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| da Tudjuan Semula— Perintah 
— Harian Letkol, Suharto 

.T. IV Div. Diponegoro Let.-kolonel 
gan Hari Pahlawan 10 Nopember ini me- 

jang ditudiukan kepada para perwira, 

awan jang ke XI ini, djustru diseleng- 
diauh dari pada normal. Situasi di 
gah menundjukkan gambaran per- 

| dalam Negara kita sendiri menun- 
ee “kurang menguntungkan bagi setiap» 

embangna sesuatu Negara jang masih muda. 6 ta Bag sorupsi meradjalela disegenap 
aja menundjukkan seolah-olah kita telah kehi- 

eseii an. Kehilangan tudiuan hidup jang telah kita 
gariskan sewaktu kita memproklamirkan kemerdekaan. Bahkan 
seolah-olah melupakan pengorbanan ribuan putera-puteranja jang 
kini bermakam dalam Taman Makam Pahlawan jang tersebar 

      

   

      

diseluruh Indonesia. Dalam menghadapi keadaan dan suasana 
ig tidak normal ini, maka kita warga Divisi Diponegoro wadjib anam pengertian nada diri kita sendiri, mengembalikan arah 
pandanga Dg Gen tudjuan semula dan berusaha djalan keluar. Kita mewadiibkan kenada diri kita serdici: untuk 5 1. Memelihara disiplin jang membawa ketinggian www abat ten- tara dan kelantiaran melaksanakan tugas. 2. Meme. »a keutu- 
han dalam lingkungan Divisi Diponegoro nada ci -nia. dan 
Angkatan Perang pada umumnja. 3. Memelihara ketnygian budi, 
achlak dan akal. 4. Memelihara tjita-tjita proklamasi 17 Agus- 
tus 1945. 5. Memelihara kewaspadaan untuk melakukan tugas 
Negara. 

Sai 5 dihutan lh hee he eh 

Gunakan OptimismeSe- 
bagai Pegangan Bathin 
Sambutan K. S. A.D. Nasution Pada Hari 

Pahlawan 10 Nopember 
DALAM SAMBUTANNJA mendjelang Hari Pahlawan 10 

Nopember, KSAD Dieadrai Major Nasution a.l. menjatakan, 
bahwa Hari Pahlawan ini hendaknjalah kita kenangkan kembali 
bahwa tol. 10 Nopember 1945 bukanish satu tanggal dimana 

( jang baru beramur beberapa minggu itu berada dim negara kita ja 
keadaan terang benderang. Namun demikian, dalam keadaan 

   

   

    

sesuram itu pahlawan kita bertindak, berdjcang dan berkorban, 
tidak menunggu habisnja kesuraman. 

Perdjalanan Hdji 
Tahun 1957 

Salah satu sendjata bathin me 
reka, demikian KSAD, “adalah op 
timisme. Tanpa optimisme negara 
R.I. tidak pernah akan ada. Tan 
pa optimisme tidak akan berani 
menghadapi sendjata Djepang, 
sekutu, sendjata Belanda jang be 
gitu dekat didada kita. Pada hari 
ini kita harus djuga memperguna 
kan optimisme sebagai pegangan 
bathin. Kita harus mendjauhkan 
perasaan2 pessimis ' jang meng- 
anggap negara jg telah berumjir 

FEr tahin— kita perdjoangkan Tar 
tidak mempunjai arti apa2: bhw. 
negara jang telah didasari dgn. 

  

RAPAT Kementerian Agama 
tanggal 7 Nepember jang lalu 
memutuskan, bahwa persiapan2 
entak memberangkatkan diemaab 
Hadji musim 1957, tetap berdja 

lan imana biasa. Pertemu- 
a adiri oleh PHI, ,,MU- 
SP”, ,,DAMAS"”, menteri Perhu- 
bungan dan Djawatan2 Kemente 
rian Agama' Urusan Hadji, dan 

  

   

| Administrasi — Ekspedisi 2087 Smg, # 

Pandangan! Hi: 

| Perintah Harian ita al. dinjatakan 

.mentiari 

Lena 

is Tak Taati Perintah| 
3 Kolonel Angs | 9 

— Dituntut 

siang kemaren mengeluarkan pe 
ugumuman resmi sub: ,,Kepat. 
Staf Angkatan Darat Djenderai 
Major A.H. Nasution telah me- 
manggil 3 Perwira Menengah un 
|tak asminta  pertanggangan dja- 
wabnja tentang peristiwa2 jang 
sertentangan dengan hukum-ten- 
tara. Kolonel Sukanda — Brata- 
menggala serta Kolonel Sapari 
sudah diperiksa oleh KSAD dan) 
didjatuhi hukuman disiplin. 

memenuhi — panggilan KSAD, 
meskipun atas permintaan sendir. 
kedatangannja sudah ditunda 2 
kali. Malahan kemudian mening 

Igilkan tempat kediamannja dgn. 
tidak memberitahukan, sehingga 
perlu diadakan tuntutan atas da 
sar: "dengan sengadja tidak men 
taati perintah djabatan”. 

Demikian pengumuman resm' 
Penerangan Angkatan Darat Pu- 
sat Djum'at siang kemaren. 

Pihak “Penerangan Angkatar: 
Darat dalam hubungan ' persoa- 
Tan diatas, sampai Djum'at siang 
kemaren atas berbagai pertania| 
an jg diadjukan, sama sekali be 
lum bersedia memberikan ketera   
ngan atiu pendjelasan: ' segala 
pendjelasan dan hal2 lain dalam 
hubungan persoalan diatas, di 
djandiikan akan diusahakan un 
tuk dapat diberikan kemudian. 

: 2 (Antara). 

  

pengorbanan pahlawan2 jg. kita 
muliakan hari ini tidak perlu kita 
pertahankan dan bangunkan lagi 
dil. serupa itu. Djiwa pessimisme 
seperti ini, kata KSAD, hendak- 
lah kita djauhi. 

modal tanpa mengharapkan di- 
vidend dalam negara jg kita pro 
klamirkan tahun 1945. Modai 
mereka “ini harus kita pelihara 
baik2, kita djundjuno tinggi dan 
kita jg hidup ini wadjib - mene 
ruskan “perdjoangan mereka. Ki 
ta tetap pertjaja pada diri sen 
diri,.pada bangsa. -sendiri, pada 
negar, sendiri, negara R.I. '45 
dengan . ideologinja. Pada saat? 
kegentingan didalam dan diluar 

kembali, demikian KSAD pada 
achirnja. Selandjutnja diniatakar 
a.l. bhwa sediarah perdjoangan 
Indonesia ig disusun ahli sedja- 
rah. tidakjah lengkan bila ia .me 
ninggalka, atau melupakan tang   gal jg bersedjarzh 10 Nopember 
ini. (Antara). 

  

putusan tersebut diatas diambil 
berdasarkan pendapat, bahwa si 
tuasi di Timur Te pada saai 
ini, belum merupakan suatu kc 
adaan jang dapat menggaga:kan 
perdjalanan Hadji musim 1957 
itm 5 

Selain itu diumumkan: Peme 
rintah setjara minimal telah me 
njetudjui pemberian devisen un 
tuk tahun 1957, buat memungkin 

pemberangka 
tan djemaah Hadji Indonesia se 
banjak guotum jg telah diteiap- 

Pemuda Sunda Minta 
DjabatanPanglimaTer- 
ritorium Ill. Dipegang 
« Oleh Orang Sunda 

| katan Darat || 

|. PENERANGAN Angkatan Da | 
rat Pusat di Djakarta, Djum'at 

Koionel Zulkifli Lubis tidak Imenurut 

Idari sudut kebituhannja. Artinja, 

'Sumpah445Angg 

Pahlawan2' kita menanamkanj 

negeri jg kita sedang hadsp:|9en akan memberikan — amanat- 
Ae 1. Ca NAna i ini 5 diustru tetaplah kita sadari ini Sidage serta Mata 

|aang pada tanggal 10 Nopember 
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— ANGGAUTA 

  

      
pada hari Rebo jang lalu kepada 
Pemberian idjin kepada mere-: 

ka jang telah mendaftarkan diri 
kepada Kedutaan Mesir utk men 
djadi tentara sukarela ke Mesir, 

keterangan2 kalangan 
resmi pemerintah Indonesia itu 
Itidak akan mengalami kesulitan2. ' 

Tetapi sementara itu diterang- 
kan, bahwa sekalipun pemerintah 
mengidjinkan berangkatnja pasu- 
kan2 sukarela Indonesia ke Me 

|sir, soalnja djuga harus ditindjau 

  

Presiden Ambil 

Konstituante 
PRESIDEN Sukarno dj. 09.25 

Djum'at pagi kemaren mengam 
sil sumpah 445 anggota Konsti- 
uante dalam suatu upatjara jang 
iilangsungkan ditempat kediam- 
m Gubernur Djawa Barat di 
3andung. Upatjara tsb. dihadiri 
oleh PM Ali Sastroamidjojo dan 
annggota2 Kabinet lainnja, ketus 
Parlemen Mr. Mangunsarkoro, 
Djaksa Agung Suprapio, pembe 
sar2 Militer dan tamu2 lainnja 
Wakil Presiden Moh. Hatta, jang 
menurut renfjana akan menjaks. 
kan upatjara ini, berhalangan d: 
tang. 

332 anggota - diambil sumpal 
nja setjara Islam, 36 seijara Ke 
ristes dan lainnja mengutjapkar 
djandji. 3 : 
Sebagiimana diketahui, djuw 

Untuk Berangkat Ke Mesir Mem- 
bantu Perlawanan Thd Agressor 

— KALANGAN RESMI pemerintah Indonesia menjatakan, bah 
|.wa pada prinsipnja pemerintah kita tidak keberatan untuk mengi- 
“djinkan pasukan2 sukarela Indonesia berangkat ke Mesir untuk 
membantu perdjuangan rakjat Mesir melawan kaum agresor se- 

(bagaimana diminta oleh pemerintah Mesir kepada pemerintah 
Indonesia. Permintaan bantuan militer itu dengan resmi telah di- 
gampaikan oleh Duta Besar Mesir, Dr. Ali Fahmi Al Amroussi, 

    

     

  

   

  

   
S. P.S. 

  
Kementerian Euar Negeri. 

djika sebelum .pasukan2 sukarela 
itu berangkat ke Mesir, apa pe- 
perangan disana sudah dapat di 
padamkan, maka sudah tidak ada 
artinja lagi pengiriman pasukan2 
sukarela itu. 

Dalam hubungan ini didjelas- 
kan, bhw jang dimaksudkan dgn 
tentara sukarela itu adalah pasu 
kan2 jang terdiri dari orang2 pre 
man Indonesia jang dgn sukarela 
menjatakan kesediaannja untuk 
membantu perdjuangan Mesir, se 
dangkan anggota2 TNI dalam 
dinas tidak termasuk dalam pe- 
ngertian pasukan sukarela itu. 

. Mengenai djumlah warganega- 
ra Indonesia jg telah menjatakan 
kesediaannja untuk setjara suka- 
rela membantu perdjuangan Me- 
sir, pihak resmi pemerintah Indo 
nesia - tidak dapat memberikan 
djawaban, karena segala sesuatu 
mengenai pendaftarannja dll.nja 
langsung diurus oleh Kedutaan 
Mesir di Djakarta, sedangkan me 
nurut Kedutaan Mesir, sampai se 
karang sudah tertjatat lebih ku- 
"ang 50.000 orang jang mendaf- 
tarkan dirinja. (Antara). 

matan abadi di Timur Tengah. 

menjambutnja. 

Dekking Emas 
Turun Lagi 
PEMBERIAN uang muka 

pada pemerintah jang minggu ini 
djumlahnja Rp. 84 djuta lebih te 
lah sebabkan penurunan tipis 
pada djaminan emas dan valuta 
konvertibel mendjadi 23,170 se- 
dang pada mingu jang lalu djum 
lah djaminan emas dan valuta 
konvertibel itu adalah 23,240. 

  

Dalam pos uang muka pada pe 
merintah itu . djuga dimasukkan 
rekening uang muka jang telah 
disetorkan oleh importir2 pada 
bank2, dengan demikian derasnja 
uang muka jang diberikan pada 
pemerintah dalam minggu ini ada 
lah melampaui ketjepatan arus 
kontraksi uang jang antaranja di 
djalankan dengan pemasukan 
uang muka oleh para importir 
pada bank. Disamping itu djum 
lah uang dalam peredaran dalam 
minggu ini tidak makin berkurang 
tetapi. bertambah dgn Rp. 69 dju 
ta mendjadi Rp. 8.246 diuta. 

(Antara). 

  
  

Janos Kadar Serukan 
Pembronta 
Mesjerah Pada Russia 
Pertempuran2 Terdjadi Lagi Didjalan2 

Budapest — Hammarekjoeld Minta   lah seluruh anggota ialah 521 
orang. Diantars djumlah tsb 501 
anggota sudah selesai diperiksa. 
Menurut rentjana - Presiden 

'skan melantik Konstituante hari 
Sabtu pagi ini sesudah iu Presi 

pada tgl. 10/11 ini akan dike- 
ruai oleh anggota tertua. Hadji 
Sudia'i (Masjumi), js sudih ber 
usia 106 tahun. 

: “Tidak akan hadirnja Duta 
Besar Inggris. 

Seterusnja pihak Kedutaan Be- 
sar Inggeris di Djakarta mene- 
rangkan kepada ,,Antara”, bahwa 
Duta Besar Inggeris F. Mc. Der- 
mot, tak dapat memenuhi unda- 
ngan utk menghadiri upatiara 
pembukaan Konstituante di Ban- 

4 

ini, berhubung dengan kesibukan2 
pekerdjaannja pada waktu ini. 
Djawaban bhw ia tak dapat hadir 
itu telah disampaikan kepada pem 
besar2 Indonesia kira2 satu ming 
gu sebelum terdjadi demonstrasi 
anti Inggeris-Perantjis pada tang- 
gal 7 Nopember jang lalu di Dja- 
karta, sehingga tidak dapat ia 
hadir itu tidak “ada hubungannja 
dengan telah terdjadinja demon- 
strasi2 anti Inggeris itu. Duta Be 

Izin Hongaria Untuk Pengiriman 
Penindjau-Penindjau P. B. B. 

RADIG BUDAPEST dalam siarannia pada malam Djun'at 
mewartakan bahwa pertempuran di dialan2 terdjadi lagi di ibu 

1. Diterangkan bahwa kaum pemberontak di Buda- kota Honga 
pest telah membakar sedjumlah 
Continental don toko2, dan menghalang-halangi barisan pemadam 
kebakaran mondjalankan tugasnja. Kaum pemberontak dalam 

jaga merampok paberik2, gudang2 dan toko-toko di 

      “ pahan-ma-. 
kanan, pakaian, perkakas rumah-' 
tangga dan barang2 Jainnja ter- 
masuk 5000 buah pesawat radio 
semuanja seharga djutaan fiorin. 

Karena politik djahat dari 
Mathias Rakosi dan Ernest Ge- | 
rce, keduanja pernah mendjabat 

sekretaris pertama Partai Peker- 
Jdja Hongaria, pekerdja Honga- 
ria telah. terpaksa-dalam musim 

sanas jl. menggadaikan pakaian 
mereka untuk musim dingin. Pe- 
merintah Janes Kadar tak akan 
membiarkan keadaan semaijam 

itu dan telah memberi perintah 
kepada pemilik2 rumah - gadai 

  

mengizinkan penindjau2 PBB me- 

k2Hongaria 

hotel a.l: hotel Cmyal dan hotei 

untuk berusaha sepenuhnja. men 
desak PBB mengeluarkan Suatu 
resolusi jang menghendaki pem- 
bentukan “suatu kesatuan2 polisi 
internasional untuk Hongaria. 

Hammarskjoeld meminta izin 
pemerintah Hongaria bagi pe 

ba ngiriman penindjau? PBB. 
Sementara itu Sekretaris djende 

ral PBB Dag Hammarskjoeld pa- 
da hari Kemis meminta kepada 
pemerintah Hongaria jang dipim- 
pin oleh PM Janos Kadar supaja 

ngadakan penjelidikan ditempat 
mengenai keadaan di Hongaria. 
Permintaan Hammarskjoeld ini, 

jang telah disampaikan kepada wa 
kil Hongaria di PBB dan kopinja 
dikirim ke kementerian luar ne- 
geri Hongaria, adalah pelaksana- 

  

  

  P 

Bu Pidh Blu Mavis Ain mas kas 

enghentikan permusuhan disana 

- Y ahem 

8 

HARGA LENGGANAN: 

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

. 

LUAR KOTA : ,,Suara Merdeka” (dengan materai) — Rp. 14,— 
Suara Merdeka”/,,Minggu Ini” Rp. 14,— 4 Rp.3— — Rp. 17,— 

Harga Advertensi ,,Suara Merdeka” Rp. 0,95 per mm.-kolom, 
ETJERAN : ,,Suara Merdeka” Rp. 0,75. 

ngg.-Perantjis Mau Te- 
|rus Bertempur Di Mesir 

Sampai Datangnja Pasukan2 Polisi P.B.B. — 
Kata Perdana Menteri Eden 

PM INGGRIS SIR ANTKONY EDEN hari Kemis tengah malam katakan, bhw. 
Perantjis akan terus bersama2 melandjutkan jang mereka sebut aksi polisionel” 
sampai pasukan2 polisi PBB menduduki daerah tsb. Menurut Eden maksud intervensi Inggris/Pe- 
ranfjis di Mesir jalah untuk m: 1 

Inggris/ 
Timur Tengah 

dan berusaha memelihara perda 
Dalam keterangannja jang dimuat dalam surat jang disampaikan 

kepada seorang tjalon Partai Konservatif dalam pemilihan di Cheshire, 
kan, bila PBB hendak mengoper ,,aksi polisionil” tadi kedua negeri 

Tapi sebelum 'pasukan2 PBB 
datang, Inggris/Perantjis akan te 
rus. bertempur, Bila tidak demi- 
kian menurut Eden maka mereka 
akan berchianat terhadap rakjat 
nja sendiri serta tjita2 perdamai- 
an dunia. $ 

nja bahaja perang maka perlu 
mempunjai keberanian bertindak 
setjara effektif dgn tjepat, kata 
Eden kemudian. 

Seperti diketahui Madjelis 
Umum PBB dalam sidang daru 
ratnja tgl. 4 Nopember jl. telah 
menerim, baik resolusi jg meme 
rintahkan penghentian tembak- 
menembak tgl. 4 Nopember djam 
24.00 GMT  Inggris/ Perantjis 
/Israel dan Mesir. Mesir dengan 
segera mendjawab bersedia me 
ngadakan gentjatan sendjata, bila 
pihak lain djuga bermuat demi- 
kian. 

Dalam pemungutan suara Ing- 
gris/ Perantjis sendiri tak setudju 
penghentian  tembak-menembak. 
sehingga Uni Sovjet jg selalu ber 
usaha untuk menghentikan agresi 
Inggris/Perantjis terhadap Mesir 
malam Selasa jl. minta kepada 
PBB supaja kedus negeri tsb. di 
eri ultimatum untuk  mengada 

kan gentjatin sendjata dalam 
waktu 12 djam se'elah disetudiu! 
nia ultimatum tadi dan selandiut 
nja dalam tiga hari menarik p: 
sukan2 agresi dari wilajah Mesir. 
Bila tak mu. maka supaja diki 
rim angkatan2 darat dan utar: 
Sovjet dan Amerika terutams 
dan negeri2 PBB Jainnia untuk 
menghentikan agresi. 

Tapi ketika masih di D.K. re- 
solusi tadi ditolak untuk ditjan- 
tumkan dalam atjara dgn suara 
4 anti (A.S., Ingaris, Perantiis 
dan Australia), 4 blangko dan 
3. setudju dan dengan demikian 
resolusi tadi tak mungkin pula 
diadiukan ke  Madielis Umum 
PBB, jang paling sedikit utk pro 
sedure tadi dibutuhkan 7 suara 
dalam DK. 

Ketika sidang D.K. tadi wakil 
Inggris, Pearson Dixon, mengata 
tan, bahwa  gentjatan. sendiata 
serta penghentian renaeboman 
di Port Said telah diadakan, wa 
launwn di lain? tempat belum. 

PM. Fden dalam madjelis ren 
dah hari Rebo katakan, bahwa 
penghentian tembak-menembak te' 

tak diserang. Sedang 
melalui diurubitjaranja, — setelah 
sidang kabinet selama 3 diam 
Rebo pagi, di Paris katakan. bhw 
tembak-menembak jang telah di- 
perintahkan malam Rebo benar? 
telah dilaksanakan. (Ant.-Reuter) 

Perantiis 

Dan untuk mentjegah meluas 

Eden selandjutnja kata- 
tsb. akan dengan gembira 

Perpetjahan 
Partai Konser 
patip laggris? 
PIHAK oposisi dalam parle- 

men Inggris, Partai Buruh hari 
Kemis telah mengadjukan 2 mo 
si tidak pertjaja terhadap PM 
Eden, dalam usaha jo kuat un 
tuk memetjah Partai Konservatif 
dan memaksa Eden  mengundur 
kan diri. Demikianlah tulis war 
tawan UP dari London.  Keduc 
mosi tadi diadjukannja  djustri. 
pada saat tersiar. kabar2 bahwce 
didalam kabinet Eden telah tim 
bul keretakan dan bahwa dikalkc 
ngan Partai  Konservatif makin 
lama bertambah. kuat rasa kege 
lisahan. Seperti diketahui, men 
teri negara urusan luar negeri, 
Anthony Nutting, telah mengun 
durkan diri karena menentang 
agresi Inggris-Perantjis terhadap 
Mesir. (Antara). 

sukan'nja 

KAMIS MALAM Israel set 

rupa instruksi dari menteri luar 

russalam, untuk menjampaikan 
segera kepada sekretaris djende 

Sementara itu dikalangan Jele- 

gasi Israel di PBB mengatakan, 

bahwa -baru2 “ini. pemerintah 
Israel telah menerima dua buah 
pesan, satu dari presiden Eisen- 
hower dan jang lain dari sekijen 

PBB, Dag Hammarskjoeld. 
Keputusan pemerintah  '#srael 

untuk menerima 'baik saran pre 
siden Eisenhower: supaia . pasu- 

n? Israel ditarik kembali dari 
Mesir dan persetudjuan - mereka   

tap ada selama pasukan? Ingaris , 

terhadap pasukan polisi PBB jg. 

akan ditempatkan di Timur te- 

ncah pada hari Ks:mis 

  

malam 

t”'ah disampaikan “kepada  ke- 
menterian luar negeri AS oleh 
duta besar Israel, Abba Eban. 

Dalam pada itu didapat kabar 
dari Darussalam, bahwa Israel 

akan memberi tahukan  kenada 
PRB, bahwa mereka akan me- 

nielesaikan masaalah - semenan- 

  

kan pada tahun 1956 jg lampau, 
jailu 12.000 orang. 
Mengenai so3l2 pengangkutan. 

pada pokoknja telah disepakati se 
perti jg telah didjalankan pada 
tahun jg lalu, dengan mempergu 
nakan kapa'!2 Kongsi Tiga dan| 
kapslI2 Pelajaran Nasional. Dan 
disamping kapal? laut 
akan dipergunakan kapal udara 
sebagaimana biasa. 

Dan kepada PT 
kuasakan untuk mengadakan hu 
bunga, dengan maskapai2 pela 
jaran jg kapalnja telah pernah di. 
pakai pada tahun2 jg lalu. 

Tarip Kapal 
Naik 200), 0 
PIHAK direksi dari NY Stoom 

yaart Maatschapp'ij ,,Nederland” 
dan “de Keninkljke Rotterdam- 
sche Lioyd NV memberitahukan, 
bahwa tarip penumpangan untuk 
kapal2 kedua ps an pelajar 
an tersebut dinaikan dgn. 2096. | 
Kenaikan tarip itu ialah disebab 
kan karena ternjafta untuk bebe 
rapa waktu kapai2 tersebut tidak 
dapat berlajar 

  

melalui Terusan 
Suez. Akan tetapi djika nanti ter 
njata, bahwa pelajaran dapat di 
lakukan melalui Terusan Suez, 
maka kenaikan tarip itu akan di 
bajar kembali. (Antara). 

Rp. 80.000.— GADJI BURUH DIRAMPOK. | 
Tiga orang bersendjata pistol 

telah menahan sebuah jcep jg di 
kendara: oleh seorang Tionghoa 
membawa uang anjak Rp. 
80.000.— untuk gadji buruh. Se 
sampainja dipondok Manako, T2 
bingtinggi (kabupaten I 
dang) ia ditjegat oleh 3 orang 
perampok itu. Orang Tionghoa 
itu dengan sia2 mengadakan per 
lawanan. Uangnja dirampok se 
dang ia sendiri kena tembak pa 

    

  

Lebih Tjondong Tentang Adanja Bentuk 
Negara Federasi 

- REBO MALAM Kongres Pemuda Sunda di Bandung telah 
berachir. Selain telah mengambil putugan mengenai beberapa soal: 
seperti keamanan, sosial-ekonomi dan kebudajaan, Kongres itu 
telah memutuskan pula hal-hal mengenai ketata-negaraan, per- 

djugal| 

"MUSI" di| 

Imerintah harus: mengakui 

jamanzn dalam 

IPemulihan keamanan 

eli-Ser-| bah 

sonzlia, dan pendirian mengenai beberapa peristiwa, serta me- 
petapkan sanctie kalau pemerintah tidak memperhatikan usul2 

“dan saran2 kongres tersebut. Sebuah Dewan Komando Pemuda 
Yunda, jang masih akan dibentuk, mendapat mandat sepenuhnja 
dari kongres supaja daiam waktu jang singkat mengadakan si- 

Yang dan mengambil tindakan jang lebih tegas. 

Dalam putusan mengenai ke- 

amanan diterangkan, bahwa pe 
tidak 

mempu untuk menjelesaikan ke- 
daerah - Sunda. 

hendaknja 

diselesaikan “ menurut keadaan 
chusus disini dan lepas dari ke- 

'pentingan politik kepartaian. Dja 

batan Pangiima TT/IMH dan @Gja- 

batan lainnja jang pening dalam 

Hapangan pemulihan keamanan 
itu hendaknja dipegang oleh 
orang Sunda jang memenuhi sia- 
rat2Znja dan diberi kebebasan se- 

penuhnja untuk memulihkan ke 
emanan. Para anggauta Divisi 

Siliwangi asli jang masih aktif 
tapi terpentjar2 diluar daerah 

Sunda, harus dikembalikan untuk 
'menjumbangkan tenaganja da- 

lam daerahnja sendiri. 

Mendesak kepada pemerintah 
supaja seger, merobah kebidjak 
sanaan pemulihan keamanan de 
ngan djalan lain dari pada keke 
rasan jg djika tidak ' mentjapai 
hasil2 konkrit dalam waktu 6 bu 
lan, baru dilaksanakan. tindakan 
kekerasan. Anggaran untuk ps 
mulihan keamanan harus ditam- 
ah. 
Mulai dari sekarang pemuda 

Sunda harus diizinkah memben- 
tuk suatu badan pembantu ke 
lamanan ig dinamai Legiun Ke 
lamanan Sunda dengan bantuan   da perutnja sehingga perlu diang 

kut kerumah sakit juntuk dira 
hg Pn terdjadi Saptu 
1g lalu, Mee NS An (5 

Sudah Ada 14 Negara Jang Sanggup 

sepenuhnia dari pemerintah dan 
membentuk dewan penasehat ke 
aman?n daerah jg terdiri atas 
wakil2 terkemuka daerah ma 

sing2. OKD harus diberi status 
serta biaja sepenuhnja oleh pe 
merintah. 

Suatu kesimpulan umum. 
Sebagai kesimpulan umum di- 

kemukakan, bhw. keamanan dan 
pelaksanaan sosial-ekonomi akan 
lebih terdiamin dalam suatu ba- 
agunan negara federasi jg lebih 
menguntungkan semua suku-bang 
sa dari pada negara kesatuan se 
perti sekarang. Terhadap putusan 
Ini ada sebuah ,,minderheids- 
nota” jang menganggap belum 
waktunja untuk menetapkan fede 
rasi atau unitarisme, tapi memen 
tingkan isi kekuasaan iang harus 
diberikan kepada daerah, 

Sekian beberapa putusan, 

Mengenai pamflet FPS. 
Disamping itu masih ada saran 

supaja peristiwa pamflet FPS se 
gera dibereskan melalui pengadi 
lan dengan sidang terbuka. Pe- 
nuntut umum djangan suku Sun 
da, - tapi sebisa2 harus Djaksa 
Agung R. Suprapto sendiri dan 
supaja warganegara Dr. Ir. Soe 
karno hadlir sebagai saksi.  Di- 
desak supaja Adeng ditahan di 
Bandung selama perkara itu be- 
lum diperiksa pengadilan. 5 

Selain itu diharap supaja ibu 
kota pemerintah pusat Republik 
Indonesia dipindahkan ke Jogja- 
karta mengingat segi2 histori, 
strategi dan kulturil. 

Didesak pula supaja peristiwa   pembunuhan Oto Iskandar Di- 
nata segera diperiksa. (Antara). 

Mendjadi Anggauta Polisi P. B. B. 
, 8 

PESAWAT TERBANG jg di 
tumpangi oleh djendral Burns, se 
orang Kanada, jang diberi tugas 
oleh sekretaris  djendral PBB 
Dag Hammarskjoeld utk. menju 
sun pasukan polisi internasional, 
adalah pesawat jang pertama jg. 
mendarat dipangkalan terbang di 
Kairo sedjak berlakunja gentjatan 
sendjata. Burns tiba,di Kairo pa 
da hari. Kemis. Dipangkalan ter 
bang dia. disambut oleh pembe- 
sar2 Mesir jang mempunjai ke- 
dudukan tinggi. 

Seperti diketahui, tugas jg di 

  

berikan kepadanja oleh Dag Ham 
marskjoeld itu, telah disetudjui 
oleh sidang umum PBB pada hari 
Rebo. 

“Bertalian dengan akan diben- 

tukaja pasukan polisi PBB untuk 

Yimar Tengah itu, berita dari 

(United Press mengatakan, bhw. 

pada hari Kemis Yugoslavia me 

Irupakan negara jang ke-14 jang 

menawarkan bantuan bagi pasu- 

kan tersebut. 
Negara2 jg telah menawarkan 

bantuan baik 

militer, maupun bantuan bahan2, 
adalah New Zealand, Kanada, 
Kolumbia, Denmark, Norwegia, 

| Pakistan, Swedia, Finlandia, Cey 
lon, India, Rumania, Tjekoslowa 
kia dgn Birma. 

Perlu dikemukakan, bhw pada 
hari Kemis perdana menteri me 
rangkap menteri pertahanan a.i. 
R.I, telah mengumumkan, bahwa 
pemerintah Indonesia djuga telah 
memutuskan akan ikut serta pula 
dalam pasukan polisi PBB terse 

berupa kesatuan2 but. (Antara-AFP), 

sar Inggeris akan diwakili oleh 
Counsellar Kedutaan Besar Ingge- 
ris, R. Saner, pada upatjara pem 
bukaan- Konstituante. 
Demikian keterangan pihak Ke- 

dutaan Besar Inggeris. 

Dulies Akan 
Berhenti? 
KABINET presiden  Eisen- 

hower jang baru, menurut para 
penindjau di Washington, semen 
tara ini tidak akan mengalami 
'perobahan, ketjuali John Foster. 

| Dulles, menteri luar negerinja, jg 

  
(da kemungkinan harus diganti. | 
Tetapi hal ini akan diputuskan 

o'eh para dokternja. Seperti di- 
ketahni, Dulles hari Sabtu jang 
jain telah dioperasi karena men 
derita kanker perut.  Sebenarnja 
Eisenhower menghendaki Dulles 

hokerdia terus dan Dulles sendiri 

demikian djuga, tetapi djika para 
dokternja — menentukan bahwa 
Dulles tidak bisa memangku te 
"es djabatannja itu, maka Dulles 
img kini berumur 68 tahun akan 
horhenti. Dua orang jang mung- 

lin menggantikan Dulles adalah 

pewey, bekas gubernur. New 
7ork, dan Henry Cabot  Lodge, 
“clegasi AS di PBB. (Antara). 

“Indonesia Akan 
Tarik Putusannja 
Kalau Polisi P.3.5. 
Menjimpang Dari 
Tugasnya Semula 
DJURUBITJARA Kementeri- 

an Luar Negeri, Suwito Kusumo 
widagdo, atas pertanjaan2 pers 
tentang ikut sertanja Indonesia 
dalam Pasukan Polisi PBB seper 
ti diumumkan kemarin dulu me- 
njatakan, bahwa maksud Indone 
sia jang telah memutuskan untuk 

ikut serta dalam Polisi PBB itu 
cerutama didasarkan atas keingin 
an untuk ikut membantu meme- 
jihara perdamajan dan mentjegah 
meluasnja peperangan di Timur 
Fengah. yan : f 

Pengirima, Polisi PBB ke Ti 

mur Tengah, menurut Suwito, ti 

dak berarti suatu intervensi un 
tuk turut tjampur dalam urusan2 
dalam negeri Mesir, dan kalau 
nanti ternjata, bahwa pengiri- 
man Polisi PBB' ke Mesir hen 
dak dipergunakan untuk kepenti 
ngan2 lain dan menjimpang dari 
maksud tudjuan semula, maka 
Indonesia akan menarik kembali 
keputusannja untuk ikut serta 
itu. 

an resolusi jang telah disetudjui 
oleh Madjelis Umum PBB dalam 
sidangnja di New York pada hari 
Minggu jbl. Resolusi tsb. meng- 
hendaki supaja Hammarskjoeld 
mengangkat penindjau2 jang ber 
kewadjiban menjelidiki ditempat 
keadaan di Hongaria jang ditim- 

supaja mengembalikan barang2 
ang telah digadaikan itu”. De- 
nikian Radio Budapest. 

Radio tsb. djuga menjatakan 
scanwa pemerintah Hongaria te- 
'ah memberi perintah kembali 

Hakim Diperiksa Hakim 
Dgn TIk.Sumpah Hakim... 
Saksi Liu Kwek ' jin Ojuga Memberatkan 

Terdsikwa Lim Wan Too 
serdja setjara umum diseluruh 
dongaria pada hari Sabtu dan 
'skjat Hongaria menjambut dgn. 
sembira perintah jang dikeluar- 
oleh pemerintah tsb. 

Peringatan kepada kaum 
|. pemberontak, 

Dalam siarannja pada malam 
Djum'at Radio Budapest mengu- 
|mumkan dalam pada itu seruan 
Saru dari pemerintah Janos Ka- 
dar Hongaria supaja kaum yem- 

berontak menjerahkan sendiata 
mereka kepada pembesar2 Uni 
Soviet. : : 

Statement pemerintah  Honga 

ria itu selandjutnja menegaskan 
bahwa setiap orang jang sesudah 
hari Djum'at tengah hari kedapa| 
tan membawa sendjata akan di 

periksa oleh suatu pengadilan mi 

iter. Diuga “dinjatakan bahwa 

buruh jang pada hari Sabtu ini! 
“dak kembali. kerdja akan kchi-' 
angan tidak sadja.  pekerdjaan- 
nja tetapi djuga haknja sebagai 
warga-negara. Radio Budapest 

  

gerombolan enarchis “bersendiata 
ini masih 'merintangi usaha me 
nulihkan perdjalanan kereta api 
4 Hongaria dan dengan  demi- 
«ian mereka sungguh2  mengha- 

ng?-i pemberian perbekalan ba 
2 makanan kepada ' rakjat”. 

Achirnja radio tsb. memberi per 
ngatan bahwa mereka jang 
“semobiarkan mati” rakjat akan 
lihadjar habis2an.  Pernjataan 
pemerintah Hongaria jang  di- 
siarkan oleh Radio Budapest itu 
usa mengemukakan bahwa pa 
berik2 belum lagi mulai kerdja 
sembali. j 

Daerah2 hangat. 
AFP kemudian mewartakan 

bhw pertempuran antara kaum 
pemberontak dan pasukan2 So- 
vjet terdjadi di Dunapentelo (se 
belah Selatan Budapest, ' Gyoer 
(Hongaria Barat) dan dalam dis 
trik Peos jg kaja akan uranium. 

Reuter dalam pada itu mewar 
takan bahwa Ferenc Nagy ig da 
lam tahun 1946 telah mendjabat 
P.M. Hongaria, setibanja dilapa 
ngan terbang Shannen, Irlandia, 
dalam perdjalanannja ke New 
York, mengemukakan pada ma- 
lam Djum'at bahwa menurut per 
kiraan djumlah korban pertempu   Ditanja tentang soal2 teknis 

pengiriman bantuan untuk Polisi 
PBB ke Mesir i-u. Suwito men 
diawab, bahwa soal2 details tek 
nisnja masih harus ditentukan 
kelak dan ini adalah urusan pi 
hak tentara kita. (Antara) 

  
tb 

Lomhege Kebun un 
00 Pelet DAA merana (Na 

P
a
h
a
 

indonesia 
udajear Sowehep 

ran jang kini masih berkobar di 
Hongaria, hingga kini sudah me 
lebihi 100.000 orang. Ferenc Na 
gy jang telah sampai dari Frank 
urt, Djerman Barat, menerang- 

kasa bhw ia pergi ke New York    
    
       
    

  

Iwabannja tsb. bahwa program pe 

kemudian menjatakan ',,beberapa- 

bulkan oleh tjampur-tangan asing. 
Hammarskjoeld menerangkan se- 
mentara itu bermaksud segera me 
milih penindjau2 tsb. dan ia meng 
harapkan djawaban tjepat dari 
pemerintah Hongaria terhadap per 
mintaannja tsb. Hammarskjoeld 
djuga mengatakan akan mengada 
kan kontak dengan pemerintah2 
lainnja jang langsung bersang- 
kutan, segera sesudah ia meneri- 
ma djawaban pemerintah Honga- 
ria. 

Penegasan Bulganin kepada 
Eisenhower. 

Radio Moskou sementara itu me 
wartakan pada hari Kemis bahwa 
PM Uni Sovjet Nikolai Bulganin 
telah ryemberi tahu kepada presi- 
den A.S. Eisenhower bahwa ma- 
salah penarikan mundur pasukan2 
Uni Sovjet merupakan suatu hal 
jang chusus dalam kompetensi pe 
merintah Hongaria dan pemerin- 
tah Uni Sovjet. 
Pernjataan Bulganin ini ialah 

djawaban terhadap surat EBisenho 
wer, jang menjatakan ketjemasan 
atas  dipergunakannja  pasukan2 
Uni Sovjet untuk menindas kon- 
tra-revolusi di Hongaria. Bulga- 
nin menambahkan dalam aja- 

merintah pekerdja dan tani. Honge 
ria jang revolusioner, jang telah 
dibentangkan dalam seruan peme 
rintah tsb kepada rakjat Honga- 
ria, sudah memberi pendjelasan 
lengkap tentang soal2 jang dike- 
mukakan oleh Eisenhower. 

5000 orang pengungsi Honga 
ria ke A.S. 

Dalam pada itu presiden A.S. 
KEisenhower pada malam Djum'at 
mengambil keputusan mengizin- 
kan masuk A.S. 5000 orang Honga 
ria jang telah mengungsi dari ta- 
nah-air mereka ke Austria. 
Putusan Eisenhower ini diumum 

kan dalam komunike jang dike- 
Juarkan oleh Gedung Putih di 
Washington. 

U.P. dalam pada itu mewarta- 
ikan bahwa A.S. pada malam Djum 
I'at mengemukakan pengaduan pem 
besar2 Uni Sovjet kini merintangi 
ipemberian bantuan bahan maka- 
|han dan obat?2-an kepada Honga- 
ria dan A.S. meminta mengingat 
hal itu hendaknja PBB mengeluar 
kan seruan kepada Uni Sovjet 
dan Hongaria supaja memberikan 

kalinja oleh Pengadilan Negeri 

Khie). 

Seperti halnja dgn dua orang 
saksi terdahulu, jaitu Tjung Njuk 
Fong dan Djiauw Pok Kie, djuga 
saksi Liu Kwek Tjin dalam si- 
dang hari Djum'at telah memberi 
kan keterangan2 jang pokoknja 
sama dengan  keterangan2 saksi 
Tjung Njuk Fong, jaitu bersifat 
memberatkan terdakwa, mengata- 
kan benar ia dari pihak keluarga 
Liu Ka Khie telah mengeluarkan 
uang Rp.300.000,— dan diberi- 
kan kepada Mr. Lim Wan Too 
dengan perantaraan Tjung Njuk 
Fong untuk usaha mengeluarkan 
Liu Ka Khie dari dalam tahanan- 
sementara. 

Pemeriksaan perkara ini — se 
bagaimana diketahui — dilaku 
kan dibawah pimpinan Hakim 
Mr. Sardjono dan  penuntut- 
umum Djaksa R. Moh. Djunae- 
dis terdakwa dalam sidang. hari 
itu hanja didampingi oleh se- 
Orang pembelanja sadja jaitu Mr. 
Sumarto: pembela satunja, jakni 
Mr. Suprapto, berhalangan da 
tang, 

Sidang berikutnja dalam peme 
riksaan perkara ini skan dilaku 
kan hari Djum'at minggu depan, 
untuk melandjutkan mendengar 
kan keterangan2 saksi Liu Kwek 
Tjin dan saksi baru Liu Yen 
Pin, perhatian umum tjukup be 
sar. : 

Dapat dikabarkan, bahwa da- 

lam sidang ke-5 Djum'at kema 
ren — karena "tukang sumpah” 
ig biasa mengambil sump:h sak 

SIDANG PEMERIKSAAN perkara terdakwa Hakim Mr. Lim 

Wan Tco jans dituduh menerima uang suap Rp. 390.690,— untuk 

#saha mengeluarkan saudagar besar Liu Ka Khie dari dalam :a- 
Banan-semenrara, hari Dyunfat kemaren dilandjutkan untuk ke-5 

keterangan? saksi ke-3 jaitu Liu Kwek Tjin (anak dari Liu Ka 

    kerdja-sama dalam pekerdjaan per 
tolongan (Antara-AFP), 

Twveede Kamer, Menteri Kese- 
djahteraan Sosial Belanda, Mar- 
ga Klompe, antara lain menjata- 
kan, bahwa dalam tahun2 jang 
akan datang sebagian besar dari 
orang2 Belanda jang tinggal . di 
Indonesia akan meninggalkan In 
donesia. Dalam hubungan ini di 
sebutnja djumlah 40.000 sampai 
15.000 orang. 

Selandjutnja “dikatakan, bahwa 
pada tanggal 1 Djanuari 1955 :   

15000 Orang 

si2 tidak ada — maka dalam 
mengadili perkara ini -Hakim 
Mr. Sardiono "terpaksa" telah! 
minta tolong kepada Mr. Lie 
Soen Ho. H:kim bada pengadi-' 

di Indonesia ada lebih kurang 94. 
000 orang, sedangkan pada tel. 
1 Djanuari 1956 kira2 sebesar 
74.000 orang: .Pada tgl. 1 Dja- 
nuari 1957 jg akan datang djum 
lah orang Belanda jang masih 
ada di Indonesia itu ditaksir se 
besar 60.000 orang, 

Menurut Klompe, pada Perwa 
kilan Indonesia di Den Haag ter 
dapat lebih dari 500 permintaan 
dari kepala2 keluarga suku Am 

Belanda Akan Me- 
ninggalkan Wilsjah Indonesia 

DALAM keterangannja kepada djumlah orang Belanda jang ada 

Diakarta, dengan mendengarkan 

Minggu Ini” Rp. 1) — 

-.. 

  

ea 

Demonstrasij| 
Anti Rusia Di | 

Wina : 
DARI Wina AFP mewartakan 

bahwa kira2 1000 orang demons 
tran anti komunis dengan bersen 

djata bom2 bau-busuk dan bom2 
gas air mata pada hari Kemis 
mentjoba membubarkan rapat 
jang diadakan oleh Partai Komu 
nis Austria untuk memperingati 
ulang tahun ke-39 Revolusi 
Oktober Soviet. Para demonstran 

berteriak ,,Kebebasan bagi Ho 
ngaria” dan berbaris menudju 
kantor besar Partai Komunis 
Austria dimana mereka memetjah 
kan djendela2 dan membakar 

buhan2 propaganda. Polisi sesu- 
dah mendatangkan balabantuan 
membubarkan kaum demonstran 
tersebut, 

Sementara ratusan mahasiswa. 
dan orang2 lainnja pada malam 
Djum'at melempari dengan batu 
gedung kedutaan besar Sovjet di 
Reykjavik djustru pada waktu da 
lam gedung tsb. sedang diada- 
kan suatu gpcktail party untuk 
merajakan Revolusi Oktober. 
Kaumsdemonstran membawa pos 
ter dengan kata2 "Orang? Rus 
enjahlah dari Iceland dan Ho   ra Sovjet jg berkibar dihalaman 
kedutaan besar tsb. Pemimpin 
komunis Iceland. ig meninggal- 
kam kedutaan besar itu dengan 
dikawal kuat oleh polisi, dilem 

,pari dengan telor dan tomat oleh 
Ikaum demonstran. 

(Antara—Reuter). 

Israel Akan Tarik Pa- 

Dari Mesir 

jara resmi mengwaumkan, bahwa 

mereka akan menarik kembali semua pasukan2 mereka dari Mesir 

dan akan bekerdja sama dengan pasukan2 polisi PBB jang akan 

dikirim ke Timur Tengah, Duta besar Israel, Abba Eban, mene 

negeri Israel, Golda Meir di Da- 

keputusan pemerintahnja dengan 

ral PBB, Dag Hammarskjoeld. 

Jusung Sinai dengan djalan meng 
adakan perundingan langsung 

dengan Mesir tanpa adanja :jam 

pur tangan dari fihak luar. Oleh 
sumber2 jang mengetahui dika- 

takan, bahwa perdana menteri 
Ben Gurion diduga akan mem- . 
pergunakan ini sebagai sjarat pe, 

narikan kembali pasukan2 Is " 
dari wilajah Mesir jang kini 
duduki oleh Israel. 

Eisenhower berterima ka 
sih pada Ben Gurion, 

Lebih djauh dikabarkan, bhw. 
presiden Eisenhower pada hari 
Kemis malam itu - mengirimkan 
terima kasihnja kepada perdana 
menteri David Ben Gurion dari 
Israel atas keputusannja untuk 
menarik kembali pasukan? Israel 
dari wilajah Mesir. Berita ini di 
kutip dari pengumuman sekreta- 
ris presiden Eisenhower, James 
Hagerty. 

Kalangan? Israel di Paris 
heran. 

Keputusan pemerintah Israel jg 
diumumkan pada Kamis malam un 
tuk menerima perintah PBB, su- 
paja menarik kembali pasukan2 
mereka dari Sinai, menimbulkan 
keheranan dikalangan orang2 Is- 
rael di Paris. 
Baru pada Kamis sore kalangan 

kalangan tadi mengatakan, bahwa 
perdana menteri David Ben Gu- 
rion dgn tegas telah memutuskan 
akan tetap menduduki Sinai. 
Kalangan2 ini berpendapat, bah 

wa.ada alasan2 jang sangat kuat 
untuk merobah sikap pemerintah 
Israel itu. 
Ditundjukkan, bahwa A.S. jarig 

sedjak permulaan krisis di Timur   ian Negeri Djakarta, untuk ber- 
tindak sebagai "tukang sumpah” 
dan mengambil sumpah dari sak 
si Liu Kwek Tjin: untuk ini Ha 
kim Mr. Lie Soen Ho  ”dibon-! 
ijengkan” mobil oleh Hakim Mr. 
Sardjono diri Pengadilan Negeri 
Djakarta ke Pengadilan Tentara, 
tempat perkara ini diperiksa. 

Hal ini menjebabkan hadirin 
ig mengetahui Mr. Lie Soen Ho 
adalih seorang Hakim, mendjadi 
"geli", dan terdengar pula desas- 
desus: "Hakim mengadili  Ha- 
kim”, djuga jig mendjadi "tu- 
kang sumpahnja seorang Ha- 
KN batam an da IA (Antara). 

Terdakwa sinjalir banjak ke 
terangan saksi jg berlainan. 

Terdakwa Hakim Mr. Lim Wan 
Too atas pertanjaan2: Hakim ten- 
tang keterangan2 jang telah di- 
berikan saksi Liu Kwek Tjin, me 
ngadjukan  banjak sekali pertanja 
an-pertanjaan kepada saksi dan 
achirnja sampai pada kesimpulan, 
bahwa banjak keterangan saksi jg 
diberikan dimuka sidang sekarang, 
berlainan dengan  keterangan2?nja 
diwaktu saksi diperiksa oleh Ke- 
djaksaan Tentara dan Djaksa 
Agung. 

“Dapat diterangkan, bahwa sak- 
si Liu Kwek Tjin jang tidak pan 
dai membatja huruf latin, tampak 
mendjadi gugup dan agak bi- 
ngung mendengarkan pertanjaan2 
jang diadjukan terdakwa Lim 
Wan Too. Dalam hal ini saksi 
atas pertanjaan2 Hakim hanja me 
nerangkan, bahwa keterangan2nja 
jang diberikan sekarang inilah jig 
benar, keterangan?2nja dalam pe- 
meriksaan pendahuluan dahulu 
(jang pada garis besarnja sesung 
guhnja sama dengan jang seka- 
rang, Red.) dikatakan mungkin 
ada jang kurang karena waktu 
itu, kata saksi, ia tidak bisa ber- 
fikir setjara tenang (Antara), 

bon jang ingin pulang ke Indo- 
nesia. Dikatakannja, bahwa soal 
pemulangan orang2 Ambon ini 
oleh pemerintah Belanda dipan- 
dang sebagai soal pemerintah In 
donesia dan orang2 Ambon itu, 
sedangkan pemerintah Belanda 
akan memberikan segala sesuatu 
kepada mereka jg ingin pulang. 

Seperti diketahui, di Nederland 
kini terdapat lebih kurang 17.000 
orang suku Ambon dari keluarga 
bekas KNITL. (Antara),   

Tengah telah bekerdja untuk mem 
perkuat kekuasaan PBB tentu me: 
ngadakan tjampur tangan guna 
merobah sikap dari pemerintah 
Israel itu. 
Dengan  persetudjuan mereka 

terhadap keputusan PBB itu Is- 
rael mungkin , akan menghadapi 
suatu risiko, jakni serangan baru 
dari pasukan2 ,,Fedayeen” (bera- 
ni mati) Mesir, akan tetapi rupa? 
nja djaminan terhadap itu telah 
diberikan kepada Israel. 
Mungkin djaminan itu didasar- 

kan atas suatu kenjataan, bahwa 
adanja pasukan? polisi PBB jang 
akan berpatroli antara Port Said 
dan Gaza dapat mentjegah ser- 
buan Mesir kewilajah Israel. 
Djuga ada dugaan? di Paris, 

bahwa sedjak disetudjuinja perin 
tah PBB itu, Mesir dan Siria ti- 
dak memberikan penegasan lebih 
landjut tentang penerimaan ban- 
tuan militer dari Sovjet. 

Setelah segala sesuatu ditindjau 
dgn hati2, keputusan pemerintah 
Israel itu mungkin mempunjai 
maksud untuk menundjukkan se- 
tiara djelas, bahwa serangan Is- 
rael terhadap Mesir itu melulu un 
tuk mendjamin keamanan Israel. 
Demikian kalangan? tadi (Antara). 

Wanita Kawin 

Ngn Wanita 
KINI sedang ditahan oleh 

kepolisian ketjamatan  Nga- 
djum (Malang Selatan)  se- 
orang Jang mengaku men- 
djadi Suami dari seorang 

wanitas orang itu tersangkut 

perkara kriminil. 

Dalam pemeriksaan 
djauh ternjata, bahwa 

suami itu sebenarnja 

lah seorang wanita — djugas 

tegasnja "djenis  kelaminnja 
sama dengan siisteri. Kini di 
samping  penjMidikan  ten- 
tang perbuatan aneh itu, 
djuga sedang diusut penang- 

gung-djawab jang telah men 

sahkan perkawinan kedua 
orang itu, Lain keterangan 

lebih 
sang 
ada- 

menjatakan, — bahwa pada 
waktu jang lampau suami 

tsb. pernah tinggal di Ken- 

dalpajak, dan memang ting: 

kah laku dan tjara hidupnja 
mentjurigakan: hanja ' pada 

waktu itu belum diperoleh 
pembuktian apa2. Demikian, 
tulis ,Trompet Masjarakat?     
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Don Akon Bekerdjasama Dng Pasukan2 -- 

P. B. B. — Pengaruh Saran Eisenhower? 
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| TELAH LAHIR P KAMI IANG PERTAMA 
| “pada tg. 31 OKTO Lag : 

gu     i Pangarso 
kan sehat walafiat. 
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Terbagi atas 450 
10.001 sampai den 
lagi atas surat-sur: 

Pp: 
al Undian a Rp. 10,— jang bernomor 

0.000-dan selembar Surat Undian terbagi 

' Undian mpat Rp. 2,50. 
Sa 1 
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1» 500.000, — 

Rp3 2250000, — 1 

      

   

     

      
   
   

     

      

   
     

   

    

   

   

  

   

   

    

   
   

.
 

28
3o
sa
u—
u 

    

  

8 2   
  

MULAI PENDJUALAN PADA Tgl. 1 Desember 1956. 
2 EA Sean ek Kabhi 

|. dengan pembajaran tumpi pada tjabang? 

BANK R (KJAT INDONESIA 

di: “Bandung, Tjirebon, Tegal, Semarang, Jogjakarta, Sura- 
karta, Kediri, Surabaia, Malang, “Djember, Tandjungkarang, 

Palembang, Padang, Sibolga, Medan, Pontianak, Bandjarma- 
sin, Makassar, Menado, Den Pasar dan untuk - Djakarta di 

Dengan memesan liwat poswesel kepada tjabang-tjabang Bank 
Rakjat Indonesia tersebut diatas dengan tjatatan, bahwa pos- 
wesel untuk Djakarta harus di-alamatkan kepada Bank Rakjat 

' Indonesia Djalan Kunir No. 5 tromolpos No. 704 Dak. Dja- 
karta-Kota. (Tidak kepada tjabang B.R.I. di Djl. Tanah 
Abang III No. 4 Djakarta-Gambir). 
Seorang atau se-alamat maximum 10 lembar. Tiap lembar 
atau seperbagian barus ditambah Rp. 1,— ongkos kirim dan 
bea administrasi (minimum ongkos kirim Rp.2,—). 

Djika djumlah surat undian jang disediakan untuk didjual de- 
ngan poswesel telah habis terbagi semua, maka poswesel2 
jang diterima “dapat ditahan untuk undian? uang berikutnja 
sampai tiba gilirannja atau dikembalikan djika adanja peme- 
san terlalu banjak, segala sesuatu dilakukan menurut pertim- 
bangan Bank Rakjat Indonesia. 

PENARIKAN DI DJAKARTA PADA Tgl. 27-28-29 De- 
“. sember 1956. . 

Dilakukan dihadapan Notaris R. M. SOEROJO, ketjuali djika 
tanggal ini dipertjepat oleh Menteri Sosial. 
Djika surat-surat Undian tidak terdjual habis, maka hadiah- 
hadiah akan dikurangkan menurut perimbangan. 
Diminta perhatian, bahwa daftar penarikan dalam surat-surat 
kabar tidak boleh dianggap sebagai daftar resmi. Daftar-daf- 
tar penarikan jang resmi dapat dikirimkan oleh Bank Rakjat 
Indonesia dengan pertjuma atas permintaan dengan surat atau 

  

      

   | UNTUK WANITA & LAKI? 
Obat Kuat E xtrsStron g 

AMIROSOL DAN (SEXUAL RADAR) 
Man aa Bau . orang lelaki. 

Bisa sembuhkan rupa 1 akit seperti : 
it $ raf, Rheumatiek, Malas bekerdja, Piki- 

, Hai berdebar2, Kurang darah, Sakit pinggang, 
Lekas marah, Masih muda rambut lekas putih, 

  

  

  

     
   

    

   

    
    

      

   

      

   

Ta 

n makan ini ebat perempuan 

Haa Rp. 25,— 
Ken ai Rp. 25,— 

orang Lelaki, harga Rp. 30,— 
Eno harga... Rp. 25,— 

(Pektai) ...... Rp. 25,— 

Pm akh kn akan Rp. 25,— 
p: 15,— 

Rp. 50,— 
10,— 
25, — 

NN Ne ua Rp. 25,— 

   

D OPERATITE 
Tanggung bisa bikin , Sakit Ambeien (wasir), orang laki-laki 
eating «MAAN Bang an lain-lain, Kalau minta baik dengan 
garansi boleh di ' | rumah, ongkos2 boleh ber- 

   

     
      
   

    

gupasan 12, Jogjakarta. 
p: Melaju 30, Semarang. 
'atjinan, Magelang. 

'Pekodjan 101, Semarang. 
. Nanking 17, Madiun. 

     

    

   

    

  

taju Tangan, Malang. 
. Pemotongan 9, Salatiga. 
ong 6 B, Semarang, 

agi 30, Tegal. 
75, Jogja. 
58, 1 3 

atihan, Pekalongan. 
n 81, Jogja. 

Kepatihan 105 Pekalongan. 
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imbah ongkos kirim 1570. 
t diseluruh Indonesia. 

lirosol & Amiro Pomade. 
JSAT PENDJUALAN : 

“AMLRODIN 
| Kusumojudan 95 A — Solo. 
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| (Konstituante 
| sungkan penjumpahan anggauta2 Konstituante, Sesudah selesai pe- 

|| Iajumpahan itu, Konstituante akan segera melakukan 

t |indonesia. 

  

| 

| 

| 

Ikemerdekaannja. Dalam hal ini, menurut re: 

'itau dipertahankan» dalil bahwa negara dibentuk untuk melimpah- 

Isoof Inggeris itulah jang mendjadi pentjipta bentuk pemerintahan 

— — — Pada hari Djumat kemaren di Bandung 

can sidang?nja. 
Mereka adalah orang-orang jang dipilih langsung oleh akja 

— — — Kita semua mengetahui, bahwa Konstitusi jang akan di- 
susun oleh Konstituante di Bandung itu bukan jang pertama di 
Indonesia, Kita sudah sampai pada taraf jang ke-empat dan inilah 
jang anggauta2?nja dipilih oleh rakjat. Tugas mereka itu ae me 
an Konstitusi ke-empat dan pula pemilihan Presiden Republik 

indonesia, 1 : : SA AN Kenari AI 

— — — Didalam sedjarah dunia sudah banjak dikenal Konsti- 
uante, Masing2 Konstituante itu berhasil dengan baik melahirkan 
suatu Konstitusi Negara kebangsaan menurut adjaran masing? tin- 
djauan hidup kebangsaan atas keinginan rakjat jang sudah memer- 
Jekakan Tanah Airnja, Djustru dj bahwa Konstitusi diatas 
dunia ini disusun menurut adjaran Nasionalnja dan atas ke- 
mungkinan2 jang dilahirkan oleh masing2 keinginan perdjuangan | TTG kk i Tag kemerdekaan In- "3 

donesia, maka keinginan rakjat ialah: Menetapkan Negara Prokla- 
nasi jang berbentuk Negara Kesatuan untuk mewudjudkan 
adjaran Pantjasila, sebagai tindjawan-hidup bangsa Indonesia. Se- 
dangkan tudjuan negara Indonesia ialah: Kedjajaan bangsa dan 
kesedjahteraan rakjat. ! PS : 
— — — Mendasarkan pandangan seperti tertera diatas itu, maka 
sekarang kita peroleh suatu pedoman, bahwa dasar dan tudjuan | 
Proklamasi 1945 itu akan dirumuskan dalam pasal2 Konstitusi ke-4. 
Jang dirumuskan adalah pasal2 Konstitusi, sedangkan jang 
diatur adalah nikmat kemerdekaan jang ditjapai dengan per 
djoangan dalam revolusi Indonesia, TA : Eu 
— — — Bertepatan dengan dimulainja sidang Konstituante di 
Bandung itu, baik djuga diperingatkan, bahwa seorang filosoof Ino- 
gris John Locke dalam tahun 1690 menulis buku ,,Two treaties of 
government” (dua risalah tentang pemerintahan). Dalam bukunia 
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kan kebebasan dan persamaan kepada manusia, Dengan sendirinja, 
dalilnja itu berlawanan dengan pendirian Hobbes dalam buksn'a 
»Leviathan”, Menurut Locke, kebebasan dan persamaan itu dida- 
pat karena manusia membatasi dirinja hendak berlindung dibawah 
suatu pemerintahan bersama. Pemerintahan itu bukan suatu abso- 
lutisme, melainkan petjah mendjadi bertjabang, jakni: tiabang pem- 
buat undang2, tjabang peleksana dan tjabang federatief. Dari filo- 

    

  

berkonstitusi tertulis, dan dari dia djugalah sebenarnia asalnja 
adiaran trias politica. Kemudian, tiiptaan filosoof Inggeris itu lebih 
ditegaskan lagi oleh beberapa ahli Perantjis. 
— — — Kembali soal Konstitusi Indonesia, Asal dan maksud 
Konstituante Indonesia tidaklah dapat diketahui hanja dgn mem- 
batja Konstitusi kita sadia, sekalipun didalam tiga konstitusi jang 
sudah ada disebutkan ,,harus adanja suatu Konstituante jang ber- 
ngas/ membuat Undang2 Dasar.” Tidaklah. dinjatakan mengapa 

  

litik Dari 

10 Nopember 

2. Piagam Konstitusi harus dibuat 

mendiadi dasar dan kemudi bagi 

'usi iang tetap adalah merupakan 

rapkan kesedaran wakil2 rakjat 

memakan waktu terlampau lama. 

Konstituantelah jang harus menjusun U.LULD.? Pertaniaan2 de- 
mikian dapat didjawab dengan mempeladiari sedjarah hukum dan 
sediarah Konstituante dizaman lampau. Djadi, pertaniaan2 itu di- 
diawab sbb: 1. Indonesia membutuhkan suatu naskah Konstitusi: 

dalam suatu Konstituante jang. memegang kedaulatan rakiat: 3. 
Piagam Konstituante adalah merupakan suatu perdiandjian antara 
iang memerintah dan jang diperintah (rakjat) sehingga 

oleh wakil rakjat jang bersidang 

pemerintah jang. mendjalankan 
kebidiaksanaan dalam negara atau keluars 4. Piagam Konstitusi 
sebagai naskah perdjandjian antara jang memerintah dan jang di- 
perintah, berisi dj minan?2 hak rakiat untuk meleksanakan da- 
sar negara supaja tertiapai tudjuan negara, 
— — — Tugas Konstituante memang sangat berat. Tetapi, Konsti- 

kebutuhan kita jang sudah sannat 
mendesak. Diusiru karenania, didalam Konstituante itulah kita ha- 

untuk tidak terlalu baniak mem- 
buang-buang waktu. sehingga sidang? iang berlangsung tidak usah 

  

rah) Propinsi Djawa Tengah, tgl. 

Djawa Tengah didjalan Gadjahma   Gubersur ,Feeling' Dgn 
Wakil? Partai/Organisasi 
Kompos'si Faritya Pemilihan 

bentuk — ,,Feeling” 
Dalam rangka pembentukan PPD 

iaerah Ter- 
Berdjalan Lantjar 

(Panitya Pemilihan Dae- 
8/il oleh Gubernur Djawa Tengah 

Mangunnegoro bersama dengan Kepala bagian Desentralisasi Guber- 
nuran Djawa Tengah Mr. Sutarmo diruang sidang DPR Propinsi 

da dilangsungkan pertemuan jang 
bersifat feeling dengan wakil2 partai dan organisasi tingkat Propin- 
si Dari 39 prtai dan organisasi jang diundang diantaranja 29 jang 
hadir, 

Kabar 
kteladjax Akan 
TeatusasnSikap 

Terhadap Kencikun 
Tarip Uung Udjian 
UNTUK menentukan sikap ter- 

'hadap Pengumuman Kementerian 
pp & K mengenai kenaikan tarip 

luang udjian sebagaimana pernah 
|kita kabarkan, oleh IPPI Tjb. Se 
marang pada hari Minggu tgl. Il 

diadakan 
dige- 

dung Panti Pemuda Dj. Siliwa- 

Nopember j.a.d. akan 
rapat bersama bertempat 

  

Ingi (Bulu) 87 Smg. Jang diundang 
'dalam rapat tsb. selain wakil2 ke Oleh 

dari Nan 
djuga  organisasi2 pemuda/pela- 
djar, wakil2 PGRI, IGN dan 
(POMG. Pihak penjelenggara me- 
njerukan bagi mereka jang belum 
terima undangan diharap djuga 
kedatangannja dalam rapat tsb. | 

| Sementara dalam pertjakapannja 
dengan Antara mengenai Oudikan 
nja tarip udjian untuk - Sekolah 
Landjutan, P. Siagian Koordina- 
tor PPK merangkap  Inspcekiur 
ISMP Djawa Tengah memberikan 
'pendjelasan, bahwa mengingai 
'akan besarnja beaja jang harus 
|dikeluarkan oleh pihak Kemente- 
rian PPK, maka kenaikan  tarip 
itu adalah sudah sewadjarnja. Di 
terangkan oleh Siagian, bhw mak 
sud Pemerintah dalam hal ini ja- 
lah selain untuk - memperingan 
beban keuangan pemerintah pun 
dimaksudkan utk mengurangi pe- 
nempuh udjian jang setiap tahun- 
nja setjara berturut2 bertambah 
antara 30 4 40”. Terutama. djum- 
lah mereka jang menempuh udjian 
SMP atau SMA. Untuk tahun pe- 
ladjaran 1956-1957 djumlah penem 
puh udjian SMP sebanjak 60.000 
murid dan pada th. jl. hanja 
40.000 orang dari djumlah itu ra- 
ta-rata 6076 dari Sekolah2 partiku 
lir. Angka kenaikan jang selalu 
membubung itu dikawatirkan “da- 
lam beberapa tahun lagi akan men 
tjapai ratusan ribu . penempuh, 
dan suana jang sedemikian itu ti- 
dak dapat disesuaikan dgn djum 
lah gedung Sekolah jang mungkin 
menampung mereka itu. - 
Mengenai berapa besarnja ong- 

kos penjelenggaraan “udjian tiap 
tahunnja, tidak dapat diberikan 
keterangan jang pasti, jang  te- 
rang menurut Siagian mentjapai 
dajumlah sampai puluhan ajuta 
rupiah. Sehingga dibanding dgn 
uang jg dipungut untuk ongkos 
udjian menurut tarip jang lama 
itu djauh dari pada imbangannja. 

'Juarga peladjar 
t 

MASJUMI RANTING ABIMANJU 
Baru2 ini "telah dibentuk Mas- 

jumi Ranting Abimanju Sema- 
rang Barat dengan susunan pengu 
rus Sbb: Ketua Umum Wijoto. 
WK. Ketua I dan II: Moh Said: 
dan “Moh. Wisah. Penulis I- dan 
II: P. Sunarjo dan Mursjid. Ke 
uangan Jahja dan Jusuf dan be 
hetapa pengurus bagian lainnja 

agi. 
TJERAMAH? DI GEREDJA? 

KRISTEN DJAWI. 
Berita jang disampaikan kepada 

kami mengatakan, bahwa pada 
tgl. 11, 18, 25 Nopember dan tgl. 
2 Desember 1956 di Geredja Kris 
ten Djawi, Djl. Dr. Tjipto 28 Se 
marang akan diadakan tjeramah2 
jang . atjaranja sbb. : Tel. “11 
hal Buddhisme oleh Ds. Soelak- | 
sono, tgl. 18 tentang ''You Can 
See” oleh Hoo Swan Poo: tgl. 25 
oleh Surono jang belum diketahui 
kalimatnja dan tgl. 2 hal hukum 
dan tata tertib oleh Mr, Abdul: 
madjid. 

KOOPEKASI PEGAWAI 
KERETA-API. 

Dengan suara bulat dalam ra- 
patnja baru? ini telah dibentuk 

DJWT. 

.Kooperasi Pegawai Djawatan Ke 

an pengurusnja sbb. : Pelindene: 
L.J. Lopulisa, Penasehat: Tjetje: 
Ketua Umum: Soemarlan? Ketua 
I, Il, HI: Amir,  Soetardi, 

Kota 

Ingan untuk menghadapi 

Koen VII 

Pertemuan berdjalan dgn lan- 
tjar sehingga setelah mendengar- 
kan saran2 dan pendapat2 dari 
wakil2 partai dan organisasi dlm 
babak pertama, telah dapat diten 
tukan komposisi dari Panitya Pe 
milihan Daerah Djawa Tengah. 
Djumlah pembitjara ada 17 wa- 
kKil2 partai dan organisasi, dan 14 
diantara pembitjara  menjetudjta 
saran dari Masjumi jang pada 
pokoknja menghendaki agar susu- 
nan Panitya Pemilihan Dawan 
Djawa Tengah disesuaikan dengan 
fraksi2 dalam DPR Peralihan Pro 
pinsi. Dengan demikian komposi- 
si PPD akan sama dgn Faniiya 
iPembentukan DPRDP propinsi 
'dahulu jakni terdiri dari wakii2 
PNI, PKI, NU, -Masjumi, PSII, 
Partai Buruh, Partai - Katholik 
dan PRN. Perlu ditambahkan, 
bahwa Masjumi dalam mengemu- 
kakan sarannja 'itu adalah seba- 
gai pembitjara jang pertama. 

Gubernur - 'Mangunnegoro 
kemudian ditentukan, bahwa ma- 

.ISing2 partai tersebut diatas tadi 
Iselambat2nja dalam waktu 7 hari 
harus sudah menjampaikan tjalon 
tjalonnja jang masing2 partai ter 
Giri dari 2 orang jakni seorang tja 

|lon utama dan seorang tjalon tja 
dangan, Diharapkan dalam ming 
gu jang akan datang susunan Pa 
nitya Pemilihan Daerah Prop. 
Djawa Tengah dapat diselesaikan 
dan disjahkan oleh sidang pleno 
DPRDP propinsi. 

Seperti diketahui, pembentukan 
PPD tsb telah ditentukan oleh 
Undang2 No. 19/1956 dalam mana 
utk PPD Propinsi terdiri 9 orang, 
Kabupaten — dan Kota Besar “ 
orang dan Kota Ketjil 5 orang, jg 
masing2 itu termasuk Kepala Dae 
rah jang karena djabatannja du- 
duk sebagai anggauta dan men- 
ajabat Ketua Panitya. 

Dalam pada itu Kepala Bag. 
Desentralisasi Gubernuuan Dja- 
wa. Tengah Mr. Sutarmo atas 
pertanjaan kita menjatakan, bah 
wa dalam rangka pembentukan 

lajah Djawa Tengah sampai se 
karang masih belum sampai ting 
kat pengangkatan anggauta2 pa 
niya, dan pengangkatan ini ha- 
rus dengan -prosedure melalui si 
dang pleno DPRDP - didaerah2 
itu sendiri. Adalah tergantung 
diuga pada kegiatannja Kepala 
D»erah masing2 untuk mengada 
kan feeling dengan partai2 dida 
erahnia guns mempertjepat ter- 
beniuknja -Panitya Pemilihan di 
daerahnja. Djika didaerah2 telah 
terbentuk  Panitya Pemiliha, ma 
ka segera akan diadakan konpe 
rensi Penitya Pemilih:n seluruh 
laerah Diawa Tengah dibawah 
»impinan Ketua PPD niveau pro 
oinsi. 

SELESAI MENGIKUTI 
LATIHAN KILAT. 

! Tgl. 7/1 37 Kepala2 djawatan 
Penerangan dari daerah2 Kabupa- 
ten dan Kota Besar dari seluruh 
Djawa Tengah telah selesai mengi 
kuti latihan kilat jang diadakan 
oleh djawatan Penerangan Propin 
si Djawa Tengah sedjak tanggal 
3/11 di Semarang. Sebagai dika- 
barkan latihan2 tsb. seluruhnja 
meliputi pekerdjaan tugas penera 

Pemili- 
han Umum DPRD, plan 5 tahun 
dan Pembangunan Masjarakat De 
sa. Dan dalam latihan2 tsb antara 
Jain mereka mendapat peladjaran2 
!jang bersifat tjeramah dari Prof. 
Drs, Sigit. Gubernur Djawa Te- 
ngah Mangunnegoro, 
gian Desa dari Gubernuran Dja- 
wa Tengah Witono, Mr. Sutarmo 
dari bagian Desentralisasi Guber 
nuran Djawa Tengah, pedjabat 
Panglima Divisi Diponegoro Let. 
Kol. Suharto,  Sulam-Siswoprano- 
to dari Djawatan Penerangan pu 
sat, dan Kamarsjah anggauta Ka- 
binet Menteri, Untuk menjaksi- 
kan dan membuktikan bagian? 
dari peladjaran dalam latihan 
Pi tgl. 8/11 mereka menindjau 

  

  

hogiri). 

Pemuda Demokrat anak ranting s 
Semarang Utara telah dapat 

langsungkan 
tjara 
Bertepatan 
wan 
'memeriahkan 

olahraga 

Panitya Pemilihan didaerah2 wi. 

Kepala Ba- #omo. 

pasukan? 

  

  

      

    

    
     

   
   

    
        
      
      
     

    

   
»KONP, ASIA-AFRIKA K 

Hari Rebo pagi jbl. di gedung Kabinet Perdana Menteri telah di- 
langsungkan pertemuan dengan wakil2 dari 14 negara Asia-Afrika 
jang berada di Djakarta untuk menentukan sikapnja terhadap 

gentingan di Timur Tengah. 

| kini 

pembom Uni Sovjet mungkin 

Menurut UP, kabar? mengenai 
ye TN | »gerak-gerik mgng Sovjet jang 

TTL” DLDI ? ) mystericus” jang kini menimbul- 
CE DERAS ANTA kan banjak kegelisahan di Ibu- 

Kota2 Eropa Barat. Menurut ka 
bar-kabar jang tersiar tadi, ma- 
ka gerak-gerik” militer  Sovjet 
bukan sadja meliputi Eropa Ti- 

   

ke- 

  

London Tjemas Akan 
Pengaruh, Politis In- 
don Terhadap Malaya 
Komentar ,,Tbe,|Times“ Mengenai Arti Po- 

Kundjungan Belegasi Indon Ke | 
Konp. Bahasa Di Djohor 

HARIAN INNGGRIS ,,The 
ilasa jang baru lalu telah minta perhatian pembatja2nja terhadap 
arti politik jang tersimpul didalam kundjungan suatu delegasi Indo 
hesia kekomperensi bahasa dan kebudajaan Melayu di 
haru2 ini, demikian dikabarkan oleh Reuter dari London. 

    

TuIREBON 
HARI PAHLAWAN DIKOTA 

TJIREBON. 
Peringatan Hari Pahlawan, tgl. 

dikota 'Tjirebon di 
dengan suatu upa- 

besar dialun2 Kedjaksan. 
dengan hari Pahla- 

dengan maksud untuk 
suasana peringatan, 

di Tjirebon dibuka pekan Olahra 
ga OKD, jang diikuti oleh regu2 

OKD se Karesidenan 
Tjirebon. Pekan Olahraga ini di 
mulai dengan pertandingan sepak 
bola di lapangan Gn. Sari Tjire 
bon dan seluruhnja meliputi per 
tandingan2 Volley, Cross Coun- 
try dan menembak. 
Menurut rentjana pekan olahra 

ga OKD akan berachir pada! tgl. 
13 Nopember dengan suatu perte 
muan ramah tamah di Pasar ma 
lam OKD Tjangkol, dimana akan 
diberikan hadiah2 dan piala2 ke 
pada pemenang. Selandjutnja di- 
peroleh. kabar bahwa setiap th. 
dimulai tahun ini, akan diadakan 
pekan olahraga OKD untuk me 
hnumbuhkan semangat anggauta2 
OKD dalam lapangan olahraga jg 
sangat erat hubungannja dengan 
latihan2 kemiliteran jang mereka 
ikuti. Waktu. pekan olahraga ini 
berlangsung ialah pada setiap 
hari Pahlawan. 

  

ini, 

   
TIDAK IKUT SERTANJA NE- 
DERLAND, T, SEPANJOL, 
DAN IRAK DALAM OLYM- 
AYI ADE J.ALD." 

Menjam : berita tentang per 
njataan2, bahwa Nederland, RRT, 
iSepanjol dan Irak tidak akan me- 
ngirim regu2nja ke. Olympiade 

ij.a.d., menurut AFP selandjutnja 
dikabarkan, bahwa soal tsb. sung 
guh mengedjutkan para officials 
Olympic Games Australia. 
Kami sangat ketjewa atas ke- 

djadian2 jang terachir ini. tetaj 
pertemuan olahraga ini tetap akan 
berlangsung seperti jang telah di- 
rentjanakan dengan succes jang 
kami harapkan”, demikian 
takan oleh ketua Badan Pekerdja, 
William Bridgeford di Melbourne. 
KWEE SOM TJIOK DJUARA 
TOURNAMENT TENNIS 

INVITASI PELTI DJAWA 
TENGAH. 

Tiga hari berturut-turut  jalah 
tanggal 3, 4, dan 51 jl, di Solo 
telah berlangsung Tournament 
Tennis Invitasi . Pelti Djawa-Te- 
ngah, jang berkesudahan Sbb.: 

Single Beren 1. Kwee 
Som Tjiok (Solo), 2. Ong Pik 
Hong (Solo), 3. Tan Twan Hian 
(Purwokerto), 4. Oei Liep Tok 
(Tegal). » 
Dowble Priigusl Koe 

Tjing An / Kwee Som Tjiok (Mun 
tilan/Solo), 2. Tan 'Twan Hian / 
Kiem Tjong Liam (Purwokerto), 
3. Dibagi antara : N 
Poespowidjojo / Ediwan (Solo) 

dan Lonosoeprodjo / Tjiam Som 
Ling (Semarang). $ 
SELEKSI BULUTANGKIS UTK. 

MENGHADAPI REGU 
0. MALAYA. 3 

Seperti pernah kita kabarkan, 
maka nanti dalam bulan 'Desem 
ber '56 jad. pada hari Natal, Regu   djungi Indonesia untuk menga- 
dakan beberapa pertandingan Bu- 
lutangkis di kota2 Palembang, 
Djakarta, Semarang, dan mung- 
kin djuga di Surabaja. Dalam 
menghadapi kedatangan Regu 'Bu 
lutangkis Malaya ini, maka oleh 
BSI pusat: akan diadakan per- 

tandingan seleksi diantara djago2 
Bulutangkis Indonesia jang terke 
muka, untuk menjusun pemain? 
tiga buah regu jakni, Regu Indo 
nesia, TN Sebrang (luar Dja- 
wa) dan Regu Djawa. 
Pertandingan seleksi tsb. oleh 

PBSI pusat diserahkan kepada 
PBSI  tjabang Semarang untuk 
menjelenggarakannja dan sebagai 
tuan-rumah, Menurut keterangan 
Sdr. Ong Kwie Hok ketua PBSI 
tjabang Semarang, maka pertan- 
ingan seleksi tsb. akan dilang 

sungkan pada tgi. 7,8 dan 9 De- 
sember 1956, bertempat dilapa- 
ngan Bulutangkis ,,UNION” Sema 
rang. Pertandingan seleksi tsb. 
akan diikuti Ik. 20 orang djago2 
putera, 

Tan Joe Hok, Olich, Eddy Ju- 
suf, Lie Poo Djian, Tan King 
Gwan, Tan King Gie dan Lae 
Tjie Sing. Sedangkan djago2 pu 
teri al. jalah Sdr2. Jang Wing 
Ching, Ong Hong Nio, Chen 
Chia Yen, Tjoe Sioe Kiem, Nj. 
Theng Koen Liong, Thio Sam 
Tie dan Khoe Lie Nio. Mengenai 
persiapan2  penjelenggaraan per- 
tandingan seleksi tsb. kini oleh 
PBSI tjabang Semarang sedang 
dilakukan dengan giat. 

APAKAH KEINGINAN ITU? 
Hari Minggu tanggal 11 Nopem 

ber 1956 djam 5 sore di Gedung 
Kong Tik Su, Gg. Lombok. 60, 
akan diadakan” tjeramah oleh 
Sama Kauw.Hwee tentang: ,,Apa 
kah keinginan itu” jang akan di 
tjeramahkan oleh sdr, 

mur, tapi djuga di Timur Te- 
ngah. Dikatakan, bahwa tentara 
Sovjet di Polandia sedang diper 
kuat, dibatas URSS — Polandia 
dipusatkan persendjataan baru. 
Jang sangat menggelisahkan Ing- 
|geris ialah, bahwa kabar2 telah 
mengatakan, bahwa pesawat-pe- 

  

Rusia Mulai 
Ang.Udaranja KeMesir? 

» "ne ' Kalangan Eropa Barat 'fjemas Melihat , Gerak-Gerik 
, ” - . » Jang Mysterieus” Dari Angk. Perang Rusia 

SEORANG djuru bitjara resmi Inggris di Londen mengatakan hari Kemis, bahwa Mesir 
dengan sangat giat dan tjepat sedang perbaiki kemb 

oleh pesawat terbang Inggris-Perantjis. Menteri pertahan 
berikan keterangan tadi kepada sidang madjelis ren 
dah diterima berita2 tidak resmi itu mengatakan, b 

   

diterbangkan ke Mesir untuk g 
diwaktu pemboman2 oleh Ingeris-Perantjis. 

sawat terbang Sovjet ,,terbang 
sangat tinggi” dan pada malam 
hari kearah Timur Tengah. 

Menteri Luar Negeri Inggeris 
Selwyn Lloyd mengatakan, bah- 
wa ,bukti sudah bertumpuk2 jg 
tidak dapat menangkis adanja ke 
mungkinan2 jang sangat berbaha 
ja di Timur Tengah”, Sementara 
itu dinas bahaja udara Cyprus 
melaporkan, bahwa mereka me- 
lihat ,,sekelompok pesawat pem- 
bom terbang ke arah Mesir dan 
mungkin pesawat2 terbang Pan- 
fjar-gas Rusia ,,Ilyushin”, 

erakkan 

ali lapangan2 terbangnja jang dibom 
an Inggris Anthony Head sendiri mem 

dah. Pengumuman jg dikeluarkan sesu 
ahwa pesawat2 pembur dan pesawat2 

antikan pesawat2 jang hantjur 

Dalam pada itu" menferi luar 
negeri Perantjis Pineau katakan 
pada hari Kemis di Paris, bahwa 
beberapa laporan mengemukakan 
sedjumlah pesawat2 Soviet Unic, 
sebagian besar terdiri atas pesa- 
wat2 type MIG-17 jang sangat 
kuat, kini ditunggu kedatangan 
atau sudah sampai di Syria. Tapi 
baik laporan itu maupun Pincau 
sendiri tak dapat mendjelaskan 
apakah pesawat2 Soviet itu di 
sertai djuga oleh penerbang2 So 
"vjet. Pineau umumkan ini 
dalam pertemuan dalam seksi 
luar negeri madjelis rendah Pe- 
ranfjis. 

  

TJATUR 

NDONESIA 
   

Times” tang terbit pada hari 'Se   
Diobor | Kissah Puteri Jang 

lombang Surat-kabar tersebut ...menjata- 

    

1Korban 
"Mahkota 

  

RADIO R. I. SIARAN   
Hanjut Dalam Ge- 
Asmara 

BUKAN PERISTIWA suatu keradjaan djaman sekarang, walau- kan, bhw dengan mendjelangnja 
kehidupan nasional, adalah sudah 
selajaknja bagi Malaya utk ber | 
paling kepada saudara2nja bang | 
sa Melayu di Indonesia dalam: 

pun hal ini baru sadja terdjadi. Jalah di Belgrado, disuatu keradja- 
an jang terketjil didunia diatas papan tjatur. Petrosjan dari Rusia, 
jang pegang peranan Radja Hitam terpaksa menjerah dan mengalah 
kepada kemauan Puterinja jang telah hanjut oleh deburan gelom- 
bang asmara. Pada zet ke-31 kalau Puteri Hitam mau dengan djalan 
lain, ia dapat mempertahankan mahkotanja. Tapi dasar hati Puteri 

Bulutangkis Malaya akan mengun| 

dan Ik. 8 orang djago2: 
puteri. Mereka ini al. jalah Sdr2." 

Sosro-oe | bermotor, Untuk keperluan 
|disediakan uang Rp. 2 djuta, ' 

mempertimbangkan: masalah: ba- 
hasa dan  kebudajaan mereka. 
Dalam hubungan ini harian terse 
but mengingatkan, bahwa suatu 
delegasi dari Indonesia (jg di- 
ketuai Prof. Prijono, Red.) telah 
datang ke konperensi di Djohor 
itu utk memberikan nasehatnja 
dan menjumbangkan 4.000 buah 
buku guna menambah hasil :per- 
pustakaan di Malaya jang tidak 
banjak itu. 

Dalam hubungan ini  dikata- 
kan, bahwa'sementara perasaan 
perseuda,aan ini akan  tumouh 
didalam hubungan2 kebudajaan, 

aamun segi2 politiknja tidak da- 

pat diabaikan begitu sadja. Di- 
katakan, bahwa kemungkinan ter 

wudjudnja suatu Indonesia jang , 
lebih besar sebelum itu sudah di 

PUTIH: Gligoric (Jugoslavia) 

|tak dapat diukur dan diselami, Puteri rela meninggalkan mahkota 
dan pilih djalan jang djadi idam?annja. (Teori tjatur: membuang 
kesempatan jang harus dibajar mahal). 

— HITAM: Petrosjan (Rusia) 
(Pendjagaan Benoni) 

f6 2.   1..d2—4d4, Kg8 
  

  selidiki dari kedua tepi Selat 
Malaka itu. 

Meskipun sentimen  sematjam 
itu pada saat ini hanja mendapat 

sedikit dukungan, namun ikaran2 

penting antara kedua negara tsb. 
ada, Baik bagi Tengku Abdul 

Rahman, maupun bagi  peng- 

ikut2nja, djaminan akan  adanja 
perasaan bertetangga baik “ dan 
kepentingan bersama tentu akan 
diusahakan. 

Demikian ,,Times”, jang  se- 

landjutnja menambahkan, - cah- 
kan djika “hari depan . Malaya 
langsung tergantung kepada soal 
bagaimana penduduk Tionghoa 
nja dapat dilepaskan dari  daja 
enarik ,,besi bera»i” jang Luat 

dari - Tiongkok, maka dalam 
ujangka waktu jang lama hubung 

lan2 antara Malaya dan Indone 
sia adalah tidak kurang penting 
nja. 

  
sTimes” selandjutnja — menja- 

takan dalam tadjuk-rentjananja 
itu, bahwa nasionalisme. Malaya 

sedang mendesak mentjari  kapa 
sitet “dan - perlengkapannja ' bagi 

.eperluan melaksanakan tugas 

pemerintahan. sendiri. 
Dimana-mana di Asia bendera 

kebangsaan baru direka dan Ia- 
gu2Z kebangsaan baru ditjiptakan 
untuk memenuhi kebutuhan2 sta 
tus kebangsaan jang sudah - dite 

rima, akan tetapi bagi Malaya 

serhatian pe.lu ditjurahkan ke 
pada bahasa dan kebudajaan me 

teka. Menurut surat-kabar itu 
inilah sesungguhnja jang  men- 
dcrong diadakannja  konperensi 

| mengenai bahasa dan kesusaste 
taan Melayu di Djohor. 

Seteiah mengemukakan apa jg. 
telah disetudjui didalam  konpe- 
rensi tsb., ,,Times” achirnja me- 
njatakan, bahwa setelah kekua- 
saan pemerintah Barat mulai su- 
rut, banjaklah timbul masalah2 
jang tidak pernah dipersoalkan 
sebelumnja, dan dengan  surut- 
n'a kekuasaan pemerintahan Ba- 
rat ini, kembalilah Asia memu- 
lai hubungan2 kekeluargaannja 
jang bersifat rasial dan kebuda- 
jaan. : 
Demikian surat - kabar , itu. 

(Antara). 
XXL | 

EX LETKOL. ACHMAD JADA SEDIAKAN DIRI KE MSN 
Bekas Komandan ' Brigede VII 

  
Mesir berdjoang bersama bangsa 
Mesir . dalam mengenjahkan : ser- dadu2 agressor dari bumi Mesir, 
Dalam Suratnja itu  dinjatakan, bahwa bekas Komandan Brigade VII tadi dengan kawan?nja me njadari bahwa dalam menghadapi 
agressor Inggeris Perantjis Israel nasib bangsa Mesir tidak ada per bedaan sedikitpun dengan nasib | bangsa Indonesia pada “waktu ber djoang dalam perang kemerdeka an melawan agresi Belanda. 

Sk aa 
Sedjak Selasa pagi DPRDP P: Pa Ola Timur 1 
akan sidang plenonja, Selai 

membitjarakan tata-tertib DPRDP. 

membitjarakan soal disekitar ren | tiana pemerintah Propinsi Diawa Timur untuk membeli kendaraan? 

  
..SIDANG Pengadilan 

|djaksaan Surabaia), 

tak akan dipekerdjakan 

telah menga- | 

sidang tersebut djuga antara Win | UK menjusun pembelaannja, 

C2—4, c7—65 3. d4 
—d5, e7—e5. 4. Kbi 
—63, d7—d6 5. e2»— 
e4, Kb8—4d7 6. Kgi— 
f3, a7—a6 (Hitam me- 
nunggu hingga putih 
menjelesaikan perkem- 
bangannja  disajap ra- 
dia. Sesudah itu hitam 
hendak  mendjalankan 
menterinja menurut sia 
sat putih. Sistim jg ba 
gus). 7. Mf1—e2, Mfg 
—€7 8. 0—0, 0—9 9. 
Kf3—el1, Kf6—e8 10. 
Kel—43, Kes 7 Ik 
a2—a4, Ba8—b8 12. 
Mc1—e3, Me7—g5 T3. 
Pdi—d2, Mg5xe3 14. 
Pd2te3.h7——-h60 15. 

  

  
  

Stand 27 
(Putih mengantjam b3—b4, hi- 

tam mau merintangi dgn af—as). 

18.-f2—f4 (Putih tjari harapan di 

sajap lain), e5Xf4. 19. Pe3Xi4, 
f1—f6. 20. Ke3—di, Pd8s—e7 &1. 
Kd1—e3, g7—g5 (Satu2nja, djika 
tidak lalu 22. Mg4 setelah tukar 
menteri, antjaman Ki5!). 22. 
Ke3—f5, Mc8Xf5. 23. Pf4Xf5, Per— 
h7 (Lagi satu2nja djalan, kalau 
Ala (eta , Kd7 lalu 24. Mg4) 24. 

5—g4, Ba8—e8. 25.  Bfl—f5, 
Kb6—47. 26. Bal—fl, Be8$—e7 (an- 
tjaman Kc7—e8—g7). 27. b3—h4! 
c5Xb4 (Lihat gambar). 28. c4—c5, 
h6—h5! 29. Pg4—g3 (Paling baik, 

Putih: R27, Bc7, Kd4, 
piott anie3, Th 23 G 
buah). 

Hitam: Res, pion a6 
(2 buah). 

Putih djalan dulu dan 
hitam mat dim 3 (tiga) 
zet. Djawaban betul di 
beri nilai 2. # 

Surat2 djawaban di- 
tunggu eslambat2nja 
10 hari sesudah pro- 
blim ini dimuat, di- 
alamatkan pada ,,Sua- 
ra Merdeka” Smg. dgn 
diberi tanda ,.tjatur”. 

  
Karena Gelapkan 
p?102.000 Utk 
Keperluan Partai 
Kabul Dimintakan Hu- 
kuman'40 Bulan 

Pendjara 
Negeri 

Surabaja jang dilangsungkan 
Rebo pagi dibawah pimpinan ha- 
kim R. Soedarsono dan penun- 
tat umum djaksa Surodjo, telah 
melandjutkan pemeriksaan per 
kara terdakwa Kabul (bekas Ke- 
pala Penata Usaha Kantor Ke- 

ig dituduh 
dalam tahun 1955 telah mengge- 

japkan uang bukti pendjualan 

kan sebesar Rp. 102.000.— 
ban Na Senapati/ ex Y , etkol. Achmad Jadau jang kini bagai di hui, dalam. si- berada di Semarang dalam surat | ag ea ! menjatakan nja jang disampaikan kepada Du dang Yi. terdakwa : tabesar di Djakarta menjatakan| bahwa uang tsb. adalah untuk kesediaannja untuk berangkat ke Seaja pemilihan umum . partai 

PRN, atas perintah ketua umum 
Mr. Djody Gondokusumo. 
Dalam  reguisitoirnja,  djaksa 

nenganggap bahwa kesalahan 
erdakwa sudah terang, dan Ka- 
ena itu dimintakan '- hukuman 
IO bulan pendjara dipotong ma 
a selama dalam tahanan, serta 

diluar 
tembok. pendjara dan  diwadjib- 
kan membeajai ongkos2 perkara. 

Atas permintaan djaksa  tsb., 
terdakwa minta tempo 2 hari un 

se 
hingga sidang ditunda - sampai 
IRebo tg. 14 Nopember jad.     

itu, 
Terdakwa ditahan sedjak tg. 

12 Desember 1955. (Antara). 

Indon. Diharapkan Memelopori 
Pengiriman Pasukan Sukarela 

PARA peladjar tamatan pergu-pula Prof. Muchtar Jahja, K, H. 
la diFaturachman Kafrawi, 

a 1 aerah Kerdja Pembangunan Ma Indonesia. dalam pertemuannja pa Tohir Abdul Mw'in, 
'reta-Api Semarang dengan susun- sjarakat Desa di Wurjantoro (Wo da tgl. 5/11 jang lalu di Jogjakar 

ta menjatakan 
BERITA? ORGANISASI. pemerintah 

ruan tinggi Mesir jang ada 

solider terhadap 
Mesir dan menjokong 
andjuran2 pengiriman 

sukarela oleh anggota? 
sepenuhnja 

tadi, Sekretaris "umum, ,LIT: Soe dibentuk dengan diketuai sdr. To PBB jang anti agresi. Kepada Pe 
mitro, Utojo Harwoto, 

tam, Soemitro, Keuangan: Da- nja. 

Soeradji jib dan. wakilnja sdr. 

Adapun alamat 
dang Prawiraatmadja, Jatno, Sar d/a sdr. Achmat Tony, Bugangan 
ajono, 

  

IV/59 Semarang, 

Soewarno merintah 1es 
Badan (Usaha: Wirjodarsano,- Roes serta dibantu beberapa orang lain memelopori pengiriman 

sekretariat mungkin, 

diharapkan 
35 tjepat 

Diantara peladjar2 tamatan. ..per | 

Indonesia 

Buruan tinggi Mesir itu terdapat tentaranja' dari. Mesir dan menje- 

Teten M. 
rof.  Much- 

tar Lintang dll. ja 

Sementara itu Komite Perda- maian di Universitas Gadjah Ma- 
da dalam rapatnja pada tanggal 
5/14 jang lalu antara lain mengha 
Tap agar.Supaja PBB melaksana- I« kan usul Amerika" Serikat dan jr Sovjet Uni, agar" Inggeris, Peran: 
tjis dan' Israel segera menarik 

lesaikan masalah Suez setjara da- 
mai, 

Selandjutnja ' menjerukan kepa- 
da seluruh mahasiswa Asia Afri- 
ka sebagai 
konperensi mahasiswa AA di Pan 
dung, membantu perdjuangan ma 
hasiswa dan rakjat Mesir. 

realisasi keputusan 

Djuga diserukan kepada maha- 
iswa2 Inggeris, Perantjis dan Is-   

, c5xXb4 

   
ea EN naa 

tamah didesa Tandes dan Manu- 

  
a4—a5, b7—b5 16. a5 
Xb6 e.p:, Kd7xb6 17. 
b2—b3, Bb83—a3. 

sebab 29.. PXh5, PXh5. 30. MxXh5, 
BXe4 hitam kedudukannja bagus). 
Be'Xe4 30. c5—c6 (Kuda hitam 
di d7 adalah kuntji pertahanan 
hitam), Be4Xe2 31. Pg3Xd6. (Po- 
kok kombinasi putih), Kce7—b5 
|(Disini sebetulnja hitam dapat dja 
lan 31. ...Pe7 32 PXe7 BXe7 33. 
Kb4! dengan remise) 32. Pd@Xb4, 
Kd7—b3? (Salah besar, masih baik 
32. Pe7 33... cXd, PXbp4 34. 
KXb4, Be7 35. KXa6, BXa7, 36. 
Kc5) 33. Bf5Xg5-, Rg8—f7 34. 
Bf1Xf64, Rf7Xf6. 35. Pb4Xf8-, 
Rf6Xg5. 36. h2—h4- dan hitam 
menjerah kalah karena mat tak 
dapat dihindarkan lagi. 

PROBLIM No. 36 ,TIADA KEKAIL” 
(Oleh: Sugito Klaten) 

  

  

Pa NA 

Djawaban problim no. 34 "Pa- 
hit Rasa”: 1. Mf'—e6, Re7—eb. 2. 
Ph5—e8 -, Re6—d5. 3. Kg3—e2, 
Rd5—c5. 4, Pe8t—b5 # mat. Atau 

46—d5. 2. Ph5—e5, d5—d4. 
3. Kg3—f5 Re7—48. 4. Pe5— 
b8 4- mat, dll Bagi mereka jang 
betul djawabannja telah kami 
tambah nilainja dengan 2 nilai, 
Hadiah: Dalam minggu ini hadi- 
ah-hadiah kami sampaikan per 
Ipos kepada Ingik Karjono Pur- 
'wodadi, Rr. Sri Nawangwulan 
(Temanggung, Sarno Purwokerto 
dan Tan Kok Hwa Solo. Nilai 
imereka jang 24 kami hapuskan. 
(Untuk Rusbijakto Magelang : Ha' 
'rap sdr. segera kirim alamat, ka 
rena kartu tjatatan alamat sdr. 
jang ada pada kami masih ,,ter 
sesat” dilain bundel dan belum 
diketemukan. Hadiah uhtuk sar. 
'belum kami kirim karena menung 
gu alamat sdr. 
Mengenai problim no. 31 ''Berke 

lana” setelah kami teliti lagi ter 
njata memang mempunjai 2 kun- 
tji zet. Ketjuali dengan kuntji 
f3Xe4 (kami dulu salah tjetak j 
I3Xf4), djuga bisa dengan kuntji 

! 

i: 1. Bc4Xcb5, dt—d3. 2. Ph5—e5 
--. mat. Djuga. problim no. 33 
“Keluarga” mempunjai dua kun- 
tji zet, jakni selain dengan kun-j 
tji Bd3—d4, djuga bisa dengan 
kuntji Bi3Xd5 4. Maka para pe 
nebak jang menggunakan kuntji2 
tadi untuk kedua problim terse- 
but. diatas, kami anggap, benar 
semua. Terima kasih atas perha 
tian para peminat, dan atas ke- 
chilafan kami tak lain banjak 
maaf kami harapkan. Sdr. A, Su- 
wondo Pekalongan: Mengenai kon 
gres Pertjasi di Magelang ' dan 
kedjuaraan Indonesia di Bandung, 
kami sendiri: masih belum. meneri 
ma pendjelasan2 lebih Jlandjut. 
Apakah di Magelang nanti disam 
ping kongres diadakan pula per- 
tandingan kedjuaraan Pertjasi, 
ataukah kedjuaraan Pertjasi di- 
langsungkan tersendiri di Ban: 
dung, kami sedang berusaha men 
tjari pendjelasan2 dari organisasi 
jang bersangkutan, 
Achirnja kepada para peminat 

kami umumkan, bahwa kami tor. 
paksa belum bisa kembali dengan tjara sediakala, jakni memuat Ya | 
ma2 mereka jang benar djawab- 
Ba .tiap2 Pa dengan | 

sertai nilai mereka masing2. i| disebabkan, Pn boa Mat 
rubrik kita ini sangat terbatas, ' 
sedang djumlah para penebak s 

SEMARANG, 12 Nop. 1956: 
Djam 06.25 Orkes Chandra Ki- 

rana. 06.45 Kwartet dan Kwintet. 
07,10 Orkes Gumarang. 07,30 Lang 
gam dan Krontjong asli. 13,15 
Orkes Lima Serama, 13,45 Rawics 
and. Landauer. 14,10  Krontjong 

asli. 17,00 Klenengan oleh Marsu 
di Irama. 18.15 Hidangan Corps 
Musik. 18,30 Ruang “CPRAD. 
18,45 Hidangan Corps Musik (lan 
djutan). 19,30 Ruang Minggu Ini. 
20,30 Irama Hawaii. 21,00 Siaran 
Penerangan. 21,15 Dari dan utk 
Pendengar. 22,15 Dari dan untuk 
Pendengar (landjutan). 23,00 Pe- 
hutup. 

SURAKARTA, 12 Nop. 1956: 
Djam 06.10 Sidney Thompson. 

06.30 Hidangan Elizabeth Batey. 
06.45 Permainan Orgel. 07,20 Pus 
pa Ragam oleh ORJ. 07,50 Dari 
Tapanuli. 13,15 Klenengan dari 
Kraton. 14,10 Klenengan dari Kra 
ton (landjutan). 17,00 Dunia Ka- 
nak-kanak. 17,40 Varia Djawa Te 
ngah. 17,50 Ruang pemuda pemu 
di. 18,15 Athletiek Indonesia. 
18,30 Seni Karawitan. 19,30 Irama 
Klasik 20,30 Imbauan malam, 
20,45 Sandiwara Tjekak. 21,20 La- 
gu-lagu Sumatera. 22,15 Bisikan 
Malam. 23,00 Penutup. h 

DJOKJAKARTA, 12 Nop. 1956: 
Djam 06.10 Rajuan pagi. 06.35 

Diconeka. 07,20 Reog asli. 07,30 
Soran pagi. 13,10 Hidangan sam 
bil bekerdja. 13,45 Sekitar Sungai . 
Gangga. 14,10 Hidangan Siang. 
17,00 Dongengan i 5 untuk kanak2. 
17,15 Gandrung Banjuwangi. 1740 
Hidangan Harmonika. 18.15 Rua- 
ngan Djapen. 18,30 Njanjian Sen 
dja. 19,40 Instrumentalia. 20,15 
Malam meraju. 20,30 O.K. Peni 
2110 Untuk Kesedjahteraan Kel. 
Kita, 21,30 Wajang Orang Nges- 
ti Pandowo. 22,10 Wajang Orang 
(landjutan). 24,00 Penutup. "53 

DJAKARTA, 12 Nop. 41956: 
Djam 06.30 Kwintet Harry. 07,30 

Orkes Puspa Kentjana. 13,30 Or 
kes Melati. 14,10 Orkes Kr. Pus 
pa Kemala. 17,30 Orkes Progres- 
sip. 
pe dan Seni. 20,40 Si ' 
Melati. 21,15 Seni Djawa dio 
Djakarta. 23,00 Penutup. anna 

TJIREBON, 12 Nop. 1956: 
Djam 06.30 Orkes Empat Seka 

wan. 07,30 Bingkisan aan : 
Kita. 13,10 Steve Conway dll. 1349 
Orkes Kr. Irama Masa. 1410 Ga 
melan Djawa. 17,00  Peladjaran 
Njanji. 17,30 Siaran AP! “18325 
Gitar dan Njanji. 19,30 Oo. 

    

8,35 
Ku 

santara. 20,30 Gelanggang Wanita 
21.15 Melody Kota Udang H8 
Orkes Kr, Hasrat Menjala. 2300 
Penutup. 

SEKAR KAA KEKE KKKKRIK 

TEKA-TEKI SILANG ,MING- 
GU INI” No, 22, 

Dalam Teka - Teki ( 
»Minggu Ini” No. 22 terdapat 
kekurangan, iang dapat menim- 
bulkan kebingungan para pene- 
bak, jalah: Mendatar No. 31: Ea 
wan Eisenhower dalam pemili 
han Presiden. : 1 

TJILATJAP 
MENINDJAU OBJEK2 SOSIAL, 

  

Pada tgl. 5/11 telah tiba di Tji 
latjap rombongan dari djawatan 
Sosial jang terdiri 60 orang diba 
wah pimpinan Kepala djawatan 
Sosial pusat Sukardjo-Sastrora-   ihardjo. Rombongan tsb. sehagian 
besar terdapat dari djawatan? So 
sial di Djawa Tengah termasuk 
Mr. Sumantri Kepala BPPS (Ba 
dan Penjadraan Pekerdjaan Sosi 
al) dari Jogjakarta. 
Kedatangan mereka itu untuk 

mengadakan penindjauan pada 
objek2 Sosial di. Tjilatjap antara 
mana mengundjungi Rumah Pera 
watan Panti Susilo Binangun di 
Gumilir, jang mulai pada permu 
laan th. 1957 akan didjadikan Pu 
sat Latihan Pertanian bagi orang 
orang jang dirawat oleh djawatan 
Sosial dari daerah Djawa Tengah. 
5 Rombongan tinggal didacrah 
itu selama 3 hari jang antara la 
in djuga mengadakan pertemuan? 

didaerah 

PENGGARONGAN 1955 TER- 
BONGKAR. 

Berita terlambat dari Sidare 
mengabarkan, bahwa pada aa gal 4/11 jl, pihak jang berwadjih telah melakukan penangkapan ter 
hadap 9 orang jang dituduh telah terlibat dalam penggarongan jang dilakukan digerumbul Sorah desa Tjipari jang telah membawa ke- rugian puluh ribu rupiah. Se- landjutnja dikabarkan, bhw. ba. 
rang-barang garongan tsh dihawa eluar daerah itu, jang telah ada tukang tadahnja (Antara). 

- “ i 

ANG 
DJUMLAH MURID DAN 

SEKOLAH RAKJAT, 
Dari kantor Insp, S.R. Rem- 

bang didapat. keterangan, bahwa 
djumlah murid sekolah rakjat pa 
da th. adjaran 56 -57 ini menun 
djukkan 
dangkan djumlah guru? ada 418 
orang 
Djumlah 

1 dengan tahun 
karena ruangan ttk dikit turun 

pembatasan 

angka 17572 anak, se- 

dan sekolahan 116 buah. 
ini bila dibandingkan 

jang lalu ada sa 
dikarenakan adanja 

umur. Mengenai ab- 
en dapat dikatakan tidak menge tiap minggu kian bertambah se tjewakan, djalan dengan makin bertambah- nja Oplaag harian "Suara Merde 

ka” Namun demikian, kami telah 
mentjari djalan untuk bisa me 
muat nama dengan nilainja ma- 
sing2, jakni dengan tjara bergilir 
dan mungkin bisa kami mulai be: 
berapa minggu lagi, 
  

“dan 
para 
oleh 

KURSUS PEMELIHARAAN 
KADER SOSIAL. 

Kena aan agar djiwa 
pergertian sosial dikalangan 
kader tetap tertanam, Sa 
pihak “Djawatan Sosial di 

Untuk 

Rembang. baru? ini telah diada Kemaagragengang nangnp spapapapagng kan kursus pemeliharaan kader HARGA EMAS. selama 1 hari terhadap kader? «9 Chusus utk. "Suara Merdeka” sial dimana mereka ini telah sa SEMARANG, 8 Nop. 1956: 

  

ael untuk menggunakan penga-|24 karat: djual t 
ruh mereka terhadap pemerintah- beli ... 
nja agar segera menghentikan pol|22 karat: djual .. s 
perangannja di Mesir (Antara). Deli sntnotontana BP3 dy — 

. 

ma mengikuti kursus 

pula oleh pihak 

i Sosial umum jang diselenggarakan | djawatan tsb. Kur us pemeliharaan ini meliputi 4 

ingkat,,A” 

katjamatan, dari Rembang, 

18,30 Musik Tzigana. 19,30 
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an2 In 

  

  

antjis Tak 

(URAT Madjlis Umum PBB 

  

  

  

   

  

   
         
   
8 : dur  Pasu- 

T kannja 
| Sesudah Hongaria Ter 
Itib IKembali — Djan- LAU 0 

menjetudjui 

  

(| Tarik Mun- | 

  

  

tuk jang sangat sederhana da 

impuls ke-nasionalannja.   

  

dari negara? “Asia-Afrika jang dji Balganin 
eris, Per: dan Israel segera RAN P.M.. UNI SOVJET  Bulganin 

  

    1 Isuara jang p 
| ko, jaitu Lu 

   

  

  

        

  

| Byelo, Rusia, 
sir, Hongaria, Israel, 

   

| Umum hari Rabu jbl 

Iris dan Perantjis su 
menarik mundur 

  

   
"i mengandjurkan kepada pad naa: 5 

inggeris, Australia, Belgia, Perantjis dan Laos. 

Umum menjetudjui pu, Sementar, itu! PM“ Perantjis 

dari Mesir. Resolusi tadi disetudjui oleh 65 pro dan satu suara anti (Israel) dar 10 suara blan- 

BB di| Guy Mollet malam Kemis mene 
an (rangka ap 

    

eip 
ia, |di 

n dalam parlemen, 
ntjis dan Inggeris tidak mem 

njai “niat memantjapkan kaki 
Polandia Mesir dan karena itu pemben 

Afrika Selaltukan polisi internasicaal disetu Pena Pan 

bahwa 

jlis|djui. Dikatakan bahwa tindakar 
sekali Ia 

   

  

tindakan Inggris dan Perantjis t' 
dak. senantiasa dimengerti oleh 
pemerintah Amerika Serikat. Ta 

Sovjet Uni hendak me 
Serikat 

'memberitahukan kepastiannja ke 
pada P.M. India Nehru bahwa 
Uni Sovjet akan merundingkan 
dengan Pemerintah Hongaria ten 
fang penarikan pasukan2 Sovjet 
setelah perdamaian dan keterti- 
ban dipulihkan di Hongaria, de 
mikian diberitakan oleh kalarcar 
jang lajak. dipertjajai di New 
Delhi. Dengan itu Kulganin mcr 
djawab nota India jang menjata 
kan kekuatiran dengan situasi di 
Hongaria. : 
Dalam djawaba, itu Bulganin 

selandjutnja mengatakan bahwa 
pasukan2 Sovjet mengadakan in 
tervensi di Hongaria itu setelah 
anasir2 kontra revolusioner di 
Hongaria mengadakan perebutan 

  
Bentoklah Pre 
'sidentil Kab. 
Banjak Pemimpin2 
Menjalah Gunakan Sis- 
tim Demokrasi Parle- 
menter Kita —Nesakan 
Parindra Kepada WUwi- 

tunggal 
DALAM maklumat jang dike- 

iuarkan Dewan Partai Parindra 
partai tsb. mendesak Dwitunggal 
dalam keadaan darurat ini meng 
ambil kekuasaan Pemerintah dan 

DALAM SKETS2 JANG 

penting dari kehidupan di Sovjet Unic. Saj 
dengan mendjauhi segala purbasangka dan 
perasaan dan pikiran sebagai seorang Indonesia jang ma 

    

   
       

“Fah diadjukan persoalan 

-AgresiIngg-PrantjisSa 
ii ma Den Tiadakan Bic 

   

        

  

| Ditudjuran Terhadap Indonesia M 
ngendi irian Barat — Kata Ment. Sud 

|. MENJERI PENERANGAN Soedibjo dalam pidato rad 
Rebo malam menerangkan, bahwa selama Irian Barat did 
belanda, bahaja kolonjalisme dan imperialisme mengantjam ke- 
(selamatan Indonesia. Segala tindakan Belanda terhadap fjara 
damai kita berbau provokasi dan provokasi jg merupakan agressi, 
terang2 sudah berlaku di Mesir. Menteri Soedibjo menjatakan, 
hendaknja. kedjadian di Timur Tengah itu mendjadi peringatan 

uki 

K | kita sekalian, bahwa bahaja kolonialisme dapat mendjelma men- 
djadi bahaja agressi. 2 s 

2 3 . kum manapun, susila ma apun, 

Pidato Menteri Soedibjo - di- pad pes kemanapan AN dana 
| tanke at: -2 3 embenarka. 

utjapkan dalam rangka Peran jr erialisme. 'Tak ada hukum | atau 
Ian Barat dan menjOongsOong susila manapun jang dapat jmem 

pembukaan resmi 
umum PBB pertengahan 

rsidangan benarkan pembangunan utk suatu 
pe aa bangsa oleh fihak pendjadjah. 

ni, lebih lengkapnja adalah sbb.: Selama Irian Burat masih di- 
duduki oleh Belanda, maka baha- 

a x 3 Tit ja kolonialisme dan imperigi.. 
Oleh 15 negara Asia Airika te mengantjam keselamatan negara 

13 Irian dan bangsa kita. Dan ini merupa- 
Sarat untuk ditjantumkan dalam kan pula bahan kegentingan du- 

( bersendjatanja dari daerah Sinar 

| tudjui pula penempatan pasukan 
| pasukan internasional disana mu 
lai dari Terusan Suez hingga nei 
batasan Israel. ' Sementara - itu 

| Sekdien PBB ' memperingatkan 
kepada Israel. bahwa ja akan 
menghadapi tindakan | ak 
mau menarik kembali 

  

   
   

   

jang menurut Israel telah didudu 
kinja, st Y 

Seperti diketahui PM. Krael 
David Ben Gurion dalam “kete   rusalem mengatakan, bahwa Is 
rse! bermakusd terus menduduki itur 
wilaiah Mesir jang dirampasnja 
dan Israe! sama sekali tidak da 
nat menietudjui akan ditempat- 
kannia pasukan2 :polisi PBB se- 
pandiang perbatasan Israel “atau 
ceseh Jang didudukinja. Selain 

itu Sekdjen PPB telah menjam 
paikan nota protes. kepada Gu 
rion mengenai serangan jang di 
lakukan oleh pasukan2 Israel ter 
sadap Markas Besar Pasukan? 
Pengawas gentjatan sendjata PPB 

rael. 

ik pasukan? mere|pi djika Sovic h 
ka dari wilajah Mesir dan ara metan “belah, Ameri! a 

bila tidak | 

rangannja dalam Parlemen di Je! 

14 Gaza stelah Gaza diduduki Is 

'tjara Persidangan Umum P?BB. 
serbarengan dengan sengketa me 

igenai Terusan Suez, maka men 
-fijadi lebih hangatlah persoaian 

? firian Barat ini. Apa jang kini 
- fberlaku terhadap Mesir “dengan 
tagressor Israel, Inggeris dan Pe- 
'antjis, sama sadja halnja dengan 
tolonialisme Belanda jang masih 
etap menduduki sebagian  wila 
ah negara kita, jaku Irian Barat. 

   
      

Dunia telah maklum akan pe 
ngakua, kedaulatan dari fihak 
keradjaan Belanda kepada fihak 
Indonesia jg menjatakan dengan 
tegas, bahwa wilajah Hindia Be 
janda dahulu dari Sabang sam 
pai Merauke termasuk seluruh 
nja kepada kita, - sedjak tgl. 27 
Desember 1949. Tetapi kenjata- 

sbut berkejakinan, bahwa H.M. telah melanggar pasal 314 KU 

  

 Jubang kekerasan, berupa berma- 

nia, sama halnja dengan kegenti- 
ngan2 dibeberapa bagian dunia jg 
merupakan bahaja tetap bagi per 
damaian dunia. : 

Berkali-kali kita usahakan! tja- 
ra2 damai utk menghindarkan ke 
gentingan2. didunia ini, tetapi se 
nantiasa nafsu si kolonialis ' dan 
imperialis berusaha mengkandas- 
kan tjara2 kita itu. Tjara2 damai 
kita itu didjerumuskannja dalam 

  

Perang Mesir 
Berkobar Terus 
Tank2 Inggrie-Peran- 
tjis Gagal Menduduki 

Port Said 
DINAS Penerangan Kedutaan 

  
tjam-matjam aksi jang dilantjar- 
kan dari luar ataupun dari dalam 
negeri. Segala tindakannja terha- 
dap tjara2 damai kita, berbau 
provokasi. Dan provokasi jang ki- 
ni merupakan agressi,  terangz 
berlaku belakangan ini di Mesir. 
Maka dengan sendirinja bergolak 
lah seluruh Timur Tengah, ini 
merembet . keseluruh Asia-Afrika, 
dan mungkin keseluruh dunia. 
Segala jang dialami Mesir kini, 

umumkan, bahwa pada malam 
Kemis djam 9 waktu di Kairo 
solonel Hattem Direktur Penera 
ngan Mesir mengeluarkan peng- 
amuman sbb.: Pertempuran ma- 
sih berkobar di Port Said. Kaum 

Besar Mesir di Djakarta meng-| 

Kita rasakan djuga di Indonesia, 

  

F9 

“ Sidang itu jang sudah berlang 
sung beberapa kali, - dilangsung 
kan dengan sidang tertutup. Te- 
tni-dari keterangan2 jang diper 
oleh, dapat diketahui, bahwa ke 
tudjuh wanita jang tampil seba- 

annja Belanda tetap menduduki Ba On Bean manja 2 23: 3 
Irian Barat dengan berbagai ala sa-sisa tekanan kolonialisme dar 
san jg ditjari-tjari. Malahan dgn imperialisme. 
tidak kenal malu mereka terus 
Ba . Pen oekan apa jg 
namakan hutang dari Indone- / “53 . 2 sia kepada Belanda, sedangkan Ke mnoa geban AN aa pada hakekatnja pengeluaran2 jg mendjadi bahaja a:ressi. ke dilakukan oleh Beland, ditanah f 

“Hendaknja kedjadian di Timur 
Tengah selalu mendjadi peringat- 

Abbas. 

agresor jang gagal usahanja utk 
menduduki kota itu, memutuskan 
pipa air minum jang mengalir ke 
Port Said. Musuh “menduduki 
daerah di pinggiran kota dan da) 
lam pada itu pihak Inggris mem- 
'ibom -kota Port Said. Ini menim 
bulkan kebakaran2 dibagian kota 
Al Managh dan didjaian raya 

sebelum mereka dinikahkan oleh 
pat Men tirbenangkan, | Oauwa air kita, dibelandjakan semata- 

nata untuk memperkaja diri sen 
diri, menindas serta menghan 

: “trarka, negara kita, membunuh 
ra jang kurang sopan,  bahkan|pemud- dan rakjat kita dengan 
ada seorang saksi jang mengata-| aksi2 militernja, dsb. 
kan, bahwa kadhi itu djuga mel 
megang bagian? dari tubuhnja. 
Kediadian ini terdjadi pada bu- 
lan Djuli jang lalu. 

Perlu diketahui, bahwa 

gal 2 Nopember jang lalu 
bongan Pengadilan Negeri 
Cam telah pergi kerumah: kadhi 
itu di Tembung untuk mendapat: 

redhi tsb. ada diantara mereka 
diperiksa terlebih dulu dengan tja   P.M. Belanda, Dr. Drees dalam 

sidang parlemen Belanda, tanggal 
23 Oktober 1956 mengatakan, bah 
wa Belanda akan memadjukan dae 

1 Irian Barat atas dasar: ,,ke- 
tang- tertiban dan tata-hukum” jg ada 
rom- sekarang ini. Dalam sanggahannia 
Me- P.M. kita Mr. Ali Sastroamidjojo 

Lain: menegaskan bahwa Belanda men- 
djalankan ,,onwettige rechtsorder", 
jaitu tata-hukum jang tidak sjah, 

dalam usaha jang disebut- 
ja pembangunan Irian Barat. 
Ditiik dari segala fihak, hu- 

i Minta Pa- 
rela Indon. 
iri Tidak Akan Ting- 

2 Mesir Diserang 
'dutabesar Mesir di Indo 

n permintaan kepada pemerin 
bai Jonatan mengirimkan pasukan2 sukarela 

puna membantu perdjoangan Mesir menghadapi kaum agresor, 

Inggris, Pera is dan Isre ie engga pemberang 

katan pasukan2 sukarela ini segera dapat dilakukan sesudah 
mendapaf keputusan dari pemerintab I aa : 

Yan rekonstrusi dari perkara ter lah 

sebut. (Antara). 4 

  

    

           

     
       

    

  

tah Indonesia, agar | 

  

   

Usul resolusi 15 negara Asia-f- api sementara itu pasukan2 
Afrika mengenai masalah Irian Hinggris Perantjis serta komando 
Barat, didasarkan .atas. proklama Hinggris Per ntjis 'mengumuimxan 
si kemerdekaan Indonesia pada penghentian tembak menembak 
tgl. 17-8-1945, dengan mengemu |jang menurut mereka mulai ver- 

segera berada difihak kita jang 
landjutnja menerangian bahwa 

Eisenhower | sadja memberi 
tahukan kepada dia sendiri dan 
Eden bahwa persahabata, Ame 
rika Serikat, Inggeris dan Peran 
tjis makin kuat dewas, ini, 

YEN oa '“ Masih berperang. 
“Menteri Luar Negeri Mesir 

Mahmoud Fawzi pada hari Rebo)... 
Itelah mengiri kawat kepada | . £ 3 
PBB lang Info. mengadukan bhw |tlis, pasukan patroli Mesir pada 

elan 

   kekuasaan. 
“Sementara itu menurut kabar 

bahwa Nehru sendiri telah mene 
rangkan kepada Bulganin bahwa 
dimasukkannja lebih landjut p3 
sukan2 militer ke Timur Tengah 
akan makin memburukkan situa 
si disini. (Antara-UP) 

  

  

tentara ris dan Perantiis ma jhari Rebo telah melanggar perin 
sih - aneka aksi NN tah penghentian tembak menem 

(Si Port Said dan di (bak disalah satu zone diterusan 
Suez. Dinjatakan lagi bahwa ten 
tara Inggris-Perantjis pada bari 
Kemis, itu telah mengkonsolidasi 

UP London pada hari Kemis me kekuatannja di zone utara sam- 
ngatakan bahwa menurut komu- pai tempat jang hanja berdiarak 
nike tentara Inggris dan Peron. dua mil dari Kantara. 

| Djandji' Etseahower 
Mengenai Politik A- 

merika Di Timar Djauh 
| fetop Teruskan Politik Anti Blok Rusia, Di 
Asia Dengan Djalan Femberian Bantuan2 

Militer Dan Ekonomi 
PRESIDEN EISENHOWER hari Rebo pagi2 benar telah 

menerima baik pengangkatannja kembali, dengan ,,utjapan ba- 
njak-banjak terimakasih kepada seluruh rakjat Amerika”. Terhi- 
tang sampai djam 06.28 GMT, Eisenhower memperoleh 19.129, 
528 suara, Stevenson 14.269.432. Eisenhower leading di 41 ne- 
gara bagian jang mempunjai 459 suara, Stevenson di 7 negara 
bagian dengan 72 suara. Djumlah suara jang dibutuhkan untuk 

dipilih: 266. Angka2 jang sudah terhitung tadi berasal dari 
71.589 TPS. Djumiah TPS seluruhnja ada 154.791. 

- Dwigt D. Eisenhower jg hari 
Rebo telah terpilih lagi sebagai 
presiden Amerika Serikat telah 
mentjapai puntjak karir dlm ang 
katan darat jang gilang gemilang 
ketika dalam bulan Djuni 1952 
ia mengumumkan bahwa ia telah 
memasuki gelanggang politik AS. 
Eisenhower Tahis di Texas dalam 

maupun sipil. Bersamaan dengan 
itu dikabarkan, bahwa wartawan   

ekonomi dengan berbagai tjara, 
misalnja - mengusahakan supaja 
barang2 buatan -Djepang lebih 
laku dipasar2 dunia. Tapi dz 
lam pada itu. dalam program 
Eisenhower terdapat djandii pu- 
la untuk "mengakui sepenuhnja 
kenjataa, bahwa perlu sekali pe 
rusahaan2, pertanian dan perbu. 
ruhan didalam negeri AS dilin- 
dungi terbadap persaingan im 
bort jg tidak adil”, misalnja de 
ngan djalah pengenaan guota2 
dzan menaikkan  bea-tjukai atas 
bar»ng2 import 'jg merupakan 
nersaingan jg terlalu besar bagi 
'ndusteri dalam negeri. 
Bagian dari program tsb. di- 

'tas ini mendapat dukungan kuat 
| I'ari kaum pengusaha textil AS 
Yang berusaha supaja pendjualan 

2xtil Djepang di AS dibatasi. 

  

  kakan pengertian kemerdekaan laku djam 22.59 GMT malam 
tersebut, jaitu bahwa seluruh rak Rebo. Djam 5 jagi hari Rebo pa: 
jat Indonesia menghendaki ke-lsukan2  Inggris-Perantjis serta! 
merdekaan untuk seluruh" tanah -ank2 mereka mengobarkan lagi 
air, jang dahulunja terkenal se- pertempuran dengan maksud 

bagai Hindia Belanda. menduduki. Port Said. Tapi pa! 
.ukan2 agresor gagal usahanja 
intuk menaklukan kota Port Said 

ini dan sampai saat  komunike 
ai. (dikeluarkan  pertempuraan 

|aasih. terus berkobar didjalan2 
oia Port Said. 

Seterusnja diterangkaB Sbahwa 
jasukan-pasukan Inggris pada Re 
9 puisi membuka kantor Bea 
'ykai ditepi Terusan Suez, di 

2?0rt Said, mereka menggiring 

Selandjutnja — resolusi Konpe- 
rensi A-A di Bandung, mengenai 
bangsa-bangsa terdjadjah  djuga 
disebutkan untuk memberi dore 
ngan “kepada keinginan: Asia: 
Afrika, supaja “kolonialisme  di- 
hapuskan. Oleh sebab itu tuntu- 
tan kita adalah utk menjatakan, 
bhw. adanja kekuasaan Belanda | 
di Irian Barat, merupakan: landju |, 
tan dari kolonialisme jang Sa 
ditiadakan. Demikian Menteri Pe 

TAM &. kompok: anak2 kesana dan ke- 
nerangan Soedihjae (Antatat Bi he lam tlibagi2kari kowih2 jang 

2 Tan irampas dari gudang Bea Tju 
On Kn ana aw Pada saaf anak2 mengatjung 

30IKOT THD. KAPAL2 ING- | -n tngan diberi kuwih2 oleh 
GRIS DJUGA DI TG. PERAK “erdadu2 Inggris tukang potret 

Da an F “Yanat ketof rengambil opname. Suatu akal 

angan, bahwa di Tg: Perak ma| negri Jain jokni beberapa pen :i hari Sabtu djuga telah.diadaf "1, kota “disuruh” naik keatas 
kan pemboikotan thd: kapal-Ing| "14 21 GUGUX GISALA Ujug 

  

Mena, kentara — ked 
Mesir di Djakarta, kini 
nesig sudah terdaftar 
50.000 orang jang 

  

    
   

  

    ge 

kesedjaannja ad € 
Mesir sebagai 
Disamping itu pemerintah 1 
djuga mengadjukan  perr 
kepada Indonesia agar 
dengan obat2an dis. guna 

  

en 
es Pat 

n 

zeris. Menurut keterangan “itu, Jopen 1 
mika jan: hari Sabtu dikenakan 
pemboikotan itu ialah kapal2 

donk MAT |, Thyndareus”, #Yenap' » dari 

ke Naa Nahan .,Telemathes”, sehingga Thynda 

Sen dek reus jang sudah bersiap2 untuk terhadap agressi Ing 6 4 Pa Papa 
ris-Perantjis. | itu di beranfkat tidak djadi berangkat. 

bala Pel kanak Ipar Selandjutnja dikatakan, . bahwa : mkan untuk mendjawab per 

Mba: i instruksi memboikot kapal  Ing- 

13 (RRT. djuga siap mem- 
bantu C3 

   
       mentara itu Pemerintah RRT 
Kemis mengumumkan akan 

me 

    

       
          

Sementara itu pasukan2 'srael 
mulai menggali lobang .pertahan 

n sepandiang ,.garis Ulziatim” 
'epuuh mil dari sebelah Timur 
Suez untuk memperkuat hasil 
serangamnja dalam “minggu jl. 
Pasukan2 Israel membentuk po- 
sisi iang lebih tetap sepandjang 

Mengenai RRT, pemerintahan 
'“isenhower berdjandji berpegang 
eguh kepada politik tidak meng- 
kui RRT, diantaranja terus-me- 
'TUS menentang penerimaan 
RRT dalam PBB: Di Washington 
mungkin ada ketjondongan utk. 
mmperlunak sikap terhadap ma 
salah2 perdagangan antara RRT 
dan negara2 sahabat AS, tapi 
menurut dugaan, pemerintah AS 
sendiri tetap berpegang teguh 
kenada ,,embargo mutlak” -nja 
'erhadan — verdagangan dengan 
|2RT. Demikian tulis Gonzales. 
HA sa), 

Menteri Sial 
.. Tea" Kali 
Pengalaman" Tak Enak 
Ment. Sjecb Marhaban 
DALAM kundjungannia didae 

  

Eisenhower. 

Oktober 1890. Eisenhower ter- 
masjhur di Eropa ketika diangkat 
mendjadi komandan SHAEF dlm 
perang dunia jang lalu. SHAEF 
adalah singkatan Markas besar 
Tertinggi pasukan2 ekspedisi Se 
kutu. 

Dalam musim semi tahun 1952 
ia kembali ke Amerika Serikat 
dan tak lama kemudian meng-| 
umumkan  keputusannja untuk 
memasuki gelanggang politik dan | 
pada tgl. 5 Nopember 1952 ia 
terpilih sebagai presiden A.S. 

Sampai pertengahan thn, 1955 
Eisenhower tampaknja ' mempu- 
jar « Nagan Gang bagus, tetapi 

alam bulan September tahun itu| rah Sumatra Selatan pada hari ia terpaksa tinggal beberapa | jang tersela sebelom dia Naa minggu di ruah sakit karena se | ninggalkan Palembang Selasa 
5 Naa Neneng Marhaban 

Setelah itu Eisenhower beker- Ne en en Papan beli : a Hse 5 rapa kali. dja lagi seperti biasa. Tetapi se|  Kesialan pertama terdjadi kira 
waktu pemilihan presiden diper-|kira 20 km sebelum kota Lahat, 
siapkan, ia kembali harus masuk dimana mobil sedan jg ditam- 
rumah sakit dan sekali ini ka-fpanginja telah tersiring sehingga 
rena gangguan utjus di perut jg| menjender kesuatu tebing. Ban- 
memerlukan pembedahan. | fingan mobil tsb. tidak kearah 

Setelah keluar dari rumah sa-|sebaliknja sehingga tidak meng- 

rangan djantung. 

Sa- 

membentuk - Presidentil Kabinet 
jang terdiri atas orang2 djudjur 
dan tjakap. Desakan tsb. didasar 
kan atas pertimbangan: keadaan 
negara dan rakjat Indonesia se- 
djak berdirinja hingga saat ini sa 
ngat menjedihkan dan tidak me 
muaskan. 

Harapan rakjat dari Pemerin- 
tah dibentuk sesudah pemilihan 
umum, keadaan jang sangat me 
njedihkan i-u akan mendjadi baik 
sempurna, tidak terkabul, keada 

an negara dan rakjat jg. menje 
dihkan dan tidak memuaskan itu 
disebabkan - karena sistim  de- 
mokrasi Parlementer sebagai da 

sar Pemeriutah jg baik seneium 

maupun sesudah pemilihan 
umum disalahgunakan oleh 'iba 

niak pemimpin2 partai jang me 

megang kekuasaan. Parindra ti- 
dak jakin bahwa pemimpin2 tsb 

akan sanggup mengadakan zelf 

correciie jg diperlukan memper 

baiki dan menjempurnakan ke- 

'adaan. Oleh karena itu untuk se 
men'ara waktu sistim demokrasi 
"Parlementer itu perlu dihentikan. 
(Antara) 

Pakt Bagdad Tun- 

tut Inggr-Perantjis 
Stop: Operas'2 Militer- 

nia Di Mesir 
KONPERENSI Pakt Bagdad 

tanpa Inggris jang diselenggara- 
kan di Teheran hari Kemis ber- 
seru supaja segala pasukan Ing- 
gris/Perantjis dan Israel ditarik 
xembali dari Mesir. Dalam ko- 

  

  

Jan menjatakan bahwa pasukan2: 

Mesir dan supaja mereka meng- 
1ormati kedaulatan Mesir. Dinja 
akan harapan supaja segera pa- 
sukan polisi PBB dikirim ke Me- 
sir. Dinjatakan  djuga perasaan 
puas bahwa Amerika Serikat 
mentjurahkan usaha2nja didalam 
PBB agar tertjapai penghentian 
-embak-menembak. Demikian isi 
komunike bersama ke empat Per 
dana Menteri itu. (Antara-AFP) 

Negara2 A.A Se: 
baiknja "Keluar: 
seaDari PBBI2 
Desakan Panitia'Pem- 
bela PerdjoanganRak 
jat Mesir Di Surabaja 
PANITIA Pembela Perdjua- 

ngan Rakjat Mesir di Surabaja 
galam surat selebarannja berke- 
uzan dengan peristiwa Timur 
Tengah mengadjak semua negara 
Asia-Afrika untuk keluar dari 
PBB dan mendirikan bersama? 
PBB baru chusus untuk bangsa2 
Asia-Afrika karena PBB jg se- 
karang ini, menurut panitia fsb.. 
dikuasai oleh kaum pendjadjah. 

Kepada pemerintah didesak 
supaja — menasionalisasi perusa- 
haan2 Inggeris dan Perantjis jg. 

ada di Indonesia serta memutus 
kan segala hubungan - ekonomi 
iengan kedua negara tsb. 

Kepada sluruh bangsa Indo- 
nesi» diserukan membentuk pa 

sukan sukarela dari pemuda2 be 
kas pedjuang bersendjata untuk 
ikut bertempur di Timur . 'Te- 
ngah: kepada seluruh - bangsa2 

  

   

5 “ Idiminta  pertimbangannja. ' Baik 
Nee Pa ana ara PM An Perdana Menteri  Mollet, mau- 

Pe AA stan — mengutuk | uni Menteri jang  bertanggung- 1gressi Israel terhadap - Mesir 

Skets? Dari Sovjet Uni (13 - Habis) ' | 

Konklusi Perdjalanan - 
— Oleh: Hetami — 

Sebagai penutup dari rentetan 
tulisan skets2 tadi, baiklah kira 
nja dikesimpulkan kesan jang ter 
penting dari hasil kundjungan 

ke Sovjet Unie selama 3 minggu 
itu. Saja bukannja orang Russo 
phiel, orang pengikut Russia. Te 
tapi saja berpendapat, bahwa, ba 
njak tjon'oh2 dan pengalaman2 
Russia jang bis. ditiru dgn baik 
di Indonesia ini. Di Russia se- 
dang digalang suatu masjarakat 
dan, Manusia baru, dan dalam 
“empo jang sangat singkat mere 
ka sudah tampak berhasil men 
dekati tudjuannjia. Benar di Rus 
SI: masih banjak sekali kekurang 
an-kekurangan dan ketidak-sem- 
purnaan — dan ini memang di- 
akui oleh pemimpin? Russia sen 
diri — tetapi ini hanjalah Soal 
temporair belaka. Russia berkeja 
kinan, bahwa dalam tempo sing 
kat, dslam beberapa decade sa- 
dia, mereka sudah akan bis, me 
nurip segala kekurangan? tadi. 
dan mentjiptakan suatu kebaha 
£iaIn Tano sempurna bagi 'selu- 
ruh rakjat dan bangsanja. Dan 
melihat segala jang telah diba- 
ngun di Russia selama waktu Ik. 

BERTURUT?2 telah dimuat dalam harian ini, saja dalam ber 
1 ringan, telah mentjoba menggambarkan - beberapa aspekt ters 

a berusaha mendekati objektiviteit jg sebaik2nja, 
rasa skeptis. Tetapi toh djuga tidak meninggalkan 

sih pertjaja ..kepada sentiment2 dan 

    

  

     

    

      

   
    

     

      

   

— 

. . “ 

35 tahun sadja itu, sukar bagi sia 
papun untuk sangsi, bahwa Rus 
Sia tidak akan berhasil mewudjud “ “ 
kan tjita2nja itu. 

& 

Jang tidak senang kepada Rus 
sia,-boleh seribu-satu kali mentju 
tji maki Russia, boleh merendah 
kan Russia, tetapi saja kira, Rus 
sia tidak akan menghiraukan se 
gala ini. Ia akan tetap berkeras 
glashard, mempertahankan diri 
dan madju terus mengedjar fjita 
tjitanja. Russia akan tetap ada 
apapun djuga nantinja jang akan 
terdjadi. Dan ini telah mendja- 
di kejakinan jang tak bisa diso 
jangkan lagi, sudah mendiadi da 
rah-daging dan sungsum jang me 
resap dalam tubuh seluruh natie 
Russia. 
Dan dalam menjaksikan  pro- 

ses kemadjugn jang sedang ber . 
langsung di Russia itu, baiklah 
kita sekalian memperhafikannja 
dengan se-saksama2-nja, Kita te- 
rima tjontoh2 jang baik, dan ki 
ta tinggalkan sudut2 jang  ku- 
rang tjotjok bagi kit, sendiri. In 
donesia, saja jakin, tidak akan 
rugi dengan sikap demikian ini.   

  

Peranfjis 
Sebagai 

PENANGKAPAN JANG 
rantjis terhadap lima pemimpi 

Apakah kemungkinan sebabnja 
Pemerintah Perantjis melakukan 
perbuatan tjeroboh. ini, padahal 
dia ingin sekali memadjukan hu- 
bungan persahabatan dengan dua 
negara baru ini, dan sedang men 
tjari penjelesaian bagi masalah 
Aldjazairiah? 

Bagi mereka jang mengenal be 
tul sedjarah Afrika Utara seha- 
bis Perang Dunia kedua, ' djax 
waban pertanjaan diatas ada dje 
las: Pemerintah Perantjis tidak 

djawab atas ' Urusan Marokko 

sedang menumpang sebuah pesawat terbang menudju Tunis, 
udalah satu perbuatan badjak laut, demikian tulis ,,New States 
man and Nation”. Pesawat terbang itu adalah kepunjaan se 
buah maskapai penerbangan Marokko. Pemimpin jang lima 

|gung-djawab atas akibat selan- 

Bertindak 
Rampok 

Tjara2 Penangkapan 5. Femimpini Nasio- 
nalis Aldjazxir Mirip Aksi Bad 

Tulis ,New Statesman'and Nation" 
  jak:Laut— 

dilakukan oleh pembesar2 Pe 
n nasionalis Aldjazairiah, jang 

wu adalah tamu resmi dari Sultan Marokko, kepala dari Ne 
gara Marokko jang baru. Mereka terbang ke Tunis atas unda 
ngan resmi dari Perdana Menteri Tunisia. 

i . 

kan sampai  pemimpin-pemimpin 
tersebut dibebaskan kembali. 

.Saja mengerti”, ta Sultan, 
skesukaran2 jang “dihadapi oleh 
Pemerintah Perantjis, dan djika 
kelima tangkapan itu dikemba- - 
likan kewilajah Marokko, saja 
akan memberikan djaminan fes 
mi, bahwa mereka akan dibiar- 
kan pergi ke Kairo.” , 
kasa AI ae TA MET Ana 

Ini adalah tuntutannja “jang - 
minimal. Djika tidak dipenuhi, 
Sultan Marokko tidak, bertang 

djutnja. Tentara Pembebasan Na 
sional Marokko, jang dengan su 
sah-pajah ditjegahnja untuk me- 

  

    

          

   

          

   

  

    

    

   
srael musii segera ditarik kem- Aan Tunisia, Savary, diberi-tahu njerang pasukan2 Perantjis jang SAN dai Mesir sesudah kelima pemimpin .terse-f masih beroperasi . dinegerinja, - ne an but ditangkap. Malahan Menterifakar, diberinja kebebasan untuk Penata maba bata : Residen untuk Aldjazairia, La- bertindak. . . 
SI pailit 2 HN Batan NP coste, tidak.mengetahui - apa-apaf Surat Sultan Marokko itu so- 1 militer di Mesir menarik fsamobai pesawat terbang itu akanfpan bentuknja, tapi isinja" adalah sembali pasukan2 mereka dari Pa satu ultimatum. antjaman inter? 

vensi Marokko dalam perang di Operasi ini di j Ya perasi ini dirantjangkan dan Bidik 
didjalankan oleh djawatan raha- 

   

    

   

  

mi menguatkan suatu 

sia Perantjis atas instruksi dari 
kaum kolonis jang extremis dan 
sekutu-sekutunja , didalam  ang- 
katan perang Perantjis. 

Seperti ditahun 1952, sewaktu 
pemerintah Chenik  dimakzulkan 
di Tunisia, dan seperti ditahun 
1953, ketika Sultan 'Marokko di- 
buang ke Madagaskar, Pemerin- 
tah Perantjis dihadapkan sadja 
kepada satu fait accompli. 

Tak kuasa mengontrol tin 
dakan pedjabatnja, 

Reaksi di Paris agak aneh. Se- 
perti Schuman ditahun 1952, dan 
Bidault ditahun 1953. Perdana 
Menteri Mollet menerima satu 

Rakjat Tunisia menolak 
tentara Perantjis. . 

Reaksi dari pihak Tunisia ti 
dak kurang kerasnja. Selain me 
narik dutabesarnja dari Paris, 
Perdana Menteri, Bourguiba me- 
njatakan bahwa: tidak sanggup 
lagi lebih lama menentang tun- 
tutan rakjat Tunisia jang makin 
kuat mendesak supaja pasukan- 
pasukan Perantjis disuruh keluar 
dari wilajah Tunisia. 

Malahan sebelum insiden ter- 
achir ini, kata Bourguiba, satuan 
satuan Perantjis telah melaku- 
kan penggarongan jang tidak 
bertanggung-djawab di Tunisia.   kenjataan, bahwa ia tidak kuasa 

mengontrol tindakan2 dari para 
pedjabatnja. Dalam dua sidang 
kabinet jang dipimpin sendiri 
oleh Mollet, diputuskan bhw ke- 
lima pemimpin Aldjazairiah jang 
ditangkap itu akan ditahan terus, 
dan dibawa ke Paris. 

Konsekwensi internasional da- 
ri keputusan ini tidak diperduli- 
kan. Peladjaran dari tahun 1952 
dan 1953 telah di'upakan. Kare 
na ingin mendjaga kedudukan 
pemerintahnja jang mulai gojang, 
dan supaja tetap populer dikala- 
ngan partai2 kanan dan tengah 
di Perantjis, Mollet setjara res- 

tindakan 
jang berlawanan dengan hukum 
internasional, jang  menundjuk- 
kan sematjam  keedanan -politik 
belaka. 

Sebagai akibat, Savary, satu- 
satunja anggota pemerintah Pe- 
rantjis jang disegani oleh pemim 
pin-pemimpin nasionalis, mengun 
durkan diri.    

    
   

    

    

     

    
      

  

   

  

   

    

  

ngankan penderitaan rakjat Me serintah RRT tidak akan diam 
sir jang djadi korban agre Ame ve Mesir diserang, 
lain kepada Indonesia, pada (demikian dikatakan selandjutnja 
Kemis duta besar Mesir « 
nesia telah menjampaikan 
mintaan jang serupa itu 
pemerintah Muang Thai £ 
lui duta Muang Thai di 
ta. Sebagaimans perna 
kan. pemerintah Mesir 
ngadiukan perm'ntZ hn 

“0 (dalam pernjataan itu. Pemerintah 
(RRT menuntut dengan keras su 

“Ipaja pasukan2 asing segera di! 
rik, dan akan memberi bantuan 

bar (material. menjokong Mesir mela 

, agressi. Demikian a.l. state 

“ta jang diumumkan di Pe   ent 
S7        

   

  

garis jang ditentukan Inggris Pe 
rant!is itu dalam ultimatum me- 
reka kepada Mesir Israel ming 
gu jl. (Antara) 

taan bantuan oleh Mesir. Pe kot. l . 

geris dan Perantjis itu diuga di 
teruskan kepada SBPP seluruh 
Diawa Timur, Nusa Tenggara 
dan Kalimantan. 

    kit, pada tgl. 10 Djuli 1956 Bl gelundung kedalam djurang. Asia-Afrika diadjak untuk meng 
Kesialan kedua terdjadi tengah 

hari Selasa, tatkala kapal udara 
nja terpaksa mendarat kembali 

senhower mengumumkan bahwa 
ia bersedia dipilih lagi selaku 
presiden AS dan pada tgl. 24   DjaksaAgung:AwasDja 

agan Timbun Barang 
    

an orang iang' sedi. 
di Mesir melawan k 
SOP. 3 

Dalam pada jt 
ritet perdjoangan M 
dung pada tgl. 1 Noj 

mengadakan rapat 
pangan Merdeka: 
mengumpulkan . 6 

    

rela dan aksi2 masa lainnja 
membantu “Mesir: Paniti: 
dukunsan 50 organisasi 
jaitu buruh, pedi 

  

      
     

   
   

      
    
   

      

1 Ix kini sedang mempersiapkan se 
Pt : 

       
     

      

L Ta akiat Mesir. Tindakan2 jang 

I SIAP BOIKOT MODAL' 

-INGGRIS-PERANTJIS 
trah Organisasi Buruh Selu 

Indonesia di Surabaja mene- 

rangkan pada ,,Antara” Sabtu pa 

Igi, bahwa berhubung dengen tin 

|dakan agressi I.ggeris dan Peran 

tjis atas rakjat Mesir, maka Sob 

  

Kaum Pedagang Dan 

dilangsungkan rapat dinas segi 

Kepolisian Negara Pusat dan     sesuatu guna membuktikan 

isetisskawannja dengan perdjuang 

ia- tan didialankan oleh Sobsi 5! embil untuk mentjegah | 
ah remboikotan terhadap kapa 

modal2- 

KEMIS SIANG digedung 

prapto jang memimpin rapat itu dengan Wakil2 dari Djawatan 

j Agung atas pertanjaan ai hwa I 

an na dibitjarakan masalah peredaran perekonomian 

W'dalam negeri serta usaha2 pengawasan jang sangat perlu sa 

tersebut berhubung dengan timb 

& Katjaukan Ekonomi NAN An | 
Djaksa Agung Beri Peringatan Reemi Kepada 

Masjarakat Umumnja 
Kedjaksaan Agung Djakarta 

tiga antara Djaksa Agung Su 

Kementerian Perekonomian. 

menerangkan, bahwa dim per 

nja peredaran perekonomian 
N Ulasa genting di Timur     

' Inggeris-Perantiis serta 
nja jang ada dikota Surabaja.      

    

   

    

   
     

    

   
    

dan pemuda. 

   

   
Ta Aan Tg 

DHWAN Pimpinan Pu. Ba: 8. pat memberikan djalan keluar da 
Postel telah menentukan nja Sana jang dihadapi PTT 
menolak perubahan stati Dj e . 1 a- sekarang. watan PTT mendjadi pu Spa 8 
poration atau badan 

  

ng “SB Postel berpendapat, bahwa 
sedjenis seperti dinja 2 itu dapat diatasi djika 
Direktur Djenderal R rr, 

h kesulitan2 

1 . Kn Djawatan PTT diberi status Ke- 

kardan dalam pidatonja pada pem menterian dengan anggaran be- 
bukaan Kkonperensi kepala2'  In- Ik 6 « | In- landja jang mentjukupi jang peng 
speksi Pos dan Telepon di Ban- gunaannja harus disesuaikan | de- 
dung dalam bulan Maret. 1956. p ngan sifat Djawatan PTT bagi 

Na rakjat dan negara serta harus 

Dinjatakan, bahwa perobahe mentjukupi kebutuhan sendiri 

status Djawatan PTT mendjadi dan tidak semata2 dititik-beratkan 
publik corporation tidak akan dakepada usaha  mentjari keuntu- 

  

  

    

olak Diberikanja Sta-| 
'orporation Bagi,PTT 

Tenan Dalam hubungan ini Djaksa 
Agung minta perhatian fihak Ke 

polisian uan memberi instruksi 

umum kepada Pengawas Kedjak 
saan. Ia memberi peringatan ke 
pada importir-importir dan kepa 
da umum. 

Seterusnja Djaksa Agung Su- 
prapto Kemis siang itu  djuga 

Agustus Partai Republik 'telah | 4iy, £ ndk mkakaa Ba  Halin Ba Pn 

partai itu dalam pemilihan presiy” Wala Setelah berada  diudara 
den tahun 1956 ini, P3 Lk. 10 menit mengalami - keru- 
Mendjelang ia memperoleh ke sakan motor. Ketika mendarat 

adakan perlawanan kolektip 'al. 

dengan mengobarkan  pemberon 

tskan2. kemerdekran diseluruh 
djadjahan Inggris dan Perantjis. 

2.100.000 DOLLAR UTK KESE- 
HATAN ANAK? ASIA.   menangan dalam pemilihan. itu, 

sebelum masa 4 tahu, jg perta 
ma berachir, Eisenhower telah 

salah satu bandnjapun petjah. 
Menteri kemudian meninggal 

kan landasan Talang Betutu de "menghantjurkan” harapan Uni ngan kapal udara djam 15.90 
Sovjet dengan menolak usul Bull #5 »k diket-hui spek sampai ganin, perdana menteri Soviet, 
supaja AS dan Uni Sovjet ' ber 
tindak bersama-sama di Timur 
Tengah. 

Apa djandji2 Eisenhower 
Sementara itu wartawan Uni- 

ted Press Donald J. Gonzales me 
nulis dari Washington malam 
Rebo bertalian dengan kemena- 
ngan Eisenhower (Partai Repu- 

|blik) dim. pemilihan di Amerika 
Serikat, bahwa Adlai Stevenson 
“(balon Partai Demokrat) rupa2 
inja bersepakat mengenai garis2 
besar politik pemerintah A.S. di 
Timur Djauh jang dimulai oleh 
Presiden Truman (Demokrat) 

li Kemajoran Menteri akan ma 
sih mengalami kesialan lagi. 

  

INSPEKTUR POLISI PENSIUN 
DOLMAN DIHUKUM 1 TA- 

 HUN PENDJARA. 
Hakim Tjokro Hanityo dari Pe 

ngadilan Negeri Palembang hari 
Selasa telah mendjatuhkan huku- 
man pendjara selama 1 tahun un- 
tuk seorang pensiunan Inspektur 
Polisi bernama Dolman, karena di 
anggap terang telah melanggar 
ordonansi tentang  penjimpanan 
sendjata api dan pelornja tahun 
1951. Tidak didapat keterangan 
apa kewarganegaraan Dolman ini. 

Mufti Mesir Nja- 

Bantuan sebesar 2.700.000 dollar 
Amerika utk rentjana kesehatan 
anak2 di Asia telah diterima per 
baik oleh dewan eksekutif Dana 
Anak2 PBB, demikian hari Rabu 
diumumkan di Singapura. 
Djumlah uang itu akan dipakai 
dalam 14 negara dari Afghanistan 
sampai Djepang. 
Alokasi terbesar adalah untuk 

Indonesia jang memperoleh 700.000 

Tapi ini bukan 'satu2 kon- 
sekwensi dari tindakan gegabah 
itu. Sultan Marokko telah mengi 
rimkan seputjuk surat pribadi ke 
pada Presiden Perantjis, mentje- 
ritakan peristiwa penangkapan 
itu dengan kata2 jang  tadjam. 
Penangkapan atas dirinja  dita- 
hun 1953, kata baginda, adalah 
suatu serangan terhadap dirinja 

dan memuntjak dalam satu per- 
tempuran besar, sewaktu tentera 
Tunisia diserang  olzh satuan- 
satuan Perantjis. Kini sudah da 
tang sa'atnja, kata “Bourguiba. 
bangsa Tunisia menurutkan do- 1 
rongan hatinja utk menjertai per 
djuangan saudaranja di Aldjazai 

riah. : 

Apakah api peperangan akan 
merembet terus keseluruh Afrika 
Utara? Rupanja memang tidak ' 
terelakkan, selama Paris ' tidak 
mengubah haluan politiknja. Per 
temuan tiga-bangsa di Tunis. ig 
kelim. pemimpin Aldjazairiah & 
perkenankan menghadirinja, tadi 
nja adalah dimaksud untuk .mem ' 
pertimbangkan usul2 perdamaian 
jang akan diadjukan kepada Pe 
merintah Perantjis. 

Tapi, akibat tindakan pihak 
Perantjis jang tjeroboh, pertemu 
an itu berubah sifat 'mendjadi 
dewan perang”. Dalam pertjoba 
annja jang terachir untuk meng 
hentikan peperangan, pemerintah 
Tunisia dan Marokko tidak-res- 
mi mengusulkan kepada Paris, 
supaja diadakan konferensi em 
pat negara untuk memperbintjang 
kan penielesaian sengketa Aldja 
zairiah. Dan kelima pemimpin 
jang ditangkap harus hadir. : 

(Antara Features) 

   

    

TIDAK BENAR, ISMALIA TE. 
LAH DIDUDUKI,   sendiri, sebagai perseorangan, jg Seorang djuru ' bitjara militer 

   

    

     

    

    
    

    

    

   

  

nangkapan 
resminja, jang melanggar. hukum 

iMesir pada hari. Rabu sore me- 
'ngatakan, bahwa! didaerah sebe- 
lah Selatan Port Said dan El Kan 
tara tidak ada pasukan? musuh 
dan membantah, bahwa pasukan? 
Inggris-Perantjis telah mendudu.- 

dapat dimaafkannja. . “Tapi pe- 
terhadap tamu-tamu 

penerimaan-tamu jang paling su 
Na $ £ 
Die Ma aan ata ki Ismalia atau sebagian besar da 

  

  dollar lebih utk membanteras pe- 
njakit patek. 

penghinaan terhadap bangsa Ma 44 kota? tainnja ah ana 
rokko, dan tidak dapat dimaaf-sSuer. 3 Pena 
    

BOAC Dam 

tuan Buruh Kerakjatan  Indone- 
sia (KBKP)  menjatakan dalam 

merbangamnja Liwat Indonesia 
Ouantas Hentikan Pe 

  

djar-peladjar ' bangsa Indonesiaytakan hanja penerbang2 jang ti- 
ke Australia dan New Zealand 
dalam rangka Rentjana Kolombo 

dan kemudian dilandjutkan dan 
'diperkembangkan oleh pemerinta 
han Eisenhower, 
Politik ini  bertudjuan lebih 

memperkukuh persekutuan2 anti 
Blok Sovjet di Asia, dengan dja 
lan memberikan bantuan militer   ngan. Disamping itu kesedjahtera 

an pegawai harus diusahakan se- 
tjara njata, adil dan merata. 

Sebagai langkah pertama harus 
dibentuk sebuah panitia chusus 
jang ditugaskan untuk merentja- 
nakan pemhangunan/penjehatan 
Djawatan, PTP 
Pembangunan 6 tahun” pertama, 
sebuah Dewan Pertimbangan Per 
buruhan, sebuah Dewan Sosial jg 
anggauta?nja harus terdiri atas 
wakil2 djawatan dan wakil-wakil 
buruh dengan imbangan — djum- 
lah jang sama (Antara). 

2 

memberi peringatan resmi kepa 
da sekalian pedagang2 diseluruh 
“Indonesia untuk djangan melaku 
kan perbuatan jang dapat menga 
tiauka, kehidupan ekonomi rak 
jat seperti menimbun | bahan2 
teristimewa barang2 primair jg 
s'ngat dibutuhkan rakjat, menaik 
kan harga dan sebagainja. Terha 
dap pedagang jang melakukan 
perbuatan2 jang | dilarang itu 
akan diambil tindakan keras, 

(Antara) 

dalam : rangka 

  
  

dan ekonomi kepada negeri2 tsb. 
iDisamping itu, melakukan 

iusaha2 untuk mempererat hubu- 
ngan2 persahabatan dgn apa jg. 
oleh pihak Barat disebut ,,nega- 
ra-negara netral” di Asia Teng 
gara, misalnja India dan Indone- 
Sia. 

Diduga bahwa pemerintahan 
Eisenhower akan meneruskan 
usaha2nja untuk membantu Dje 

takan Perang Sutji 
MUFTI Mesir hari Rebo me- 

njatakan kaum Muslimin dalam 
keadaan perang sutji melawan 
Inggris, Perantjis dan Israel, de- 
mikianlah menurut Radio Kairo 
'ang ditangkap di Beirut hari 
Kemis. 

Kata siaran radio Kairo itu se 
landjutnja bahwa Sheikh Hassan 
Mamun, pemimpin kaum musli- 
min Mesir telah mengeluarkan 
pernjataan dimana termaktub pe 
rang sutji bagi setiap orang Is- 
lam, baik laki2 maupun wanita, 
di. Mesir. Djuga diminta  supaja 
kaum Muslimin di Mesir bertem 
pur melawan serdadu2 Inggris/   pang supaja mentjapat kestabilan 

  

SERIKAT buruh Anto 

statementnja jg dikeluarkan harijydan pendirian Pemerintah serta 
Rebo, bahwa BOAC dan @antas | Parlemen masih menundjukkan 
telah menghentikan penerbangan2 | goodwill jang bersih sekalipun 
nja ke Indonesia sungguhpun se-! Australia pro Belanda dan “anti 
rikat-serikat buruh tsb belum Indonesia dalam soal Irian Barat. 
melaksanakan rentjananja jg ber Sementara itu serikat buruh tsb 
talian dengan agressi . Inggris/ memperingatkan bahwa kesaba- 
Perantjis dan Israel terhadap Me ran jang dipunjainja sudah ba- 
sir. Didjelaskan selandjutnja bah rang tentu mempunjai batas2nja 
wa dalam menghadapi perusaha jang tertentu pula. (Antara). 
an Gantas sebagai perusahaan . Sementara itu Reuter menga- 

barkan dari London, - menurut 
pengumuman jang dikeluarkan di 
ibu kota tsb hari Rebo pesawat2 
penumpang Inggris,“ Australia 
dan New Zealand tidak diberi 
fasalitet2 mendarat di Indonesia. 

komite olympiade (Dinas penerbangan kementerian 

  

Australia serikat buruh tsb. mem 
pertimbangkan kepentingan2 na 
sional Indonesia seperti pengang 
kutan obor Olympiade oleh Gan 
tas jang ditunggu-tunggu kedata- | 
ngannja oleh 

  

      Perantjis dan Israel. (Antara), 

  

Indonesia, 'pengangkatan2 pela-' penerbangan sipil Inggris menja- 

dak ditetapkan lebih dahulu sa- 
dja jang terkena oleh aksi ini, 
akan tetapi BOAC dan @antas 
dalam pada itu melaporkan bah- 
wa semua dinas penerbangan ' 
mereka tetap terkena suatu lara 
ngan mengisi bahan bakar di 
Djakarta, Mereka — menjatakan 
bahwa dinas2 penerbangan mere 
ka dari Singapura ke Australia 
dilakukan tanpa singgah di Dja- 
karta. Seorang pegawai BOAC 
menjatakan bahwa larangan tsb 
berkenaan dengan aksi Inggris di 
Mesir. Kementerian Penerbangan 
sipil Inggris menjatakan - bahwa 
larangan mendarat itu mulai 5s 
laku hari Senin jbl. akan tetapi 
dua pesawat terbang kabarnja 
sudah tidak dapat pelajanan di 
Djakarta sedjak hari jl, :



         

  

      

     

    
    

     

    

  

?GRIS” 

  

    3 4 

  

YUWAT TEMPAT JANG TIDAK ADA ALIRAN L ISTRIK H E M Oo L A L | 
KAMI ADA SEDIA MATJAM2 RADIO ACCUu: 2» IZALF WASIR (AAMBEIEN) 
2 ) Ke Pe jang mudjarab dan luarbiasa fae- | 

: N H1 h 

Sa TE Sahsbaatih 

     

  
WASIR, 

Harga Rp. 20,— 
Terbikin oleh: 

« ! 

Y D 1 dahnja terhadap segala rupa | 

  

  

Pekan Udjian Ketangkasan Mobile Brigade 
0.0. Polisi Seluruh Indonesia 
TANGGAL 14 — 21-11-1956 di SEMARANG 

  

Y 
   

  

    

    

  

TYPE 562 1 LAMPU Tabib M.S. RAHAT 
Untuk aliran ACCU/LISTRIK.......... Harga Rp.3900,— |Dapat beli di toko2 obat, Ki 
Oreuk aliran SASEREK AL Sini gham Harga Rp. 2995,— Maan . Pa . : Pee Ta 2   

  

  1 TERBAGNKEN » D 606 Wet | Ta 
2 

   
M339-902B1 

aa ” 
Luk pencong siapa... 

LAMPU | 

Untuk aitem ACCU/LISTRIK... St. Harga Rp. 3900,:— 

c) Philips Radio Battery Terbuu! 
Harga Rp.1550—  . .compleet d/batu. 

EVERRGADY W 216. 

RAHIO ,OMEGA”? 
Dil. Mataram No. 584 (Kr. Turie) Tilp. No. 1937 

BUKA: Hari biasa 9—2- 5—7 Saptu 9 —2 

   

   

  

        
  

   

  

1 Dan dimana... 
Napas jang segar senantiasa diperlukan. Dalam 
pekerdjaan dan sesudahnja, Tuansselalu ber- 
gaul dengan banjak orang. Pemakaian Mentasol 

dengan teratur memberikan kepastian, bahwa 
Tuan akan diterima dengan senang 

  

DATANG BULAN 

TERGANGGU 
Sakit peranakan, dsb.-nja. 

“ Datanglah bitjara dengan 
NJONJA GOUW 

DEPOK 20 Telf. 791 

  

    

  

fotajani 
| 1. Auto Station HILLMAN 

(COMMER), Th. 1953 
: Keadaan masih bagus sekali. 

1. SCOOTER VESPA 159 CC.          

  

     

  

     
aa nara Th. 1956. SNna 

DN ba Mn NN 100 pCt. Baru. Pake ACCU. hati dimana-mana, 
2D. Bata 5 , Keterangan - 

ae Pad Royah donat | SANG PINGGIR No. 24 
SEMARANG.   

"LUX? 4.457.000 9.15 (17th) 
Extra: SABAN SORE djam 2.39 

“GRAND” 5.00-7.15- 9.30 
Extra: SABAN SORE djam 2.45 

  

INI MALAM D.M.B. (47th) 
2 Gr” 4.45 - 7.00 - 9.15 

: : 1: SABAN SORE djam 2.30 (CinemaScope) tra 5 ya 
Kartu Bebas tak berlaku ” BESOK PAGI | dj. 11.00 

Frank Sinatra — Deb. Reynolds) "GRAND” 5.90-7.15-9.39 
David Wayne — Celeste Holm | Extra: SABAN SORE diam 2.45 

  

napas segar 
  

    

   

  

    

        

             

  

" La ne (Kartu Bebas tak berlaku) ' : 
(M-G.M:s —————A- mentjegah : 
Extra: BESOK PAGI) - adi ea, | kibusukin ot gusi sehat 
SLUX” djam 11.00) Gang man voukl Ket an un dan kuat   Sana ba Mean da aa: Pemali 5 PRERE 25007009-0 (17 Wa) ju bacieln tuo Tnel fo | f 

Extra: INI SORE djam 3.00 @ | 
An esok Padi “al ito) | TreTender Trap 

(CinemaScope) AN ROG | 
(Karta Bebas tak berlaku) $ 2f . ) 

Ginzer Roger» — Van Heflin 
Geng Tierney — George Raft 
"BLACK WIDOW” 

(Color by de Luxe) 

”0ORION” 4.45 7.60 9.15 (17 th.) 
Extra: SABAN SORE diam 2.36 

» BESOK PAGI di. 11.04 
(Widesereen) 

Clark Gable — Lana Turner 
Victor Mature — L. Calhern 
TBETKAN. ED” , 

IN COLOR (WIDESCREEN) 

NAPAS SEGAR/ MUL 

  

f        
wa mm 

mmm 

Mulai Berpraktek Lagi 

De. P.J. Zu demaa, 
(ehli Pesj-kit Dalam 

di GONDOKUSUMAN 34 
JOGJAKARTA 

4—6 Sore 

Ketjuali hari SAPTU dan Hari Besar. 

  

  
“INDRA” 5.-749.- (Seg. umur) 
BING SELAMET — SANIP 
Mariam Martini — Aisah 
”"DJUARA “SILAT” 

"ROYAL 5-7-90.- (17 th) 
Rd. Mochtar — Sofia 
”"BENGAWAN SOLO” 

Djam bitjara 

A wonderkul romoni   

Penerbit Djambatan | 

2. 
$ 

" 5 
Ca 

  Atas Sekolah 
sandjulan 

KELUARAN 

  

      
   

  
SUDAH SEDIA PULA DITIAP - TIAP TOKO BUKU PAIKAN PADA PABRIK2. 

PESANLAH INI HARI DJUGA. 

  

ARGO MODEL 
SEKARANG SUDAH DAPAT DITERIMA LAGI BEBERAPA 
INDENT ORDER UNTUK: 

- FARGO Trucks Model ,.H“ 

FARGO Pick-Ups, |, Ton 
IDZIN DEVIEZEN SUDAH DIDAPAT DAN SEGALA PESANAN BISA DISAM- 

  

PESANAN 

(951 

P.T. FUCHS & RENS INDONESIA 
BODJONG No. 96 — SEMARANG — TELP. 879. 

  

      
(2... JANG BAIK. : 

| Atanckah sedih dan susah hatinja lelaki itu jang tida mempunjai ' 

"I£ PHARMA ” 

| tenaga laki” Mereka 'merasa bahwa kekuatan semakin lama se- 
.makin kurang atau hampir hilang sama sekali. Oleh karena ke- 
|kuatan laki" itu bersangkut pula dengan kesehatan anggauta" : 
badan Jain seperti otak, djantung, urat sjaraf, buah pinggang, 'IF 
' perut, maka atjapkali menimbul lain" penjakit seperti, takut" 
djantung ber-debar”, lemah, sakit pinggang, pendek napas, kem- 
bong perut. Kita sediakan PIL SEXANOL jang ditanggung man- 
djur untuk segala matjam KELEMAHAN, beri dan menahan 
@enaganja.. $ , 
Harga Rp.20,— per pak. : Aa 
GONOCIDAL untuk sakit kentjing, baru atau lama Rp. 20,— 
ASTHMA CURE untuk sakit batuk, bengek danslijsma Rp. 15,— : 
SEXALIN untuk wanita jang sakit kotoran tida teratur Rp. 20— 
BARYLTIN Minjak rambut guna menumbuhkan, pan- . 

djangkan rambut, dan brentikan rontoknja rambut 
bejatug: aah kada Kn neon kaka Lane mean Rp3 Hojam 

DC HAIRDYE Tjelup rambut untuk bikin hitam 
rambut ditanggung tida luntur .............. “..... Rp. 10,— 

ATOM HAIRDYE Tjelup rambut putih djadi hitam 
3 Grms.. Rp. 10,—- 5 Grms. Rp, 15,— 10 Grms. 

“Rp. 25, —x 

CLEANSING CREAM membersihkan paras muka 

  

(make-up) jg. susah dihilangkan dengan sabun Rp. 10,— 
SPROSSENCREME untuk sprossen tanda" hitam atau 

Bekas "djerawat" | dik: vebade senen neh akan wa Teaa 0 Mp3 TO 
NO-HAIR PUDER untuk menghilangkan rambut Rp. 5,— 
POTENSOL obat kuat istimewa »......... aa Rp. 30,— 
PREGNOL untuk wanita ingin dapat anak .......... Rp. 25,— 
APRODIN untuk Pplesif Ws... yes sia Panen unag uban Rp. 10,— 

DAPAT BELI DITIAP TOKO OBAT DISELURUH 
7 INDONESIA. NS 

Pesanan luar harus tambah 1596 ongkos kirim, 

DC Pharma Ltd. 
Djl. TERNATE No. 12 Djl. PINTU AIR No. 24, 

BANDUNG DJAKARTA 
Agen Besar: ACHMAD KARIM, Pintu Besi 10, Djakarta.   

ADALAH 
IMPIAN 
TJALON IBU 

    

MEDAN GLODOK No.10 TELP.1620 DJAKARTA-KOTA- 

DAPAT: BELI DI SELURUH TEMPAT. 

    

  

      
  

  
  

: : 

Tjebalah Trasi ISTIMEWA 

Tjap , BULU“ 2 
tentu memuaskan. 
SEDAP - LEZAT - HEMAT. 

  
  

Pa Sa EA SP mn ma naMBanaN 
NO SMOKING 
(Obat Hentikan Isap Rokok) 

LIKDOREN CURE (MATA IKAN) Nana 
Apabila Tuan/Njonja/Nona dapat penjakit € : 
(Mata Ikan) sehingga tidak bisa berdjalan dan sakit sekali 

  

  
Likdoren Cure 

          KREASI (F (COPY BARU) | PAK GTK 
#UY JULURI Vi 

  

  
  

  

  

  

  

  

Untuk 2 

VESPA SCOOTER 
(Penggosok Sepatu) : E Kini dapat kami sediakan: : Film India tekst Ind./ine. 2 : Pe ea Make : : 

Pekan. Eilm jang paling menarik buat - ER untuk muka dan belakang : 

NN AA PAN” Sa PN nah ) pemuda? - pemudi? tapi djuga| # TAS "VESPA, kwaliteit bagus dan kuats - : 
Km 15 Uioglak 1 buat mereka jang sudah landjut 

Sadega TA ega umur-nja ! 

#ROKY” 5.00 7.13 9.30 (Seg. um) 
Ini Malam Penchabisan : 

4.39 - 6.45 - 9.09 
Baby Naaz — Rottan Kumar 
”BOOT POLISH” 

DAN STENMA 
      

  

      
untuk Vespa: : 

  

  

  

  

  

   

  

  

TUTUP ZADEL, TUTUP BAN dan- DUOSEAT, chusus 

WITHOUT COMPETATION. 
MAADJUN KASTURI AMBER 
Special Madjun untuk laki jang tidak ada tenaga (IMPO- 
TAN) atau-orang umur sudah landjut atawa tidak ada 
Napsu Birahi. Harga Rp. 100,— 

ZIABAT (KENTJING MANIS) 
Obat istimewa untuk sembuhkan penjakit Kentjing Manis 

Harga Rp. 50,— 

sYOORAN“ 
SIANG dn MALAM 

Djl. Imam Bondjol 40 (Pontjol) 
Semarang. 

BIKIN FOTO, AFDRUK, OBAT DARAH TINGGI 

  

RANOL jang tan 
Djuga ada sedia Jain? obat 
Pills, menambah darah 
...o.... 

ggung 10076 berhasil. Harga 1 botol Rp. 20.— 
jang mandjur. Radium viranol Tonic 

Tn Na Rp. 30.—, Pil Gembira...... 
Lan Rp. 15.—, Minjak Tangkur ,............. 

Pil Viramin untuk penjakit keputihan 
Pil Wanita untuk wanita tua ... 2 Salep Tjantik, menghilangkan hitaman dimuka, panu, kukul, dje- 

.....n. Rp. 25,—, 

...... 

Ta SE 2 SL LL La ML 

Radja Obat Kesehatan Badan 

ANA
 

aa
 
A
N
N
 

ME
N 

LA
U 

A L
A 

NN
 

Dapat beli: apabila memakai sepatu, pakailah obat Likdoren Cure 2 3“ 

| Blakang Pasar Bulu No. 2 10675 bisa lantas sembuh dan keluar dari akar2-nja Harga Rp. — 
pe yan iek CHANBEL (BXCEEM SALF) Na HH P Aa n O 

! Ps “Djohar Salf untuk hilangkan segala Exceem, gatal2, aga Da Ni SA . 

Ps. Dargo Pen Pn 10075 sembuh. arga Rp. , Viranol extra strong tang awnibkan Sasa fan “. 6 

Ps. Langgar Untuk hilangkan bau keringat ketiak dan kaki. Harga Rp. 25,— Dana ai $ an pinggang, Djantung berdebar2, sakit urat2 P 
Ps. Salatiga. ALAMA HAIR OIL : t selurunnja, obat (brains). Ini pil men anga t s. Salatiga Adalah satu minjak rambut jang baik sekali buat hilangkan bekerdja. Baik untuk orang 2 Pa rap dan man , 2 5 

, segala ketombean dan gatal2 dikepala serta kuatkan akar- £ kantor Na k jang rdja berat , beker K J £ 
, 3 nja rambut, agar rambut bisa pandjang dan bagus. Harga Rp. 15,— tor jang suka sport dan badan lemah. Mati angin. Alasan y 

— | NOCTO (OBAT HITAM Pe ba Kn Dea badan lekas tjape, makanan tidak hantjur, sering ma- 
Pakainja gampang dan ekonomis, dalam tempo kira-kira rah2 ala pusi k - » 2 an 5 5 2 

x 5 menit rambut bisa mendjadi hitam dan mengkilap dan senapan an La a Husen tangan dingin, Ba aa 
oto tu @ | tidak bisa luntur. Harga Rp. 25,—| $ , Mata kurang terang, penjakit pikiran (zenuw) tidak bisa 

» NO SMOKING ur dalam tidur sering takut2, sakit pinggang, kurang makan 
Obat istimewa sekali utk hentikan ISAP ROKOK. Harga Rp. 10— | dan semangat bekerdja ta' ada, untuk itu kita bikin: PIL VI-: 

Rp. 10,—., 

Rp. 30,—. 

  

”LOAN SHE TI NU SHIN” : Fa : kn SR 
Maman mutumaataN mama “ .S BAN luar / dalam, ukuran 350 X 8: Ma St AI BN an Pena aa Rp. 50m an No. Fenub senter ps Bp Neo Dae ain PS NG W— 

i : Shusus untuk kepentingan para-pemilik VESPA, bengkel service 5 NERVES TONICUM (EXTRACT) “3 ossom face Cream, menghilangkan noda2 hitam ............ cami menerima djuga selainnja reparasi : Pekerdjaan ditanggung baik. Ag na san Pan ae Pa, Sa ya akn, La Rp. Haa Tan Cream, membikin bagus badan...... 

BESOK N 1 £ 1. JpEt Dikerdjakan oleh seorang achli| Tan tidak tenteram, ngelamun, malas, jang , »-.. Rp. 30,—. Pujer bikin hitam rambut, tanggung tidak luntur MALA aa NEW “DR. GNLESPIE” ADVENTURE!) pUCO BARU dan KENTENG Ppkerdakan oleh seorang achli| sering pusing, lekas marah, Sampang lupa. pikiran kurani, |, Lam Dgetui,Rp: 1Oe— dan 3 gram Na aa 
Ma . TE Si aa ia di i PUSAT PENDJUAL : Oo Hair Powder, menghilangkan rambut .......... Rp. 20,— “G RIS” Narang VAN AP Mi Ben en ana AN DALAM |DJUGA MENERIMA PANG- WORLD FAMOUS TABIB FACHRUDIN Minjak pandjangkan rambut, tahan rontok ya Me 
Pk 12 Oa Di li 5 al Ia lad LSj KOTA SEMARANG BOLEH TILPON: DJOHAR 2400 | WAN: 14 Sawah Besar Djakarta — Phone 3804 G Minjak Telinga, kurang mendengar ....... |. 1!!! Rp. 10)—, 
Aa aa TI . 2 —— 3 H GAN 2 BISA DAPAT BELI : Salp wasir (ambeien) ...... PA —' Salp Ec: 1 Pak gan 25 |SEGERA DAPAT PERTOLONGAN !! Toko RUBOPA Bodjong 17 Semarang. kudis, gatit Tn Pe Rp. 10,—. Salp Eczeem untuk   

ian BARRYMORE AR 
YAN JOHNSON 

orang dokter $ 
muda jg dgn 
djerih pajah 

     

  

N.V. ,SURACO” 
TJABANG SEMARANG : Djl. Gadjah Mada (Seteran) 5. 

  

    

  

  Toko UNIVERSAL Bodjong 6B Semarang. 
Toko Obat SINGAPORE Pasar Djohar 1-2 Semarang. 
Toko Obat A. A. Gg. Pinggir No. 9 Semarang. 
Toko Obat SHANGHAI Pasar Djohar 42 Semarang. 

INI MALAM D.M.B. (17th) 
"ORION”  4.45-7.00-9.15 
Extra: SABAN SORE djam 2.30 

.... Rp. 10,—, Pil Diabetes (sakit gula) "sesesassse Rp. 50,—, Pil Entjok Linu ..,....... F 
Obat dikiri 

Rp. 251—, 
m sesudah terima uang tambah ongk. kirim 159. 

TABIB MAWN Tamblong 40 Tilp. 4941 sd Bandang. 

“letih, penat, 

memeras otak 1 
nja utk. men 
dapatkan ke- 
Gudukan dan # 
tugas jg luar 
biasa ! 3 $ 
Godaan jang biasa datang dari seorang wanita jang menggugur- 
kan tjita2. dan tugasnja tetap dihiraukannia............ selama 
sesala apa jang di-idamkannja belum tertjapai ! 
Saksikanlah Aya Garduer jang menggiurkan ! 

  

KEYE LIKE » AYA GARDMER 
ALMA KRUGER $ 

“KAGS" BAGLAND 

K3 

  

  

- 

PONAKAN BESOK MALAM PREMIERE 5.00 7.09 9.00 
uk Lin » Na »(10055 BERWARNA) 

Li Yen Tsing AN, Kak LIU LANG CHI Tekst Indonesia. 
23 i (The KID and the VAGABOND Dog) 
Kisah jang sangat mengharukan tentang kesetiaan se-ekor andjing 
terhadap madjikan-nja ! ? 
mewah 

"DIAGALAN” 

  

  

"RE X” INI MALAM,D,M.B5. 5.007.009.009 (17th) 
Extra: Ini Sore 3.00/Besok Pagi 11.- (Kartu-bebas tak berlaku) 
  

  

Sim 

Sebuah film Drama 
  

dalam CinernaScope jang paling menarik ! 

  

    

  

mnwansan um sanasan YEN 

|BALSEM tjap KATES, menjembuhkan penjakit-penjakit seperti 

» BESOK PAGI dj. 11.06 
(Widescreen)   Memn arsa 

    MAU BEL 
Toko Obat TE 

Toko Obat ENG TAY HO Patjinan No. 58 Djokjakarta, 
Toko Obat ENG NJAN HO Patjinan No. 15 Djokjakarta. 
Toko Obat TEK AN TONG Patjinan No. 81 Djokjakarta. 
ZINDABAD HOUSE No. 77 Nonongan Solo. 
Toko PAKISTAN Songojudan Solo. 
S. M. HAMDUL AZIZ Keprabon Wetan 24 Solo. : 3. 
Toko Obat ENG DJIN HO Pekodjan 85 Semarang. 

SING TONG Pekodjan 109 Semarang. 
Toko Obat ENG TAY HO Pekodjan 101 Semarang. 
Toko Obat NGO HOK TONG Gg. Pinggir 1 Semarang. 

Obat-obat bisa didapat beli disemua Toko-toko Obat TIONGHOA 
diseluruh Indonesia, 
Agen-agen: 
Universal Stores, Bodjong 6B, Semarang: Toko Obat Eng Tay 
Hoo, Pekodjan 101, Semarang, Toko Obat Ngo Hok Tong, Gang 
Pinggir 1, Semarang, Toko Obat Shanghai, Pasar Djohar 42, Semarang: Toko Happy, Aloon-aloon 15, Kudus: Toko Baldjun, 
Djl. Kepatihan No. 105, Pekalongan: Zindabad House, Nonongan 

  
  Satu Ford Zephyr Sedan 1955 

JANG KEADAAN BAGUS. No. 77, Solo, Toko Solo, Dji. Sosrowidjajan No. 5 Jogjakarta:   

COLUMBIA MOTOR COY LTD. 

Tjendrawasih 28 Smg. 
Ketr.i:           HARI MINGGU ..... 

: DJANGAN LUPA 
| SEPERTI BIASA 

Toko Junior, Djl. Malioboro 93, Jogjakartas Toko Obat Eng Tay Hoo, Petjinan 58, Jogjas Toko Obat Tek An Tong, Petjinan 81, Jogja, Toko Obat Thay An Tjon, Petjinan 66, Jk Toka Obat Eng Njan Ho, Petjinan 75, Jogja: Toko Obat Hok An, Djl. Raja 114, Magelang: Toko Obat Berlin, Djl. Pasuketan 77, Tjirebon, Toko Obat Eng Ho Tong, Djl. Pasuketan 91, Tjirebon, 
Toko Obat Thian Tek Tong, Djl. Karanggetas 2175 Tjirebon, 
Toko Obat Tay Tjoen Hoo, Djl. Keplekan Kidul 218, Pekalongan, Toko Obat Thian Ho Tong, Djl. Pasuketan 60, Tjirebons Toko Obat ,,Eng Djien Hoo,” Pekodjan 85, Semarang: Toko Obat Thian 
Seng Ho, Djl. Raja 117, Magelang. 

  

    

  

  

SELALU DIPILN UMUM 
PENG AN SAN tjap KATES, obat sakit kepala, masuk angin, 

influenza, badan panas, pegal linu (zenuwpijnen), rheumatisme, 
sakit gigi, sakit kuping, sakit perut pada waktu datang bulan 
(menstruatie). 
Sedia P.A.S. dalam rumah tangga, maupun dalam bepergian ber 
arti kesehatan badan tetap terdjaga. 

    batuk, kepala/pening, bernafas sesak, sakit pinggang, pegal linu. |Film spionage dengan tjerita jg. 

Besok tg. 11 Nopember 
Hari Minggu j. 
DIBUKA SETE 

  

SEKALI LAGI, DJANGAN LUPA SEPERTI BIASA, 

HARGA2NJA SELALU TETAP KONGKUREN........ 1 

Toko ,HIEN” 

ad. 

NGAH HARI. 

' i 
LT LL PL LL LL LL LL E 

  

  

TERIMA   LAGI MODEL BARU 
    

INI MALAM 

PREMIERE ! 

"9" N DRA” 

5.60 7.00 9.00 
- 

(Segala umur) 

Satu film hi- 

buran utk se- 

keluarga.... " 

sehabis Sdr. 

  

tentu perlu . 

diberi hiburan ANI F D 
igtepat....! AISAH- R.SELAMET BISSU d.l.I' 
aksikanlah pelawak Indonesia jang ulung BING SELAMET.... 

.. akan membikin perut Sdr, mules karena ketawa ta' putus2 !!! 

Type Pertj. SEMARANG” Idzin No. 3498/111/4A/171. 

    
ibantu oleh MARIAM- MARTINI 

  

  

OBAT MATA tjap KATES (MU-CHI LING), dibuat 3 matjam : 
MUCHILING PUTIH, bermanfaat untuk menjembuhkan penjakit 
mata mendjalar, mata gatal, mata bergetah, air mata merembes 
MUCHILING KUNING, berguna sekali buat meniembuhkan mata 
berasa panas, mata berasa sakit, mata bergetah, air mata merem 
bes, mata berasa berpasir, mata merah serta bengkak, mata berasa 
pedih. MUCHILING HITAM, paling mandjur akan menjembuh- 
kan mata trachoom, mata berasa kepanasan, mata merah berasa 
pedih, ngeri melihat tjahaja, mata kena terpukul, kulit mata me- 
rah dan sakit, kulit mata saki karena luka. 

OBAT - OBAT tsb. diatas dapat dibeli dimana-mana. 
PERUSAHAAN ANGGUR DAN OBAT REN AY & Co. 

DJAKARTA — SURABAJA. 

"3 Rogerg| s 
o. 69 

  

  

Tanggal 9 sampai 13 NOPEMBER 
ERROL FLYNN — JOANNE DRU 

) The Dark Avenger”   
    

« 

— Suara jang datang dari se- 
| sa Technicolor kitar belokan ini suaranja seper 

: # CimemaScope li suara peluit! (demikian fikir 
f 8sor.o Rogers),   — Hey! Apakah itu?   

EK
 L

A 

  

| Amat berguna bagi penggemar olah-raga. terdjadi ketika negara Belanda BODJONG 25, 
URUS - URUS tjap KATES, dari sari buah", berguna sekali untuk | dalam genggaman Nazi........ 1 SEMARANG. 

' membikin bersih perut untuk mentjegah penjakit-penjakit jang tax | Di-gambar-kan di Nederland jg. 
di-insinkan, sebenarnja ! Bisa lihat di ETALAGE kami. 

  

  

GREAT 
GUNS! 
ITS SOME 
KIND OF. 
BALLOON -» 
AND THERE'S 
A MAN 
HANGING 
ON IT/     
tiam balon 
orang jang tergantung pada- 
njal 

Ba Naa 

— Ja Allah! Benda itu semu- 

  

     
| HELP! YM CAUGHT IN AN 
UPDRAFT! TM GOING UP 
INSTEAD OF DOWN    

GO, TRIGGERI N 
WEE GOT TO 
GET BACK TO 
THE HERD TO 
KEEP IT FROM 
STAMPEDING! ,              / 3 NG j 
LA ASAM ! 

— Ajoglarilah Trigger! Kiri 2 
harus tjepat-tjepat pergi “ketem 
pat kawanan itu untuk mentir 
gah supaja mereka tidak men 
djadi katjau balau! 

  

2 TOLYWANLA 
— Tolong! Saja terdjirat! Saja 
akan terus naik keatas dan 
dak bisa turun kebawah! 

dan ada 

 


