Dunlop factories throughout the world. 

   

      

|dax 5e' dam Fihak Jg 

orang jang tidak 

a 

. da 

»(andjutan). 17, 

14.10 Tjiptaan2 Iskandar all. 17.00 

: 6 ii €4 lawan 5 suara dengan 6. sua 
Kabar Kota ra blangko. Jang menentang ha- 

nja Inggris, Perantjis, Israel, Aus- 
1 tralia dan New Zealand, sedang 

Polisi Akan Ber (et Kain, Pot 
tindak legas 

Yerhadap Oraag2 Jang 
Minta verma uga Ti- 

  

gal dan Afrika Selatan.“ 
Sek.-Djen. PBB, Dag Hammars 

kjoeld, telah mengirimkan  tekst 
resolusi tsb. kepada pemerintah2 
Mesir, Inggris, - Perantjis dan 
Israel hari Djum'at itu djuga, 
demikian selandjutnja “diberitakan 

  
Berwadjib dari New York. 

Resolusi tadi diambil 
SUDAH sekian lamanja bebe- sidang darurat pertama 

rapa kalangan penduduk di kota 
Semarang telah mendapat gang- 
guan? dari orang2 jang mengidar 
kan lijst dermaan minta iklan dis 
jang katanja untuk keperluan ini 
dan itu, Tetapi kalau ditolaknja 
ternjata orang2 tsb. menundjuk- 
kan sikap mengantjam, hingga 
permintaan? itu kemudian beralih 
ke sifat paksaan, Hal demikian 
tidak sadja dialami oleh kantor? 
dagang, demikian pula kalangan? 
rumah tangga sehingga bagi 

suka ,,rewel” 
ia akan rela mengeluarkan uang 
jang tidak menurut apa jang di 
mintanja orang jang mengidarkan 
list tersebut. Uang tadi dengan 
tidak tertulis pula didalam lijst 
dermaan kemudian lalu dimasuk- 
kan ke dalam kantongnja sendiri. 
Inilah hanja satu tjontoh sadja. 
Padahal kedjadian2 sematjam itu 
bertjorak aneka warna, hingga 
kadang? tuan rumah jang dimin 
tai dermaan itu merasa dirinja 
benar? terantjam. 

Gedjala2 jang kurang sehat da 
lam kalangan sementara masjara- 
kat itu. kini mendapat perhatian 
sepenuhnja. dari fihak jang ber- 
wadjib, hingga dari fihak Publik 
Relations Poiice diterima kabai.. 
bahwa siapa2 jang: minta derma, 
dengan tidak se'izin.. dari fihaky 
Pemerintah Daerah Kota Besar 
Semarang, DPD K.B.S. dan dari' 
Residen Semarang hal itu dapat 
ditolak atau dapat segera dilapor 
kan kepada fihak jang berwadjib 
jang terdekat jang segera dapat 
mengambil. langkah2 seperlunja 
Pengumuman fihak Polisi menge 
nai soal tsb. tak lama pula akan 
dikeluarkan. Demikianlah . hendak 
nja chalajak ramai menaroh per- 

djelis Umum selama sedjarahnja 
11 tahun, Sidang darurat itu di 
adakan dibawah protes Inggeris 
dan Perantjis. Resolusi itu jg. di 

menlu AS, berlainan dengan re 
solusi jang divelo inggeris-reiai | 
tis dalam Dewan Keamanan. R2. 
selusi Dewan Keamanan menun 
tut gentjatan sendjata dan pena 
rikan pasukan2. Resolusi jang di 
setudjui oleh Madjelis Umum 
ku mempunjai - maksud tudjuan 
hampir ' sama sadja, tetapi sean 
djutnja menuntut (1) semua ne| 
geri. menarik kembali. ,Jbarang2 
militer” dari daerah itu dan ti- 
dak mengambil tindakan2 jang 
dapat menghalangahalangi dilak 
sanakannja resolusi tsb. dan (2) 
setelah gentjatan sendjata itu ber 
laku diambil .tindakan2 jang et 
fektif untuk membuka lagi Teru 
san Suez jang diblokir itu dan 
memulihkan kebebasan navigasi 
di terusan tsb. : 

Inggris-Perantjis anggap 
sepi seruan  Madjelis 
Umum: Nekat akan se- 

  
rang, 

Diurubitjara kementerian luar 
negeri Perantjis Djum'at menga 
takan bahwa Inggris dan Peran 
fjis sudah memutuskan untuk mc 
laksanakan djuga serangan mere- 
ka terhadap Mesir, walaupur 
Madjclis Umum PBB telah me- 
njerukan supaja diadakan peng: 
hentian tembak-menembak di Mc   heligh, SepenuhnJa, temhadap. soW sir Diurubitiara tadi dga “tegas 
membantah dugaan? bahwa  pe- 
njerbuan'ke Mesir jang sudah di 

'PGLISI LALU-LINTAS. siap-siapkan oleh kedua negara 
Mengenai pengendara be- iman 2 Hee "naga kare- 

tik jang minta bajaran - Tindakan2 jang telah diputus- 
mahal. 2 1.» Ivan oleh Kedua pemerintah, ber 

PADA permulaan minggu j.l. se '»ngsung dengan pormal. Apa jz 

tart Bag Apa g ra MAT PN Ken Pan disel 8 apain pelaksana- 
: i an pendaratan pasukan? Inggris- 

Perantjis didaerah Terusan Suez, 
tang dari djurusan Kudus ' di 

'Setasiun "Tawang dan -a. nian 
ju ke Salaman elang. ari 7 e 2 : 

Selatan Par -g Tik 2 betjak, coabnja “hanjalah karena rentja 
karena barang?nja, dan menua, “a2 staf umum dewasa ini se- 
ke tempat aa an is dil lang dilaksanakan”, kata djuru 

Baar Djohar, Dengan pe nanan Sitjara Perantjis tadi. 
Harapan Hammarskjoeld 

Perita UP - dari markasbesar 
"BB mengatakan bhw (sebelum 

ongkos berapa,  eleh pengemud: 
betjak itu didjawab ,,seperti bia 

diurubitjara kemlu Perantjis be- 
"i keerangan tsb diatas) sekdjen 

sanja”. Dengan tidak memikir 
pandjang lebar, kemudian betjak 

PBB Hammarskjoeld dalam per 
niataannya kepada pers menjata- 

TINDAKAN TEGAS DARI | 

  tadi dinaiki dan menudju ke P. 
Djohar. 

Ternjata sesampainja di P. Djo 
har Bis jang akan dinaiki ita ma 
sih menunggu agak lama untuk 
berangkat ke Magelang. Karena 
itu, maka kesempatan “tsb. telah 
dipergunakan untuk melihat2 Pe- 
labuhan .Semarang. Dengan 2 be 
tjak itu ia lalu pergi ditepi laut 
dan kira2 sedjam lamanja ia lalu — 
kembali di Pasar Djohar. 
Kepada 2 pengendara betjak itu 

lah diberikan uang sebesar 
Rp. 20,— tetapi ternjata uang itu 
ditolaknja dan masing2 pengenda 
ra betjak minta Rp. 50,—. Kemu 
dian terdjadilah pertjektjokan, 
karena penumpang betjak itu me 
rasa keberatan untuk mengeluar 
kan uang Rp. 100,—. Oleh karena 
itu, maka achirnja penumpang 
betjak dan pengendara betjak 
itu perkaranja diselesaikan di 

PB" Din'atakanna harapan 

bahwa disetudjuinja resolusi tsb. 
tdi akan menghasilkan penghen 

ian tembak menembak di Mesir, 
"ra foggris-Perantjis-Israel dan 

Mesir. Seperti diketahui, - ketiga 
negara tsb didepan tdi kini se. 
(ang mengerojok Mesir (Antara). 

  

BANYAHAN ATAS BERITAZ 
DISEKITAR PERTANGGU- 

ntor Polisi Lalu Lintas dan| 'NGAN DJAWAB UANG 
Ta pengendara betjak diha NENARA 
ruskan menerima uang Rp. 7,50. ji f 
Dalam pengusutan selandjutnja Mes aa ty eutan Bernas ag lam kedudukannja sebagai Di- 

rektur. Kabinet Perdana Menteri 
telah membantah “kebenaran ka- 
bar2 ig dimuat oleh beberapa su 

Demikianlah yat kabar. di Djakarta, - seolah2 
Kabinet Presiden, Wakil Presi- 

| dem, dan Kabinet Perdana Men 
TES teri tidak — pernah mempertang 

1 ? & Na pume-diawabkan uang negara ke 
: 

di O pada Dewan Pengawas Keua- 
7“ — S3 ngan. 

Tidak. kebenaran itu dapat di 

SIARAN RADIO R.I. 
Semarang, 6 Nopember 1956. 

buktikan dengan "Pemberitaan 

Djam 06.25 Orkes Puspa Kela- 

Dewan Pengawas Keuangan” ta- 
hun 1955 $ 86 dan $ 87, ig dju 

ma. 07.10 Orkes Maria Zamora ga menundjuk pada "Pemberita- 
all. 07.30 Irama Langgam. 13.15 an Dewan Pengawas Kenangan 
Klenengan Tjlimen. 14.10 Klene- tahun 1954 $ 105 dan 106”. 
ngan Tjlimen. (andjutan), 17.00 
Taman kanak2. 17.30 Ruang Pela 
djar. 18.15 Hidangan Corps  Mu- 
sik. 18.30 Serba serbi A.P. 18.45 
Hidangan “Corps Musik (landjut- 
an). 19.30 Carry dengan kawan2- 
nja. 19.50 Rajuan Ping Astono. 
20.15 Indonesia Meraju. 21.00 Du- 
nia Olah raga. 21.30 Krontjong 
Merdu. -22.15 Dari Padang Pasir. 
23.00 Penutup. 
Surakarta, 6 Nopember 1956. 

ternjata kedua pengendara be- 
tjak jang bernama Kasmuri dan 
Djumadi itu tidak mempunjai rij 
bewijs, hingga kepada mereka Ia 
tu ditempeli perbal. 
duduk perkara itu. 

      
  

PENGANIAJAAN  TERHADAP 
SEORANG WANITA. t 

Pada tgl. 1 Nopember jbl, kira 
kira djam 16.00 didesa Randusari 
Kelurahan Paludareng Pabean 
Kendal telah diketemukan majat 
nja seorang wanita bernama Kun 
tjari berumur Lk. 15 th. disebuah 
lereng Perkebunan. 'Fihak jang 

a 1 berwadjib dalam pengusutannja 
Djam 06.10 Urap sari pagi. 07.20 menduga, bahwa kematian wanita 

Urap sari pagi (landjutan). 13.10 itu disebabkan penganiajaan jang 
Konsert Siang. 13.40 Hidangan Us belum diketahui latar belakang- 
man dil. 14.10 Rajuan Siang. 17.00 nja. Dalam hubungan peristiwa 
Dunia anak2. 17.40. Varia Djawa itu selandjutnja diterima kabar, 
Tengah. 17.50 Ruangan pemuda bahwa. Lurah Paludareng berhasil 
pemudi. 18.30. Seni Karawitan. 'menahan 3 orang jang tersangka 
19.30 Pilihan Pendengar. 20.80 Im telah melakukan perbuatan tsb. 
bauan malam, 21.20 Dari hati jg 'Mereka adalah mandor dari Pp, 
hening. “21.30 Irama klasik. 22.15 kebunan jang memberi keterang 
O.K, Irama Sehat. 23.00 Penutup. lan, bahwa K. pada waktu itu 
Jogjakarta, 6 Nopember 1956. telah mentjuri kopi di Perkebu- 
Djam 06.10 Gamelan Bali. 06.35 nan jang didjaganja. Apakah me 

Njanjian pagi. 07.20 Hidangan In reka melakukan penganiajaan2 itu strumental. 07.30. Pagi meraju. |belum diketahui djelas, karena 
07.45 Rajuan trio Los Paraguayos. Iperkara itu masuk dalam “taraf 13.10 Ujon2. 1410” Ujon2 “ Madyo (pengusutan jang mendalam. 

3 Taman Putra. |(KETJELAKAAN ' LALU-LINTAS. 
17.40 Dikala Minum teh, 18.15 Sia- Saptu. pagi jbl. didepan gedung ran untuk A.P. 1940  Pantjaran |(Bioskoop. Lux telah terdjadi ke Sastra. 20.15 Tjiptaan J. Brahms. |tjelakaan lalu-lintas, Seorang pe 20.30 Rajuan Tapian Ng Uli. 21.13 Irempuan pendjuat es Jang sedang Obrolan pak. Besut, 21:80 Keto- menjebrang djalan . dari sebelah 
prak Mataram. 22.15 Ketoprak Ma (Selatan akan membelok ke Timur 
taram (landjutan). 24.00 Penutup. (telah ketabrak sebuah auto per- 
Djakarta, 6 Nopember 1956. soon H- 5789 jang dikemudikan 
WAKTU DITJETAK ATJARA oleh seorang Eropa dari arah jg 3 BELUM DATANG. ibersamaan. Akibat ketjelakaan 

Tjirebon, 6 Nopember 1956, itu korban menderita luka? diba 
Djam 06.10 Robertio Ingles. gian kepalanja jang. segera diki 

06.35 Suara Marjati dan Suprapti. rim ke RSUP untuk mendapat- 
07.10. Orkes Dupa Nirmala 07.40 kan pertolongan “seperlunja, Sia- 

lagi djika kekuatan mereka telah 

   
—— DUTA INDONESIA DI PHILIPINA ——- 5 

Tampak Presiden Magsaysay dari 
dan duta Indonesia jang baru untuk P 
muntjak, sedang mengangkat toast untuk kesedjahteraan Indonesia 
dan Pilipina sesudah mr. Pamuntjak : 
jaannja kepada presiden Magsaysay di 
tanggal 10 Oktober jbl. Sebelah kiri adalah 
geri Pilipina Paul Manglapus. Ditengah2 adalah menteri luar biasa 

Philipina Fortunato de 
Tenaga 

Apa Jg Dialami Mesir 
Dapat Menimy 
Inggris-Perantjis Pakai Isr 
Guna Menaklukkan Mesir—Kata. Ruslan 

— Parlemen Desak Segera Abdulgani 
Ditariknja Tentara 
DJUM'AT MALAM: didepan sidang parlemen pleno ter 

dalam buka, Menteri Luar Negeri Ruslan Abdulgani memberi kete 
dari Ma rangan s'tuasi di Mesir jang timbul karena agresi Inggeris, Pe 

rantjis dan Israel. Dengan tegas Menteri menjatakan, bahwa 
Inggeris dan Perantjis telah memakai Israel sebagai alat untuk 
menaklukkan Mesir dan dengan begitu hendak mengembalikan 

adakan dibawah protes Inggeris hegemoninja di Timur Tengah. 
Nenurut Menteri Ruslan, ke- tidak memungut suara Rentjaha 

Anggaran Belandja 1954, 1955 dan 
» hwa kolonialisme belum mati, Hatitambanan Ma Ben an 
'en bahwa inaktiviteit daripada lam: 

tidak disebabkan | ika, 

djadian di Mesir mendjadi bukti, 

kolonialisme 
oleh karena mereka mendjun- 

Yung tinggi azas2 perikemanusia 
an untuk sementara-waktu, akan 

tetapi kolonialisme akan bergerak 

tersusun kembali, dan bahwa pe 
merintah Indonesia memandang 
kedjadian di Mesir dgn penuh 

kekuatiran, tidak- sadja oleh ka- 
rena harus menghindarkan . pe- 
tjahnia perang dunia ke-3 tetapi 
pun kekuatiran bahwa kedaulat 
an dan kemerdekaan Indonesi: 
kelak djuga “dapat ' mengelami 
seperti apa jang dialami Mesir 
Sekerang ini. 

Bukan sadja Inggeris dan Pe 
anis mempunjai kepentingan 
tas terusan Suez, tetapi negeri2 

jang terletak “disebelah 
5uez pun mempunjai kepentingan 
Hal jang relatif tilak kalah be 

jarnja dengan kepentingan Ing- 
geris dan betapapun besarnja ke 
sentingan Inggeris dan Perantjis 
tu, hal ini belumlah memberi- 

timurf: 

kan hk kepada mereka untu) 
melantjarkan- suatu agresi militei 

    
   

terhadap Mesir 
mengambil pengadilan 'dalam ta 
ngannja sendiri, demikian Men- 
teri Ruslan Abdulgani.- fo bat 

Dalam pidatonja jang - tega: 
menghukum tindakan, Inggeris, 

Perantjis dan Israel ituv— dan: 

jang mendapat persetudjuan da 
ri seluruh anggota parlemen, —: 
antara - lain menteri. Ruslan Ab-   
duigani menandaskan, bahwa In2 | 
geris dan Perantjis- telah melang 
ar Anglo-French-American Dt 

claration 1950. dan bahwa tinda 
kan Inggeris sekarang ini telah ' 
bertentangan sama sekali denga: 
bak2 azasi peri-kemanusiaan. 

Pun ditegaskan oleh Menteri, 
bahwa pemerintah Indonesia ber 
usah. sekeras2nja untuk 'mene- 
gakkan kedaulaian Mesir bersa 
ma2 denga, negara? A-A serta 
negara2 lainnja. Pemerintah meng 

kan kepertjajaannja bahwa hasil harapkan bantuan parlemen SU- Kor 

pemungutan suara mengenai re- paja ikut memberi pengertian Ke rela Indonesia di 
“'usi ALS. itu telah memperku- pada seluruh lapisan masjaraka' mei 

tentang gentingnja peristiwa seka 
rang ini. 

| Tindakan2 jang sedang 
diusahakan. 

Atas pertanjaan beberapa ang 
gota, Menteri Ruslan Abdulgani 
menerangkan, bahwa "usaha jang 

kini sedang didjalankan “alah: 1. 
mengutuk 'agressi, 2. mengadjak 
negara2 'Asia-Afrika untuk  ber- 
sama2 menghambat perang, 3. 
merealiseer bantuan jang dapat 
diberikan kepada Mesir, 
nja 

pihak egressor. 
Menurut Menteri keadaan de- : 

wasa ini belum mentjapai tingkat 
untuk memanggil kembali' kepala 
kepala perwakilan Indonesia 
ada pada negeri2 agressor dan 
aemutuskan perhubungan diplo- 
matik siunpai . pula mengumum- 
kan perang, meskipun hgl2 tsb. 
telah dipikirkan djuga oleh. peme 
rintah ! 

Sehabis - keterangan 
Luar Negeri Roeslan Abdulga- 
ni, Parlemen” membitjarakan dan 
menerima baik suatu resolusi ig 
menjokong Mesir, ditand,- tang: 
ni oleh 13 wakil2 fraksi. Pokok 
daripada resolusi itu 
desak pemerintah supaja memper 
giat usaha2nja dalam baden2 in Neb: 
ternasional seperti PBB dan kon 
perensi A-A, sehingga 

rik kembali 
jah Mesir dan djika ketiga nege 
ri Iu. tidak melaksanakan saran I8 
saran tsb., hendaknja pemerintah 
Indonesia mempertimbangkan kec 
mungkinan tindakan2 lain jan 
lebih medju dan tegas, seperti: 
pemutusan perhubungan diplom: 
tik dengan Inggeris dan Perentjis 
serta tindakan2 lain seterusnja. 

Korps diplomatik $ 
Sidang parlemen jang sifatnja 

istimewa itu selain dihadliri - 6 
menteri, pun dihadliri oleh pihak 
perwakilarn2 Mesir, Iran, Saudi 
Arabia, Soviet Uni, Inggris, Pe- 
rantjis, Swiss, Tjekoslowakia, 
Nederland, Afghanistan, Italia, 
India dan Thai. 

Resolusi jang diterima oleh 
parlemen “dengan suara bulat itu 
ditanda tangani oleh Nj. Pudjo- 
buntoro. (PNI), Abdullah Gath- 
myr (N.U.), Aidit (PKN, Drs, 
Matakupan (Katholik), Moh. Ya 
am (Pantiasila),. H. Jadipranoto 
(Nasional Progresip), Ido Garzi-   Djenaka Sunda. 1310 The Milles pa nama korban itu saat tsb be! Brothers. dli. 13.40 ' Orkes Bia. lum dapat diketahui. | 

Taman kanak2. 417.30 Siaran A.P, 
18.15 Irama lama. 18.385 Orkes Kr, 

  MAY 

    

Dewasa. 19.20 Lagu2 Daerah Su- HARGA EMAS. 
matra Utara. 19,30 Lembaran Film (Chusus untuk ,Suara Merdeka”) 
dan Drama. 20.15 Instrumentalia, SEMARANG, 3 Nop. 1956: 
20.30 O. H. Gembira, 21.15 Rua- 24 karat: djual ... aa Rp. 48,50 
ngan Industrialisasi, 21.30 Orkes beli... Rp. 417,50 
Monolisa. 2215 Konsert Malam, 22 karat: djual ... ae Rp. 45,50 
23.00 Penutup, beli setensenna Rp3 43,50 

da. (Proklamasi), Dr. Leimena 
(Parkindo), N. Nunung Kusnadi 
(PSIT), Nja' Diwan (Perti), M. 
Padang (Persatuan), Siauw Giok 
Tian (Baperki) dan Anwar Har: 
iono (Masjumi), (Antara) 

Rentjana anggaran helan- | 
dja 1954-1955 disetadjui, 

Wahan 

(Bung 

kan sukarela ke Mesir, 

Maine 

mengenai soal Suez dan Timur 

uruh du 
pendirian bangsa Indonesia 
aadap kolonialisme. 

“dan dgn begi:u 123 

misal- 
dengan perantaraan palang- ' 

merah dsb., serta 4. membentuk kz 
public opinion untuk menghukum : 

uga 

Parlemen bikin resolusi, |. 
Menteri: 

ialah mer tar 

Kk: Inggeris 
Perantjis dan Isrsel segera mena Ing 

tentaranja dari wile Ig 

Soeprajogi dalam kata sambutan 

  

Pilipina (nomor 2 dari kiri) 
mr, Nazir Datuk Pa- 

erahkan surat2 kepertja- 
Istana Malacanang pada 

wakil menteri luar ne- 

Leon, 

    

a Indon. 
gel Sebagai,Alat 

Inggris-Perantjis 

a
k
 

pang semufinja termaktub da 
buah RUU. 

'setudjuan parlemen itu  dibe 
setelah Menteri . Keuangan 
Wibisono. memberikan dja 
&tas pemandangan umum 

jang diadjukan Djum'at siang. 

Bung Tomo Mau 
& Ke Front 

Bersedia ,rimpin Ten- 
tara Sukarela Ke Mesir 
DALAM keterangannja kepada 

pers auta Parlemen Soetomo 
| Tomo) menjatakan kese- 

untuk memimpin pasu- 
kalau 

menjetudjui -pembentu- 
pasukan itu dengan resmi. 

urut pendapat Bung Tomo, 
Indonesia dewasa ini agak ter 

Jusuf 

vanjak dikeluarkan resolusi2 

r I, pada hal sebenarnja se- 
nia sudah mengetahti 

ter- 

   

. Aitegaskannja bhw sekarang 'ini 
€rpenting islah,/ apa jang 
diperbuat Oleh Pemdfintah 
   

“1 

adapi, kolonialisme :g 
“dang kaiap di Timur Tengah. 
Lebih djauh “ia menerangkan. 

pahw, & sebagai anggota Parlemen 
“ng hanja mempunjai kekuasadn 

»ia sebemarnja tidak sa- 
“@t. Iagi,.melih kebuesan , pa- 

an2 kolonial jai “menjerang' 
s Sebab ia masih ingat akan 

“Ouatan tent:ra Inggris di Su-' 
rabaja pada tanggal 10 Nopem- 
ber 1945. Kalau Parlemen me- 
metudjui  terbentuknja  setjara 

'Cimi Pentara Sukarela, maka ia 
sebagai bekas perwira T.N.I. ber 
sedia memimpin pasukan itu dar 
berangkat - ke Mesir. Demikian 
Bung Tomo. 

Bata ljon Sukarela Indonesia 
Sementara itu Abd. Rauf Luk- 

lalam kedudukannja selaku 
dan Brigade Bataljon Suka 

Makassar utk 
Darntu Mesir mempertahankan 

4 an Suez telah mengirimkan 
Surat ada pihak2 jang berwa- 
@jib di Mesir dan Indonesia, men 
desak supaja mereka segera dibe 

Katkan. 
“alasan dikemukakan, bah 

| imperialis Inggeris, Pe 
dan Israel telah memulai 

»eGjanatan pendjadjahannja di 
Mesir, Dalam surat jang dikirim 
kan itu dilampirkan nama 20 

ang kawan2nja Jana etaha atas 
omand: bataljon, kepala staf, 

komandan? kompi, Palang Merah 
@sb. Mereka terdiri dari mahasis 

jar, pegawai dan bekas 
bersendjata. 
gemukakan bahwa dji- 

Uu djumlah 15.000 djumlah tlh 
tar. belum dapat diberang 
I sekali gus, ia minta supa 

   
   

  

   

   

   

     
   
     

    

  

   
    

      

Idjadikan 

| Persediaan jang ada ini akan 

dap2t mentjukupi kebutuhan be: 
ras didalam negeri (dengan di- 

dasarkan atas pengeluaran beras 

oleh JUBM setiap bulannja un: 

didaerah) selama kurang lebih 

3 bulan, atau berarti sampai de 
ngan “bulan Djanuari tahun de- 
»an. Dari bulan Djanuari hingga 

3 bu'an kemudian akan disam- 
bung dgn impor “beras jang pa- 
ba waktu ini sedang dalam per 

(dijalanan (zeilende) jang melipu: 
“4 djum'ah seluruhnja. Ik. 235.000 
ton. Sebagian dari djumlah be- 

ras Yang dalam perdjalanan itu 

K-ne didatangkan” dari Muang 
Thai akan sudah mulai masuk 
pada pertengshan bulan Desem: 

ber tahun ini. Seperti diketahui 
impor beras dari Muang Thai me 

Nouti djumlah - sebanjak 60.000 
ton. j 

Dengan angka? tsb diatas, dje 
“slah bahwa hingga bulan Ma- 

“'tahun 1957, persediaan beras 
memerintah tidak akan gontjanr 

sebagpi akibat dari meletusnja ke 

“.neatan di Terusan Suez, demi 

kian Menteri Umbas. 

re 

Djuga barang? kebutu- 
han lain-lainnja, 

Lebih landjut Menteri Umbas 
menerangkan, bahwa bukan ha- 
nja soal beras sadja jang men- 

perhatian pemerintah, 
akan tetapi djuga soal2 mengenai 
persediaan terigu, tekstil, dsb: 
Mengenai hal ini oleh pemerintah 
sedang dipeladjari kemungkinan? 
nja dalam menghadapi kegontja- 
ngan harga -akibat 'kegentingan 
di Terusan Suez itu. Dalam hu- 
bungan ini, Menteri Perekonomi- 
an telah mengadjukan beberapa 
saran penting pada sidang kabi- 
net Kemis malam, untuk dapat 
mengatasi kegontjangan2 harga 
tersebut. 

Hingga Djum'at siang, Menteri 
Perekonomian bersama  stafnja 
masih terus mengadakan perundi- 
ngan2 untuk. mentjari djalan jg 
setepat2-nja,. djika timbul. gedjala 
gedjala jang..tidak dikehendaki 
dalam peredaran barang, sebagai 

Suez: Menteri Umbas  menjata- 
kan, bahwa perundingan itu ma- 
sih akan diteruskan hingga “di 
lapat djalan keluar untuk men- 
djernihkan keadaan. ' Pendeknja, 
demikian Umbas, masjarakat tak 

nafs timbulnja- kegontjangan ba-: 
rang2. »sebab:pemerintah telah 
mulai -mengadakan langkah2 me- 
nudju ketenteraman dalam meng 
hadapi hal-hal jang mungkin di 
lakukan oleh sementara pedagang 

harga barang2-n'x. 

Sampai Djum'at tengah 
hari keadaan harga ba- 
rang2 tetap. 

Dim pada itu peristiwa agresi 
Israel, Inggris dan Perantjis - di 
Mesir sampai -Djum'at tengah 
hari belum “ada pengaruhnia ke 
pada harga2 pelbagai ' barang, 
baik barang import maupun ba- 
“no dalam negeri dan bahan ma 
kanan dalam kotabesar Bandune. 

Harga barang2 tersebut masih 
tetap seperti sebelum terdjadinja 
-eristiwa tersebut. Kantor Urusan 
Harga di Bandung masih belum 
mnelihat sesuatu tendens akan ke- 
naikan dan -. masih menunggu 
ins'ruksi -- instruksi lebih djauh 
dari Kementeri-n Perekonomian. 
Djuga pihak Dewan Ekonomi 

nan ta rawa Barat belum me 
rerima laporan tentang kenaikan 
harga sesuatu barang. 

- Tapi dalam “pada itu- diperoleh 

1,      

  

    

20 orang ini diberangkat 
3 dulu, untuk mempela 

, Keadaan daerah2 dimana 
E3 Cant Digg ditempatkan 

PEKAN IRIAN BARAT. 

    
   
     

   

       

      

F Djawatan2 Penerangan  setem- 
4 luruh daerah “Djawa Te- 

uai dengan instruksi dari 
- mulai tgl. 1 s/d 10 No 
ad. setjara serentak 
ggarakan suatu kampanje 
“Irian Barat jang dina 

Pekan Irian Barat. Kepala 
RA Prop. Djateng sdr. Sukar 
am  keterangannja . kepada 

menjatakan, “bahwa “tudjuan 
13 Irian Barat itu a.l. 
'bih memperdalam penge 

rakjat mengenai Irian Ba 
1 memberi pengertian jg 

lagi mengenai dasar? 
“Irian Barat harus kita 

n agar masuk kewila 
an R.I. Disamping 

Kan Irian Barat itu dju 
membangkitkan kemba 
enambah spirit rakjat 
djoangan merebut “kem 
Barat. Kampanje demi 

II perlu untuk memberi ke 
'agi delegasi kita jang 

a hari lagi akan mempe 
soal. Irian: Barat. .itu 
PBB. Pekan Irian Ba 

     

    
    

     

      

  

    
       

    

   

    

spandoeken, pame- 
puran2. berupa dagelan, 

5 uluh, wajang purwo dan dim pasainja jang kesemuanja 
“beratkan . pada penerangan 

mengenai Irian Barat, 

"HARI KEMIS  dilapang "Pa. 
tis”, Garut, telah dilangsungkan 

r Peringatan Aa tahun 
po Sari Resimen Infanteri X. 

Peristiwa ini mendapat perhatian 
besar dari masjarakat di Garut, 
sehingga banjak kantor? tampak- 

"ja seolah-olah pada hari libur. 
Pangtima TT, III Let.-kolomel 

   

   

  

nja nie atakan, bahwa kita se 
mua "Yeah menjuihbang untuk 

njapai kemadjuat, "maka kes 
atau tjela 'dan ketje- 

PrangM 

hari Djum'at, menjatakan bahwa kegentin 
diaan beras pemerintah (JUBM), 
'Talui Terusan Suez, seperti beras 
diperkuat dengan angka2 jang dikemukakann 
BM per 10 Oktober jang lalu berdjumlah Ik. 
dari 171.000 ton beras impor dan 75.000 beras pembelian dalam negeri. 

tuk injeksi dan kebutuhan? beras) 

akibat dari kegentingan | “Terusadis 

usah chawatir..tentang. kemungkis: 

dengan. maksud untuk menaikkan : 

  

keterangan, bahwa dikalangan 
para importir tampak adanja ke- 
ragu2an untuk menerima indent: 
order karena masih belum dapat 
mengira bagaimana soal levering, 
angkutan dan Jain2?nja. 

Dapat dikabarkan pula, bhw. 
para leveranciers pun masih be- 
lum ada jang memberitahukan 
tentang djumlah leveran, harga 
angkutan, waktu leveran etc, | 6 
Sementara itu Sjamsuddin Da- 

ng Mangawing Ketua Dewan 
“ikonemi di Makasar dalam sa- 
Uu keterangan kepada ,,Antara” 
pengat. an, bahwa perang jang 
berkobar “di' Mesir dengan 'tiba2 
elah memberi pengaruh pada ba 

sperti besi? dsb.nja. Bahan 'ini 
slah (meningkat harganja dikota 
Makasar. 
Rupenia, kata Sjamsuddin, ka- 

tm. spekulan telah menduga2 ten 
ang «keadaan perkembangan di 

Timer “Tengahsilalu mereka me: 
"'gadakon spekulasi. Beberapa ha 

i sebelum terdjadi perang, me- 
reka banjak telah memborong 

yahan? besi jang diketahuinja 

1an2 impor utk pembangunan, 

irTak Penga 
ruhi Persediaan Beras 
Kakjat Tak Usah Chawatir Akan Timbulaja Ke- 
gontjangan2 Harga- Pemerintah Sudah Ambil Tin- 
dakan2 Seperluaja — Persediaan B 

ne Ijukop Untuk 2 Tabun 
MENTERI MUDA Perekonomian FE. Umbas dalam keterangannja “ kepada ,,Antara” 

gan di Terusan Suez tidak mempengaruhi perse- 
sekalipun sebagian dari realisasi impor beras ada jang me 
dari Amerika Serikat. Keterangan Menteri Umbas tersebut 

ja seperti berikut: Persediaan beras pada JU 

250.000 ton. Djumlah persediaan ini terdiri 

Barang Import 

dari Eropah Barat. Ketika dita- 
nja apakah djuga barang? lain 
akan meningkat, dikatakan pas- 
ti: tjuma hal ini akan dirasakan 
dalam kira2 seminggu lagi. Te- 
tapi tidak akan seberapa kalau 
dibandingkan dgn kenaikan ba- 
rang2 besi. 

Mengenai besarnja kenaikan 

itu ditambahkan oleh Siamsuddin 

bahwa. tidak sama. Hal ini me- 
nurut djenis, persediaan dan ke 
butuhan. : 

Tetapi pada achirnfu dikata- 
kannja, bahwa walaupun demi 

kian kita. tidak perlu begitu ku 

atir, karena di Indonesia seka- 
rang sangat banjak  barang-ba- 
rang impor, jang telah kita ma 

sukkan sediak beberapa tahun la 

lu, Oleh karena itu pula maka 
keadaan harga dalam waktu-wak 
tu itu puls tidak pernah mau "me 
ningkat dan tetap stabil. Belum 
lagi terhitung barang-barang im 
por jang masih sadja terus dima 
sukkan. "Menurut perkiraan saja 
nersediaan . barang-barang impor 
kita meliputi djumlah untuk dua 
tahun tamaniai 
Demikian Sjamsuddin   Daeng 

Xnerupakan barang impor utami Mangawino kepada ,,Antara”, 
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JOGJA 
ANGGARAN BELANDJA 
DAERAH DITERIMA. 

  
Dalam  sidangnja baru2 ini DP 

R. daerah istimewa Jogjakarta te 
lah mengesjahkan rentjana ang- 
garan belandja tahun 1956 untuk 
daerah istimewa, dengan tjatatan 
fraksi Persatuan Pamong Desa 
Indonesia (PPDI) meninggalkan 
sidang karena usul mengenai per 
baikan nasib pamong desa supa 
ja. : dimasukkan. dalam anggaran 
belandja ditolak..oleh sidang. 

Seperti dikabarkan anggaran be 
landja “daerah istimewa meliputi 
djumlah. Rp. 70 djuta lebih, se 
dang penerimaan daerah .hanja 
kLeRp ? djuta 7 : 

SALATIGA 
MENJAMBUT TAMU2 LUAR 

3 NEGERI. 

Oleh Dewan Sobsi-tjabang Sala- 
tiga pada “tgl. 381. Oktober 1956 
bertempat' di. Gedung Nasional te- 
Tah diadakan “pertemuan utk me- 
Ihjamput:. Kedatangan tamu2 “utus: 
jan, Buruh, Luar :Negeri,.jang sete- 
Jah mengundjungi kongres S,B.G. 
:di Semarang mengadakan  penin-' 
djauan «: didaerah-daerah “Djawa- 
Tengah. Pertemuan Gikundjungi 
oleh k.iI. 1000 orang jang mewa- 
kili S.B.2 di Salatiga dan sekitar- 
nja. 

f Adapun jang datang jalah wa- 
kil2 dari Serikat Buruh Agraria 
dari Sovjet Unie: Sjkuratov (ke- 
tua delegasi), Mxilovanov, Abula- 
jevnabi (anggauta), Jelena Lowo- 
towa djuru bahasa), dan dari Me- 
sir: Abu Hagar. Setelah kata sam 
butan .diutjapkan oleh wakil De- 
wan Tjabang Sobsi, sdr. Kasbin, 
kemudian berturut-turut telah ber 
bitjara Sjkuratov (wakil Rusia) 
dan Abu. Hagar (wakil Mesir), jg 
dalam pokoknja mengadjak agar 
dari segenap buruh di Asia-Afri- 
ka. dapat diadakan konperensi 
Asia-Afrika, untuk mempererat ta 
li perhubungan. dan menjatukan 
aksi perbaikan kaum buruh di 
negara2 Asia-Afrika. 

Dari Salatiga rombongan tamu 
itu, dengan diantar oleh bebera- 
pa pemimpin S.B. meneruskan per 
djalanannja. ke-perkebunan Getas, 
Tlogo dan Asinan, dimana oleh 
organisasi2 buruh (Sarbupri) di- 
adakan sambutan jg meriah. 
Kemudian rombongan menudju 

ke Borobudur, dan pada petang 
hari kembali lagi ke Semarang. 

. 

Selata Diboikot Djuga 

Oceaan) di. Tandjung Priok ja 

4 

4g 

poo1” dihentikan sama sekali. 

Perlu didiclaskan, bahwa sewak 
“1 Fksi boikot selama 14 djam 

ini, buruh dari Trio Veer telah 
menghentikan pembongkanan ' 3 
prahu karet sheet seluruhnja be- 

rat Lk. 300 ton jang menurut   
Tirentiana dimuatkan dalam kapal 

.Glenbeg” dgn tudjuan London. 

Selein aksi boikot, djuga pem 
berian rangsum. air untuk kedua 
kepal tersebut hanja dibatasi 'ju 
kup.un'uk “sehari sadja "dan ha- 
n'a air jang dipergunakan untuk 

anak kapal sadja sedang. air utk 

korban, terutima korban pera- 
Saan, untuk menjempurnakan apa 
jang telah dibangun atas landa- 
san tulang majat pedjuang jang! 
mendahului kita. Djanganlah kita 
mendjadi perusak bangunan itu, 
Demikian Let.-kolonel Soeprajogi, 
Komandan Resimen X, major 

Umar Wirahadikusumah, dalam 
pidato peringatan itu menggam-   mara mama tiap kesatuan berar- 

ti kekefiewaan bagi semua, Sudah   Sidang Parlemen Djum'at ma- 
lam pun menerima baik . dengan 

panjak #saha disumbangkan dan kekuasaan, pelbagai korupsi 

barkan betapa “akibat pelbagai 
krisis seperti krisis achlak, krisis 

in meminta masih banjak perti korupsi materi, korupsi po- 

kerdja lembur. Selain aksi boikot 
ada hubungannja dengan kapal2 ,,Teucer” dan ,,Glenbeg Liver 

Tidak Diberi Air 
Aksi Boikot Terhadap7Kopal2 Inggris Di 

Tg. Priok Diteruskan | 

HARI DJUMA'AT 'pembdikotan ' terhadap perusahaan 
selajaran Inggris Blue Funnel Line (N.V. Stoomvaart Mij. 

ng dipimpin oleh SBPP dilan- 
fIjutkan. AKSsi boikot 'dilantjarkan mulai djam 14.30 sampai 
djam 16.00 dan pada sore harinja sama sekali tidak diadakan 

Ini seluruh pekerdjaan2 jang 

keperluan kapal dihentikan sa- 
na sekali. 
Selandjutnia dapat diberitakan, 

ohw menurut keterangan jg di- 

lapat dari buruh Nishm sleep- 
dienst, Saptu pagi telah ada usa 
hs2 dari pengusaha kapal ,,G'en 
hee? mntvk meninggalkan pelabu 
han Tandjung Priuk dan dengan 
tujuan mana tak. dapat diketa- 
hui, tetapi SBPP Seksi. Nishm 
sleepdienst menolak mentah2 un 
"UK menarik kapal ,,Glenbeg” ke: 
ular pelebuhan Tandjung Priuk, 
(Antara). 

litik, korupsi waktu dan sebagai- 
nja, menggontjangkan  serhangat 
revolusi semula. Semangat itu 
tnerosot, ada jang berbalik men- 
djadi a-nasional dengan tindakan 
tindakan menjalah-gunakan kekua 
Saan, korups,  birokratis untuk 
keuntungan golongan dan priba- 
dinja. Partai2 politik, jang me- 
nginginkan kesedjahteraan din 
kemakmuran, banjak jang mem- 
buang waktu dan tenaga untuk 

se. (saling adu. kekuatan. 
Akibatija masjarakat ketjewa, 

ngpar on paBARar AM BAN anu Bean PS En aan UN 
yana '- xi Jisamumguma S3 Oa 0 rap aU Pa AN 

AN 1, - Ly ts . ai 
- 7 $    

  

. |Kemy- Arama Tmengadijukah" 

dengan 
menghargai, (Antara) 

  

PURWOKERTO 
TEMPAT SEMBAHJANG DI- 

STATIUN2. 
Koordinator Urusan Agama Dae 

rah Banjumas baru? ini telah me 
ngadakan konperensi dinas dgn 
Kepala2 Kantor . Urusan Agama, 
Pendidikan Agama, Penerangan 
Agama Pengadilan Agama dan wa 
kil2 partai/organisasi Islam dalam 
daerah Kares. Banjumas. Konpe- 
rensi membitjarakan soal surat 
Menteri Agama dan instruksi Men 
teri Perhubungan tentang menga 
dakan tempat sembahjang diseta 
siun2 keretaapi dan tempat2 lain 
nja. Konperensi tsb. menjokong se 
penuhnja segera terlaksananja in 
struksi tadi. Diandjurkan agar 
semua organisasi Islam ikut mem 
bantu dgn mendirikan | Panitya2 
bersama dengan Djawatan2 dalam   
Ilingkungan Kem. . Agama dalam 
jdaerah» Kares. “Banjumasi: 94 

Konperensi mengharapkan . agar 
jasul 

(pada, Kem. Perhubungan , Supaja 
memperlengkap “Snstruksi terse- 
but dengan “diadakan ruangan chu 
'suS untuk bersembahjang dikere- 
ta-api2 jang djarak djauh, seba- 
hai adanja ruangan chusus untuk 
makan (restauratie). Dapat - ditam 
bahkan, -bahwa Setasiun2 dalam 

:Gperah. Banjumas:-jangisakan — di- 
adakan, tempat sembahjang . a.l. 
falah "setasiun “Purwokerto Fimur, 
Tjilatiap, Kroja,- SokaradjaprRan- 
djarsari, .Purbolinggo dan Klam- 
pok. Sebagai diketahui, disetasiun 
raya Purwokerto sendiri telah di 
Girikan Musholla, 

SUKOHARDJO 
S.R. DESA MODJOSARI. 

Atas usaha desa guna mendja- 
min anak2 dalam daerahnja ber- 
hubung sangat djauh dari S.R.-2 
lainnja, maka  baru2 ini didesa 
Modjosari. Kalurahan  Alasembe 
Ketj. Weru Sukohardjo telah da- 
pat dibuka sebuah S.R. dan telah 
menerima murid klas I sebanjak 
70. orang.. Adapun perlengkapan 
dan guru diselenggarakan oleh de 
sa sedang pemeliharaan dan ad- 
ministrasi “diurusi oleh Kepala 
S.R. Sanggang Ketj. Bulu. 

SRAGEN 
KEBAKARAN OMPRONGAN 

TEMBAKAU. 
Tanggal 29 Oktober sekira djam 

9.30 di Kl. Guworedjo, Ketj. Ka- 
rangmalang, Sragen, telah terdja- 
di kebakaran sebuah omprongan 
tembakau jang sedang diperguna- 
kan untuk mengeringkan daun 
tembakau sedjumlah 64 ton. Dgn 
kedjadian ini Kl. Rp. 42,000,— te- 
lah dirugikan. Adapun jang me- 
nanggung rugi ialah Jajasan Ko- 
perasi Tani. 

REMBANG 
PANDU H.W. DIAKTIVIR. 

Berhubung dengan  Kepanduan 
H.W. dalam 2 tahun ini kurang 
menundjukan keaktipannja, maka 
baru-baru ini telah diaktivir kem 
bali. Menurut tjatatan jang kita 
peroleh sampai saat ini telah mem 
punjai djumlah anggauta 84 pan- 
du putra dan 21 pandu putri. Ada 
pun susunan pengurus shbb.: Ke- 
tua I: Sdr. Poernomo, Ketua II: 
Sar. Moh. Irbab. Penulis: Sar. 
Nawawi, bendahara I, II: Sar. 
Roekmini Sarif dan Sdr. Ach. 
Mudakir. Perlu diketahui djumlah 
organisasi kepanduan di Rem- 
bang dan Lasem ada 7 buah. 

TJIREBON 
S.R. BARU UTK WADJIB 

BELADJAR. 
, Baru2 ini didesa Pertjobaan Tji 
gasong Madjalengka telah dibuka 
dengan resmi Sekolah 'Rakjat ba 
ru, | jang ' chusus menampung 
anak2 jang dikenakan wadjib be. 
ladjar. Sekolah rakjat baru ini di 
tempatkan ' digedung Nasional Ta 
gasong. Muridnja sudah tertjatat 
lebih dari 75. orang, sedang seba- 
gai kepala sekolah ditetapkan Ni 
timihardja. Dapat ditambahkan 
bahwa kewadjiban beladjar dide- 
Sa Wjigasong ini, sudah dimulai di 
laksanakan dalam tahun ini dan 
akan segera menjusul pelaksana- 
an. didesa2 lainnja, 

  

  
Golovgan Jang Merasa Berdjasa 

Djadi Djengkel 
golongan jang anggap diri ber- 
djasa mendjadi djengkel, Maka 
orang terbawa arus emosi dan 
alat-alat negara djuga kena pe- 
njakit itu dalam bentuk aktif jg 
berupa "tjita coup." 1 

Menurut Major Umar, keada- 
an demikian telah digunakan se- 
baiknja oleh pihak ketiga, terror 
gerombolan D.L/TII makin men- 
djadi-djadi. 

Ditegaskannja, bahwa untuk 
menggtasi itu semua harus diwu- 
djudkan sinisiatif menekan emosi 
jang merugikan, mengadakan in- 
tergrasi tindakan alat-alat negara 

saling-mengerti, saling 
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r Dinjatakan Dim 
     

g 
sementara itu bahwa komando 

A4 s £ 
an nama2 dari komandan2 jang a 

jang akan menjerbu Mesir. 1 

us Kamis pagi jl. ada 6 pesawat Ing 
den ne ditembak djatuh oleh 

    
Sementara itu 

dialirkan an aa 
dan Perantjis k Ih 
Data lontjatan 
ris-Perantiis . tei 
sawat2 t bana 
jang berpan 
duk Djum'at ter 

   
105 pesawat Mesir han- 

3 fjur ? 
Berita AFP dari Paris menga- 

takan bahwa menurut pengumu- 
N£ man kementerian pertahanan Pe- 

» Tantjis hari Djum'at, sebagai aki- 
"1 bat serangan2 oleh pesawat? ter 

(bang Inggris 8 Perantjis terhadap 
-|lapangan2 terbang Mesir “Kemis 
lil. dan malam Djum'at ji ada 
'ekira-kira 105 buah pesawat ter 
bang Mesir telah dilumpuhkan”. 
Diantara lapangan2 terbang jang 
diserang terdapat lapangan-ter- 
bang Kairo dan Luksur, dan di 
antara jang hantjur itu terdapat 

   

           

Sementara itu diumumkan di 
  

  

   

Tel Aviv, I a pasukan |Pesawat2 MIG dan Nyushin. 
pasukan Israel pada hakekatnja|.,Komunike Mesir” mengatakan 
sudah menguasai seluruh Teluk| Mw selama beberapa djam jl. 
Agabah, karena Nana Israel |(terhitung sampai Djum'at siang). 
telah merebut 2 buah pulau jg.| sesewat? Inegris & Perantjis te- 
letaknia dimuka muara teluk ini. Nb ai 33 2 'ah melekukan 42 kali ser 
iakni Tiran dan Sanafir. rsan kali serangan 

as : Iidara. Diumumkan bah Ki Berits UP dari : 3 wa pe 
kan beton PENA men ah sawat2 p»mbom Inggris-Peren- 
an markasbesar Mesir Djumat | "is, memberikan pukulan? hebat 
Disukan? Naa selama Bea $ erhadap kota2 jang psdat pen 
. ini telah menembak djatuh 3 duduknja. Sampai saat itu belum 
buah pesawat terbang Inpgris.diketahui, berapa diumlsh . kor- 

ser Bantah Mesir 
Akan KeluerDarj PBB 

(Terhambat) Presiden Nasser dari Mesir dalam suatu sta tement hari Kamis membantah bahwa "Mesir mempertimbang kan hendak keluar dari PBB. Selandjutnja dikatakan, bahwa ia telah mengadjukan permintaan kepada Dag Hammarskjoeld supaja berusaha menjelamatkan perdamaian dunia. 

Dua S ipisi Lapis Badja 

Russia Dengan Tank: 
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   r Berat Dan Pesawat Pan " us terbang Atas Wilajah Hongaria | 
Semua jasIni Di emukakan .Sbg. berlin: 
ngan Bg. Warga Sovjet Jg Ingin Mening 

| galkan Hongaria Menudju Russia 

us 4 

2AN pasukan Rusia jang terdiri dari | 
badja telah berangkat menudju Bu 
menteri Hongaria Inre Nagy telah Y 

    

   meminta kepada sidang umum PBB 

    
   Manan NN Sana ngepung semua lapangan 

Hongaria, Gemikian tuduhan pemerintah Hongaria. 
Stasiun radio jang “dikuasai Hongaria din satuan? Hongaria 

oleh pemberontak nasional Hon lainnja sementara itu telah ber Zari, di Nyreghasa, jang terletak gerak menudju ke Budapest, un 40 mil dari perbatasan Hongaria tuk memperkuat pertahanan ibu 2 Rusia menjiarkan 'tenta ' ke kota Hongaria. 
Pem aaa mereka bahwa Rusi 'Pasukan2 Hongaria tidak mem 

Hannah | beri perlawanan terhadap satuan? 

terbang 

kuk 
mentara Pesanan 
isemasuki Hongaria. fo itu | Soviet jang bergerak ia karena 

1 5 ag «- Pihak Hongaria ,,tidak ingin me menjatakan bahwa. A2 besar Penak | ae aa 
jang terletak di Hong: “Timur, “epaskan tembakan jang pertama 

apabila berkobar sengketa lagi”. 
“ Sebuah delegasi nasionalis Ho 

Jngaria jang menanjakan kepada 
kedutaanbesar Sovjet mengenai 
gerak-gerik pasukan2 Sovjet. Dja 
iwabannja ialah bahwa pasukan? 
Sovjet itu ingin ,,mendjamin ke- 
jamanan crang2 sivil Sovjet jang 
meninggalkan Hongaria menudju 
ke URSS”. 
“Demikianlah ' menurut peng- 
umuman “markasbesar nasionalis 
Hongaria, sebagaimana diwarta 
kan oleh wartawan k.b. Inggris 
|Reuter dari Budapest. 

Hongaria hadapi 2 ma- 

Breecen. Miskole dam Snelnok telah diperintahkan wi an 6 pegiakan penggelapan ar ari, We 

  

   

   

    

   
    

    

    
    

   

  

Radio ita mt u 
pasukan Rusia dalam ger. 
menudju Budapest tidak me kota Miskole: ee 
djalan dengan membangun 
bata, darurat melah 
jo. PR 

Miskole adalah “sebuc 
tempat pertahanan pz 
berontak nasionalis jang: 
Seorang djurubitjara dew 
vo'usioner nasional Hongz 

    

    

rat di Gyor men da. |. fjam bahaja, kata Janos 
UP dengan “perar d1 (3 2. Kadar. 2 tak ima mendjelang ri| Berita AFP jang mengutip be 

39 Irita MTT (kantorberita Hongaria) 
'merngatakan, bahwa menteri ne- 

ra Hongaria Janos Kadar ma 
Tit Disiarat ji. mengumumkan 

       

    

  Dium'at bahwa tidak ta beri 
tentang terdjadinja pertempuran 
ketika bala gi Mg ne 0 

Pa . memasuki Hor TA Idimuka tjorong Radio Budapest, 
jurubitjara itu lajutnja bahwa Hongaria sedang mengha 

mengatakan bahwa menurut du-|d api 2 matjam antjaman, jakni: 
van 2 dipisi pasukan berlai is | Kontra-revolusi. jang reaksioner 

badia, Rusia itu dikerahkan untuk|atau intervensi oleh ,.suatu  ten- 
menggantikan. pasukan2 Rusia jaf tara asing”. ,,Satu antara dua”, telah lesu selama perten uran jg) kata Kadar, ,,Hongaria tiukup 
berlangsung 7 hari 'Budapes, |Kuat untuk. memelihara keme- 

Menurut taksiran r ak. peri. tt : M3, atau — menghadapi 
brorskal en “Luo (kontra-revolusi”. 

Derondak 2 Nara pasukan “sPemuda Hongaria bukannja Rusia telah tewas akibat sera- Pl BA ana en 
ngan penembak2 tersembunji 3 telah menumpahkan darahnja 
sukah ” po pn TO kekuasaan sewenang-wenang 
Bea & Na Fa lis dan penindasan oleh seorang Ra- 

: osi (bekas P.M. dan sek.-djen. 
(Partai Pekerdja Hongaria, Stali- 

Ht his) itu' diganti dengan tyranny 
Ikontra-revolusi. ,,Kita telah ber- 
djoang bukannja supaja pabrik2 
P tambang2 direbut dari tangan 
elas pekerdja, dan bukan pula 

Isupaja tanah direbut kembali dari 
an (tangan para petani. Kita tidak 

ingin kembali kezaman perbuda- 
Ikan regime lama, regime tuan2 
Ha z 

    

   
   

   

  

   

  

     

   

& pesawat2 U: 
Markasbesar 'naSiona! 

ria mengumumkan hari 
bahwa pesawat2 terbang pe 
berat dan pesawat2 pembu 
Fa Ara Jepun n an et. 

ah terbang atas wik . Hon 

ria dan melintasinja. diatas Za kah: 
hony. Pesawat2 tadi ana | Tapi disamping itu masih ada 
arah barat-daja ” kearah Ckes Ibahaja lagi, kata Kadar, jaitu 
«saba aan Kiskunhalas. Markas bahaja bahwa terdjadinja tjampur 
Pena seterusnja MenguMUM | tangan oleh tentara asing akan 
kan' bahwa tank2 tentara2 ny “ Imendjerumuskan Hongaria  keda- 
jang, telah merasa wilaja “Ke llam nasib Korea ngaria pada saat itu sedang ber Tel etata Ta £ 4 aa 
gerak dibagian timur Hongaria. si emikian kata Jan 

Pasukan2 Sovjet menguasai lapa lantaranja. 

uga eneng Pn Szeged “dan Italia minta Madjelis 
Umum PBB akan sidang 

Kecsremet, 

darurat tentang Honga- 

      

    

  

   

Kadar   Tank2 Soviet tadi tampaknja | 
sedang bergerak kearah barat-da 
ja. can kemudian sebagian ber 
gerak bar t — menudju ke Buda | Halia hari Djunvat mengadju- 
est. Huri Rabu jla 31 tank2 kan 

ag Pa 2 L mengadakan sidang 
permintaan supaja Madiel's 

  

     

ertubi-Tubi—lsrael Dim Hakekat | 
Akabah? —105 Pesawat Me 

di Cyprus Djum'at menjiarkan bahwa kapal2 perang Inggris 
dan meriam2 dibumi Mesir. Siaran ini dilakukan dim bahasa Arab. 

epada dutabesar Sovjet di Budapest dan |”. 

Dan Menudju Ke 

Keadaan Darurai|   
Inggris-Perantjis mengumum 

| Mesir ,,pada hakekatnja sudah dihantjurkan”, Seterusnja 
kan memimpin pasukan te as 

bannja. reg 

Radio resmi Inggris di Cyprus 
IDjum'at jl. telah berseru supaja 
presiden 
pa jg oleh siaran Inggris tadi 
stingkah-lakunja jang gila” danf 

supaja ia tunduk sadja kepada ul 
imalum Inggris-Perantjis. 

takan bahwa menurut penerbang 
senerbang. Inggris jang melaku- 

kan pengintaian2, dikedua udjung 
Terusan Suez (utara dan selatan) 
tampak gerak-gerik tentara Me- 
ir setjara besar?an — menanda 
van bahwa Mesir akan melawan 
setiap pendaratan dgn pertem- 
Duran, 

Komunike Israel mengatakan 
ahwa kota  Chazzah diudjung 

sat batas Israel, Djum'at sudah 
irebut tentara Israel. Ghazzah 
Lin sekitarmia adalah daerah pa 
ng pasir jang penuh kaum 

pengungsi Arab Palestina. 
Inggris-Perantjis menge- 
pung Terusan Suez. 

»Task Force”sangkatan perang 
Inggris dan Perantjis, pada hari 
Djum'at telah genap 2 hari lama 
nja, mengepung pintu2 Terusan 
suez jang menudju Laut terbuka 
disebelah Selatan serta Utara. 
Kesatuan? termaksud hanja me- 
nunggu komando sadja lagi guna 
selandjutnja melantjarkan penjer 
buan kewilajah-wilajah Mesir. 
Termasuk dalam kesatuan2 ter- 
maksud, kapal2 pengangkut mi- 
liter, sedang sementara itu seperti 
dikabarkan, pesawat2 pantjargas 
kedua negara itu  melandjutkan 
pemboman2 seru atas pangkalan2 
udara Mesir jang terletak didae- 
rahsekitar Kairo dan Terusan 
Suez. 

Lebih djauh UP. jang mengu- 
tip pengumuman resmi di Da- 

rusalam -hari Djum'at itu me- 
AA ea au ki H - wartakan kemudian bahwa Gaza 
masu s2 Oonga ria 200 dang dikuasai tentara Mesir hari 

1». Peni Witu telah “diduduki “tentara “Israel, 
dan melakukan 'usaha untuk me-| 
megang “komando 'atas djatan' ig 
menudji Port Said.“ 

Presiden Mesir njatakan 
Keadaan darurat di Mesir 

. Presiden Gamal Abdel Nasser 
hari Kemis menjatakan Mesir da 
lam keadaan darurat, Hukum mi 
Iiter kini berlaku dan diumumkan 

pula berlaku sensor. kgit3 1x 

  

   

  

Pemerintah Kairo telah mengu- 
mumkan penjitaan atas semua 
kekajaan serta Dana2 Inggris jg 
ada di Mesir. Berhubung dengan 
itu diwartakan selandjutnja bah- 
wa pemerintah Mesir dgn dekrit 
presidennja telah mengangkat 
bekas menteri perdagangan dan 
industri, Dr. Hassan Marei sela- 
ku djurusita, berhubungan dgn 
kekajaan Inggris tersebut. 

Israel ingin "perdamaian 
& ketenteraman” dengan 
negara2 Arab jang lain ? 

Pemerintah Israel di Tel Aviv 
Kemis malam mengeluarkan per- 
njataan bahwa Israel tak hendak 
mulai sengketa dgn negara2 Arab 
jg lain. Dalam komunike jang di 
siarkan kemlu Israel dinjatakan 
bahwa Israel menginginkan ada- 
nja ,,perdamaian dan ketentera- 
man dengan negara2 Arab jang 
lain jang berbatasan dgn Israel. 
Tetapi djika diserang maka akan 
membalasnja, demikian ditambah 
kannja. 

Penangkapan orang2 Ing- 
gris pegawai bekas pang- 
kalan militer Inggris. 

Sekira 40 orang Inggris jang 
bertugas berhubung adanja bekas 
bekas pangkalan militer. Inggris 
di Mesir, jaitu didaerah Terusan 
Suez, telah ditangkap. Demikian 
diumumkan setjara resmi di Kai- 
ro menurut AFP disana. 

  

OMONG . KOSONG KALAU 
ADA DUA KOMPI TENTARA 
DIEPANG DI MOROTAI. 
Adalah omong kosong besar 

kalau di Morotai masih ada 2 
korapi tentara Djepang, demikian 
keterangan jang dineroleh ,,Anta 
ra” dari pihak Komando T,T, VII 
selaku bantahan atas keterangan 
bekas bintara Djepang bernama 
Nakamura “di Tokio beberapa 
hari jang lalu. 

Anggota2 tentara Djepang pa- 
ling achir jang menjerahkan diri 
achir tahun 1955 pada jang ber- 
wadjib dipulau itu berdiumlah 12 
orang. ' Demikian  didjelaskan 
'ebih djauh. 5 

& 2. ih An Ii matik ad 

'eruan N.U. 
KETUA UMUM Pengurus Be 

sar N.U, K. H.M. Dahlan dalam 
keterangannja kepada pers menja 
takan harapan N.U, supaja Pe- 
merintah R.I, dengan kerdjasama 
dengan negara2 A-A mengambil 
langkah jang kongkrit menfjegah 
meluasnja peperangan disamping 
menghukum pihak agressor dgn 
mengadakan ria & Keterangan 
ini diberikan berhubung dengan 
situasi jang timbul di Timur Te 
ngah sebagai akibat agressi Israel 
dan penjerbuan Inggris-Perantjis 
terhadap Mesir. (Antara), 

  APP PPPA 

Astherika, Inggris dan Pe- 
rantjis minta sidang De 

. wan Keamanan “utk bitja- 
rakan situasi di Hongaria,   Soviet melin-asi tapalbata H1 . Ui 

— Hongari, (masul longa- darurat | untuk — membitjarakan 
ria), dn disamping i hatan situasi' Hongaria karena Hongaria 
300 buah tank Sovje di De meminta supaja netralitetnja di 
brecen Kamis jl. kemu lindungi. Menurut berita jang di 
dian Ban dianta peroleh AFP, Dewan Keamanan 
ranja kear.h Bu Hari PBB akan bersidang untuk mem- 
maat diterim, Tapor: bahwa ti bitjarakan permintaan perdana 
tara S0 dan 60 tank ipek Ne menteri Hongaria, Imre Nagy, 
arah Kiskunhalas, Artileri beratsupaja netralitet Hongaria diakui, . 

   

         
      
    

Dewan Keamanan PBB hari 
Djum'at mengadakan sidang pa- 
da djam 22.00 GMT untuk mem 
bitjarakan situasi di Hongaria, 
Sidang ini diadakan atas permin- 
taan Inggris, Perantjis dan Ame 
rika Serikat, Demikian UP, 

Jagit Universitas 

ti . Skots? Dari Sovjet Uni (10 ): 
  

| Fidak Dilupakan N asionalisme 
Y 

        gedung. pentjakar langit 
(batu-pertamanja hingga , putjuk 

Inggris namakan Nasser' 

Nasser'. menghentikan: 

Berita UP dari London menga |' 

komentar 

wara padangpasir Sinai dan de-| 

versitas itu, 

Dan jang mengagumkan $ lagi, 

menaranja 'jg tingginja & 250 
meter itu hanja diselesaikan dlm 

. Iwaktu empat tahun sadja. 
“»Bagus,” kata saja dgn djudjur 

|kepada djurubahasa kita, dan 
Isaja ingin mengutjapkan selamat 
kepada arsitek dan pembangun- 

da 
ol , memang bagus,” kata dju- 

rubahasa itu dgn bangga, ,,dan 
dibangun hanj di “dalam tempo 4 
tahun sadja. K di alau Indonesia 
Ibagaimana.? - Kiranja 40 tahun 
belum djuga bisa selesai,” kata- 
nja lebih djauh jang didengarkan 
oleh kita sekalian, wartawan2 | 
dari Indonesia. aan 

Saja agak terperandjat. Me- 
'ngapa Ya perlu mengedjek Indo- 
nesia ? | 5 

Pada lain kesempatan, waktu 
dalam suatu interview di Tash- 
kent kita merundingkan soal be- 
groting Sovjet Unie jg bermiljard 
Roebel itu, djurubahasa tadi beri 

lagi jang bagi kita 
terasa sebagai. edjekan: ,,Kalau 
begroting kita digunakan untuk 
Indonesia, bisa dipakai untuk 
membeajal berpuluh-puluh tahun, 
ja? 

& 

Dua edjekan jg mungkin tidak 
disengadja, tetapi jang bagi saja, 
dalam  bentuknja jang positief, 
merupakan suatu petundjuk bhw 
rasa nasionalisme, rasa kebang- 

dari |galanja, jang ada di dunia ini. 

waktu j.L, djustru untuk lebih 
mempertebal nasionalisme ini, 
Russia meng-chlaim hampir - se- 
gala pendapatan? jang terpenting 
dalam sedjarah manusia? Bahwa 
pendapatan2 . tadi diketemukan 
oleh orang Russia, dan bukannja 

Joler orang bangsa lain? Jang 
"mendapatkan radio-telegrafie, bu 

rika, tetapi orang Rus lagi. 

'Russia? Untuk lebih mejakinkan: 

Idan peninggalan bangsa mereka   gaan atas segala apa jg ditjapai oleh bangsa dan negara, masih 
Sangat mendalam di “Russia. Ini 
memang beda dengan dugaan se-lan rasa nasionalisme ini, 
mula, seolah-olah hanja interna- pemerintah Russia bukannja mem 
sionalisme sadjalah jang kedapa- 
tan di Russia. : 
(Dan agaknja, memang dengan 

djalan nasionalisme jang meng- 
agung-agungkan bangsa dan ne- 
gara inilah jang ditempuh oleh 
Russia untuk memetjut semangat 
rakjat dan mejakinkan mereka 

dari bangsa dan negaranja.- Hania 

sia mungkin bisa menvgalang 
suatu natie jang kokoh-kuat jang 
kelak akan membuktikan keung- 

. 

Ingg 

(| kan guna menduduki daerah Terusan Suez, untuk sementara”. 

Sementara itu komando ang- 
katan laut Inggris di London me 

ngeluarkan peringatan kepada se 
gala kapaldagang, supaja  mere- 

ka mendjauhken diri dari bagian 
Laut Tengah jang terletak antara 
Owprus dan Mesir dan dari Te- 
luk Suez — djalan2” invasi Ing 
:ris & Perantjis. Pada saaf ini se 
lang dilangsungkan 

tarurat jang terachir antara para 

purtangan Dengan 
Timuc Tengah 

bahwa Djepang tidak tjampur- 
tangan dalam' perstngketaan “Ti- 
mur Tengah akan tetapi maw be 
cerdjasama dengan PBB untuk 
nenftjapai pemetjahan setjara da 
a21. Sekalipun Djepang 
serta menjusun resolusi jang akan 
disampaikan oieh negara2 Asia 
Afrika kepada PBB namun reso 
lusi ita tidak akan mengikat Dje 
pang, kata Shigemitsu. (Ant). 

Dalam pada itu harian Dje- 
pang “Yomiuri” melukiskan tin- 
dakan2 Inggris dan Perantjis di 
Mesir sebagai "move Hitler” jg 
dilakukan oleh pemerintah2 jang 
kehilanga “akal sehatnja. “Tulis 
harian itu selandjutnja bahwa 2 
negara “besar telah  mendjadi 
agressor2, dan dunia merdeka te- 
lah dibingungkan serta PBB da- 
pat dihantjurkan. 

SpJ. 

Ambil Tindakan 
RADJA Saudi Arabia, Suud, 

lalam notanja kepada presiden 
Cisenhower jang dikirimkan sete 
ah terdjadi agresi Israel terhadap 
Mesir memperingatkan Kisenho- 
wer ,,apabila tuan tidak berhasil 
menggagalkan agresi Israel terha 
iap Mesir itu maka perdamaian 
idak akan terdjamin”. 

Suud menghargai sekali sikap 
Cisenhower jang dinjatakan pada 
permulaan pekan ini jaitu bahwa 
A.S. sangat kuatir sekali akan 
kegiatan2 militer Israel dan bah- 
wa ALS. akan menjokong korban 
daripada agressi. Suud selandjut 
aja menekankan "tudjuan kita 
alah mempertahankan perdamai- 
an” dan ia minta supaja. ALS, 
segera tjampur-tangan di 
Tengah. (UP) 

akan keagungan dan erioriteit | S1 
Bung: TAN Pee odern ini. 

dengan nasionalisme inilah Rus ' 

eris Dan Peranfjis 
Siapkan Diri Untuk Men- 
dudaki Wilajah Mesir 

'Kalau Sudah Diduduki Lalu PanggilP8B... 
 DIURUBITJARA kementerian pertahanan Perantjis me 

ngumumkan hari Djum'at, bahwa operasi2 pemboman  lapa- 
ngan2 terbang Mesir oleh pesawat2 Inggris &# Perantjis seka 
rang pada hakekatnja sudah selesai, dan kini 
tan2 laut dan udara kedua negara Eropa Barat jang terbesar 

ini dipusatkan kearah pelaksanaan ,,sjarat2 jang perlu dilaku 

konsultasi 

Djepang Tak Tjam 

SHIGEMITSU, menlu  Dje- 
pang, hari Djun'at mengatakan 

AL Okeh: Hetami — 

TIDAK GAMPANG orang luput dari rasa kagum kalau 
skow jang megah itu. Ia merupakan salah satu tjontoh jang njata dari 

bakat dan genie bangsa Rus dalam lapangan bangun2an jang dalam tjiptaan pentjakar langit 
Universitas ini telah berhasil mentjapai paduan jang harmonis dari stijl bangunan dan zake 
naa jang modern dgu sifat2 keangkeran jg selalu mendjadi tjorak dari tiap gedung Uni 

gulan negaranja, melebihi segala 

Herankah kita bahwa beberapa 

kannja Marconi orang Italia, 
kata mereka, tetapi orang Rus. 

Jang mendapatkan lampu lis- 
rik bukannja Edison orang Ame 

Jang menaik ballon udara per 
ama buk. nnja Montgolfier orang 
Peranfjis, tetapi orang Rus kata 
rereka Irgi. 
Jang mendapatkan telpon bu 

tannja Bell atau Edison, tetapi 
wang Rus. Jang terbang perta- 
na dgn pesawat terbang bukan- 
yja kakak-adik Wright, tetapi 
yang Rus Iagi. 
Dan begitulah seterusnja: ma- 

ih banjak lagi Tain2 pendapatan 
ane di-claim oleh Russia. 
Bukankah semua ini merupa- 

kan suatu tjontoh tjara2 untuk 
lebih dalam menanam rasa na- 
sionalisme dalam dada rakjat 

mereka akan keunggulan tradisi 

jang pantas dibanggakan dan 
harus ditjontoh dalam mewudjud 
kan tjita-tjita Russia sekarang 
mendjadikan negara dan bangsa- 
aja jang terunggul sendiri diselu- 
ruh dunia? 

Sedjalan dengan usaha peneba 
maka 

perketjil mengabaikan atau men- 
terlantarkan segala peninggalan 
sedjarah serta nilai2 kebudajaan 
jang ditinggalkan oleh nenek-mo- 
jang "mereka: walau produkt dari 
mereka ini terang tidak sesuai 
lagi dengan alam sosialis-komu- 
nis jang sekarang meliputi Russia 

Itulah sebabnja, maka istana2 
Czaar2 jang indah2, sampaipun 
istana2 dari gundik2-nja lengkap 
dgn segala isi barang2 keradjaan 

i2 angka 

melihat gedung pentjakar Ia- 

Gal 

jang gemerlapan dgn taburan 
berlian dan intan serta batu-batu 
permata lain jg dikumpulkan dari 
seluruh pendjuru dunia ini, tidak 

dirusak, tidak ,,di-repolusi-sosial- 
kan - dsb. Tetapi dirawat baik2, 
bahkan kadang2 diperbaiki kalau 
tampak sesuatu kerusakan. 

Barang2 trophee kemenangan 
lasjkar2 Russi, dizaman - purba- 
sampai kemenangan atas Napo- 
leon, disimpan sebagai reliek jg. 

ih i dari radja2 jang d “ Bulu-upeti dari radja2.jang du 
lu ditaklukkan oleh Czaar2 dan 
Panglima2 Russia dirawat baik 
sena bukti keagungan sedja- 
rah Rus. $ 

Geredja2 indah, tjiptaan arsi- 
tek2- Rus jang djarang terdapat 
bandingannja didunia ini, seper 
ti dom dari" Wassily didepan 
Kremlin, tidak' di-sia2kan. Teta 
pi ditinggalkan dalam bentuknja 
semula, bahkan diperbaiki. 

Begitu pula semua ornamen- 
tiek dari geredja2 jang terdapat 
ji dalam Kremlin, jang sudah 
mulai kehitam-hitaman — karena 
sangat tuanja, dibersihkan kem- 
bali, agar bisa dilihat keindahan 
aja jang murni. 

Segala ikoon2 emas, pakaian? 
kebesaran geredja jang menjilau 
kan-mata “karena  gemerlapan 
-ntan?nja, tidak. dibakar dulu2- 
uja, tidak dirajah, tetapi sampai 
sekarang masih disimpan baik2. 

Fa 

»Tetapi.itu semua2-nja pening 
galan orang2 feodal, orang reak- 
sioner jang menghambat kemadju 
an rakjat? Mengapa masih di 
pertahankan sadja?” tanja , saja 
sebagai pantjingan kepada 'djuru 
bahasa kita. 

«Itu benar,” djawab djurubaha 
sa, ,,tetapi djangan lupa, segala 
keindahan dan kebesaran - tadi 
adalah tjiptaan orang-orang Rus. 
Dan kita banggakan hasil-hasil 
pekerdjaan mereka itu. Kita djun 
djung segala keindahan dan ke- 
besaran tadi guna pemberi inspi- 
rasi kepada rakjat dan anak-anak 
kita sekalian !” 

3 

Inilah rasa nasionalisme jang 
se-murni-murninja ! 

Dan bagi saja, ini merupakan 
suatu peladjaran jang ingin saia 
teruskan kepada seluruh kawan? 
di Indonesia dimana sekarang ba 
njak kedapatan rasa kerandiingan ' 
kepada internasionalisme itu, su 
paja djangan mudah2 membuang 
nasionalisme. Kalau Russia sen- 
diri jang sudah demikian kuatnia 
dan jang dalam ideologienja se- 
harusnia mengutamakan interna- 
sionalisme, toh masih membutuh 
kan nasionalisme untuk mengikat 
segala “kekwatan rakiat/ ana laci 
Indonesia jang masih" muda dan 
serba ringkih ini ? 

Olympiade 
“Terus   

membesar pemerintah Inggris dan 
Perantjis di London, sebelum 
memberikan tanda supaja angkat 
an perang kedua negara besar 
ini menjerbu Mesir, Wartawan 
United Press di London menga 

-akan “bahwa segala tanda me- 
nundjukkan bahwa — mungkin 
dalam beberapa djam j-a-d. ini — 
Inggris dan Perantjis akan mela 

kukan pendaratan2 pasukan me- 
reka dgn pesawat2 terbang dan 
kaps12 laut diwilajah' Mesir. 

Sumber-sumber jang patut di 
pertjaja mengatakan “di Washing 
ton hari Djum'at, bahwa  idee 
Inggeris dan Perantjis ialah ter 
lebih dulu pasukan-pasukan me 
reka manduduki daerah Terusan 

Sesudah" itu, Ingoris dukan ini. 

kepada PBB supaja organirasi   
ikut 

Kadja Suud Minta 
ji. /(“Kisenhower 

Timur 

internasional ini ,,pasukan-pasu- 
kan PBB” didnenan a Bon 
bahwa apabil, Eden dan Pineau 
jang dewasa ini sedang berun- 
ding di London mentjapai kata 
Tapa aah En rentjana 
ini, maka ini akan diadjukan k 
pada PBB. u. Na 

..Saja sarankan, djuga 
mereka jang paling jakin, bah 

kan ig. benar, hendaknja' tidak 
hanja memperhatikan rasa tidak 
Enak didalam negeri sadja, akan 
tetapi djuga reaksi jang bersifat 
permusuhan dari seluruh pelosok 
dunia terhadap tindakan peme- 
rintah itu”. Selandjutnja uskup 
besar itu menjataka, dgn tadjam: 
,Satu2nja pertanjaan jang harus 
kita adjukan kepada diri kita sen 
diri sebagai suatu bangsa iang 
bertanggung dijawab ialah, apa 
kah jang Kita kerdjakan sekarang 
ini benar, menurut ukuran? nor 
mal jang mulia dan bidjaksana 
jang kit. kenal sebagai suatu 
bangsa?” 

»Kita tidak dapat mengabaikan 
juasu kenjataan, bahwa presiden 
Amerika Serikat telah berpenda- 
pat, bahwa kita mendjalankan   

Suez, lalu mengkonsolidasi kedu 

dan. Perantiis kemudian berseru 

pemerintah tlh mengambil tinda 

Meskipun Ada"Ben-" 
trokan Di Tim. Djauh 
MENURUT keterangan ketua 

Badan Pekerdja Komite Penje- 
lenggara Olympiade Letnan Djen 
deral Sir William Bridgeford, 
suasana di Timur Tengah dewasa 
ini tidak akan mempengaruhi 
persiapan2 untuk menjelenggara- 
kan pertemuan Olympiade jang 
akan dimulai pada tgl. 22-11 ig 
akan datang di Melbourne, de- 
mikian Reuter. 

Bridgeford  selandiutnja me- 
ngakui, bahwa tak ada peraturan 
Olympic jang mengatakan, bah- 
wa regu dari negara2 ig scdang 
berperang tidak boleh turut am- 

Ibil bagian dalam pertemuan 
Olvinnfade, 

Keterangan itu diberikan oleh 
Bridgeford berhubung dengan 
tersiarnia kabar2 jang  mengata 
kan, bahwa regu dari negara? 
jan sedang berperang tidak di 
perbolehkan turut ambil bagian. 
“Dalam instruksi itu dikatakan 
duga, bahwa Mesir memang te- 
lah mengundurkan diri dari per- 
temuan Olympiade ' Melbourne. 
(Antara). 

Uskup Besar Canterbury Dari 
Geredja Anglikan lager. Ku 
tuk Agresi Ing 

Dr. GEOFFREY FISHER, 
madjlis tinggi Inggris pada malam Dium? j : junyat menjatak Ta kaum Keristen di Inggris adalah Ban aa an tidak senang” terhadap tindakan I i i 

t “Inggris memakai kek rasan terhadap Mesir”. Uskup besar itu jang anda Kata madjlis geredja Anglikan di Inggris, 
kepada: 

wa 

gr. Thd Mesir 
uskup besar Canterbury dim 

»Sangat tidak enak 

menambahkan: 
Suatu kesalahan jang sangat be- 
sar, bahwa pendapat dunia pada 
umumnja, — ja, hampir seluruh 
nja — jakin, bahwa kita telah 
membuat kesalahan jang sangat 
besar”. ,,Kita - harus menerima 
Suatu kenjataan, bahwa ada da- 
sar. jang kuat utk mengatakan, 
bahwa tindakan kita itu melang- 
gar piagam PBB, menurut sema 
ngat. dan hurufnja”, Situasi sc- 
karang ini telah mengakibatkan 
perpetjahan politik total di Ing- 
gris dan telah mengatjaukan ser 
ia menakutkan rakjat”. Demikian 
uskup besar Geoffey Fisher. Per 
lu ditambahkan, bahwa seluruh 
keluarga ratu Inggris diwadjib- 
kan memeluk agama Anglikan, 
sedang ratu Inggris adalah kepa 
- geredja Anglikan itu, (Anta- 
ra). 

  
  

PAUS PIUS XII hari Djum'at 
telah berseru supaja peperangan 
di Timur Tengah dihentikan. Da 
lam seruan Paus jang langsung 
ditudiukan kepada pemimpin-pe 
mimpin negara-negurg jang ber 
perang, dinjatakan: Bukanlah 
dengan alat sendjata, bukanlah 
dengan penjembelihan, bukanlah 
dengan reruntuhan2 kita menjele 
sdikn persengketaan antara sesa 
ma manusia, melainka, — hanja 
chusus dengan kesadaran, hu- 
kum, kesabaran dan keadilan”. 

Seruan Paus ini diutjapkannja   dalam sebuah ensiklik untuk 

membuka upatjard-upatjara sem 
bahjang diseluruh dunia, bagi 
perdamaian di Timur ' Tengah 
dam Hangaria, Seterusnja Paus 
menjatakan: ,,Barang siapa me 
megang nasib bangsa-bangsa, 
ingatlah bahwa peperangan tidak 
akan dapat menimbulkan keba 
djikan jang kekal, melainkan ha 
nja baniak keburukan mulapeta 
ka belaka”. 

Paus memperingatkan bahwa 
peperangan jang dimulai seba- 
gai bunga api jang sangat ketjil,   dapat mendjalar mendjadi lautan 
api." / 

Paus Serukan Spj. Agresi Dihentikan 
Dalam pada itu harian ,,Obser 

vatore Romano”, suratkabar Va 
tikan, malam Sabtu mengatakan 
bahwa aksi" Inggeris dan  Pe- 
rantiis terhadap Mesir itu meru 
pakan pukulan bagi PBB” dan 
Hukum Internasional. Suar, Va 
tikan tadi ' mengatakan — bahwa 
move  Inggeris-Perantjis jang ti- 
dak disetudjui oleh sekutu-seku- 
tu mereka itu menimbulkan ke 
san bahwa Barat sekarang  se- 
dang menderita krisis dan menim 
an suatu alibi bagi ,,kekera 
san. Komunis” di Hongaria, (UP) 

  

  

Dingung! 
2 Pilihlah sejalu ini Anggur 

Tjap ,GELAS MAS” No.1 
Pembikinan Sempurna jang paling Baik Untuk Kesehatan 

ini Anggur ada 5 Matjam Jalah : 

Nonah2, Njonjahg dan Tuan 

dan Kuat Badan 

     

   
   

Wanita 

Beranak 
Laki dan Wanita 

  

  

    

  

    

pa 

Mam 
KOTA SAMPAI      

   

  ELI DIANTERO TOKO2, W 
PLOKSOK SELURUH IND 

BISA DAPAT 5     
  

          

SEDIALAIN 
PAJUNG 
SEBELUM 
HUDJAN ! 

Kami menjediakan 

spajung”bagi Sdr. 

sekeluarga, dalam 

bentuk polis.1 

DWIGUNA : 
untuk..memberi.djaminan kepada sdr..sendiri dan antuk 
memberi perlindungan kepada keluarga sdr.s 

BEA-SISWA 

untuk mendjamin beaja beladjar-anak Sdr, 

SEUMUR HIDUP 

untuk mendjamin ahli-waris sir. dengan premi jang”ringang 

untuk bekal dihari tua Sdr.: 

KETJELAKAAN 
untuk menanggung akibat? ketjelakaan" 

TABUNGAN PEGAWAI 

tabungan kolektip para pegawai dipadu dengan 
asuransi djiwa jang bermanfaat. 

Mintalah keterangan sekarang djuga pada-salah.satu 

MASKAPAI ASURANSI DJIWA 
(Mutual Life Insurance Company) 

BEMI-POETERA 1912 ” 1 
Kantorpusat! 

  
  

ian — Palvmbang — Padang — Djakarta — Bandung — 
Seo — Surabaja — Makassar — Den Pasar — Bandjarmasin 

SOLO: Slamet Rijadi 236 
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"REAP THE WILD WIND” 

BR OYAL” 

    

    

  

      
  

  

  

        

    
  
  
  

INI BERKAT SAUCE EXTRACT 
JoaRi samasuRu MAKA |TU OJADI 
   

    
Kuat t karena minum. 

ant djamu Yap DJAGO 
| ne9e:seHaT PREMPUAN 

| N997:SEHAT LELAKI , 
NN marca: Rp.o,75 
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SAKIT BAARMOEDER, ' | Didjuai dari Maandstooruissen,  bitjaralah | 

  

    

    

  

"Lax” - "Grand” 

dengan tak ragu" pada : 2 . - . 3 2 Maa So ga | | Matjam? Baudeari Ukuran: | 
: PO 7.50 X 20 1 : KE MA 7.60 X 15 | 

DJAM UTK. PESAN TEMPAT: ' 8.20 X 15. | 
z Yk—12— | 

  

Djuga bisa di lever: 

  

nnntaaan 

Nan Set Tu Pt Sg En Tn 5 . 5 ) t | TUAN TA STI UAS DENGAN SEPATU fe msnn 
(Tn KTA TN LUNA , Aa Lha | Dn ono Pt Ea 2 Gehd 89 H A R R # M A N. . 

Shoes. U.S.A. 3 
- 

JANG TERDAPAT DI TOKO2. 

Buat SEMARANG teristimewa di 
Toko »REMADJA?”, Bodjong 39a, telp. 1724 dan 
Toko ,,SRIKANDI”, Rodjong Gba, telp. 764. 

MARILAH BELANDJA DISINI: 
DJURNATAN No. 36 Toko ENG A 

BARANG” JANG MEMUASKAN DENGAN g 
BARGA MELAWAN ! 

| ARLODIT putri putra 15 Bata... Gs. Rp. 160,-— 5 
2, DJAS HUDJAN merk SWAN English linen .. 39. 100,— ME 
3. ANSON SHIRT mode Mamboo No. 5100... 9 A5, — L ( 
4.  BISON SHOES harga biasa Rp. 75,— didjual obral ,, '' 60,— 
5. KEMEDJA Mix Sanforized Stijve boord No. 2100 ,,  40,— 
6. KAOS BLONG Tiap DJANGKAR Hongkong », 11,— 
7. LAMPU STORMKING merk SOLAR ........ »  300—1|. - 8. Kemedja Nyro harga umum Rp. 30,-didjual special ,,  21,— 1 9. TOKAYER, MALAGA, INVALID PORT No.1 3... 10,— 

10. WHISKY, BRANDY, JENEVER No.1 ..... 2 013 mm 
11. OBAT KUKUL, PANU, KEMIRI OLIE ,Ansco” ,, 2.59 Maa palet bela) PN UN DA 12. KATJAMATA RAY BOW 2 biasa Rp. 250 diobral » 115.— 

  

  

  neysediaan 

  
“Rex” - "Orion? “3 Ool2o—” PLYMOUTH/PICK UP — MOTOREN 
Gris « Indra - Royak 10.—11.— ACCU'S 6 Vit 120 AH “Frest- O- Lite” : 

MEN Tai on 6 Vit 100 AH Ntar an ia : —u— | 
GRAND” 5 "Orion: 8. 12 Vit 60 AH 1 
. 5.00 -7.60-9.00 (13 th: ) Pesanlah hari ini djuga. 
EXTRA:.INI SORE djam 3.00 

: (CinemaScope) 
Errol Fiyan - Joanne Dru 

THE.DARK AVYENGER 
“(Color by Technicolor) BEA 2 UANG NAN RAN 22 memb 

  
"LUX" 5.--715-9.15 (17 th) e -- EXTRA: INI SORE djam 245 : 

(Widescreen) 
John Wayne - Susan 

in Cecil. B, DeMille's 

(Color by Technicolor) 
  

1 MATJEM? 

EK Sa Po SANA th.) 
(Widescreen) 

U. Silvertra.. L. Ruffo 
"The OUEEN of SHEBA" BANG. — 

HONGARIA.   

INI MALAM PENGHABISAN : 
"GRIS? Sea Oom A13 "th) 
. M. Budhrasa - Fifi Young 

"SIAPA AJAHKU"   N.V. Toko 
  

INI DAN BESOK MALAM: 
445-700 -9.15 

(17 th.) 
Kamini Kaushal - Ranjan 

10070 dlm  SHAHENSHAH GEVACOLOR 
Film India Tekst Ind/Bid. 

——. 

  

Ba TPA KR 
COST GRANT: 6 

TER DREAM. WAVERS 
THE FOUR ACES 

  

"INDRA" 445-7-0.15 (17 th) 
Shyama : 2 

Mahipal TATAR, KA €CHOR 

Filii India  Tekst. Indon. 
  . THE FOUR ACES 
PROXY” 5 Fo Oo (13 -h) Pe Kaka Mein LYS ASIA 

(Tarzan 72. : » - t :ANI 

Drepang) "“ BROOBA: MANTOVAI 

  

Pakai Tekst Irdon/Inggi: 3: 

"DJAGALAN” 5-7.-9- (13 th) 

P.T. Fachs & Remns 
(Iladonesia 

BODJONG 96 — SEMARANG — Telp. — 879. 

Persediaan Baru 
OORCLIPS. — NYLON TULE VES- 

TONES. — TAFT GAMBAR, — RIPSZYDE KEM- 

RANDJES TOTOL. — 

Priksalah Mode's dan Harganja tentu menarik. 

Bodjong No. 17 

KODE 1956 

Dil, masi banjak,lagi jang,.terbaru dan, pepuliir, silahkan da 
tang di toko kami periksa dan dengarkan lagu2, jang merdu. 

Toko PIRINGAN-HITAM 

Persediaan terbatas. | 

  

  
   

(PURE VEGETABLE) 

ana 23 

ag AT AAL 
2 KARANGBIDARA 55 SMG.: 

D AND SOup 

     

MASIH MENERIMA 
PELADJAR?' BARU 

(Untuk : PAGI, SORE dan 
MALAM 
KILAT 4 Bulan 

Kursus 
BIASA     

  

TELP. 2027 - SEMARANG "| 

  

13 » 

Pem. MOH. JOESOEF. 

  

PRINTED 

1 
| 

,EUROPA'" 

SEMARANG.   
F 88 , Wayward wing — 

unyu. No. more. than forever 
#58 Ifs almost tomorrow 

#8 A weman in love — 
To Iove again 

Love is a many 
splendored thing 

Arrivederci darling — 
Yi be waiting) 

So deep is the right — 
Ave maria 

8s 

F8 

8x 

  

  

     

  

Pe Yen - le. Chiw Sui : BAR . 18 SEMARANG. #jutjian putih "MOU KUNG YAUW Hu” 2 en - 3 5 eng (Istana Hantu) PE aa aa PL aa Pa Pa AA Ia Naa Ta tjutjian berwarna 

mi SN #jutjian halus sae 1 be 2 1 
KE DJURUSAN : N : KETJANTIKAN ..... : . 3: aa 
Disamping usaha? lain untuk 
memperindah diri Njonja 

memakailah 
Ktadianta Dari Obat | 

( Speciaal Untuk Orang Laki2) 

   
Kuat Badan! 

Sea Se?    aa Tampa 

Emaktjo kami tertjinta : 

Njonjah OE1 TJIK NGA 
(Terlahir: ONG KIEM TIET NIO) 

Pu Muat an Sea Na SENEN WAGE, tanggal 5 NOPEMBER 1956, M erangkat dari Songkeh di No. 53, SEMARA j 5 udj kuburan KARANGGAWANG SEMARANG, NG Ong 300. Hang ya Y 

OEI 
Hauwlie : 
OEI TAUW NIO 
OEI TAT NIO 
OEI HAN NIO 

OEI MRIESSIE NIO 
OEI OEN NIO 

    

  

   

   

    

   

   

   

    
   

    

  

Sienpu : 
ONG ENG GWAN NIO 
LIEM TIEN NIO 

Gwasvenlie : 
GO DJOEN SIOE 
SO ADA NIO 
E. GH, De VOS 
E. C. De Vos 
YVONNE TAN 
KWEE SWAN ING 
KWEE SWAN IEN 

Laysoenlie : 
OEI KIEM TIE NIO 
OEI MOI HWA 

| 

1 
| 

| Harap diperhatikan. 
| 

|     

Dengan duka kami wartakan, bahwa pada hari SAPTU tgl. 27 OKTOBER 1956 djam & 9.00 pagi, telah meninggal dunia dengan te nang. Isteri, Mama, Mama Mertua, Emak dan 

MENGHARAP KEDATANGAN SEM UA MAHASISWA 

Universitas Sawerigading Semarang, 
di Gedung Kulliah 

pada tanggal 5/11-56 diam 18.00 tepat. 

   

    

Penari 

JI TA     

    
dalam usia 72 tahun, 

P 

Jang berduka fjita : 

TJIK NGA 
Hingtee (Saudara) 
ONG KIEM TJIANG 
ONG TJOE GWAN 

Hauwlam : 
OEI KIEM LIONG 
OEI TJHING BING 
OEI EK TJONG 

Gwasoensienpoe : OEI TIET LAM THE SOE LAN NIO 
Pep ki Kiasay : 

ie teponakan): 0. YAN KEE TJI (TAN TOO OEI EK TEE dgn, Njonjah GO SEE TIK 5 : Nj. OEI EK KONG O. J. De VOS OEI HOO KIAT dgn. Nj. TAN KONG HAN 
KWEE SIK HWIE 

Kan etneng 
OEI OEN LAI dgn. Nj. 
OEI SEE KIEN Nan 
OEI SEE SENG Kp 
OEI SEE DJOEN BW 

Gwasoenlam : : 
TAN HWAN TAI dan Nj. 
GO TONG.KEN ', 
TAN KHIK SIOE 

OEI SEE JAT »..» GO TONG YANG OEI PING TJIOK A. TAN LIONG TIK OEI SEE AN dgn. Nj. TAN LIONG HIEN OEI SEE SIONG KWEE SWAN HONG 
KWEE SWAN TJIANG 
KWEE SWAN TJIAUW 
KWEE SWAN HIEN 
KWEE SWAN BING 

Laysoenlam : 
OEI PING HOOo 

       

LAN 

(Loyolla) 

Semarang 3/11-56. 
DEWAN MAHASISWA | UNIVERSITAS SAWERIGADING 

Ketua Umum 
toe PN 

WAHJOEDI HS. | 
  

  

  

  
    

Lain merek, Ballpoint ta, 
memberikan pebegitw 

  

        
Ballpoint Parker jang baru 
adalah satu?nja ballpoint, 
jang memberikan kesem. 
patan bagi Tuan, untuk » 
memilih salah satu dari 
empat matjam udjung pe. ta' 
na... sesuai dengan tulisan tutup logam jang sangat 

Ballpoint Parker jang ba- 

ruadalah satu?nja ballpoint - 

dengan selubung nilon 

jang ta” dapar patah dan 

dapat bergores serta 

Djamu Sorga 
Diamu ini membawa kebahagiaan, 
kecna kefjantikan badan Njonja 
setalu tinggal muda, seger,- dan 
menarik, berkat tjampuran bahan? 
pilihan jang terkandung didalam- 

Banjak Kaum Laki-laki jang mengeluh, badannja LEMAH, KU- | 

RUS, muka PUTJET, pinggang sakit, Geger sakit, mata Gelap | 
sering-sering kepala pusing, kuping berbanji, badan selalu merase | 

'ekas mendjadi tiape dan lain-lain penjakit Iagi. Untuk itu semur 

diancanlah Tuan-Tuan mendjadi gelisah. 

Obat Kuat Pil ,NESTOL” 

Tuan sendiri, indah. 

  

  

  nja. 

1 doos Rp. 17,50 sr     
AN tai 

Ta 
£ ebapea para dan sangat MANDJUR sekali. 

PE IA 
PE LAN KA 

: rendjadi satu , : 

Tibet dikelutuh Agen? diseluruh INDONESIA. 

 GENT2: . 

ENG TAY HOO, Pekodian 101, SEMARANG, Telf 1881 

ENG TAY HOO, Gg. Warung 1, SEMARANG. $ 

1 BOLEH BELI DISEGALA TOKO OBAT. 

rang, 

Dapat beli di: 
Pedamaran 99 — Semaran 

Telp. 900 Le 
dan AGEN-AGEN diseluruh 
terpat. 

KEREN EK EKA KI 2 

"GRIS” BESOK PREMIERE BESAR 5.007.00 9.00 (17 th.) 

  

  

Kisah perdjalanan rahasia tiga rocket dari bumi kita menudju aa 

angkasa bebas, mendarat disebuah pulau 'jang beribu2 mil dja- 

raknja dfri bumi kita..... PEN an As 1 
. Tjerita fantasi jang untuk pertama kalinja dipersembahkan diatas 

tentang pulau2 jang terletak djauh di- j BE una Kana dj 

Bata tak mau menjerah dan 
ui 

angkasa, dan tentang penghuninja jang 
mundur selangkahpun......... senen IU 

  
Yanggal 1 sampai S5 Nopember 1956 

CINEMASCOPE 
TECHNICOLOR | 

”LONG JOHN SILVER” 
Robert Newton 
Kit Taylor 
Grant Taylor 
— 13th) —   

  

NUR pi Ha Pake 

menjembuhkan dan memberantas itu semua penjakit 

Ini Gan O KAI badan speciaal dibikin untuk orang an 

dan terutama terbikin dari bahan? jang mahal dan Ba 

dan sudah dinjatakan oleh para DOKTER” jang ternama ena 4 

anggap sebagai salab satunja OBAT KUAT badan jang be 

: : “ Tn 10 5 
Lrang laki-laki jang telah makan ini pil ,NESTOL” tentu Didjual Segera 

akun merasa gembira bidupnja, aer muka mendjadi bertjahja te- 

agah E -betul selihat tenaga penuh, SE HA T, dan betul t 

ea ai tep KUA Pe badamnja. Ini Obat bis 

Ta TM TM LA TK ML 

“ISiapakah pentjuri dari Tatar ? bukan harta-benda jang ditjuri.. 

  
  

4 MPAT) BIDJI 
SAN LUAR Ukr. 659 X 16 
Baru. Luar Negeri. 

Keterangan: 
Djl. Randusari/Pandanaran 32-30 

Semarang. MN 

Ama | 

Tan TN TA Oa TA Ma 

- - an 2 ta & 

Tjerita tentang penangkap apa : 
jang sengadja dipasang ole 

kadis untuk seorang Jaki2...... ! Bantulah 
Frank Sinatra - Debbie Revnolds 

P.M.L 
David Wayne - Celeste Holm 

Te Ta 0 IL A0 Ih 

  
Tender Trap" 
Sebuah film CINEMASCOPE ! 
SEGERA DATANG! 

"DJAGALAN” INI MALAM PREMIERE 5.00 7.00 9.00 (13 th.) 
PEYEN »MOU KUNG YAUW HU?” (ktana Hantu) 
fe Chiu Sui : 

Film Tiongkok jang paling tegang.......... pertarungan “ne 
jang dahsjat...... perkelahian mati2an dan roman berapi2...... ! 

“IN DRA” INI MALAM PREMIERE 4457.009.15 (17th) 
SHYAMA , 5 (Pentjuri dari Tatar) 
Merias SATA RKA EROR Enipindiktekok Indon. 

Fe Naa tetapi puteri Radja jang tjantik djelita............! 
Penuh dgn ketegangan dan tari2an jang menakdjubkan..........! 

Japunja keinginan untuk mendapat succes, membikin ia lupakan 
segala sesuatu jang sutji dan mendjebak banjak orang laki2 dalam 
djaring affair dan blackmilnja, sehingga ia sendiri mendjadi kor- 
ban dari iapunja kesembronoan !!! 

SEGERA:   
' DATANG! 

  
”ROYAL” SENEN MALAM PREMIERE 5.09 7.09 9.00 (17 th.) 
Rd. MOCHTAR - SOFIA 5 5 Pp“ 

M. MOCHTAR : Rd, ISMATL, ” PENGAWAN SOLO” CO 
Tjerita jang tak akan dilupakan untuk selama-lama-nja........ ) 
Lagu2 jang terkenal dan disukai di seluruh INDONESIA Ka Va 

  

Kabar Gembira 
MUATAN KEMBALI (Teruglading) - untuk Truck2 jang ke 
Wonosobo kita sediakan muatan kembali (teruglading) berupa 
KAJU BAKAR ke Semarang. , 
Kami sediakan pula MUATAN dari Kepil ke Purworedjo dan 
dari Bandjarnegara ke Semarang. 

Keterangan : 

N.V. Tongam Wood Works 
Kalibaru Barat No. 31 Semarang 

ATAU 

Hotel Merdeka 
Kamar No. 1 Wonosobo. i 
  

  

Sekolah Dagang Meneagah 
I..— BAGIAN PERTAMA 3 TAHUN — 

PENDAFTARAN MURID BARU hanja untuk klas I. 
Sjarat : Tamat S.R. Uang Sekolah Rp. 35,— Pangkal SP 1 Ip i—, Mata peladjaran 9 matjam : Ilmu Memegang Buku — Bhs. In- donesia. — Bhs. Inggris — Hitung Dagang — Pengetahuan Da- gang — Steno — Hukum Dagang — Aldjabar — Mengetik. 
Mintalah PROSPECTUS kepada 

DIREKSI di Djalan Modjopahit INI/28 Semarang. 

  
  

Tiga tokoh bintang terkenal mun 
tjul bersama diatas lajar putih 
sebagai peranan utama jang ma- 
sing2 punja rahasia ! 

Clark GABLE — Lana TURNER 

Victor MATURE 

»BETRAYED”   SEGERA DATANG ! 

  

  

    

  

    

Ballpoint Parker jang ba- 

ru tulisannja lima kafi 

lebih banjak dari pada 

LAIN2 BALLPOINT ... 

satu kenjataan, jang dibuktikan 

Ballpoint Parker jang ba: 
ru sangat mudah ditulis 

kan, dengan segera dan 

ta” berselekeh,. Pemakaim 
nja telah disetudjui oleh 

Dibuat untuk, pemakai- 
an bertahun! 

Distributir tunggaldan Servis Reparasi: 

LAWSIM ZECHA & Co. N.V., 
Nusantara 9 (atas) — Djakarta 6p2-1 

MN Ta TA RL ML LI TA AS AL TA LS ML La LA 

Asrama Kartini 
Djl. Dr. TJIPTO (Karangtempel) 186 

SEMARANG 
MASIH ADA TEMPAT UNTUK PENGHUNI BARU 

(pegawai putri) 

Keterangan kepada Ibu Asrama: Nj. PRODJOHARDJOJO 

PENGURUS 
Sa SN Rea 2 “Ra “Wa 2 “Wa 2 Wa 0 “aa 2 “Wa “Wa 0 “aa “aa 2 “Ra 0 “RA “Aa 0 “R0 ML 

  Git MovIW,, 

Deep in 
Boulder 

Ken #3 f 
& “ntah 5 SN NASA 

Dt Bovlder Canyom Lanang   
Type Pertj. ,SEMARANG” Idzin No. 3498/I1/A/171 

     

THOR! WE GOTTA 
CATCH UP WITH. 

AA ROY AND DALE! / 

"— Aio madju, Thor! Kita harus apat mentjapai Roy dan Dale 

  
   

PALE, MCLEAN'S 
CREW IS CAMPED 
UP THERE! THEY'RE 
SLIPPOSED TO BE 
WORKING ON A 
NEW URANIUM 
STRIKE/ 

ska Dale, orang-orangnja 
berkemah. diatas sana! 
mereka sedang bekerdja pada da 

ROY, IF MCLEAN 1/5 
PLANNING TO stop 
OUR TBAIL DRIVE, HELL ). 
HAVE TO MAKE HIs 
MOVE SOON gh

rs
 

res
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19
36
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Fea
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, 
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, 

Wo
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us 
EN 1 Na 

— Roy, kalau McLean me 
rentjanakan untuk mentjegah 
penggiringan ternak kita ini 

McLean 
Kiranja 

erah uranium baru! dias harus bekerdja  tjepat- 
— Saja begitu heran! tiepat! “ 

— Kita sudah siap untuk 

aan Dn Mal baba BEN ya Sanga 3 aa A3 dik BENERAN 

J1 menghadapinjal 

& 
    Ai 2 Tas Sekian onde REOG ED   

   

BEAN 3 MN   
   


