
     
  

      

   

    

    

    

   

    

   
   
     

   

    
   

   

   
     

     

  

   

    

  

Hentikan Pera 

sendjata di 
san Suez. ji 
dimana perat 

Inggris, . Pera 
jang akan dibentuk oleh PBB, 

Isi Internasional untuk 
“diusulkan oleh menteri luar negeri Kanada, 

pada hari Minggu. 

Pernjataan pembesar2 
Amerika. 

« Dalam “pada 
(en oleh Kat Es 
Wirkenaan dengan 

wan United. Press m 
bahwa mungkin usul2 H 
kjoeid itu akan diadjuka -Jakan menghindari. ,,segala kemung 
dang umum PBB pada mal Sefkinan” untuk memperlengkapi pa- 
nin oleh Kanada jang disokong|sukan2 polisi internasional di Ti- 
oleh negara? lain. ag Imur Tengah dengan pasukan? 

Oleh Hammarskjoeld  didalam| Amerika, karena hal itu ,,akan 
sidang umum PBB dikatakan, bah| menimbulkan salah faham": 
wa dia telah menerima kesediaan) Mereka mengatakan, sebaiknja 
untuk membantu pasukan2 polisi/pasukan2 polisi internasional itu 
internasional itu dari New Zea-|hendaknja terdiri atas serdadu? 
land, Norwegia dan “ Columbia, |dari negara2 ketjil sadja, jang ti- 
sedang India dan Kanada 'telah|dak dapat dituduh mempunjai 
menjarankan kepada pemerintah ..maksud? terpendam” — didaerah 
mereka masing2 untuk ikut serta itu. Mereka berpendapat, bahwa 

Gara' Kabar Angin 
Bloon-Aloon Kudus Kebardjiran Orang 
Jung Ingin Lihat ,,Hukumon Gontung” 

SELAMA MINGGU ke-2 il. telah 2 kali aloon2 kota Kudus 
dibandjiri banjak orang baik laki2 maupun wanita, jang tua-tea 
maupun jang masih kanak2 dalam gendongan ibunja. Kebanjakan 
mereka berasal dari daerah ketjamatan Kaliwungu. Adapun mak- 
sud kedatangan mereka disitu katania, untuk ,,memberi hormat 
terachir” pada orang ig pada sore itu akan didjatuhi ,,hukuman 
gantung” oleh Negara. Karuan sadia karena maksud jg sedemikian 
itu telah mendjadikan pihak polisi sibuk memberi keterangan 

bahwa hukuman itu tidak ada. Sedangkan orang jang dimaksud 
kini masih dalam tahanan. Ketika volisi-bertania dari siapa dida- 
pat berita itu didjawab : ,,kabar angin lalu.” Senerti pernah di 

ngan kantor CPM Kudus baru-baru ini pernah ter- 
Gjadi peristiwa ngeri dimana seorang ajah telah dibunuh oleh 
anak-angkatnja sendiri. Keduanja berasal dari daerah Kaliwungu 
tersebut. (Antara) : 

itu 

takan, bahwa 
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Ki BA . 

Amerika Serikat dan Uni Sovjet. Se 
»smendjamin dan mengawasi penghentian permusuhan” 

: ! pembesar2 
st Amerika pada hari Minggu menga 

Amerika Serikat 

Iboman di Mesir dan blokade te- 

  

   
    

  

     

  

    
ternasional P.B.B. Un- | 

  

ng 
ir k: Kemungkinan Kewadjiban “Untuk 

an Tersebut — Hammarskjoeld Su- 
' Tertentu Tentang Pembentukannja 
PBB, Dag Hammarskjoeld, pada malam Senin mengandjurkan, 
Burns dari Kanada jang mengetuai panitia pengawas gentjatan 

juk sebagai kepala polisi internasional untuk mengawasi zone teru- 
djutnja, agar pasukan polisi untuk mengawasi Timur Tengah, 

@janganlah terdiri atas pasukan2 
perti telah diketahui pembentu- 

Lester B. Pearson dan diterima 

mikian UP. 

dad tak berhasil. 
Dalam pada itu dutabesar Pa- 

kistan, Mohammad Mirkhan, pada 
malam Senin mengatakan dalam 
sidang umum darurat PBB, bahwa 
keempat anggota Pakt Bagdad ki 
ni sedang berkonperensi di Iran 
untuk mentfjari djalan guna meng 

  
Sir, £ 

Dikatakannja, bahwa Iran, Irak, 
Pakistan dan Turki segera akan 
mengadakan perundingan2. Me 
nurut duta besar Pakistan itu, per 
dana menteri Pakistan telah me- 
ngatakan, bahwa ,djika usaha 
itu tidak berhatsil, kami akan te 
rus mempertimbangkan" usaha2 
selandjutnja”. Dikatakannja, bah 
wa Suhrawardy, perdana menteri 
Pakistan, telah merentjanakan utk 
bertemu dengan para perdana 
menteri dari negara2 Kolombo un 
tuk mentjari ,,suatu sikap jang da 
pat mentjapai penjelesaian dengan 
segera. 
Dalam pada itu Uni Sovjet pa- 

da hari Minggu mengutuk “penge 

rusan Suez jang dilakukan oleh 
Inggris dan Perantjis, dan mena- 
makan sebagai tindakan agresi. 
“Pengutukan. ini ditjantumkan 
dalam nota diplomatik jang disam   

Birokrasi Djadi Parasit 
| Melumpuhkan 

Sistim Birokrasi 
erint han Sekcrang : | 
Akting Ketua Fakulias Ekonomi 
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maba dak 

tinggi diIndonesia tidak: 
guru-gurg besari za 

dalam tjeramahoja hari Ming- 
1 sistim birokrasi jang menguasai 

, bahwa sistim tsb. "men- 
jarasit Tang akan mekompuhkan suate bangsa. Di. 

1.usaha membangun perguruan, 
untuk mengimpor lebih banjak 

Drs. “Wolhoff djugk mengata- menjebabkan kemiskinan dan ke- 
   

  

        

     

  

kan, baka 'kekatjauati jang ber- 
larut2 - dikasi 2 IA bea ai» 
rengarui nata dilain “perguruan ' 
tinggi di Makas ', jang "sampai 

arang tetap kurus dan kerdil. 
Tjeramah tsb. diutjapkan dide 

pan para undargan diaula Fa- 
kultas Ekonomi berkenaan dgn. 

Dies Natalis ke-VIII fakultas tsb. 
Perguruan Tinggi urat-nadi 
kebangunan nasional. 

Dikemukakan oleh Drs. Wol- 
hoff, bahwa perguruan tinggi se- 
laku pusat pertumbuhan kebuda- 
jaan nasional. dan urat-nadi ke- 
bangunan nasional perlu menda- 
pat perhatian sebesarInja. Sistim 
membantu setjara ketjil2an seper-j 
ti selama ini, menurut Woihoff, 

Untuk Perbaiki 
Asrama2 Tentara 

S5 Sa 

  

kan kepada pers, bahwa dalam 
menghadapi pembifjaraan . Ang- 
garan Belandja Negara tahun 
1956/1957, seharusnja  pemba-| 
ngunan2 asrama Angkatan Darat 
diperhatikan oleh pemerintah dan 
Parlemen, dan untuk keperluan: 
pembangunan asrama2 itu, Sjarif 
Usman mengandjurkan ditetap- 
kannja anggaran tersendiri diluar 
anggaran gedung2 dari Kemen- 
terian Pertahanan, agar supaja 
pembangunan asrama2 itu lebih 

kerdilan menguasai ' perguruan2 
tinggi kita. Suatu hal jang djuga 
disebabkan tidak, adanja rentjana 
pemerintah utk mengembangkan 
perguruan tinggi kita setjara sis- 
timaties, dan tidak adanja peruba 
han setjara radikal dari semua 
djalan jang ditempuh selama ini. 
Tidak heran djikalau - akibat 

langsung dari hal ini djuga dira- 
Sakan disekolah2 menengah dan 
disekolah? rakjat, bahkan  djuga 
ditaman kanak2 dan kemudian me 
njebabkan generasi muda memi- 
liki perkembangan jang liar. De 
mikian ini adalah suatu kenjata- 
an dalam masjarakat kita  seka- 
rang, kata Wolhoff. 
Djalan satu?nja utk mengatasi 

keadaan ini adalah pemerintah 
hendaknja lebih royal dalam usa- 
ha mengembangkan perguruan 
tinggi. Dan djikalau toh “pemerin 
tah, karena terlalu birokrasi dan 
terlalu banjak korupsi dikalangan 
nja, tidak menjanggupi hal ini, 
tanggung djawab selandjutnja 
hendaknja dibebankan kepada ma 

sjarakat. 

“Nita skadi:- mengatakan, bahwa 

paikan kepata duta besar Inggris, 
Sir William Sayster dan duta be- 
sar Perantjis, Maurice de Jean. 
Oleh nota tersebut . dikatakan- 

nja, bahwa pengeboman jang di- 
lakukan terus-menerus terhadap 
kota2 dan instalasi2 di Mesir oleh 
Inggris dan Perantjis membang- 
kitkan kemarahan rakjat2 jang 
tjinta damai “dari seluruh negara2 
didunia jang dgn tegasmenghen- 
daki dihentikannja agresisterha- 
dap .rakjat Mesir. «0... ang 
Kementerian Iuar negeri 

menuduh angkatan laut Ingggris 
dan. Perantjis « telah melakukan 

ide pantai Mesir n bebera- 
pagegara di Timur Tengah. - 

  

penutupan dalu lintas di laut Te- 
ngah dan JlentMerah. tidak .me- 
mungkinkan, , diginakannja: terus-. 
an Suez:,dan., dgn, demikign,..me-, 
langgar Konve d abu TR 

“1 2 t 

    1888. (Antara Ur)!" : a #f dengan Piagam PBB» 
: ab Ker aa HONG Ta 

bea ai , na #1 et 

Men Jaman 
Imre Nagy 

Bersekongkol Dengan 
Anasir Reaksioner 
RADIO Moskow dalam komen 

larnja mengenai keadaan di 
Hongaria hari Minggu katakan, 
bahwa perdjoangan rakiat Honga 
ria untuk memelihara serta mem 
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Beribu-Ribu Tentara 

Inggris: Perantjis Men 
darat Dibumi Mesir 

suatu pasukan jang relatif ketjil 
dan jang beranggota lebih kurang 
5.000 orang akan dapat mengata 
Si situasi tersebut. Negara? ketjil, 
demikian kata “mereka lebih lan- 
djut, akan dapat memperlengkapi 
pasukan2 itu tanpa kesukaran. De 

»Djika usaha pakt Bag- 

hentikan serangan2 terhadap Me- 

Soviet 8 
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Rupak: 
   

    

Krisis Tim | 

ngadakan 

gentingan di 
agressi Israel, 

Sementara itu masih ditunggu 

|djawaban mengenai soal itu dari: 

negara2 Kolombo lainnja, jaitu 

Pakistan, Birma dan Ceylon. Se- 

sudah ketiga negara ini menjetu 

djuinja, maka sudah dapat dipas 

tikan “bahwa konperensi Pantja 
Negara itu akan dilangsungkan 
sebelum pertengahan bulan ini. 
Dslam hubungan ini  hasil2 

Konperensi Bandung — dianggap 
tjukup memberikan bahan untuk 
didjadikan dasar bagi pembitja- 
raan2 dalam konperensi itu. 

Seperti diketahui,: Kenperensi 
A-A telah mengeluarkan pernja- 
taan mengenai usaha - memper- 

kembangkan perdamaian dan ker 
djasama internasional jang dida 
sarkan kepada azas2 jang ber- 
ikut: « 

1. Menghormati hak2 azasi ma 
nusia dan tudjuan? serta  azas2 
jang termaktub dalam Piagam 
PBB: 

2. Menghormati kedaulatan 
dan kebulatan territorial semua 
bangsa, , 

3. Mengakui persamaan semua 
bangsa dan persamaan semua ne 

gara besar dan ketjil: 
4. Menghindarkan “ intervensi 

dan tjampur tangan dalam soal2 
dalam negeri dari negara2 lain: 

5. Menghormati hak tiap bang 
a untuk mempertahankan - diri 
'engan tenaga sendiri-atau kolek 
tif, sesuai dengan Piagam PBB: 

6. a. Menghindarkan penggu 
jaan susunan2 pertahanan ko- 
'ektif jang melajani kepentingan 
tertentu dari negara2 besar ma 
yapun sadja, b.. Menghindarkan 
1egara mana sadja mengadakan 

tekanan terhadap negara2 lain, 
7. Mendjauhkan diri dari per 

SYuatan2 atau antjaman2 agresi 
atau pemakaian kekerasan terha- 
Jap keutuhan 'territorial atau ke 
merdekaan "politik dari setiap ne 
ata: 5 3 
8. Penjelesaian segala 

ketan internasional dengan djas 
“an damai, seperti dengan ' dja- 
an perundingan, berdamai, .ar: 
Sktrase atau penjelesaian menu- 
—utehukum maupun. dengan tja 

m2 “damai sebagai-jang! .dipilihl 

“Meh“pihak2: jang bersangkutan: 

perti. 

   

  

.Memadjukane» kepentingan2: 
rsama "dansikerdiasamaj -»- ori 
19. Menghormati pengadilan 

lan perdjandjian2 internasional. 
- Mengenai masalah pendjadja- 
han, Konperensi Asia-Afrika te- 

lah menentukan sikap sbb.: 
“Ik Kenperensi berpendapat, 
sahwa kolonialisme dalam ben- 
tuk emapun adalah suatu kedja- 
hatan iang harus segera diachiri: 

2. Konperensi membenarkan   perkokoh kekuasaan pemerintah 
sosialis rakjat, untuk memper- 
kuat negara mereka jang merde 
ka, sosialistis dan bebas, menda- 
pat sokongan bulat dari semua 
negeri2 sosialis dan rakjat2 jang 
tiinta damai. 5 
Kaum reaksi di Hongaria te 

lah memobilisasi semua pasu- 

kan2nja untuk mengadakan pero 

bahan jg bersifat. kontra-revolu-   ikn : “4 Drs. Wolhoff dengan tadjam 

Seba ja Diadakan mengupas sistim birokrasi jg di 

ersend Iri katakannja menguasai pemerin 

A. B. T 2 aa tahan pusat sekarang. Dan dika 

KETUA Seksi Pertahanan Par|takannja, bahwa Max Weberlah 

lemen, Sjarif Usman, menerangi pertama2 membahas birokrasi 
dengan tepat, jakni bahwa biro 

krasi akan dijadi 3 

lumpuhkan kekuata, bangsa. Di 

kemukakannja tjontoh2 birokra 

si di Indonesia, jakni behwa ada 

guru besar jg mempetoleh peng 

'angkatannja 3 tahun setelah ke- 

luar penetapan kabinet, pemesaz- 

nan buku2 dari luar negeri me 
makan waktu sampai 3 tahun 
dan banjak matjam lagi, ig ke 

semuanja menurut Wolhoff meng 

hambat perkembangan  kemadju 
ar perguruan2 tinggi kita.   terdjamin. 

Kedua Seksi Pertahanan itu ber 

Sikap pemerintah pusat dalam 
hubungan mengimpor achli2  se- 

tjara sistimatis dan setjara besar2 

endzpat, bahwa djika perlu, jalan dalam niat membangun pergu 

tidak keberatan 3 Na Pein ruan tinggi terlalu banjak belit2 

ngan anggaran belandja ' negara| 
harus dirubih, misalnja dengan 
menambah deficit anggaran be 
landja sampai kira2 seratus atau 
dua ratus djuta rupiah lagi guna 
memperlanfjar pembangunan as 
rama2 itu. Lan " 

Dikatakan pula, bahwa pemba 

  

    

  

   

nja dan menundjukkan suatu na- 
'sionalisme jang sempit. Dikatakan 
hja bahwa pemerintah tidak usah 

terlalu berpegang kepada Ameri- 
ka, Russia dan sebagainja tetapi 
djuga hendaknja memperhatikan 
Xegara2 seperti Djepang, India jg 
|dikatakannja djuga sudah terke- 
muka dalam lapangan industria- 
lisasi. Pemasukan guru2 besar de 

ngunan asrama2 katan Da|ngan melalui kedutaan2 setajara 

rat itu pun perlu mendapat tem|insidentil, djuga suatu perbuatan 

pat tersendiri dalam fjana birokrasi. Gunakanlah djuga orga 

pembangunan S5 tahun, » #Inisasi2 keilmuan dan bantuan jg 
yag merupakan objek besa 

    

Iselama ini dianggap ketjil, misal 
nja Asia Foundation,  Colombo   dee abs Es 

ja 

r3). 

    

   
   

   

   

  

DJURUBITJARA Kementerian 
Luar Negeri Suwito menerangkan 
atas pertanjaan pers, bahwa me- 
ngenai situasi di Hongaria Peme! 
rintah belum mendapatkan bahan2 
lengkap jang bisa setjara exact di 
djadikan dasar menentukan sikap 
Pemerintah Indonesia. Dikatakan 
nja bahwa berita2 dari dan ten- 

     

. tang Hongaria masih kabur untuk | 
menentukan sika 3 itik Ta 
rangkan bahwa PM Ali Sa 
midjojo akan berangkat | New 

Delhi tgl. 11 Nopember j.a.d. utk 
menghadliri kongerensi negara2 
Kolombo. Suwito mengatakan, 
bahwa umumnja Indonesia menjo 
kong tiap2 perdjuangan rakjat ke 

      

  

   

  

berhasrat mendjalankan — politik 
bebas seperti kita karena politik 

lan dan sebagainja, kata Wol- 
'hoff (Antara). 

'bebas itu akan memperluas dae- 

'rah perdamaian pada saat masih 

berlangsungnja perang dingin anta 

ra kedua blok. Suwito menembah 

Ikan, bahwa ketika kita membuat 

joint statement jang mengandung 

'hab bertalian dengan pakt2 mili- 

'ter Indonesia berpendapat 

merasa lega djika pada suatu ne 

gara berusaha mengundurkan diri 

(dari sesuatu pakt2 militer dimana 

pun dan oleh siapapun pakt2 mili 

ter itu diadakan. 

Mengenai konperensi PM nega 

ra-negara Kolombo dikatakannja, 

bahwa India dengan tegas menja 

Itakan persetudjuannja mengada- 
arah kemerdekaan nasiowal dan|kan konperensi itu dan ia mengu 

| Indonesia jang berPolitik. bebas | sulkan supaja konperensi di New 

pun menjokong tiap2 negara jang| Delhi. Pendirian India tersebut di 

la kepada rekan2nja 
Da- 

sampaikan pu 
Sailan, Birma dan Pakistan.   
  

parasit jg m4 

sioner, kata Tromimova, komen 

tator tsb. Orang2- pelarian reak- 

sioner jg ada di Barat datang ke 

Budapes unuk mengorganisir 

kontra revolusi dan Imre Nagy 

kontra revolusi dan Imre Nagy te 

lah mengadakan hubungan lang- 

sung dengan gerakan dibawah ta 
nah di Hongaria. . 

Kata Trofimova. adalah betul! 
sebagaimana diberitakan dalam 
pers Barat, bahwa kaum peker 
dja “serta mahasiswa2 ikut sertz 
memprotes ekses2 serta tak-ke- 
adilan “diwaktu jg lalu dan me 
ngadakan demonstrasi menjetu 
djui perobahan2 itu. Tapi 2na- 
sir2 reaksioner menghendaki su 
paia semua hasil2 jg telah ditja 
pai menudju ke sosialisme sela 
ma 12 tahun jl. dibuang. Ketika 
masih mendiadi PM, Imre Na- 
gy menerangkan. bahwa ia akan 
tetap taat kepada sosialisme, ta 
pi diaminannta itu ternjata ha 
nia bohong belaka, kata radio 
Moskow. - 

Sebelumnja diniatakan, bahwa 
pemerintah revolusioner Honga 
ria telah minta kepada pasukan2 
Sovjet supaja membantu  rakjat 
Hongaria guna melawen pasir 
kan2  reaksioner ie hendak 
ngadakan kontra-revolusi, mendi 
rikan 
rintah sosialis rakjat dan me- 
ngembsalikan - verdamaian serta 
keamanan-di Hongaria. 

ms   
akan | 

  

(Antara—Reuter). 

lam hubungan ini dapat dikabar- 
kan, bahwa karena saat ini PM 
Birma jang berada di India me- 
gundjungi Konperensi Sosialis In- 
ternasional, mengena? tempat kon 
perensi tadi PM Birma tsb. mem 
berikan persetudjuannja ' kepada 
Nebru. Menurut Suwito, delegasi 
Indonesia akan disusun seketjil 
mungkin. Menteri - Luar Negeri 
Ruslan Abdulgani mungkin tidak 
akan termasuk dalam delegasi itu. 
Atas pertanjaan tentang atjara di 
katakan, bahwa mengenai 'atjara 
kini sedang disusun. 

Atas pertanjaan bagaimana pen 
dapat Pemerintah tentang sikap 
Inggeris-Perantjis — jang menolak 
resolusi Madjelis Umum PBB di- 
katakan, bahwa hal itu  djuga 
akan dibitjarakan dalam konperen 
si di New Delhi. Mengenai soal 
polisi PBB jangdisetudjui  Madje-   

kembali kekuasaan peme 

pendapat, bahwa penindasan rak- 

jat2 oleh kekuasaan asing, pe- 
nguasaan dan exploi'asi meruns 
tcan-suatu  pengingkaran hak2 
azasi manusia jang berlawanan 

Hasif' Komp. AA 

kan Dasar Kuat 
Untuk Felaksanaan Konpereasi Nega 

ra2 Kolombo Guna Mengatasi 

SEPERTI telah dikabarkan, Perdana Menteri India, Shri 

Jawaharlal Nehru, telah menjetudjui saran Indonesia untuk me- 
5 “konperensi negara2 Kolombo guna membitjarakan ke- 

Timur Tengah jang diakibatkan oleh 
Inggris dan Perantjis terhadap Mesir, 

Indonesia sementara itu tidak berkeberatan 

India supaja konperensi itu diadakan di New Delhi. 

Berdasarkan azas2 tsb. konpe 
Irensi .selandjutnja  menjatakan 

|dudukan Yaman 

la konsekwensinja. Dalam resolu 

rintah "apabila Perantjis dan Ing 
geris dalam batas waktu tertentu 
tidak menghentikan 
hendaknja pemerinta 
kan hubungan diplomatik: dengan 
Inggsris— 

Islam 'umumnja 
nesia chususnj 
Setjara' tertip dan bidi 
la.sesuatu jang ad 
nja dengan-Beranti 

tul “Ulama bagian Ulama: untuk 
setjepat mungkin berusaha dalam 

ngadjak Ssertas seluruh 

ur Tengoh 

tindakan2 
sedangkan 

terhadap keinginan 

hilang bagi kemadjuan  kerdja- 
|ISama dan perdamaian dunia, 

3. Konperensi menjatakaa s0 
'kongannja bagi terlaksananja ke 
merdekaar dan kebebasan  rak- 
jat2 jang demikian: : 

4. Konperensi-menjerukan ke 
pada kekuasaan? jang bersangku 
tan untuk memberikan  kebeba 
san dan kemerdekaan kepada rak 
iat2 jang demikian. 

sokongannja kepada rakjat2 Afrif 
ka Utara dalam perdjuangan ke 
merdekaan mereka,  menjokong 
kedudukan Indonesia dalam ma- 
salah Irian Barat, menjokong ke 

dalam soal 

Perang Melawan 

pada hari Sabtu 

sedang dilakukan oleh pasukan2 

| Mesir. 

Muslimat Setudju 
MN: Self - Koreksi /Fe 

. 

mimpin2 
PENGURUS Besar ,,Muslimat 

Masjumi” hari Senin mengeluar 
kan pernjataan tertulis jang pada 
pokoknja menjokong pernjataan 
impinan Masjumi jang mengan- 
Noka diadakannja self-koreksi 

diri para pemimpin, demi untuk 

keselamatan nusa dan bangsa In- 
donesia. 

Pernjataan itu mengkonstatir 
adanja keburukan, kepintjangan 

dan kemunduran jg diderita oleh 
bangsa den negara kita, dan me 
njatakan, bahwa  djustru pada 
waktu kita menghadapi keadaan 
diluar negeri jg diliputi kekatjau 
an, Muslimaat Masjumi menjeru 
kan lebih diperhatikannja keada 
an didalam negeri kita sendiri, 

Pernjataan 'itu diachiri dgn. 
desakan kepada masjarakat dgn. 

para pemimpin bangsa. mengad: 
kan koreksi diri sendiri masing? 
untuk menempuh - suatu djalar   Adan dan menjokong hak2 bang 

"2 Arab di Palestina. (Antara). 

igi. 2 Nopember jang lalu. K.H. 
mendjadi ketua I petiuk pimpina 

Mengenai agressi Ingge- 
ris—Perantjis—Israel. 

Telah diambil resolusi2: 
Konggres menjokong sepenuh- 

nja sikap “pemerintah. terhadap 
masalah terusn Suez dengan sega 

si. tersebut. didesak kepada" peme 

agressinja, 
memutus- 

    

  

Menga kepada. ummat : 

aa 'memboikot total 

    

   

  

-- 

Mendesak Bk AG P.B. 

lapangan rochani. Reno 
"Selindjatnjasdiserukan dan me: 

negara? 
Arab chusushja dan ummat Islam 
pada umumnja berdjihat terhadap 
agressor Israel. 

Masalah Irian Barat. 
Irian Barat, dalam 

resolusi tersebut didesak kepada 
pemerintah R.I., supaja setjepat 
mungkin berusaha dengan segala 
tenaga mengembalikan Irian Ba- 
tat kepangkuan Republik Indone- 
Sia dengan dijalan: i 

a.. Memperdjuangkan Irian Ba 
rat di P.B.B. 

b. Mengadakan persiapan? 
dan tindakan2 terhadap kolonial- 
isme Belanda pada chususnja da 

" Tentang 

    dengan Piagam PBB dan- peng- 

Presiden & 
Untuk Kementerian 

NOTA KEUANGAN tahun 
lemen beberapa waktu jang lalu, 

garan belandja 
tinggi lainnja, 

siden, Perdana Menteri, 

Biro Perantjang Negara, 

jang seluruhnja meliputi djumlah 

Untuk Presiden dan Wakil Pre 
siden anggaran belandja disedia 

kan pos tahun 1956 ini sebesar 

Rp. 10.060.050,—. 1 
Untuk Perdana Menteri, Wa 

kil Perdana Menteri dan Menie 
ri2 tahun 1956 ini disediakan 

pos anggaran belandja sebesar 

Rp. 90.077.650,—, untuk Dewan 

Perwakilan Rakjat disediakan 

pos 'a.b. sebesar Rp. 17.889. 
000,—, untuk Biro Perantjang 
'Negara Rp. 38.627.800,— dan 
untuk Kepolisian Negara Rp. 
1:429.255.000,—. ' : 
Anggaran Be'andja untuk Ke- 

menterian Pertahansn dalam ta 
hun 1956 ini ditetapkan  djum- 
lah sebesar Rp. 4.075.000.000,—. 

Diniatakan bahwa djiumlah tsb. 
adalah djumlah maximum untuk 

  
d Mengirimkan Pasukan Sukarela 
Lepas Dari Perhatian Pemerintah 

lis Umum PBB dikatakan, bahwa 
hal tsb. akan dibitjarakan dalam 
konperensi itu. 'Mengenai semua 
itu Suwito belum dapat menerang 
kan pendirian Indonesia sekarang. 
“Tentang adanja maksud rakjat In 
donesia mengirimkan. pasukan su 
karela ia mengatakan, bahwa hal 
itu tidak lepas dari perhatian Pe 
merintah, tapi belum mendjadi 
atjara pembitjaraan Pemerintah. 
Sementara itu dari Menlu Ruslan 
Abdulgani didapat kabar, bahwa 
soal kepolisian PBB itu hanja bi 
sa dipikirkan kalau semua anggau 
ta PBB menjetudjuinja teristime- 
wa negara2 jang bersangkutan. 

Kalau hal ini sudah tegas, baru 
lah kita akan menjatakan pendiri 
an kita berdasarkan kekuatan dan 
kepentingan kita, demikian Mente 
ri Luar Negeri Jan Abdulgani.      
     

Rp. 10 Djuta Untuk A. 

” Tahun Ini Ditetapkan Rp. 4.075 Djute 

anggaran2 dari berbagai Kementerian 1 

IBW. Baru-baru ini pada parlemen telah pula disampaikan ang- 

dari instansi pemerintah agung dan badan2 ter- 

termasuk anggaran belandja Presiden, Wakil Pre- 

Menteri2, 
Dewan Pengawas Keuangan, 

Urusan Pegawai, Kepolisian Negara, 

lam segala lapangan terutama. 

    

    

    

   

2 

Wk. Pres. 
Pertahanan Dalam | 

1956 jang dimasukkan pada par- 

kini telah diperlengkapi dengan: 
dan perusahaan2 ICW dan 

Dewan Perwakilan Rakjat, 
Kantor 

Pengeluaran Umum dil.-nja 
Rp. 1.565.801.600.— 
angkatan perang jang dapat di 
pikul oleh negara, sungguhpun se 

mestinja /oellum mentjukupi gu 
na membangun dan  membeajai 

angkatan perang nasional jang 

kuat sebagai bajangkari negara 
dan tanah air jang amat Juas, jg. 
mewadjibkan adanja — angkatan 
Darat-Laut dan Udara jang kwa 
litatip dan kwantitatip kuat, dan 
untuk itu diperlukan perseorang' 
an (manschap) dan  perlengka- 
pan jang tjukup dan bermutu. 

D.O. Beras JUBM 
Ditjatutkan 

38 Pedagang Ditangkap 
Di Djakarta 

G. P. Ansor Serukan 
Djihad Thd Agresor 

Hesil2 Kongres Ke IV. Gerakan Pemudi 
Ansor Se-Indonesia Di Malang 

KONGRES G.P, ANSOR jang ke IV jang dimulai pada tgl. ' 

29 Oktober iang baru Jalu dikota Malang telah berachir pada 

kungres menerangkan kepada ,,Antara” antara lain sbb.: 

| waktunja belum ditetapkan. 
:K. Tentang pendidikan, 

Iruskan tjara kolonial mendjadi na 
Isional jang sesuai idengan djiwa' 

“propinsi? Kalimantan Barat, Ka- 
“dimantan Selatan dan Kalimantan 

“dah dapat didjalankan. 

“Ingadakan pentjalonan utk mengi- 

baru jo Giredlai Tuhan guna per 
baikan nasib nusa dan bangsa 
Indonesia. (Antara). 

Wahib Wahab jang terpilih 
n G.P, Ansor mengenai hasil2 “ 

ada hubungannja dengan Irian Ba 
rat. 

Susunan pengurus Ansor. 
Susunan Putjuk Pimpinan G. P. 

Ansor : 
Kongres mengambil keputusan 

memilih Mr. Imron Roshadi men 
djadi ketua umum G. P. Ansor: 
ketua 1 K. H. Wahib Wahab: ke 
tua II Hazbullah Cholids untuk 
melengkapi susunan anggota Pu- | sedang 

tuk Pimpinan G. P. Ansor selan 
djutnja diserahkan kepada mereka | 
jang namania tersebut diatas. 

. Lain2 putusan. 
Mengenai korigres ke V "jang (dan kepala staf diberitakan pergi 

akan datang oleh kongres diputus 
kan akan diadakan di Bali, tapi 

mendesak kepada pemerintah su- 
paja merobah struktur “pendidik- 
an.jang “hingga kiri 'masih menes! 

, masjarakat: bangsa Indonesia: 
Tentang soal sekonomi -diandjur 

kan. diadakannja koperasi2. di 
desa2 dengan kekuatan modal sen 
diri jang didapat dari usaha go- 
tong-rojong. Mendesak kepada pe 
merintah untuk setapak demi se 
tapak melenjapkan monopoli tung 
aal didalam soal2 jang dibutuh- 
kan langsung oleh masjarakat ba 
njak. (Antara). 

Tjalon2Gubernur 
Di Kalimantan 
GUBERNUR Kalimantan Milono 

atas pertanjaan ,,Antara” mene-. 
rangkan, bahwa sesudah keluar 
undang? mengenai pembentukan 

mur, maka praktis mulai tang- 
1 Nopember j.l. pemerintahan 

&gkat propinsi didaerah? itu su- 
Sebagai 

permulaan dalam waktu jang sing 
kat akan dibentuk DPRD? Perali- 
han tingkat propinsi Kalimantan 
Barat, Kalimantan Selatan dan Ka 
limantan Timur, 

Mengenai pembentukan propin 
si-propinsi di Kaiimantan ini se- 
landjutnja dapat dikabarkan, bah 
wa kini partai2 sedang sibuk me- 

si kedudukan Gubernur. 
Masjumi wilajah Kalimantan Se 

latan kabarnja mentjalonkan resi- 
den Afloes untuk Gubernur pro- 
pinsi Kalimantan Selatan. Afloes 
adalah satu?2nja tjalon jang dima- 
djukan oleh Masjumi wilajah Ka- 
limantan Selatan. 
NU sendiri kabarnja mempunjai 

dua pendapat, jang akan dipilih 
diantara keduanja itu nanti. Seba 
hagian menghendaki agar Guber- 
nur Milono ditetapkan  mendjadi 
Gubernur propinsi Kalimantan Se 
latan, dan sebahagian lain meng- 
hendaki agar Kursi Gubernur pro- 
pinsi Salimantan Selatan didu- 
duki oleh residen Sjarkawie, kini 
residen Kalimantan Selatan. Dji- 
ka Sjarkawie ditjalonkan, kabar- 
nja Gubernur Milono sekali lagi 
oleh NU dimintakan agar diang- 
kat mendjadi Komisaris Negara 
untuk Kalimantan. 
Hingga kini belum diketahui, 

salura, pimpinan negara. supai:$. 

Nawar. 

arang “berada didjalan2, sedang 
kongres Fsedjak hari Sabtu djendela2 ditu- 

Pertahanan Inggris Senin kema- 

Mesir Harja Dalam Keadaan 
Ingg & Perantjis 

SEBUAH PERNJATAAN pemerintah Mesir jg dikeluarkan 
pada Sabtu malam di Kairo mengatakan, 

sedang berkobar antara Mesir dan Inggris-Perantjis, akan 

tidak dengan Israel, Seterusnja dikatakannja: .,Perdana menteri 

Inggris Anthony Eden didalam perniataannja di madjelis rendah 

berusaha akan melemmarkan — pertanggungan 

djawab terhadap tindakan-tindakan jg agressif dan brutal jg kini 

bahwa kini perang 

tetapi 

Inggris-Perantjis terhadap rakjat 

Dia berusaha untuk  membe- 

aarkan Inggris-Perantjis terhadap 
Mesir 'dengan mengatakan, bah- 
wa Inggris ingin menghentikan se 

ali dan untuk selamanja perang 

ang sedang berkobar antara Me- 
Sir dan Israe?”. 

Adalah djelas, bahwa perang 

dewasa ini 'bukanlah antara Me- 
sir dan Israel, akan tetapi antar: 

“Mesir disatu fihak dan Inggris- 
2erantjis dilain fihak”.  Demiki 
in pernjatsan tadi. 

4 Buah kapal Inggeris - 
Perantjis tenggelam. 

Seterusnja Mesir mengabarkan 
pada malam Senin, bahwa mereka 
telah menenggelamkan 4 buah ka 
pal angkatan laut Inggeris dan Pe 
'ranfjis, termasuk sebuah kapal 
pendjeladjah Perantjis jang berat- 
nja 8:000 ton, waktu pasukan2 

an-serangan“pendahuluan selama 
dua hari di sebelah Utara dan Se 
'latan terusan Suez. 

Pada waktu jang sama komu- 
nike2 resmi pemerintah Mesir 
mendaftar 87 buah pesawat2 ter- 
bang Inggris-Perantjis dan Israel 
jang telah ditembak djatuh sedjak 

| permulaan permusuhan antara Me 
'sir.dan ketiga negara tersebut. 

Seorang wartawan angkatan 
laut Mesir mengatakan, bahwa ka 
sal pendjeladjah Perantjis jang 
kena tembakan2 torpedo dari pa 
sukan2 penembak Mesir, tengge- 
am pada tengah hari. Dikatakan 
aja, bahwa kapal tersebut mempu 
njai anak buah jang berdjumlah 
600 orang dan anggota2 komando 
angkatan laut. 

Pasukan2 Irak berangsur 
angsur masuk Jordania. 

Sementara itu pasukan2 Irak 
setjara berangsur-angsur memasu 
ki Jordania pada harin Minggu 
untuk menghadapi musuh Israel 
dan mendampingi tentara Jordan 
dan Siria. 

Penindjau2 militer mengatakan, 
bahwa pasukan2 Israel kini se- 
dang bergerak kearah Utara sete 
lah mengadakan serangan? di gu- 
run Sinai melawan Mesir. Kini 
komando gabungan Jordania-Irak 

dipersiapkan, mungkin 
akan berada dibawah pimpinan 
kepala staf Jordania, Aly Abu 

Acting menteri pertahanan Irak 

ke Amman. 
Di Jordania mobil? pertikelir di 

tup dengan kain biru. (Ant.-Up) 
Sementars “fu Kementerian 

rin membenarkan berita iang di 
siarkan: radio resmi Inggris. di 
€yprrs, bahwa pasukan2. Inggris 
dan Perantiis hari Senin kemasir 

beribu-ribu orang djumlahnja. 
Tudiuan2 pendaratan pasukan2. 
Port Said, Ismailiah, Svez ditepi 
Terusan Suez. Berita UP “ dari 
Markas Besar PBB menvafakan 
bari Senen, hahwa batas waktu 
12 djam untuk mengadakan pens 
hentian tembak-menembak tanps 
bersjarat di Mesir kini sudah 
lewat tanpa sesuatu diawakar 
Gari Inggris dan Perantjis. UP 
mengabarkan, bahwa delegasi 
Inggris dan Mesir berusaha ke- 
ras menghambat penerimaan 
baik resolusi Kanada guna mem- 
bentuk ..sebuah pasukan2 keno- 
lisian internasioaul” guna men- 
iegah berulangnia permusuhan? 
di Timur Tengah. Koresponden 
K.B. Mesir .,Mid East News 
Agency” mengatakan hari Senin, 
bahwa sebuah kaval pendjeladiah 
Perantjis dari 7000 ton diteng- 
gelamkan hari Senin. pasti waktu 
mendekati Mesir. (Antara) 

DULLES MENDJALANI 
PEMBEDAHAN. 

Menteri luar negeri Amerika Se 
rikat John Foster Dulles akan 

sudah mendarat di bui Mesir: 

  
musuh sedang melakukan serang- | f 

2 7 II Polandia dan disamping itu pun mendjadi pemimpin 

  mendjalani pembebadahan utjus 
buntu jang acute. 

  

  

  
—— MEREKA MEMILIH GOMULKA —-— 

Tapak penduduk kota Warsawa ibukota Polandia jang dengan 
tidak sabar membatja berita koran2 edisi istimewa jang terbit hari 
Minggu petang tanggal 21 Oktober jbl, dimana diumumkan hasil 
pemilihan reorganisasi pimpinan partai komunis Polandia, Dalam 
surat2 kabar tadi diumumkan, bahwa Vladislav Gomulka telah di 
pilih mendjadi sekretaris pertama sentral komit€ partai komunis 

landia. Dalam suatu rapat umum jang diadakan tanggal an 
ber itu d'uga (lihat gambar bawah). Gomulka pyn mendjandji 
akan diadakannja pemilihan umum jang demokratis di Polandia 

mendjelang hari Tahun Baru jad. 

P.B.B. Setudju Supaja 
Russia Hentikan Sera- 
ngannja Ihd Hongaria 
Medjlis Umum P.B.B. Setudjui Resolusi 
Amerika — Blok Asia-4Afriza Blunco 
SIDANG DARURAT Madielis Umum PBB malam 

menjetudju: resolusi Amerika Serikat supaja Sovjet mengh 
serangannja di Hongaria dan menarik mundur pasuka 2-nja dari 

Hongaria. Dalam pemungutan suara tadi negeri2 Asia/ Afrika 
menjatakan blangko. Resolusi A.S. tsb. disetudiui dengan 59 Ta 
lawan 8 anti dan 15 negeri Asi2/Afrika abstain. arg 

Jang setudju adalah: Spanjol,ydung Putih itu memutus 
Muamihai, Turki, Afrika Selatan, |paja: 1. penarikan Pe 2 
Inggris, Amerika Serikat, Uru-|kan Sovjet dari He AT 
guay, Venezuela, Argentina, Aus | memberikan hak menenguka Aa. 

tria, Australia, Beigia, Bolivia, Isip” diri sendiri kepada Ta 

Up). 

Senen 
entikan 

    

Brazilia, Kambodja, Kanada, j is ap 
Chili, Taiwan, Kolombia, Kosta EA Mesntara 
Rika, Kuba, Denmark, Rep. Do-| 
minika, Ekuador, El Salvador, 
Ethiopia, Perantjis, Junani, Gua- 
temala, Haitim, Honduras, Islan Siapa Mau 

   

dia,. Israel, Italia,  Liberia, Lu- - | 
xemburg, Mexico, Belanda, Ni- N ik H d i? caragua, Norwegia, Pakistan, a ( 
Panama, Paraguay, Peru, Philipi Beberapa n 
na, Portugal. Bagi # clamar2 

— 

    

  

Jang anti adalah | Rumania, 

Ukraina, Uni Sovjet, Albania, Hadji 1957 "3 
Bulgaria, Byelo-Russia, Tjekos!o- BRA A PA AA 

wakia, Polandia dan jang blang- BERHUBUNG pendaf. 
3 1S ae A/A Jalak” Saudi | titan pelamar fjalon untuk 
Mn an On To Pa | musini “hadib 57, ag aan d 
Arzbia, Sizia,- Jaman, YugOsla-| agir tiara pela Ig 8 

a. Afchanistan, Birma, Cey'on, fnstruksi-Bersima Kementerian. 
Mesir, Finfandia, INDONESIA.) Agania dari Kementerian Dalam: 
Irak, Jordania, Libia, Nepal dan 

India, sedang. Hongaria, Laos 

dan Lebanon tak hadir 

sidang. 

Reso'usi. Amerika Screkat itu 

i irania menghendaki: 1. pe- 

jarikan pasukan2 Sovjet. 2. pem 

sentwkan sebuah badan untuk 

yelidiki keadaan di  Honga- 

memperkokoh hak rak- 

untuk ikut serta dalam. peme 
rintah jang “bertanggung djawab 

untuk memenuhi fjita2 mereka. 

4. mengirimkan bantuan  bersi- 
ft kemanusiaan. 

Sidang darurat Madielis 

Umum. diatas diadakan atas sa- 

ran delegasi Amerika Serekat, se 

telah Sovjet mem-veto resolusi 
AS di Dewan Keamanan. 

Sementara itu presiden Ameri- 
ka Serekat, D. Eisenhower, hari 
Minggu telah mengirimkan pesan 
jang mendesak kepada PM So- 
vjet, Nikolai Bulganin, minta ke 
padanja supaja pasukan2 Sovjet 

dalam 

  

—   

  

2 
3. 

at 

    

   
   

ditarik dari Hongaria. nur, Perwakilan PHI” Nae 13 " 
Kawat tadi dikirimkan, setelah | Pembantu Perwakilan PENS, 

Ike Mingpu sore berunding de- paten dan Kantor Ueoes "Aga 2 
ngan pendjabat menlu AS. Her- Ima kabupaten. : st Gg hara 
bert Hoover dan direktur djawa- 
tan intelegence Allen Dulles. Da 
lam statemen resminja Ike kata 
kan, bahwa konperensi di Ge- 

  

dan 6970 — 560.   siapakah tjalon jang akan dima- | 
djukan oleh PNI dan partai2 lain ' 
nja untuk Gubernur Kalimantan 
Selatan. $ 

NU wilajah Kalimantan Timur 
kabarnja memadjukan tjalon resi 
den A. P. Pranoto untuk Guber- 
nur Kalimantan Timur,   POLISI Djakarta. Raya hari 

Djum'at dan Sabtu pagi jbl. ber- 
turut2 telah melakukan tindakan 
penangkapan atas diri 38 orang, 
terdiri dari 3 orang grosir beras 
besar didaerah Djatinegara dan 
Tanah Abang dan 35 orang pe- 
dagang beras diberbagai tempat 
di Djakarta Kota. Demikian me- 
purut keterangan Kepala Reserse 
Kriminil Kepolisian Djakarta 
Raya PKB Sa'ud, Sabtu siang 
kepada wartawan ,,Antara”. 

495 Orang pedagang beras tsb., 
dalam hal ini dituduh telah men 
djual atau mentjatutkan D.O. be 
tas USA dari JUBM kepada 3 
grosir beras di Djatinegara dan 
Tanah Abang itu. D.O. beras 

jang ditjatutkan itu  seluruhnja 
meliputi 474 ton beras jang mem 

sunjai harga gelap dipasaran !k. 
Rp. 700.000.— 

Dalam perbuatannja — mentja- 

tutkan D.O. beras tsb., menurut 

keterangan selandjutnja, peda- 

gang2 beras .itu mendapat ke: 

untungan antara 50 — Rp, 80,— 

kwintal, (Antara),     
  

. Dalam, pada itu Masjumi wila- 
jah Kalimantan Timur mentjalon 
kan residen Afloes utk Gubernur | 
Kalimantan Timur, 

Dari kalangan PNI belum dike 
tahui siapakah tjalon jang “akan 
dimadjukannja utk Gubernur. Ka- 
limantan Timur. 

Tjalon utk Gubernur Kaliman- 
tan Barat satu2nja jan terde- 
ngar dimadjukan hanja' Mozani 
A. Rani, tjalon dari Masjumi jg 
kabarnja mendapat dukungan da- 
ri partai2 lainnja di Kalimantan 
Barat (Antara). 

  

KOTA PAKISTAN TIMUR 
PEMOGOKAN UMUM DI IBU- 

SEBAGAI PROTES THD 
AGRESI INGGRIS- 

PERANTJIS. 
Sebagai hasil seruan para maha 

siswa di Dacca, Pakistan. Timur, 
maka Saptu telah berlangsung pe 
mogokan umum dikota paling be- 
sar di Pakistan Timur ini, seba- 
gai protes terhadap agresi Ing- 
gris-Perantjis terhadap Mesir. Ka 
um demonstran. telah membakar 
kantor dinas penerangan Inggris, 
Polisi dalam usaha menahan ka. 
um demonstran tadi telah memper 
gunakan tongkat? hingga bebera- 
pa orang mendapat luka?. Djum- 
lah demonstran — ada beribu-ribu 

ekspor seluruhnja). 

Arti Terusan Suez Un: 
tuk Export & Import 

46 pCt. Dcerl Djumlah Import Indonesia 
Harus Melalui Terusan Itu 

MENURUT MINGGUAN keuangan dan ekonomi ,,Keesing”, 

arti terusan Suez bagi lalu-lintas perdagangan Indonesia 

bahwa djumiah impor Jndonesia jang diangkut dengan melalui 
terusari Suez tian tahunaja meliputi 4690 dari seluruh impornja, 
Gan untuk eksnornja 4570. Untuk India dan Pakistan arti terusan 
Suez tersebut ialah, bahwa prosentase impor-ekspor negeri 
jang diangkut melalui terusan Suez masing2 adalah 7299 — 61 

ialah, 

tsb. 

. Untuk negara2 lainnja arti Suez bagi lalu-lintas impor-ekspos 
itu adalah sebagai berikut: (prosentase dari djumlah impor dan   

   
    

Negeri No. 7/1956 
Oktober 49356, maka Kam 
sat PHI Bagian Penerangan me 
pandang: perlu untuk mengemu- 

dari isl 

1d 

kakan -hal2 jang. pentin 
instruksi dp 2 sbb, 

Kepada mereka jang : 
Hadi” tetapi. berwlnt ut Aa 
ngantarkan isterinja/ muchrimnja 
jang belum menun 
badji, diizinkan mendaftarkan 
diri sebagai pelamar ha: ang 

Jang dimaksud « 1 2010 

ngan pegawai negeri, jaitu terma 
suk djuga pegawai otonom, kepa 

la desa, Angkatan Perang dan 
pensiunan. Mereka ini, tidak per 
lu mendaftarkan dikantor kelura 
han dan ketjamatan, melai 
mendaftarkan i 
ten/ kotapradja, 
djat dengan itu, dengan 
” y Pe oa 
(dua) buah pasftoto. untu 2 

sud melamar Menn An mak 

dii. Surat permohona, t
sb nd 

sannja disampaikan uas “had 

menteriannja jg bers Kuta. s3 

menterian Agama | “Gabe 
  

Guna keperluan pend: 
masing2 pelamar Ga an 
ru, baik dari rakjat umum atay 
pun dari pegawsi negeri. harus 
menjediakan  sedikitnja g (iste 

pan) buah pasfoto, sedang bagi pelamar hadi Halo Had sedikitnja ' menjediakan an 
buah. pasfoto. kan 2 (dua) 

Pelamar tialon hadi: Ta (3 
dak akan mendapat Hi, Tan 
ngan pelamar hadii baru (mc I) dari lurah pada waktu paka 
langi pendaftarannja untuk aa 
sim hedii tahun 1957 
reka tidak menundjukkan Tn 
TH is dikeluarkan ch Pa 
Oleh sebab itu, kepada ta HI, $ 
ig belum memegang KIP 
gera memintania kepada 
tempatn'a. RA 

Pendaftaran untuk Dis, 
Ma dimulai 

er 1956 di'utup-tpt, 
ber 1956. Sedang tao 
wa aa na dimulas 
pember 6 ditutup 18” ri 1957. TN 

Pendielasan sela 

- 
PHI di 

k Di 
tel 1 Nopem 

Desam - 

: Tijanai 

Impor Ekspor : : ndiutnia mena, 
Australia SN Sea nai hal ig tsh. ega mnenge 

Sailan 5056 7396 hubungan | dengan enda 
Selandia Baru 5965 7705 dapat dintnta mede an 
Inggris 27 3076 mononra as Kaston Upah ha Neanand 1106 1095 ma dan PHT setempat, Ma 1 

Denemarken 2Fo 3 96 : 
Perantjis 2296 85 PASUKAN AUSTRArIA 
Djerman 1076 870 TIDAK KE SUEZ 
Junani 5 Ih 2 Fo Kabinet Australia ik 
Italia 8 Yo 1 Ib bitjarakan soal mengirip, TO 
Norwegia 3 Fo 46 kan-pasukan Australia ke pasu. 

Portugal 1496 1096 demikian hari Sabtu da) 
Spanjol 1396 47 oleh Menzies, “perdapa AAA 
Swedia 7 Io 5 Io Australia, "4 menteri 
  

SEORANG djuru bitjara mili- 
|ter Amerika Serikat pada Minggu 
malam mengatakan, bahwa ang- 
katan darat, angkatan laut dan 
angkatan udara Amerika Serikat 
akan mengadakan latihan setjara 
besar?2an di Timur Djauh pada 
kermulaan Nopember ini. 

Djuru bitjara itu mengatakan, 

bahwa latihan2 itu akan dipim- 
pin oleh letnan djendral Frederick 
Smith Junior, komandan angkatan     orang. (Antara), udara 50 Amerika Serikat, 

Ditambahkannja, bahwa untuk 
mempergiat latihan2 diudara oleh 
kesatuan2 angkatan udara, angka 
tan Jaut dan marine Amerika Se- 
rikat, didalam latihan2 itu djuga 
akan dilakukan pengangkutan me 
lalui udara pasukan2 dari resimen 
penggempur, pertahanan di darat 

dan melatih pertahanan daerah2 
jang ada dalam pengawasan Ame 
rika Serikat terhadap  kegiatan2 
musuh buatan, but akan membatasi di 9 : € atasi din maan 

Djuru bitjara itd mengatakan, | lajah mereka masing pada Wi 
bahwa ,fihak penjerang” akan terldjuru bitjara tadi, (Ant Sa Antara), 1 

. 

| “ 
' 

i 5 
pang dan Kore 

Amerika Akan Mengadakan Latihan 1 
Perang Besar2an Di Timur Dj Djauh 

diri atas pesawat? pen, 

je gas, pesawat2 pelem 
skwadron penggempi Pa 
pengangkut ada Dena YA 

jang berpangkalan dikapat? Ae 
jang ditempatkan di Tittar CU 

Aga me Kap bitjara In Tn 
kan ari tentara Pertaha Ka 

a Selatan 
akan ikut serta dal 
itu, walaupun kedua 

par bom, 

5 dju 
am, Tatihang 
Ticgeri terge: 

Bg “Ia 

ibadah - 

pur pan 00 

ag
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MIMBAR INDONESIA 
Berhaluan Nasional Luas! . 

SIAL, dan KEBUDAJAAN, 

AN REDAKSI: 
usti Majur, Darsjaf Rachman, Sumantri 

PENASEBAT, "0: 
oto, Prof. Mr. Dr. Supomo. 

N UMUM: 

Rp. : 12, — 

Rp. 70,— 

Rp. 135,— 

. Aa AA AL AL 

Parlemen R.I. 
miliki, tebal 440-halaman, memuat 

60 anggota2 Dewan Perwakilan 

engan gambar mereka masing-masing. 
   

   

   

    

   

  

   

lemen Mr. Sartono dalam kata sambutan- 
tut dimiliki oleh para Anggota Parlemen, 
Pemimpin Partai/Organisasi Rakjat dan 
ruh perhatian terhadap pekerdjaan par- 

  

h arlaungan, press-officer parlemen, dengan 
bahan2 jang lengkap dan jang bisa dipertjajai. $ 

HARGA 3 Rp.25— — Ongkos kirim tertjatat tambah 1076. 
Maka pesanlah beramai-ramai dan sekarang djuga, lebih2 dalam 
mendjelang Pemilihan Umum Anggota2 DPRD. 

Badan Penerb t Nas onal 
' Tromolpos 77 — DJAKARTA — Telp. 841 D. 

| 8000 4Maframan Raja 50). 

PAHALA LL LK 

    

  

DIBUKA TIAP - TIAP TGL. 6 OKTOBER 1956. 
i. AUTO MONTEUR”: Garansi 2 bulan tamat, tidak bukti 

uang kembali. Theorie & Praktek bongkar pasang bermatjam 
merk auto. Sudah ratusan ribu jang berdiploma. PN 

SATU2-NJA SEKOLAH JANG KENAMAAN DAN TER- 
SEBAR DISELURUH INDONESIA. 

Tjabang2: SOLO,, dji. Tjarikan 115. 2. JOGJAKARTA, 
djlNgabean 59. 3. PADANG, -djl. Djati 4. BUKIT TINGGI, 
dji- Panorama 8. S' BANDUNG, djl. Kabupaten 82. 6. FLO- 
RES, idjl: Mesdjid 22... 7. TANDJONG KARANG, djl. Lebak 
Budi 46. 8. BATU RADJA, Lorong Aspal 8. 9. TANDJONG 
PRIOK, dil. Enim 2. Pusat: Dijalan Thamrin Udjung Djalan 
Irian Rt. 8. Djakarta. 

JAJASAN YACOUB's COLLEGE 1 
. Djalan Stadion 2 Semarang. 

  

  
GENERAL TRADING SOCIETY N.V. 

- ROLBOX 7, DJAKARTA. PHONE CBR. 5525.     
  

2 Hn 

TELAH DIBUKA MULAI 

2.1 Nopember 1956 
KANTOR PERWAKILAN 

— NN, Pemandangan 
3 Dj. TIENDRAWASIH 50 — TILP. 922 

SEMARANG. 
  

IAI 0 OA A2 LAN La 

unt Lan TA 
“PASTI SEMBUH. Na 

AP — £ s 

PEN aa 
Wali 

SAKIT KEPALA, 
MASUK ANGIN, 

| Panas, SAKIT GiGi.      
: xXY 

ra, sedangkan  Djatim: 

IDjangan. Bikin Panik | Kemerdekaan melawan Belanda, “ 

& 

  

“kalau keadaan 
hadap orang2 jang mau me 

insjafan dari kalangan pedagang 
jang mampu. Sebab 

   

si-pedagang untuk garuk untung 
kemungkinan “kelaparan” na 

  

keadaan ekonomi djadi katjau. 
-bahwa masjarakat j 

  

rah Perantjis 

djanganlah rakjat di-”tulari 

t
 

diselenggarakan Sabtu malam jbl.   
ungangan, organisasi dll. 
Dengan menuturkan tentang ha: 

sil2 perdjuangan SBG dalam la: 
pangan upah buruh jang tertja 
tat suatu kenaikan 1046 diban- 
dingkan pada waktu buruh ha 
nja mendapat upah Rp. 83,70, di: 
tuturkan- pula tentang kemadju: 
an-kemadjuan jang  ditjapainja 
dalam soal tundjangan anak, ra | 
tificatie, djaminan sosial dls. Su: ! 
ikindar Hadisiswojo seterusnja me 
'ngemukakan bahwa anggauta SBG 
kini. telah meningkat sampai 4 
kali dibandingkan pada waktu ta 
hun 1950 atau  mentjapai angka 
305.000 orang anggauta dan mem 
punjai S1 tjabang diseluruh Inda 
nesia. 5 ' 
Kemudian dituturkan tentang 

keputusan2 jang diambilnja oleh 
kongres jang 'al. dikatakan, sup4 
ja Tambang minjak Sum. Utar: 
dikuasai Pemerintah, pula NIVA 
sebagai badan jang membagi dar 
mengurusi gula. Dengan mengu- 
asai NIVAS, maka . Pemerintah 
akan - dapat hasil tambahan LK. 
870 djuta rupiah setahunnja. Hen 
daknja Pemerintah dapat mengo- 
per 12 perusahaan paberik gula, 
dalam mana Pemerintah mempu- 
njai saham: Dengan berbuat demi 
kian, Pemerintah akan dapat me 
nambah penghasilannja L.k. 
djuta rupiah lebih tiap tahun: 
djuga paberik2 gula jang sudah 
habis kontraknja supaja dapat di 
kuasai dan memberi larangan pu 
la kepada mereka untuk mentje 
gah pengiriman uang. keluar ne- 
geri. Djika tenaga ahli dibutuh- 
kan, Pemerintah dapat mendatang 
kan tenaga2 itu dari negara2 sebe 
lah tangga. Konggres SBG memu 
tuskan pla menjokong perdjuang- 
an rakjat Mesir sekitar nasionali- 
sasi Terusan Suez dan mengutuk 
negara? Israel, Perantjis dan Ing 
geris sebagai ' negara2 - agressor. 
SBG . menghendaki soal: Suez itu 
Gapat diselesaikan! dengan: djalan 
Dara: note eta 

Selandjutnja Sukindar mengemu 
kakan tentang hasil2 jang ditja- 
painja dalam lapangan .kebudaja 
anjolahraga jang mulai digiatkan, 
Selama diadakan konggres telah 
diselenggarakan pertandingan2 se 
pakbola antara SBG Djateng, Dja 
'tim dan -.Djabar jang ' achirnja 
SBG Djateng keluar sebagai djua 

mendjadi 
Gjuara pula dalam pertandingan 
bulutangkis. SBG pun mendesak 

  

£ kepada Pemerintah supaja | UUD: 
"no. 16M 951 dihapuskan,. karena 

bunji undang2 tersebut dikatakan 
mengekang hak demonstrasi dls. 
jang merugikan kaum buruh pada 
umumnja. Mengenai paberik2 gu 
la Tjolomadu jang ditutup dapat 
dibuka kembali, sedangkan Pabe 
rik Gula Pakis segera dapat di 
kerdjakan kembali. Achirnja di- 
tuturkan susunan putjuk pimpin- 
an DPP. SBG jang. terdiri dari 
sdr.2. Sukindar Hadisiswojo, se- 
kretaris umum, Sukirno dan. Wan 
dojo, wk. sekr. umum I,II dengan 
dibantu sdr.2 Kuswardi, 
A, Subijono, G. Hadisasmito, 
Darmodjo, Budiwijono, Jono. 

, Partai dan SB. 
Dalam kata sambutannja DN 

SOBSI jang diutjapkan oleh sdr: 
Munir dikemukakan tentang 'ke- 
madjuan2 jang ditjapai oleh SBG 
jang beranggauta I.k. 77x dari 
seluruh buruh gula jang ada di 
Indonesia. Ia. mengadjak diada- 
Kannja persatuan diantara kala- 
ngan kaum buruh gula, baik jg 
belum berorganisasi maupun jang 
sudah ada -organisasinja, Dengan 
menuturkan tentang kegiatan? jg 
dilakukan oleh partai dalam mem 
bentuk Serikat2 Buruh dikatakan 

loleh Munir, bahwa SB tidak bo- 
leh mendjadi. onderbouw atau 
bagian dari suatu partai politik. 
Kepada partai2 diharapkan supa- 
ja djangan mengekang buruh da 
lam memilih SB2 setjara rela. 
Achirnja oleh SOBSI dikemuka- 
kan tentang instruksi2 jang telah 
diberikan kepada anggauta2nja 
berkenaan dengan diserangnja ne 
gara Mesir jaitu untuk melantjar 
kan pemboikotan2 seperlunja. Ma 
lam resepsi itu ditutup dengan hi 
dangan2 pertundjukkan Wajang 
Orang Negesti Pandowo. 
REDJOSARI TIMUR AKAN .MEN 

DIRIKAN LANGGAR. 
Atas kerukunan kampung Redjo 

sari I jang mendapat idzin dari 
Pemerintah Daerah K.B.S., tidak 
lama pula di Redjosari Timur I 
akan didirikan sebuah langgar di 

8. 

  atas tanah jang luasnja 52 m2. 
Untuk menjelenggarakan itu kini 
terbentuk Panitia jang diketuai 
oleh sdr. Soenoto dan sdr. Moes 
tafa dengan dibantu beberapa 

—— — - Dalam menghadapi kegentingan di Yimur-Tengah de- 
wasa ini, jang sedikit banjak. djuga akan Pa 

(Inja dilapangan perekonomian dinegeri kita, 
Perekonomian maupun Dekan ang telah men 

' tegas, bahwa "hamster-verbod” — 1 ang) 

. masih tetap berlaku, Bahkan Djaksa Agu: Naga Dtap Hand ai 
kan instruksi umum kepada kedjaksaan2 seluruh Indonesia — ini 

memaksa —, agar mengambil tindakan? tegas ter-, 

keadaan jang genting ini. Pun kementerian, Penerangan telah ber- 
| seru kaan pers agar mensinjalir adanja spekulan2 
| — — — Peringatan? pemerintah demikian itu 

| sambutan jang baik dari masjarakat. 

lazimnja jang mul 

sjarakat ikut kedjangkitan "penjakit menimbu Mn Ten Rea an 2 nd Hendi 1 

Disdik pgrik, Pan, wedi 3 aa 'os, mr, Ruttner dan Jugas. Gambar kanan adalah Toko Bata jg 
Saru tersebut, jang merupakan salah satu toko jang modern dan 
rrtistik serta menambah kaindahan kota Semarang. 

ng panik, terutama kalau sudah terdesak so 

“perut, mudah menimbulkan hal-hal jang tak terkendalikan, Sedja- 
ketika mentjetuskan revolusi akibat rakiat jang kela, 

paran dalam tahun 1789 tjukup memberi bukti. Maka seruan kita, 
penjakit menimbun” |!!! 1) 

Tai ag $ " 

S5G Meagutak Agres- 

3eberapa Keputusan Penting Diombil Oleh 
Conagres 58G e VII Seluruh Indonesia 

KONGGRES KE van s Ane kai PA YRGA tgn Aden ae aaaN dalam 
Kabinet baru jang terbentuk setelah pemilihan un 1. Kat Ih 

ini jai yu, jaitu untuk melaksanakan, pembatalan 
Ka Naa ANN Na Sola bangga" donatat, demikian 

idato Sukindar Hadisiswojo selaku : 5 ( 1 

DP. SBG pada malam resepsi penutupan konggres ke VII SBG jang 

senian Bodjong Semarang jang mendapat perhatian besar 

empunjai pengaruh 

mengeluarkan ii 

  

(larangan | 
    

    keuntungan diri sendiri dalam 

nikian itu, 

itu wadjib mendapat 
| Terutama : diharapkan ke- 

dan djuga sementara orang-orang | 

   

  

besar dan si-kaja untuk mendjaga 
sifat rakusnjas mudah sekali ma- 

un” ini. Akibatnja 

EsAaka 

Kaum buruh 

a.l. 

sekretaris umum dari angg. 

dengan bertempat digedung Ke- 
dari pada 

   
da 

— 
EN 

SIARAN RADIO R. I. 

  

SEMARANG, 7 Nop. 1956: 
Djam 06.25 Piano Medley. 06,30 

Rajuan pagi. '07,10.Orkes Guma- 
rang. 07,309 Gamelan Bali. 13,15 
Enam Serumpun. 13,45 Orkes Pur 
ba. 14,10 Musik Barat. 17,00 Ta- 
man Kusuma. 17,30 Rajuan Pe- 
tang. 18,15 Irama "Hawaii. 18,30 
Ruang Kesehatan Tentara. 18,45 
Irama Hawaii (andjutan). 19,30 
Tepatkah...... 2 20,30 Krontjong 
Malam. 21,00 Santapan Rochani. 
21,15 Gending2 Semarangan. 22/15 

Ja pikiran menimbun 
barang adalah kedua golongan ini. Masjarakat ketiil biasanja tidak | 
akan kuasa untuk melakukan pembelian2 guna ukan pembelian? guna ditimbun. Tapi / 
kalau gedjala2 penirsbunan sudah dimulai oleh kedua golongan ini, 

    

   

    

   

    

   

    

   

Disebelahnja kelihatan anggauta2 

      

— PEMBUKAAN TOKO BATA — . 
Hari Sabtu malam 'jbl. telah dilakukan upatjara pembukaan Toko 
3ATA di dil. Bodjong. Sebelah kiri tampak ibu Hadisubeno Sosro 
verdojo sedang menggunting pita tanda dibukanja toko tersebut. 

    

  

    

direksi Bata antarania mr, Bar-   (Foto: Siguntang) 

  

Dan Bekas 

BERHUBUNG DENGAN 

Toko ,,Bata” 
Perindah Dja- 

lan Bodjong 
Machrus”BahagiaKa- 
rena Sudah Batja 
»Susra | Merdeka" 

Terlebih Dulu 
»TJEKLIK....”, pita: jang me- 

lintang dipintu depan digunting 
oleh Ibu Hadisubeno dan berdu- 
jun2lah para tamu "masuk keda   Santiswaran diseling Motjopat. 

23,30 Penutup. 

SURAKARTA, 7 Nop. 1956: 
jam 06.10 Lagu2 Langgam 

krontjong. 06.30 Sekuntum Melati. 
07,20 Irama Hindustani. 07,30 In- 
strumental ringan. 07.45. Lagu2 
dari Texas. 13,10 Klenengan dari 
Puro. 14,10 Klenengan dari Puro 
(landjutan). 17.00 Ruangan JPAT. 
17,40 Varia. Djawa Tengah. 17,50 
Sendja mendatang. 18,15 Ruang 
an A.P..19,30 Imbauan malam, 
19,45 Kontak dengan pendengar. 
20,30 Lagu2 Maluku. 21,20 Klene 
ngan Malam. 22,15 Klenengan Ma 
lam (landjutan) 23.30. Penutup. 

JOGJAKARTA, 7 Nop. 1956: 

lam toko. Saat jang bersedjarah 
bagi perusahaan sepatu Bata itu 
tertjatat pada hari Saptu tgl. 3 
Nopember djam 18.00 ketika toko 
Bata jang baru di Bodjong 14 
Semg. diresmikan. Dibawah sinar 
lampu jang terang benderang, 
ruangan toko jang telah teratur 
rapi itu penuh dengan karangan 
bunga. 

Segera sesudah para tamu. ma- 
suk keruangan toko, berpidato- 
lah Ketua Dewan Pengawas Bata 
seluruh Indonesia Mr. J. Bartos 
jang djuga. merangkap Ketua se 
mua “paberik2 dan toko2 Bata di 
Asia, Australia dan New Zealand. 
Sesudah pidato pembukaan itu 
lalu sambutan - dari Patih Iskan- 

Panitia Penjokong 
Perdjoangan Mesir 

Dibentuk Dengan Dukungan 177 Organi- 
sosi Pemuda Pelsdjor - Mahasiswa - Buruh 

maka rapat,77 organisasi pemuda, peladjar, mahasiswa, wa 

uita, buruh, bekas pedjuang dan lain2 lagi jang diadakan di 
Sedung Pemuda Djakarta Minggu sore telah mengambil ke 
putusan untuk mengadakan rapat raksasa dan demonstrasi se 

agal pernjataan solidaritet kepada perdjuangan rakjat Mesir. 

Djam 06.10 Bonangan pagi. dar selaku wakil Walikota Semg. 
06.35 Tjlempungan pagi. 07,20 Singkat pidatonja pak Patih, dan 
Tjlempungan . pagi (landjutan). pada achir kata ia harapkan, su: 
13,10 Lagu2' Melaju. 14,10 O. K. paja Bata dapat mendjual sepatu 
iTunas. Irama, 17,00. Taman: Kepan jang baik dengan harga jang mu, 
duan..:17,40 O.. H- Natsepa. 18,15 rah. Kemudian "berpidato bertu- 
Hidangan .Sendja. 18,30. Peladja- rut-turut : J.. Ruttner' Direktur: to 
ran Lagu ae 1940 Dwi Gitar. ko Bata di Djakarta, Jugas Ma- 
120,30 Penawar Duka. 21,15 Ruang naging Director Bata di Asia dan 
an Djapendi. 21,390 Manasuka utk Malaya, dan tn. Kent. Managing 

Kusno - 

A.P. Kita. 22,15 Manasuka untuk 
A.P.. Kita (landjutan). - 23,00 Pe- 
nutup. 

DJAKARTA, 7 Nop. 1956: 
Waktu - Ditjetak. Atjara Belum 

Datang. : 

TJIREBON, 7 Nop. 1956: 

Director Bata di Australia. ' : 
Sesudah itu atjara bebas. bagi 

para tamu - dan tempat untuk 
,angin2”' jakni' diruangan bela- 

toko, dibawah udara terbu 
ka. Djuga tidak sedikit jang naik 
keruangan “atas menindjau ruang 
ijang digunakan “ tempat tinggal 
'sdr. Abas jang memimpin toko 

" Djam, 06.10 Orkes Melati. 06:35 baru itui :Dalam. pada 'ita. djuru? 
Kemponis . dan . tjiptaannja. ' 07,10 
Langgam gembira. 07,40 Reog. Su 
'kabumi. 13,10 Irama Trio. 13,40 
Orkes Musette dll. 14,10 Kwartet 
Sudharnoto. 17,60 Dongengan utk 
kanak2. 17,30 Siaran A. P. 18,15 
Dunia Olahraga. 18,30 Trio Tapa 
huli. 19,20 Tin Pan Alley Medley. 
19,39 Orkes Serodja. 20,15 Alam 
Minangkabau. 20,30 Pilihan Pen- 
dengar. 21,15 Gamelan Sederhana. 
22,15 Gamelan Sederhana (landju- 
tan). 23,00 Penutup. 

  

STATEMENT GPS TENTANG 
AGRESSI DI MESIR. 

Gerakan Pemuda Sosialis Sema 
rang dalam statementnja tgl. 3/li 
ini telah mengutuk perbuatan Ing 
geris, Perantjis dan “Israel jang 
dikatakan. dengan  kesombongan- 
nja akan kembalikan pendjadjah- 
an di bumi jang sudah merdeka 
dan berdaulat seperti Mesir itu. 
Negara kita, berkata statement 

itu, sebagai pelopor dan penegak 
konperensi Asia—Afrika harus be 
rani menundjukkan sikap jang 
djantan. terhadap ke-3 negara itu. 
Giandjurkan: agar segenap patriot 
patriot Indonesia — terutama pa 
ra pemimpin jang diharap membe 
ri teladan akan persatuannja —, 
supaja menginsjafi — dan bersatu 
dalam membela perdjuangan Me- 
sir ini, Achirnja diperingatkan 
adanja sekutu Inggeris. jaitu Be- 
landa jang masih mendjadjah Iri- 
an Barat dan apabila tindakan ke- 
tiga agresor diatas dibiarkan sa 
dja maka akan lebih hebatlah 
pula tindakan Belanda itu terha- 
ar kita. Demikian a.l. statement 
GPS. 

BUKU PEDOMAN PTT. 
Pihak PTT kabarkan, bahwa 

(kini telah dikeluarkan buku Pe 
|doman PTT th. 1956 mengenai 
pos telegrap radio. Buku tsb. har 
ganja Rp. 15,— dan dapat dibeli 
di. kantor2 pos/pembantu/tambah- 
an setempat. , 

ip 

potret dan: djuru kamera dari 
PEN sibuk mentjari sasaran? utk 
diabadikan. 

Dapat ditambahkan pada SXat 
pembukaan toko sepatu Bata sini, 
oleh Direksi Bata telah dipersem 
bahkan sebuah karangan bunga 
anggrek kepada Ibu Hadisubeno 
isteri Walikota guna menghormat 
kedatangan beliau jang telah me 
resmikan pembukaan ini. Kara- 
ngan bunga ini disusun oleh pe- 
rusahaan bunga “Veronica” dan 
benar2 merupakan karangan bu- 
nga jang indah, mempunjai kom 
posisi dan perpaduan warna jang 
harmonisch, serta djuga menda- 
pat pudjian dari pihak Direksi 
Bata sendiri. 

Machrus jang beruntung. 
Ditengah2: ramainja orang” ber 

suka ria di toko Bata itu, datang 
lah seorang anak dengan memba 
wa ,,kuntji Bata” agak besar. ter 
bikin dari kaju. Kuntji itu terda 
pat pada Ballon Rezeki jang di 
lepaskan oleh Bata pada tgl. 3 
Nopember siang. Machrus, demi- 
kian nama anak jang berusia 12 
tahun itu, waktu berangkat seko 
lah didekat mesdjid besar telah 
tahu ada sedjumlah ballon2 gas 
akan turun ketanah. Dengan ka 
wan2nja ia mengedjar ballon2 itu. 
Machrus jang sebelumnja telah 

membatja harian ,,Suara  Merde 
ka” tentang akan adanja ballon2 
rezeki dari. Bata, dimana djuga 
didjelaskan bahwa siapa jang me 
nemukan ,,kuntji Coupon” akan 
diberi hadiah berlaku lebih tjer 
dik dari kawan?nja. Dalam ra- 
mai2 merebut ballon2 jang dide 
kat mesdjid besar itu, ia sibuk 
mentjari dimana letak kuponnja 
jang berhadiah., Keinginan mere-. 
but ballonnja dikesampingkan dan 
ia berusaha mendapatkan kuntji 
itu hingga berhasil. Demikianlah 
berkat. membatja ,,Suara- Merde- 
ka” Machrus achirnja berhasil 
dapat hadiah sepatu Bata jang 
termahal harganja dan sebuah bo 
la. Machrus adalah anak: Kp. Ba 
ru Petekan Semarang. 

  
. nita Australia 

        

orang lain. 
langgar itu ditaksir Lk. Rp. 20. 
000,— dan akan dikeluarkan su- 
rat mentjari dermaan jang sudah 
mendapat idzin pula dari fihak 
jang berwadjib. Diharapkan um- 
mat Islam di Semarang dapat 
membantunja usaha tersebut. 

OTT 

        

   

BATUK, KERING, ANGIN 

DAN PILEK. 
SESEK NAPAS, 
PERUT MULES, 

  

POLISI JG LANTJANG 
TANGAN. 

Dalam sidangnja pada tanggal 2 
Nopember Pengadilan Negeri Se- 

  

    
PERUT KEMBUNG DLL. 

' : DLL. 

BAT GOSOK BALSEM 

  

'pama kedua orang pegawai terse 

“dilakukan oleh Herman Subroto 

marang telah mendjatuhkan huku 
man ,,dengan sjarat” 3 bulan pen 
djara, dengan masa pertjoebaan 2 
tahun terhadap Herman Subroto 
anggota Polisi Negara Semarang. 
Ia dipersalahkan telah mengania- 
ja 2 orang pegawai Kantor Peni- 
lik Sekolah Rakjat Semarang dgn 
djalan memukuli mereka dgn ro- 
tan. “ 
Supardi dans Kasmin, demikian 

but, oleh dinasnja telah disuruh 
mengambil uang di Kas Negeri se 
djumlah Rp. 12.878,— tetapi kepa- 
da dinasnja belakangan dilapor- 
kan, bahwa uang sedjumlah itu 
hilang diserobot ditengah .djalan 
Soal tersebut kemudian mendjadi 
perkara polisi. 6 
Dalam pemeriksaan polisi jang 

tersebut Supardi dan Kasmin me- 

Biaja mendirikan Ban djir i 3 Ber as Santi- 

kan Di Djawa Tengah 
MENJAMBUNG BERITA tentang usaha2 Gubernuran Dja- 

wa-Tengah untuk menekan harga beras, lebih djauh ,,Antara” 
memperoleh berita, bahwa pihak JUBM pusat telah menjetudjui 
permintaan Gubernuran Djawa Tengah untuk memperoleh beras 
Birma dari Djawa Timur. Sebagai dikabarkan, berhubung lantjar- 
nja pembelian padi Pemerintah di Djawa Timur jang membawa 
pula kelantjaran pembagian beras jang diusahakan oleh pihak 

JUBM, maka beras suntikan jang didatangkan dari Birma kurang 
disukai oleh pemakai. 5 

Menurut - keterangan, persetu-kan  dipelabuhan Medan,  Tan- 
djuan isb. kira2 akan ' meliputi | djung Priuk dain- Tandjung Pe- 
diumlah lebih kurang  10.0001 rak. 
ton. 

Sementara itu kini sedang ber 
labuh di Semarang sebuah kapa! 
ig bernama "Tadjuri” ig memba 

Apa jg menjebabkan ke 
naikan harga beras di 
Djateng ? 

Idi Magelang, tgi, 

wa 4.000 tor beras untuk Sema 
rang dari Rangoon. 

Lebih djauh diterima berita. 
b:hwa pihak Gubernuran Djawa 
Tengah bagian Sosial Ekonom! 
kini sedang berusaha untuk men 
dapatkan beras suntikan jg dida 
tangkan dari "Amerika. Sebagai 

Tentang membubungnja harga 
beras didaerah Djawa Tengah 
Antara memperoleh, keterangan, 

slain disebabkan karena larang 
n bhekerdiania ,,mesin penjoso- 

han” jang -berachir pada bulan 
Nopember 1956 tidak diperpan- 
Aas .pun disebabkan karena   njatakan seperti apa jang dilapor 

kan kepada dinasnja tsb diatas te 
tapi keterangan tersebut tidak di 
pertjaja oleh Herman Subroto, 
anggota polisi ini kemudian mela- 
kukan penganiajaan terhadap ke- 
dua terdakwa. 7 
Didepan Hakim polisi Herman 

membantah keterangan kedua sak 
Si tersebut, 
Djaksa atas kesalahan terdakwa     

  

i Semarang: pada Toko2 Obat Mn Ta 
ENG. DIIN HOO Pekodjan, ENG TAY HO Pekodian dan 
Gg. Warung, HUAI AN TONG Gg. Warung, THAY AN 
Mataram, TIIE AN HOO Gaplekan Kidul, Pekalongan. 

  

    

(Chusus untuk ,,Suara Merdeka”) 
SEMARANG, 

  

dikethui beras2 ig didatangkan 
dari. Amerika itu tidak ada jg 
di'urunkan . dipelabuhan  Sema 
ron9, dan sebagian besar diturun 

spekulasi dari pihak - pedagang 
jang dipengaruhi oleh larinia be- 
asa tuton kekota2. Seperti dike 
ahui beras2 pembagian jang be 
“ia beras Birma itu tidak lang 
un3z dimakan oleh mereka jang 

«yen 'anatkan beras2 itu 

  ngngngag ag ng 

HARGA EMAS. 

5 Nop. 1956: 

Rp, 52,—| melainkan ditukarkan dengan be   
  

: d 2g. 24 karat: djual 
Toko HONGKONG Batang. PO SEN TONG, Tegal. itu taainja telah menuntut huku- beli... Rp. 5l—Ias tuton. den beras Birma itu Han 5 : : man pendjara selama 2 bulan. 22 karat: djual... Rp. 46,—|: in Ikodekat : 

Ab Ah: Da ge KMBNNANNINA (Antara), : Eli ee Rp 44— mengalir kedesa2. (Antara). 
hb ka. 3 

diksta2, 7 

1 

f 

Pedjoang 

kegentingan di Timur Tengah, 

Menggerakkan dan mengorga- 
nisasi pengumpulan obat2an dan 
darah untuk dikirim ke Mesir. 
penjusunan sert. pengiriman pa 
sukan sukarela ke Mesir serta 
mengeluarkan uatu  pernjataan 
jang pokoknja mengutuk angres 
sor Inggeris, Perantjis dan Israel 
dan menjatakan solider pada rak 
jat Mesir. : 

Rapat tsb. diidakan dalam su 
asana jang hangat mulai  djam 
17.00 sampai dengan 22.00 dan 
sebagai pelaksanaan dari semu: 
putusan itu telih dibentuk suatu 
badan dengan nama Panitia Pe 
njokong Perdjuangan Rakjat Me 
sir. Pimpinan dari panitia tsb. 
terdiri dari wakil2 GPII (Gerak 
an. Pemud. Klam Indonesia). W: 
nita Demokrat dan Badan Ker- 
djasama Pemud., dan  Peladjar 
anti gerakan. subversif, masing? 
sebagai ketua dan wakil2nja. 

7 Nopember rapat rak- 
NO kasa, 

Rapat raksasa tsb. akan diada 
kan pada tgl. 7 Nopember djam 
2.00 bertempat di Merdeka Sela- 
tan, Djakarta, dan pada saat itu 
ikan diminta dispensasi dari Ke- 
menterian P.P.GK.: dan Perburu- 
han 'agar seluruh peladjar dan 
Suruh bisa mengikuti rapat rak- 
sasa serta demonstrasi tersebut. 
Pelaksanaan selandjutnja dari 

japat raksasa... tsb, '. diserahkan 
»impinannja  kepada' GPII, Pemu- 
dasRakjat, dan Pemuda Dertokrat. 
“antuk. mengadakan. persiapan2... 

dari 'penjusunan 
lan. pengiriman' pasukan sukare- 
“2 diserahkan pimpinannja | kepa 
la Perbepbsi, Pedjuang” “Islam 
dan Gerprindo, sedangkan  pe- 
ngumpulan “obat-obatan dan da- 
rah 'pimpinannja “diserahkan ke 
sada P.P.I., Gerwani dan #jonja 
Utami Surjadarma. Hn 

Pelaksanaan 

“AG. sPernjataan, 
Setelah menjatakan pendapat- 

nja, bahwa agressi Inggris, Pe- 
rantjis dan Israel membahajakan 
perdamaian dunia, merupakan 
tindakan pengembalian kolonialis 
me dan bertentangan dgn piagam 
PBB, maka rapat tsb. antara lain, 
mentjap Inggris, Perantjis dan 
Israel sebagai agressor, menjata- 
kan simpati sebesar-besarnja ter 
hadap keputusan sidang ” umum 

  

Indonesia Tak Keberatan 
»Konp. Panija Negara" 

  

Dbisdakan D 
Kemungkinan Konpere 

Tanggal 15 November 1956 
PERDANA MENTERI India, Nehru, telah memberita 

hukan kepada Perdana Menier! 

bahwa ia bersedia ikut serta dalam Konserensi Pantjanegara 
Colembo jang telah diusulkan 3 

tjarakan agressi Inggeris, Perantjis dan Israel terhadap Mesir. 

Pjawabar, Nehru -atas usul Jn 
donesia itu telah — disampaikan 
hari Minggu pagi kepada Perda 
na Menteri Ali Sastroamidjojo 
ditempat kediaman Perdan, Men 
teri di Merdeka Selatan oleh 
Kuasa-Usah, India di Indonesia, 
P.L. Bhandari. Pada kesempatan 
itu hadir pula Sekretaris Djende 
ral Kementerian Luar Negeri, 
Dr. Subandrio. 
Dalam djawabannja itu Nehrv 

menjarankan, supaja pertemuan 
negara2 Colombo itu diadakan 
d' New Delhi. 

Didapat kabar, bahwa Perdana 
Menteri Ali Sastroamidjojo tidak 
keberatan, bahwa konperensi ne- 
cara2 Colomho itu akan dilang- 
sungkan di New Delhi, karena 
mengenai tempat ini bagi Indone- 
sia tidak - mendjadi soal. Jang 
penting ialah konperensi itu hen- 
daknja diadakan setjepat mung- 
kin, sehagaimana iang' diterang- 

kan beberapa hari jang lalu oleh 
Menter: Luar Negeri Ruslan Ab- 
dulgani. 

“Tanggal diadakannia konperen 
si itu, belum ditetapkan dengan 
pasti. Perdana Menteri Ali Sas- 
troamidioio pun masih menunggu 
djawaban? ig lebih landjut dari 
negara2 Colombo lainnja,  jaitu 
Burma, Pakistan dan Ceylon. 

Diharapkan djawaban? dari ne 
gara2 Colombo lainnia itu akar 
memenuhi harapan? jang terkar 

      

dung dalam semangat Ban 
dung”, teris''mewa pada waktr 
Mesir sehagai salah s'tu neoari 
anggota Konperensi Asia-A ri 

  

  jg terkemuka, sedang mengalam' 
ugressi. 

Bentuklah 

Pasukan Sa- 

kareia Mesir 
Seruan Markas Besar 
Himpunan Veteran 

Indonesia 

  

MARKAS BESAR Himpunas 
Veteran Indonesia, jaitu sebuah 
gabungan dari. organisasi2 vete- 
ran di Indonesia, hari Sabtu me- 
ngadakan rapat pimpinan harian- 
nja, . untuk menentukan sikap 
organisasi tsb. berhubung dgn 
kegentingan di Timur Tengah 

i New Delhi 
nsl Diadakan Sebelum 

Indonesia, Ali Sastrommid jojo, 

oleh Indonesia Ontak membi   Menurut keteranven? jang di- 
dapat “,,An:ara”, besar. kemung 
kinan Konperensi  Pantjanegira 
itu akan dibuka sebelum tanggal | 
15 bulan ini atxu beberapa hari 
sebelum tanggal tsb. Hal ini akan 
memberi kesempa:an kepada Per 
dana Menteri Ali Sastrceam'djojo 
untuk menghadiri dula pembuka 
an Konstituan'e di- Bandun, pa 
da tanggal 10 Nopember jad ini! 

Selandjutnja didapat  kabrr, 
bahwa delegasi Indonesia iang 
akan dipimvi, oleh Perdana Men 
teri Alt Sastroamidjoio. tidak 
'kan merupakan delegasi jang be 
sar, mel'inkan hania akan terdi 
ri dari beberapa anggots  sadja 
beserta beberapa orane staf. 

(Antara) 

Botkot Minjak 
Bagi Inggris 

Dan Perantjis 
Instruksi Perbum Bagi 

Anggauta2nja 
PIMPINAN Pusat Perbum ber 

pendapat, bahwa penjerbuan ten- 
ara Inggris dan Perantiis, jang 
Ydahului oleh serangan Israel 
'erhadap Mesir, adalah suatu 
Sahaja jang mengantiam perda- 
naian jang tidak hanja dirasakan 
oleh rakjat Mesir, tetapi duga 
oleh rakjat Indonesia. 

Berhubung dengan itu dan se- 
suai pula dengan instruksi  De- 
wan Nasional Sobsi supaja me- 
'akukan aksi-aksi boikot terhadap 
»erusahaan2 Inggris dan -Peran- 
iis guna membantu perdjuangan 

'akjat Mesir dari serangan se- 
wenang-wenang itu, maka Pim- 
sinan, Pusat Perbum mulai Djum- 

    

SE-INDONESIA DI- 
ATAS PERINTAH 
K.S.A.D. 

  

Dari Penerangan A.D. diperoleh 
kabar, bahwa oleh KSAD Djen- 
deral Major A. H. Nasution telah 
diperintahkan kepada Kepala Di- 
nas Pendidikan Djasmani A.D. un 
tuk mempersiapkan pembentukan 
suatu kesebelasan sepakbola A.D. 
dan diberi nama KADI (Kes. A.D. 
Indonesia). Kesebelasan tsb. akan 
merupakan team kes. A. D. dan 
akan terdiri atas anggota militer 
A.D, 
Maksud pembentukan kes. ini 

selain untuk melambangkan per- 
wudjudan Kesatuan dari seluruh 
A.D., djuga “untuk mempertinggi 
mutu kesepak-bolaan dan mem- 
pererat hubungan persatuan anta- 
ra anggota2 A.D. dari masing-ma 
sing Territorium., 

Selain daripada itu dimaksud- 
kan djuga untuk memelihara hu 
bungan jang baik antara A.D. de 
ngan masjarakat pada umumnja. 
Dalam mempertingati hari ulang 
tahun Divisi Brawidjaja nanti jg 
akan diselenggarakan pada 'tang- 
gal 17 Desember 1956, maka ini 
akan merupakan suatu pertandi- 
ngan pertama dari, kes. A.D. tsb. 
diatas melawan kesebelasan-kese- 
belasan umum. Demikian Penera- 
ngan Angkatan Darat: 

SEPAKBOLA. Dalam pertanding 
an kompetisi Persidja, Minggu 
sore 'jbl. kes. Chung Hua berha 
sil mengalahkan kes, Djakarta Pu 
tera dgn. angka 3—0 sebaliknia 
Sabtu sore kes. UMS pun menga 
lahkan kes. Maesa dengan angka 
2—0. 

i Kes, Nederland dalam suatu per 
| tandingan imternasional di Utrek 
Ipada tgl. 3-11 'jbl. memperoleh 
Ikemenangan 3—09 dari kes. Den- 
| mark. 

Hanjs Kome 
di ielaka 

Sekitar ,, Niserangnja 
Burga'low Perwakilan 
Belanda Di Puntjak 
DARI TJIANDJUR dikabarkan, 

bahwa pihak jang berwadjib telah 
mengadakan penjelidikan menge- 
nai akibat? dari serobotan gerom 
bolan bersendjata 2 minggu jang 
Jala didaerah Puntjak. 
Berhubung dengan adanja nota 

” 

  'at tgl. 2 Nopember 1956 telah 
memerintahkan kepada segenap 
anggotanja untuk melakukan aksi 
aksi boikotnia, baik di-udara, di 
darat dan dilaut sehingga tidak 
ada setetespun minjak dan ba- 
han bakar kepada Inggris dan 
Perantjis. . 

Lebih Jandjut “dalam instruksi 
“sb» ditegaskan, bahwa kapal ter 
bang kepunjaan Inggris  (Boac) 
tidak diberi minjak. -Kapal-kapal 
(tanker2) jang. mengangkut mi- 
niak keluar negeri (export) utk | 
keperluan Inggris dan Perantjis | 
tidak dilaiani. Termasuk  “djuga | 
kaval2 Inggris dan Perantjis jg |   elesai hukan pengangkut minjak tetapi 

(dgn kawat, 

protes dari Perwakilan Belanda 
kepada pemerintah, karena ada- 
nja perampokan oleh gerombolan 
bersendjata disebuah bungalow 
kepunjaan Perwakilan Belanda di 
Puntjak itu, maka kini diperoleh 
keterangan dari penduduk Pun- 
tjak, bahwa protes serobotan ke- 
pada bungalow tersebut adalah se 
perti ,,komedi”, 

Dikabarkan dari Tjiandjur, bah 
wa bungalow kepunjaan Perwaki- 
lan Belanda itu letaknja djauh da 
ri djalan besar, pada lereng Gu- 
nung Butak. Halaman dari bunga 
low itu dari bagian muka dipagar 

tapi dari belakang 
tidak. Bahkan dari bagian bela- 
kang halaman itu telah dibikin 
djalan ketjil kearah hutan Gu- 
nung Butak tersebut. 

Djalan itu kata penduduk dae- rapat tsb., Kepala Biro luk IK : 
Organisasi . Himpunan Veteran Memerlukan miniak atau ba an 
Indonesia Ex. Djenderal Major Pakarsuntuk melakukan mesinnja, 
Sudradjat, menerangkan pada derap tidak si Da, Demikian 
| Antara” bahwa “rapat: tersebut.,ginga kepada semua perusahaan? 
'elah "mentutuskari untuk menga- Inggris dan Perantiis iang ada di 
djak selaruh 'Yeteran '' Indonesia.daratan, .tetap . dilakukan . saksi? 
guna  menjiapkan “diri. dalam hoikot dengan tidak akan mem- 

perdjoangan Mesir. 
Rapat menjatakan berdiri di 

gai. aparatur negar. dan tunduk 
pada pelaksanaan politik negara: 

ga menja'akan  desakannja pada, 
pemerint'h supaja ' bertindak “1c 
gas dengan mengambil langkah2 
ig perlu, sesuai dengan funksi 
RI sebagai pemegang  inisiatip 
konperensi A-A di Bandung. 

Rapat tsb. achirnja . memutus 
kan unuk mengutuk peperangan 
kolon'al jo dilakukan oleh Ing 
gris-Persntjis dan Israel terhadap 
Mesir, dan menaruh simpati ter | 
hadap bantuan2 dari serekat2 bu | 
ruh di Indonesia jig telah membe 
rikan sokongan langsung kepada 
perdjuangan rakiat Mesir. (Ant).   PBB, mentjela sikap negara2 jg 

menjokong para agressor, dan 
menjatakan solider terhadap per- 

Pemerintah Republik Indonesia, 

mengharapkan tindakan jang tje 
pat dari Pemerintah disegala Ia 
pangan, mendesak kepada Pe- 
merintah unutk bersiap mengha 
dapi segala kemungkinan seba- 
gai akibat kegentingan di Timur 
Tengah itu d:n mengadiak kena 
da seluruh pemuda, mahasiswa. 
wanita dan seluruh rakiat Indo 
nesia untuk bersatu menghada- 
pi.mssalah ini. 
. Perlu, diketahui. bahwa ranat 

Lini dihadiri pula oleh wakil Ke- 
dutaan Mesir di Djakarta. 

(Antara) 
Sm men mamaa 

PENDITA WANITA AUSTRALIA 
MRS LISHMAN TIBA DI 
TA SEMARANG, 

Dari kalangan Sam Kauw Iweo 
Semarang diterima berita, bahwa 
pada tgl. 1 Nopember 1956 telah 
tiba dari Bandung di Semarang 
Mrs. Iisman, seorang pendita wa 

dari Zen Buddhis 
me Djepang/atau tjalon Bhikkuni 
Sunjata. Selama di Semarang beli 
au bermalam di Buddhagaya, Watugong. Tgl. 5 Nopember akan 
mengadakan tjeramah di Hwa 
Yu Hwee Kwan. Adapun tjera- mah itu berkalimat ,,/The Midd- le Way” atau .,,djalan tengah. 
Tgl. 6 mengadakan “tjeramah di 
gedung Kong Tik Su, Gg. Lom bok tentang »apakah Zen Bud- dhisme itu?" Selandjutnja be- liau akan mengadakan tjeramah2 
tgl. 7-11 di Djuana, tgl. 8 di Rem bang, tgl. 9 di Blora, tgl. 10-di Semarang (gedung Tape, tel. 1i 

. 2 di Jogjakar ta, dan tgl. 14 dari Sem dju ke Djakarta. Sp 

  
diuangan  rakjat dan pemuda | 

esir. 
Pun rapat menjokong s'ka 

jang tegas terhadap agressor dan | 

  

Ada ,Veem? 
Boneka" 

PEVI Akan Adakan 
Koreksi Kedalam 

DALAM pertjakapan dgn Suhar 
djo dari Panitia Perdjuangan .De- 
vi Dewan Yeem Indonesia), :,,An- 
tara” Surabaja mendapat ketera- 
ngan, bahwa Devi dalam waktu jg 
singkat. akan mengadakan korek- 
si kedalam (zelfcorrectie). Korek- 
si itu dianggap sangat perlu, ter- 
utama dalam hubungan PP 61/54 
dan sangat perlu pula untuk men 
djaga djangan sampai Devi jang 
merupakan suatu gabungan induk 
dari pada veem?2 nasional itu ke- 
masukan boneka?. 

Atas pertanjaan apakah ada tan 
da-tanda, bahwa. diantara pengu- 
saha veem jang “tergabung “dalam 
Devi (di Surabaja, anggotanja- ter 
diri atas 17 veem nasional) ada 
kemasukan boneka2 (strooman- 
hen), didjawab, bahwa indikasi 
ada, malah ada jang tegas dan 
Sudah dipersoalkan dikalangan 
anggota? Devi. Tentang al itu te | 
lah dimadjukan pertanjaan kepa-   da Devi oleh pihak resmi, jaitu 
Panitia Ahli- Daerah (PAD). In, 
dikasi. itu dinjatakan antaranja 
dalam bentuk djumlah penasehat? 
(adviseurs) jang berbangsa Belan | 

legiun sukarela guna membantu aperikan/mpla'an? 

Ba Siar avkatan Perang sebadt JIREBON: &3 

RI js bebas dan aktip: Rapat Eh 3 

keperluantja 
Binjak dan bahan bakar. 

  

w 5 BAJI KEMBAR "TIGA. — 
(Bada hari Rabu jik seorang ibu 
Dana arjaht“ penduduk desa 
retan-wetan, ketjf .! Kandanghaur 

@ndramaj) “telak” mefahirkan 
baji kembar tiga dengan-selamat. 
Baji jang sulung adalah laki dan 
selebihnja perempuan. Ketiga ba- 
Ji.itu Kini telah diberi nama ma 
Sing2 jaitu Suratni, Suratno dan 
Suratna. Ibu jang bahagia dengan 

|rah tersebut sewaktu-waktu digu 
jnakan: oleh “orang2: jang. menda- 
htangi bungalow ihufuntuk: ,.men- 
|tjari, angin''. kedai eh 
1g Sepandjang berita, Guhung Bu- 
(tak "itu 'adalah tempat pelarian ge 
|rombolan: Apradulu jang t€rus ke 
(Gunung... Mandalawangi....icomplex 
(tersebut telah 3 kali diganggu ge- 
rombolan bersendjata. 
“Jang mendjadi pertanjaan orang 

Orang. didaerah Puntjak ialah 
mengapa orang memhawa harang2 
sampai. Seharga“Rp. 429.250,— ke 
tempat jang tidak aman'itu. Wak 
tu serobotan terachir terdjadi ba 
rang2 itu” diambil. olek “gerom- 
bolan, jang duduk dan “berbitja- 
ra dulu dengan 2 orang Belanda 
jang (kebetulan Ad4 dalami bunga- 
low. tersebut. Baru waktu gerom- 
bolan pergi mereka petjahkan se 
buah katja. 

$ Jang .mendjadi pertanjaan rak- 
jat disitu pula ialah, mengapa 
hanja rumah2 rakjat ketjil jang   ketiga anaknja kini berada dalam 

kandungan: sehat . war'afiat. 

a2anueg 
" 

SOLO 
PERKARA PERAMPOKAN/PEM- 
BEGALAN DIMUKA PENGA- 

DILAN. 

  

Dengan .hakim Hadipranoto se 
bagai ketua, Djaksa Amir Sumo 
dihardjo sebagai penuntut umum 
dan R. Djokowadono sebagai. .pa 
hitera, Pengadilan Negeri Sura 
karta Kemis jang lalu telah me 
ngadakan pemeriksaan ' landjutan 
atas diri 9 orang ' pemuda. ber- 
umur antara 18 hingga 30 tahun, 
jang “tersangkut didalam hebera 
pa peristiwa kedjahatan berupa 
pembegalan dan perampokan, 
Mereka semua telah ditahan 'se- 
djak Nopember 1954 jang lalu. 
Mereka itu semua telah mengakui 
perbuatannja 'itu. Djaksa telah 
menuntut supaja mereka didjatuh 
kan hukuman pendjara antara '2 
tahun dan 6 tahun. Atas tuntutan 
Djaksa itu para terdakwa menja 
takan, bahwa mereka. setjara ti 
dak “sadar .telah melakukan “ke- 
djahatan2 itu karena kesukaran 
penghidupan dan sebagian kare 
na mahalnja harga2 buku untuk 
keperluan  peladjarannja. Putusan 
atas perkara tersebut akan didja- 
tuhkan- pada tg. 15 Nopember, 

SRAGEN 
PERHATIAN SWADAJA. da, dan ketjilnja kekuasaan ' 

orang2 jang menamakan diri di- Ketjuali Ketj. Sidohardjo jang 
rektur, direktur itu djika meng kini sedang giat membangun de 
hadapi soal2- jang prinsipil sela- 
Ia menghindarkan diri dgn men- 
djawab akan berunding dahulu de 
ngan para penasehatnja. Tetapi 
jang lebih tegas pula ialah menge 
nai sikap2 mereka dalam per- 
soalan2 nasional “dan tidak. Da- 
lam hubungan: ini, mengingat per 
djuangan “Devi dan perdjuangan 
ekonomi nasional, maka Devi 
menganggap sudah, waktunja un- 
tuk segera melaksanakan zelfcor- 
rectie dikalangan anggota?nja. 

sa-desanja dengan biaja dari ke- 
kuatan rakjat sendiri, djuga kini 
di Ketj. Ngrampal pun djuga mu 
lai giat membangun alat? keper- 
luan di daerahnja. Kini tidak lu- 
put dari perhatian itu ialah djem 
batan jang sudah diselesaikan 
pembikinannja dengan  begroting 
Rp. 1079,—, Biaja ini didapat dari 
Rakjat dan pemerintah KI. Bener, 
Penjelesaian ini diurus oleh sua 
tu panitya jang diketuai oleh sar. 
Sastrodikromo, 

    

dibakar, sedangkan bungalow? be 
sar tidak. Demikian “berita dari 
Tjiandjur Antara). 

      

pebada mbah meberbenbaniam apek 08. nar 
3 Ana PH an 

Dan 
     

PJRWOKERTO 
2 ORANG MATI DISAMBAR 

PETIR. 
Belum .lama ini 2 orang lelaki 

dan perempuan bernama Daman 
dan Kitam jang sedang bekerdja 
disawah di desa Pegalengan turut 
Ketj. Patikradja Banjumas tdah 
disambar petir, sehingga mati se 
ketika itu djuga. Badan dari ke 
2 djenazah tsb. sama gosong 
dan seorang luka . parah pada 
punggungnja. 

PERESMIAN PEMBUKAAN 
DJEMBATAN K. LOGAWA 

Pada hari Kemis tg. 1 Nopem- 
ber 1956 dengan dikundjungi oleh 
Kepala2 Djawatan sipil dan mili 
ter serta para undangan lainnja 
di Patikradja telah diadakan upa 
tjara pembukaan djembatan Na 
Logawa, jang ' menghubungkan 
djalan antara Purwokerto — Tji 
latjap liwat Patikradja. 
Setelah dibentangkan riwajat 

djembatan tersebut oleh Insigncur 
Kepala M. Soewarto Kepala P.U. 
P.D.T, Daerah Banjumas dan di 
adakan sambutan oleh Residen 
Banjumas R, Joedodibroto dan 
Ketua D.P.R.D.P. Kabupaten Ba 
njumas, lalu diadakan penggunti 
ngan pita oleh Residen Banjumas. 
Djembatan tersebut telah rusak 

akibat kena bandjir dan atas pu 
tusan  D.P.D. Propinsi Djawa 
Tengah mulai tgl. “1 Mei s/d tg. 
31 'Oktober-1956 lalu lintas mela 
lui. djembatan. tsb. ditutup, 
Pandjang djembatan K. Logawa 

ada 68.75 m. "lebar 4,50 m. dan 
telah ditinggikan 1 m.: dan per- 
baikan 'djembatan tsb. telah me 
makan biaja sebanjak Rp. 167.000, 

KLATEN 
aan 

MEMBRANTAS HAMA 
"WERENG”, 

Baru2 ini para petani. Palar 
Ketj. Trutjuk Klaten, beserta 
Djwt. "Pertanian 'Rakjat Kabupa 
ten telah mengadakan pembranta 
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Sinjalir Sinjalirlah 
Hendak Me 
MENTERI Penerangan telah 

menjatakan penghargaannja atas 
bantuan pers jang telah menjiar- 
kan setjara luas sikap serta pen- 
dirian Pemerintah terhadap per- 
golakan di Timur Tengah dewa- 
Sa ini, sebagai sokongan setia- 
kawan terhadap perdjoangan rak- 
jat Mesir, 

Penghargaan tsb. termaktub da 
lam siaran Kementerian Penera: 
ngan tertanggal 4 Nopember '56, 
jang selandjutnja ' mengingatkan, 
bahwa pendirian Pemerintah jg 
telah dinjatakan dalam statement 
nja tgl. 1 Nopember 1956 me- 
'nganggap bahwa serangan Israel, 
nggris dan Perantjis adalah sua- 

tu agressie, dan bahwa pendirian 

Kalau Ada Spekulan' 
mantjing Disir Keruh 
ambilnja dengan suara bulat pada Tidak mustahil apabila situasi 
tanggal 2 Nopember 1956. seperti kita hadapi sekarang ini 

dapat digunakan untuk meman- Siaran tsb. selandjutnja menja- 
takan, bahwa pendirian Pemerin 
tah itu dinjatakan tidaklah seke- 
dar untuk menundjukkan simpati 
kita kepada perdjoangan  rakjat 
Mesir menghadapi agressie kolo- 
nialisme, tetapi djustru. karena 

tjing ikan diair keruh, membuat 
spekulasi? dalam lapangan .kebu- 
tuhan hidup sehari-hari dan se- 
bagainja. 

Akan tetapi, kemungkinan2 jg 
tidak kita inginkan itu akan da- 

akibat2 daripada 'agressie kolo- pat ditjegah apabila tertjipta sua 
nialisme itu akan “dapat mendja- 
lar ketanah-air kita sendiri, bah- 
kan akan dapat memasuki lapa- 
ngan kehidupan kita sehari-hari. 

Dikatakan, bahwa meskipun 
begitu Pemerintah berharap  su- 
paja masjarakat didalam siap 
dan kewaspadaannja menghadapi     

  

Pemerintah itu diperkuat pula 
dengan resolusi D.P.R, jang di 

Ga 
Ha
 

situasi jang genting itu, berlaku 
tenang dan djangan  hendaknja 
bertindak sendiri-sendiri, 

tu kerdja-sama jang baik antara 
Pemerintah dan pers pada umum 
nja, 

Karena itu dengan ini Menteri 
Penerangan berseru kepada pers 
untuk, kesediaannja turut men- 
sinjalir, dan mengawasi tiap-tiap 
perbuatan jg tidak“kita inginkan 
itu. Demikian seruan Menteri 
Penerangan itu, 

  
diri, 

san hama wereng”, Obat2 jang 
( diberikan #jaitu LC. dengan 
|tjampuran air. Seperti diketahui, 
pembrantasan hama wereng itu, 
pertama dilakukan oleh para pe 
ngikut ,,Kursus Tani” BPMD di 
TN sebanjak 105 orang se- 
bagai peladjaran praktek, jang di 

“Saksikan oleh para. wakil2 instan 
si 'niveau Ketjamatan dan para 
lurah. 

| PURWODADI 
ANN AMAN AMEMENAA 

PENGANIAJAAN KEDJAM. 
Pada tgl. 2/11-'56 sokira djam 

U Siang telah terdjadi pengania- 
jaan terhadap diri sdr Kasran ber 
umur Ik. 35 th. sedang jang me- 
nganiaja adalah sdr Karidjan, 
Adapun sebab musabahnja . se- 

hingga terdjadi penganiajaan tsb, 
kini belam dapat dituturkan setja 
ra lengkap, sebab terdakwa telah 
melarikan diri, sedang si korban 
belum dapat memberikan ketera- 
ngannja. Penganiajaan dilakukan 
dgn alu, : 

enurut keterangan ' sementara 
orang jang mengetahui, sebah-se- 
bah renganiajaan itu adalah ber- 
kisar padg persoalan kaju . djati 
pentjurian, Korhan tsb. kini be- 
rada di R.S. Kalitjeret untuk di- 
rawat, sedang terdakwa melarikan 
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ekerdja - 
long sr 

a Un! Sonjet sedan 
as serangan tadi. Kata 

tah 

   

        

    
    

  

   

          

   
   

                  

    

        

   
   

      

   
   

      

   

  

   

   

   

   
   

        

: a 

kan2 
ngai Donau. Letus:in 

tIdan dentuman meriam2 meng 
gponsaoekan gedung2 dalam ko 

Sementara itu 

Dad 

djadikan - Rudapest 
napi dan asap. 

suatu 

Menurut radio ini kebakaran 
di Budapest dapat terlihat dar: 

“Ibeberapa. km. djauhnja. 
Ha —. Sudah dibasmi, kata Rs 
$ L.. dia Moskow. , 
|. Berita. dari,,.London menata 
can bahwa. menurut siaran Radic 
Moskow hari Minggu bahwa pa 

Isukan2 ,,kontra-rsvolusioner d' 
Tongaria sudah ditumpas”, 
Siaran 

Iiam 12.05 GMT ini mengatakan 
bahwa ,,pasukan2. komplotan re 
Jaksioner jang ditudjukan terhadar 

'akjat Hencaria” sudah ditumnas 
Pemerintah baru: Janos 
Kadar P.M. 

sh Seterusnja radio Moskow me- 
s fagatakan “ bahwa di Hongaria 

telah terbentuk “pemerintah re- 
:Ivolusioner dari pekerdja dan 

petani Hongaria” jang dipimpin 
'oleh perdana menteri Janos Ka- 
dar. Kadar adalah sekretaris I 
Partai -Pekerdja Hongaria. 

Seterusnja - disiarkan bahwa 
#I,gerombolan2 ' kontra-revolusio- 
-.ner digedung2 umum .dgm hasil 

Perantjis Sudah 
Mendarat Di Mesir 
ADIO M KOW diam 09.55 GMT hari Minggu menjiar- 

kan bahwa menurut berita jang diterima dari Kairo, markasbesar 
Mesir. telah mengumumkan bahwa pasukan2 

is sudah mulai mendarat diwilajah Mesir. 

latan Teru- 

  
  

Me 

  

   an | # Ng 

ja Imre  Nugy mengs: 6 
5 jerang Budapest, ibukota Hon 

di. Kata Nagy, hari Minggu pagi2 benar, 
aja terhadap ibukota Hongaria, dengan maksud jang 

jang demokratis dari Republik Rakjat Hongaria. 

hari Minggu pagi dikedjutfbaik telah dib 
leh gemuruh letusan temba 
diatas bukit2 disebelah su 

sendjata |, 

| Angk, udara Sorjet mem- 
bom Budapest?- 

en sebuah peman- 
(jar radio Hongaria jg terdengar | 

“gelombang Lk, 20 meter, di 
n. Italia, pada malam Senen 

aewartakan dalam pada itu bhw 
ngkatan udara Uni Sovjet telah 

jang dilakukan... pada | 

  

    

    

Unkan d'muka Ijorong rad'o 

asmi dan mereka 
menjerah.” Selandjutnja “ dikata- 
kan bahwa segala ,patriot dju- 
jur dengan aktif ikut serta di 

Budapest dan bagian2 lain :Hon-. 
garia dalam melutjuti — sendjata 
kaum pemberontak dan mem- 
Ibasmi pusat2 satu-persatu dari 
perlawanan kaum fasis.” 1 

U.P. dalam pada itu mewarta- . 
kan bahwa Janos Kadar telah 
nemproklamasikan pemerintahan- 
aja ,,jang revolusioner terdiri dari 
sekerdja. dan petani Hongaria 
lalam pidato radio dari Szolnok 
ang terletak 60 mil sebelah Ti- 
mur Budapest. ' 

Didapat kabar bahwa pasukan 
'Ipasukan Uni Sovjet pada hari 
Minggu tidak hanja  menjerang 
3udapest tetapi djuga kota-kota 
sesar dalam propinsi2 Hongaria. 

     

   

Rombongan2 ketjil ser- 
dadu2 dan orang2 sipil 
Hongaria melarikan diri 
ke Jugoslavia. 

Dalam pada itu kementerian 
dalam negeri Jugoslavia mengu- 
'mumkan bahwa beberapa . rom- 
»ongan ketjil serdadu2 dan orang 
srang sipil Hongaria telah melin- 

  

rasi perbatasan dan » memasuki. & 
wilajah - Jugoslavid 'pada hari i - 

Minggu. $ TN Ek kel intai 
Rombongan2 itu  diperlutjuti | Gama 'mendapatkan gambaran jg 

sendjatanja dan kemudian dikirim 
ke kamp2 pelarian istimewa, de- 
|mikian kementerian tsb. : 

Dari Den Haag dalam pada itu 
|diwartakan bahwa polisi - pada 
nari Minggu telah “didatangkan 
untuk mentjegah bahwa demon- 
strasi menentang - tindakan2 Uni 
Sovjet di Hongaria, jang terdjadi 
dimuka gedung  kedutaan-besar 
Uni Sovjet, mendjadi suatu, ke- 
kusuhan. e 

Penjerbuan Tentara 

Seruan Ferenc Nagy 
kepada D. K.- PBB. 

Dari Zurich sementara itu be- 'RADIO MOSKOW hari 

  

    
     

  

     

  

| FRONT TERUSAN SUEZ — 

medan perang didaerah Terusan Suez, diatas ini 
peta daerah pertempuran tersebut, : 

Djandji Pem. Baru Tic 
ngaria Kepada Rakjat 

Atas Permintaan Janos Kador — Xct1 
Te Radio Moskow 

SN Oi 

  

| ragi 

: Inggeris Antjam A 

dentums n "Bra 
gelam — na 

aapat memperkukuh berita2 

.Ikan antjaman bahwa pesawat2 
“Ikerbang  Inggris-Perantjis akan 

“|ditengah2 perumahan rakjat.. Di 

Ian bom2 Inggris. telah -meng- 
daantam tank? Mesir jang berada 
Jidekat Pyramida2 Mesir. 

»sKurang dari 10 mil”, 
kata Israel. ' 

Djurubitjara . militer “Israel 
| mengumumkan “malam Minggu 
lil, di Tel. Aviv. bahwa pasukan2 
srael jang madju kearan burit, 

li ,,beberapa tempat sudah men 
apar djarak jang kurang dari 10 

nil dari Terusan Suez” Dikata- 
an bahwa.pasukan2. tadi. sudah 
nerebut hampir 160 tank Mesir 
lan sedjumlah self propelled 
runs” dipadangpasir Sinai. 

Kolor:l Moishe- Perlman dari 
sentara Israel mengatakan bahwa 
patroli Israel ,,sudah hampir bisa 
iitentukan” sudah  mentjapai 

tepi Terusan Suez”. : 
Berita dari Nicosia (Cyprus) 

mengatakan bahwa pimpinan an 
katan-perang Inggris-Perantjis di 
sana hari Minggu siang mengu 
mumkan, bahwa mulai terbit: ma 
tahari, pesawat2 terbang kedua 
negara 'ini terussmenerus meng: 
gempur pertahanan2 Mesir dipe 
sisir. .Seterusnja diumumkan bah 
wa instalasi2 radar didaerah Te 

AR
AB
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lebih djelas lagi mengenai situasi 
kita muatkan 

ru Ho- 

  

| Kan: 
Siang Malam Meriam2 Penangkis Mesir Ber- 

'fimur (Teagah $Tela 
Ditutup Ketjuali Di Saudi Arab 

PEMBISAR2 MILITER Inggris dan Peranijis di M 
hari Minggu pagi2 benar telah menjatakan bahwa mereka tak 

Seterusnja Inggris mengeluar- 

“Imembom2 tank2 atau truck2 mi 
titer Mesir dimanapun djuga ada. 
aja — biarpun didalam desa?, 

siarkan seterusnja bahwa roket2 

cc 

: Bom Desa2 Mesir — 

  

pal Perusak Ingger!e Teng- 
a Minjak'iDi'!Negara2 
h Diledakkan" Atau . 

Ita 

  

jang mengatakan bahwa pisu- 
kan2 Inggris dan Perantjis sudah mendarat di Mesir. Seuen 
tara itu siaran radio resmi Inggris di Cyprus hari Minggu ber 
seru kepaua para anggota angkatanperang Mesir Supaja me 
ceka meletakkan sendjata sadja. 

angkatan laut Mesir telah | me- 
nenggelamkan sebuah kapal peru 
(sak Inggeris di Laut Merah pada 
hari Minggu. Baterai-baterai me 
riam “penangkis serangan udura 
Sabtu jl. telah menembak diatuh 
28 pesawat terbang  Ingeris-Pe- 
rantjis jang datang 
bertubi-tubi. 

Fasilitet2 dan pipa minjak 
di Bahrain dan Saudi Ara 
bia dirusak atau dihantiur 
kan oleh rakjat. : 

“Radio Kairo" mewartakan 
Ihari Sabtu jbi. bahwa « 
Arab telah membakar dan 
hantjurkan semua fasilitet 1 
Inggris dipulau Bahrain « 3. 
Parsi dan telah merusak pipa mi 
jak Aramco (Arabian Aru cu 
Oil Company) di Saudi Arab'e 
di tiga tempat. Bangunan? Ine 
gris lainnja di Bahrain telah 
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Arabia keadaan . sedemikian tx 
gang hingga djam malam dinda 

|man. Demikian Radio Kairo. 
Di New York sementara 

seorang djuru bitjara Mesir "di 
PBB mengatakan pada hari Sab 

|tu ibl. bahwa semua pipa minjak 
idi setiap negar,, Timur Te ngah 
terketjuali di Saudi Arabi,, telah 
|diledakka, ataw ditutup. Diuru 
bitjara “ini: selandintnja mengata 
dimana Barat mempunjai pabe- 
kan mengharapkan Saudi Arabia 
rik penjaring minjak dan bangun 

uu 

  rusan Suez telah dihantjurkan da 
ri udara oleh pesawat2 Inggzeris 

Perantjis. 
Siang-malam meriam2 pe- 
nangkis di Mesir berden- 
tum: kapal2 perang agres- 
sor dibalas. 

Wartawan k.b. Amerika Uni- 
ted Press di Kairo mewartakan 

Rusia Ke Hongaria 

Minggu menjiarkan mengenai 

“pada 

kas P.M. Hongaria Ferenc Nagy 
pada hari Minggu mengirim ke- 

Dewan Keamanan PBB 
suatu seruan jang mendesak pe- 
ngiriman pasukan2 PBB ke Ho- 
pgarja.3 2-4 Ani : 

Dalam seruan itu Ferenc Nagy 

serangan tentara Sovjet terhadap Budapest, bahwa" peristiwa 
ini terdjadinja setelah ,,Pemerintah Pekerdja & Petani Revo. 
lusioner Hongaria” berseru kepada tentara Soviet supaja me 
nolong- mereka untuk membasmi ,,perusuh2”. Disiarkan bah 
wa pemerintah Imre Nagy segera runtuh setelah ,,kabinet 
patriot2 sedjati Hongaria jang dipimpin ol 

  bahwa baterai2 meriam pertaha- 
nan Mesir hari Minggu berden- 
tum-dentum melawan- pasukan? 
Inggris-Perantjis, dalam pertem- 
puran dahsjat jang menandakan 
bahwa tak lama lagi pasukan2 
agressor akan mulai 

bangunan minjak lainnja seharea 
djutaan dollar, akan sesery turut 
menutup pipa-pipa minjak. 

LP.C. hentikan pemompa- 
an minjak kasar melalui 
wilajah Syria. 

Irac Petroleum Company (IPC 
&— sebuah kongsi minjak jang 
sebagian besar sahamnja ditangan 
Inggris - Red.) hari Sabtu telah 
menunda pemompaan minjak ka: 
sar melalui Syria, demikian 'd 
terangkan oleh seorang djurubi-- 
tjara LP.C. hari Sabtu di Bagh- 

menjerang is 

pada. - 
6 | 

serang djuga oleh rakiat Di Sakdi | 

kan di Dhahran, Kubr daa Dam | 

djuga meminta “dipertangguhkan- 
nja hubungan diplomatik dengan 
Uni Sovjet pasukan2 Uni Sovjet f 

       

Na 
Suez Diserang 

PEMERINTAH MESIR mengeluarkan komunike Ha Mana T 

jang mengatakan bahwa pasukan2 angkatan laut Inggris dan Pe- 

Fan weajarang Mieipdindjane sselatan Terusan Suez. Siaran 
di Cyprus mengatakan hari Minggu bahwa 

     
      

   

    

  

    

  

aga 2 - ia "ea 2 Hi 
  nina : 

5 4 

ahan Terachir Menge- 
al “Tapalg Batas) | RRT 

(Mutaif Tampak 
h niver- 
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uliah Budhirme Di U 
Anas CO sitas Peking 

       
           

Pe Hongaria. , 

bagi pengungsian A.S, 
Reuter 'selandjutnja' mewarta- 

kan bahwa duta-besar Uni So- 
, " Gypru F . : : 7 kA.S. Georgi Zarubin, kan djembatan al Firdan jang meng- |VjSt untuk 2 emtatroodlandi Bika - (and talas Hat VERSI pada. hari Sabtu telah memberi 

ihantjurkan soleh Baal Ingerte Perma js,” debit tahu . kepada, wakil. menteri: luar 
|. pula emplasemen kereta-api di Ismailiah dan meriam2 penangkis (AO. A.S, Robert An 2 Ea 

Mesir diberbagai tempat —.—. " “san Washingtonybahwa ke . 
sar: Uni Sovjet di. Budapest telah 
imengambil- tindakan untuk ' me- 
#nielesaikan soal keberangkatan 
isteri2 dan “anak2 dari “anggota2 
perwakilan A.S. di Budapest.” 

Sekarang tak ada” rintangan 
bagi isteri2 dan anak2. tersebut 
untuk mengungsi dari' Hongaria, 
demikian, Zarubin, jang memberi 
pernjataan, ini sebagai, djaw 
terhadap . permintaan ..jang. sudah 
dua kali dikemukakan oleh ke- 
|menterian luar negeri A.S. hen- 
dak segera djangan diadakan rin- 

aban 
d 

    “ U NU, KETUA LIGA Kemerdekaan Rakjat Antifasis 
Bian Dee Membasa kuliah mengenai ,,apakah Buddhis 
me?” di uinversitas Peking hari Sabtu. Perdana menteri Chou 

-lai menghadiri pula kutah itu. Jang mempimpin kuliah 
uu, presiden universitas Peking tsb jang 

'sebagai ',djuara perdamaian jang be 
“ulung tidak sadja, melainkan pula 

1g 'mempunjai pengetahuan tentang Bud 
am? 

      

  

   

        

      

aa ybeda2 daripada Buddhisme: Thi 
la, Thamadi dan Pyinnya. Kepa 
da para. hadirin jang berdjumlah 
1.200 orang U Nu minta supaja 
'masing2 mentjari apakah  Bud 
|dhime itu merupakan djalan jang 

tangan bagi konvooi2. mobil jg 
mengungsikan warganegara? A.S. 
dari Hongaria ke Austria. Se- 
perti telah diwartakan tank-tank 
Sovjet' pada hari .Djum'at jl. 
telah menjuruh kembali ke Buda- 
pest suatu konvooi .mobil jang 
mengungsikan isteri2 dan anak2 
dari anggota perwakilan A.S., di 
dekat perbatasan dgm Austria. 

21 (Antara-UP) 

  

GEMPA DI IRAN. 
90 Orang telah tewas dan 180 

ah k 

Isebab itu tidak adillah dan dja- 

en tepat. Dapat ditambahkan bahwa orang lainnja luka2 akibat gempa 
hari Djumaat U Nu bersama is hebat di Laristan (Iran Selatan), 

Chou: En-lai bersama2 pula de radio Teheran. Berita2 lebih lan 
terinja telah mengundjungi PM demikian diumumkan oleh siaran | 

ngan delegasi wanita Birm, iang 
dipimpin oleh Daw Sein Pu, de 

' Fmikian Radio Peking. 
5 . Sudah tampak. 

Menurut UP dari Tokyo jang 

   
    

mengutip Radio Peking UU Nu 
“Idalam konperensi pers di Peking 
menjatakan pada bari Minggu 

: bahwa mengenai soal tapalbatas 

      
      

   

ew. RRT - Birma «pemetjahan | ter- 
- “achir sudah Le Kata ix 

« : “ssuatu hal jang |Nu selandjutnja bahwa ia tela 
salah dan bodoh Ka Sean merundingkan soal itu “ dengan 
selandjutnja bahwa ia tak dapat | PM. Chou En-ai setjara ,,bebas 

mengerti menga pemerintah | lan terus terang.” 

Inggris berti seperti sekarang| ,/Tudjuan kami ialah ditjapai- 
ini. Oa aja. penjelesaian :setjara keseluru- 

.Pemerint:h Inggeris menghijhan jang akan abadi sifatnja dan 
na PBB, menghan'jurkan adanjaf:g akan dibuat antara 2 tetang- 

  

   

     

  

   

                

   

  

aksi bersam, negara2 Commonja jang bersahabat baik dan jg 
wenkiati dani In » kata : Bts : Nama pasgicai kedua be- 
Te Sa dp lah fihak dan dihormati oleh 

Attlee menjetudju kedua belah fihak pula dan-tapal 

tai- Labgut jang oleh| batas itu akan merupakan suatu 

Ba ie | Semus | soita-Irempat jang damai bagi rakjat2 

baja di 'Suez itu” harus! dihenti-| Birma dan Tiongkok. j 

kan” kata bekas pemimpin Par-| Kat, U Nu bahwa Bana 
i Buruh jitu selandj 5 Hai dan is, berpendapat kesulitan 

| TA kesulitan jang terdapat. dalam 
sengketa tapal batas itu ,.tidak- 
lah lama lagi kami dapat menja 
takan kepada dunia bshwa soal 

“Yitu telah diselesaikan setiara me 
'mueskan kedua rakjat”, demikian 

"' hah U Nu. Seperti diketahui be 
o kas perdana menteri Birma, U 
m| Nu. telah tib. di Peking mendje 
hilang achir bulan Oktober jl. : 

y (Antara) 
. 

djut sementara ini masih belum 
diterima di Teheran. 

Pelemparan 

Bom, ThdfBa- 
gunan»ging- 

gris Di Libya 4 
SAPTU dan Djunat jl. telah 

terdjadi peristiwa : pelemparan2. 
bom. terhadap bangun2-an Ing: 
gris di ibu-kota Libia, Tarabulus 
(Tripoli), dan sekitarnja. Sabtu 
1. sebuah bom meledak didalam 
gedung ,,Barclays Bank”, sebuab 
bank Inggris, ditengah-tengah 
kota Tarabuluss 10. orang men- 
dapat. luka-luka. Polisi Libia se- 
gera mengepung gedung ini. 

Djum'at jl. terdjadi ' pelempa- 
ran2 bom terhadap gedung2 tang 
si Inggris di Gurgi dan Azizia, 
jakni 2 diantara bangun?2an mi 
liter jg dipelihara di Libia sesuai 
dengan perdjandjian tahun 1953. 
Sebuah ledakan lagi memutuskan 
pipa minjak tanah  kepunjaan 
kongsi Inggris "Shell”, jg meng 
hubungkan pelabuhan dengan 
tempat penjimpanan  minjak di 
Tarabulus. Seperti diketahui, Li- 
bia adalah negara Arab jg Jetak 
nja desebelah barat Mesir, 

es 1 (Antara). 

   

berkuasa kembali”. 

»Kaum kontra-revolusioner jg. 
bersembunji didalam gedung? res 
mi telah disapu bersih atau me 
njerah. 5 « 
“Radio Moskow mengatakan da 
lam tindjauannja mengenai ke- 
adaan di Hongaria jang menjebab 
kan timbulnja pergolakan achir2 
i 3 I 2 2... AE $ ni. SERI 

| Keadaan para pekerdja"Honga 
ria tidak sebagaimana semestinja. 

  

  

Ini isudah sewadjarnja menimbul 
Kan" rasa tidak “puas jang sah” 
dikalangan pekerdja: tai” 

»Kliek - Rakosi-Geroe” telah 
melakukan ,,beberapa kesalahan 
sesar terhadap kekuasaan :rakjat, 
ingin menjerahkan kembali: pa- 
rik2 kepada kaum kapitalis dan | 

janah kepada tuan2 tanah. 
Anasir2 ini telah menjeret ka- 

m  pekerdja jang. djudjur | keda- 
lam lembah: kesalahan, terutama 
bagian besar dari. pemuda, jang 
menggabungkan diri dalam gera- 
kan dengan motif2 patriotis. Oleh 

&
 

1m 

Iratlah apabila kita menjalahkan 
mereka. 
- 'Tindjauan Radio Moskow, jg 
nengutip pernjataan ' Pemerintah 
“Pekerdja & Petani  Revolusio- 
aer” ini seterusnja mengatakan 
»ahwa kepentingan2 partai meng 
hendaki pembentukan sebuah pe- 
nerintah jang kuat, jang mampu 
nenjelamatkan “ Hongaria " dari 
keadaan “sulit sekarang ini. Ini- 
ah sebabnja mengapa telah ter- 
bentuk Pemerintah Petani dan 
Pekerdja. . 

Program Pemerintah Pc 
: kerdja & Petani. ' 
Pernjataan tadi kemudian mem 

bentangkan program pemerintah 
jang a.I. menjatakan bahwa peme 
rintah baru ini ,,tanpa sesuatu sja 
rat akan mendjamin kemerdekaan 
nasional dan kedaulatan Honga: 
ria, mempertahankan kekuasaan 
demokratis daripada rakjat, meng 
hentikan perang saudara dan. me 
nulihkan ketertiban”. 5 

Tak seorangpun jang telah ikut 
serta dalam peristiwa2 achir2 ini 
li Hongaria akan dituntut. Dan 
eterusnja pemerintah 
Ajikan dengan .tjepat dan menen 
ukan” akan memperbaiki taraf 
hidup, terutama bagi kaum pc- 
kerdja”, akan mendirikan perii- 
mahan lebih banjak bagi kaum 
pekerdja. Pabrik2 akan mendapat: 
pertolongan pemerintah utk maen 
dirikan perumahan bagi “peker- 

Sudan Akan 
| Bantu Mesir ? 

jang melunS, diintaranja: bagian 
dari hasil bumi ip diwadjibkar 
supaja diserahkan kepada peme 
rintah aka, sangat dikurangi”. 

akan mengachiri segala hal2 jg 

ch PM Janos Kadar 

dja-pekerdjanja. 
Perentjanaan ekonomi nasionai 

akan direorganisasi, untuk meri 
pertinggi taraf hidup setjepat-tje 
patnja, ,,birokratisme akan diha 
pus”, disegala paberik akan di- 
bentuk dewan2 pekerdja, dan de 
wan2 revolusioner dan dewan2- 
setempat "akan dipilih setjara de 
mokratis, ' 

Seterusnja « 
djandjikan 

        

pemerintah « men- 
robahan2 "agraria: 

Pemerintah. dengan tegas 

tidak sah. jang terdjadi “wakin 
kolektivisasi sedang “dilakukan 
dilapangan pertanian, aekatang 
koperasi2 tani akan/Jebihomengu 
tamakar segi «(Sukarela?: Demi 
kianlah a.l. stxtement Naa 
baru Hongaria, sebagaimang di 
siarka,-oleh radio Moskow. 

(Antara-AFP) 

Batasi Pa 

  

  

kil2 dari Irak pada hari Sabtu 

mendarat |dad. Ia katakan, bahwa berkena- 
dan menjerbu. Menurut komunike fan dengan terdjadinja kelumpu- 

  

  

BUAN TENTERA (5. 
RAEL ( 

TT DJALAN KERETA - 
API. DJARAK JAFFA 

FRONT UTARA 
ix PANAH PENJER,. 

ELARISH » FISOKM 
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| 

| 

Israel setjara tiba-tiba» Dengan 

tentara Inggeris dan Perantjis 

bahwa kesatuan2 tentara Israel     resmi Mesir, 3 buah kapal Ing-han dalam pengangkutan kongsi 
gris telah tenggelam. Sementara 
itu pesawat2 pantjargas' Inggris- 
Perantjis terus-menerus menjera- 

  
“ ngi pemusatan2 pasukan2 Mesir 

dan garis2 perhubungan diselu- 
ruh wilajah Mesir. 

Tapi tank2 dan truck2: peng- 
angkut! tentara: Mesir: terus m2 
nerus" berderu-deru melalui kota 
Kairo. dalam perdjalanan mere- 
.Ka untuk memperkuat  pertzha- 
nan2 terhadap penjerbu2. ditep' 
dan disekitar Terusan Suez. Di 
“Ismailiah, penduduk “sudah 3 haf 
Ti « lamania terus-menerus —men- 
tjari perlindungan. terhadap bom 
bom. dan peluru? .agressor. “Me 
riam2 penangkis seangan  udars 
berdentum-dentum membalas se 
rangah udara, baterai2' “pantai 
Mesit memuntahkan peluru?nis 
kearah kanal2 Tngceris-Perantjis 
jang mendekati pes'sir Mesir. 

Radio Kairo sementara itu me 
njiarkan bahwa satuan-satuan 

kt BaghdadMe- 
lula Pd Negara? Islam 
KE-EMPAT NEGARA Islam jang mendjadi anggota 

Pakt Bagdad — Irak, Iran, Pakistan dan Turki — pada hari 
Sabtu didesak oieh para' wakil2 dari Irak untuk: membatasi 
Pakt Bagdad melulu pada negara2 Islam sadja. 19 orang wa 

mengetok kawat kepada radja 
Faisal dari Irak, Shah Reza Pahlevi dari Iran, presiden Iskan 
dar Mirza dari Pakistan dan presiden Turki Celal Bayar utk 
meminta kepada mereka untuk mengambil langkah jang di 
persatukan terhadap “agresi Inggris-Perantjis-Israel terhadap 

minjak tsb. antara 
Syria, “maka d 
sekarang ini kongsi 
berpendapat lebih baik utk meng 
hentikan pemompaan minjak ka- 
sar dari Irak untuk dialirkan ke 
pelabuhan2 di Laut Tengah dgn 
melalui wilajah Syria, 

Jai tambahkan kemudian bhw. 
malam Minggu 'itu'ia belum lagi 
menerima laporan jang memasti 
Kan adanja buah stasiun :pe- 
mompaan minjak kasar dari kong 
Si.minjak tsb. di Syria jang di 
hantjurkan, dan ' katanja pula, 
bahwa sedjak malam Sabtu tak 
ada minjak.. jang dialirkan ' ke 
smuara “pipa minjak di Tripoli 
dan Baniis- dari Irak. Demikian 
mentirut “Reuter. 

- 3 

# 

Israci menolak penerhpa 
fan pasukan ,,kepolisian 
PBB”. 

Seorang djurubitjara pemerin- 
tah Israel menerangkan hari Ming 
gu. bahwa Israel tidak akan me 
nerima baik penempatan ,,pasu- 
kan kepolisian PBB” ,,disemenan 
djung Sinai jang telah ditakluk- 
kan”. 

Seterusnja diterangkan bahwa 
Israel hanja mau berunding se- 
tjara langsung dengan pemerintah 
Mesir. Dan pula, ,,Israel ,,tidak 
akan membolehkan Inggris atau 
Perantjis untuk membuat pang- 
kalan2 dipadangpasir Sinai, Kata 
djurubitjara tadi, jang selandjut- 
nja mengatakan bahwa sekarang 
sudah tidak ada gunanja lagi Or 
sanisasi PBB urusan Penilikan 
Gentjatan Sendjata berfunksi- di 
sektor-sektor Mesir. (Antara).   

Irak dan | Seluruh Inggeris, Eden selandjutnja mehgulangi lagi statemen2 
alam keadaan jg |nja jang terdahulu, bahwa Inggeris akan menjambut baik pe 

minjak itu 'ngambilan oper ,,aksi polisi” Inggeris-Perantjis oleh PBB. 
Ls 

Selandjutnja Eden  memperta- 
hankan politik pemerintahannja 
dengan mengatakan, bahwa ia 
adalah seorang "pentjinfs “perda 
maian sepandjang hidupnja, tap! 
ia ,sungguh2 berkejakinan” bah 
Wa aksi jang telah: diambil oleh 
Inggeris dan Perantjis dalamukn 
sis dewas, ini 'adalah- benar”. Di 
katakannja, Inggeris telah meng 
ambil langkah demikian itu ka 
rena PBB tidak dapat bertindak 
demikian padg waktunja. ,,Apa 
bila. PBB akan mengambil oper 
aksi polisi” itu Inggeris akan 
menjambutnja dengan “baik” "ka 
tanja selandjutnjak-usungguh. Ing: 
geris menghendaki tindakan itu 
diambil oleh PBB”: 

  

Setergsnia Eden mengatakan, 
.Aksi polisi tidak hanja berarti 
menghentikan pertikaian, sendia-! 
ta, tetapi djuga mencatangkan 

  

Veto Russia 
UNI SOVJET hari Minggu te 

lah mem-veto resolusi jang di- 
adjukan eleh Amerika Serikat 
dalam sidang Dewan Keamanan, 
supaja pasukan2 Uni Sovjet se- 
gera ditarik kembali dari wilajah 
Hongaria. Dewan Keamanan me 
njerahkan masalah Hongaria ini 
kepada sidang darurat Madjlis 
Umum, dengan 10 suara lawan 1 
(URSS). (Antara). 

— DAERAH PERTEMPURAN MESIR - ISRAEL — J 
Dan inilah peta situasi daerah Mesir jang diserbu oleh pasukan2 

akan mendapatkan gambaran jang lebih djelas lagi tentang kedu- 
dukan kedua belah fihak jang sedang beradu sendjata ini, 

laggrOjamin IsraelAkan 
Tinggalkan WilajahMesir 
Apabila, Inggris Telah? Duduki Tempat2 Pen- 
ting Di Daerah, Terasan Suez—Eden | Djelas 

kan Politik ,,Aksi- Polisionilnja TN 
ANTHONY EDEN, Perdana menteri Inggeris, malam 

Minggu di London mengatakan, bahwa ,,apabila kesatuan2 

penting di terusan Suez, pemerintah Inggeris akan mendjamin 

lajah Mesir”. Dalam pidato radionja jang disiarkan luas-ke 

dengan 

mendjan- | 

sesuatu negara Arab”. 

Muslimin Pilipi- 
aa Inginkan Pa- 
sukan? Ekspedisi 
Untuk Membantu 
2. Mesir 
KANTORBERITA Filipina 

»Philippine News Service” . hari! 
Minggu mewartakan bhw beribu 
ribu maju propinsi  Lanao 
(Mindanao) telah  menjatakan 
niat mereka untuk menggabung- 
kan diri dalam sebuah pasukan 
expedisioner guna melawan pa- 
sukan?2 ' Inggris-Perantjis-Israel” 

Berita tadi mengatakan bahw 
urirbat Islam. “dibagian se 
Filipina dengan sangat berharap 
supaja Filipina kirim pasukan 

  

    SIARAN SUATU radio Arab, 
jg diduga terletak di Mesir, pada 
hari Minggu mengemukakan ke- 
mungkinan datangnja kesatuan2 
tentara Sudan untuk membantu 
Mesir dalam melawan Inggris, 
Perantjis dan na Saran ita, 
j di kap di Beirut, mene 
an Kan staf umum Sudan 
tak berkeberatan bahwa opsir2 
Sudan mentjatatkan diri men- 
djadi kaum suka rela dalam ten 

expedisioner untuk bertempur di 
pihak “Mesir. . 

“PB3 Setudjut 
s3 Pembentukan 

Utk Mesir   tara Mesir. (Antara). 

  

    

            

   

   

          

MENURUT “"HSIN HUA" 
dari Peking organisasi2 Islam di 
Tiongkok mengutuk agressi Ing- 
'gris-Perantjis di Mesir. ' Orang2 
Islam Tionghoa pasti tidak akan 
bersikap masa bodoh terhadap 
agressi biadab jang dilantjarkan 

elterhadap Mesir itu dan pembunu 

io:lhan setjara besar-besaran terha- 

1 | dap rakjat Mesir oleh kaum 

za himperialis Inggris-Perantjis. Hal 

rilini diumumkan dalam pernjataan 

bersama oleh perhimpunan Islam 

Tiongkok dan Perhimpunan 

Ver, Tiongkok untuk mempertinggikan 

ut kebudajaan rakjat Hui pada hari 

at IDjum'at jd. “Kami kaum musli- 

sImin Tiongkok adalah satu dgn 

ilsaudara2 kami di Mesir” demi-   
Kaum Muslimin Tiongkok Merasa 

Sehati Dgn Saudara'nja Di Mesir 
taan bersama 'itu. . 

Tindakan agressi jang memalu- 
kan itu, demikian pernjataan itu 
lebih djauh, ,tidak sadja meru- 
pakan suatu provokasi keras 
terhadap rakjat Mesir melainkan 
pula suatu provokasi terang2-an 
terhadap rakjat2 disemua negeri 
Arab, di Asia dan Afrika dan 
terhadap semua orang Islam dan 
rakjat jang tjinta damai diseluruh 
dunia, ,,Kami orang2 Islam Tiong 
hoa menjokong sepenuhnja per- 
njataan pemerintah kami menge- 
nai agressi bersendjata — Inggris 
dan Perontita. terhadap Mesir. 
'Pernjataan pemerintah kami itu 
mentjerminkan pengutukan, 
hendak bulat dan tuntutan adil   

“kian ditambahkan dalam pernja- seluruh 600 djuta rakjat Tiong- 

ke- M 

kok, termasuk pula kaum musli- 
minnja.” 

Kata pernjataan itu seterusnja 
bahwa rakjat Mesir tidak berdiri 
sendiri dalam perdjoangan untuk 
kedaulatan dan kebebasan. Rak- 
jat Mesir telah memenangkan 
simpatinja semua orang jg meng- 

'hendaki perdamaian didunia ini, 
termasuk pula rakjat2” Inggris 
dan Perantjis jang tjinta damai, 
,Kami kaum muslimin Tionghoa 
bersama2 dengan seluruh  rakjat 

PBB hari Minggu telah menjetu 
djui usul jang diadjukan oleh Ca 
nada untuk mengirimkan sebuah 
pasukan kepolisian PBB” ke Me 
sir. Usut ini diseludjui dengan 57 
Juara, tidak ada jang menentang 
dan 19 abstain. Seterusnja diwar 
takan bahwa hari Minggu pagi2 
benar sidang Madjlis Umum tlh, 
mengadjukan permintaan kepa 
da sekdjen PBB Hammarskjoeld 
supaja mempersiapkan rentjana2 
didalam tempo 48 djam untuk 
membentuk pasukan kepolisian 
PBB”, untuk dikirim ke Mesir. 

: (0 (Antara). 
y 

TINGGRIS-PERANTJIS TIDAK 
BOLEH PAKAI SENUJATA 

AMERIKA, 
Amerika Serikat hari Sabtu 

memperingatkan Inggris-Perantjis   Tiongkok dengan tekad jg bulat 
berdiri difihak rakjat Mesir dan 
menjokong  perdjoangan  rakjat 

esir sepenuhnja hingga tertja- 
pai kemenangan terachir,” demi- 
kian pernjataan itu, (Antara) 

bahwa mereka tidak boleh me- 
makai alat sendjata Amerika di 
Timur Tengah. Alat sendjata ini 
diberikan oleh A.S, untuk perta- 

| hanan daerah NATO, 

  

Kawat itu djuga dikirimkan ke 
pada para perdana menteri dari 
keempat negara tadi.. Par, wa- 
kil dari Irak itu membuat seru 
an mereka berkenaan - dengan 
adanja konperensi Pakt Bagdad 
di Teheran untuk membitjarakan 
Situasi di Timur Tengah jang me 
nurut rentjana akan dimulai ha 
Ti Sabtu. Demikian diberitakan 
oleh kantor berita AFP dari Bag 
-dad pada “hari Sabtu #51. 

Dari Karachi | kantor berita 
Reuter pada hari Minggu menga 
barkan, bahwa didalam pernja- 
taan jang dikeluarkan oleh perda 
na menteri Pakistan, H.S, Suhra 
wardy, dikatakan, bahw, Pakis- 
tin dengan keras mengutuk” 
agresi ' Inggris-Perantjis dan 
Israel terhadap Mesir, 

Menurut berita dari United 
Press di Karachi — Suhrawardy 
'akan berangkat ke Teheran pada 
hari Selasa guna menghadiri kon 
perensi antar para perdan, men 
teri dari negara2 Pakt Bagdad. 
Ketjuali Suhrawardy masih” di. 
tunggu kedatangannja di Tehe- ran Iskandar Mirza, presiden Pa 
kistan, Malik Firoz Kha, Noon, menteri luar negeri Pakistan, 
Shah Iran dan Adnan Mendered, “perdana menteri Turki. Seperti 
jang telah diberitakan perdana menteri Irak. ketu., delegasi. pa da hari Sabtu telah tiba di Tehe 
ran. Burhanuddin Bashayan, men | teri Ta negeri Irak, mengikuti 

rak. 

  
SIDANG  MADJELIS Umum| PM I 

Woroshilov tentang Pakt 
Bagdad, 

Sementara itu dari kantor be- 
rita Reuter di Moskow didapat 
kabar, bahwa Marsekal Clementi 

v, presiden Uni Sovjet,. Woroshilo 
bada hari Sabtu telah mengata- 
kan kepada presiden Syria, Shu-' 
kri El Kouatly, bahwa: ,,agressi 
terhadap Mesir oleh salah satu 
pendiri dari Pakt Bagdad (Ing: 
gris - red, Ant.) sekali lagi 
membuktikan, bahwa Pakt Bag- 
dad itu 'adalah suatu blok jang 
agressif.” 

Dia menambahkan, bahwa  le- 
bih tjepat Pakt Bagdad itu diku- 
bur makin lebih kuatlah persaha- 
batan antara  rakjat2 negara? 
Arab. Woroshiloy mengutjapkan' 
pidatonja itu “pada malam perpi- 
Sahan untuk presiden Syria di 
Kremlin. Berhubung dengan ke- 
adaan di Timur Tengah, presi-   
den Syria itu memperpendek 
kundjungannja di Uni Sovjet, 

Antara) 

. 

  

  

Israel Ketjam Keras 
Negara' Asia-Afrika 

MISI ISRAEL: dalam PBB mengetjam negara2 Asia 

Afrika pada hari Sabtu karena kegagalannja menjatakan me 
nolak serbuan2 Mesir setjara terus menerus di Israel dan mem 

bunuh warganegara2 Israel”. Israel menuduh djuga negara2 

Asia Afrika karena telah memberikan sumbangan djuga dalam 
hal ,.menjetudju?” Mesir melakukan blokade dilaut terhadap 
Israel. 

»Terlebih2 lagi sebagian besar perialis pemerintahan Nasser”. 
negara? Asia Afrika itu telah me, Serangan terhadap Mesir jia- 
nolak ikut sertanja Israel dalam |lah adil, kata pernjataan Israel 
konperensinja Bandung dimana |itu selandjutnja, karen, ada tin 
diambil resolusi2 mengenai Israel |dakan2 bersama komando angka 
jang tidak hadlir itu dan negara2 |tan2 perang Mesir, Syria - dan 
Asia Afrika itu telah menganggap |Jordania jang berbentuk suatu 
mempunjai hak moril untuk mem | pakt selama 2 tahun. 
berikan keputusan2 antara Israel 
dan Mesir”. Pernjataan '' Israel 
itu dikeluarkan setelah negara? 

“Pemerintah Israel dalam pa 
da itu jakin “bahwa” tindakan 

    

   AK 

mempeladjari peta pembatja 

telah menduduki Tempat2 fer- 

menarik dirb kembali dari wi 

perdamaian jang kekal didaerah 
itu (maksudnja Timur Tengah) 
jang selam, 10 tahun achir2 ini 
hidup atau mentjoab hidup dlm 
antjaman peperangan Matap” 
Dan katanja pul, Sebelum di- - 
daerah itu pasukan2 PBB: berse 
diye dapat mengambil oper “aksi 
itu, Inggeris dan Perantjis' harus 
tetap mendjalanka,  pekerdjaan- 
nja hingga pekerdjaannja 'itu se 
lesai”, 5 aa 

Berkata Eden lagi, Inggris 
telah sampai pada limitnja dalam 
usaha2nja untuk persahabatannja 

Mesir, tetapi Semua: 
usaha2 persahabatannja itu telah 
menemui kegagalan. Setelah ber 
tjerita banjak2 tentang kedjadian? 
jang lalu memuntjak sampai ke- 
pada kedjadian2 baru2 ini di Ti 
mur Tengah, Eden lalu ,berkata 
pula, bahwa dalam pertimbangan 
pemerintah Inggris berpendapat 
masuknja pasukan? tentara Israel 
menjerang Mesir itu mungkin da 
pat menimbulkan peperangan jan 
meluas. Djuga mungkin sekali 
membahajakan kepentingan Ing: 
gris dan internasional”. Kemu. 
dian katanja, ,,apabila kita me 
lihat suatu njala api, maka pe 
tanjaan jang pertama2 adalah 
bukannja bagaimana timbulnja 

    

    
    

    

        

   

   

  

     

              

   

api-itu, tetapi bagaimana m 
matikannja”, 

Alasan pemerintah Ede 
bertindak. : 

Kenjataan jang keras dan tak 
dapat dihindarkan - lagi, kata" 
Eden, 
situasi jang mungkin melibat se 
tuh Timur Tengah dengan segal: 
apanja jang berarti. ,,Hal tsb. 
dalam pandangan pemerintah me 
rupakan suatu kenjataan dari 
situasi, kenjataan jang keras ke-' 
djam, suatu realitet jang tak da 
pat dirubah2 lagi oleh kata2 lain. 
Sebagai suatu pemerintah kami 
harus memetjahkan masalah itu 
dengan tindakan jang telah kami 
ambil itu. Demikian pula negara 
sahabat kita, Perantjis”, demikian 
Eden berkata”. 
Beban daripada keputusan itu 

sangatlah Juarbiasa beratnja dan 
tak dapat ditolak lagi. Dalam ke 
jakinan kami, kami memutuskan 
bahwa disana sedang mulai me 
ngamuknja api jang besar jang - 
sangat membahajakan perdamai 
an”, kata Eden, jang seterusnja 
menambahkan, '..Kami memutus 
kan bahwa kami harus bertindak, 
dan bertindak setjepat - tjepat- 
nja. ,,Apa jang harus kami laku 
kan?”, katanja bertanja, »Harus 
kah kami menjerahkan 

adalah bahwa ada sa 

  

  Israel itu akan dimengerti oleh 
rakjat2 dan pemimpin2 Asia ig. 
tidak menghendaki - mengorban- 
kan rakjat ketjil dan tua demi 

Asia Afrika . bersidang malam 
Sabtu.  Pernjataan itu selandjut- 
nja menjebut2, Israel mengakui 
bahwa banjak rakjat Asia Afrika 
.tahu akan bahaja jg terkandung. 

dalam politik ekspansi dan im-' (Antara) 

kepentingan2 politik2 kekuatan”.tindak?”, 

tsb. kepada Dewan 
dan membiarkannja kepadanja? 
Dan haruska, kami menunggu 
melihat apabila D.K. akan ber 
NN Eden berta- 

nja untuk mempertahanka Ti 
tiknja. (ea. 1 ra 

  

“MADJELIS Umum PBB 'hari 
Minggu. “telah menjetudjui  reso- 
lusi. Asia-Afrika jang menuntut 
supaja segera dihentikan tembak 
'menembak dam supaja segala pa- 
Isukan asing (Israel-Inggris-Peran 
(jis) ditarik kembali dari wilajah 
Mesir. 

Resolusi A.-A. ini disetudjui 
dengan 59 suara lawan 5 dan 12 
suara abstain, 

Seterusnja diwartakan bahwa 
resolusi ini menghendaki supaja 
didalam tempo 12 djam setelah 
resolusi ini disetudjui, “sudah di 
adakan penghentian tembak-me- 
nembak di Mesir. 

Isi resolusi ini adalah sebagai 
berikut : 

1. Memperkukuh resolusi Ma 
djelis Umum PBB tgl. 2 Nopem-: 
ber jl, dan supaja pihak2 jang 
bersangkutan segera memenuhi 
Sjarat2 jang tertjantum — didalam 
resolusi itu, 

Di Mesir 
2, Memberikan kekuasaan ke 

pada sekretaris-djenderal ' PBB 
supaja ia segera berhubungan de 
ngan pihak2. jang bersangkutan, 
guna pelaksanaan — penghentian 
tembak-menembak dan penghenti 
an segala gerakan pasukan mili- 
ter dan persendjataan dalam 
tempo 12 djam jg tidak lebih pan 
djang dari 12 djam setelah reso- 
lusi ini  disetudjui.  Sek.-djen. 
PBB supaja memberikan laporan: 
mengenai hasil usahanja kepada 
sidang Madjelis Umum. 

3, Sek.-djen. PBB dgn bantu: 
an Organisasi PBB urusan Peni- 
likan Gentjatan Sendjata supaja' 
berusaha agar diturutilah seruan ' 
supaja segala pasukan “ ditarik 
kembali sampai kebelakang “garis 
garis perletakan Sendjata,     

PBB Setudjui Resolusi Blok A-A 
Utk' Hentikan Tembak Menembak 

4... Madjelis Umum PBB supa- 
ja segera bersidarig lagi “setelah 
menerima laporan dari sek.-djen. 
PBB mengenai hasil2 usahanja, 
jang tertjantum dalam pasal 2 
resolusi ini. : 4 

Negara2 jang menentang reso- 
lusi: Asia-Afrika ini ialah: Ing 
gris, Perantjis, Israel, Australia 
dan New Zealand (5 negara), 

Jang abstain adalah: — Belgia, 
Denmark, Republik Dominikana, 
Finlandia, Islandia, Laos, Luxem 
burg, Nederland, Norwegia, Por- 
tugal, Swedia dan Uni Afrika 
Selatan (12 negara). 

Dengan demikian maka segala 
negara Asia-Afrika ketjuali Laos, 
segala negara Blok Sovjet, segas 
la negara Amerika Latin ketjuali 
Republik Dominikana, dan Sepa- 
njol, Irlandia, Junani, Italta, Jugo   slavia, Austria, semuanja  menje- 
fudjui resolusi tadi, (Ant,-LIP) 
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TINGGAL SEDIKIT MALAM. 
"LUX" 50-745-915 (17 | —— 
John Wayne . Susan Hayward (Film menarik buat pemuda? tapi 

  

   

    

"GRAND”. — "ORION"/| 
5.00-7.09-900. (13 th)| 

"THE DARK AVENGER”    

      

  

      
      

TINGGAL SEDIKIT MALAM         RANK SINATRA 
    "REX" Sehe9o A17 Bl ng : 

at SEKEN Cot Sinar | Ml Den OLS      

     INI MALAM PE) 
"ROYAL" 445 ( 8 Kamini Kanshal Ranjan | 

Ou 1 IC ET 

GEVACOLOR SHAHENSHAH 8 
Film India Tekst Ind./Bid. 

'INDRA" 4457915 (17 
Shyama - Mahipal 

'TATAR. KA CHOR" | 
(Film India Tekst Indon.) 

TINGGAL SEDIKIT MALAM. 
"ROKY Tea 

, | Cetesr HOLM 
"ith Jarma LEWIS 

  

    

     fiIm CinemaScope! 
  

  

Pk Pa an Idjuga pantas di-tonton oleh me- - Mn D reka Kam sudah landjut umur- 
”REAP THE ' Pajang ! & 

Technicolor 

DJAGA HARI PREMIERENJZA! 
  

  

9... (43 th) 

DjJEpANG)  “BROOB, Tekst Indonesia/Inggeris. 
INI MALAM PENGHABISAN : 'DJAGALAN” 5.-7.-9.- (13 th) Pe Yen - Ie Chia Sui: "MOU KUNG' YAUW Hu” maa 21 — S1 Oman 

Iklalam genggaman NAZI! 

1 SAKIT BAARMOEDER, 
| Maandstoornissen, bitjaralah k dengan tak ragu" pada 1. NIGNJA GOUW sendiri. jo Depok 20 Titp. 701, 

Siapa Menemukan ? 
TT ROLL CELCuE 
djalanan antara Bulu Lor 

-. Plombokan - Djl. Karang 
Tengah - Photo ” iguntang” 

Kepada jang menemukan ha- 
rap suka mengembalikan ke 
pada alamat: 

MASROCH 
Butu Utara 505 - Semarang. 

  
Kursi? Fertolis: et 

RADIO, MONTIR RADIO — TEHNIK (MONTIR) MOBIL, ARLODYI, VERKOPER Prak. tis, Gepat, mudah. Baniak jang erhasil. Keterangan pertjumah. 

  

SEGERA DATANG ! 

PERHATIAN: 

Extra:   

Nani Film spionage dengan tjerita jang 
terdjadi ketika negara BELANDA 

   
   
   

  

   
   
    LOUIS ALAET 

”GRAND” /” ORION”/”GRIS” 

  

  

  

2 "KEMADJUAN” "PERDJALANAN PRESIDEN otakpos 86 — Bandung. ” SOEKARNO DI PEKING” 

TINGGAL 
SE DIKIT 
MAKAM 5 

369-709 -9.00 1S 
(ati. 13 th) 

Fiim CinemaScope  bersedjarah jang penuh dengan ketegangan ! 

DITUNGGU : en ar 
ea 2 Aa beban na 

Sebuah film, SA Semar mane 

terbaru : 

Sebuah tjerita drama jang bergelora tentang manusia iseng di- 
tengah kesibukan hidup mereka jang kosong............ ! 

"ROYAL” BESOK MALAM PREMIERE 5.007.009.090 (17th) 
Rd. MOCHTAR — SOFIA — Meh. MOCHTAR — 

, Rd. ISMAIL — R. SUKARSIH 
€ O:R.X1 
BARU: sBENGAWAN SOLO” 

Tjerita jang tak akan dilupakan untuk selama-lamanja dengan 
lagu2 jang terkenal diseluruh KERETA AA 
Film jang tak bosan dilihat berkali-kali, maka djangan hilangkan ini kesempatan untuk saksikan sendiri ! 
"DJAGALAN” BESOK MALAM PREMIERE 5-7.-9- d7 ih) 
Chiang Hua - Liu Loan “2G YU Ay SIN HWAN” SEDAR) Li Tsing - Peng Huan $ 
Sebuah film Tiongkck dengan tjerita idrama jang mengharukan ! 

Se masam — aa 
"GRIS” INI & BESOK MALAM 5.007.009.00 (17 ih) 

  

  

      

  

EKEITEMEMT tar hits like h S0cK-waV 

TEA EL TA 
ER FILMS INC. 

  

  

Saksikanlah kegarangan rocket jang dengan tjepat meluntjur me 
ninggalkan bumi menem djarak 18.000 mil setiap djam !!! 
Kisah perdjalanan rahasia tiga rocket dari bumi kita menudju ke 
angkasa bebas, mendarge disebuah pulau jang beribu2 mil djarak- 
rja dari bumi kita. 3 tentang penghuni2nja jang 
tak mau menjerah « 
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sd Pole 
W bbd Olla 

"NA 

No dee   

Mulai Int 'molam d.mb.: ,OR TON 

| PRESIDEN 

  

PERNJATAAN 
-mah 

rima $ 
1. Para pinisepuh, 

kasih kepada : 

zabeth”, Semarang, 
“Peladjar2 dari S.M.A. 
Raga Semarang, 

2. Dokter dan para zusters dari Rumah Sakit ,,St. Eli- 

a
e
 

marang. 

7. Dan lain2 lagi, 1 
'atas pemberian sumbangsih 

Semoga arwah anak .kami 

Kami berdoa mudah2an para 

tiasa mendapat tauchid dan 

Keluarga Arisan : 
Keluarga 

Keluarga   djungan, bantuan, sumbangan 
pada waktu : : 

  
sami, maka untuk meramaikan H 

gandul luar 24 Semarang. 
SASKETBALL: Selama tgl. 6 s/d 

seluruh regu2 di Semarang, di 

JDEMONSTRATIE JUDO: pada 
Basketball) pada pukul 
Rp- 1,—. 

PINGPONG: Tgl. 

dengan tjuma-tjuma. 

  

  

FA 

  

     Le 

la belum 
pori kulit 

mendjadi 
tar   

  

Dengan djalan ini segenap keluarga Njonjah Hadji Rocb- 
Soelaiman, menjatakan se-ichlas2nja diperbanjak te- H 

Pengurus dan pegawai Koperasi Batik Perbis, Se- 

5. Pengusaha2 Batik di Semarang, f 
6. Perseorangan, Handai-taulan, segenap krabat, 

pada waktu sakit sampai dengan penguburannja di Makam 
keluarga di Bergota Serarang- 1 

MO TERKER MAT: 
pada hari Selasa tgl. 30 October. 1956. 5 

di ngkuan Tuhan Jang. Maha Esa. Atas segala kechilafan- 
kesalahan semasa hidupnja lahir maupun bathin kami mo- 
honsan maaf sebesar-besarnja. - 

| pahala sepantasnja dari Tuhan S.w.t. Semoga kami senan- $ 1 

'- Semarang, 2 Nopember 1956, 

Kami jang berduka-tjita, 

NJONJAH HADJI ROCHMAH SOELAIMAN N |)”. 

  

Utjapao Terima Kasih 
: Kepada segenap Sdr.2 - Ni 

LABUAN — HAWA — LINGGA, 

TRI TUNGGAL, 
Kompleks Halmahera, Maluku, Kra- 
katau dan Nias, dan  - 

Sdr.2 sekalian,, diutjapkan banjak2 terima kasih,, atas kun- 

Wafatnja : IBU SAILAH HARDJOWILOPO 
' a/n Keluarga Nj. HERANTO 
Halmahera IV/ 11 Semarang. 

  

PENGUMUMAN 
3erhubung dengan HARI ULANG TAHUN ke-28 Perkumpulan 

san pertandingan2 Olahraga, bertempat di lapangan kami, Wot- 

3ODY BEAUTY CONTESI: Senior dan Junior pada tgl. 10 No- 
pember 1956 (Semi-finale Basketball) dimulai pukul 19.00: 

19.00. 

11 Nopember 1956 dimulai pada pukul 8.00 
pagi, di ruangan rumah perkumpulan, umum dapat menjaksikan 

MEREK EEESEAKEEKEKAEKKEEKAKAAA EK KAKAK EKKERI 

N Mg
 

Tn   

| jang digemari! 

bahwa mandi dengan Lifebuoy badan: 

semangat lagi untuk bermain, 

'TROPICAL WOOL, BAMBOO 

Sa 5 

” 

TERIMA KASIH |) 

ye 

»Associatie” P.L.I, bag, Olah- 

jang berudjud apapun djuga 

  

ANAK, ADIK, KAKAK, 

Rachmat dapat diterima 

bkimberi sumbangsih mendapat 

-hidajatnja. Amien. 

dng. Keluarga. 

  

x 

  

dan perhatian jang diberikan: 

  

ari Ulang tsb., akan diselenggara-   t 

11 Nopember 1956 di-ikuti oleh 
mulai tiap malam pukul 18.00: 

: Pakailah pisau tjukur 

i Blue Gillette 

8 maka ternjatalah Tuan 

, bertjukur lebih mudah 

'dan lebih tjepat 
| Sebabnja, pisau ini 

  

PN 

GRAND” —,GRIS” EXTRA BERITA, 
SOEKARNO DI PEKING (R.R.T) -& 

  

i 

jang paling tadjam   didunia. UG 

  
    
  

tgl. 11 Nopember 1956 (Finale 
Umum dikenakan pembajaran Bantulah 

PMI. 
Ta LL 
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  pernah mendengar tentang 
, tetapi ia tahu dengan pasti, 

       

  

segar bugar dan memberi 

  

     
      -.     

hilangkan ketjapaianl      

  

           
Ana 

    

   

      

"HARGA MURAI 
SUWARANJA SAMA DENGAN JANG MAHAL. 
Sedia matjem2 KAS SALON Radio, harga Rp. 150,- — Rp. 300,- 
Gong & Baas bisa kluwar. Y 
Djuwal lagi dapet potongan bagus, 

PA OEL SOEN LIONG 
Kr. Balong 101 Semarang. 

dan bisa kirim luwar kota 

Tukang Tjukur ,, PUMA". “AN 
BASAHAN (seb. Bios. "Royal”) | “Ik 

SEMARANG 
» Potong Rambut Rp, 3,— 

».. Krul Prija » toy 

ji Krul Wanita 1g 30, mx Tn “3 ers 

Oo. 
A3 ang 

  

    Kita baru terima: 

SHARKSKIN, IMITATIE, BA- 
HAN PYAMA, KEMEODJA, 
Kwaliteit halus, harga murah! 
Menunggu Tuan punja kedata- 

ngan, $ 
KLEERMAKER ,,KIM BIE”     ea 

da     Djl. Mataram 191 — Semarang, 

4 
1 1 LA 

ne 

am 

| WIS RAMPUNG DI-ETJAP LAN WIS DIKIRIM-KIRIMAKE : 
ALMENAK ,,WASPAD As 

nganggo hadiah Rp. 5.000,— 
Ukuran Buku: 11 Xx 15 cm. Kan- 

| dele: 472 katja. Isine : Panang- 
II'galan 120 taun. Tjotjoge taun 

1 “Djawa lan taun Masehi 100 taun, 
| || Pawukon ganep nganggo katra- 
| ingan lan 30 gambar. Tjandra- 

sengkala komplit lan tjeta. Tjan- 
lulidzaning. manuk perkutut Jan se- 

|djarahe. . Watu Jintang  utawa 
Meteor. Sediarah, hurwaning dus 
madi”" (ana ng urip sing sepisa- 
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"| Tarub lan lajang tembang. Loka- 
YP pala. Bung Karno Duta Rakjat 

(ngabengi djagad). Lan kawruh? 
umum 'akeh maneh.  Rinengga 

“ Inganggo pirang? puluh gambar, 
Almenak Dinding Rps,13,50 (ditam- 
Rp. 1,59) Tuku akeh/didol, maneh    

  

£ dut marang gen? ufawa., 

' a 1 Penerbitan ...P ESA T? 
Di Bia elp. 747 "— Ngajogjakirta. 
  

.Pat Ps Sin Siauw Wan" 
PIL mustadjab untuk menjembuhkan penjakit Lepra. | Pil. tersebut mempunjai kemudjarapan 'istimewa untuk me- njembuhkan :penjakit Lepra (kusta atau Thayko). 

3 Sebagaimana telah ternjata bahwa” penderita penjakit Lepra mempunjai tanda2 seluruh badannja berontokan, rambut habis rontok, telinga bengkak, hidung mendjadi lebih besar, kaki ta- ngan kaku, kulit dan' daging rusak, sedang tampang-muka terdapat tanda2 bengkak, hingga menakutkan bagi-siapa jang memandang- nja. '   Penderita dari penjakit Lepra harus segera makan pil ini, agar penjakit Lepra jang dideritanja dapat 'dibasmi berikut akar2nja. Untuk kepentingan perikemanusiaan maka jang bertanda tangan dibawah ini sengadja membuat jang mustadjab. Pil ini telah banjak dibuktikan kemandjurannja dan telah diperoleh ba- njak, surat2 pudjian. 

Pakailah pil ini diwaktu jang tepat, agar penjakit itu tidak mengganas setjara meradjalela. Kelalaian untuk segera berobat dengan pil ini berarti suatu bintjana bagai diri sendiri chususnja dan masjarakat umumnja. 
Pil ini telah diudji pada waktu sebelum didjual, maka tentang kemandjurannja tak perlu disangsikan pula. - 

5 Adalah suatu perbedaan antara langit dan bumi bilamana pil 
ini hendak dibandingkan dengan obat keluaran lain2 perusahaan 
jang hanja mengutamakan untuk mengeduk keuntungan belaka. 

Keterangan tentang tjara menggunakannja pil ini, dengan 
djelas. Bilamana aturan itu diturut dengan seksama, hasil dari 

 penjembuhan itu akan terdapat kenjataan jang mengagumkan. « 
Pil ini dapat dibeli dengan harga Rp. 200,— per blik. 

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

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

/ 
sh « 7 Memadjikan dengan hormat, 

BOTAYS 
Kunming, China. 
PUSAT PENDJUAL : : 

TOKO OBAT 
| TIO SENG HIN, 

Petudungan 43, Semarang, 
Agen: ih 

Djakarta, LIE KWIE SENG, BE GI 
$ Kali Besar Selatan 11B. ' 

Medan, LIM GEK KAI, 
Dji. Luitenantsweg 22. 

Surabaja, HOO TIK TONG, 
Bongkaran 1109. 

  

  

ATAS PERMINTAAN PENONTON SEDIKIT ,HARI 
DI "GRIS”/”ROXY”: 
“BOOT POLISH”  (Penggosok Raj Kapoor's 

Sepatu) 

  

  
Iman). Tamatan sandiwara Djaka ' 

  
  Hanja satu kali seumur hidup datang pada kita film ini ! 

FILM INDIA 'TERBESAR PEMENANG dari 3 OSCARS INDIA !   
anik AA Y, | WE HENg! N BPA HEY, CACTUS, WE Hz Vc 

    

— Hey, Cactus, kita mendengar. hahwa komplotan McLean ada 
disekitar canyon ini! Apakah en gkau tidak dapat mempertjeput 
djalannja lembu jang memimpin itu? 
— Thor sudah melakukan peker diaannja sebaik-baiknja! 

  

. MELEAN'S GANG IS SORE: | 
pom WKERE IN THIS CANYON/ “/— 

CAN'T YOU GET THAT LG 5 
LEAD STEER MOVIN' KY / 
FASTERP 

    LP 3 g » w/P Ty: V, 1 

/ 1 ' 18 Sa 

$$ w 9 V : bp Ka 

Sabke IHK aa Keira ka 

Iype Pertj. ,SEMARANG” Idzin No. 3498/11/A/171. 

  

Kn 
DAN 

EKA AA as aa 
RADJA DARI SEMUANJA OBAT KUAT “ 

JARIAN O1” £ 
Jang Paling Tua dan Paling Terkenal di Seluruh Indonesia 

ADALAH SEBAGAI BUBUK MAKAN KAJU ? & 
Penjakit JIRIAN (Spermatorhoea) IMPOTENTIE, Tanda-tanda 1 2 
njakit : Selalu Marah2, Muka Putjat,” Makanan Kurang Mantjur, 
Perut Kembung, Kepala Pusing2, Lekas Tjape, Tidak Bisa Tidur, 
Kaki Tangan dingin, Semutan, Pikiran Tidak Tetap, Takut Takut, 
Djantung Berdebar-dbbar, Selalu Mimpi. Mimpi, Untuk itu semuanja 
kami sediakan OBAT JANG TANGGUNG MUDJARABNJA : 
JARIANOL, Special Untuk Laki-Laki Per Botol Rp. 20.— 
AVUMATAZOL, Special Untuk Wanita Per Botol Rp. 25.— 
GALINUS, Special Untuk Batuk Darah of TBC Per Botol Rp. 25.— 
TJAHAJA YUSUF, Buat hilangkan Itam? Djerawat, 
Panu, Kukul, Kekolotan di Muka No. 1 Rp. 25,— No. 2? Rp. 10,— 
BLACK HAIR DYE, (Obat Itam Rambut) 10070 Garantie 3 , 
Tidak Luntur dari Marga Rp. 5,— Rp, 10— Rp. l5,— Rp. 20— 
Rp. 25,— Per botol. 
SULFANOIL, Obat Kudis, Gatel, Koreng, Exceem dll. 

Per Botol Rp. 
KATRAH-I-NOOR, Speciaal buat Mata Kurang Terang 
Lihat Putih? dan Putih di Mata atau tumbuh daging 
dan lain-lain Per Botol Rp. 
NO HAIR LOTION, Buat Hilangkan Bulu-bulu, 
dalam tempo 5 menit, Per Botol Rp. 
AKREMPIL Buat Rheumatik Sakit Tulang? Entjok 

« Per Botol Rp. 
AKSATAPIL, Buat Sesek Nafsu Bengek Per Botol Kp. 
AKSOZAPIL. Buat Penjakit Berbahaja bagian 
Kentjing dan NIER No.1 Rp. 
ZALY WASIR, Special untuk hentikan Darah dan 
mengetjilkan WASIR Per Botol Rp. 15.— 
JULAB WASIR, Obat makan untuk ilangkan 
AKAR-AKARNJA WASIR 5 aa Rp. 50,— 
HOME DOCTOR REAMEDY. Istimewa Obat 
untuk Laki2 Perempuan Anak? Minum dan Pakai Luar Rp. 
MINJAK ITEM RAMBUT. Special bikin item rambut dan 

bikin kuat rambutnja, dalam satu Djam rambut putih 
mendjadi item bagus dan bisa mendjadi keriting 10074 

  

Garantie tidak luntur. Harga per botol. |... .... «Rp. 25.— 
HORMON CREAM. Harga per Dos “|. ..“.. » . Rp. b0,— 
MOON LIGHT CREAM. Special untuk ilangkan Djerawat 

Kekolotan. Item2 Panu2, Kukul, bikin halus dan tjantik 
kulit Muka, Harga Per. Dos 4 NBA AE Tp Si MEPILAO CREAM, Untuk ilangkan bulu, Harga per Dos Rp. 15.— DEPILATO CREAM, Untuk ilangkan bulu. Harga per Dos Rp. 15.— 

RADIUM OIL” Untuk. Laki-baki So Yow (KB Raat Rp. 20.— 
HAIR TONIC CAPITOL OIL.- Untuk penahan rontoknja 

rambut, bikin tumbuh rambut banjak dan bikin keri- 5) 
ting./Harga periDosi Ne SN RO Bp SO. — 

VETO OIL. (Special minjak untuk bikin keriting rambut 
dan. berombak-ombak): Harga La KN Aa La MEP) DOS 
OBAT KUTU RAMBUT, Bikin ilangkan kutu-kutu ram- 

but “kepala. Harga 3 na ASen LEO nu Rp. 10.— 
WONDERFUL CREAM, (Bikin tumbuh pandjang rambut Kumisnja 

dan bikin tumbuh rambut). Harga '. . Rp. 25.— 
LEMON FRUIT SALT. Obat bikin Kurus Badan Parah Tinggi. Da- 

rah Kotor Makanan Kurang: Hantjur atau Kurang nafsu Makan 
Buang air besar Kurang Baik ALL... 2. 0. RP. 25.— 

OBAT SAKIT GIGI, dan OBAT SEGALA SAKIT KUPING. 
Harga “pen botol Ne ne Ten NU EN Rp. 10.— 
RADIUM GRAND TONIC PILS, menjembuhkan penjakit Urat Sjaraf 
Lemah, Muka Putjat Perut Kembung, Otak Lemah, Djantung Ber- 
debar, Telinga berbunji, Buah Pinggang sakit, Kaki tangan dingin, 
semut-semutan, sering mimpi atau takut, Marah2 lekas lupa, dan 
lain2 penjakit. Maka itu kita sediakan obat Garantie 10075 MAN- 
DJUR dan MUDJARAB. Harga per botol . 2 Rp. 10.— 

KADIUM LADY TONIC PILS, is the safest and surest reamdy for 
Lucarrhoea special untuk wanita supaja datang bulan tjotjok Da- 
rah Berhenti tidakdjalan, Badan kurus Pinggang sakit, Kepala Pu 
sing, Marah2, Pikiran Tidak. tetap, Keputihan dan lain-lain. Pe- 
njakit, “Harga per botol Ro Me ee Get MU OA aa Bp, AO 

RKADIUM BEAUTY TETS CREAM. Guaranteed to make you more 
Beautiful, Ilangkan segala Noda? di Bagian Muka dan Bikin Ber- 
sih Mukanja,' Harga per botol. “0 0 e Rp. 15.— 

RADIUM CHARMIS FACE CREAM. Menghilangkan item2 dan Dje- 
rawat kekolotan. kukul, Panu2 atau bekas Tjatjar. 
Harga. per “botol bg ag Ga Ne MARPE Tan MTA Rp. 25.— 

RADIUM BLACK HAIR DYE, Fine Guality 10045 Garantie. Tidak 
luntur, Rambut Putih djadi Item. Harga per botol ......... Rp. 15.— 

RADIUM NAMI CREAM. Special untuk ketjantikan perempuan. 
Harga mer botak on MA ena La ee St Sa Rp. 15.— 

'1ADIUM NO HAIR PUDER. Buat ilangkan bulu? hanja 5 menit. 
Harga pem Botol Lan an Ro TN An un Rp, cb.— 

RADIUM NAMI PUDER. Special buat njonja2 dan nona2 untuk ke- 
luntur. Rambut Putih djadi Item. Harga per botol ......... Rp. 15.— 

RADIUM BLACK HAIR DYOIL. Rambut putih lantas djadi Item 
tidak: Iuntur,: Harga: per botobs GNU aa Rp. 12.— 

SEMUANJA OBATS?2 BISA DIKIRIM KE SELURUH INDONESIA 
TAMBAH ONGKOS KIRIM 1575. UANG DIMUKA., 

Terbikin. oleh : 
WORLD FAMOUS TABIB FACHRUDIN 

2 14 Sawah Besar — Phone 3804 Gambir 
THABIB HAJEE G. A. FACHRUDDIN, H.M.B. 

Djalan Tepekong No. 3 — MEDAN 

PUSAT PENDJUAL. 
Word Famous Tabib Fachruddin 
14 Sawah Besar Djakarta Phone 2801 G 
Bisa dapat beli : 
Toko Eurupa Bodjong 17—19 Semarang. 
Toko Universal Bodjong 6 B Semarang. 
Toko Obat-Singapore Pasar Djohar 1—2 Semarang. 
Toko Obat.A. Az Gg,- Pinggir No.9 Semarang, 
Toko Obat Shanghai Pasar Djohar. 42 Semarang. 
Toko! Obat Eng Tay Mo Patjinan No. 58 Djokjakarta. 
Toko Obat Eng Njan Ho Patjinan No.75 Djekjakarta. 
Toko Obat:Tek An Tong Patjinan $t Djokjakarta : 
Zindabad House. No, 77 .Nonongan Solo. - an 
Toko Pakistang Sungcjudan Solo. 
S. M. Hamdul Azis Keprabon Wetan 24 Solo. 
Toko Obat Eng Djin Ho Pekodjah 85 Semarang. 
Toke Obat Tek Sing Tong Pekodjan 109 Semarang. 
Toko Obat Eng -Tay Ho Pekodjan 101 Semarang. 
Toko Obat Ngo Hok Tong Gg. Pinggir “No. 1 Semarang, 
AAA SS ANT JA TA : Ia BKK 

tehnis PBB AK ELSA bebek MX deeh 

« Menghaturkan banjak terima. kasih 
"Dengan djalan ini” kami menghaturkan banjak trima kasih, ke pada Tuan2, Njonja2, Wakil2 «dari Instantics cipiel, militair dan 

pers, jang telah undjuk banjak perhatian maupun jang telah mem- 
perluken kirim sumbangan, karangan bunga, telegram d.ll, pada 
waktu dilakuken upatjara pembukaan Toko Baru di Djl. Bodjong 
14 Semarang. 3 

Semarang, 3 November 1956, 

» 

Toko Sepatu 

  

BODJONG 14. 
erie bebe bebe Ao 

  
  

Tjermin Hidup 
| Saudara |: 

Batjalah: | € 

( Peri Hidup € 
Mohammad s.a.w. 
oleh ZAINAL ARIFIEN ABBAS 

  

  

  

Djilid I C3 Menlika ata AA MR Oa Rp. 112,50 
Djihd IL 1970 Ia AL NONA pan De ena Rn PpuGg, 
DA EL (6 FA ag YA MEA LN ANA Ona Rps: 173p 
Ditlid H& HI Kdisatukan) 2” ee An Rp- 450— 
Zainal Arifien Abbas — 

PERKEMBANGAN FIKIRAN TERHADAP 
AGTAMLAN Dena 1 Nan PEN na Rp. 42,50 

Hasbi Ash Shiddigy — 
AL-AHKAM (HUKUM2 Figih Islam) 

dad MN LA an ne Mn Rp: ge 
Ojitid MPE AAN BOR an ena Ra eat Rp3 28x 
Oia IV Pns KR ON UAN Rr ear nota Kp3 De 
AL-ISLAM (Penuntun Batin) 
Oa ES AAA Le Ng aa A TR Ran MPa 29,5 
IN Se TAN aa Pa en Lan ee Kan Rp330, 
DASARZ FIOREL ISLAM: 5 ku aan KRS Tk Rp. 13,50 
KELENGKAPAN DASAR? FIOIH ISLAM: ...... Rp: 22,50 

Tiap2 pesanan tambah 104 ongkos kirim, sekurangnja Rp. 1,50 
Mintalah daftar buku 

Penerbit ISLAMIJAH — Tiabang: 5 
Dil. SUTOMO P.329 Telp. 714"  Dji. Sitompul 27 Te ena PADANG SIDEMPUAN | AE 

angka 

DI DJAKARTA pada : ' Biro Buku TIMUR DJAJA' 'MRDAN'S BOOKS HOUSE: Senen Raya 85 il. Srikandi 14 Telp. 3107 Gmbr. Nan Sereh) 

PALE, LISTEN --- PO 
| YoudEAR THAT 
51 FUNN 
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EN--- DO Y YES! 
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IT, ROYZ 
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   P3 CASN & 

—- Katakan pada peter- Sementara IU aneka an 

nak2 lainnja supaja “dja- La Dale, dengarkan Li apa 
ngan takut! Roy dan Dale kah “engkau mendengar suara t tb 
sedang mendjaga “ dijalan anehi 
kita dimuka sana! Jak! 
Madjulah, Thor 

— Ja, suara apakah toh itu, 
Roy? 
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