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Seruan Menteri! | jasi Timur Tengah Pengaruhi 
000 Asia - Afrika 

RADIONJA Sabtu malam berhubung: 

  

       

   

DALAM PIDATO 
     

  

   

           t Menteri Pertahanan berseru su    kemungkinan jang dapat membahajakan kemerdekaan kita. 
Dalam keadaan bagaimanapun terhadap Mesir, iang bermaksud 

djuga tetap kibaskan pandji kepah tidak lain daripada untuk mema 
lawanan dan teruskanlah tradisi |damkan api kemerdekaan iang tlh 
persatuan dan kepahlawanan In- (menjala dengan megahnia, teruta- 
donesia jang gemilang. Selandjut-| ma dibenua Asia dan Afrika, jang 
aja diperingatkan pula, bahwa pe (telah merdeka dan berdaulat. 
ringatan Hari- Pahlawan sekarang |  Agressi setjara terang-teran3an 
ini kita lakukan, “dalam suasana |terhadap — Mesir itu didjalankan 
perdamaian dunia terantjam baha (dengan mentjari-tjari alasan utk. 
ja jang besar sekali sebagai aki- Imenjelamatkan ,,keamanan” dan 
bat agressi militer terhadap Mesir »perdamaian2 di Timur Tengah 
dan bahwa situasi di Timur Tes dengan tjara gerakan2 militer se 
ngah itu pasti akan mempengaruhi | syg hesar2an. Kita sudah pernah 
nasib bangsa2 jang baru mentja- 5 aya An 5 mendengar argumentasi2 - untuk 

pai kemerdekaannja di Asia dan peng henarkan setian gerakan jg. 
Afrika. Demikian Menteri Pertaha 

S : ta ““ Madirannja menghapuskan hak nan. Pidato radiositu antara lain Bath anon S. 4 5 La jslak sebagai be ii ut: is "12 5 t a emerdexaan 

aa dan kedaulatan sesuatu — bangsa 

  

Peristiwa. 10 Nop. meru- 

Pada hari ini, untuk kesebelas 
kalinja kita memperingati dengan 
chidmat kedjadian2 pada tanggal 
10 Nopember 1945, ketika pemu- 
da2 bersama segenap rakjat meng 
angkat sendjata melawan serang- 
an dari pihak “kaum imperialis/ 
kolonial jang hendak menindas 
setjara besar-besaran hasrat kita 
jang telah bertekad bulat 
mendjadi bangsa jang merdeka. 
Peristiwa 10 Nopember 1945 itu- 
lah jang senantiasa ' merupakan 
sumber kekuatan untuk setiap pa- - 

triot dalam perdjuangannja mem 
bela hak dan kebebasan manusia 
dan meninggikan deradjat. sebagai 
bangsa ditengah-tengah dunia. 

Maka sungguh tepatlah Hari 
Pahlawan jang bersedjarah itu di 
djadikan hari peringatan bagi se 

eiap bangsa Indonesia jang. wa| 
Se Be Pena Gn Oku se z 5 Kk Aga: ai “ed & 

seperti itu, ketika kita diserang, 

oleh tentara kolonial Belanda. 

Situasi di Timur Tengah 
pasti mempengaruhi na- 
sib bangsa2 Asia-Afrika. 

akan mempengaruhi nasib bangsa 
bangsa jang baru mentjapai kemer 
dekaannja di Asia dan Afrika. Di 

inna Indonesia pun masih terdapat ana 
sir2 reaksiovrer pembantu politi 
kolonial jang berusaha untuk le- 
bih mempertegang keadaan dida- 
lam masjarakat kita dan meme- 

tjah-belah persatuan rakjat. 
Anasir2 semariam itu selalu men 
tioba untuk menjusup kedalam tu 
buh masjarakat dan meratiani se- 
mua bagian kehidupan kita. 
Mengingat itu semuanja, sebe- 

lum. terlambat, kita wadjib men- 
tjurahkan .perhatian jang penuh 
terhadap. masalah2., didalam negeri 
kita, sendiri dan harus, lebih was- 
pada. dari pada jang sudah2, Ke- 
Iengahan akan. dapat. membawa.    

    
Kebulatan tekad, Semangat 'arti/ malapetaka bagi kita semua, De- 

5 pendjadja “semangat kerelaan ber mnikian Menteri Pertahanan. - jang 
selandjutnja katakan, bahwa bela 
kangan ini sering kal disinjalir, 
bhw semangat persatuan seperti 

korban sebagai bukti rasa tjinta 
jang dalam, pada tanah air. Suatu 

1 harus sbangga .mempunjai | jang dilambangkan oleh Hari Pah, 
ne ag Ha an “bas ti tlawan 10 Nopember telah “banjak 
eta kebenaran dan keadil mendapat keretakan. Sering tim- 

  

   

    
   

an, jang sama sekali tidak memenjhut gedjala? jang terang?an me- 
jimpang dari tjita2 nasional dan 
erugikan perdjuangan “ bangsa. 

jak,jnampak tindakan2 jang pa 

  
ngabdikan' djiwa raganja untul aa ea 
abnjazib titoa KAI i 

Seinangat 10 NopemBerlah da 
pat memenangkan  perdjuarigan 
rakjat Indonesia atas pendjadjah- | 
an, hanja karena dalam dada rak 
jat Indonesia menjala semangat jg 
berkobar-kobar, diliputi oleh rasa 
gembira dan penuh harapan akan 
hari kemudian. Segala tipu musli- 
hat pihak lawan dapat dilumpuh- 
kan, semua pukulan dan serangan 
serangan bengis jang ber-kali2 
dilantjarkan oleh tentara kolonial 
dapat ditangkis dan dilumpuhkan 
satu demi satu. Berkat pengorba 
nan dan penderitaan itulah, maka 
seluruh dunia terpaksa mengakui 
kemerdekaan dan kedaulatan nega 
ra dan bangsa Indonesia.” 
Makam pahlawa,  peradjurit, 

pahlawan pegawai, pahlawan bu 
ruh, pahlawan tani, pahlawan pe 
muda, pahlawan wanita, baik jg 
dikenal maupun jg tidak dikenal 
dan di manapun tempat, dikota2 
atau didusun-dusun,  dipuntjak- 
puntjak gunung atau dilembah- 
lembah ngarai, mengharumi se 
djarah perdjuangan kemerdekaan 
Indonesia, mendjadi bukti jg aba 

      
kKekatnja membendung kema 
rakjat. En ph 

Suasana kehidupan kita su- 
0 tedah sdiratjani “oleh “purba- 

- sangka dan perbuatan? jang 
tidak sehat. Fa 

Tidak djarang suasana kehidup 
an masjarakat kita diratjuni oleh 
bermatjam - matjam purbasangka 
dan perbuatan2 lain jang . tidak 
sehat seperti #itnah-menfitnah, tju 
riga-mentjurigai dan tuduh menu- 
duh. Sering kita terlupa akan usa 
ha pembangunan, karena sibuk 
bersikut-sikutan mengedjar - nge- 
djar keuntungan materiil bagi di- 
ri sendiri. 
Pun penghidupan kepartaian su 

dah didjangkiti bermatjam-ma- 
tjam penjakit. Tegasnja dalam 
tabuh kita sendiri sebagai negara 
dan bangsa masih banjak terdapat 

1S $ 

    

djuan 

sawat' 

Djumlah' 
  

di akan djiwa pemara, dan ke 
satria jg diwariskan oleh nenek 
mojang kita sedjak - purbakala. 
Ketjuali itu, makam2 pahlawan 
itu semuanja merupakan tugu pe| 
ringatan kesegala pendjuru didu 
nia ini, agar djangan ada orang 
atau bangsa lagi mentjoba-tjoba 
mengembalikan sedjarah ' pendja 
djahan dalam bentuk dan dgn. 
tipu muslihat matjam apapun 
djuga. Raga par, pahlawan kita 
ig gugur sudah  lenjap, akan te 
tapi djasa mereka adalah abadi. 
Kita menundjukkan kepaln kepa 
da semu. pahlawan jg telah men 
dahului ki'e,' Semoga  kepahla 

Menjaks 
SEORANG DJURUBITJAR 

rika Serikat mengatakan 

mungkin sekali kurang dari 125 

(Syria itu, keterangannja 
1. Pesawat2 terbang kepunjaan 

langkatan udara Mesir jang disim- 

Ipan di Syria: 2. Pesawat2 
telah dikirimkan oleh URSS utk 

Syria, sesudah penandatanganan 

'persetudjuan bantuan militer nor- 

mal: 3. Pesawat2 terbang kepunja 
wanan mereka mendiadi miliklan Pa Boviat pa ana tisjan angkatan udara Uni . Sovje 
bangsa kita untuk  selama-lamalagn penerbang? Sovjet pula. De- 
nja. “.Ingan demikian dibantahlah kahbar2 

ttg. pesawat2 Sovjet dalam ,,djum 
lah2 amat besar". 

5 Atas pertanjaan2 para  warta- 

:Iwan, djurubitjara tadi seterusnja 

Pp 1g 16 : 3 mengatakan bahwa djumlah Naga 
eringatan 10 N pember pada'sukan Inggris-Perantjis jang dike 

hari ini mempan iang lain Tahkan untuk mengobarkan agresi 

: 23 NA ea | terhadap Mesir itu. lebih. dari 

daripada waktu kita memperinga '160.000 orang. Djadi, kata ajuru- 
tinja pada tahun2 jans lalu. Hari bitjara tadi, kemungkinan tipis 

a Hari Pah sadja bahwa -Mesir akan melun- ini kita mempoerir 6 £ 

wan, diustru pada waktu tjurkan serangan balasan 

maian dunia terantiam 
besar sekali akibat agre 

Kali.ini peringatan 10   
   

    

   

- PBB tiba di Mesir. 

mber Sekarang 
egarkan Sema-!' 
ersatuan Kita 
Pertahanan Ad Interim Ali — 

Mr. Ali Sastroamidjojo antara lain me njatakan, 
an dengan chidmat itu hendaklah menjegarkan 

laan lembaran baru untuk menggalang persatuan - nasional, sema- 
| tidak memandang perbedaan agama, ideologi, 
anggota2 Angkatan Perang perwirs, 

Situasi Timur Tengah itu pasti: 

haME (GENAI kegiatan pemuda 
pemuda Indonesia di Mesir dim 

jang | 

Ti terha- 

perda- :dap pasukan jang sedemikian ba- 

g njaknja, sebelum pasukan Polisi 

Nasib Bangsa2 

Gengan Hari Pahlawan, maka 
supaja peringatan 10 
semangat persatuan 

kejakinan politik 
bintara dan peradjurit Ang- 

paja waspada terhadap segala 

unsur2 dan gedjala jang merupa- 
kan sumber perpetjahan dan jang 
sangat merugikan perdjuangan na 
sional seterusnja. Sebaliknja saja 
pertjaja, bahwa didalam kepartai 
an masih ada tokoh2 jang djudjur 
dan tidak mementingkan diri sen 
diri. Perbaikan kearah pengetji- 
lan djumlah partai2 jang masih 
diperlukan dalam demokrasi In- 
danesia, sekarang terletak pada 
tokoh2 jang saja maksudkan di- 
atas tadi. Merekalah jang memi- 
kul tanggung-djawab untuk per- 
baikan kehidupan politik ditanah 
air kita ini. 

Kita harus sadar akan ke- 
kurangan? kita sendiri. 

Dalam menghadapi keadaan du- 
nia sekarang jang sudah menggen 
ting runtjing ini, maka kita harus 
sadar akan kekurangan2 kita sen 
diri dan berusaha setjepat-tjepat- 
nja mengenjahkan segala sesuatu 
jang merugikan, karena hanja de | 
ngan djalan demikianlah kita da- 
pat merupakan benteng jang man. | 
menghadapi segala kemungkinan. 
Peringatan 10 Nopember Hari Pah 
lawan jang kita peringati dgn 
chidmat pada hari ini hendaklah 
menjegarkan semangat persatuan 
segenap rakjat, sebagai permula- 
an lembaran baru untuk mengga 
lang persatuan nasional, sema- ' 
ngat anti pendjadjahan dgn tidak 
imemandang perbedaan agama, ! 
'ideologi, kejakinan politik dan ke! 
: dudukan. 

Chusus kepada anggota Angkat- 
.an Perang perwira, bintara dan 

Awas !Sukarela Sovjet Akan Datang 
Kalau Pasukan2 Inggris-PerantjisIsrael Tidak Ditarik 

“Kembali — Reringatan Uni Sovjet 
RADIO .MOSKOW Sabtu jl. menjiarkan sebuah statement jang ' mengandung 

bahwa apabila pasukan2 Inggris- Perantjis dan, Israel tidak difarik kembali dari 
Bgngintp, Uni Sovjet tidak akan . menghalang-halangi apabila satuan2 sukarela Sovjet maka 

hertjami 
wa' Kalangan? pemerintah Sovjet merasa puas bahwa Inggris-Perantjis telah menerima baik ada 

entian ” tembak-menem bak sebagaimana diserukan oich PBB. | 

  

| nia pengher 

90 Pemuda Indo 

Diri Dalam Suka 
“rela Mesir 

membanta “perdjua rakjat 
Mesir menentang agressi Ingaris, 
Perantjis dan Israel, lebih djauh 
berita2 dari Kairo menjatakan, 
bahwa 90 crang pemuda Indo- 
nesia telah menggabungkan diri 
kedalam berbagai-bagai barisan 
sukarela. Dikatakan, bahwa 21 
Grang diantaranja telah masuk 
tentara sukarela jang sudah mu- 
lai dipersendjatai, sedangkan jg 
lain2-nja telah mentjeburkan diri 
dalam barisan pendjagaan ke- 
amanan kota, barisan npemadem 
kebakaran, barisan Palang Me- 
rah dan lain-lainnja. 

  
Benarkah Terdapat Pe- 

Sovjet 
Sangat Besar ' 

- Di Timur-Tengah ? 
Djurubitjara Kementerian Pertahanan A.S 

Dalam 

ikannja 
A kementerian pertahanan Ame- 

Djum'at id. bahwa diumlah pesawat 

pemburu pantiargas MIG jang telah tiba di Syria tidak besar, 
buah, Djurubitiara tadi menga- 

takan bahwa adania pesawat2 pemburu MIG buatan Soviet di 
ada 3 kemungkinan : : 

Israel sudah mulai bersuara 
»perang” lagi. 

Berita UP dari Darussalam-Is- 
rael mengatakan bahwa menurut 
keterangan sumber “ pemerintah 
Israel jang tinggi kedudukannja 
pada hari  Saptu, Uni Sovjet 
,muntjul di Timur Tengah seba- 

|gai negara jang membudjuk-bu- 
djuk supaja Syria dan Jordania 
mengobarkan peperangan melawan 
(Israel, dimulai dengan provoka- 
| si-provokasi”. 

Seterusnja ia mengatakan bahwa 
Iselama beberapa hari j.l. ini se- 
buah eskadron angkatan udara 
Sovjet jang terdiri dari 24 buah 
MIG-17 dan diterbangkan oleh 
anakbuah Sovjet telah tiba di Sy- 
ria. Beberapa pesawat pembom 
pantjargas sudah atau ,,sedang” 
terbang ke Syria, seperti djuga 
meriam2 penangkis serangan uda- 

ra dan perlengkapan radar. 

Inja akan berachir apabila keada 

vjet menjatakan 1 
Lu2 adanja penghentian tembak : 
menembak ini 'seijara rahasia "di 
pergunakan sekedar sebagai saat 

   pembentukan pasukan polisi 

direktur departemen penerangan 

| tetap 

Hatem mengatakan seterusnja 
bahwa menurut keterangan Ham 
'marskjoeld. pasukan polisi PBB 
itu akan ditempatkan "digaris 

rael”. Kepolisian PBB tsb. meru 
pakan badan sementara, jg tugas 

an darurat sekarang ini selesai, 
Organisasi ini tidak punja tudju 
an2 militer atau kekuasaan un 
tuk bertjampur tangan dengan 

"kedaulatan zone dimana pasukan 
itu ditempatkan untuk sementa 
ra, kata Hatem, Selandjutnja di 
terangkan bahwa pemerintah Me 
sir dalam prinsipnja setudju de- 
ngan pembentukan kepolisian 
PBB dan kini sedang memper 
timbangkan daftar negara? ix 

-ikut serta dalim organisasi itu. 
Djawaban pemerintah Mesir 
akan disampaikan kepada Ham- 
marskjoeld djika segala verintji- 
an sudah diterim, di Kairo. 

Satuan2 pertama polisi 
PBB Senin sudah tiba di 
Mesir? 

Sumber iang patut dipertiaia di 
markas hesar PBB mengatakan 
Sabtu, bahwa satuan? pertama | 
dari pasukan Polisi PBB paling 
lambat hari Senin (hari ini) sudah | 
akan tiba di Mesir. Bagian perta 
.ma dari satuan2 tadi munakin su 

  
  

  

peradjurit Angkatan Darat, Laut 
dan Udara saja serukan: Waspa- 
dalah terhadap segala kemungki- 
nan jang dapat membahajakan ke 
merdekaan kita. Dalam keadaan 
bagaimanapun djuga, tetap kibar- 
kan pandji kepahlawanan dan te- 
ruskanlah tradisi persatuan dan 
kepahlawanan Indonesia jang ge- 
milang. 
Demikian Menteri Pertahanan 

Ali Sastroamidjojo. (Antara). 

Siaran jang mengutip"talisan kantorberita So 

'pembesar2 So Dalam pada itu 2 
F kekuatiran,. ka 

untuk menarik napas sadja oleh 
pasukan2 Inggris-Perantfjis-Israel. 
Untuk membuktikan dasar ke 
kuatirannja «ini, — dikemukakan 
bahwa achir2 ini pihak Inggris- 
Perantjis telah melakukan pem 
boman2 dan-mendaratkan pasu 
kan2 baru, dari laut dan udara. 
Hal ini ”menundjukkan bahwa 
pemerintah2 Inggris dan Peran 
tjis tidak "mmempuniai maksud un 

  

tuk menarik kembali pasukan2 
mereka dari Mesir”. 

"Kalau pemerintah? Inggris, 
Peranijis dan Israel tidak mena 
rik kembali" pasukan2 mereka se 
suai dengan resolusi PBB, maka 
pemerintih Sovjet berpendapat 
bahwa hal ini membangkitkan 
lagi antjaman terhadap perdamai 
an”. Ditegaskan bahwa pemerin 
tah Uni Soviet berpegang teguh 
kepad, politik hidup berdampi- 
ngan setiara damai. Tapi peme 
rintah Sovjet "tidak bisa tinggal 
diam sadja dan melihat sadja 
bahwa suatu bangsa ig mentjin- 
tai perdamaian dan -merdeka di 
serang oleh agresor2 imperialis”. 

”Kalau agresor2 tidak menarik 
kembali pasukan? mereka sesuai 
(engan resolusi PBB, maka sda 
lah pandangan kalangan peme- 
rntah Sovjet. bahwa badan2 So 
viet jg bertanggung-djawab tidak 
2kan - mentiegah warganegara? 
Soviet, jg telah meniatakan diri 
nia bersedia berdioang setiara 
sukarel. un'uk membantu Mesir 
melawan kaum sgresor, untuk 
berangkat dari Uni Soviet”. De 
mikianlah  perniataan ig disiar 
kan melalui tiorong radio Mos- 
kow mlam Minggu. (Antara). 

  

Baghdad bantah keras. 

|Mesir Dalam Prin sip 

ISetudjui Polisi P. B.B. 
- Hari Ini satuan Polsi P.B.B. Sudah 

—. Tiba Di Mesir? 

PEMERINTAH MESIR dalam prinsipnja setudju dengan 
tuka PBB untuk Timur Tengah, 

lam pengumuman jang dikeluarkan malam Sabtu jl, 

menerangkan bahwa pemerintah Mesir terus-mencrus mengada- 

kan kentak dengan sek.-dien. PBB Hammarskjoeld, melalui wakil 

, Mesir di PBB, Umar Lutfi, untuk mempercleh gambaran 

| jang tepat mengenai sifat kepolisian PBB, jang dibentuk menurut 

“keputusan PBB tgl. 7 Nopember jl. 

demarkasi antara Mesir dan Is-| 

kjoelad (Antara). 

      

kata 
Mesir, Abdul Kadir Hatem. Da- 

Hatem 

dah akan tiba di Mesir hari Ming pemilihan ketua dan wakil2 ke- 

: Terbim 
Bangsa - Kesatuan Ya 

dan kesedjahteraan seluruh Rak 

Sidang pertama akan diseleng 
garakan pada tg. 12/11 ini mulai 
djam Oo Do. Untuk. sidang jang 
pertama itu dan selandjutnja, ke 
tua sementara Sudja'i menjerah- 
kan pimpinan-sementara kepada 
anggota tertua jang kedua, Sjech 
Suleman Arrasuly jang berumur 
78 tahun, karena H. Sudja'i sen- 
Giri umurnja sudah sangat ian- 
djut (106 th.). Dalam sidang (2) 

jang pertama itu akan dilakukan 

  
  gu (kemarin), kata kalangan tsb. 

tadi, $ Si 
Sumbangan Denmark. 

Berita U.P. . dari 'Kopenhagen 
mengatakan bahwa Saptu siang 
bagian pertama dari satuan Den- 
mark untuk Polisi PBB sudah 
bertolak dari . ibukota Denmark 
menudju ke Napoli, 50 orang: ba- 
njaknja. Mereka tak membawa 
perlengkapan militer, tapi 2 buah 
kompi infantri terdiri dari 315 
orang sudah siap bertolak pula, 
bersendjatakan: bazooka,  mortir, 
mitraljur ringan, granat dan sena 
pan, Komandannja letkol. C. Eng- 
holm, jang pern: beberapa tahun 
lamanja djadi opsir dalam Legiun 
Asing Perantjis dan achir2 ini dja 
di seorang opsir pengawas di Pa- 
kistan. 

: Norwegia. 
Djuga satuan -Norwegia sudah 

bertolak Saptu 'siang dari Oslo, 
dibawah pimpinan kapten Tbene 
Huitfeldt. Gn 

: g Canada. 
Sumbangan Canada diduga akan 

berangkat baru pada tgl. 21 No- 
pember j.a.d. dari Halifax.  Ba- 
gian dari sumbangan Canada ter- 
diri dari kapal induk ,,Magnifi- 
cent”. Kelak masih akan menju- 
sul satuan2 dari Colombia, Fin- 
landia, India dan Swedia dll. Se- 
muanja ada 16 negara jang telah 
menawarkan sumbangan2 mereka, 

,Swissair” setudju angkut 
polisi PBB ke Mesir asal 
Pemerintah Mesir menjetu 
djuinja. 

Pemerintah Swis mengumumkan 
Saptu bhw tak Intan Swis tidak 
berkeberatan apabila pesawat-pesa 
wat terbang  Kepunjaan kongsi 
Swis ,Swissair” diborong untuk 
mengangkut anggota2 pasukan po 
lisi PBB dari Napoli ke Mesir, 
asal sadja pemerintah Mesir meng 
idzinkannja. Pernjataan tadi meru 
pakan djawaban terhadap permin 
taan sekdjen. B Dag Hammars 

tua Konstituante. Anggota2 “ang 
belum disumpah tidak akan di- 
perbolehkan mengikuti sidang2 
tsb. Sesudah pelantikan, ketua- 
sementara Sudja'i mengumumkan 
pula tentang telah diterimanja ka 
wat utiapan selamat dari ketur 
Parlemen Republik  Tjekoslova- 
kia. 

Pokok2 pidato Presiden 
Sukarno. 

Dalam pidatonja Presiden Su- 
karno all. mengemukakan ten- 

Diplomasi 
Kapal-Meriam 
Tuduhan Nehru Kpd 

Inggeris 
P.M. INDIA Jawaharlal Neh- 

ru hari Djum'at jl. di Kalkutta 
menuduh Inggris menghidupkan 
kembali diplomatik kapal me- 
riamnja, tapi sementara itu di 

@ 2 

  

bing 
nah Air - 

Lahan beta banda. Peak MO TR, 

  

Jang Kita Perlukan Ialah Demokrasi 
Geleide Demokratie 

Konet tuante Dilantik — Presiden Serakan Disusunnja Konstitusi Jang Djamin Kedatnani 
Kemerdekaan Bulat Dan Kesedjahteraan Seluruh Rakjat— 
Sidang Pertama Hari Ini 

PRESIDFN SUKARNO '?abtu pagi tepat pada Hari' Pahla- 
wan 10 Nopember, melantik Madielis Konstituante Republik Indo 

nesia digedung Konstituante di Bandung. Dalam amanatnja Presi 

den Sukarno menjarankan disusunnja suatu Konstitusi jang men 

djamin kesatuan Banpsa, kesatuan Tanah Air, kemerdekaan bulat? 
jat. Upafjara tsb. dihadiri oleh 

Wakil Presiden Moh. Hatta, Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo, 
Wakil PM 1 Moh. Rum, Menteri2 lainnja, Ketua Parlemen Sar 

tang Idee jang mendjadi dasa 
perdjuangan Indonesia, tentang 
Idee Negara Nasional Indonesia, 
Idee Republik Kesatuan. Demi- 
kianpun bahwa Konstituasi jang 
akan disusun bukanlah Konstitu 
si untuk negara jang lain dari- 
pada jang kita proklamirkan 17 
Agustus 1945. Presiden minta su 
pasa Konstitusi jang akan dibuat 
bukan konstitusi tiruan atau se- 
kedar copy sadja. Dikatakannja 
bahwa jang kita perlukan ialah 
(demokrasi terbimbing-geleide de 
mocratie. Diandjurkan supaja 
Konstituante dengan tjepat dan 
tepat bekerdja, dgn menundjuk 
kan funksinja untuk bersynthese, 
dan tidak (seperti Parlemen) ber- 
antithese, melakukan perdebatan 
bertele-tele untuk kepentingan 
masing2 partai atau golongan. 

Presiden kupas tudjuan nega- 
ra, dengan mengandiurkan, su- 
paja Konstituante membentuk 
suatu Konstitusi bagi Republik 
Indonesia jang ber-res-publica di 
segala lapangan. Ditegaskannja, 
bahwa negara kita bukan negara 
kelas: bukan negara feodal, hu- 
kan negara kapitalis, bukan ne- 
gara proletar, tetapi negara 
milik seluruh rakiat dan tidak 
boleh tidak harus bertudjuan ke- 
selamatan dan kesedjahteraan se 
luruh rakjat. 
Presidenpun peringatkan masih 

adanja aksi-aksi  subversif, bali- 
wa kolonialisme belum mati, bah 

wa Irian Barat belum merdeka, 
bahwa imperialisme kolonialisme 
masih amat membahajakan ke- 

merdekaan bangsa2 Asia dan 
Afrika. Daiam hubungan ini di   njatakannja tak akan keluar dari 

Commonwealth Inggris. Dalam 
pidatonja, setelah Partai Kongres 
Nasional Seluruh India menjetu- 
Gjui sebuah resolusi jg mengutuk 
agressi Inggris-Perantjis terhadap 
Mesir, Nehru katakan, bahwa ia 
gembira banjak orang di Inggris 
djuga tidak suka kepada tindakan 
Inggris itu dan sementara itu 
menjatakan pula, bahwa India 
bukannja tak mungkin keluar 
dari Commonwealth, bila keada- 
annja telah memaksanja. 

Seielah menjatakan pengharga 
annja terhadap sikap presiden 
Nasser serta rakjat Mesir jg ta 
bah dan tenang selama aggresi 
Inggris/ Perantjis/ Israel, Nehru 
ajatakan. bahwa “politik Inggris 

sebutnja peristiwa Mesir  seka- 

rang. Disebutnja pula kewenang- 

tn Konstituante dalam hal2 jang 

mengenai kepartaian, dan  disa- 

rankannja pembentukan suatu 

Konstitusi jang tidak memungkin 

kan perpetjahan bangsa karena 

terlalu banjaknja partai. 1 

Konstitusi Bandung haruslah 
mendijadi tjanang Pembangunan. 

Konstitusi itupun harus  mentje 

gah tumbuhnja sistim kapitalisme 

di Indonesia. Dalam hubungan 

ini Presiden mensinjalir — adanja 
stjalon2 kapitalis” kita jang ber 

usaha dengan hanja memikirkan 

kepentingan sendiri. Jang perlu 

disusun ialah satu Konstitusi jg. 

mendjamin keselamatan dan ke- 

tcno, pemimpin2 Militer, Polisi dan sipil lainnja, sedang diluar 
gedung Konstituante rakjat berdjedjal-djedial untuk menjaksikai 
peristiwa jang bersedjarah ini. Dimuka gedung Konstitpnwte diada 
kan barisan ckehormatan jang terdiri dari 3 peleton dari -ketiga 
Angkatan dibawah komando Kapten Jahja Bahar dari Sekolah 
Kader Infateri, sedang rombongan musik TT UI. jang mempet- 
Cengarkan lagu Indonesia Raya sebelum da sesudah pelantikan, 
Gipimpin oleh Letnan Firman. Sidang pelantikan Konstituante jg. 
dimulai pada djam 99.45 pagi 
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   itu diachiri pada djam 11.20. 

  

'Armada 

Jang Tak 
Pai 

lah kapal pengrusak. Komandan 

, Berita dari Tokyo dalam pada 
tu mewartakan, bahwa 
angkatan laut AS. di 
3 

  

Bekas Kepala Ru 
mah Tanggalstana 
Presiden Di Jogja 
Ditangkap C.P.M. 
PERMANADIPURA, bekas 

Kepala Rumah Tangga Istana 
Presiden di Jogjakarta, Saptu 
pagi kira-kira pukul 11.00 telah 
ditangkap oleh CPM di Ban- 
dung. Permanadipura jg dikenal 
sebagai Pak Iti sedjak tanggal 4 
Nopember jg baru lalu sampai 
ia ditangkap mengadakan , kam- 
panje mengenai pengusutan peui- 

bunuhan atas diri Oto Iskandar 

Dinata. 6 
Dengan mengenai pakaian jang 

bertuliskan andjuran supaja pem 

ihan atas diri Oto Iskandar 

a segera diperiksa, Perma- 

ladipura berkelujuran  didjatari2 

lam kceta Bandung dan 

pula gedung 

Pemuda Sunda k 

»a hari jang lalu. Mengenai aia 

an2 penangkapan atas diri Per- 

nanadipura itu, hingga kini CP 

M belum memberikan keterang 

mn. Tentang Permanadipura itu 

diperoleh keterangan, bahwa di 

jasa Djepang dan awal revolusi 

a pernah masuk Barisan Pelo- 

      

me- 

       

  

(Tindakan Bersiap 
#Reberapa Kopal Perang Tinggalkan 
Pangkolen Son Diego Ygn 

SEDJUMLAH KAPAL perang Amerika Serikat, malam Sab: 
fu diberitakan telah meninggalkan pangkalannia di San Diego. 

Kapal-kapal ini adalah kapal induk ,,Philippine Sea” dan sedjum- 

na-muda Robert Dennison menerangkan bahwa dua buah kapal 
tangki, ,,Savine” dan »Enoree”, akan dipakai lagi dalam dinas. 
Tudjuan kapal-kapal pergng tadi tidaklah diumumkan. 

satuan2 
Timur 

(Perantjis terhadap Mesir berbe 
da sekali dari pada politik Jadia 
terhadap Goa, jg tak dapat dira 
gukan lagi adalah milik. India. 
Tidaklah sukar bagi India untuk 
menggerakkan / pasukan2nia ma 
suk Goa sebagaimana . telah /di 
perbuat oleh Inggris dan Perar- 
tiis terhadap Mesir, kata Nehru. 
Kami tak akan sekali2. membe- 
lok dari politik damai kita. Wa 
Haupun politik pemerintah  Gos 
telah menimbulkan — kemarshar 
rakiat di dalam negeri, harus di 
insjafi bahwa India tak akan da 
pat bitjara tentang perdamaian 
bila sementars itu menggerakkan 
pasukan?nja masuk. “Goa, kata 

peringatan, 
wilajah Mesir, 

viet ,,Tass” tadi mengatakan bah 

Pembrontakan 

MENURUT keterangan2 dari 
sumber jang sangat mengetahui, 

yor, kemudian mendjadi Kepala 

Rumah Tangga Istana Presiden 

Jogjakarta, dan achir2 ini ia 

i mantri guru di Pur- 

(Antara). 

sedjahteraan seluruh Manusia In 

donesia, dan Presidenpun - menja 

takan keinginannja supaja Kom 1 

stitusi itu mendjamin kebebasan 

beragama. 

   
    

    

  rta. 

ra Sovjet Dari Hongaria 
Sesudah Ketertiban Dan Perdamaian Dipulib 
kan Kembali — Seruan Supaja Rak jat Meng 
hert kan Pemogokan: Kalsu Tidak Ekonomi 

Penarikan KembaliTenta 

maka baru2 ini dibeberapa dae- 
tah pedalaman dan dikota-kota 
penting di Irian Barat. jang di 
duduki Belanda telah timbul pem 
berontakan jang disebabkan ka- 
rena penangkapan? jang dilaku- 
kan oleh Belanda terhadap pe- 
muda2 pedjuang disana. “ Kabar 
nia satu pasukan pemberontak 
felah melarikan diri kedaerah 
Selatan Irian. Siapa kepala pem- 
berontak tadi tidak diterangkan. 

PEMBETULAN. 
Dalam sebagian berita kita ha- 

ri Saptu pada halaman satu me- 
ngenai berita jang berkepala: Pre 
siden Ambil Sumpah 445 Angs. 
Konstituante”, didalamnja terda- 
pat kesalahan jang seharusnja ber 
bunji: Upatjara tsb, dihadliri oleh 
PM Ali Sastroamidjojo dan ang- 
gauta Kabinet lainnja, ketua Par- 
lemen Mr. Sartono dst.s Dengan 
demikian kesalahan telah kami be- 
tulkan. 

Rundingan 

  
t 

Mengadaka 

perensi Asia-Afrika II. Berita U   
Berita Reuter mengatakan bah- 

wa kalarigan2 resmi di Baghdad, 
ibukota Irag, dengan tegasnja te- 
lah membantah kabar2 bhw alat2 
sendjata Sovjet telah sampai di 
Irag. Djurubitjara pemerintah 
Irag mengatakan bahwa pemerin- 
tah Irag tak akan membolehkan 
pemusatan alat2 sendjata Sovjet 
diwilajahnja. 

: Junani bantah pula. 
Berita Reuter dari Athena me- 

ngatakan bahwa pemerintah Juna 
ni dan kedutaanbesar “Uni Sovjet 
disana Saptu membantah kabar- 
kabar bahwa Uni Sovjet telah min 
ta idzin kepada Junani, supaja 
membolehkan pesawat2 terbang 
Sovjet terbang diatas wilajah Ju- 
nani (Antara). 

Surabajaf eringatiPahlawan?,10Nopembert-nja 
DIKOTA SURABAJA, il Dr. Mustopo, Dr. Angka, 

dikota terdjadinja peristiwa berse (Dul (Arnowo), Kol. Sungkono 
djarah genap 11 tahun jang lalu 
jang kini diperingati diseluruh In 
donesia, malam Minggu diadakan 
lah rapat besar untuk m 

  

'aumumnja menguraikan 
heroisme jang ada 

Tjak 

'Bu dar dan pembitjara lain2 pada 
besarnja 

pada rakjat 

memper- (ketika icu, bersihnja keinginan utk 
ingati Hari Pahlawan 10 Nopem- 
ber. Rapat tersebut, jang dihadiri 
oleh Gubernur, Panglima TT-V,) 
dan puluhan ribu rakjat Surabaja, 
dimana berbitjara 10 tokoh jang 

| ikut serta dalam perdfuangan 11 
tahun jang lalu itu, diadakan di- 
apangan tempat kini berdiri Tu- 
gu Pahlawan, jang dulu mendjadi 
tempat pula daripada perdjuangan | 
rakjat Surabaja jang melakukan | 
penjerbuan terhadap benteng Kem 
petai Djepang jang kersendjata 
kuat. Ie 

Residen Subekti, Bung Tomo, 

  

mempertahankan kemerdekaan ta- 

nah-air, melawan serangan pendja 

djan jang bersendjata kuat, jang 

'menjerang rakjat dari darat, uda- 

ra dan laut, kekalnja persatuan 

antara semua golongan dengan tia 

'da perbedaan, intelek, pemuda, 

buruh, laki2, wanita, kaja, miskin, 

dengan tidak sama sekali memikir 

|kan kepentingan diri sendiri, 
Disamping itu oleh para pembi 

tjara dikemukakanlah tudjuan per 

temparan, tudjuan daripada kese- 

“Idiaan berkorbah, jang bukan sa-   Idja untuk mempertahankan kemer 

dekaan, tetapi mempertahankan 
kemerdekaan jang harus diisi. 

Beberapa pembitjara dengan se 
ngit mentjela keadaan sekarang jg 
belum menundjukkan keadaan se 
bagaimana ditjita-tjitakan ketika 
itu dan diharapkan oleh saudara2 
jang telah berkorban. Beberapa 
memudji dan merasa gembira dgn 
telah dihapuskannja perdjandjian 
KMB, dan mengharapkan adanja 
persatuan perdjuangan untuk me- 
laksanakan pembatalan KMB itu 
dengan" konsekwen, untuk mengisi 
kemerderaan, jang harus berarti 
kemadjuan lahir dan batin bagi 
rakjat semua, dan tidak hanja utk 
beberapa orang sadja. . 

| Pembitjara Affendi dan Kol. 

, 

  
  

Sungkono dalam pada itu sangat 
, membanggakan dan memudji bak 

ti rakjat Surabaja chususnja. dan 
rakjat Djawa Timur umumnja, jg 
sekalipun belum puas dengan ke- 
adaan, dapat memelihara keaman- 
an, karena keamanan ini adalah 
sjarat mutlak untuk melakukan 
pembangunan. Pembitjara - Moh. 
Jasin mengusulkan supaja diada- 
kanlah suatu dewan penasehat pe 
'njaluran usaha2 nasional untuk 
| mengisi kemerdekaan nasional itu, 
(terdiri dari tokoh2 revolusi, dite- 
tapkan dengan suatu peraturan 
pemerintah. 

Upatjara tersebut diadakan a.l. 
dengan menjalakan obor jang di- 
tempatkan dikeliling Tugu Pahla- 
wan, dengan mengheningkan tjip- 
ta, melakukan sumpah pemuda, 

meletakkan karangan bunga dsb.- 

harian Berlin Timur ,,Berliner 

Timur Tengah 

Didjadikan Mazalah 
Urgent Di PBB 

SIDANG darurat  Madjelis 
Umum PBB Sabtu jl. telan 1ne- 
njetudjui dengan 66 suara lawan 
8 dan 2 abstain, untuk memin- 
dahkan masalah Timur Tengah 
dari persidangan darurat keper- 
sidangan teratur, jg akan mulai 

pada hari Senin tgl. 13 Nopem- 
er. 

: Masalah ini akan ditempatkan 

sebagai masilah jang"harus Jdibe 
“| prioritet dalam 'atjara  persi- 
tangan. Jang abstain adalah Ju 

nani dan Guatemala. Berita zne- 

njusul mengatakan bahwa djuga 
masalah Hongaria akan  ditem- 

sotkan dalam atjara sidang ter- 
atur Madjelis Umum sebagai :na 
salah jang harus diberi prioritet. 
Pemungutan suara menghasilkan 
53 suara lawan 9 dan 8 abstain. 
Jang menentang adalah Blok 
Sovjet. 

PAKT A.S. - ISRAEL 
DIBANTAH ? 

malam Sabtu il. membantah ka- 
bar-kabar bahwa A.S. sedang 
mempertimbangkan untuk menga 
dakan pakt keamanan bersama 
dengan Israel.   

  
  

  

nja. (Antara) 

Lamh Kebudajaan Indonesia 

C Kon bikavisnsak Ganootschop 
yes Kunstan ar Waetenschagpan 

kosoonn-eememani 

   
       

gara'Arab Ttg Rentjana” 

Jordania Melarcng Import Bcrang2 Pe- 
rantjis — Djuga Adokon Roikot Ke- 

budajaan Terhadap Perantjis 
KANTOR-BERITA Mesir ,,/Middle East News Agency” me- 

ngabarkan Sabtu jl, bahwa pemerintah2 negara Arab kini sedang 
berunding di Kairo, mengenai rentjana2 untuk mengadakan Kon- 

dari korespondennja di Iskandariah (Mesir), bahwa ,,beribu-ribu 
orang pasukan sukarela tang sudah mendapat latihan militer kin: 
sedang tiba di Mesir, dari segala negara pentjinta damai.” 

Dan Hongaria 

Kalangan resmi di Washington 

Nehru. 

Agressor harus ditarik kem- 
: bali dari Mesir. 
Lebih landjut Panitia Kerdja 

Kongres Nasional Seluruh India 
dalam pernjataannja katakan, bah 
wa tak- mungkin ada perdamaian, 
sebelum semua pasukan2 aggres- 
sor ditarik mundur dari wilajah 
Mesir dan kedaulatan Mesir dgn 
sepenuhnja dikembalikan. - Dalam 
resolusinja mengenai masalah2 in 

  
ternasional panitia tadi berharap 
hendaknja pasukan2 asing di 
Hongaria akan ditarik mundur, 
hingga rakjat Hongaria dapat me 
nfntukan nasib mereka sendiri un 
tuk hari kemudian. Kemudian pa 
nitia tadi, setelah mengutuk ser- 
buan pasukan2 Inggris/Perantjis/ 
Israel ke Mesir, menjatakan peng 
hargaannja thd. resolusi Madjelis 
Umum PBB jang memerintahkan 
supaja diadakan gentjatatan sen 
djata dan menarik kembali pa-: 
sukan2 Inggris/Perantjis/Israel da | 
ri Mesir (Antara). 

Antara Ne- 

nKonpA AII 

P dari Berlin mengatakan bahwa 
Zeitung” hari Sabtu muat kawat 

Harian tadi tidak menjebut 
apakah mereka sudah tiba. 
Berita Reuter dari Tarabulus. 

Libia, mengatakan bahwa peme 
rintah Libia telah minta kepad: 
pemerintah Inggris supaja Coci 
Grea:orex, sekretaris IT urusan 
masalah2 Arab pada kedutaan 

'“'Nasional Musnah 1st 
RADIO BUDAPEST menjiarkan seruan hari 

supaja rakjat mengachiri pemo 

Sapta jl, 
gokan-umumnja dan supaja me 

raka segera bekeraja kemuvali. ,, Kalau tidak, maka pemusuahan 
ekonomi nasional dan inflasi 
kau bahwa paca saat ini jang 
diaan bahan makanan. Seruar 
Budapesi. 

Scterusnja disiarkan bahwa .di 

daerah2, keadaan tertib sudah 
pulih kembali, dan hampir - di- 
mana2 orang sudah bekerdja la- 

si”. Disiarkan pula bahwa peme 

rin.ah dan Partai  Pekerdja 

Hongaria ,,mendjauhkan diri ca- 
ri segala pertjobaan untuk memu 
lihkan suatu regime Stalinis”. 

Radio Budapest seterusnja - e- 

njiarkan pengumuman  kemente 

rian kesehatan Hongaria, jang 

memerintahkan supaja segala ba- 

han makanan ditjutji dulu dgn. 
air bersih sebelum dimasak. Se- 
belur: makan, tjuji dulu ber- 
sih2. Kepada-orang2 tua di seru 
kan supaja anak2 mereka djang 

n main2 ,,dipuing-puing” untuk 
mentjegah  terdjadinja ketjela-' 
aan2 karena amunisi jang belum 

meledzk. Sementara itu, perbe- 
-alan2 bergerbong-gerbong  »a- 

hjaknja telah datang dari Juge- 
sawia di Hongaria Diam'atsi.l. 

Melarang kedatangan 
iring2an Palang Merah 
Internasional via Austria, 
musti melalui Jugoslavia, 

Pembesar2 pemerintah Honga- 
ria melarang iring2Zan truck - (15 
buah) Palang Merah Internasio- 
nal jang mengangkut bahan ma- 
kan, obat2an, dokter2 dan djuru 
rawat2 untuk menolong korban2 
keadaan di Hongaria, waktu iring 
ringan ini sudah sampai diperba 
tasan Austria—Hongaria. 
Pemerintah Hongaria menetap- 

umumiah akibainja.” Diumum 
sangat mendesak adalah perse 

1 ini ditudjukan kepada rakjat 

kan sesudah diadakan perund. 
ngan sepandjang malim Sabtu 
antara pihak Palang Merah In- 
ernasional dan wakil2 pemer'r- 
tih Hongaria, supaja iring2an 
sb. tadi memasuki Hongaria me 
alui 1 Jugoslavia. Di Jugosiavia, 
ing - iringan beserta stafnja 

(30 orang, kebanjakan orang 

£ wis Jan beherapa Djer- 

man) harus diperiksa, untuk 
"mentjegah djangan sampai ter 
djadi pemasukan agen2 fasis at:u 
alat2 sendjata”. Markasbesar Pa 
lang Merah Internasional di Djz 
.Lewa menerima “baik keputiisan 

tadi. dan segala rombongan Pa- 
lang Merah Internasional akan 
dikirimkan ke Hongaria melalui 
ugoslavia, 

Radio Budapest meniiarkan Sab 
tu il bahwa pemerintah Honga 
ria akan mulai berunding dengan 
URSS mengenai penarikan kem- 
hali pasukan2 Soviet dari wilajah 
Hongaria, sesudah ketertiban 

Pa dipulihkan kem- 
ali”, 

Kea 

kan-tindakan darurat tidak aka     besar Inggris untuk Libia, dipans 
gil kembili. Berita ini dimuat da 
lam harian ”ar-Raib” jg mengi 
tip keterangan dari ”sumber2 js 
patut dipertjaja”. Seterusnia hr 
rian tadi menulis bahwa kini su 
dah tiba saatnja bagi- Libia un 
tuk mempertimbingkan penin 
djauan kembali perdjandjiannj: 
dengan Inggris. 

Berita UP dari Beirut mengat: 
kan bahwa buruh pelabuhan Li- 
benon Sabtu telah memboikot kz 
pal2 Inggris. Sebagai kapal perta 
ma jang mengalami pemboikotan, 
ialah kapal ,,Norman Stone”. Bu 
ruh tak hendak membongkar 
muatannja. 

Berita Reuter dari Amman me 
ngatakan bahwa"PM Jordania Su 
laiman Nabulsi Sabtu mengsiuar 
can pengumuman bahwa  mu- 
ai bulan ini dilarang segala im- 

port barang2 dari Perantjis. Di: 
peroleh keterangan “bahwa  jor- 
Cania akan melakukan — borkot 

budajian pula terhadap Peran- 
tis. Seperti diketahui, negara ini 
.telah memutuskan hubungan - di- 
piomasinja dengan Perantjis, se- 

"Iibapai protes terhadap agresi tei 
hadap Mesir. (Antara),   

da 

KALANGAN2 DIPLOMASI 
li London mengatakan hari Sabtu 
sahwa pemerintah2 Inggris - dan 
Perantjis kini sedang mengharap- 
tan sesuatu pernjataan dari presi 
len Eisenhower mengenai ke- 
nungkinan untuk ' mengadakan 
tonperensi antara para kepala pe 
verintah 4 Besar. Wartawan UP 
K.C. Thaler mewartakan, bahwa 
Inggris dan Perantjis mula2 tidak 
setudju. diadakannja konperensi 4 
Besar lagi. Tapi bertalian dengan 
keadaan internasional jang berba 
haja dan adanja  perkembangan2 
baru dalam politik Sovjet, maka 
Inggris-Perantjis telah  berobah 
pendirian. “Tapi, sebelum hendak 
mengadakan konperensi 4 Besar, 
Inggris dan Perantjis terlebih dulu 
menghendaki diadakannja konpe- 
rensi 3 Besar Barat, untuk mengu 

tuhkan kembali ,,front Barat” jg 
  

telah retak2 sebagai akibat “dari 
ecresi Inggris—Perantjis terhadap 
Mesir. 

ta 

Malam Sabtu jl. PM Inggris 
Eden mengatakan dalam sebuah 
pidato ditempat kediaman resmi 
walikota-agung London, bahwa 
ia ,,bersedia pergi kemanapun dju 
ga danberbitjara dengan siap: 
pun djuga, untuk meredakan ke: 

daan jang begitu berbahaja di Brc 
pa dan di Timur Tengah”. Seper 
ti diwartakan oleh UP dari Wash 
ington malam Sabtu jl, kalangar 
kem luar negeri AS menerangkan 
tidak tahu menahu mengenai mak 
sud2 akan diadakannja konperen 
si 3 Besar Barat, Sementara itu 
pemerintah Inggris belum lagi men 
djawab usul Swis supaja diadakan 
konperensi antara 3 Besar Barat, 
Uni Sovjet dan India (sebagai   

Ae 
PPPA 

daan Teg 
KABINET KOREA SELATAN hari Sabiw telah mengadakan 

sidang darurat berhubung dengan berita2 dari 
@jeneeral Lee Hyung Kun, ians mengatakan bahwa kendaraan2 
militer Korea Utara sedang bergerak kearah perbatasan genfiatan 
sendjata. Setelah sidang kabinet itu, dienderal Lee menerangkan 
bahwa anvkatan perans Korca-Selatan kini sudah bersiap untuk 
mengahdapi segala kemungkinan. Menurut djenderal ini, tinda- 

keadaan ini bisa berobah dalam waktu jang sangat singkat. 
Rebo jang lalu Korea Selatan telah membatalkan segala istirahat 
anggota angkatan perangnja. (Anfara) 

Inggris Perantjis Robah Haluan: Se- 
karangSetudjui Konperensi4-Besar: 
Amerika Tetap Hendaki Saluran PBB 

mena wa maros 

»
 

Amerika 

udjuan 
Diumumkanj 

  

pangkalan San Diego, laksama- 

     
   

     

     

        

      

     

    

     

    
    

    

   
   

     

Djauh kini sedang disusun lagi 
denga, maksud menjempurnakan 
kesanggupannja dalam gerakan 
pertahanan berhubung dengan si. 
tuasi dunia jg tidak tentu itu de 
wasa ini, demikian hari Sabtu 
dikataka, oleh djurubitjara ang 
katan laut AS di Timur Djauh. 
Menurut djurubitjar., itu, sedjum. 
lah kapal perang armada Pasifik 
telah diperintahkan supaja menu 
dju perairan - Timur Djauh dan 
tempat2 tudjuan lainnja selekas « 
mungkin. Penfusunan itu atau pe 
njebaranskapal2 perang tadi ada 
lah tindakan2 persiapan 'ig di 
maksudkan supaja armad, At 
lantik dan Pasifik AS berada 

  

dalam keadaan ' siap-sedia dan 
waspada. s 

|. Komandan AS di Pasifik Fe- 
lix Stump, sebelum itu ari 
Djunat telah membatalkan Na 
djungan goodwill ke Australia 
oleh 11 kapal angkatan laut AS. 
Pembatala, ini adalah berhubu 
ngan dengan tindakan? AS un 
tuk menjempurnakan  tindakan2 
pertahanan berhubung dengan 
"situasi dewasa ini jg tidak ten- 
tu” itu, demikian berita UP dari ' 
Honolulu. 4 

Pembatalan itu diumumkan se 
telah dikeluarkan perintah kepa 
da armada Pasifik supaja hprada 
dalam keadaan bersiap dan was 
pada. Menurut berita Reuter da 
ri San Francisco, gerakan ka- 

ipal2 perang AS.tgah diblackout 
untuk sebagian. Selandjutnia be- 
ringkatnja kapal2 itu tidak akan 
dirumumkan leBih dulu, terutama 
jg mengenai kapal2 induk... « 

Pasuk2n-pasukan Diepang hari 
Sabtu telah memulai dengan ma- 
nuvrenia di Tokio, sedanakan pa 
sukan2 Timur Diauh AS telah ber 
gerak mengambil kedudukan siap 
dan waspada. Perintah mengam- 
bil kedudukan ini dikeluarkan ma 
lam Sabtu, tak lama setelah sa- 
tran2 angkatan laut dan udara 
AS menjelesaikan latihah2” pe keangngag ok Hita ERA 

Taiwan berdjaga2 djuga. 
Gubernur Taiwan dalam pada 

ku hari. Sabta membantah berita? 
jang mengatakan bahwa komando 
Timur Djauh AS akan dipindah- 
kan ke Taiwan. Dikatakannia, ka 
bar angin itu mungkin disebabkan 
Yeh.keputusan pemerintah” Tai- 
wan untuk memindahkan sebagi- 
an besar kantor2nia ke Taiwan 
Tengah dalam waktu tiga minggu 
ini, sedangkan sediania direntjana 
kan untuk menielesaikan peminda 
han itu dalam bulan Diuni tahun 
depan. 1 
Djenderal major John Ackerman, " 

komandan angkatan udara ke-13 
A.S., hari Saptu menerangkan bah 
wa komandannja ,,senantiasa'" su 
dah siap untuk mempertahankan ' 
Filipina. Dalam konperensi "pers 
dikatakannja bahwa pertahanan 
Filipina adalah tugas pemerintah? 
A.S. dan Filipina. Tentang perin- 
tah siap-waspada kepada pasukan? 
A.S. di seluruh dunia, Ackerman 
mengatakan bahwa perintah “itu 
adalah tindakan berdjaga-djaga, 
Tanpa perintah itu pasukan? Ame 
rika memang sudah siap - untuk 
menghadapi segala kemungkinan, 
demikian Ackerman. 

1 

Tentang persiapan di Tai” 
wan. 

Tentang persiapan 
AFP selandjutnja 
dari Taipeh, bahwa pemerintah 
|Kuomintang telah mengambil dju- 
|ga tindakan2 seperti jang diambil 
oleh pasukan2”“A.S. di seluruh du: 
“nia. Menurut pembesar tinggi mi ' 
liter Kuomintang, angkatan  pe- 
rang Kuomintang sudah siap se- 
dia untuk menghadapi segala ke- 
mungkinan dalam situasi berbaha 
ja sekarang ini. 
Djurubitjara kementerian perta- 

hanan Kuomintang, kapten Kiu 
Ho Tu, hari Saptu menerangkan 
bahwa waktu istirahat semua ang 
gota angkatan perang telah diba- 
talkan. 

di Tawain,     
ang Vi Korea 

kepala stafnja, 

n diambil dengan segera, tetapi 
Hari 

negara jang mewakili negara? 
Konperensi Bandung”). 

Sementara itu dikabarkan : Pre 
siden Eisenhower Sabtu j.l. telah 
menolak usul Swis supaja diada- 
kan konperensi antara para kepa 
la pemerintah 4 Besar dan India 

  

memberitakan ” 5 

  

suntuk menjelamatkan perdamai- 
an”, Eisenhower menjatakan bah 
wa ja lebih suka apabila masalah 
masalah krisis internasional itu 
diselesaikan melalui PBB. Dalam 
pada itu Gedung Putih tidak me 
njampingkan kemungkinan untuk 
mengadakan konperensi kepala? 
pemerintah 3 Besar Barat ataupun 
— kelak — konperensi 5 negara, 
sebagaimana diusulkan oleh Swis. 
Tapi dewasa ini sikap Gedung 
Putih ialah:,AS berpegang teguh 
kepada prinsip: djangan bertindak 
diluar P,B.B.”, (Antara). 

  
   



“  Ditudah Melerikan Ga- 

    

asi — Ekspedisi 2087 Smg. 

(Bajar Muka) KAI 
. 0,30 (Materai) — Rp. 13,— | 

p- 13,70-#- Rp. 0,30 (Materai) — Rp. 14,— 
per mm.-kol. Etjeran 75 sen selembar, 

  

s 

SN 

  

wan ) 
10 Nopember "alis, pada 

No ”, jakni hari di 

ik mati diudjung bajonet 
aki pendjadjah. Kebulatan tekad 

: sehingga pada 10 
c pemuda? membasahi Ibu Per- 

s a untuk mati guna membela ijita, 

p mengorbankan djiwa raganja untuk 
pahlawan jang harus dihargai. 

api, didalam mengenang kepahlawanan pemuda? 
| alangkah kesedihan hati tiap-tiap orang, djika 

sesudah bagian pertama dari tjita itu berada ditangan 
kita, tampaklah kelesuan jang tak diharapkan dari bunga bangsa 
itu. Seolah-olah bunga bangsa itu memitjingkan matanja terhadap 
segala ke-tiada-wadjaran jang hidup disekelilingnja. Seakan-akan 
mereka itu sekara tidak ang meninggikan suaranja, Suara- 

aj hilang lenjap ditelan « 

       
    

  

  

  

     
'adjalelaan disekelilingnja jang 

ah pada tempatnja djika semua- 
'pemuda2 kita. Sebab diantara pemuda itu 

para bapa berlomba? dengan kesenangan 
mereka mengikuti aliran itu. & 

1 h, pada saat kita mengenangkan Hari 
(ini, hendaknja bangsa kita tidak hanja pandai 

menghormat pahlawan. Tetapi pandai mentjiptakan pahlawan2. 

Djulukan pahlawan, tidak semata-mata dianugcrahkan kepada me- 
reka jang mati dalam pertempuran sendjata, Tetapi pahlawan 

: gunan, adalah tiang utama dalam rent3tan pahlawan? jang 

  

   
     

ai 3 

       

  

  

Renungan Sunji Un- 
tuk Para | Pahlawan” 

Menggema Dalam. Upatjcra Appeal Ke- 
hormatan Di "Taman Makam Pahlawan 

- »Giri Tuaggil" Semarang 
DENGAN CHIDMAT dan tertib di Taman Makam Pahlawan "Giri 

Tunggal” Semarang tepat djam 24,00 Djum'at tengah malam telah 
2 dilangsungkan upatjara aj Pp 3 kehormatan (eere appel) bagi para pah- 

Y 
2
 

   Jawan ag Tara mendahuh . Appel Kehormatan itu dilakukan 
oleh Pd. Pangiima TT Div. Diponegoro Letkol. Suharto dengan 
menjatakan ”' ji”-nja, dan diikuti oleh Gubernur Djawa gan 

inegero, Kepala Polisi Propinsi Djawa Tengah A. Bas 
tari, Ketua DPRDP Djawa Tengah Surarjo Sastrodiprodjo, Walikota 
Hadisubeno, ra perwira garnizoen Semg., para pembesar Pamong 
Pradja, Kepolisian, Ikatan Veteran Tjatjad, Kepanduan, Kepala? 
#Djawatan d.LL. 

Saja Mentjari 
Kekasihku... 

Pengakuan Seorang Jg 

Tengah Mangunne 

Sesudah upatjara menghening- 
kan tjipta jang dipimpin oleh Pa. 

Panglima TT IV sendiri, Kemu- 

dian Pd. Panglima membatja ,,Re 

nungan Sunji”-nja dan sebagai 

penutup upatjara appel kehorma 

tan itu diperdengarkan tiupan te 

dis Dari Surabaja rompet »Sangkakala”. Dalam Re 

£ Ita, : : nungan Sunji itu Pd. Panglima 
,SAJA TIDAK melarikan gadis mengenangkan kembali djasa2 pa 

Afr., melainkan saja mentjarinja, ra pahlawan jang telah mendahu 
karena ia memang mendjadi keka lui kita, jang ichlas berkorban 
“sihku”, demikian al. m jawab untuk nusa dan bangsa. f 

th. 
Su Para Pahlawan, tak akan ada 

kemerdekaan bilas tidak ada pe- 
ang snanmuy dan tidak.akan ada 
'negara Republik. Indonesia ! 

ak ada keichlasan perdjoang- 
na Gan pengorbananmu. Djasa2 ti 

'daksternilai. Walaupun kini engkau 
telah berada dialam lain, tetapi 
sihar kepahlawananmu tetap me 
mantjar, memberikan djalan bagi 
kita untuk meneruskan perdjoang 

Afr., an (membina negara jang djaja. 
ikan Saja: sangat terharu bila meng- 

ingat diantara bangsa kita ada jg 
Imulai Iuntur sifat2 k hlawanan 

nja, .hingga...timbul “Ketegangan? 
diaktire Kitab Semoga" sinar ke- 
pahlawanmu jang tetap .meman- 

  

       
   

    
    

    

  

   
   

  

   
   
   

   
     

  

    

      

   

engadi 
bahwa S. bin D. 
anaknja. , 

S. bin D. adalaf 
Partikelir di : 
kekasihnja Afr. 

   
    

  

     
    

mendjadi murid ap. 1 2 Hati . 2 . jar itu dapat menundj an dja 
bertempat mna An ANN dalam 2 lan jang benar kepada mereka”, 
kampung Jang Ba demikian a.l. isi Renungan Sunji 
dekatan satu sama lain. aan 5 j ibatja oleh Pd. Panglima 
nja mereka saling tjinta: sae tuban 2 TT IV pada appel kehormatan di 

Taman Makam Pahlawan Giri 
Tunggal” malam itu. Dikemuka 

   

kemerdekaan ini Gi Djawa Te- 
ngah ada 7.414 pahlawan jang tih 

        
   

    

     
     

       

       

   

  

   

    

      

    
    

   

          

kan pula, bahwa selama 11 tahun | 

: mendahului kita. Diantaranja 2.320 | 

      

   

  

Nopember jbl., S. 
Seksi Ii , 

    

harapkan bantuan. kalau 
tahuinja pemuda S.. 

segera r hn. 2 
jang bean Dengan Gebkaa 
an surat tersebut .jang disertai 
pula keterangan, bah 
telah diadukan keps 
lisi Surabaja, maka 
luarga Ibu Afr. dit 

  

  

se | wanita, para Ibu2. dil. 

pahlawan masih tersebar tempat 
nja dipelosok2 dan belum bisa di 
pindahkan, sedang jang lainnja 
sudah ditempatkan di Taman2 Ma 
kam Pahlawan diseluruh Djawa 
Tengah. 

Upatjara ziaran. 

Selandjutnja tepat pada "Hari 
Pahlawan” tgl. 10 Nopember te- 
Tah diadakan upatjara ziarah di 
(T.M.P. “Giri Tunggal”  Sema- 
rang jang mendapat perhatian 
besar dari kalangan ketentaraan, 
Sipil, -murid2 sekolah, organisasi 

Sesudah 

    

    

    

  

Ba Usa in Panglima Div. P. Diponegora 
an Ap krna ik ya Saka Soeharto, Sean 

Sara 3 Di Pan Djateng, Ketua DPR eralihan 

Ma aa anna Ta 'Djateng dll. pembesar di Sema- 
Sanggap : rang tiba ditempat tsb., kemudian 
Nol 2 oleh Panglima T.T. IV/Dipone- 

La apa Dag Pint23 1 goro, “Gubernur Djateng,” Ketua 

di Semarang, S. bin” ijata | DPR Peralihan Djateng, Wk. 

  

kan pula, kalau ia diberi kesem| Kepala Kepolisian Prop. Djateng 
patan untuk mentjari Afr. |dan Pengawasan Kedjaksaan Dja 

boa teng meletakkan karangan bunga 
  

    

    

      

Kan tkat Oa an, bahwa pak di Tugu Pahlawan. Sesudah doa 
meningga doa kubur dibatjakan oleh Imam 

er-| Tentara, Paderi Tentara dan 
Amd Pendeta Tentara, para hadlirin i Afr. jang mel: ta AON 

ngatakan, bahwa Afr. hendak me-|lalu mengheningkan tjipta jang 

ninggal Dalan nari disusul pula. penaikan bendera 
Nan) Lana sesan dalam Sui Sang Merah Putih. Achirnja para 

D ketebalan 1“ ge Ry Ag "pengikut ziarah menaburkan bu- 

Inga-bunga sawur diatas makam2 
para Pahlawan. 

SN. 

  

   
   

    

   

    

   
MESIR. 

      

    

    

    

    

  

   

  

   

     

   

        

   

   

      

      

   

  

   

  gasnja k AN RAKJAT 

jar b kaum buruh paberik rokok (mi 

baja. Sam lik Inggris) di Semarang jang 
ine Itergabung dalam beberapa Orga- 

elum sasi buruh tgl. 9 Nopember jl. 

““Ibersama2 telah mengadakan mo- 

“ duduk selama 2 djam dari 

n 14.00 s/d 16.00. Aksi ts. se 

gai pernjataan rasa solidariteit 

rhadap perdjoangan rakjat Me- 

sir melawan kaum agressor. Dgn 

aksud jang sama, djuga DPP 

BKA sesudah mengadakan rapat 

ngan DPD-2 SBKA seluruh Dja 

Iwa telah memutuskan untuk mem 

oikot pengangkutan dari dan 

untuk perusahxan2 Inggeris Pe- 

'Irantjis. Dalam pada itu tgl. 10 

Nopember kaum buruh perkebu- 
Inan jang tergabung dalam bebe 

rapa organisasi buruh di Sumate 

Ira Utara serentak — mengadakan 

"Taksi mogok 1 hari terhadap per- 

'Ikebunan2 milik Inggeris Peran 

  

              

EL itu. Kini 2 
| sedang diselidi 

  

          
(eh SIAP BERTEMPUR DI MESIR. 

hak l AKsr2 SOLIDER PERPJOANG- | 

    

         
  

& 

  

  

| dengan resmi bilamana 

| kan polisi PBB datang”. 

  

Fa 

  

& Mu'djizat, : 

»Utusan Sri Sultan“ 
DARI KUDUS dikabarkan, tgl. 
6/11 jl. Ik. dajam 21.00 oleh piha 
Polisi di Kudus telah dilakukan 
penangkapan terhadap seorang wa 
nita berna Sumarti umur 4 
tahun berasal dari Surakarta jang 
sedang berada dalam suatu Pengi 
napan didesa Rendeng (Kudus). 
Menurut keterangan penangkapan 
tsb berdasarkan atas surat sinja- 
lemen dari Bupati Demak jang di 
kirimkan kepada. instansi? dibebe 
rapa daerah, tentang adanja dua 
orang wanita jang mendjalankan 
penipuan dgn  djalan  mendjual 
kain batik jang dikatakan me- 
ngandung mu'djizat”, jang telah 
membawa korban kepada bebera- 
pa Kepala Desa didaerah Kabu- 
paten Demak. 

Dalam pemeriksaan - pendahulu- 
an Sumarti mengaku bahwa diri- 
nja adalah ,,utusan dari Sri Sul- 
tan Jogja'" jang diserahi untuk 
mendjualkan 
jg mengandung mu'djizat dapat 
menghindarkan bahaja dan wabah 
penjakit, dan kalau diselimutkan 
kepada orang jang sedang men- 
derita sakit bisa lekas sembuh. 
Sumarti pun mengakui, bahwa ia 
telah pula mendjual kain batik 
mu'djizat tsb kepada Kepala De- 
sa  Medjobo (Kudus) seharga 
Rp. 100,—. Menurut penjelidikan, 
didapat kesan bahwa wanita tsb 
mempunjai. banjak pengalaman da 
lam pelbagai soal dalam usahanja 
kepada orang jang akan didjadi- 
kan korbannja, malahan  dapaty 
mempengaruhi dgn dialan obrolan 
rsengenai ideologie dan pelbagai 
aliran politik jang sekiranja se- 
suai dgn isi djiwa jang dihadapi. 
Dalam mendjalankan rol tsb. dite- 
mani oleh seorang wanita berna- 
ma S. dari desa Rendeng Kudus. 
Untuk pemeriksaan  selandjutnja 
Sumarti akan dibawa ke Demak 
(Antara). 

'hEMBANG 
HATI-HATILAH DENGAN 

ANAK TUAN. 

  

  

Baru2 ini didesa Batursari ka- 
tjamatan Batangan Kembang Ba- 
rat telah terdjadi ketjelakaan jg 
menimpa 3 orang anak laki2 jang 
berumur masing2 antara 6 s/d 
tahun. Ketjelakaan tsb disebabkan 
terbaliknja tempat aspalt, jang ma 
sih panas ditepi djalan jang di- 
buatnja untuk 'nain2an. Ketika 
anak tsb kemudian dibawa ke 
R.S.U. Pati karena IukaZnja diku 
lit. Satu diantara anak tsb me-. 
ninggal beberapa hari kemudian. ! 

  
5 , 5), 2 

? aon 
SIARAN RADIO RI. 

Semarang, 13 Nopember 1956. 

  

   
) 

| Djam 06.25 Piano Medlev. 06.30 
Rajuan pagi. 07.10 Lagu2 Melaju. 
07.45 Orkes Paul Weston dll. 13.15 
Suara Biduan2 Terkenal. 13.45 
'Hammond Organ. 14.10 Orkes Pus 
pa Kentjana. 17.00 Gelanggang Ke 
jpanduan. 17.30 Sandiwara Radio 
juntuk Kanak2. 18.15 Krontjong 
iSendja. 18.30 Serba serbi A: P. 
18.45 Krontjong Sendja (landjut- 
.an). 19:30 Carry dengan kawan?nja. 
11950 'Tjiptaan Ismail Mz. 20.30 
(Indonesia Menjanji.. 21.60 Dunia 
!Olah raga. 21.15 Gending2 Populer 
dan Klasik. 22.15 Gending2 Popu- 
ler dan Klasik (landjutan). 23.30 
Penutup. 

Surakarta, 13 Nopember 1956. 
I- Djam 06.10 Urap sari pagi. 07.20 
Urap sari pagi (landjutan). 13.10 
Lahar dan Johann Strauss. 13.40 
Dari lajar putih. 14.10 O.K. Irama 
Gembira. 17.00 Dunia kanak2. 17.40 
Varia Djawa Tengah. 17.50 Irama 
Indonesia. 18.15 Pak Reksodarmo- 
djo dengan tjeriteranja. 18.30 Hi- 
buran Petang. 19.30 Pilihan Pen- 
dengar. 20.30 Wajang Orang oleh 
Karawitan Studio. 22.15 Wajang 
Orang (landjutan). 24.00 Penutup.. 

Jogjakarta, 13 Nopember 1956. . 
Djam 06.10 .Trio Los Pauchos. 

06.35 Hiburan Sebelum Sekolah. 
07.20 Njanjian Tionghoa. 07.30 
Warna warni Barat. 13.10 Hida- 
ngan Indonesia terkenal. 13.45 Da 
ri Film Night and day. 14.10 Kron 
tjong Siang. 17.00 Gending2 Dola- 
nan. 17.30 Gending2 Dolanan (an 
djutan). 18.15 Siaran untuk A.P. 
19.40 Rintisan Sastra. 20.15 Dari 
Pulau Sulawesi. 20.30 Merdu 'mera 
ju. 21.15 Obrolan pak Besut. 21.30 
Gamelan Sunda. 22.10 Hiburan Ma 
lam. 22.45 Petikan Sedjarah......... 
23.00 Penutup. 

Djakarta, 13 Nopember 1956. 
Djam 06.30 Orkes Lima Serama. 

07.30 Radio Orkes Surakarta, 13.36 
Gamelan Madura, 14.10 Orkes Ba- 
laian Sajang. 17.00 Rukun Seni 
Djaja Sunda. 18.30 Tunas Mekar: | 
19.30 Menondang Melody. 21.15 
Pilihan Pendengar. 22.15 O.M. Si- 
nar Medan. 23.00 Penutup. j i 

Tjirebon, 13 Nopember 1956. 
Djam 06.10 Ethel Smith dan 

Hammond organ. 07.10 Hawaiian 
Maluku. 07.40 Gamelan Tjirebon. 
13.10 Hidangan ROS. 13.40 Orkes 
Kulintang. 14.10 Orkes Gumarang, 
17.00 Taman kanak2. 17.30 Siaran 
A.P. 18.35 Orkes Kr. Bajangkara, 
19.30 Mutiara Berderai. 20.30 O.M. 
Bukit Tjiremai. 21.30 Tjelempu- 
Sg Sekar Kagugah. 23.00 | Penu- 
up. 

Djawaban Belanda 
AtasiNota Indon. 
Ttg Serangan Gerom- 
bolan Ihd. Puntjak 

: , i 

DJUM'AT PAGI wakil diploma 
tik Belanda di Indonesia telah me 
njampaikan djawaban kepada Ke 
pala Direksi Eropa dari Kemente 
rian Luar Negeri atas nota Indo 
nesia tertanggal 3 Nopember me- 
ngenai serangan jang dilakukan | 
oleh gerombolan terhadap bunga 
low wakil diplomatik Belanda di 
Puntjak, | 

  

La 

     
   
    

  

      

      

Rp. 50,— Dewan Kerdjasama Organisasi2 

4h.— pedjuang bekas bersendjata dae- 

“Rp. 44,— rah karesidenan Tjirebon, menje-j 

Pp 1956: 1. rukan kepada segenap anggauta- ' 

“Rp. 50,— nja untuk menjiapkan diri, guna 

Rp, 49— ikut serta dalam Brigade Sukare- 

“0 da, jang akan diberangkatkan ke 

    

Rp. 465 pa di Timur tengah akibat sera | 

: hgan Inggeris-Perantjis dan Is-| 

      

   

  

       

  

   

   

  

   

Harga emas : Luar ? | menu- rael. Menurut tjatatan kini pada 

yut perhitungan uang dollar Ame kantor organisasi tsb telah terdaf | 
MAA Lt la tar lebih kurang 300 orang pedju- 

1 Mg 2" Dera Nama 185.00 ang jang menjediakan dirinja utk | 
Beirut sena 36524 bertempur di Mesir, 

Oleh pihak Belanda dinjatakan, 
bahwa djika desas-desus tentang 
kerdjasama antara beberapa torang 
Belanda dengan gerombolan? ille 
gal Indonesia dapat dibuktikan 
kebenarannja, maka tindakan 
orang2 Belanda itu sangat disesat 
kan dan sama sekali tidak dise 

'is Lekas Umumkan 

|Eden Meuang Dim Parlemen 
(|Segera Akan Tarik Pasukan2 
“ "0 kam kolisi PBB 

INGGRIS HINGGA Djumr'at 
tepatnja pasukan2 

kembali dari wilajah Mena nan pasi “disana. Tapi malam Djunv'at ji. menteri luar negeri Selwyn 
Lloyd mengatakan dimuka anggota2 Partai Konservatif jang 
sberontak”, bahwa penarikan kembali pasukan2 Inggr 
«daerah Terusan Suez” itu dilakukannja ,,segera sesuda 

.. Demikian kata 

| Sg |. Kam djandi oh. adi sotelah »pem 
8D, berontak2 dalam Partai Konser 

Kain Batik 57 mensstakan ahwa mo 

“(dan perdebatan mengenai mosi 
itak pertjaja | Pendjualnja Mengaku . 

     

»kain batik adjaib" | 

Sajian Ubi Sovjet untuk mempergu- 
'nakan "kekerasan sendiata i 

  

  

  

   
    1,     

     

    

     

   

    
  

     
    

    

  
   Krn £ 

pasukan mai ah tiba 

andjt | 
Patu-|| Aa    

l   

  

     | 1 pasu| 

.sumber2 jane|    

       

tut dipertjaja 

  

  .mengat HIRAN, 
ka tidak akan menjokong peme 
rintah dalam pemungutan suara 

ng diadjukan oleh 
oposisi — kalau Lloyd tidak mau 
memberikan djandji tadi. 
0 Ada pertentangan pa- 
(3 ham Inggris-Perantjis” 
Sementara itu berita AFP dari 

Paris mengatakan bahwa menteri 
luar-negeri  Perantjis Christian 
Pineau Kemis j. bahwa memang) 
benar ada pertentangan paham 
antara Perantjis dan Inggris me-| 
ngenai masalah penarikan kem- 
bali pasukan2 Israel dari wilaia 
Mesir. Kata Pineau, kesukaran 
terbesar jang saat ini dialami 

  

  

dari | sedia bertempur dalam satu ke- 

   

. 3 
A01 

& 

? Dan Peradjarit Tjadangan 
| Sedia Berdjoang Di Mesir 

..SEORA NG DJURUBITJARA kedutaanbesar Mesir di Moskow mengumumkan hari 
Djum'at bahwa kedutaanbesar Mesir telah menerima beberapa ratus suratkawat dari opsir2 
tjadangan Uni Sovjet dan serdadu2 tjadangan, jang menawarkan diri untuk berdjoang dalam 

bah, datang dari universitas2, 
vjet di Asia Tengah. 

Diantarania terdapat organisa- 
ii-organisasi jang menjatakan bah 
wa seluruh anggota mereka ter 

satuan “sukarel | untuk | menjo- 
kong perdjoangan Mesir. Semen 
tara itu belum — ada pe undjuk2 
bahwa pemerintah URSS. berse- 

sembesar2 Mesir,. mengenai . pe- 
igiriman 'bantuen dari | Soviet, 
Yeniaranja pertolongan berupa 
obat-obatan. 
Sebagaimana telah diwartakan, 

250.000 warganegara RRT telah 
menjatakan 'dirinja bersedia ma- 
suk satuan sukarela untuk ber- 
“djoang' bagi Mesir, 

2 djuta rial S.-Arabia 
untuk Mesir. 

Berita UP dari Djeddah me- 
agatakan hari Djum'at, bahwa 
Radja Su'ud telah men'umbang- 
kan 2 diuta rial Saudi-Arabia 

PBB: terletak pada keputusan I($A:S, 6001000) kepada Perhim- 
Israel untuk “tidak menarik kem- 
bali pasukan2-nja dari semenan- 
djung Sinai”. Inggris setudju' apa 
bila pasukan2 Israel ditarik kem- 
bali dari Sinai, kata' Pineau. 

Seterusnja Pineau a.l. menga. 
takan bahwa hendaknja didserah 
Terusan Suez ditempaikan suatutf 
pasukan internasion:l jane kuat, 
agar tak ada negara lain jg akan 
mendudukinia sesudah pasukan? 
Teen NN ta ditarik kemba- 2 Ai 

A 

Mengenai . usul — pemerintah 
Swis supaja diadakakn konperen 
si, 4 Besar dan India guna me' 
njel-matkan. perdamaian, . Pinsau 
mengatakan T 
mur Tengah lehih tepat . dirun- 
dingkan lalam Dewan  Keama 
n:n. 

Sebabnia ia'ah  karens - hkam 
“mhn! kesulitan2 utk melaksana 
tan kenutusan2 jang ada diluar 
?RR. Mengenai serangan 'ang- 
Taton udara Inogris-Perantjis ter 
Nadan kote2 Mesir, iang "menu- 
rut komunike2 MBAP Mesir me 
"'mbnikan korban sangat besar! 

kelangan penduduk sivil  (ter- 
»o ikota Port Said dan mi- 

salnja didess Abu Zaabal 100 
Orang tewas), Pineau berkata: 
“ira? sepuluh orang Mesir te- 

“h- tewas”, 

Inggris lekas umumkan 
cease-fire karena Sovjet? 

Berita "P.T.L” dari London 
mengatakan bahwa menurut war- 
tawan2 Perantjis jg bertanggung 
diawab, seorang menteri kabinet 

bahwa masalah Til 

punan Bulan Sabit Merah Mesir 
(“Palang Merah”), untuk meno- 
long korban2 agressi Inggris-Pe- 
rantjis-Israel terhadap Mesir. 

  

Pesawat? Jet Mo- 
dern lerlihat Di 
Syria Dan Arabia 

| Perantjis Bingung 
“DjURU-B!ITJARA kementerian 
juar negeri Perantjis hari Djum- 
'at mengatakan bahwa "beberapa 
losin” pesawat terbang jet sangat 
modern jang tidak dikenal ke- 
bangsaannja, telah terlihat di 
lapangan2 terbang di Syria dan 
Saudi Arabia. Adalah suatu fakta 

bahwa sedjumlah besir pesawat 

jet sangat modern telah terlihat 

mengatakan 
nan tibanja 

Sukarela Sovjet bisa tiba 
di" Mesin Ha Re 

Kalangan Mesir hari Djum'at 

Khaled Mohiedin 
tesir meminta 

dengan 

Menurut wartawan 

terlihat tanda2 bahwa Uni 
Sovjet dan RRT sudah Pp aaA 
bil langkah2 untuk aa K| 
pasukan sukarela dan alat  sen- 
djata ke Mesir. 5 

Satuan2 
Inggris di Amman di 
pindahkan ke Mafrak 
(Jordania). ) 

Dengan resmi diumumkan di 
London Djum'at, bahwa satuan2 
angkatan udara Inggris telah di 
pindahkan dari pangkalan mere- 
ka di Amman (ibukota Jordania) | 
kepangkalan lain, ialah di Maf- 
rak (Jordania utara, dekat batas 
Syria). ' Angkatan udara Inggris 
masih punja satu pangkalan lagi 
di Jordania (sesuai dengan isi pel 

Ijandijan Inggris-Jordania), jaitu 

di Agabah, dimana ditempatkan 
sebuah satuan lapis badja Inggris. 

tentang kemungki- | 
sukarela Sovjet dil 

Mesir kalau pasukan2 Inggris, Pe 
rantjis dan Israel tidak segera di 
tarik. Major 

1 PEN mengatakan bhw 
(dia mengidjinkan mereka untuk pasukan sukarela dan alat sen- | 

berangkat ke Mesir. Diterangkan djata dari negara2 sahabat dan 
seterusnja ahwa dutabesar URSS bahwa Uni Sovjet sanggup mengi 
li Kairo sedang berunding dgn rimkan bantuan militer 

segera. 

  

di Kairo . 

dari UP jang mengirimkan berita 
ini, 

" Jumumnja para pemimpin 

pasukan sukarela untuk Mesir. Diterangkan bah wa djumlah permintaan tadi masih terus bertam 
pabrik2, organisasi2 pemuda, dan terutama dari republik2 So 

  

Harapan Kontst!: 
tuante Axan 

#5 Lantjar 
| Banjak Titik-Perte- 
muan Antara Kon- 

sepsi Partai2 

PARA PEMIMPIN partai2 
besar pada saat ini masih belum 
'dapas mengira berapa tahun kon- 
'stituante “akan harus bersidang 
sampai berhasil 'menjelesaikan 
suatu Undang2 Dasar baru untuk 
Republik Indonesia. Akan tetapi 

partai 

itu menjatakan kepada "Antara”, 
bahwa walaupun tiap partai su- 
dak mempunjai konsepsi masing2, 
diantara konsepsi itu kiranja tju- 
kup ada titik2-temu (aanrakings- 
Ipunten) jang bisa mendjadi dasar. 

Disamping itu mereka berpen 

'I 

£ovjet Dipihak Mes   
PRESIDEN MESIR Djam 

peristiwa ini tidak boleh sampai 

tahun ini. 

Seterusnja Nasser menjatakan, 
bahwa bangsa Arab telah digem: 
bleng selam, 10 hari jl, ini, mer 
djadi satu bangsa jang ,,bersatu, 
kuat dan bertekad buat”. Ditan 
daskannja bahwa sebelum Ingge 
ris-Perantjis-Israel mengobarkan 
agresi mereka terhadap Mesir, 
pelajaran melalui Terusan Sue? 
dibawah pimpinan Badan Kekua 
Saan Terusan Suez Mesir berdja 
lan lantjar. Karena mengobarkan 
agresi ini, maka Inggeris-Peran- 
tjis-Israel sekarang terkutuk oleh   dapat, bahwa didalam. Undang? 

Dasar Sementara sekarang ini- 
pun masih banjak pasal jang bi 
ss dipakai untuk Undang? Dasar 
baru itu. Diharapkan pula, agat 
setiepat mungkin konstitusi sele 
sai. Para pemimpin, jang ditanja 
oleh ,.Antara” sesudah ,dilang   Sebelum itu diumumkan bahwa 

penasehat2 militer Inggris jan 

diperbantukan pada angkatan 

darat dan udara Jordania ,,untuk 

sementara” akan menghentikan 

funksi2 mereka, karena  adanja 

kemungkinan akan timbul kega- 

duhan2 di Timur Tengah. 19 op- 

sir Inggris dan 3 bentara Inggris 

tersangkut dalam keputusan ini. 
(Antara) 

Israel Sedia Tari 
Pasukan2-nja Dari 

“Sinai   di lapangan2 terbang di Syria 

dan Saudi Arabia, demikian di 

katakan oleh djurubitjara tadi da 

lam konperensi pers di Paris. 

Adalah djuga suatu fakta, pe 

sawat2 itu bukan milik Syria 

dan Saudi Arabia, demikian di- 

tamb:ihkannja. Atas pertanjaan, 

apa jang dimaksudkan dengan ka 

ta2 ,sedjumlah besar”, didjawab 

»ja .beriosin-losin”. Keterangan 

djurub:tjara tadi adalah mengiku 

u beria2 jang menguatirkannja 

ientang kegiatan dj udara Timur 
Tengah. Menurut beberapa beri- 
ta, Uni Sovjet telah memberikan 
pesawatnja. Tetapi disamping itu 
ad, berita2 djuga jang mengata 
kan, angkatan udara Mesir telah   Perantjis jang. tidak mau disebut 

namanja mengatakan, bahwa 'ke 
putusan Inggris untuk menerima 

baik  diadakannja- penghentian 
tembak-menembak di Mesir, ter- 
utama dipengaruhi oleh peringa- 

guna 
menumpas agressor2” — Inggris, 
Perantiis dan Israel. 

Menurut. kalangan jang patut 

Tipertjaj?, kalangan? pemerintah 
'nggris kini lebih mengehawatir 
kan kemungkinan2 bahwa URSS 
2»kan mengirimkan alat2 sendjata 

Gisnferan'a pesawat2 terbang "un 
tuk neg'he2. Arab. Soal pengirr!| 
man nesawat2 terbang Sovjet un 

tak Mesir dil itu mulai diper- 
ca'kan o-eh beberapa harian Ing 

oris, sesudah pesawst2 pemburu 
MIG Mesir -sebelum. Inggris 
mensumumkan penghentian tem- 
bak menembak: den mendadak 
men'erang lapangan terbang Gu- 
mail dek”t Port Said, walaupun 
Sheloms itu "komando pasukan2 
Inggris-Perantjis — sudah mengu- 
mumkan bahwa angkatan udara 
Mesir ',,sudsh dimusnahkan sama 
sekali”. Timbul - soal, apakah pe 
Kawat? Mesir ini- baru sadia di 
"erima dari Soviet, at"ukan te 
“ina disimpan dipangka'an2 di 

“v3 — ataukah“ komunike ko. 
FP nkc Ineoris Perantlis tedi me 
Tang tidak benar (Antara). 

Haria Karun 

  

: WARTAWAN .,Antara” ke- 
tika 'berkundjung ke. Morotai 
baru2 ini telah mendapat laporan 
dari penduduk “dan Pemerintah 
setempat, bahwa sedjak beberapa 
bulan terachir ini (setelah Pro- 
pinsi Irian Barat terbentuk), di 
perairan Morotai Utara sering 
nampak kapal2 silam, baik siang 
maupun malam hari. Kapal2 itu 
muntjul sampai dekat pantai dan 
lama berada dipermukaan air, 
Dalam pada itu penduduk djuga 
sering meniaksikan adanja sema- 
tjam kapal2 motor ketiil jg ber 
fajar kian kemari, St niat 

Harta karun tentara Dje 
pang di Kau? : 

Sementara 'itu telah" mendjadi 
kejakinan dan pengetahuan umum 
di Maluku Utara, bhw Djepang 
telah menjembunjikan benda? ber 
harga berupa emas di Kau, Hal- 
mahera. Ekspedisi2 telah dikirim 
kan orang untuk berusaha men- 

“tjari barang2 emas itu, tetapi be 
lum 'ada jang berhasil. 

Emas tersebut kabarnja disem 
bunjikan Djepang pada saat2 me 
reka menghadapi kekalahan dlm 
peperangan. Tjara menjembunji- 
kan menurut laporan2 jang di- 
terima “Antara”, ialah dgn, me- 
merintahkan heiho2 Indonesia dan 
Kerea untuk menggali gua2 di 
hutan-hutan. Sesudah  barang2 
berharga disembunjikan, — maka 
penggali2nja dibunuh oleh Dje- 
pang, untuk menghilangkan dje- 

hasia penjembunjian harta2 itu. 

PURWOREDJO 
POMG KAB. PURWOREDJO. 
Persatuan Orang Tua/Wali Mu 

rid dan Guru (POMG) seluruh Ke teri Ali Sastroamidjojo ke 
tjamatan diwilajah Kab. Purwore Delhi guna menghadiri konperen- 
djo belum lama berselang ini te- si Pantja Negara dalam rangka 
lah PN rapat untuk mem penjelesaian Timur Tengah ini, 
bentuk POMG   Mesir. Seruan ini dikeluarkan ber tudjui oleh wakil diplomatik Be Purworedjo. 

“hubung semakin gentingnja Suasa landa, Seperti dikabarkan, 'dalam ' bentuk pengurus 
nota. Indonesia tertanggal 3 
pember antara lain 

Not 

bahwa diantara 

SR. Kabupaten ! 
Rapat berhasil mem- 

dari: persatuan | 
sb, jang susumannja shb.: Ketua j 

! anggota2 gerom $. Danu, penulis S. Sumarmo, ben 
'bolan jang mengganggu keamanan dahara: S. Hadiseputro.. Pemban- 

Li Halmahera? 

djak dan mentjegah botjornja ra |salah mengurusnja, 

memindahkan besawat2 pembom 
nja buatan Sovjet dan pesawat2 
MIG ke negara2 Arab” lainnja 
supaja tidak djadi korban sera 
ngan2. Inggeyis-Perantiis. 
en unUng Perantjis tadi me 

Ingakui bahwa ,. sedjumlah: pesa- 
wat - jang :terlihat di Saudi “Ara- 
bia adalah milik Mesir. “Tetapi 
'ang lainnja tidak bisa dapat di 

kenali kebangsaannja, demikian 

litambahkannja. Tetapi : achirnja 
Hurubigara Perantjis itu menga- 
takan bahwa tentang itu ada dua 
kemungkinan: Pesawat2 itu be- 
xar mi'k Mesir atau mereka itu 
tah pesawat2 jang dikirim 

oleh su'tu negara asing. Djuga 

Uni “Soviet 'telah mengirim pa- 
ukan sukarela ke Syria dan Sau 

1 Arabia utk membantu kedua 

yegara itu dalam waktu perlu, 
jan diurubitjara kemenzeri- 

ia luar- negeri. Perantjis tadi 
An-ar2). : 

IPKI Andjurkan 
Dwi-Tunggal Pe. 
gang Pemrintahan 
ATAS pertanjaan pers di Su- 

rabaja Kemis malam jl, Sumitro 
Kolopaking Ketua Umum  IPKI 
mengatakan, bahwa pada prin- 
Sipnja IPKI menjetudjui idee Pre- 
siden Sukarno tentang pengubu- 
ran partai2. Dalam pada itu 
IPKI berpendapat, bahwa jang 
dimaksudken Presiden  pengubu- 
ran parfai2 itu, adalah merasio- 
nalisasi partai2, sehingga partai2 
di Indonesia tidak terlalu banjak 
seperti sekarang ini. 
Kalau mengubur partai2” di 

artikan ,.membubarkan partai2' , 
imaka menurut IPKI hal itu ti- 
daklah mungkin. IPKI jakin, ka 
lau djumlah partai: di indonesia 
sedikit, maka pengoreksiannja le 
'bih mudah sehingga ketentera- 
man dalam masjarakat dapat di 
'pulihkan' sert. keamanan “untuk 
seterusnja "lebih terdjamin. 

      em    

  

  
| Diterangkan lebih djauh, bah: 
wa dalam 'usaha mengembalikan 
ketenteraman masjarakat ini, IP 
KI mengandjurkan supaja' Dwi- 
Tunggal memegang pimpinan Pe 
merintahan dalam suatu Presi- 
dentieel Kabinet buat sementara 
waktu dalam masa peralihan 
ini. 3 
'IPKT jakin, bahwa Dwi-Tung- 
gal masih tjukup mampu utk me 
megang pimpinan Pemerintahan 
(negarz) - guna mengembalikan 

ketenteraman masjarakat dan me 
njelamatkan negara. Atas ' perta 
niaan Mr. Sumitro mengatakan, 
bahwa sampai sekarang ia tidak 
melihat tokoh lain. — ketjuali 
Dwi-Funggal — jang mempunjai 
kemampuan dan kewibawaan un 
tuk memimpin negara guna me- 
ngemba'ikan ketenteraman' ma- 
sjarakat. 

Menjokong sepenuhnja pen 
dirian Pemerintah. 

Mengenai masalah Timur Te- 
ngah, Mr. Sumitro . menganggap 
sebagai suatu masalah jang sa- 
ngat penting dan genting: kalau 

maka bisa 
djuga membangkitkan peperang- 

bukannja tidak mungkin bahwa: 

Sesudah Masuknja Po- 
| hsi PBB Ke Daerah 

Terusan Suez 
DAVID BEN GURION, per- 

dana menteri Israel, dalam pida- 
to soo ag aa setelah 

tengah - Djum'at mengu- 

me bahwa Israel bersedia 
menarik kembali pasukan2 tenta- 
ranja dari semenandjung a 
sesudah masuknja pasukan? poli- 
si internasional (PBB) kedalam 
daerah terusan Suez, — demikian 

dikabarkan oleh UP. Pidato ra- 

dio itu diutjapkan setelah diada- 
kannja sidang kabinet 2 kali pada 
hari Kemis guna memutuskan 
langkah2 politik Israel selandjut- 

T Menurut UP, Israel oleh ada- 
Inja tekanan dari Barat dan Ti- 
mur “lebih baik melepaskan se: 
menandjung Sinai, jang telah di 
dudukinja dalam agresinja terha 
dap Mesir minggu jang lalu. Se 
bagaimana - diketahui, perdana 
menteri Israel tsb. pada hari Re 
bo jbl. telah mengatakan kepada 
Parlemen, bahwa Israel — tidak 
melepaskan wilajah Mesir jang 
'didudukinja. sekarang itu Y4 sua 
tu daerah jang menurut Ben Gu 
rion luasnja “hampir 3 kali 
Israel. 

(- Lebih landjut PM David Ben 
Gurio, menurut UP malam Dju 
maat itu telah mengatakan kepa 
da presiden AS Eisenhower bah 
wa baik ja sendiri maupun dju 
'yubitjara. pemerintah Israel lain 
nja jang berkuasa tidak mengata 
kar Israel bermaksud hendak me 
njatukan padang pasir Sinai jtu 
dengan Israel. 

Saran Golda Meir perundi 
ngan langsung Israel— 
Mesir. 

'Dalam pada itu menteri luar 
“negeri Nj. Golda Meir telah me 
njampaikan sebuah statemen kepa 
da sekertaris djendral PBB, Dag 
hammarskjoeld, dengan perantara 
an wakil tetap Israel pada PBB, 
jaitu duta besar Israel utk. A.S., 
Mordecai R, Kidron, Menurut U. 
P., sebagian dari statemen itu me 
ngulangi lagi saran? Israel supa 
ja pemerintah Israel dan Mesir 
mengadakan perundingan2 ' lang- 
sung guna mendjamin adanja sua 
tu perdamaian jang kekal antara 
kedua negara itu. Tetapi, kata 
-Golda. Meir kemudian, bahwa ia 
membuat saran2 tsb. — tanpa pra 
sangka — sebelum tuntutan pena 
rikan kembali pasukan2 (bukan- 
Mesir) dari bumi Israel. (Antara) 

Sudjarwo Djelas- 
ikan Suara Ab- 
fistain Indonesia 
Tbd Kn 2 Ttg 

DALAM sidang istimewa Ma- 
| djelis KT Hain pada tanggal 
8 Nopember mengenai masalah 

Sudjarwo Tjondronegoro membe- 
ri  pendjelasan tentang . suara 
abstain” (blanko) jg diberikan 
oleh Indonesia terhadap resolusi 
Amerika Serikat jang menentang 
ikut-tjampurnja Uni Sovjet di 

| Hongaria, Perlu 
empatbelas negara2  Asia-Afrika 
dan Jugoslavia telah memberi 
suara blanko. f : 

Sungguhpun ' mula2  dilobby 
PBB komentar2 pertama dari 
wakil2 negeri2 “Eropa Barat, 
'Amerika “Serikat ' “dan Amerika 
Latin, tentang suara ,,abstain” itu 
adalah keras, namun. setelah di- 
beri pendjelasan oleh Sudjarwo 
dan wakil2 Asia lainnja, maka 
wakilZ Eropa, dan Amerika ter- 
sebut kemudian merasa” lega. 
Suara ,,abstain” tersebut diberi 
kan, semata-mata karena resolu- 
si Amerika ' diadjukan “dengan 
amat tjepatnja, sedangkan waktu   an dunia. Oleh sebab 'itu IPKI : 

menaruhkan banjak perhatian pa 
da soal itu. Dalam menghadapi 
masalah Timur Tengah, IPKI me 
njokong sepenuhnja pendirian Pe 
merintah, dan menjetudjui pula 
ke keberangkatan Perdana Men 

New 

Ditanja pendapatnja mengenai 
peristiwa Hongaria, Sumitro me- 
ngatakan, bahwa IPKI sampai se 
karang belum dapat. menentukan 

dinjatakan, dan Wakilnja: Hardjomartojo dan sesuatu sikap sebab masih menan Menganuti politiknja sendiri, ta- 
tikan berita2 jang jebih “konikritpiemenentang dkut tjampurnja pi- 

sebenarnjagk S Debu AT alis $ Aa best pake air, shaik « « pdlitis, maupun 
tentang keadaan 

di Puntjak pada tanggal 20 Okto tu? terdiri dari K. Tjokrosudarmo | rita2 jang terdengar 'di «Indonesi 
ber jang lalu terdapat warga2 Ke dan para Ketua POMG S.R, Ketja 
radjaan Nederland, matan, 

sampai sekarang 
bersimpang-siur,     $ IA $ 

. asih, ,banjak ""!!iter atau" lainmj 

untuk memberi suara kepada re 
solusi itu terlalu pendek sehing- 
ya wakil2 negara2 Asia tersebut 
tidak sempat meminta  struksi 
sepada Perrsrintah mereka ma- 
sing-masing. 

Indonesia dengan djelas telah 
menjatakan penjesalannja berhu- 
bung den kedjadian2 di Honga 
Na, Indonesia bersimpati dengan 
keinginan rakjat Hongaria ' utk 

dalam soal- 

"Lain: halnja "djika. ada 

'sungka,  upatjara penjumpahan 
para anggota Konstituante. di 
Bandung itu. irlah Moh. Nesir 
(Masjumi), D. N. Aidit (PKI, 
Mangunsarkoro (PNI) dan Kiai 
Wahab (NU). Umumnia mereka 
ini belum bersedia memberikan 
keterangan detail mengenai kon 
sepsi masing2. 

Tak akan beigtu muluk hing 
ga seolah tak berpidjak di 
bumi. : 

Moh. Natsir menegaskan, bah 

wa pada umumnja dasar2 dari su 

atu konstitusi itu nistjajalah akan 
merupakan hal jang serba kema 
nusiaan. Konstitusi itu tidak akan 
begitu muluk2 hingga kita seolah2 
tidak berpidjak pada bumi atau 
melarikan diri dari persoalan jg 
lazim. Diantara konsepsi partai? 
itu -nistjaja tjukup titik-temu jg 
bisa dipakai untuk konstitusi itu, 
Demikian Natsir. D.N. Aidit me 
“ngatakan, bahwa dalam Undang2 
Dasar Sementara sekarang ini me 
mang ada pasal2 jang harus di- 
buang dan diganti dengan jang 
baru umpamanja pasal tentang 
masih: berlakunja peraturan2 dan 
undang2 lama. D. N. Aidit meng 
harapkan supaja Konstituante se- 
tjepat "mungkin menjelesaikan tu 

Sinai gasnja karena sangat mahal. Ma ann'a”, kata presiden Nasser. 
ngunsarkoro berpendapat, 
kalau Undang2 Dasar Sementara 
digunakan sebagai rentjana atau 
bahan pembitjaraan kiranja pem 
bitjaraan dalam Konstituante itu 
Itidak akan memakan waktu lama. 

rentjana 
jbaru. Tapi, demikian ,, Mangunsar 
koro, rupa2nja umtumnja - orang 
(pun tidak ada jang menolak Pan- 
tjasila umpamanja. 

Kjai Wahab menerangkan bah 
wa partainja pun mempunjai kon 

Isepsi dan mengharapkan supaja 
konstituante ini berlangsung dgn 

| lantjar. (Antara) 

hati naluri pendapat umum du- 
nia, kata preside, Mesir, ,.Nehru'! 
dari India, Presiden Tito dari 
Jugoslawia, Presiden Sukarno da| 
ri Indonesi, dan seluruh bangsa 
jang bebas semuanja mengutuk 
agresi itu.” 

Nasser "mengemukakan bahwa 

presiden Eisenhower Kamis j4. 

memperingatkan Israel, dan is- 

rael berdjandji “akan . menarik 

kembali pasukan2nja dari seme- 
nandjung Sinai. Peringatan sema 

tiam itu telah diberikan pula 
oleh PM Soviet Bulganin. Tapi 

pertempuran masih terus berko- 
ber: pertempuran ini bersifat po 

"lifik dan bersifat militer, mela- 

wan kelitiikan dan kelaliman. 
Pertempuran politik berarti pe 

meliharaan hak2 - politik Mesir. 

Menghadapi pertempuran muliter, 
vikita semuanja, rakjat Mesir, su 
deh bersiap  menghadapinja”. 

Mesir akan memelihara kedau 
latannia, den seluruh dunia ber 
diri dipihak Mesir melawan 

Mesir Tak Akan Be- 
tulkan Kembali'Dan 
(Bersihkan Djalan, 
. Pelajaran Suez 

Selama Masih. Ada Serdadu Asing” Dibu- 
mi: Mesir — Kata ' Naseer: Amerika Dan 

Kemerdekaannja 

hari Djunv'at ,bahwa Mesir sudah pernah sekali dichianati dan 

Mesir menghendaki perdamaian, tapi tidak akan menjerah”. 
Presiden Nasser mengutjapkan pidatonja dimuka hadirin di uni 
versitas ,,al Azhar”, Kairo, sesudah bersembahjang Djum'at 
bersama2 rakjat dimasdjid universitas jang sudah berusia seribu 

  

   

ir Dim" Perdioangan   
al Abdul Nasser menjatakan 

terulang lagi,. ,,Kita waspada, 

dipihak Mesir dalam perdjoangan 

kemerdekaannja. ,,Kita berusaha 

sekuat2nja, dgn segala daja upa 
ja, utk mendjauhkan «diri dari 

kengerian Perang Dunia II. Ta 

pi ini bukannja ' berarti bahwa 
Mesir bersedia mengorbankan ke 

daulatannja. Kepahlawanan Port 
Seid dan perlawanan jang diper 

lihatkan tentara dan rakjat Me- 

Sir berarti bahwa penjerbuan Ing 

gris-Perantjis ke. Mesir itu tidak 
mentjapai tydjuanri. 

Nasser mengemukakan bahwa 
menurut komunike2 dan pernja- 
taan2 Inggris lainnja, angkatan 
udara  Inggris-Perantjis '— sudah 
menghantjurkan angkatan udara 
Mesir. Ini tidak benar, kata Nas- 
ser. Diterangkan bahwa angka- 
tan udara Mesir dengan sengadja 
tidak dipergunakan dalam aksi, 
dan apa “jang menurut pihak 
Inggris-Perantjis sudah dihantjur- 
kan itu adalah "pesawat2, ter- 
bang” jang dibuat dari kaju. Se- 
terusnja ia mengatakan 

tempuran2 dari tangan tentara 

jang diambil oleh Mesir dari gii- 
dang-gudang sendjata  kepunjaan 
Inggris. 

Mengapa Mesir setudjui 
cease fire? 

Reuter seterusnja mengabarkan 
bahwa Ahmad Hassan  Gouda 
hari Djum'at menulis dalam ha- 
rian "al Djamhuriyah” dengan   agresi”. Dikatakan pula bahwa 

Mesir akan menolak setiap sja- 

rat jang melanggar kedaulatannja 

atau melanggar kehormstannja. 
,.Mesir bertekad bulat untuk me 

melihara kedautatannja, kemerde 
keannia, wilajahnja dan kemulia- 

Ditegaskannja bahwa Mesir ti 
dak akan membolehkan pembetu 
lan kembali Terusan Suez dan 
tidak pula akan mulai membersih 
kan djalan pelajaran. ini, selama 
masih ada serdadu asing “diatas 
“bumi. Mesir, biar seorangpun dju 
ga..,.Inilah saudara2ku setanah- 
air, sikap kita sekarang”. 

Berita UP mengatakan bahwa 

delam pidatonja tadi Nasser se- 
terusnja menjatakan bahwa Uni 

berkepala: ,,Mengapa Mesir setu 
dju mengadakan penghentian tem 
bak-menembak”. Dikemukakan 
bahwa walaupun umum  menjo- 
kong sikap Mesir dan walaupun 
angkatan-perang Mesir siap-sedia 
dan rakjatnja bertekad bulat utk 
menghantjurkan kaum agressor 
imperialis, namun Mesir berusaha 

sekuat2-nja pula untuk 'memberi- 
kan sumbangan sebanjak2-nja ke 
pada usaha2 guna memelihara 
perdamaian dunia. Inilah sebab- 
nja maka Mesir menjetudjui reso- 
lusi Madjelis Umum PBB jang 
menjerukan penghentian tembak 
menembak. f   

Sovjet dan Amerika Serikat ada 

  

' 

Pertempuran? Di Buda- 
—& “De 

itnja? 
       Unha 

Tentara Sovjet Perentahkan Perletakan Sen- 
djata Kpd Lawannja — 

Kelaparan 
RADIO BUDAPEST Djunrat pagi menjiarkan sebuah ko 

Budapest Terantjamg 

munike jang dikeluarkan oleh komando tentara Uni Sovjet di 
Hongaria, dalam mana diserukan supaja ,,demi kepentingan 
mempertahankan ketertiban Sosialis di Hongaria”, segala alat 
sendjata sudah harus diletakkan tidak lebih lambat dari djam 
17.00 hari Djum'at. Barang siapa sesudah saat itu kedapatan 
masih mempunjai alat2 sendjata, akan ,,didjatuhi hukuman 
berat”. 
Mengenai kendaraan2 jang me- 

ngangkut bahan makanan, komu 
nike tadi mengatakan bahwa de 
ngan idzin istimewa, kendaraan2 
tsb setiap saat boleh “berdjalan, 
Sisng atau malam. Seterusnja di 

perintahkan supaja buruh beker- 
dja kembali, dan 'barang siapa 

jang telah berkobar kembali dgn 
sengitnja. Kaum pemberontak 
Hongaria mempertahankan diri di 
dalam parit2 didjalan-djalan jang 
sempit dan berlikuliku dikota: 
lama Budapest dekat bekas ista- 
na radja2, dan meluntjurkan se- 

diketahui, bahwa 

mentjoba merintanginja, akan di 
djatuhi hukuman. 

Berita Reuter dari Belgrado 
mengatakan bhw malam Djum- 
at jl. sudah hampir tidak dite- 
rima laporan2 lagi di Belgrado 
mengenai nasib kedua pusat »em 
berontak di Hongaria, jakni di 
dekat Gyoer di Hongaria barat 
dan Pecs di Hongaria selatan. 

Keadaan di Gyoer kabur, se- 
djak Rabu jl. tentar, Sovjet jang 
diperkuat dengan 300 tank me 
njerang pusat pemberontak de- 
kat Gyoer. Sementara itu diteri 

pertempuran telah berkobar diko 
ta industri — badja 
(Kota Stalin”, jang oleh pem 
berontak diganti kembali nama 
nja mendjadi Dunapentele. na- 
ma lama), terletak ditepi sungai 

bag disebelah selatan Buda- 
pest. 

Radio Budapest: Pembe- 
rontak Hongaria mela- 
wan pasukan2 dan tank 
tank Sovjet di Hongaria 

Radio Budapest  menjiarkan 
hari Djum'at, bahwa sebagian 
dari kota Budapest terbakar me: 
njala-njala didalam pertempuran 

Abdul Nasser mengumumkan di 
muka tjosvong Radio Kairo hari 
Djum'at, bahwa sekalian negara 
Arab, ,,dan terutama Saudi Ara- 
bia, Jordania dan Syria”, telah 
menawarkan angkatan perang me 
reka untuk berdjoang ' dipihak 
Mesir. Tapi, kata Nasser, ia te- 
lah minta supaja rtegara2 Arab 
tsb. tadi djangan ikut serta dim 
pertempuran2 (melawan ' Inggris- 
Perantjis-Israel), agar supaja pa- 
sukan2 Arab djangan terpentjar 
sepandjang beberapa front. 

Nasser seterusnja menerangkan 
bahwa tentara Mesir tidak dika- 
lahkan oleh tentara Israel dise- 
menandjung Sinai, ,,sebab pada 

ma laporan di Belgrado bahwa! 

Stalinvaros ' 

  tgl. 31 Oktober jl. saja telah 
memerintahkan supaja pasukan2'   kita mengundurkan diri dari dae Nasser selandjutnja mengemuka- 

rangan2 terhadap pasukan2 So- 
vjet, kata Radio Budapest. 

Seterusnja disiarkan bahwa pa 
sukan-pasukan pemberontak ber- 
tempur melawan tank2 dan pasu- 
kan2 Sovjet di distrik-distrik I, 
II, V dan XIII. Di distrik XIII, 
suatu daerah perkampungan pe- 
kerdja, kaum pemberontak melun 
tjurkan serangan terhadap sebuah 
paberik badja. Tapi, kata Radio 
Budapest, wmilisia pabrik telah 
pukul mundur serangan itu. 

Pemerintah MHeongaria am- 
bil tindakan? penting utk, 
meringankan penderitaan, 
rakjat Budapest terantjam 
kelaparan, ' pabrik2 tutup, 
toko2 tutup, "gerombolan? 
bersendjata” menembak. 

Pemerintah Janos Kadar Honga 
ria mengumumkan dimuka tjorong 
Radio Budapest Djum'at pagi, 
bahwa ,,tidak ada sesuatu peme 
rintah jang kedudukannja sesulit 
pemerintah Hongaria sekarang”. 
Seterusnja siaran tadi menerang 
kan bahwa pabrik2 di Hongaria 
tidak bekerdja, — lalu-lintas lum- 
puh, ,,zgerombolan2  bersendjata” 
melepaskan tembakan2, dan. pen 
duduk ibukota, Budapest, sedang 
terantjam kelaparan. Musim sal- 
dju tiba. Seterusnja disiarkan bah 
wa “untuk meringankan penderita 
an, pemerintah telah ambil lang 
kah-langkah penting, terutama: 

“1. Segala pegawai jang sudah 

  

nempati kedudukan2 pertahanan 
ditepi Terusan Suez.” 

Dengan demikian, kata presi- 
den Mesir, Mesir berhasil 'meng- 
gulung ' tipu-muslihat komando 
Inggris-Perantjis-Israel jang  ber- 
tudjuan ' agar supaja kekuatan 
tentara Mesir djangan sampai di 
pergunakan. didaerah “Terusan 
Suez, melainkan ditempat2 lain. | 

Seperti diketahui, Israel mengo 
barkan agressinja pada tanggal 
29 Oktober jl. Angkatan udara 
Inggris-Perantjis tgl, 31 Oktober 
mulai dengan pemboman2 mere- 

ka terhadap Mesir, dan permu: Isama sekali dilapangan 
laan bulan November mendarat- Isional, dimana suara rakjat. me- 

nentang agressi jang litjik dalam 
mana Mesir mendjadi korbannja,” 
Demikianlah al, kata 
Nasser, 

kan pasukan2 pajung jang kemu- 
dian disusul dengan pasukan? 
tugas istimewa, di Port Said, 

  

Kearah Pakt 
Baghdad Tan- 

—pa Inggeris ? 
» KEDUTAANBESAR Mesir di 
Teheran Djun'at — menjatakan 
penghargaan atas pernjataan ,,sim 
pati jang tulus ichlas dan setia- 
kawan” jg telah dinjatakan oleh 
iran terhadap Mesir, dan bahwa 
Iran telah mengutuk agresi Ing- 
gris-Perantjis-Israel. Kalangan jg 
patut dipertjaja mengatakan bhw 
'Yran-Turki Irak dan Pakistan, 
anggota2 Paki Baghdad, pada ha 
kekatnja mengantjam akan men 
djauhkan diri dari persekutuan 
dengan Inggris (djuga anggota 
pakt ini), karena agresi Inggris 
terhadap Mesir itu melanggar 
azas2 & tudjuan2 utama Pakt 
Baghdad”. (Antara). 

  
  

bekerdja pada tgl. 1 Oktober j.., 
telah diperintahkan supaja beker 
dja kembali, dibawah pimpinan 
pembesar jang paling tinggi usia 
nja ditiap2 kantor: 2. Tak ada se 
suatu dewan, baik dewan nusio 
nal atau dewan revolusioner, jg 
berhak memetjat atau mengarg- 
kat pegawai2. "Dewan2 ini hanja 
boleh mengadjukan andjuran2 ke 
pada pemerintah, .3. Segala ana- 
sir reaksioner dan Kontra-revolu- 
sioner akan dikeluarkan dari de- 
wan2 tersebut. Ditegaskan pula 
bahwa dewan2 ini hanja berhak 
memberi nasehat2, bukan hak2 
exekutif: 4. Segala pegawai jang 
pada hari Sabtu tgl. 10 Novem- 
ber belum bekerdja kembali, akan 
dianggap sudah meletakkan djaba 
tan dan sama sekali tidak dapat 
kembali memegangnja: 5. Dewan 
menteri Hongaria telah mengang 
kat Gyorgyi Csanadi sebagai ko- 
misaris. pemerintah urusan  peng- 

. angkutan dan PTT, Tugas istime 
wa: mengatur keberangkatan -be- 
ribu2 gerbong barang ' ke Buda- 
pest, jang dewasa ini ada didekat 
tapal-batas2 Hongaria—Sovjet— 
Tjekoslowakia. 6. Dalam tempo 
24 djam sesudah dikeluarkan pe- 
ngumuman ini, segala toko dan ke 
dai di Budapest musti sudah bu 
ka kembali. Kalau pemiliknja 
atau pemimpin perusahaannja ti 
dak ada, rakjat harus memilih: di 
rektur-sementara untuk mengatur 
pendjualan barang, 7, Rozsoe 
Nyers diangkat djadi ketua pani 
tya pemerintah jang bertugas me 
nilik perbekalan2. Demikan Radio 
Budapest. 

Radio Budapest: tak be- 
an ag kana kabi- 
net Imre Nagy ditangkap. 

Radio Budapest Djam'at ani 
membantah berita bahwa para be 
kas menteri kabinet Imre Nagy 
telah ditangkap. 

-Nasser: Negara? Arab Diminta Dja- 
ngan BertempurAgar Pasukan' Arab 
Djangan Terpentjar Di Bbp. Front 
PRESIDEN MESIR Djamalrah itu dan supaja mereka me- kan bahwa "sasaran terutama 

kaum imperialis ialah “Terusan 
Suez,” Dikatakannja bahwa Du- 
nia Arab malah mendjadi lebih 
kuat,  sedjak  Inggris-Perantjis- 
Israel setjara  chianat mengobar- 
kan intervensi bersendjata di 
Mesir. 

Pemerintah Inggris dan Peran- 
tjis sungguh telah bertindak se- 
bagai pendjahat2 perang tulen, 
dalam “mengobarkan “peperangan 
jang banjak menimbulkan korban 
njawa | terhadap” rakjat Mesir, 
kata Nasser, ,Inilah sebabnja 
maka pendjahat2 tadi terpentjil 

interna- 

Presiden 

  
bahwa- 

apa jang telah hilang dalam per- , 

Mesir, telah diganti dengan apa 
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a Dan Tjara Kerdja Seperti || 

Sekarang Ini: Kata Natsir — || 
mori. NATSIR berpendapat, bahwa jang penting lebih 

i sekarang ini 

   Demok 
Alat'Utk." 
rakat Jg. 
. Tjeramah ea Dihads 
'. siswa2 — Kita Djanga 
Demokrasi2 Manar, SEL 

Maupun Eropah & 
, DALAM TJERAMAHNJA ea an 

i mahasiswa Bandung digedung “Varia bari | aa 

  

Pa Maa Pe Diangan Bingung! | 
Nonah2, Njoajah2) dan Tuan2 Pilihlah sejalu ini Anggur 

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

dan Kuat Badan ini Anggur ada 5 Matjam Jalah : 

Laki2 

terletak pada 
BAIK.      

Djuga sedia : 
LASBRIL 

merk WILSON USA. 

OpTicAL stores 

fit Sedia tjukup : 
'MONTUUR2 model baru, Ea
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menghadapi | unan- 
Pa aa, bean ri gan engan dye 21 melak ialah suasana. dan Gaga | Kena Baba walaupun dineseri ini Wanita 

ak | U : in LI) djatuh hudjan emas antuan sa mengalir 
Suneguna, Pen Na kita sekaran Aam, | daa bilangan miljard, walau dengan rentjana sekian tahun Hamil 
Hear Mana masjarakat Peer ng. Aa Jantiar. Tie | Sekalipun, kita toch tidak akan bisa membangun, kalau suasana 
atkan, m: isa Pa an 'ie| dan tjara bekerdja kita : 1g tidak disehatkan dulu. Beranak   Moh. Natsir Kaah malam ber mula2-nja kita tak pernah me- 

bitjara pada resepsi pa 1 Ipikannja, maka sekarang te- 
ulang tahun Masjumi Djawa Balah mendjadi hal-hal jang diluar 
rat ke-li dan pandang Ia dugaan. Bukan rahasia lagi se- 

ar 

ramah Presiden Sukarno ini dipergunakan untuk menaok 
lagi hosii2 kundjunga uj 1 ke ANnar ia Serikat Can Uni Sovjet| 
Laga, pa waktu jang Ian Ban keing nannja untuk membubar. 

an partota 

Laki dan Wanita      
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Trima recept Dr. | 

    

  

   

  

  

  

  

  

    

ha Dalam hubu dgn Konsti-|mandangan jang pandjang bagian dari kita hidup mewah Opticien 
Tg t 2 ni jang, ak datang en Talang gk jang : uh #berlimpah-limpah sedang. sebagi- Priksa mata gratis. TAN PING KHUN 

| Re solusi It Phangunan barus, ani can 3 mp Kata Natsir setoran, : kita An ana u ra & ee naya aan 
PA UAS 7 Paniai Yoon and tegasnja rak | sekarang mempunjai banjak ren karena “kita e Sa Pn 1 At sendiri harus menjusun o:|tiana dan gemar menghadapi ba ena kita sangat mengharap 

Tentang don ngaci ts 3ramnja dan rakjat Bai ie ha|njak soal, tapi satupun belum, be |kan keuntungan besar dan Mega K A U M W/ A N I T A 
LN “us, meajelenggarakannja. Konsti |765- Suatu persoalan belum selefdari kemerdekaan. : 

DALAM sidang. dna Ma: usi jang akan datang itu tidak sai dihadapi, maka sudah. pindah | Disamping itu kita terbentur Untuk JAPONNEN, : TRAPLESS, BUSTEHOUDERS, CORSET- 
Gils Umum BB: aa -agja h arus mentjerminkan segala kepada soal baru lagi, sehinggu pada soal "tanggung-djawab” ig ITEN, BADCOSTUUIN S dengan pasyorm jang bagus! 
salah Hongaria” malam Djunrat 'al “jang merisenai Ketata-nega- achirnja timbul banjak soal ig Ikampaknja tidak dihadapi dengan |Datanglah di: 
Jas vita saia Leonardo ' -aan kita, tetapi djuga harus men 17 bengkalai. Kemampuan bangsa kesungguhan. Diharapkannja su- : - " 
mengaaukan 5 (: “ebiasi Ijadi  fundamen pembangunan: 2g Lane Pr itu H Ipaja kita semua djangan lari dari | MAISON w 8 L L Y 

Cuba.| sresiden katakan sefandjutnjas SO 200, SETATREG FArP dari per-Nbersoalan2 jang pelik itu tapi 1. ato Maba pemerin , 

krian, Passian dan Yeru,. jang 

berisi tuntutan? - jang 'bertalian 
dergan masalah tsb. Isi Dan 
tadi jalahg 0x 

. Pasukar? Soviet, pg se- 
3 ditarik ken dari wilajah 

Hongaria: & Manja Umum | 
PBB supaja memberikan I bantuan 
dalam menjelenggarakan pemili- 
han umum jg bebas. ? Hongaria: 
3. “Tempatkan pasukan - polisi 

  

PBB di Hongaria: 4. Sek-djen. 
PBB Hammarskjoeld selekas 

mungkin memberikan laporan me 

ngenai hasil penjelidikan keada- 
an di Hongaria. 

Wakil Italia mengadjukan re- 
solusi tadi se  Hammars- 

kjoeld mengadjukan permintaan 

supaja pemerintah Hongaria mem 

perbolehkan rombongan  penin- 

djau PBB untuk adan ke- 

adaan di Hongaria. , 

Snak, mengenai Hongaria ini 

ditandiukan hari Djum'at. Da- 

Im sidang ini seterusnja telah 

»pahwa, pere uburan partai2. tidak 
eren “Oran dergan adjaran? Is' 
am, sb jatanja, waktu zaman 
ja Nabi Rihana s.a.w. dulu 

tidak terdapat partai2: jang “ada 
ialah hanja ansor2 dan muha- 
djirin2.. Mereka itu merupakan 
3olongan? dan bukan partai2 ig. 
mempunjai pendirian politik atau 
I:deologi. Sesudah zaman Nabi 
tu timbulllah beberapa mazhab2. 

    

Ditegaskan oleh Presiden lagi, 
bahwa penguburan 'partai2 itu 
tidak bertentangan dengan de- 
mokrasi. 'Tudjuan kita adalah 
suatu masjarakat jang adil dan 
makmur dan demokrasi adalah 
sekedar alat untuk mentiapai 
adjuan itu. Demikian Presiden. 

Sesudah membentangkan  tjo- 
rak-tjorak demokrasi dibeberapa 
negara Eropa Barat, Amerika 
“Serikat dan Eropa Timur, maka 
Presiden katakan,  djanganlah 
kita terlalu silau kepada demo- 

  

     

  

soalan baru, untuk kemudian di     

  krasi2 itu. Tidak perlu kita meng 
copy atau meniru demokrasi2 
tsb., karena demokrasi itu men-   berbitjara pula wakil2 Birma, 

Laos. Indonesia, - Muang - “Thai, 

Sepanjol dan Ecuador, jang me 
tjerminkan keperibadian engan? 
itu sendiri. 

harus menghadapinja sebagaima- 
na  mestinja. untuk mengatasinja. 
Kembalikanlah soal itu kepada 
pokok soalnja dan djangan hanja 
melajai gedjala2-nja sadja. Nat- 
sir menjerukan supaja kita semua | 
menimbulkan kembali idealisme 
dari 5 tahun -pertama waktu 
menghadapi Belanda setelah 1945 
itu, jaitu idealisme jang sekarang 
makin kab Pa 

Rekord d Balon A. s 

tinggalkan lagi tanpa penjelesai 
an. Inilah sebagian dari peniaku 
bangs, kita, jang  menjebabkan 
timbulnja kegelisahan dan rasa 
tak puas dimana-mana. 

“Penderitaan dulu dan 
sekarang, kembalikan 
idealisme dulu. 

Djuga dibanding-bandingankan 
nia penderitaan diwaktu S tahun 
pertama setelah 1945 dan ' nen: 
deritaan sekar ini. Diterang- 
kannja, bahwa alam masa per- 
mulaan revolusi itu orane2 d' 
Djakarta dan ditemtat menu» 

Rancusari 21 — Semarang. 
TANGGUNG MEMUASKAN. 

  

Ishak Bakar 
DENGAN 

Ta Ra RL Ta LL LL Le 2 

TELAH MENIKAH: 

. S. Fatimah Rachman 
MAKASSAR : 9 NOVEMBER 1956. 
Te TA LL RI 2 LL LL LL 

  

sian setelah mendiual senreinis 
baru bisa makan, tetapi orang? 
itu gembira. Sebaliknia sekarang 
rasa tak puas muntiul dimana- 
mana dan kegelisahan meliputi 
semua lapisan. 

Menurut Natsir, memang biasa 
tiap bangsa jang baru merdeka 
selalu mengalami saat2 jg meng- 
gontjangkan. Apalaai baai kita 
iang dimasa ini sering sekali me- 
ngalami kediadian - dan hal-hal 
jang aneh disekeliling kita, Kalau 

Jang Baru 
Tinggi 76.000 Kaki 

ANGK. LAUT Amerika Seri- 
kat di Rapid City pada hari Ke- 
mis telah menaikkan balon dgn 
ditumpangi oleh 2 orang, djuga 
dari A.L.-A.S. ' Menurut ketera- 

| ngan balon ini berhasil Pena 
djarak setinggi: 76.000 kaki, dan 
ini 4.000 lebih tinggi daripada 
rekor jang telah tertjapai ketika 
1935. 2 orang tsb. adalah kapten2 
Malcolm Ross dan Morton Le- 

  
  

Persiapan? Untuk vi. 
“Dalan hubungan ini UP dari 

A.KASOEM 
Perusahaan Katjamata jang paling besar di Indonesia dengan 

  

  BISA DAPAT BELI DIANTERO TOKO2, WARUNG2, DISE GALA 
PLOKSOK SELURUH INDONESIA. 

  

DATANG BULAN 
TERGANGGU 

Sakit peranakan, dsb.-nja. 

Datanglah bitjara dengan 
NJONJA GOUW 

DEPOK 20 Telf, 791 

"endjait 21 

,ATMODJO“ 
Djl. KAUMAN 37 SEMARANG 8     

nurut wartawan AFP semuanja , 
Polisi PBB tjabang2nja di: 4 :tempat jang. sama mengabarkan   .menentang tjampur tangan ber| | Kita harus bisa mentjiptakan 'selandjutnja “bahwa Balon. tsb. DIAKARTA —- ” “Tjikini Raya 16 

" pdjata jang dilakukan ne Sov Keperibactam Ketu Mba. Degan Berdjalan Lantjor eU besar dan diisi dengan BANDUNG — Braga 21 
- di Hongaria”. kian Presiden jang selandjutnja — PERSIAPAN2 untuk pasukan | Helium (gas) jang dibekukan ke DJOGIA — Tugu 62-64 . 

kan mengulangi andjurannja utk me" kepolisian internasional jang per- | tika dibawah. Antara 2 orang Tjabang SOLO mulai 1 Nopember akan penegak dan di- | 5 
Menon dari India mengata AN hewdakan investment of human tama2 didunia, jang diduga akan tsb. dengan tanah dihubungkan pindahkan ke: : | “| 

dengan radio. Setelah balon itu menapak djarak setinggi 40 ri DJALAN SLAMET RIJADI 164. 

bu kaki ketjepatan meninggi ber : ! | 
mpg pegagan ang 

tahwa India mengutuk pemakai- 
zn kekerasan oleh suatu negara 
asing dengan urusan? dalam ne 

skilk, material investment dan mulai masuk ke Mesir ,,dalam 
mental investment. Ini adalah se djumlah besar” dalam waktu 10 
suai dengan apa jang dilihatnia pari ini, hari Djum'at berdjalan 

geri Hongaria. ,/India tidaklah 
netral, apabila kebebasan manu 
ia dipertaruhkan”, kata Menon. 

dinegara-negara Eropa Timur 
dan terutam, di RRT. Presiden 
berpendapat," ibahwa rentjana 5 
tahu, Pemerintah sekarano bes 

dengan lantjar di New York, de- «5 membuang sebagian  perleng- 
mikian dikabarkan oleh Reuter. kapan2, tapi balon meninggi te   Pesawat2 terbang raksasa jg akan rus. Berhubung adanja isjarat ke 

kurang sehingga mereka terpak NMR peang ng : 
| 

' Medjallab2 Luar Neord Untuk 
beroperasi dibawah pengawasan adaan darurat, maka dikirimkan 

mulai dengan me- pesawat? terbang untuk memerik 

pasukan2  kepulisian sa dalam lapissn udara mana me 
reka ada. Kefjepatan meninggi 

Tahun 1957 
— Masih menerima langganan madjallah2 
HIBURAN dan PENGETAHUAN UMUM 

Permintaan supaia sudah pada kami sebelum tgl. 28 November '56, | 
Meteran pada: 

SAMPURNA BOOKSTORE 
Pe aaak Salim 40 — Semarang. 

Seterusnja ia menjatakan | harap- 
en #gar URSS mefgksanakan'mak 
sud jang sudah diumumkanaja, 
jaitu mtriarik kembali pasukan- 
pasukannja dari wilajah Honga- 

«ria dan, supaja Hongaria meng- 
idzinkan kedatangan» rombongan 

penindjau. PBB. (Antara). 

tum meliputi keseluruhannja dan 
"menghendaki. suatre' overall plan PBB. akan 
aa jang pa Tuas. Me De- Tan A9 ai 
mikian tjeramah Presiddn. dige- PBB jan rtama am waktu 
dung Varia Bandung jang me 5 made San demikian menurut sum- makin berkurang setelah ditjapai 
pat kundjungan besar dari para | ber-sumber di PBB. pik tinggi maksimum dag “ntar 
peladjar dan mahasiswa. . ..— beberapa menit ditjatat tingginja Kanada, India, negara2 Skan menuru, sampai hanja. 62.000 

dinavia (Swed ia, Norwegia dan kaki. 
(Antara) Balon tidak terkendalikan sete ! (Denemarken dan Pakistan) akan ' 

  

  

  

  

  

Te Imenjediakan: Tapa Pe na Nag djarak saing 2 Ai 
perang ingga meliputi djumla aki. dan penerbang2 ber | a & 1 99 "Is orang, demikian di- usah. mengendalikannja kemba- | Pertjet “x kan t 3 'enerbit »BTTANA" Jatayan laring Sein pa ti Gengan Bean, menern MARILAH BELANDJA DISINI : 

1 epodang - Telp. Djo nja dipero ar 1 “New 1an2 “mereka iwartaKkan selan DJURNATAN No. 36 
Saha ARANG |York, bahwa PBB hingga kini te djutnia bahwa balon jang terle Toko ENG A TELP. 2027 - SEMARANG 

'lah menerima tawaran2 resmi pas dari pengawasan setelih men Perwakilan: 

  

  

    
  

  

  

    

    

  

PENEMIT DIAMBATAN NV.  Ganewan Prvitadisong Ta Batan et Cena an dna... YAKANG? JANG MEMUASKAN DENGAN “ori ti DJAWA TENGAH. Mebosari TV/IS Seting Pena Se na Ne an ae pene ga HARGA MELAWAN! Original Eguipment On Most British 
2 Sovjok, Jaa Heboh, sen tapi bagaimana achirnja be 5 Ba nina aa ng, Be Gs. Rp. eng C A a T k 
(Rumania dan Jugoslavia um - lagi didapat keterangan2. . N English linen . ,, — 

(Antara) . ' anne 3. Anson sport shirt mode Arrow tropical No. 5100 ,,  45.— ars. n TUCKS 3 

“Pamit KE PIND A UAN saran — ms 4. BISON SHOES harga biasa Rp. 75,— didjual obral ,, ' 60,— MANUFACTURERS and TRADERS INCORPORATED 
MINGGU -PAGI 2 DESEMBER 1956 5... KEMEDJA Mix Sanforized Stijve boord No. 2100 ,,  40,— Djalan Hajam Wuruk 4 — DJAKARTA 

Berhubung kepindahan kami jang setjara mendadak, maka karena LM.S. SINTERKEAAS-RACES : 6. KAOS BLONG Tjap DJANGKAR Hongkong ,,  11,— . Phone Gbr. 5545. 
mendesaknja waktu dgn. perantaraan ini kami minta berpamitan Lomba Balap di Stadion untuk SCOOTER. SEPEDA | 7. LAMPU STORMKING merk SOLAR ........ 2 Ojak 5 aa 
dari Teen Manan alan dan. kawan2 di Semarang. KUMBANG, OTOPED dan SPEDA ! 8. Kemedja Nyro harga umum Rp. 30,-didjual special ,,  21,— 

&. Free for All untuk Scooter (max. 150 co), 9. TOKAYER, MALAGA, INVALID PORT No.1 ,, 10,— 
Dark Bana ser pra ep Oa Sepeda Kumbang (max. 50 ce). 10. WHISKY, BRANDY, JENEVER No.1 ...... » 15,— 
B ANDUNG c. Na ” Otoped tak bermotor untuk kanak2 prija/wanita ber- 11. OBAT KUKUL, PANU, KEMIRI OLIE ,,Ansco” ,, 2.50 e 

saga BA NIP ENG ang. amtor 6 s/d 10 tahan, 1 12. KATIAMATA RAY BOW & biasa Ro. 250 diobral ,, 115.— n Kk 
— 3 2 Puan 
AA ATA LUT & an Hita Petani Pe nu 2 kan. KWALITET CT, MELEBIHI 

3 1 Pk | : 1 SEPEDA KUMBANG seharga Rp. 6750,— 

“ CURSUS — KILAT a | 8 Hadiah Pertama untuk diuara Kumbang : TINTA LAIN JANG PERNAH TUAN PAKAI! 

'& 1 SEPEDA KUMBANG seharga Rp. 4500,— 
-     

        

  

        

RADIO — MONTEUR. ia £ Hadiah Pertama untuk djuara Otoped: - Pa » 
“ | £ Ta a OTOPED berharga (prija/wanita). N 

| adiah Pertama untuk diuara Sepeda : “ Sam poerna ||- 1 SEPEDA Baharu. " “ 
- Ten pendaftaran untuk Scooter .......... Rp. 25,— z i 

Dil. Gadja mada 19. » Sepeda Kumbang Rp. 25,— , ah 
5. | : "ODtopedradi Puki Rp: 10,— t 2 

Menang, akn pendataan ILM.S., Djl. Imam Bondiol 188 | ji - M.S., Djl. Imam Bondjo 5 2 2 5 - 21 
PLOEG - BARU akan dibuka tgl. 18 Pebruai 1957. Toko Larees, Djl. Bodjong 23a, Tilp. Smg. 1539. Se ne ant SERWARNA fi 

Kranggan Motor Coy, Kranggan-Barat 130. P. 
OH TJIEN GIOK, Bendahara I.M.S., PA AN Lamanja 2 “baslat. Hari les Senen — Kemis dj. 5 — 7 sore. 

Djika tidak berhasil, dapat mengulangi dengan Gratis ! 
Mintalah keterangan . Djl. Gadjah Mada 19 Semarang. 

Djl. Mataram 488. 
Para peserta dari luar kota mendaftarkan pada Toko Larees. 
Semua pendaftaran dilakukan” dengan membajar uangnja 

Dalam sementara itu Ouink betul 

memberikan hasil jang paling baik 

dalam pena? Parker, ia djuga akan 

Inginkah     
    

  

  

  

  
Guru. Pemimpin Umum : pendaftaran. Penutupan pendaftaran 30 Nopember 1956. Tuan, Njonja dan Nona tida tergantung dari lain orang ? 

h 2 Mer IKATAN MOTOR SEMARANG IM.S. Bladjarlah mengemudiken Tuan, Njonja dan Nona punja d & 
Lai aa HwI JOESOEF SOEGIANTO. . TR AR Kesenaa ea ek datila sekolah mengemiulikan ' ena Pera ari setiap 

Gea kendaraan motor jang dapet dipertjaja tentang pladjaran- As merek pulpen jang lain, Park 

SI BA NET W BERTUNANGAN : nja dan servicenja. Sa Un Apa sebab? Oleh karena Parker 
————— aa di — Bai Ih. Sudharti Wignjorahardjo pi SETEKANDALEM 15 Tuan, Njonja dan Nona dapet pla- Ta Maa Ouink satu?nja tinta jang mengan-   
  

  dung soLv-x. 
SOLV-X adalah pembaharuan 

jang eksklusip dari Parker untuk : 

tinta jang selain ta” melekat dan 
ta” tersumbat. lembut dituliskan 

selalu membersihkan pena. 

Tiobalah kini Permanent Ouink jang telah diperbaiki 

dan jang ta" dapat dihapuskan, 

S. Darwadi Mintardjo Oa jang memuasken dan ditanggung sampe dapet rij- 
ewijs 

Kamp. Kaliwiru 454a 

Djl. Dr, Wahidin 181 | 
Semarang, 10- 11-56 

S3 INI x 

3 . Didjual: 
DE SOTO truck model H, 

: 1956, 
DODGE & DE SOTO 

pickup 1, & 1 ton '56, 
DODGE & DE SOTO 

g a30 srona Oole-chassis "56, 

AS" SAWERIGAI : ioncar 1954, 
: UNIVERSITAS SAWERIGADING SEMARANG A Stationcar 1 | 

2 1. ' DJL. IMAM BONDJOL 186 ' 
Oa PRESIDENT CURATOR SEM AYANG, 

Mn oa 1 SEMARANG, | 

  

aa em uno 

    

  

  

Ta 
N
S
 U
U 
ag

 

Alamat Jang Tak Asing Lagi !! 
Untuk wanita jang berkonde, kami achli/speciaal keriting rambut 
pandjang dengan ombak2 dan krul2 besar, dikerdjakan  setjara 
modern, sampai dapat dikonde kembali, dengan toestel jang ter- 

“baru (tidak merasa panas). 
Untuk rambut pendek dan anak-anak ketjil short-wave model2 
jang terbaru. (A LA DANDY). 
an kulit muka, hilangkan djerawat, vlek2 dengan bestraling 

BARU TERIMA: : 
Obat krul Helene Curtis. 

Maison , MARINA” 
RANDUSARI 21 — SEMARANG 

Er "1 

Onink .... satu?nja tirra “engan SOLV-X « » « dibuat oleh 

Parker. nama jang telah terkenal diseluruh dunia 

uantuk alat? tulis menulis 

Perwakilan Paberik: LAWSIM ZECHA & Co. N.V. 
Nusantara 9 (atas) — Djakarta 

   

  

BAHWA" KULIAH HUKUM PRIVAAT BESUK SEN 
RIKAN OLEH Mr. L, J. KREMERS. HARAP DIPE 

  

  
@1-12-1           

  

  

  
ema - La 1 Taman — - a 

  

    

  

MINJAK RAMBUT 

COLIBRITA 

POMADE 

COLIBRITA 

KELONJO 
COLIBRITA     
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Te 

  

  

. “DJAGALAN”. 5.79. (seg, umik| ch 

  

    

   
Si S1 

FI   
  

Na anta Na aa Kl On DP 

    

» Lelaki nona Tempe nol An alolaan ON 

(penasis Pesra MAKAN, HIDANGAN ) 
| TERACHIR YANG LEZAT PAN SEGAR | 

  

PT... 1 K9 . 

“Utjapan Terima Kasih 
1 Dengan ini kami mengutjap terima kasih atas doa restu jang 

2/Nj/Sdr telah limpahkan kepada mempelai berdua dan keda- 
angan Pt/Nj/Sdr pada hari pernikahan anak kami pada tanggal 
15-10-1956. . y 

Tak dilupakan pula kami utjapkan beribu2 terima kasih atas 
segala bantuan/pemberian tanda-mata/karangan2 bunga pada hari 
serkawinan tsb, $ 

     

     

Hormat kami, 

Karim M. Doerjst dag, keluarga. 
Djalan Merapi 12 - Semarang. 

| AN $ : P3 

PENDIDIKAN HARAPAN 
Kp. Batik Tengah 488 Semarang, 

jalai pendidikan Vak Radio untuk djurusan : . 

aa 2EPARATIR — RADIO: Dibuka tgl. 2 DESEMBER 1956 tiap 

6) « YINGGU PAGI djam 8.00 — 11.00, uang kursus Rp. 25,— tiap 

sulan, Lama peladjaran teori & praktek 6 bulan. Peladjaran  di- 
'1tamakan praktek reparasi radio. Semua alat2 radio & pengukur 
lisediakan oleh sekolahan, peladjar tidak usah beli. 
Mulai sekarang menerima pendaftaran dgn. uang pangkal Rp. 15, 
sada alamat diatas. Ikutlah beladjar ditanggung berhatsil. 
MONTIR — RADIO: Sementara tidak membuka rombongan 

2 -aru, waktu telah terisi semua. 

  

  

     
  
    

    

P PN asu : s 

DJAM UTK, PESAN TEMPAT: 
"Lux" - ”Grand” ? Thom — 

pa ubabai. Lamo 
  

"Rex" 2 "0 3. a” : O—12,— £ s 

Gris - Indra - Royak 10.—11,— Kn   

"REK" 3 Toe Ion MA AU) 
Ginger Rogers - Van Heflin 
Gene Tierney - George Raft 
"BLACK WIDOW" 5 
CinemaSce»e - Technicolor a 

. 

"GRIS" 35 Tata ACA th) 
L. Barrymore - Yan Johnson 
Ava Gardner . M. Maxwell 

"THREE .MAN IN WHITE” 

  

  

"ORLON” 445-7.-9.15 (17 th) 
EXTRA: INI SORE djam 2.30 

(Widescreen) 
Ciark Gable - Lana Turner 

Victor Mature (Color) 
"BETRAYED” 

  

"LUX" 445-7--915 (17 th) 
EXTRA: INI SORE djam 2.301 

  

"GRAND” 5.00-7.15 -9.30 
EXTRA: INI SORE djam 2.45 

(CinemaScope) 
Frank Sinatra - D. Reynolds 
David Wayne - Celeste Holm 
"THE TENDER TRAP” 

(M.G.M:s Color) 

  

TINGGAL INI DAN BESOK 
MALAM PENGHABISAN: | 

"ROXY” 5-715-930 (s. um.) | 

  

  

   
u | ajahnja memandangnya 

sebagai ORANG JANG / 
! BERHASIL! 

PIA -SE WA (6 tchun) 
Suatu matjam pertanggungan jang memberi ke- 
bahagiaan sebesar-besarnja karena memberi dja- aa 

minan anak? Tuan, agar supaja mereka dike- 
mudian hari mendapat pendidikan sebaik-baiknja 
dan kelak dapat mentjapai kedudukan jang lajak 

sebagaimana jang mereka idam-idamkan. 

PT. PERTANGGUNGAN DJIWA 

TA inn 'PENGASUH. 

  

ATA 
RAYA KREKOT' BUNDER 22 

Pa AKA EA RAK NU CIN SAN 

  

  TA   

BARU TERIMA: 

  

Porto : Rp.1,50 
ana ema 

KE DJURUSAN : 
KETJANTIKAN ...... 

Disamping wusaha2 lain untuk 
memperindah diri Njonja 

, memakailah 

i s Djamu Sorga 
Djamu ini membawa kebahagiaan, 
karena ketjantikan badan Njonja 
selalu tinggal muda, seger, dan 
"menarik, berkat tjampuran bahan2 

  

  pilihan jang terkandung didalam- 
nja. : 

1 doos Rp. 17,50 

AU 

DJL.RADEN PATAH 129 Tiip.6i 

AULIA NK   

  

dan ' AGEN-AGEN diseluruh 
tempat.   

KUNDJUNGILAH PERTANDING AN SEPAKBOLA 
. BESAK dan MAHA BESAR! 
  

" MASUK FINALE. 

FINALE MEREBUT KEDJUARAAN MOBBRIG POLISI INDONESIA TAHUN 
1956/”57 ANTARA 3 KESEBELASAN MOBBRIG SELURUH INDONESIA JG 

PADA TANGGAL 16-17-18 NOPEMBER 1956 (MULAI DJAM 16.15) DI 

  

STADION SEMARANG 

  

Baby Naaz - Rottan Kumar | kt 5 aja dad - DHARMA- NASIONAL BAIA MASUK: (Penggosok Sepatu) 
3 : : MARIA TE BAR aon anna Rp 3— 
NT An SA en FRIBUNE' TIMUR ON EP 

- BERDEN ki nan NN gn 2.50 6 Djakarta: Metropoleflat 2B, ANGGAUTA? POL/TENTARA/PSIS .. ) 3— PP Pa 
KAT Sa page if) Djl. Diponegoro. tilp. 1061 Dng. / 

Ki Pep 3 Bandung : Dil. Djawa 1. : € 
Nana Denga Nana Oo” Semarang : Djl. Mataram 16. SEGITIGA ANTARA: 

Surabaja Djl. Pemuda 1 19 NOPEMBER 1956: X-P.OP. Djateng — PERSIB BANDUNG 
  

"/NDRA” 5.709. (seg. umur) 
Bing Selamet - Aisah 
Mariam Martini - Bissu 
"DJUARA SILAT”. 

- 

Palembang : 

Medany- 
  AN KE 23 h & 

4 & 

  

Yuk Lin - Li Yen Tsing 21 1 
”"AY LOK LIU LANG :     (podjok Pjl. Simpang Dukuh). 

Djl. Niaga Dalam 4. 

N OHARMA NASIONAK-UNTUNE O-JAMINAN: SEMPURNA 

20 NOPEMBER 1956: XI-PERSIB BANDUNG — 
21 NOPEMBER 1956:XI-P.O.P. Djateng  — 

XI-PERSEMA MALANG 
XI-PERSEMA MALANG 

  

  

    1007, Color (Tekst Indon.) 
  

Kl Para Lengganan Jang. Terhormat, : 
. (20 MG eni 1 DD 1 ni PA RASA e: 3 

K Mn ERA £ K » Penta 4. AMERICAN SALON, Pekodjan 63 — Semarang 
: Djan gan AW atir HOTEL "SAMUDRA", Djalan Dr. Tjipto — Semarang 

PERSEDIAAN KAMI OBAT2 DALEM- MAUPUN LUAR NEGERI SERBA TJUKUP. . 
BAHKAN ADA DATANG LAGI OBAT2 BARU BIKINAN LUAR NEGERI JANG SUDAH 
BANJAK TERKENAL. HARGA2 TETAP MELAWAN !! 
ADA .DJUGA: 

£ BARANG2 DARI KARET SEPERTI HOSPITAALLINNEN, IJSKAP, 

2 ALAT2 PENGUKUR :seperti KOORTSTHERMOMETER, 

” MATJEM2 TOILET ARTIKELEN seperti PARFUMS, POMADE, BEDAK, 

Drogisterij & Chemicalienhandel ,ONG" 
1419 — SEMARANG KRANGSAN TIMUR 21 — TILP. 

1 r - 59 

PENERBIT ,BUANA 
(Perwakilan PENERBIT ,,DJAMBATAN” N.V. 

' DJAWA - TENGAH) 

Djl. Kepodang 35 (Atas) Telp. Djohar: 2473 

SEMARANG 

Menjediakan BUKU2 untuk Sardjana2. Mahasiswa2, Tokoh2 
Politik, Anak2 Sekolah Menengah / Rakjat dan Ibu2. 

Untuk didjual lagi mendapat potongan: 2579 porto bebas. 
Pitjari Colportir, sub-agent diwilajah Djawa-Tengah. 

"DJAGALAN” INI MALAM PREMIERE 5.- 7.- 9.- (Seg. umur) 
Yuk Lin, apa 1 rr» (10096 BERWARNA) 

Li Yea Ising AY LOK LIU LANG CHi Tekst Indonesia. 
: (The KID and the VYAGABOND Dog) 

Film Tiongkok jang paling baru dengan se-ekor andjing adjaib 
jang sangat menakdjubkan ! 
  

INI MALAM ALL NEW “DR, GILLESPIE” ADVENTURE! 
PREMIERE! 
"G R15” 
5.90 7.00 9.09 
tatk. 17 th) 

         
  ma

t 

  NN 

PERTJETAKAN & 

    

  

Tokoh manu- 
  sia jg. boleh 4 

dipudji, kare- 
na kekuatan “ 
bathinnja. da- 
pat menahan j 
segala nafsu | 
hidupnja ut 
raengedjar 
canmentjapai BP 1D 
tjita:tjka ha en : 
Kisah dua orang dokter muda jang dengan djerih-pajah memeras 
otaknja untuk mendapatkan kedudukan dan tugas luar biasa.... 
Kana .. tapi godaan jang biasa datang dari wanita2.......... 
apakah. dapat menggigurkan#fjita? 'mereka.............. 1? 
Lionel BARRYMORE : sebagai /gurunja jang punja pandanga 

' “1 jang dhauh dan tadjam.............. : 
Van JONESON : Sebagai seorang dokter muda jang da- 

: nengendali segala hawa-nafsu.... 

         
    

Tun BARRY MORE 
VAN JOHNSON 

MARILYN MAXWELL & 
KEYE LUKE « AVA GARDNER & 

ALMA KRUGER #3 
“RECS" RASLAND 

5, ta 

    

     

  

   

   

  

   
Keye LUKE : (Bint ng film keturunan Tionghwa) se- 

ak : bagai seorang dokter muda jang gagal 
s5, Ke Wa Baen $ st 

Ava GARDNER ““: sebagai seorang wanita tjantik djelita 
. dan tukang penggoda.......... Tn 

  
  

. 1 

DITUNGGU: Rd. MOCHTAR - SOFIA - M. MOCHTAR dim. ROYAL” “TERANG BULAN” sd Us : COPY BARU 
Sebuah tjerita jang paling terkenal dan di-sukai............ ! 
  

SEGERA DATANG: UMAMI — IL, BONO — AMINAH dim.:, 
FILM INDONESIA 
PALING BARU: "NASIB PENJANJI" 

DITUNGGU : - Paulette Goddard — John Hoyt — G. Nader 
  

Color by Yen AA ap K3 Kedosaan ANSCO COLOR. SINS of JEZEBEL Mrerebel) 
Sebuah film bersedjarah jang sangat mengagumkan ! 

— Type Pertj. SEMARANG” Idzin No. 3498/1I/A/171. 

        
    

  

   

PENDJUALAN? DIMUKA: — 
1. JUWELIER TIO, Bodjong 58 -— Semarang 

TOKO "HIEN”, Bodjong 25 — Semarang 

UNTUK ANGGAUTA? POLISI BISA BELI PADA : 

UNTUK ANGGAUTA? TENTARA BISA BELI PADA: 

WARMWATERZAK dsb. 
WARMTEMETER, 

MAATGLAS dsb. Te 

HAAROLIE dsb. ' SENEN MALAM PREMIERE ! B   "ROXY” 5.00 7.00 9.00 (17 th.) 

JACKSON LUX SHIRTS 

| INI MALAM D.M.B. (17th) 

ANGGAUTA? POL/TENTARA/P.S.LS. ,, 

SEMUANJA DI STADION SEMARANG. DIMULAI DJAM 16.15. 
Djl. Djenderal Sudirman S5c. j 
Dil. Hindu 8. : 

4 $ BEAJA MASUK : 
FRIBUNYG BARAN Lot... gawiitas 1 Rp. 15.— 
TRIBUNE TIMUR: anna oo oo. » 10.— 
BERDERI sean yA asha 2 Pan 0 Hua 

A. GAOS, Pasar Djohar No. 1 — Semarang 

“TT "6. SPORTING HOUSE, Dijalan Gadjah Mada No. 45 -—-Semarang.—- 

Sdr. M. KOESRIN, da. Kantor Polisi Lalulintas Bodjong Semarang 

Pendjata TERR. IV/D. Diponegoro — Bodjong Semarang 
Kartu Bebas P.S. IS. jang belum habis waktunja BERLAKU ! 

  

23 r 2 

aru Terima : 
ARROW SHIRTS maat 14 s/d 17 

FANCY SUPER LUX WOOL 
TROPICAL WOOL tjap ,,KAMBING” 

PUTIH, HITAM, SOKLAT, DONKERBLAUW DLL. 
Pabrik TOOTAL. 

2LU Xx”. 445-7.00-9.15 'SEARGE WOOL LUX OUALITY 
(Extra: INI SORE djam 2.30 GABARDINE WOOL kleur : 

"GRAND” 5.00 -7.15 -9.30 naa udi Korea! 
Extra 1 p Pa PAN NYLON TULE kembang lux guality 

aa PS. STOFFEL LINEN 
bodi Ira € WEMCO LINEN 

bang man dd lea KAMER JASSEN 
0. Jackla, tag Un jou HOUSECOAT 

s. “JAS HUDJAN. 
The Tender Trap 

What every gi set for every mani 

PN Na 
"Da 

  

iSebuah film India terbesar dgn. 
tjerita jang paling menarik dan 
mengharukan ! 
PAKAI TEKST INDONESIA ! 

NNAERA RE EKEK KK KK KI 

a Radj   snana000000000cresoa th! 

PERHATIAN !!1! 
| 
$ 

|   

  

TETAP DIDJUAL MURAH! 

B| 

BOMBAY STORES 
BODJONG 39A Telp. 1557 

SEMARANG. 

Sutra 

  

  

KUNDJUNGILAH Modiste ,,Liem« 
A Liang 

jang beridjazah & terkenal lanta- S 
ran MEMUASKAN para lang-y Perusahaan, kese 
ganan & jang berkepentingan | kan segala kesulitan. Berpengala 
MEMANG BETUL SUDAH 
PINDAH dari GANG BARU 61 
ke 

“Kalikoping 261 Ipiam bitiara: 
come soon!" karen ron IT ah Siang 9—1 an | (Ga Pinggir) SEMARANG. (gate gan 

  

“Prof. SH   | | 
| 
' 

1 - 
A wondertul romontic cgmedy trom M-G-M saring 

MANILA DIDIK 
DAD WAE CELASTENUIA 
SAMA LING aris TE EESEL 
wi CA SLR WENGI 

In COLOR ina CinemaSCOPE & 
Apu Yeo oren Ide Laras Top” on MOM Recordat 

ciaal untuk orang wanita jang 
ingin hamil, karena kesehatan,   &   

Penari edaba heh ha Ao 4 
MP, 

PERINGATAN 
P. djak Kendaraan Bermotor 1957. 

Kepala Inspeksi Keuangan Semarang memperingatkan, bahwa 
untuk tahun padjak 1957 sebelum 1 DJANUARI 1957 sudah 
arus dimasukkan pada kantornja surat pemberitahuan kendaraan? 
»ermotor (truck, otobis, kereta-gandengan) jang pada 1 DJA- 
YNUARI 1957 sudah harus dikenakan padjak. 

Dalam hal memiliki / memegang kendaraan dalam tahun 
sadjak, surat pemberitahuan harus dimasukkannja sebelum ken- 
laraan jang bersangkutan didjalankan. x 

Melalzikan kewadjiban2 tersebut diatas mengakibatkan tam- 
»ahan padjak dengan 10076 (pasal 9 ajat 4 Ordonansi Padjak 
sendaraan Bermotor 1934). 

Semarang, 10 Nopember 1956. 

KEPALA INSPEKSI KEUANGAN 
SEMARANG, 

M. SOEKIRNO PerfendeePuebudeebeebubeeedeaaeeeeeebeele be HH 

    
“ 

ASTROLOOG (Ahli Nudjum) OCCULTIST 

Menerangkan segala hal2 penghidupan peruntun 
keselamatan dan memberi 'advies untuk menghindar- 

mengakibatkan tidak baik. Mengobati segala 

CONSULT Rp. 15,— 

Telf. Smg. 1395 — KAMAR No. 12 

   

  

    — Cactus, 
ga mereka 

| pai terdjadi, kita akan m 
— Okey, Royl tu Tt 

OUKAT 
gan, pertjintaan, 

man dalam memetjahkan hal jang 
g0b » rupa penjakit, spe- 
ingin punja anak atau jang tidak 

Hotel GRAND 

  

  

   
  

      

  

7 hi jang ada atsln " 
Pp: Ialah dijam keluaran 

    

Swiss jang terbaru. 
VEER didjamin tida akan 

putus-selama-lamanja.      
    
  

  

      
SuNit t-1A0-B 

  

BAHAN PENTIUTI 
TERBARU BERWARNA 

  

  
$ 

  

  Plampitan  — SEMARANG, Aa 

      

  

» MENJULAP "SEMUA TYU Tt) 

“22m 2umu sek 
SUNIL. bahan penrjugji terbaru jang berwarna biru 

ini, memang lain daripada jang lain: sungguh 
hebat, banjak chasiatnja, sehingga mengjugi 
bukan lagi merupakan suatu masaalah. 

SUNIL, segera tu ber-limpah2 dalam 
seyaia matjam air, panas atau dingin, 

TANPA DIRENDAM. DIKELANTANG ATAU DIBLAU. 

tanpa susah pajah dan mem-buang2 - 
waktu, segala rjurjian djadi bersih berseri! - 

SUNIL memang luar-btasa! Sekarang Njonja 
dapat membuktikannja sendiri! 

   

  

    

  

Tt BARU, BIRU, DAN LUAR-BIASAL 

  

SAAAKTARAAMAARMANTAN KMMMABMAMMAMKAMMAMMKAMMAKAMMMMRRA 

“senat || GoobepatnstitUne Sana 
Kursus Kilat: 

Memegang Baku ,4". 

    
Kua karena minum, 

djamu yap DJAGO 
N296:SEHAT PREMPUAN 

N297: SEHAT LELAKI / 

S'' marca: Rp. 0,75 

  

       
   

   

    

    
    
        
    

   

   

      

     

1 Kalau tjukup pendaftaran akan dibuka mulai 1 Desember 
p En 1 rombongan kursus kilat, lamanja 10 bulan untuk “udjian 
sma P3 2 BOND Oktober 1957. Peladjaran diadakan tiap2 Rabu — 
Ken “g Saptu pukul 6.30 sore. Uang pendaftaran Rp. 15,— uang 

kursus Rp. 60,— sebulan. 
Pendaftaran harus disertai uang kursus bulan Pesember, 
Peladjaran dipimpin A.E. Harahap sendiri, buku2 dipakai 
karangan A.E. Harahap dan diberi tjuma2. 
Sjarat2 se-dikit2nja SMP, atau sederadjat dengan itu, 
Jang tak mentjukupi sjarat djangan mendaftarkan !     
  

kursus Tertulis dan Lisan. 
S Buku2 untuk S. R. dan S.L. 

inta kepada : Na en 

“sInstituut ,,Hajam Wuruks 
SURAKARTA 

KOTAKPOS 27 SOLO. 

MINTALAH DAFTAR DIAMU! 
UI MEDIS Nang Ta 

23 AN NA ALL 

Aa Sm SEL A 
(,Remadja” B.A) 

  

  

4 

N 

buatlah tawanan im 

Pepe: 

Y/ CACTUS, GET THE HERO MILLING | AROUND INA CIRCLE S0 THEY CAN'T BOLT—OR WEKE IN FOR 
Tit IROVELEL 

   
" katjau 

kesukaran! 

   

  

     
TWWAT is THAT ) NO TIME TO 

      

   

TERRIBLE ( EXPLAIN, Date! SCREECHING N LET! 3 SOUND, ROY? Tn 
    

    

    

  

  2 1 TAN UI 
“ "& | . ! TA - EN AAN 
— Suara jang mendesing itu 
suara ana toch, Roy? — Patitiii —. Tidak ada" waktu untuk —“S Tolong! L k mentjeriterakan itu sekarang ja dak benda seal » Dale! Ajohlah kita pergi seka 
rang! 

  

  

  

  kalau sam 2 balau 
nanti tidak dapat lasuryos uninySun yniudg  WDJUP 
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