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Pemerintah telah | Inenjampaikan 
jang dalam masa sidang ini akan 

Dalam RUU tersebut dimuat 
n, bahwa jang dapat disebut 

| warganegara2 R.I. jang dalam    
     

    
     

  

  

  

   

      

    

   

veteran (bekas ' tidak bersedia memberi ketera- jini perundingan? masih berlang- | 
masa 17 Agustus Desember 1949 ikut berdjuang | »gan-keterangannja. Ia nja Siung Ta fihak Mesir tentang de- 
untuk memperta 2 ra R.I. didalam kesatuan bersendjata penganan bahwa 2 akan mem Da penempatan | nan pa- 

at pia Ta Miui Kn aaa nat : 5 ri erangan pa waktunja. sukan po isi internasional. emi- 
Peta atau jang | jang diakui oleh Pemerintah pada Sementara itu Acting P.M. Rum Kian Burns menambahkan. selan- 

P3 2 Dn A3 . La, menerangkan kepada pers, bah- TN itu UP Seto 5 Selain ith, djuga warg: ara2 rangan2 jang tidak benar menge- lan Ta. Sementara itu UP dari Kairo hal 

R.I. jang dalem suatu peperang- nai- diri sendiri atau diri orang peran kepada” Acttup PM tem Sin ng menes papan Sent an SMaNOn gara RJ. dan nega lain tentang ketentuan2 menge-|tung keadaan dalam Angkatan funksi polisi PBB jang akan di- 

ra lain, jang mungi “timbul di- nai masa perdjuangan ditahun2|Yerang waktu achir2 ini dam tempatkan di Timur Tengah itu 

masa jang akan datang pun akan 1945/1949 (pasal 1 ajat 1), dihu-|tindakan2 jang diambilnja. — MIBESU malam masih Senangang 
Gapat disebut vetertd.. Keren- kum dengan hukuman  pendjara " 2 dengan wakil2 PBB di New York: 

tuan? jang tsb. 

veteran telah ikut. membantu mu 100.000. Djuga mereka jang me 
suh dengan kemauannja sendiri namakan dirinja veteran, sedang 
dan/atau kehilangan haknja utk. da tidak berhak atas nama/sebu- 

mendjadi anggota Angkatan “Pe tan ita: dan seseorang veteran jg. 
rang menurut skeputusan Peng- menjalahgunakan nama baik vete 
adilan. Djuga mereka jang men ran diantjam dengan hukuman2 
dapat hukuman pendjara lebih seperti tersebut diatas (pasal 12 

dari satu tahun lamanja, ketjuali dan 13). 
bila ada ketentuan lain dari Men Demikian beberapa pokok? 
teri jang diserahi urusan vete- isi RUU Veteran jang oleh Peme 
ran dan/atau diberhentikan dari rintah telah disampaikan kepada 
pekerdjaannja dengan tidak hor|Parlemen. (Antara). 
mat, akan kehilangan haknja se-| — 
bagai veteran. 
RUU tsb. selandjutnja memua: 

ketentuan tentang pembentukan 

  

g Veteran" | 
bru TAN S3: 
yangannja Bisa Dihu: | 
hun Atau Denda | 

    

  

aa tu akan selama2nja lima tahun dan/atau 
apabila seseorang hukuman denda setinggi2nja Rp. 

sa 

(bentukan Asal Tidok Mela 
Beberapa Pihak : 

Atan Mengadakan 
Simoep doenvti 

CE wi-Tunggal 
KSAD Djend. Major A. H. 

H 

ngadakan pembitjaraan dengan 
acting P.M. Moh. Rum digedung 
P.M. di Pedjambon. Atas perta- 
njaan pers KSAD Nasution 

Lebih djauh Burn menerangkan 
bhw Mesir telah menjetudjui di- 
tempatkannja 10 orang penindjau 
PBB di daerah Terusan Suez. Dan 

Rum mengatakan, bahwa ia bi Sedang dalam pada itu Burns jg 
Sa mengerti kebidjaksanaan jg di diangkat LA Komandan Po 
djalankan oleh KSAD. Ia menga Kn Yan, Naa 2 
ak i ping djabatannj ii ke- tekan. bahwa da melihat tentang Gan an jengkmagn gen nanas “S (KU sendjata Palestina dari: PBB pu- 

pas dari soal2 kenegaraan ig kita 'a, kedatangannja ditunggu di 
hadapi sekarang ini. Menurut Kairo Senin kemaren utk melan- 
Rum mengenai soal ini beberapa djutkan perundingan2nja pula de- 
fihak kini sedang berusaha men ngan pemerintah Mesir tentang 
tiari dialam untuk menjelesaikan|hal jg serupa. 2 
nja. Dikatakannja djuga bebera- Sjarat2 Mesir belum ter- 
pa fihak akan mengadakan "be- dijawab. , 
roep” kepada - Dwitunggal dan| Diwartakan selandjutnja bahwa 
menurut Rum banjak sekali ha-| menurut keterangan jang didapat 
rapan diletakkan kepada Pimpi-| UP dari Kairo, pemerintah Mesir 
jnan dan usaha Dwitunggal. sampai djam 18:00 GMT hari 

(Antara). Minggu belum lagi menerima dja 
  

udjui Pem- 
Polisi PB8 

DJENDRAL BURNS, ketua Komisi PBB pengawas gentjatan 

Pasukan Polisi PBB untuk Timur Tengah, mengatakan pada hari 
Nasution Senin siang kemarin Minggu, bahwa Mesir belum lagi menerima baik penempatan pa 
selama satu setengah djam me-| sukan2 Polisi PBB itu didaerah Terusan Suez. 

Ilah Irian Barat mendjadi atjara 

Biro Veteran ig tugasnja menga 
daka, pendaftaran para veteran, 
mengadakan konsolidasi dan 
koordinasi - usaha2 Pemerintah 
atau partikelir jg bermaksud me 
madjukan dan mendjamin perike 
hidupan para veteran. - Tentang 
hak veteran ngan dalam 
pasal 4 RUU tsb. jg menjatakan, 
bahwa djika seseorang veteran 
mendjadi pegawai negeri. maka 
masa selama ja turut berdjuang 
- sebagai masa dinas pe 

nuh. en 
Pasal2 selendjutnja RUU tsb. 

memuat ketentuan2 tentang ke- 
mungkinan? “Pemerintah menibe 
rikan bantuan kepada para ve'e- 
ran jg akan diatur kelak dengan 
suatu Peraturan Pemerintah, dan 
untuk memungkinkan para vete- 
ran Hu. mentjari pekerdjaan. 
akan diadakan 
djuruan. Pasal 8 RUU Veteran 
itu menjatakan, bahwa” seseorang 
veteran boleh memakai pakaian 
seragam dengan tanda pangkat 
terachir dalam upatiara2 nasio- 
nal da, hari2 nasion?l dan ke 
militer?n, menurut ketentuan? ig 
ditetapkan dengan Peraturan Pe 
merintah. Sa ! 

Bab Y pasal 11 RUU itu me- 
muat ketentuan2 tentang Peratu- 
ran “Pidana jang - menjebutkan, 
bahwa barangsiapa memberi kete 

  

Tak Ada 
han Luar Biasa Pd 
Keadaan G. Merapi 
DARI KANTOR Pusat Pen- 

djagaan Gunung Merapi di Jogja 
2 ra” mendapat keterangan, 
bahwa keadaan gunung Merapi de 
wasa ini masih tetap seperti biasa 
Gan tidak mengandung fanda2 jg. 
mengchawatirkan. Menurut kete- 
rangan itu, dalam laporan2 pos2 

pendjagaan gunung Merapi hing- 
ga sekarang tidak terdapat hal2 
jang m idjukan adanja pero- 
bahan Juar biasa mengenai kea- 
daan gurung tsb. 
Dalam hubungan ini Pusat Pen 

djagaan gunung Merapi selandjut 
nja membantah kabar2 jang me- 
ngatakan, bahwa keadaan gunung 
Merapi sekarang ini sangat meng 
chawatirkan. Akan tet meski- 
pun demikian pos2 pendjagaan te 
tap mengadakan pengawasan atas 
perkembangan keadaan gunung 

, $ waban sekretaris djendral- PBB, Balgaain Setadjul Kom pb cun» 
pereasi Empat - Besar 
Dengan India Di Swiss 
Guna Petjahkan Semua Sergketa Setjara 

Damai 
PM UNI SOVJET marsekal Bulganin dalam kawatnja ke . “ - . 5 - 

ada presiden Swis hari Minggu jl. katakan, bahwa ia Ka Hoa 
mengadakan .konperensi diantara kerala2 negara 4-Besar dan 
india sebagaimana disarankan oleh pemerintah Swiss minggu jl. 

pendidikan? ke| 

jrika Serekat, D.  Eisenhower, 

Peroba ii. 

negara. 

Karenanja URRS setudju usul 
Swis untuk mengadakan konpe- 
rensi diantara kepala2 pemerin- 
tah Amerika Serekat, Inggris, 

Perantjis, Uni- Sovjet serta-peme 
rintah India sebagai wakil dari 
negeri2 jang ikut serta dalam kon 
perensi Bandung dan bersedia un 
tuk ikutserta dalam  konperensi 
tsb. SA 

Sementara itu dari Washington 
dikabarkan, bahwa presiden Ame 

Minggu pagi telah menolak usul 
Swis untuk selekas mungkin me 

konperensi 3-Barat, 
Uni Sevjet dan India. Ia dalam 
pada itu menjatakan lebih suka 
untuk sementara menggunakan 
sxuran2 PBB dari pada negara2 
besar itu sendiri memimpin du- 
nia dalam usaha untuk memetjah 
kan masalah Timur Tengah serta 
masalah2 dunia lainnja setjara 
damai. 

Bersama itu Eisenhower menjz 
takan pula belum ada rentjanz 
ig tertentu untuk mengadakar 
pertemuan antara Inggris/ Peran: 
yis dan Amerika Serikat mengs 
nai masalah Timur Tengah. Ss 
perti diketahui pemerintah Pc 
ranijis hari Saptu telsh mens 
umumkan akan lebih dulu mx 
ngadakan rundingan dengan 
Amerika Serikat dan Inggris, se 
belum mendjawab usul Swis. PM 
Eden baru2 ini telah mengumum 
kan, bahwa ia bersedia untuk 
pergi kemana sadja dan menga   tersebut. Demikian keterangan ter 

sebut jang selandjutnja menam- 
bahkan, bahwa pada waktu seka 
rang -ini tidak ada alasan bagi 
“penduduk didaerah sekitar gu- 
nung Merapi untuk merasa geli- 
sah. (Antara). - ng 

Kemaren N 
' lombo Ber 

“si Di New Delhi 
Untuk Mengutuk Agressi Inggris-Perantjis 

dakan segala usaha guna mentja 
pai perdamaian. Konperensi tinz 
kat tertinggi 'antara 4-Besar jl. 
seperti diketahui pernah diada 
kan di Djenewa bulan - Djuli 
1955. (Antara). 

egara' Ko- 
konperen- 

demikian disiarkan oleh radio Moskow. Dalam kawatni i 
pada presiden Geldman dikatakan, Ke Penior jaka 
ae perlunja untuk memetjahkan 

jan dengan djalan damai dan akan keuntungan bagi perdamai: 
jang akan didapat dari rundiagan Ka Dab 

imengutuk agressi Inggeris, 
icantps dan Israci terhadap Mesi: , 

bahwa pemerintah Sovjet jakin 
semua soal2 jang bertentang- 

langsung diantara kepala2 

  

Jo?ja Mengutuk 
Agresi Inggeris— 
Perantjis— Israel 

dengan rentiana penempatan pasu 
kan2 polisi didaerah Terusan 
Suez itu. Sjarat2 jang dikemuka 
kan pemerintah Mesir untuk pe- 
nempatan polisi PBB itu adalah 
antara lain: 

1 Pasukan? Polisi PBB itu hen- 

nja didaerah Terusan Suez, 
2 Pasukan2 ini harus ditarik 

kembali setelah misi daruratnja 
menurut pertimbangan telah sam 
pai pada batasnja,: 

3 Status serta funksi pasukan? 
termaksud tidak akan berarti pe- 
langgaran terhadap kedaulatan 
Mesir. 

Mesir menjetudjui pem- 
bentukan Polisi PBB. 

Berita terachir dari Beirut kata 
kan: Mesir telah menjetudjui 
usul2 dalam PBB untuk mengada 
kan Pasukan Polisi PBB asalkan 
tidak melanggar kedaulatan Mesir, 
Demikian diterangkan oleh Radio 
Kairo Minggu malam dan diktip 
di Lebanon. Selandjutnja diterang   

SUATU rapat umum jang ber 
langsung di Jogja pada tgl. 11-1i 
dan jang dihadiri cieh tidak ku 
rang dari 15.000 orang telah 

e- 

dan memantut ditarikoja mundu: 
pasukan2 -agressor. dari wilajah 
Mesir, Dalam rapat umum jan 
(diselenggarakan oieh Panitia Pei 
satuan Nasional itu para pembi- 
tiara pada pokoknja mengutul 
berbuatan agressi Inggeris-Peran 
His-Israel jang telah menitjoba me 
nindas kedaulatan dan kemerde 
kazo rakjat negara Mesir. 

Diantara para pembitjara terda 
pat Prof. Dr. Shalade, seorang 
putera Mesir jg kini - mendjabat 
dosen pada Perguruan Tinggi Is 
lam di Jogja. Pada kesempatan 
ini Shalade membatjakan - surat) 
kawat jg baru diterimanja dari 
keluarganja di Mesir dan jg me 
ngatakan, bahwa sedjumlah be 
sar anggota keluarganja telih te 
was dalam ' pertempuran2 mem 
pertahankan tanah airnja. 

Rapat umum ig diadakan d' 
aloon2 Selatan ini kemudian di 
landjutkan dengan  demonstras: 
kegedung Negara untuk menjam 
paikan resolusi kepada pemerin- 
tah daerah. Resolusi ini berisi 
perniataan setiakawan terhadap 
perdiuangan . rzkjat Mesir dan 
menjokong sikap pemerintah pu- 
sat terhadap vberdinangap rakiat 
Mesir dan rakjat2 Timur Tengah 
pada umumnja. 

mma 

PERANTIJIS-INGGRIS TAWAR 
KAN TENAGA UTK BUKA 

LAGI TERUSAN SUEZ 

Pemerintah2  Inggris-Perantjis 
telah menawarkan tenaga tehnik 
nja dibawah PBB untuk mem- 
huka lagi Terusan Suez, demi- 

kan bahwa keputusan ini diambil 
dalam sidang istimewa kabinet pe 
merintah Mesir di Kairo atas pang 
gilan presiden Nasser dan j 
menurut kabar jg didapat UP itu 
djuga untuk menghadapi kedata 
ngan dicadral L. MN, Burns, kepala 
Komisi. Gentjatan Sendjata Pales 
tina dari PBB, di Kairo hari Sc- 
nin 

Di Kairo Burns akan mengada 
kan perundingan2 dengan Nas- 
ser dan djuga dengan menteri luar 
negeri Mesir, Mahmoud Fawzi, 
jang dalam minggu ini pula akan 
terbang ke New York guna meng 
hadiri sidang PBB. 

ggar Kedaulatanrje 

" sendjata Palestina dan jang sekarang djuga mendjabat Komandan 

Kalau Penjelesai 
an Irian Melalut 
P.B.B, Gagal 

Supoja Diselesaikan 
Melolui Revolusi- 

Nasional 
RAPAT RAKSASA untuk 

memperkuat perdjuangan pengem 
balian Irian Barat jang dilang- 
sungkan pada Minggu pagi dila- 

  

  

    

  

      

      

1x 

— DULLES 
'Dengan tidak malu-malu, mungkin karena sangat lelahnja, Dulles 

waktu baru2 ini mengundjungi sidang PBB, telah ,,angop” dengan 

tidak merasa perlu (setjara sopan santun) menutupi mulutnja. 

Pada gambar: Dulles tertangkap” oleh lensa djurugambar A.P. 
Waktu sedang angop tadi. 

     
     
     

  

   
”ANGOP” — 

  

DENGAN DEKRIT Radia 

sasi polisi perlawanan jang dim 
mungkinan2 agressi terhadavnja.   pangan Karebosi, Makasar, telah 

“mengambil resolusi jg mendesak 
kepada peraerintah, supaja djika 
'penjelesaian Irian Barat melalui 
PBB gagal, usaha itu diselesai- 
kan melalui revolusi nasional de 
ngan djalan jang lebih tegas. 

Seterusnja rapat menjatakan te- 
rima kesih atas usaha 15 negara 

A-A jang mengusulkan -masa- 

dalam sidang umum PBB ke-XI, 
dan mendukung pemerintah da 
lam usahanja ' mengembalikan 
Irian - Barat kedalam  wilajah 
R.I. melalui PBB. Resolusi tsb. 
ditanda tangani oleh J. Latumahi 
na dan Harsojo masing2 selaku 
ketua dan sekretaris panitia, atas 
nama pw'uhan ribu pengundjung 
rapat raksasa. Selesai rapat rak 
sasa ini, diadakan demonstrasi 
jang diikuti oleh pemuda2, nela- 

|di Jordania. Keterangan 

dania jang berumur 16 tahun 
untuk pertahanan negeri. 

Seterusnja sumber2 jang ber- 

kuasa di Jordania dalam  kete- 
rangan pada hari minggu menja- 
takan bahwa Jordania sampai ki- 
ni belum pernah menerima per 
sendjataan matjam apapun dari 
URSS dan tidak ada pesawat 
pantjar gas URSS jang mendarat 

tadi di 
berikan sebagai bantahan berita 

jang dilantjarkan dan jang me- 

njatekan bahwa sendjata2 RSS 
mengalir ke Jordania. (Antara 
Reuter UP). 

14 TAHUN UNTUK Ir. HAN, 
Dalam sidang pengadilan ne-   

djar2, pandu2 den pengundjung 
rapat lainnja. Mereka  menudju 
ke Gubernuran untuk menjerah 

Gaknja ditempatkan disepandjang|kan  resolusi2 jang diambil. 
garis demarkasi gentjatan sendja- ( Antara) 
ta Mesir — Israel dan bukan ha-y: Fat |man 18 bulan pendjara. 

geri Djakarta pada tgl. 12 No- 
rember terdakwa Ir. Han Swie 
Tik jang didakwa telah memukul 
Kaoten Dr. Hariono beberapa 
bulan jl. telah didjatuhi bxku- 

  Pang 

Pakt Wars awa Akan Tetap Ada 

Jordan Gugur Gunung 
Persendjatai Rakjatnja 

prija sukarela jang berumur diatas 18 tahun dar akan ditempat- 

kan dibawah komando tentara Jordania. Bersamaan dengan 

menteri Pendidikan Jordania mengumumkan semua peladjar Jor- 

lebih akan diberi latihan 

Pelama NATO Masih Ada, Kata 
Radio Moskow 

RADIO MOSKOW dalam siarannja hari Minggu katakan, 
bahwa Pakt Warsawa harus tetap berlangsung selama Pakt Nato 
masih ada. Siaran tsb. jang diadakan dalam bahasa Hongar mene 

trangkan, bahwa kekuatan reaksioner di Barat berusaha untuk me 
himbulkan perpetiahan dalam keluarga negara2 sosialis, agar de 

ngan demikian mereka dapat menghantiurkannja. Hal sema- 
fjam itu telah terdiadi di Hongaria baru2 ini, karena kelemahan 
pemerintah Nagy, jang memberikan kesempatan kepada kekuatzn2 

bersendjata tang reaksioner untuk berkuasa disana. Setelah itu sa 

jah satu tindakan vertarsa dari kaum reaksi jalah untuk mentjoba 
memisahkan Hongaria dari kerdjasama iang erat dari negara2 sg 
sialis dan kemudian melenaskan Hongaria dari Pakt “ Warsawa, 
kata radio ish. (Antara). 

  
Pemerintah Tak Menge- 

tjap Russia Sebagai 
Agressor Karena Pel- , 
bagai Pertimbangan 
Keterangan P. M. Ali Di Medan 
ATAS PERTANJAAN wartawan, ana sebab pemerinfah tidak 

mentjap Rusia sebagai agressor berhubung dengan serangan jang   Wartawan Olt 
mans Ke Indon. 
Untuk Berikan Repor 

tace Jang Objektip 
KINI dalam perdjalanan ke 

Indonesia dengan menumpang ka 
pal ,,Willem Ruys” seorang war 
tawan Belanda, Oltmans. Dalam | 
keterangannja kepada ,, Antara” 
Amsterdam. Olimans menjatakan, | 
bahwa kundjungannja ke Indone 
sia itu dilakukan dim semanga: 
konperensi para pemimpin reda: 
tur surat2 kabar indonesia dan 
Belanda jang belum lama berse- 
lang diselenggarakan oleh Ke 
baga Pers Internasional (IPI) di 
Zurich. 2 

Ia akan tinggal di Indonesia se- 
lama 2 bulan. Dikatakannja, bhw 
maksud kundjungannja. terutama 
ditudjukan untuk membuat repor- 
tage2 setjara objektif tentang se- 
gi2 positif dari Republik Indone- 
six untuk 2 madjalah mingguan 
Belanda, 3 harian dan VPRO Ra- 
dio Hilversum. Dalam pada itu ia 
akan menulis djuga untuk sebuah   kian hari Sabtu diberitakan oleh 

kalangan jang berkuasa di Lon- 
don. Menurut kalangan tadi, ta- 
waran itu tidak mengandung arti 

harian dan madjalah Amerika. Me 
Ingenai Oltmans itu wartawan ,,An 
tara” Amsterdam selandjutnja 
mengabarkan, bahwa ia baru2 ini 
telah mengikuti perdjalanan rom- 

NEGARA KOLOMBO (Birma, Ceylon, India, Indonesia, 

dan Patistan) hari Senen kemaren sedianja mengadakan pertemu 

annja di New Delhi untuk mengutuki agressi Perantiis, Inggris ter 

hadap Mesir. Sementara itu belum diketahui apakah P.M. Pakis- 

tan, Hussein Suhrawardy, akan ikut serta dalam konperensi tsb. 

Seperti diketahui India dan Ceylon, walaupun dgn keras mengu- 
tuk Inggris Perantjis dalam aggresi terhadap Mesir, namun kedua 

negeri tsb, meniatakan »ula belum  waktunja untuk keluar dari 

bahwa Perantjis-Inggris bertana- bongan Presiden di Italia, Djer- 
gung djawah bagi diblokirnja man Barat, Jugoslavia, Teheran 

terusan tersebut. (Antara) dan Austria" (Antara). 
. 

SEBUAH — PESAWAT AURI | 4 lai 
Na ea GARUT Na Mela s1 

ari Garnt diterima berita tel- 
pon interlokal, bahwa prada to | 99 dj Harapan 

9 Nopember djam 11.25 sebuah Commonwealth. 

KairoTerbuka La 
gi Untuk Pener 
bangan  Interna 

   

  

    

  

        

sional 4 Kongsi 
DIREKTUR DJENDERAL Pe 

nerbangan Sipil Mesir telah mem 
beritahukan kepada t "2 Kai 
ro dari ,,Transworld 
(Amerika) — KLM d 
25 (India) — dan Swiss 

r-bal pangan terbang Kai 
ro kini terbuka kembali - un 
penerbangan? internasiona 

  

hari terbit dan segjam sebelum 
Pemberitahuan Mohamad 

bang2 Kairo dari Kongsi termak- 

ngan2 terbang Mesir telah Haa 

, | ) Oktober 

terhadap Mesir. Dalam hubungan 

jalah termasuk persoalan  anak- 

mentara keterangan jang didapat 

pertama nanti akan dipergunakan 

kap keterangan U Nu, 

“Ikan, bila negara2 Arab tsb. 

Ikonperensi isb. kiranja tak akan 

aan 
wu Pigah. i K lah“mata| “Sejandjutnja mengenai kundju 

n ia ke Peking baru2 ini U 

Te hat RRT tak 

Sementara itu dari Bangkok be 
kas PM Birma, U Nu katakan, 
bahwa konperensi negara2 Asia/ 
Afrika harus. diadakan . untuk 
mempertimbangkan keadaan di 

Timur Tengah. Dalam konperen 

si pers dikatannja, tapi belum 

mengetahui apakah  pemimpin2 

negara2 Arab akan dapat me 

ngtndjungi konperensi tsb. Menu 

rut wartawan Reuter jg menang 
dalam 

U Nu kata 
tak 

maka 

konperensi pers tadi 

| dapat  mengundjunginja, 

.dapat mentjapai maksudnja guna 

| memetjahkan situasi Timur Te 

7 

bahwa LNu katakan, | 
niat untuk mempunjai 

kan sggresi. 
memberikan 
rakjatnja 
bangsa2 1 Y 
ig sama seperti mere 

'lebih rendzh. 

melaku 

untuk 

bahwa R 
lai menarik mundur 

perbatisan K | 
pasukan2 Birma djuga 
mundur dari beberapa daerah d 

persahabatan, 

Pemerintah RRT 
peladjaran kepada 

$ menganggap 
ain mempunjai deradjat 

ka dan tidak 

Selain itu U Nu katakan pula, 

RRT hari Saptu telah mu 
pasukan? 

| mereka dari daerah Birma dekat 
RRT. Sementara itu 

ditarik 

negara bagian Or. sebagai tanda 
kata:U Nu. Dan P' 

daerah tsb masih dibawah perin 

pesawat terbang . AURI telah 
djatuh didesa Panjindansan, ka 
tiamatan Tjisompet, distrik Pa- 
meungpeuk, kabupaten Garut, 
Diantara 4 orans penumpang: 
1iia, seorang telah meninggal, 
sedangkan jang 3 orang lainnia 
mendanat luka2 parah dan dira- 
wat oleh tentara setempat. 

Pameran Indo- 

DIKOTA Neuchatel (Swis) 
kini sedang diadakan suatu pame 
ran mengenai Indonesia, jang dibu 
ka beberapa hari j.! Barany2 jang 
dipamerkan dikumpulkan dari mu 
sea diseluruh Eropa, dan diseleng 
garakan oleh kota. Neuchatel, 
dengan bantuan dari Perwakilan 
Indonesia di Swis. 
Pembukaan resmi dilakukan 

oleh Walikota Neuchatel. Kuasa 
Usaha Indonesia a.i. memberikan 
kata sambutan. Pembukaan terse- 
but djuga dihadiri oleh Menteri 
Kebudajaan Swis, de Rahn. Ke- 
dutaan Indonesia di Bern dan di 
Paris delam upatjara pembukaan 
memberikan sumbangan tari2an 

“Indonesia, diantaranja tarian Bali. 
ameran tersebut diselenggarakan 

digedung Museum  Ethnologie di 
"Ikota Neuchatel, dan diadakan se-     

tara setengah djam set 

matahari terbenam. " 

Haim, direktur ters . oleh tja 

sud segera  dikawatkan kepada 
kantor2 pusatnja masing2. Lapa- 

kan tertutup untuk penerbangan 
internasional ketika 30 
jbl., jaitu mulai berla ulti- 
matum tentara Inggrisebrantjis 

ini diwartakan bahwa kesukaran2 
technis jang dihadapi Kongsi2 itu 

buah jang pada waktu2 normal 
ditempatkan di Kairo, tetapi se- 

dari ,,Air India” menjatakan bah 
wa penerbangnja utk Kairo jang 

mengangkut anakbuah termaksud. 
(Antara), 5 

  

jtah pembesar2 sivil serta polis 
Birma, (Antara). lama enam bulan, 

nesia Di Swiss 

Ongkosnja Tiap Ha- 
ri Tambah 1000" ound 
FINANCIAL Times dari Lon 

don dalam memberikan tindjau- 
an mengenai soal lalu lintas pela 
jaran lewat Tandjung Harapan 
setelah - terusan Suez berjajar 
dari Eropa ke India dan negara2 
Timur Djauh lainnja atau seba- 
hknja dengan melalui Tandjung 
Harapan akan menelan ongkos 
paling sedikit £. 1.600 seharinja. 

Pelajaran melalui Tandjung Ha- 
rapan bagi Eropa berarti pengu- 
rangan persediaan minjak dengan 

(1/6 atau 1/4, apabila penambahan 
dari negara2 penghasil minjak 
diluar negara2 Asia tidak diada- 
kan. Dalam hubungan 'ini maka 
Eropa dewasa ini mengharapkan 
didatangkannja minjak dari Ame- 
rika Serikat dan Venozuela. Keada 
an minjak jang genting ini, menje 
bahkan Perantjis mengadakan pe 
ngurangan2 dalam pemakaian .mi- 
njak, djuga di Londen telah dipu 
tuskan utk sewaktu2  mendjalan- 
kan tjatu bensin. 
Problim baru jang dihadapi dgn 

pelajaran melalui  Tandjung Ha- 
rapan itu dapat meladeni kapal2 
jang singgah dalam perdjalanan- 
'nja dari Eropa ke Asia atau se- 
baliknja, lebih2 agn “akomodasi 
pelabuhannja seperti keadaannja 
dewasa ini. Dalam hubungan ini 
dikemukakan pentingnja arti ba- 
han bakar dan air guna persedia- 
an kapal2 jang memerlukannja. 
Soal2 ini jang mengganggu pelaja 
ran dan mengakibatkan adanja 
kelambatan2 hingga lebih kurang 
14 hari, demikian Financial Ti- 

  

  

Gilakusannja terhadap 'taongaria, sebagaimana balnja pemerintah 
telah mengetiap agressor terhadap Inggris-Peranfjis, perdana men- 

teri Ali Sastrvamidjojo tidak memberikan djawaban jang tegas 
dan diclas,  kefiuali mengatakan, bahwa sikap pemerintah Indo- 

nesia jang hanja menjesalkan tindakan Rusia di Hongaria itu 
aoajan karena peibagai pertimbangan. Tapi pertimbangan2 mana 
jang dipakai oleh pemerintah untuk tidak mentjap agressor ter- 
hodap Rusia itu tidak diterangkan oleh P.M. Ali. 
Keterangan tersebut diberikan Kolombo lainnja. Ketika ditanja 

PM Ali ketika ia singgah dilapa- oleh wartawan, apakah dgn sikap 
ngan terbang Polonia Medan hari pemerintah jang terlalu lunak ter 
Minggu jl. dalam “perdjalanannja badap Sovjet itu tidak berarti pe- 
menudju New Delhi untuk meng- merintah telah mendjalankan po- 
hadiri konperensi - Pantjanegara, litik luar negeri jang tjondong ke 
guna membitjarakan masalah kri- blok Timur, PM Ali hanja men- 
sis di Timur Tengah dgn negara2 djawab: ,,terserah pada komentar 

dan pendapat wartawan”. 
Mendjawab pertanjaan - lainnja 

sekitar usul2 apa jang akan dima 
djukan dalam konperensi Pantja- 
hegara itu, PM Ali tidak mau me 

Fraksi PKI Beri- 

kan Sumbangan: #postonia gini kotor! 

Darah Utk Mesia Sea abs aan Ai 
AS troamidjojo selaku menteri per 

tahanan a.i., bahwa betul kolonel 
SEGENAP ANGGOTA fraksi Zulkifli Lubis sekarang sudah ti- 

PKI dalam Parlemen menjedia- Mann ditempat. bad : 
kan dirinja sebagai donor supaja Pen Haa belia 
dengan Na Na dapat Menata hanan ad interim tidak mengeta- 

  
New Delhi. 

| Perdana menteri Ali Sastroami- 
djojo Minggu siang telah tiba di- 
lapangan terbang Dum Dum, New 
Delhi dgn pesawat terbang istime 
wa dan disertai sedjumlah pembe 
sar-pembesar jang ahli dari ke- 
menterian Juar negeri, demikian 
berita Press Trust of India. Da- 
lam. keterangannja kepada para 
wartawan dilapangan terbang PM 
Ali al. menjatakan, bahwa pen- 
tingnja peranan “ para perdana 

djatuh sebagai korban kaum 
agressor itu. Demikian Anwar 
Kadir, wakil ketua II fraksi PKI 
dayam Parlemen. 

Dengan sangat kami mengha 
rab agar sumbangan kami jang 
“ulus ini, disamping sumbangan 

jang lebih positif dari rakjat In-. 
donesia seperti akan berangkat 

Ya “pemuda2 kita sebagai pe- 

— dari “Australia sampai 

ma 

Jordania disana dibentuk organi- 
aksudkan untuk menghadapi ke- 
Organisasi ini terdiri dari kaum 

itu 

militer 

Nehru : 
Pakt Paghdad Biang 
keladI Pertampahan2 
Darah Di Timur Yngh 

PERDANA MENTERI India 
pada hari minggu menuduh bah- 
wa Pakt Bagdad jang menimbul- 
kan pertumpahan darah di Timur 
Tengah. Dalam pidatonja penutu- 
pan pertemuan panitia Kongres 
Seluruh India jang berlangsung 3 
hari di Calcutta, Nehru menjata- 
kan semua Pakt militer merupa- 
kan alat untuk memperbesar fiki- 
ran untuk berperang. 

Mengenai Hongaria dikatakan- 
nja India sangat sesalkan peristi 
wa2 jg terdjadi di Hongaria jg 
menimbulkan banjak korban 

dan penderitaan rakjat  Honga- 

ria. Nehru kemudian mengharap 
kan hendaknja dalam konperen- 

si Kolombo jang dimulai hari Se 

nin di New Delhi, nanti «kan 

erdapat semangat Bandung dan 

Pemimpin 

bitjaraan pembentukan undang2   te telah menduga, 

partai2 besar. 
A 

Parxindo dan Katolik dalam 
konstituante akan  memperlihat- 
kan kekompakannja sebagai satu 
aliran Kristen, dan akan mempu 
njai pendiria, teguh. Sementara 
itu kalangan partai2 Islam da- 
lam konstituante telah mendesak 
keinginan untuk membentuk sua 
tu gabungan fraksi2 partai2 Is 
lam, jg akan merupakan . satu 
front dalam konstituante untuk 
membela kepentingan2 Islam da 
lam undang2 dasar nanti. Meli- 
hat imbangan kekuatan sekarang, 
dalam konstituante masih mem- 
punjai kelebihan suara golongan 
ig menghendaki negara nasional 
berdasarka, - Pantjasila  setjars 
konsekwen, termasuk PKI. 

PN, 
Wakil ketua amum I PNI Sar- 

midi Mangunsarkoro, dalam mem 
berikan komentarnja atas pidato 
presiden pada pembukaan konsti- 
tuante itu menerangkan, bahwa 
pidato presiden itu sangat baik 
dan berisi: Pidato tersebut sudah 
dapat didjadikan dasar untuk pem 
bentukan konstitusi kita. Bagi P. 
N.L, kata Mangusarkoro, tidak 
ada negara bentuk lain iang pa- 
ling baik selain negara nasional, 
republik proklamasi 17 Agustus 
jang berdasarkan Pantja8ila. Ini- 
lah alasan bagi PNI untuk dapat 
mendiadikan pesan presiden itu se 
bagai dasar dari konstitusi kita. 

Atas pertanjaan Mangunsarko- 

ro menerangkan, bahwa konsti- 
tusi kita harus diusahakan ber- 
laku dan berguna untuk waktu 
jang lama, akan tetapi sungguh- 

pun demikian, perkembangan ke 

adaan dan  kemadjuan negara 

tentu banjak djuga menghendaki 

senindjauan kembali UUD itu. 

Tjara merobah itu akan kita tjan 

tumkan nanti calam konstiuante.   putusan? konperensi Asia-Afrika 
serta semengatnja itu hendaknja| 
danat meluas dan mempengarvhi| 
pula anasir2  lainnja  didunia.| 
(Antara UP). | 

Ba te | 

HARGA TEPUNG TERIGU | 
TURUN. 

Menurut tjatatan harga tepung 

terigu pada achir minggu ini di 

Semarang Rp. 88,50 untuk kwali- 
teit Amerika tjap Kuda redangkan 

jang berasal dari Australia dari 

segala tjap Rp. 90.— Dalam ming 
gu jl. harga dari kedua  matjam 
kwaliteit itu lebih tinggi.. Untuk 
kwaliteit Amerika umpamanja, ada 
pembeli jang sampai berani mem 
bajar Rp: 90.— lebih bahkan jang 

Rpa82,— 
Merosotnja harga tepung terigu 
ini diduga ,,mereda”nja situasi di 
Timur Tengah  sedjak pertenga- 
han minggu kedua ini. Namun .de- 
mikian dalam peredarannja dipa- 
sar tepung terigu ini belum boleh 
dikata ,,membandjir” (Antara). 

13 ORANG DITANGKAP KA- 
RENA MENGAMBIL TANAH 

TIDAK SJAH. 
Polisi di Firdaus Rampah, di- 

cabupaten Deli-Serdang, Suma- 
tera Timur, hsri Rebo jang ialu 

menangkap 13 orang jang ditu- 
duh telah melakukan pengambi- 
tan tanah setiara tidak sjah dari 
perkebunan Paia Mabar. Keti 
gabelas orang itu dituduh melang 

car Undang2 Darurat No. 8 ta- 

hun 1054, karena Undang2 Da-   rurat No. 1/1956 masih belum 
'aoi diterima oleh pihak berwa- 
A85 cetampat. 

njataanja Nlyichev menekankan 

Ilyichev mengharapkan  korespon 

dennja agar mengerti bahwa UR 

SS telah bersedia untuk — mem- 

bitjarakan di New York kemung 

kinan2 untuk mengirimkan penin 

djau2 PBB ke Honggaria. Dalam 

keterangannja itu Ilyichev lebih 

djauh  menjatakan pula bahwa 
menteri. luar negeri URSS -She- 
nilov akan mempunjai kesediaan   menteri negara2 Kolombo ,,dalam 

saat2 krisis internasional seperti 
kita terlibat dewasa ini sudah di 
akui dalam konperensi Bandung. 
,Saja mempunjai kepertjajaan 

penuh atas kebidjaksanaan dan ke 
ulungan rekan2 saja sebagai ahli 
negara dan karerianja saja meng 
harap semoga perundingan2 kami 
dalam konperensi ini akan diteri- 
ma oleh segenap dunia sebagai 
sumbangan kami jang sederhana 
guna memulihkan perdamaian dan 

livang Lersendjata sukarela ke- 
medan pertempuran di Mesir, da 

tat diterima oleh rakjat Mesir 
2bagai sumbangan 'rakjat - seka 
yan “ang selalu dengan semangat 
'an hati mendampinginja dalam 

sertjobaan jang maha berat itu”. 

Pel?ksanaannja akan segera  di- 
bitiarakan langsung dengan Ko- 
mite Perdamaian dan — Markas 

untuk mengadakan pertemuan? 
dengan perdana2 menteri Ing- 

gris serta Perantjis di New York 
djika PM2 tsb. telah mempunjai 
keputusan untuk datang ke PBB. 
Untuk mendjaga djangan sampai 

keadaan internasional - mendjadi 
makin buruk maka pertemuan an 
tara negara2 besar perlu, demiki- 
“n ditambahkan oleh Ilyichev.   keadilan di-daerah2 dunia jg gen- Berer PMT di Dfakarta. (Antara) ting itu", demikian PM. Ali 

PUSAT GERAKAN Wanita diluar Djakarta: b.. menekan dan 
Sosialis dalam pernjataannja me mempersempit akan hasrat dan ke 
nuntut kepada Kementerian PP & sempatan untuk madju Serta mem 
Ka supaja membatalkan pengumu pertinggi mutu ketjerdasan/kero- 
mannja tg. 12 Oktober 1956 No. chanian bagi angkatan pembangu 
74103/S, sekitar uang udjian utk nan masa depan bangsa Indone- 
memasuki sekolah2 menengah sia. 
buat tahun udjian 1957 (jg men 2. Adalah tidak pantas dan sa- 
dapat kenaikan empat kali lipat). ngat tidak bidjaksana Sikap pe- 
Perniataan tersebut adalah sbb.: merintah untuk menambah sum- 

1. Tindakan Kementerian P.P. ber keuangan negara dgn merugi 
dan K. tersebut berarti: a. memper kan usaha kemiadjuan pendi- 
sulit keadaan dari para orang- dikan, sedangkan disamping itu 
tua/wali murid dan para tjalon pemerintah tidak dapat meng- 
pengikut udjian sendiri, jang pada | hambat  penghamburan uang ne- 
umumnja menghadapi tekanan |gara dilain2 lapangan jang dila- 
ekonomi jang berat dalam kehidu|kukan setjara — sangat menjedih- 
pan sehari-hari, disamping beban (kan dan menjolok mata, 
lainnja berupa uang gedung, uang| 3. Karena itu Gerakan Wani- 
lalat dsb. jang dipikulkan kepadalta Sosialis menuntut kepada Ke 
mereka, terutama didaerah-daerah| menterian PPK supaja memb 

  
  

       
     

mes, (Antara), 
Lenhaga Kebudalaon Indon «Kor Batavianseh Ginsenehon van Kunatan e» Wetensehsppan" 
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(Antara). 

“Gerakan Wanita Sosialis TantutPP & K 
Tjabut Kembali KenaikanUang Udjian 

talkan pengumuman jang  terse- 
but diatas dan sebagai penggan- 
tinja: menetapkan satu peraturan 

baru jang hendaknja harus lebih 
ringan dari Ketetapan jang lama, 
sehingga dapat dipikul oleh rak- 
jat ketjil seluruhnja jang harus di 
beri kesempatan madju sampai di 
pelosok-pelosok daerah negara. 

4. Menjatakan simpati jang se 
besar2nja akan tuntutan dari orga 
nisasi pemuda  peladjar daerah 
Djakarta Raya dar menjerukan 
pada masjarakat umum, terutama 
seluruh ikatan peladfar dan orga 
nisasi2 pemuda/wanita lainnja ser 
ta Persatuan  Orang2:tua Murid 
dan Guru untuk memperkuat tun 
tutan jang sudah sewadjarnja ini. 

(Antara), 

- 

  
a 

Berbitjara tentang prinsip Pan- 

tjasila untuk negara Indonesia 
dalam hubungan kebebasan ber- 

agama,  Mangunsarkoro mene- 

rangkan, bahwa kalau perlu un- 

tuk kebebasan beragama itu,  ti- 

dak mengapa kalau kita ,,buang 

kata2, Jang Maha Esa”. dalam 

sila pertama - Pantjasila itu, jaitu 

»Ketuhanan- Jang Maha Esa”. 

Kita harus ingat, kata Mangun 

sarkoro, bahwa dalam negara 

ta tidak semua rakjat kita jang 
memeluk suatu agama tertentu, 

can dalam konstitusi ini harus 
kita pikirkan. 

  

2 Masirmi 
Ketua umum Masjumi Mo- 

hammad Natsir, ketika ditanja 
pendapainja mengenai pidato? 
presiden pada pembukaan kon- 
stituznte hanja menjatakan, pida 
to presider itu "baik”. Ketika d 
anja dimanakah letak kebaikan 
tu menurut Masjumi, Natsir me 
njatakan "wait and see”. 

Nahdatul Ulama. 
Kijai Hadji Dahlan Ketua 

Umum N.U. sementara itu menja 
"takan akan mempeladjari setjepat 
mungkin isi pidato Presiden itu 
dan dalam peda itu akan selekas 
aja diadakan rapat chusus untuk 
membitjarakan isi dan maksud pi 
dato Presiden itu. Dahlan menjata 

kan, bahwa sepintas lalu baru da 
sat dikatakannja, bahwa apa ig 
Tutiapkan Presiden Sukarna pada 
sembukaan konstituante itu baru- 

lah keinginan Presiden: — dalam 
konstituante baniak aliran2 jang 

|(dovjet Uni Sedia Rusding 
san Pengiriman Penis 
djau PB5 Ke Honggaria 

HARIAN DJERMAN BARAT ,,Die Welt” ketika hari Sabtu 
telah memuat tanja djawab dengan kepala bagian pers kementeri 

an luar negeri URSS, Leonid Ilyichev, jang ketika malam Sabtu 
nja singgah di lapangan terbang Fuhishuttel, Hamburg. Dalam per 

bahwa apa jang menjolok mata 

dalam situasi internasional sekarang ini ialah berkurangnja kete- 
2 huinja. Nae 2 - £ 

bangkan sumbangan-darahnja de basah benirahat Tasiama 1 Segan sedjak De nekapA aa berlafu. 

ngan maksud sekedar meringan- djam lebih, rombongan PM Ali| Harian Djerman Barat persen 

kan penderitaan rakjat Mesir jg Welandjutkan perdjalanannja ke |but selandjutnja menulis bahwa 

Selwyn Lloyd tia 
rapkanPolisi PBB 
Segera Bisa Di 
tempatkan Di Ti 

mur Tengah 
MENTERI LUAR negeri Ing- 

azris, Selwyn Lloyd. pada malam 
semn telah meninggalkan lapang 
.erbang London untuk menudju 
New XYerk, dimana seperti dike- 
jahui hari Senin dilangsungkan si 
dang biasa Madjelis Umum PBB: 
fentang Hongaria, ja mengatas 
san kepada para wartawan sobe 
am bertolak, bahwa jang diha- 

Pada Umumnja Para 

tudjui , Pidato .j Presi: 
den Sukarno Pd,Pem- 
bukaan : Konstituante. 
Golongan Islom Akcn MervpakanzSuatu - 

Front Untuk Bela Kepentingan2 Islam - - 
Dolom Konstitusi Nanti 

KETJUALI MASJUMI dan Nahdlatul Ulama, pada umun- 
nja para pemimpin partai dapat menjetudjui pidato presiden pada 

pembukaan konstituante untuk didjadikan dasar (basic) bagi pema 

kan pedoman didalam pembitiaraan2 dalam 9 1 
Dari mulii sekarang, orang2 jang berpengaruh dalam konstituan- 

bahwa perdebatan untuk. “mempertahankan 

pendiriannja masing2 nanti, terutama akan berlangsung dipihak ' 

1 

Dapat | Se: 

dasar, atau setidak2-nja didjadi- 
konstituante nanti. 

harus dipertemukan dulu. Kalau 

hanja pidato Presiden itu sadja jg - 

akan didjadikan dasar, maka tidak 

usah diadakan konstituante jang 

mewakili aliran2 dalam masjara- 

kat kita, demikian ketua . umum 

Nahdatul Ulama K. H. Dahlan. 
P. KI. 

Sekretaris-djenderal ek 

D.N. Aidit sementara itu mene- 

rangkan, bahwa pidato Presiden 

tsb. adalah pidato jang padat se- 

kali, dan harus didjadikan dasar 

bagi penjuSunan konstitusi kita. 

Aidit menerangkan, bahwa PKI 

dalam sidang2 konstituante aan- 

ti akan memperdjuangkan pesan 

Presiden untuk mentjiptakan sha- 

tu negara demokrasi jang terpim 

pin untuk keselamatan rakjat se 

tjara merata. Dasar negara Pan- 

tjasila akan diperbaiki — dimana 
jang perlu mendapat perbaikan 

untuk 'kesempurnaannja. 

5 P.S.LI. 
Arudji Kartawinata, ketua, pu- 

juk pimpinan PSII atas pertanja- 

in pers menerangkan, bahwa pi 
lato Presiden itu sangat baik dan « 
satut dipikirkan dan  dipeladjari 
sedalam2nja dalam pembitjaraan2 

sonsfituante jang akan — datang. 

Ketika ditanja bagaimana pendi 
ian PSI dalam konstituante nan 
"1, Arudji mendjawab, banwa 

partainja akan mengambil sega- 

la keputusan jang baik untuk 
UUD kita, jang tidak bertentang- 

an dengan azas? perdjuangan se- 
'ama ini. Arudji menjetudjui di- 
bentuknja suatu front Islam da- 
lam konstituante untuk dapat 
memperdjuangkan masuknya se- 

banjak mungkin dasar2 ke-isia- 

man dalam UUD kita. 
2 Parkindo 

Djuga Dr. Leimena, ketua 
umum Parkindo, menjebut baik 
dan menjatakah suatu pernjataan 
jang baik pidato Presiden Sukax 
no pada”pembukaan sidang kon- 
stituante itu. Dr. Leimena me- 
njatakan, bahwa utjapan2 Presi- 
den itu akan dapat didjadikan 
pedoman untuk penjusunan kon- 
stitusi kita. 

Katolik. 
Sutarto Hadisudibjo dari Ka- 

tolik menjatakan  djuga adalah 
suatu pidato jang berisi apa jang 

pembukaan konstituante itu, dan 
djuga menjatakan dapat didjadi- . 
kan pedoman dalam pembitjara- 
an2 konstitusi nanti. “5 ss 

BR. Sh 
Hamid Algadri,  menjatakan 

pidato Presiden itu baik maksud 
nja, tetapi belum mau memberi 
kan komentar jang pandjang. 

Demikianlah beberapa ketera- 
ngan jang kita turun dari ,,Pia.” 

Konstituante 

kemarin menerima baik usul ke- 
tua sementara untuk membentuk - 
panitia ad hoc jang terdiri dari 
1S orang untuk membahas pera- 
turan pemilihan ketua dan 4 wa- 
kil ketua konstituante. Sidang 
dihadliri 458 anggota jg dipim- 
pin oleh Ketua Sjech Suleiman 
Arrasuly jang hanja berlangsung 
5 menit. Panitia ad hoc tersebut 

malam diam 20.00. : 
Lima belas anggota jalah Mr. 

Moh. Yamin, Zainul Arifin, 
Maskur, Zainal Abidin Achmad 

  

    

  

Algadri, Siauw Giok  Tjhan,: 
Amir Anwar, Hanafiah, Mansur, - 
B.A. Rachman, Dr. Leimena 
dan Kasimo. 

Szsudah usul pembentukan Pa 
nitya diterima, sidang dibubar 
kan. Sebagai diketahui kini di 
siapkan rantjangan peraturan tja 
ra memilh Ketua dan wakil2 
Ketua Konstituante itu jg terdiri 
atas 17 fasal je kini harus diba 
has oleh panitya ad hoc tsb. Me 
nurut pendengaran untuk Ketua: 
Konstituante PPNI akan mentja 
lonkan Wilopo,  Masjumi Soeki 
man, N.U, akan mentjalonkan 
K. Wahab atau K. Dahlan. 

(Antara. 

40 BAL TJITA PUTIH DISITA 
POLISI. : 

40 Bal tiita putih tjap kelapa, 
jang meliputi harga: lebih dari 
Rp. 48.000 telah disita oleh |Ko- 
lisr Ekonomi Bandung dari se- 
buah toko Tionghoa. Menurut 
keterangan, jang berwadjib telah 

membeslah itu karena. pendjual- 
nja telah menaikkan harga tjita 
itu lebih dari 5096 atas harga 
asalnja. Selain itu ditjurigakan 
pula bahwa tiita itu berasal dari 

    rapkan jalah hendaknja hasil per 
temuan2 tentang Honggaria ada- 
jah penarikan mundur tentara 
URS3 dan Honggaria sesuai dgn 
resolusi jang diterima sidang Ga- 
rurat PBB. 

menjatakan, harapan agar pasu 
kan polisi PBB selekasnja dapat 
ditemp:tkan didaerah itu, hingga 
pasukan2 tentara  Inggris-Peran- 
tjis dapat ditarik kembali. Ma 
kin tjepat dapat kami serahkan 
makin baik, djika sekiranja pasu 
kan2 1. “berguna, demikian 
Lloyd menambahkan. Dengan 
apa jg terd'adi di Timur Tengah 
kami berpengharapan bahwa mo- 
ve jg permanen dalam rangka 
PBB akan dapat diadakan. Kami 
tahu bahwa kami sampai pada 
selisih pendapat dengan banjak 
ariggauta2 PBB, tetapi saja per 
tiaja bahwa hasilnja akan menun 
diukkan betapa penting hal itu 
djika mendjadi berguna untuk 
mempunjai suatu Badan Tetap 
(permanen) jg sanggup untuk ber 
tindak dan menurut pikiran saja 
itu merupakan sumbanga, untuk 
perdamaian dunia. Demikian   Lloyd seterusnja. (Antara). 

Tentang Timur Tengah Lloyd |. 

barang timbunan gelap untuk di 
bergunakan dengan ' maksud ter 
tentu. 

Missi Parlemen 
Ke Eropa Timur 
Dengan menumpang Pesawat 

GIA Minggu petang jbl. telah tiba 
kembali di Djakarta 3 anggota 
misi Parlemen Indonesia ke Eropa 
Timur dan Sovjet Uni, Mereka ita 
jalah Sjaifudin Zuhri, “Tjikwan 
dan Nj. Soenarjo Mangunpuspito. 
Sjaifudin ' menerangkan “kepada 
pers, bahwa ketiga anggota tsb, 
pulang lebih dulu ke Indonesia utk 
mengusahakan tjari djalan, agar 
18 anggota lainnia jang kini ma- 
sih di Bangkok bisa diangkut pu- 
lang ke Indonesia (Antara), 

| Aa 
. AKSI GROMBOLAN BERALIH . 

KE SIMELUNGUN, 
Dari pihak resmi ,,Antara” 

mendapat keterangan, aksi gerom 

bolan liar sekarang telah berpin 
dah dari Kabupaten Deli-Serdang 
e Kabupaten Simelungun, ke 
dua-duanja di Sumatera Timur, 

" 
2
 

diutjapkan Presiden dim sidang - 

Dari Sidang 

SIDANG Konstituante Senen 

harus menjelesaikan tugasnja se 1 

Prawoto Mangkusasmito, Nj. Pu s 
djobuntoro, Sanusi Hardjadinata,4 . 

  

       

      

    
    

          

   

SU



    

aluminium 

: dengan accu 9 ampere, 

Sa Ya “Ni: langsung itu, bagi kita jang djuga pernal libang 
ng Coy N.V. betul2 menjajat hati. Sebab, mengenai beaja sekolah, dalam golo- 

— Tilp. Gbr. 5525 

  

    

  

.| Semarang. Sedjumlah 200 peladjar 

  

     NN. Tongam 
KALIBARU 

0 PANGGILAN 
e si Na ta Kerana 3 00. 

3 sakan diterima" untuk 

   

  

   
   

  

2 3 

   
         

     
2 kalinja peminat2 AKADEMI 

Wood Works 1 
31 - TELE 1301 - SEMARANG. 

Pi PENDIDIKAN “USAHAWAN. , 
es Para tjalon diharuskan membawa idjazahnja S.M.A., A.M.S. 
Kr atau HBSAS oo Ia : 

    Panity. “Penerimaan Mahasiswa 

    
    

  

  

“Peraturan dari Kem PP. & K. no, 38/36 erataagi 
kenaikan uang udjian jang Sampai lipat empat kali, ternjata men- 

t re Naa langsung dari para peladjar itu . Pela- 
djar-peladjar itu benar2 Meresahkan Deteka, harus di 
      

           
    

njata dengan berl: Naa rapa 

'membitjarakan beban mereka jang berat sekali 
judjian, Ditambah lagi para peladjar tersebut 
2 Mtenining RA.r On £ tap Ktar El 
engah dalam keterangannja kepada » DENANAng Maha 

lama ini, jang antara lain mengatakan bahwa dinaikkannja beaja 
udjian itu dimaksud untuk mengurangi penempuh udjian 139 
setiap tahunnja bertambah antara 30 sampai 40”5. (Lihat “Suara 
Merdeka” 9 Nov. halaman II). Keterangan jang demikian itu tidak 

   
     

(mengenai djumlah kurangnja gedung? sekolah itu bu kan salah- 
nja simurid, Ra 5 Aa lain $ 

— — — Betapa sedihnja melihat reaksi dari para murid setjara 
duduk dibangku sekolah    

ngan kita dahulu, semata-mata dipikul oleh orang2 tua atau wali 
murid. Tetapi sekarang, murid2 kita itu sendiri disamping menge- 
- mahalnja buku2 peladjaran, djuga memikirkan naiknja beaja2 
udjian. Pn Ya Pan 5 
— — — Kita rasa, akan bidjaksana sekali djika P.P.K. menin- 
djau kembali peraturan naiknja beaja udjian itu, sehingga tidak 

| membikin tambah pusingnja otak para peladjar. Djuga keterangan? 
seperti dikemukakan oleh Koordinator P.P. & K. aling g sedikit me- 
'mantjing pikiran anak2 untuk memikirkan politik budget negara, jg" 
sebetulnja bagi peladjar2 itu belum perlu berfikir ai sedjauh 
ini. Walaupun andaikata apa jang dikatakan 
P.P. & K. itu betul, artinja sesuai dengan politik Ker : 
tapi kita anggap kurang bidjaksana dalam utjapannja itu. Orang 
barangkali lupa, bahwa zaman sekarang ini peladjar2 Sekolah 
landjutan dalam membatja koran sudah sedemikian kritisnja. Se- 
'hingga tidak usah menterkedjutkan, kalau dalam rapat para pela- 
djar di Semarang pada hari Minggu kemarin itu keterangan Koor- 
dinator P.P. & K. kepada pers telah diketjam sampai detailnja oleh 
murid-murid sekolah landjutan, : 

Beberapa keputusan jang diambil oleh rapat peladjar 
di Semarang, diantaranja bagaimana sikap mereka djika uang 
udjian ita tidak diturunkan,: mungkin ada orang akan menganggap 
sepi terhadap keputusan itu. Tetapi, kita siang2 sudah kuatir, 
bahwa menganggap sepi terhadap sikap para peladjar mengenai 
dinaikkannja uang udjian, akan mempunjai akibat merosotnja ke- 

dudukan pemimpin2 kita dimata para peladjar jang merupakan 
bunga bangsa. Kalau dari kalangan peladjar nilai pemimpin sudah 
merosot, dari siapa lagi jang diharapkan? : 
— — — Sungguh tragis, peladjar2 mendjerit karena naiknja bea- 

      

  

   
  

  

  

bisa diterima dengan baik oleh para peladjar tersebut, sebab toh | 

  

        
      

   

2.5 MENGENANG PAHLAWAN JANG GUGUR — 
Djuga di Semarang Hari Pahlawan 10 Nopember jbl. diperingati 

sedang menaburkan bunga pada 
telah gugur untuk negara, 

Menurut P.M. Ali, jang lebih 
pen.ing, konperensi itu perlu dju 
ga membitjarakan masalah2 un 
tuk djangka pandjang. Dalam 
hubungan semua ini perlu diten 
tukan pendirian dan aksi bersa 
ma selaras dengan djiwa Konp: 

dengan berziarah ke makam Pahlawan Giritunggal 
Tampak ketika pd. Panglima Div. Diponegoro, overste Suharto, 

   

   

        

    

(Siranda). 

makam seorang pahlawan jang 
(Foto: "Suara Merdeka”) 

Komp. ,,Pantja Nega- 
Ira Belum 
Perlu”"Djaga'Diadakan Utk |Langkah2 Djangka 
Pandjang— PM Aii Menndja K 

SEBELUM BERTOLAK ke-N. Delhi bari Minggu pagi 
untuk mengundjungi Konperensi Pantja Negara P. M. Ali Sas 
troamidjojo menerangkan kepada pers dilapangan-terbang, bah 
wa meskipun mengenai Mesir sudah ada keputusan2 PBB, ke: 
gentingan di Timur Tengah masih tetap ada, maka ja tidak se 
pendapat dengan anggapan orang2 jang menjatakan, bahwa 
komperensi itu sudah terlambat. P.M. katakan, 1 
hanjak hal2 jang bersangkut-paut dengan kegentingan di Timu 
Tengah itu jang perlu dirundingkan bersama. 

Terlambat 
e New Delhi 

bahwa ss 

  

Itentara adalah tentara dan tidak 

«” Djika Perlu Mati,Mati- 
0. lah    

  

an Untuk Membela 
5. Proklamasi 45 
Presiden Feringatkan'Pora'Perwira Djengan : 
Terpukau Pada Adjaron2 Untuk Mendi- 
rikan Negara Lain Selain Dari Negara 

— Proklamasi 1945 
PRESIDEN SUKARNO disertai oleh Menteri Penera- 

ngan Soedibjo sesudah membuka dengan resmi Konstituante 
pada tg. 10 Nopember telah meninggalkan Bandung hari Ming 
gu menudju Bogor. Di Sukabumi Presiden berbitjara Wibada 
(pan suatu rapat umum jang mendapat perhatian sangat besar 
dari penduduk kota Sukabumi. Sebagai atjara terachir selama 
berada di Bandung, Presiden Sukarno memberikan tjeramah 
dihadapan para perwira Bandung bertempat digedung Varia, 

' Presiden memperingatkan kepaj, 
da para perwira djangan terpu- 
kau kepada adjaran2 utk mendi- 

Tikan negara lain, selain dari Ne 
gara Proklamasi 1945. Angkatan 
Perang harus. memperdjuangkan 
idee Proklamasi 1945 dan hen- 
daknja idee Proklamasi ini “didja 
dikan sebagai mythos, sebab — 

menurut Presiden — A.P. tanpa 
mythos,. tidak akan mempunjai 
spirituecY dan  materieel stoot- 
kracht. Setialah kepada Prokla- 
masi, 1945 itu dan djika perlu 
mati, matilah. untuk. mempverta- 

angunan, djustru dimana kita 
djuga sedang melakukan usaha? 
pembangunan, Presiden Soekarno 
pun minta. agar Pemerintah me- 
ngirimkan Menteri P.P. dan K. 
ke Sovjet Unie dan RRT untuk 
melihat pendidikan praktis dari 
para .pionier disana. 

Diandjurkan oleh Presiden agar 
angkatan perang kita dengan 
giat turut membangun, tetapi di 
mintanja djuga agar angkatan 
perang membikin rakjat bersatu 
padu menghilangkan tjektjok po- 
litiks menjehatkan kehidupan po- 

hankan Proklamasi 1945 itu. Dellitik sekarang ini adalah sjarat 
mikian menurut Presiden Sukar-| mutlak bagi pembangunan itu. Nan 8 Sebagai tentara hendaknja ber 

diri ditempatnja masing2, tidak 
meninggalkan tempat itu dan me 
ngerti pada masalah jang sedang 
dihadapi. Diperingatkannja agar 
tentara djangan tertarik atau ter- 
pukau kepada 'adjaran2' untuk 
mendirikan negara haru atau ne- 
gara lain, sebab siapa jang mau 
mendirikan negara lain daripada 
negara jang diproklamirkan pada 
tgl. 17 Agustus 1945, ia meng- 
chianati Proklamasi itu, Setialah 
kepada Proklamasi 1945 dan dji- 

Djangan terombang-am 
bin naik-turannja 
aliran politik. 

Dalam tjeramahnja ini Presi 
den Sukarno mengemukakan ke- 
adaan tentara di Amerika Serikat 
dan Sovjet Uni serta RRT jang 
dikundjunginja “beberapa waktu 
jang lampau. Presiden katakan, 
bahwa baik “di Amerika Serikat 
maupun di Sovjet' Uni dan RRT. 

ada orang2 tentara dengan bebas 
rela 'fikut dalam gelombang naik turun Tiada Suk ka verlu 

     
   

   

up NP. D. 
T Pa 

  

Rine Gilleite. Lebih tadjam 

Yan lebih awet dipakai. Paling   Indjam. djika dipakai dengan alat 
peutj ukur Gilieite. 

      

api SP aa 

Di Kepaniceraan P. 

surat permohonan dari Lie 
Pendjual kuwih-kuwih, & 
Magelang, Warga N gara 

.permohonan mana bunjinja 
bahwa didesa Redjowin: 

Kedu, terdapat sebidang t 
No. 217, diuraikan sur. 

  

    

  

NIO, dianda dari LIE TI 
tak terpisah dan menuru 
oleh Tuan Kepala Kantor : 
25 Oktober 1954 No.215 
atau ?/s bagian tanah ini : 

       

    
- 
jg. tu    

EK KEK KE KKR KR EKKEKI 

| Hasian 
“Negeri di Magelang telah diterima 

Hwie, umur 51 tahun, pekerdjaan 
djalan Raya Petjinan No. 209, 

keturunan Tionghwa, surat 
uk singkatnja sebagai berikut : 

b. tg. 7 Februari 1911 No.26 tertulis atas nama: TAN LAN 

a 

at&& Lebih menguntungkan, 

diika tuan mewbel pisau # 

n. HAK EIGENDOM, VERP. 
akur tg. 12 Nopember 1902 

KWAN untuk 6 atau ”/g bagian 
t pemberitahuan jg. diberikan 

aftaran Tanah di Magelang ttg. 
inja terlampir disini, 

ik nama atas namanja jg. 
Uya 

bertanda, LIE TIK HWIE tsb. diatas: bahwa orang-orang jg. 
disebutkan dalam surat hak tanah sub a tsb. diatas ini ditindjau 
dari sudut tuanja tanggalnja | 
sar bahwa kesemuanja tiga « 
LIEM BIE NIO dan LI 
puluh tahun. meninggal. 

bahwa para ac 
dan LIEM TAMB 
bertanda, jaitu nj 

tidak pernah ada sec 
gelang atau datang pada 
atas nama mereka, pula | 
tidak ada seorangpun jg. di 

3 “ Oleh sebab mana, 
hormat dan sangat si 
Negeri di Magelang men 
sekarang atas ?/c bagian 
diatas berdasarkan kei 
Burgerlijk Wetboek art 

2. Dalam tempo 99 
berkepentirsan dapat 
 ngadilan Negeri di N 

   

     

   

  

              
      

      

       
   

     

   

     

  

   
   

-mengetahuinja. 

  

at hak tanah kemungkinan be- 
g tersebut, LIEM HAP SING, 

TAMBAH NIO, sudah berpuluh- 

HAP SING, LIEM BIE NIO, 
masih hidupnja ibunja jg. 

NIO tersebut, hingga hari ini 
2 di Kantor Kadaster Ma- 

menguruskan pembalikan nama 
kini alamat-alamat merekapun 

“bertanda dg. ini mohon dengan 
aduka Tuan Ketua Pengadilan 

jg. bertanda sebagai pemilik jang 
cigendom Verponding No. 217 tsb. 

lam Rechtsvordering art. 800 dan 

pengumuman ini orang-orang jg. 
keberatan2 di Kepaniteraan Pc- 

    

     

   
    

   
     

    

(Pengumuman Kem. PP & K ten 

ja udjian. Tapi ini suatu hal jg tidak bisa dibiarkan oleh P.P. & K. 

Bertekad Bulat Untuk 
Pembangunan Negara 
Pernjataan“Rapat Umum Hari Pahlawan 

8 Di. Aloon2 Semarang. 

RAPAT UMUM Hari Pahlawan jang dilangsungkan Minggu sore 

di Aloon2 Utara Semarang mendapat perhatian besar Gari masjara- 
kat Semarang jang terdiri dari segala lapisan. Berbitjara dalam ya 
pat umum itu berturut2 Moh. Zain jang tampil sebagai wakil pemu 

da, Kadis Margono sebagai wakil buruh, Djonokusumo sebagai wakil 

dari Badan Perdjoangan Irian Barat, kemudian Ketua DPRDP Ko 
tabesar Semarang Parmun Hadipurnomo dan sebagai pembitjara 
terachir dalam rapat umum itu Residen Sumarsono sebagai wakil 
dari Gubernur Djawa Tengah. 

  

Pembitjara Moh. Zain sbg. wK 
pemuda -membentangkan kebulat- 
an tekad pemuda dan rakjat pada 

4 , waktu petjahnja revolusi th. '45. 
Pendaftaran 2 Pe. Ketika itu, kata pembitjara, tidak 

ada seorangpun jang ingin men- 

rusahaan Iladus- ajadi kaja, jang ingin mendjadi 
# importir. Semua pemimpin waktu 

tri Nas itu bersatu tekad, ingin hidup 
# . . 

PADA tgl. 19-11 jang 

  

atau mati bersama rakjat. Tetapi 
k setelah kita I1 tahun merdeka, pe 
Tn ngalaman menundjukkan bahwa 

datang, akan dimulai pendaftaran ajiwa kebulatan tekad itu makin 
perusahaan industri nasional, de- na MN, sn bek 

me e ? pembitjara. Dengan at 
RAIN, Nana DANA BaN bahwa kita masih belum lepas 
B.D.P, setelah membitjarakan tgl. dari teropongan imperialis, dan 

pendaftaran itu dengan Kepala mengemukakan bukti bahwa ke- 
Djawatan Perindustrian. gentingan di Timur Tengah de- 

' Ta : nakend Wasa ini 
| Mengenai apa jang dimaksud rhurkaan pihak pendjadjah, pem 
isn perusahaan industri nasional pitjara kemudian berseru, bahwa 

ang chusus dikenakan “pendaf- djiwa kebulatan tekad itu sangat 
Dana Sa Aan : 3 Na aduan perlu sekali bagi kita, tidak hanja 
aran ini diberikan pendjelasan, Tintuk BEN anan Ipfan Part ta 

alah meliputi semua usaha2 na- dja tetapi djiwa kebulatan tekad 
donal- jang modainja . sekurang- itu Je miliki. untuk .sela- 
Aa -£ Anik ma-lamanja. 5 5 

Ne ana 5176 dimiliki oleh Wakil buruh Kadis Margono 
Warganegara Indonesia dan jg dalam  pidatonja - mengemukakan 
ermaksua dalam Bagian 2—3 perlunja persatuan dikalangan 
ta. Sapa : an “.., Kaum- buruh jang telah tergabung 
lari Kiasifikasi Industri, Serie alam beberapa vaksentral, dalam 

St titik No. Ll, diterbitkan oleh menghadapi lawan kolonialisme 
$ Kementerian Perburuhan RI '54, Sasa : Ba ae 

1) ntt 5 : Es sagig pendaftaran tsb dapat di Oa Koko” total Insani Oa nCAra 

perozh "pada  Djawatan Psrin- yaksentral2 seperti Sobsi, KBKI, 
lustri n setempat (Inspeksi atau Sa al. Manah yen en per- 

ba Karan : djoangan rakja esir jang se- -Jabang) dan Madjelis Industri Kelak mna en Se 

ndonesia dengan harga Rp. 4, wasa ini. Perdjoangan rakjat Me 
atu set (empat lembar) (Anta- sir sama dengan  perdjoangan 

ra) rakjat Indonesia jakni perdjoang 
1 an anti pendjadjahan, ' demikian 

kata pembitjara. Wakil Badan 

         

  

Perdjoangan Irian Barat Djonoku 
Bertentangan Dgn sumo dalam rapat umum itu a.l. 

& TITNA mengatakan bhw, bahaja perdamai 
D iwa UUDs an tidak hanja mengantjam Mesir 

J : ja sadja tetapi djuga  mengantjam 
l 3 Irian Barat selama Irian Barat itu 

Pasa 0 belum kembali kewilajah kekua- 
5 : saan R. I. Ketua DPRDP KBS 

Pernjataan'P1Ig Mer ge- Hadipurnomo a.l. katakan, bahwa 
an 2 dalam memperingati Hari Pahla- 

pai Kenaikan Tarip wan ini jang penting. bukannja 
: memperingati djasa2nja para pah 

Uang Udjfian Nun tetapi jang Se ang ha 
2 Duel rus bisa merealisasi. tjit ja para 

DALAM pernjataannja mengenai pahlawan. itu. Kemudian jang pa 

$ a : . i achir sambu i i 
tang kenaikan tarip uang udjian, amneagan jang Ne He 

kan perlunja persatuan jang bu- Peladjar Islam Indonesia (PH) 
Tjab. Semarang menjatakan tidak 

disebabkan karena ke-| 

rensi Bandung. 

“Saja ulangi lagi, demikian d 
katakannja, Konperensi  Pantja 
Negara itu tidak terlambat, ka: 
rena tiap usaha untuk menuari 
perdamaian tidak pernah terlim 
bat. PM Ali katakan, bahwa 
konperensi itu bukan sadja pen- 
ting. tetupi iapun jakin, bahwa 
konperensi tsb. djuga penting ba 
gi perkembangan dunia pada ma 

|sa sekarang ini. 

Konperensi para Perdana Men 
teri Indonesia, India, Birma, Sai 
lan dan Pakistan itu akan ber- 
langsung 4 atau 5 hari. 

4 Ae nah 

A S5. Ke Timur 
Tengah 

PEMERINTAH A.S. melarang 
orang Amerika ke Timur Tengah 
sebagai sukarela, demikian hari 
Sabtu dikatakan dalam komuni- 
ke kementerian Juar negeri A.S. 
Kementerian itu mengutip un- 
dang-undang imigrasi tahun 1952| 
jang menentukan bahwa . warga 
A.S. akan hilang . kewargaannja 

itu kalau menjertai angkatan pe- 
tang negara asing. 

waktu radio Moskow menjiarkan 
bahwa pemerintah Uni Sovjet ti 
dak akan melarang berangkatnja: 
pasukan sukarela. Sovjet ke Ti-   (Sebagaimana - diketahui, Si- 

ma baik usul resolusi Kanada 
tentang penempatan polisi inter 
nasional di Mesir, usul resolusi 
negara2 A-A tentang gentjatan 
sendiata dan penarikan kembali 
pasukan? asing dari wilajah M- 
sir. Bahkan Ingveris, maupun Pe 
-antiis telah memerint gentja- 
tan sendiata pada tgl. 6/11 pukul 
24.00 GMT, tetapi. meskipun be 
gitu menurut kominike Mesir, 5 
djam sesudah perintah gentja'an 
sendjiata itu pasukan  Inggeris/ 
Perantjis malah menggempur se 
tjara besar2an kota Port Said se 
hingga timbul pula pertempuran 
sengit. 

Keberangkatan « PM Ali itu 
sampai lapangan-ter -diantai 
oleh Wakil PM Moh. Rum dan 
anggota2 Kabinet Jainnja, demi 
kianpu, tampak. anggota2 korps 
diplomatik, terutama dari Asia- 
Afrika. Wakil2 diplomatik nega 
ra2 Kolombo lengkap hadir di- 
lapangan-terbang. PAN ah 
.'Anggota2 delegasi ' Indonesia 
lainnja zlah Dr. Subandrio. Se 
'kretaris Djenderal Kementerian 
Luar Negeri, dan Kepala Direk 
torat Eropah Mr. Tamsil, diban 
tu oleh staf sekretariat. 

Selain Sukrisno dan Nahar ma 
sing2 dari .Antara” dan ,,PIA”, 
ikut sert. 4 wartawan lainnja, ja 
itu Jachja (NP), Tasrif (Abadi) 

Sitompul (Merdeka). Jang 4 itu 
ikut. ser'a atas undangan peme 
rint:h. (Antara) . 

Gatot Mangkupr 
dja Tidak Setudju 

Dgn Penguburan 
Partai2 

  

bela Pantjasila Gatot Mangkupra- 
dja, mengenai andiuran Presiden 
Sukarno tentang penguburan par- 

dapat menerima andiuran mengu- 
bur partai2, karena perkataan me 
ngubur mengandung ma'na mati. 

Gatot dapat menerima kalau 

dang Umum PBB telah meneri-: 

Armunanto (Bintang Timur) dan. 

PEMIMPIN GERAKAN Pem. 

tai2 menerangkan, bahwa ia tidak 

  

No. 118, luas 255, menurut akte : ssentioa Ken 5 Jang 
f 4 : 2 TN 3 4 men dom : 1 dapat: menerima Peraturan Kem. on aa Dengan aa TIA La 

a. tg. 19 Agustus "181 35 tertulis atas nama : Hu PA 3 HARAM Tora Pernjataan dan resolusi, 
1. almarhum LIEM HAP SING, untuk 1/4 bagiantak terpisah |Kem. PP & K) untuk dengan se Pen Sean aa On ba 

ea x , LIEM BE NIO, ae 1/6 5 1 35 gera mentjabut peraturan itu dan bitjara tadi kemudian Enakan 
3 1 LIEM TAMBAH NIO,” achirnja VII mengadjak kepada kesimpulan dan mengeluarkan per 

2 Nag TO & segenap peladjar untuk bersama? njataan mengenai. keadaan dalam 
Sp : gn 33 » 5 menentang peraturan mengenai 

kenaikan uang udjian tadi. Ada- sa Jan Ai Moge Meng Pelat 
pun alasan PII Tjab. Semarang an dalam negeri pernjataan rapat 
jang tidak dapat menerima Pera ymum itu adalah sbb.: 1, Men 

turan kenaikan tarip uang udjian desak kepada Badan Konstituante 
itu dikemukakan sbb. : untuk menjempurnakan UUD RI 

1.. Bahwa peraturan tsb. setja dengan berpedoman pada UUD 
ra tidak langsung merupakan pe R.I. '45, 2. Menjatakan kebulat- 
ngekangan terhadap pertumbuhan an tekad seluruh lapisan masjara 
pengadjaran dimasjarakat kita jg kat Kotabesar Semarang — untuk 
seharusnja oleh “Pemerintah dipu melantjarkan pembangunan (nusa 
puk dan dipeliharanja. 2. Dipan- dan bangsa) negara. 3. Mengan 
dang dari sudut sosial ekonomi, djurkan pada pemuda? baik jang 
hal. itu. merupakan beban jang berorganisasi maupun jang tidak 
berat bagi orang tua/wali pela- agar supaja giat berusaha mewu 
djar. 3. Alasan Pemerintah jang djudkan Pekan Pemuda tgl. 2 
menjatakan bahwa . Pemerintah s/d 9 Maret 1957. 4. Menjerukan 
menaikkan uang udjian itu dida diadakannja Konggres Pemuda se 
sarkan untuk memperingan beban luruh Indonesia. Kn 
Pemerintah dan alasan jang dike Resolusi rapat umum mengenai 
mukakan oleh Inspektur S.M.P./ keadaan di Mesir isinja a.l. sbb.: 
S.M.A. Djawa Tengah jang dinja 1. Menjokong sepenuhnja perdjo- 
takan baru2 ini untuk mengura- angan rakjat Mesir dengan: 'a, 
ngi djumlah pengikut udjian, ti- Membentuk pasukan Sukarela utk 
dak sesuai dengan djiwa UUDS Mesir. b. ' Mengumpulkan segala 
pasal 380 ajat 1. 4. PII chawatir matjam “bantuan. €C. Mendesak 
bahwa peraturan tsb. dapat me agar PBB bertindak tegas terha 
nimbulkan ekses2 jangz tidak kita dap Inggeris Perantjis Israel utk 
inginkan dikalangan | masjarakat selekasnja menarik .. pasukan?nja 
chususnja dikalangan wpeladjar. De dari wilajah Israel. 
mikian 'pernjataan PII Semg. oke bila 1 

P.SL.I. TJB. SMG. - 1 KEYJUARAAN 
P.S.L.I. Tjb. Semarang baru? ini Pa Di 

k , “ 
Ke Pa sen aa an Ketua Panitia Kongres Pertjasi jang terdiri dari Ketua R. Moch. 2 Ia : 3 ai in 1956 Suripto menerangkan kepada Kiswari. Wk. Ketua Djaharuddin Antara”. bahwa Sestolot maher, 
Djamil. Penulis I dan IL: S. Wir- 
josaputro dan Isrofil. Bendahara: Ma surat Hari Pengurus Besar Per 
Sujatno dan Sudarsor&. Ketua Da Mani PO Kana DE ini Oli 

Pelni AR i ge , BN ah ti 1 J akan 
Pa Pa diadakan dikota Magelang. Kon- 

  

  

ada andjuran untuk melebur par- 
tai2 supaja djumlahnja mendjadi 
berkurang daripada keadaan 'seka 
rang, dengan adanja perundingan2 
antara para pemimpin, untuk me 
ngadakan herorientasi, ' herorke- 
ning, reduceering sehingga achir- 
nja tertjapai tudjuan untuk lebih 
dekat-mendekatkan, sampai pada 
achirnja terdapat persatuan tekad, 
Gatot menerangkan  selandjutnja 
bahwa sudah tentu usaha tersebut 
akan menemui kesulitan2. Selan- 
djutnja Gatot Mangkupradja mene 
rangkan, bahwa Gerakan Pembela 
Pantjasila dalam hal ini belum da 
pat menentukan sikap dan penda 
pat sebelum Bung Karno sendiri 
mengemukakan konsepsinja. 6 

(Antara). 

  
  

PERNJATAAN GERAKAN 
EX. T. P. SEMARANG. 

Setelah rapat selama 2 hari ba- 
ru-baru ini Organisasi Gerakan 
Pemuda Bekas Tentara Peladjar 
Semarang telah mengeluarkan sua 
tu pernjataan sbb. : Tidak puas 
dengan keadaan dan susunan ma 
sjarakat seperti sekarang ini, me 
njokong dengan sepenuh?inja pada 
andjuran Presiden Soekarno jang 
diutjapkan dalam pidatonja pada 
hari Sumpah Pemuda tgl. 28 Ok-: 2 
tober '56, tidak menjetudjui ber 
langsungnja sistim demokrasi li- 
beral jang berlaku sekarang ini 
dan menghendaki sistim  demo- 

aa ai Pepe aa Panen 3 gres tersebut akan dimulai pada krasi terpimpin jang bersendikan 
2 5 tanggal 2 Desember jang akan da Pantja Sila: mengutuk kepada Pe 

1 : - tang, dan menurut rentjana akan. Mimpin2/golongan2/partai2 jang 
Hn Ob BTA GA Go Dera ag TIARGA EMAS, iB TA RN Hrg eoeden oleh 150 orang utusan da Pa arema sebagai 

HSE aa Tong Baik ri pelbagai tempat diseluruh In- alat, untuk memenuhi kepentingan 
1 Na i Okastd ati. "Boara Merdbka” |donesia, Dari djumlah tsb terma- diri/golongan/partai sendiri dgn 

Ketan ak A TA og MENU SEMARANG, . 12 Nop Tone: suk Orang2 jang akan turut ber- menjampingkan kepentingan Bang 
Ka era 2 bat djual 1 aa tanding merebut kedjuaraan tja- £a dan Negara. Achirnja Gerakan 

     
   

- 

    

ggal 9 sampai 13 NOPEMRER 

  

PLYNN — JOANNE DRU 

Jark Aven ger' 

     

beli tur Indonesia 'tahun 1956. Untuk 

     
itu oleh 

  

  y mengatur pertandingan 22 karat: djual . Rp. 46.— 
beli LA Tapa dh Pengurus Besar 

Utk. harga emas Djakarta, Me-| $$ 
dan dan Luar Negeri, hari ini jakni Systeem Swiss” dan 'sys- 

teem di ,Seeded'', Systeem mana 
kami tidak menerima tjatatannja, nantinja jang akan dipakai sela-     

        
Pemuda Bekas Tentara  Peladjar 
di Semg. mengadjak segenap Pe- 

Pertjasi sedang muda dan Bangsa Indonesia utk 
dipeladjari systeem pertandingan, “bersatu dalam perdjoangan untuk 

& mewudjudkan 
17 Agustus 1945. Selain itu, telah 
menjerukan pula menentang . tin- 

tjita2 Proklamasi 

    

  

mur Tengah kalau p r 
asing tidak ditarik. dari Mesir. 
Menurut. kalangan jg berkuasa 
laranga, diatas adalah suatu buk 
ti lagi bahwa pemerintah AS ber 
usaha keras untuk  mentjegah 
orang Amerika terlihat dalam 
konflik. di Timur Tengah. 

3 Program Kelan 
. djutan Panitya 

. P 2 # 

Penjokong Mesir 
Kumpulkan Obat2-an: 
Pasukan Sukarela Dan 

Korespondensi 
KETUA ,,Panitia Penjokong 

Perdjuangan Rakjat Mesir” Is- 
mail Hasan menerangkan. Sabtu 
sung kepala ,,Antara”, bahwa 
setelah melaksanakan 2 dari 5 
srogram-kerdjanja, jaitu menge- 
uarkan statement mentjela -agres 
si Inggris Perantjis/israel  terha- 
lap Mesir serta menjelenggara- 
xan rapat-umum dan demonstra 
si, ,PPRM” dewasa ini sedang 
ziat bekerdja untuk melaksana- 

can Iagi tiga matjam program- 
-erdjanja, jaitu gerakan mengum 
pulkan obat2an dan bahan2 ma 
kanan untuk membantu perdju- 
angan rakjat Mesir mengumpul- 
san barisan2 sukarela serta usa 
ha mengadakan hubungan surat- 
menjurat dengan rakjat Mesir. 

Untuk  menjelenggarakan pe- 
igumpulan obat2an adan bahan2 
Jakanan itu, kini telah dibentuk 
iatu seksi chusus jang Gikotuai 

leh Nj. Suryalarma. Seksi ini 

ordja. setjara massal mengada- 
an gerakan pengumpulan obat2- 
n dan bahan2 makanan tsb. ser 

la uang jang akan didjadikan ba- 
Yan obat2an. : 5 
- Mengenai “pasukan2 sukarela 
iter. ngkan, bahwa usaha ' pani- 

tia dalam hal ini terutama sekali 
ialah mengumpulkan “daftar? ba 
risan sukarela jang sudah ada 
pada organisasi2, disamping nie: 
lakukan pendaftaran sendiri dari 
Orang2 jang dengan sukarela ber 
sedia menjumbangkan “tenaganja 
.untuk membantu  perdjuangan 
rakjat Mesir. Panitia bermaksud 
untuk memusatkan semua “pen 
daftaran . barisan sukarela itu, 

.agar segala sesuatu berdjalan ter 
catur dan lantjar, serta supaja sen 
'aftaran tsb. djangan terdjadi se 
ara terpentjar2 dan tak berke- 
»mtuan. Panitia Penjokong Pxr- 
Jangan Rakjat Mesir jang didu' 

ung oleh 77 organisasi, berkedu 
ukan di Gedung Pemuda,  Dja- 
ata An Kn : 

Dalam usaha membantu per: 
juangan rakjat Mesir itu, vani- 
a berseru dan . mengandjurkan 
epad» semua organisasi dani pi- 

Yak, untuk mengadakan “hubu- 
“an surat-menjurat dengan rak- 

  
#iat Mesir, jaug dapat dilakukan 
FUI panitia ditempat ' kedudu 

kan panitia di Gedung Pemuda. 
Demikian Ismail Hasan. (Ant). 

  

asa 

RESEARCH KETEMPAT2 
: KERAMAT. 23 

Djawatan. Penerangan Kab. 
'“Tjirebon mulai tanggal 12 Nopem 
ber mengadakan research ketem- 
pat2 keramat jang terbesar dise 
luruh kab. 'Tjirebon, jang djum 
lahnja lebih dari 100 buah terma 
suk makam Gn.. Djati. Research 
ini diadakan, untuk mengetahui 
sampai. dimana besarnja penga- 
ruh  tempat2 keramat itu kepa 
da penduduk. 5 
Seperti diketahui daerah . 'kab. 

Tjirebon . merupakan gudang tem 
pat2 keramat, jang terkenal di 
Djawabarat dan setiap harinja 
selalu ada sadja orang jang. men 
datanginja. ' Ketjamatan Klange- 
nan jang terletak Ik. 15 km sebe 

  

  

nja sesuatu aliran politik. 
,Ini.tidak berarti bahwa di So 

vjet Uni dan RRT umpamania, 
angkatan perang tidak memilik: 

mati, matilah untuk 
mempertahankan Proklamasi 1945 

itu. Demikian Presiden Sukarno. 

Supaja Mesir terlepas 

Larangan - tadi diumumkan 'se pimpinan politik Pemerintah dan 

pasukan?) 

'alam masa 2 minggu akan be-|kat: 

dari imperialisme, 
Sementara itu di Sukabumi, 

Presiden dalam rapat umum me- 
njinggung masalah kegentingan 
di Timur-Tengah dan mengulangi 
lagi seruannja "hands off Egypt!” 
sambil menerangkan, bahwa ' ke- 
pergian P.M. Ali ke India ialah 
akan menghadliri Konperensi Pan 
tja Negara disana untuk mentjari 

'djalan bagaimana akan membela 
Mesir supaja Mesir terlepas dari 
tjengkeraman imperialisme. 

Presiden minta kepada  rakjat 
untuk bersama2 mendoakan, su- 
paja usaha P:M. dari 5 negara 
dan negara2 Asia-Afrika untuk 
mengatasi kegentingan dunia se- 
karang ini, bisa berhasil. Presiden 
menjatakan kejakinannja, bahwa 
usaha itu akan berhasil mengi- 
ngat bahwa sebahagian besar 
rakjat didunia 'ini adalah anti 
imperialisme. 

Indonesis berusaha sekeras2nia 
menghindarkan - perang - dunia 
ketiga, karena telah merasakan 
bagaimana pahi'n'a perang du- 
nia jang kedua. Demikian Presi 
siden Sukarno. 
Dalam hubungan denga, son! 

djiwa, malahan. pengisian djiwa 
jang berupa indoktrinasi dilaku- 
kan dengan hebat sekali, suatu 
kepertjajaan jang dijakinkan dlm 
dada mereka. Pada para pradju- 
rit2.dan perwira2 itu tampak 
Suatu kejakinan jang teguh, keja- 
kinan jang dapat disebut suatu 
imythos jang membuat mereka 
rela berkorban diiwa tetapi tetan 
sederhana dalam hubungannja de 
ngan rakjat. Mereka tunduk pada 

  
tidak merupakan suatu junta mi 
liter. 

Sebab2 di Mesir ada 
junta militer. 

Apa sebabnja di Mesir diada- 
kan junta militer, menurut Presi- 
den Sukarno, ialah karena Mesir 
pada waktu itu dikuasai oleh 
Farouk dan partai2 jg tidak ber- 
akar pada rakjat. Karena partai2 
politik tidak dapat kepertjajaan 
'rakjat, maka didirikanlah junta 
militer itu sesudah kekuasaan 
Farouk ditumbangkan. Sebaliknja 
di Sovjet Uni dan RRT, angka- 
tan perangnja sudah disubordinir 
Iidan timbul bersama2 dengan re- 
'volusi. 

Sebagai tjontoh bagaimana he- 

       

  

    
   

    

| RKOMBONGAN INDONESIA KE 
OLYMPIADE MELBOURNE 

63 pa” 

Dalam rapat K.O.l. pada tgl. 5 

Nopember 1956 di Djakarta telah 

diputuskan, banwa djumlah peser 

ta Olympiade di Melbourne ditam 

Yah dengan 7 orang, jaitu Sutar- 

: an anggar (de 
no untuk perlombaan anggar 

gen), Lukman ' Saketi Tenan PAN 

rapid “fire pistol, J. Gosal lari 

00 m., Liem Kiem Ling angkat 

besi feather weight, Martha. ul 

tom renang 100 m, ag Da 

gung, Ria Tobing renar 200. m. 

gaja dada dan Habib Nasution 

renang 100 m. gaja bebas. Dengan 

penambahan tadi, maka Indonesia 

akan ikut dalam 6 fjabang olah- 

raga, jaitu sepakbola, atletik, 

anggar, menembak, angkat-besi 

dan renang dan dengan 29 pang 

peserta, 27 orang Prija dan 

orang wanita, Djumlan Dena 

representatives dan technical ea 

tetap 15 orang jang terbagi dlm 

3 golongan, jaitu pemimpi umum 

5 orang, staf tehnis 7 orang, 18 

presentatives 3 orang. Dalam pena 

gasi Indonesia itu djuga ikut | 

orang dari pelbagai top-organisa 

si, dari pers, radio dan Kemen 

terian PP dan K. jang masing4 

mendapat tugas dari organisasi 

masing2 dan hiaja pengirimannja 

dipikul oleh badan? itu sendiri. 

Mesir ini, selandjutnja Presiden 

djelaskan arti politik bebas, ja- 

itu bukan. tidak memperhatikan 

keadaan dunia, teiapl aktif ber 

usaha supaja dunia bisa selamat 

dan ini akan dilakukan  setjars 

konsekwen.  Djuga. disinggungn)3 

soal Irian Barat dan dikatakan 

nja. bahwa hanja persatuan jang 

revolusioner sadjalah jang  me- 

mungkinkan semua tjita2  per- 

djuangan kita tertjapai. 

Dalam rapat untum di Sukabu 

mi Presiden Sukarno jang berbi 

tjara dalam bahasa Sunda dan ka 

renanja mendapat sambutan ha- 

ngat, terlebih dulu menjjeritakan 

kesan2 perdjalanannja ke Ameri 

ka Serikat dan Soviet. Unie. Di- 

katakannja, bahwa keindahan 

dan kekajaan alam Indonesia se 

sungguhnja tidak kalah dari ne 

cara2 tsb. dan  diandjurkannja 

agar rakiat mempertahankan per 
satuan dan dim ketenangan da- 
pat membangun masjarakat jang 

adil dan makmur, seperti jang di 

tjita2kan. 

Presiden mengatakan, bahwa 

masih banjak undangan2 | dari 

berbagai negara jang masih be- 

lum dapat dipenuhi. Apa seba» 

nja mendapat undangan begitu 

banjak, olehnja diterangkan, bah 
wa hal itu disebabkan nam, Ip 
donesia harum diluar negerii 

Indonesia telah menundjukkan 

tekad jang teguh dan konsekwen 

anti-imperialisme sehingga . — 
meskipun KMB dibatalkan dan 
Belanda lemparkan tuduhan jang 
bukan2 — Indonesia tetap men 
dapat penghargaan “dari / dunia 
Internasional. 
Dalam rapat umum itu telah 

diambil sebuah resolusi jane pa 
da pokoknia meniokong kebidjax 
sanaan politik luar negeri Peme 
rintah untuk meniokong . perdiu 
angan rakjat Mesir dan menjata 
kan kesanggupan rakiat . untuk 
bertindak dengan persatuan iang 
revolusioner memverdiuangkan 
kembalinia Iriin Barat. Resolu 
si itu diuga menegaska, kesedia 
an rakjat membantu Pemerintah 
melaksanakan pembangunan dan 
menjelesaikan soal. keamanan di 
dalm. negeri. (Antara) 

  

  
  

batnja kekuatan “spiritueel dan 
Ikekuatan materieel jang dapat di 
timbulkan “oleh mythos, Presiden 
(Sukarno mengemukakan keadaan 
itentara Djerman, Djepang, tenta- 
ra dizamannja Nabi, Atjeh, jang 
telah mengagumkan dunia lepas 
“daripada tudjuan politik jang 
mereka kedjar.. Djika Proklamasi 
1945 didjadikan proklamasi jang 
keramat, maka ini bisa didjadi- 

1. 
PETI 
mami “xi 

TJILATJaP 
RAKJAT SIDAREDJA MEMBA- 
NGUN DUABELAS GEDUNG SR. 

kan mythos angkatan perang Untuk mengurangi kesukaran 
kita, kata Presiden. kebutuhan gedung Sekolah Rak 

jat, dalam waktu jang achir2 ini 
: 5 : rakjat didaerah Kawedanan Sida 

Andjuran Sapa djuga redja telah berhasil mendirikan 
kirim missi militer ke|i2 'cedaung  S.R. jang dibeajai 
Sovjet dan RRT. setjara gotong-rojong. Gedung? 

Presiden Soekarno mengata- pat Pe 2 
2 5 aa merin- 

kan, bahwa ia mengandjurkan ke tah jang digunakan setjara sewa 
sada Pemerintah supaja mengi- (dan ada pula jang diganti perong 
rim. missi militer ke Sovjet Unie Hanan Ma benyanga 

5 “dikabarkan. Menurut keterangan 
dan RRT untuk melihat .kema sampai achir2 ini pihak Pemerin 
djuan2 angkatan perang disana. (tah baru mendirikan 2 gedung 

Presiden djuga membentangkan |IS.R. baru didaerah itu. 
usaha2 pembangunan jang telah 

San di Sovjet Unie dan gedung S.R. jang terdiri S.R. 
dan membandingkannja de- Fri sampai VI. dengan tenaga 

ngan keadaan di Amerika Seri- guru 240 orang. Dimasa penaja 
Penindjauannja ke Sovjet djahan dajumlahnja guru hanja 

dan RRT itu dianggapnja lebih Opa 
penting karena negara? tersebut 
sedang berada dalam taraf pem- | 

: Hari Minggu malam j-.b.I:, an- 
tara djam 02.30 tengah malam, ge 
rombolan bersendjata jang tak di- 
ketahui kekuatannja, telah 'mema- 
suki desa Bodjong (Nusadadi) Ke 

Didaerah tsb. terdapat 40 buah   
KEGANASAN GEROMBOLAN. 

Dengan Petun- 
& 13 tjamatan . Kawunganten dimana 
djuk#Dukun | mereka melakukan terrornja setja 

Sk » ra ganas. 
Jang mendjadi bulan2Zan perta- 

ma ialah pos pendjagaan Mobrig 
jang dihudjani tembakan sendjata 
otomatis diantaranja sendjata 
brengun. 

Mentjari3Barang2 Ku 
no,Peninggalan Madja 

Agung.” 

pahit 
MENURUT 

di ketjamatan Amuntai Selatan 
kini ramai dikundjungi orang jg 
ingin melihat penggalian benda2 
kuno dari keradjaan Madjapahit 
atas petundjuk - seorang dukun. 
Menurut ramalan dukun tsb. jg 
katanja didasarkan kepada sedja 
rah, dalam tahun 811 telah da- 
iang kedaerah Amuntai 3 buah 
perahu besar kepunjaan keradja- 
an Madjapahit dari Djawa untuk 
seperluan mendirikan ,,Tjandi 

Dalam gerakan jang tiba2 itu, 

djuang”, kampung Telaga Selaba, gugur seketika dan disamping itu A.P. 

  

WONOGIRI 
»PUTER SITI”. 

Karena kodrat alam batu gam 
ping jang terdapat dipegunu- 
ngan sebelah “selatan Wonogiri 
wudjudnja seperti ,,kolam”. Ada 
jang berukuran 1X1 meter, ada 
jang 2X2 meter bahkan ada pula 
joang lebih dari itu. Kolam2 se 
rupa itu tandus tidak. menghasil 
kan apa2. Tetapi belakangan: ini 
entah siapa jang memulai dulu-, 
kolam jang beratus2 hektar Juas 
nja itu ada jang menghasilkan 
padi rata2 tidak kurang dari 10 
kwintal tiap hektarnja. Tjaranja: 
Diwaktu musim hudjan tiba ko 
lam2 tsb. diisi tanah jang ka- 
dang2 didatangkan dari tempat 
jang agak berdjauhan. 'Peminda- 
han tanah seperti ini umumnja 
disebut ,,puter siti”.  Demikian- 
lah setelah pengisian tanah disi 
tu mentjapai tinggi Ik. 5cm dan 
mendapat air hudjan jang tju- 
kup bibit padi ditanam. dan se 
landjutnja dipelihara seperti Ia- 
zimnja tanaman padi disawah. 

(Antara). 

SIARAN RADIO R. 1. 
SEMARANG, 14 Nop. 1956: 
Djam 06,25 Trio Tas. 06.45 O. 

M. Bukit Siguntang. 07,10 Permai 
nan Trompet. 07,30 Hidangan be 
berapa Orkes. 13,15 Orkes Enam 

  

  

Serumpun. 13,45 . Orkes  Pater 
Yorke. 14.10 Hidangan Tali" Ra- 
ras. 17,00 Taman Kusuma. 17,00 
Dunia anak2. 18,15 Dari dan un- 
tuk. Angg. .ALPb 18,30. Ruang DPD 

»Indonesia Ber- 2 orang anggauta- M.B. Cie 5482 AD. 18,45 Dari dan untuk Angg. 
(landjutan). 19,30 Tepat- 
? 20,30 Rumpukan Ki Da 2 orang penduduk (peronda -desa) Kah...... . 

djuga. ditembak mati dan rumah lang. 21,00 Rudjak Uleg Semarang 
seorang diantaranja terus ikut di- an. 21,15 O. H. Penghibur Hati. 
bakar. Selgin dari itu 2 orang 22,15 Krontjong Malam. 23.00 Pe 
penduduk lainnja masing2 Madra- Nutup. 1 
wi dan Kartomi menderita luka2 
akibat terkena peluru gerombolan SURAKARTA, 14. Nop. 1956: 
dan jang tersebut "pertama tak Djam 06.10  Lagu2 Indonesia. 
lama kemudian meninggal dunia, 06.30 Irama Tango. 06.45 Lagu3 
Gerombolan ini kemudian mela- Prantjis. 07,20 Rajuan pagi. 01,50 

kukan penggedoran pada rumah2 Irama Gembira. 13,10 Klenengan 
penduduk dan sebelum meninggal Sari Puro. 14,10 Klenengan dari 
kan tempat tsb., terlebih dahulu Puro (andjutan). 17,00 Rajuan 
membakar kampung itu hingga Putri. 17,40 Varia Djawa Tengah, 
menurut laporan resmi, 9075 dari, 150 Sendja gembira. 18,15 Ruang 

'rumah2 dikampung tsb mendjadi An A. P. 19,30 Lagu? Sunda. 19,45 
abu. Berapa besar kerugian aki- Kontak dengan Pendengar. 20,30 
bat peristiwa itu, belum diperoleh Ynbauan malam, 20,45 Mimbar Pe 

'RESEPSI PERINGATAN,   Ketiga kapal tsb. katanja pe- 
Huh memuat perbekalan2, seper- angka2 jang pasti. 

1 persediaan makanan, “ emas 
Ilsb. Akan tetapi kapal2 tsb. ke PURWODADI 
nudian diserang angin taufan 
ang dahsat, sehingga musna se- AAN 

auanja. Sebuah diantaranja jang 'TIERAMAH SOAL DEMORA- 
serisi uang emas dan benda2 ber ne 
3arga lainnja' telah terdampar di - Baru2 ini pihak Kantor Urusan 
empat jang sekarang sedang di Aan ng Peronae anoda 

ali ip Ma Dean Ikan Jang Kisitajare “oleh “Do 
sukun tsD. andjutnja iKkata- bagai organisasi wanita dan be 

can, bahwa sebagai akibat dari Bana Lena Pemerintah. Se 
enggelamnja kapal2 itu, maka Penuaan Merata un pa Kran Kg “Ge 
sendirian ,,Tjandi Agung” lalu tangkan setjara djelas oleh “utu 
litunda, Dan kenjataan 'ini' cleh san dari Djawatan Penerangan 
daku tsb. dianggap sebagai pe Agama Propinsi Djawa Tengah. 

tundjuk, bahwa ,,Tjandi Agung” j 
itu hanja merupakan perletakan ' baron 5 
batu pertama sadja. ntuk memperingati hari Sum 

Berdasarkan petundjuk2 ini, be yan Ban bt TO Nan 
berapa orang 'kini telah mentjo di gedung D.P.R.D. baru? ini 
ba menggali tempat itu. ' Hasil telah diadakan resepsi dengan 

senggalian itu sudah 6 meter da eng Nang semua organisasi. pe 
lamnja dan dalam hubungan ini ' Resepsi dimeriahkan njanjian2 
baru2 ini telah diketemukan se- »Nusa Bangsa” Lagu? Irian dl. 
“buah piring malawin, Penemuan ee dg bea An aan ai 
ini kemudian dihubungkan dgn. dang Pemuda Rakjat dengan bera 
keterarigan, bahwa kapal itu mem Pi-apimeriwajatkan hari Pahlawan. 

bawa belanai (tong) emas. Tem 
Perdjoangan Irian Djawa Tengah 

Kemudian Ketua umum Badan Bandung, 

nerangan. 21,20 Aneka warna oleh 
ROS, 22,15 Sandiwara Radio. 23,00 
Penutup. 

JOGJAKARTA, 14 Nop. 1956: 
Djam .06.10 Soran pagi. 06.20 

Genderan pagi. 07,20 Genderan 
pagi (landjutan). 13,10 Dari Pulau 
Bali. 14,10 Suara Siang. 17,00 Ta 
man Kepanduan. 17,40 Tuntutan 
Agama Islam. 18,15 Rajuan . The 
Mariniert. 18,30 Peladjaran Lagu 
Djawa. 19,40 O. K. Persegam. 
20,15 Tembang Tjiandjuran. 20.30 
Konsert. Malam. 21,15 Ketoprak 
Mataram. 22,15 Ketoprak Mataram 
(landjutan). 24,00 Penutup. 

SN ae E Nop. 1956: 
jam $ rkes Dupa Nirma- 

la. 06.30 O.. H, Rame Dendang. 07,10 Seni Djawa Studio Djakar ta. 13,30 Bmpat Sekawan, 14.10 
Orkes Melaju. 17,00 Dagelan Ma 
taram. 17,30 Konsert petang, 18,30 Ketjapi Batak, 19,380 Orkes Tinam 
Serumpun. 20.40 Bahasa dan Sas- 
tra Sunda. ' 21,00. Lembaran Wa- 
nita. 22,15 Galih Pakuan. 23,00 Pe 
hutup, 

1 

TJIRBBON, 14 Nop. 1956: 
Djam 06.10 Hidangan OSB. 06,35 Langgam gembira. 0710 Kompo- 

nis dengan tjiptaannja. 13,10 Ira- 
ma Samba. 13,40 Suara Sam Bai- mun dl. 14,10 Gamelan Studio 

T 17,00 Pendidikan Budi- 
pekerti. YEN Uang ma tournooi tjatur itu akan di- dakan kaum agressor  Inggeris lah barat kota 'Tjirebon 6 ian : ini : : , 8 17,00 Siaran Al P, 1895 1 "Pedalealar Cepar ig tentukan dalam rapat pertama jg Perantjis di Timur Tengah: dan pakan Haag jaea Bean Han pat penggalian tsb. kini ramai mendjelaskan azas tudjuannj, se- Album Puisi. 19,30 "0. Hi. Gambi ..CinemaScope i Ye NS akan datang. Biaja | keperluan menjokong sepenuhnja perdjuang record dalam banjaknja temp kan dikundjungi ' orang jang ingin Hang, an Daerah mem ra, 20,30 Pilihan Pendengar, 21,30 1 | A3 Pein kongres tersebut direntjanakan se Pa Mesir moreel dan ma- keramat dan angker jaitu 80 bu Membuktikan kebenaran ramalan Dati NN aan Ma Bar Men ane than Game- 

ea KKARGGAN WIL TAN B0 N stmakant besar Rp, 8,000,—- terieel, PAN Sk Ma had Idukun itu, 5 . 1, pemudi, ta » (landjutan), 2300 

ba 3 5 
' skin Skak taosekaoa Ken anna Ta. | 
1 get LN "3 : sa semat ud 

La ska abana ape RaR 

4 
“ 

# 
4 4 1 4 # . k            

| | 
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jor Edison B 
lisi PBB, 
ini satuan 

  

sukan 1 

orang, dan 
tepi barat: 
tempat per 
risa 

Kemun, 

rael dan pasukan? 

djurubitjara ,. pusat 
PBB di Kairo, ro: 

daraan 5 
djung Sinai. 

djurubitjara tsb. dari 
gara2 mana sadja jang 
dalam rombongan penir 

   tjis telah m 
sebentar 'dalam 
ta-api, tetapi 
perbaiki de 
genie 

     
   

   

  

rembes 
Dalam 

bitjara m 
kan hari Minggu 
peronda 
masuki 

      

   

   

gerombola 
kampung ! 
meninggal d 
Gerakan Pe 
pernjataannja 
menerima ada 
da Sunda jang 1 
telah dilangs 
tapi 6 n 
tidak dapat men 
pertanggung d 
putusan jang te 
konggres tsb. 

  

    

Mesir di 
njataan sin : 
na Takiat Mesi | 
rimkan telegram un     

    

  

    

  

    

  

   

  

   

   
   

    

   

   
   

      

    

     

   

  

     
    
     

    

     

  

   
    

   

      

   

        

  

    
   

    

      

      
   

   

  

   

       

    
   
   
   

  

          
         

        

          
      

    

           
      

              

  

   
    
     

   

   

      

.menuruf seorang'fharapan. agar Inggris memenuhi 

penerangan fdjandjinja, ialah memberikan ke 
ongan perta- 

: bahwa “1 
“| motretan2 

“ Laikit “seka 

mengatakan ' 

Hang penduduk 
3 & 

    

Wartawan Reuter sb 
ngatakan, bahwa 1 

ngan Inggeris-Perantj 
ra, laut dan fat di 
antara 2.009 dan.3. 
lah. tewas. Djenaz 
tumpuk seperti 
dipekuburan. 
Sakit berdjedjal-dje 

n Didaerah 

AN pertahanan Peran 
un ber'ta2 sebaliknja 
a Sovjet, sebenarnja ! 

Port Said sangat di Orang jang luka-luka 
ri Perantjis malam ' SA Ian 5 

komentar mengenai peri : S di Pore Sar 
sukarela Sovjet akan tiba PAath 0 Rr OA 

tidak menarik kembali | 

  

      

  

   

Pun jang dapat 
rapa majat jang 
dibawah puing 
Sabtu jl. ma 

'bahwa korh 
sivit Port Sai 

luka2. kira2 :10 

ri Sidang Istimewa Ma 
" lis umum PBB. 

lam pada. itu PBB hari Sab 
tu telah memutuskan untuk me- 

empatkan masalah krisis di Ti- 
mur Tengah sebagai masalah jg 

ng mendesak dalam agenda 
dang teratur madjelis umum jg 

'akan. dibuka 'hari Senin, demikian 
barkan oleh Reuter. 

“Menurut Reuter hari Sabtu itu, 
istimewa 'madjelis umum 

jang selama 2 minggu achir 
telah membitjarakan situasi ai 

Mesir, dengan suara 66 setudju Ia 
wan 0 suara menentang, sedang 2 was canast 

pabstain, telah menjetudjui untuk 

  

   
  

      # Or?ng”, $ 

Sebagaimana 
.komunike MBAP::   

bes 

. pan. agenda sidang minggu depan. 
$ barkan, Junani dan Guatema 
la adalah kedua negara jang mem 

Iberikan suara abstainnja.       
dori dijalan kedjala 
meh-kermmah, " tap 

(Antara) "”"kehantiuran 

” 

"2|: damsian! Di Asia' 
utukl Bubarkan Persekutuan2 Militer Dan M 

  

donjaksite. f3 Ea g 

se 3 | 'kemerdekaan Aldjazairia. 
| Resolusi tadi mengakui hik p€ pemerintah Perantjis 
merintah Aa an Pan : 
nalisasikan Suez Canal Compa- makaian: keker sendi 

ny... Pemakaian, Terusan Spez SG aa edantab ena 
433 djalan pelajaran. Internasid: reria in tidaklah sesuai 

-nal terbuka bagi tiap negara, ia 
elpi dalam pada itu mereka harus 
I-menghormati kedaulatan Mesir, 
sebaiknja dengan djaminan2 -P. 

.FB.B. Resolusi tsb seterusnja mer 
“Tdesak supaja BB” mengakui 

RRT, dan “supaja perundingar 
antara Indonesia dan Nederl.nd 
mengenai Irian Barat dilandiut- 
kan. Seterusnja didesak  supaja. 
"perundingan antara Inggris dan 

-| Singapura-pun dilandjutkan. 
Mengenai Malaya dinjatakan 

P.M,  Perantjis: adalah 
“Sosialis” pula. 

solusi tadi ' menjatakan 

di lebih kukuh apabila 
kistan memelihara 

Resolusi .,Perdamaian 

Imerdekaan ' kepada Malaya pada 
'Itanggal jang telah didjandjikan-/ 
Iaja (31 Agustus .1957), dan su- 
'paja Inggris djangan melanggar 
kemerdekaan Malaya dgn djalan 
'Imenempatkan pangkalan2 militer 
disana. 

If Kepada pemerintah Perantjis di 
serukan supaja segera mengakui 

2. Luh, 

“Belanda Sedia 
Bersihkan Suez 

A WAN Antara” di 
m pada hari Sabtu jang 

lu mengabarkan, bahwa 
ah Belanda bersedia utk 

emienuhi permintaan sekretaris 
ndral PBB, Dag Hammars- 

I, guna memberikan peran- 

mereka untuk mendapat 

engusaha partikelir Belanda 
diserahi tugas mem- 

te isan Suez - peng 

ang terdapat diterusan 
1 ai ega ini. Seperti 

baru2 ini sekdjen PBB 

a' kepada pemerintah 
ntuk membantu mem- 

| terusan Suez dari ka- 
ng ditenggelamkan Mesir 

agar lalu lintas segera da 

alai Jagi. (Antara). 

Birma U Ba Swe ketua 
si. 

no wakil-ketua 
sialis Asia, 

jl. telah memilih biro- 

Ba Swe 
Sjahrir dari: Indonesia, ' 
oleh - Asanuma dari“ 
Dalam pidato2 jang 
oleh 'U Ba' Swe dan - 

perdamaian dunia akan 
pelihara dan adi 
demokratis berkembang. 

Seruan 
  

  

aha Kongres Rakjat Su 

tera engah bersama2 dengan 

ront Pemuda Sumatera Tenzah, 

Karang telah diusahakan meng- 

umpuikan bantuan? materiil utk: 

disumbangkan kepada rakjat Me- 

ir bing dengan  pengeri- 

team akibat serangan2 Israel, Ing 

  
tadi. (Antara). 

     

I-djedjal sa 
“luarnja, dengan “djenazah: 

    

  

        
kampu 

i, boleh | 
, takan sudah rata sama sekali de 
ngan tanah, ,.Dawy:tak: 

      

  

    

    

     

  

2 an Pas Sa memindahkan masalah tsb. keda- 4.5) AWANAN, ter ladap agressor2 
"“kukan dinga Aa Ba kota, 

“IKonperensi Sosialis Asia (Setudjui”Resolusi: ,,Per- «2th 
SA 

tsng Kolonialisme Dalam Segala Bentuknia 
SIDANG LENGKAP ke-3 dari Konperensi Sosialis Asia 

Tai Bombay Sabiu jl. telah menjetedjui sebuah resolusi jang bw 
SJ epala ,,Perdamaian di Asia”, dalam mana dituatut supaya se 

gasa persekutuan militer dibubarkan sadja, supaja segala pasu 
xan asing ditarik kembali dari negeri2 jang bukan wilajan nc 
gara jang punja pasukan itu, dan mengutuk segala bentuk ko 

Hi 

supaja 'menghentikan politik pe- 

tjita2 Sosialis.' Seperti diketahui, 

Mengenai masalah Kashmir re 

perdamaian di Asia akan mendja 

hubungan 
baik antara mereka. Suaty 'pe- 
njelesaian jang akseptabel- “bagi 
kedua pihak, merupakan “ fang- 
kah besar kearah djurusan itu. (ninggal 

ini disetudjui dalam. sidang sela 
ma 3 djam, diketuai oleh P.M 

'U Ba Swe ketua, Wijo- 

Sidang lengkap Konperensi So 
Sialis Asia di Bombay hari Sabtu 

ba Swe, perdana menteri Birma, 
untuk masa-djabatan jang 
telah dipilih kembali sebagai ke- 
tua. Sebagai wakil-ketua | telah 
dipilih Wijono dari Indonesia. 

jang mengusulkan supaja- UW 
dipilih “kembali ialah 

diutjapkan 

Bandaranaike (P.M. Ceylon) di 

ijatakan - harapan2  mudah2-an 

upaja - sosialisme 

kaku 

Paus 
PAUS PIUS XH daiam pidatonja melalui radio telah menjeru- 

kan dunia supaya mengachiri j erincasan, Atas nama agama, per- 

adaban 'dan' perasaan perikema n ach eninda : 

tidak sjah dan' kurang adjar, tudjuan2 perang, hegemoni antara 

ncgara2 besar. Pendeknja semua hal jang merobah kehidupan di 

bumi ini mendjadi djurang rasa takut dan terror, j: nek 

semangat dan merusak hasit buah2 pekerdjaan dan kemadjuan 

umat manusia, demikian Paus dalam ' seraannja 'itu, jang banjak 
mirip Ta aan ja 
serang dunia jang lalu. 1 | City dari villa 

KKU meja Hi “Castelgandolfo tiga minggu lebih siang dari 

bizsanja, teristimewa untuk mengutjapkan 

   

  

        

      

    

    
    
   
   
   

    
   

    

   
   

      

    
   

tadi n 

Ta Said, jakni 'al 
Ismailiah. 

Kedutaan    

Pp 

' 'Kedutaanbesar. Mesir “di Bonn 
ka 

  

    

  

   
   

laka” waktu mereka mengatakan 
bahwa .,hanja 100 orang pendu 

Iduk-sivil Mesir jang tewas” seba 
na AA agresi kedua negara 

tadi. $ 

   

  

    
   

              
  

  

#kan bahwa menurut laporan jang 
(-diterimanja Sabtu jl. dari Kairo, 

O1 musuh telah membom kota2 dan: 
“penduduk sivil jang tiada berda 

  
      
    

     
       

   
     

  

   

      

   

    

    

   

    
   

        

   

      

    

     

t eka “ia, dari udara dan laut. 
“telak « Musuh telah 'menghantjurkan 

  

mengumumkan. bahwa. d'umlah rumah2 tak terbilang lagi baniak 
menduduk sivi! Port. Said: jang te nja. Dan bahwa angka jang-dike 

mukakan- oleh pembesar2 negara 
agressor tadi bohong belaka, da 
pat disaksikan dgn mata kepala 

ITL. TU: sendiri oleh para wartawan asing.|   

jang. menie- “Dan ini merupakan bukti jg tak 
Litu adalah -d apat di ingkari lagi bhw Inggris- 

'| Perantjis berdusta belaka dimu- 
ka dunia. Demikianlah kedutaan 
besar. Mesir. : 

Gudang bahan makanan 
tentara Inggris-Perantjis 
di Port Said diserbu 
rakjat, 

Sabtu siang jl. gudang2 bahan 
makanan tentara  Inggris-Peran- 
tiis. dibagian selatan kota Port: 
Said telah “diserbu rakjat kota 
jang diduduki oleh Inggris-Peran 
tiis ini, jang sekarang terantjam 
bahaja kelaparan dan wabah. 
Dalam keadaan 'katjaubalau 'pe- 
rebutan bahan makanan, serda- 
du2 (wartawan UP Edward In- 
gram tidak menjebut dari tentara 
apa-— red.) datang dan memu- 
kuli ' 'mereka- dengan  tangkat. 
Rakjat kota 250.000 orang teran- 
fiam kelaparan. Sore harinja te- 
lah dibuka tempat2 . pembagian 
bahar makanan (tak disebut oleh | 
Siapa — redif (Antarap "2 

  
Kepada 
iserukan 

ata, ka-/ 
“dengan 

  

Pentjipta “Three 
seorang 

. Coins In The 
? Fountain“ Me. 

ninggal 
. KOMPONIS Victor Young me 
inggal dunia dalam usia 56 ta- 

kun di Palm Springs, California, 
"ALS, pada hari Sabtu jl. Tjip- 
taannja terkenal diseluruh dunia. 
“Yiptaannja jang pertama jang 
merupakan ,,big hi” iaah aga 
Sweet Sue” dalam achir2 tahun 
|duapuluhan.  Namanja mendjadi 
"terkenal dengan lagu2 tjiptaannja 
|jan musik latar-belakang film, 
semuanja lebih dari 300 buah 

bahwa 

India-Pa 

di. Asia” 

konperer 

Nag Y0- 

baru. U' 7 

Film2 terkenal jang musiknja 
(latar-belakang) ditjiptakan oleh 

| Victor Young diantaranja ialah 
“Golden Earrings”, "For Whom 
the Bell Tolls”, “The Brave 

One,” "Frenchman's  Creek”, 
3 "the Greatest Show on Earth”, 

disokong “'Scaramouche”, "the Muiet 
Djepang. ( Man”, "Around the World in 

80 Days", “Story of Will Ro- 
'gers”, the Star”, Little' Boy 
Lost", “Shane”, "About “Mrs, 
Leslie,” “Three Coins in the 
Fountain”, "Johnny Guitar”, 
“Drum Beat”, “Country. Girl”. 

ke-z 

Solomon 

tetap ter 
      

#3 

(Antara) 

Kpd Dunia 
  (Ant) 

  

emanusiaan, achirilah penindasan jang 

jang mematikan 

diutjapkan 8 hari sebelum meletus 
'kembali di' Vatican City dari villa 

  

Pau 

seruannja kepada dunia 

  

lam Perantyjis. 
  

  

' tah Hongaria jang menjokong per berseru supaja 

Nai ara Hongaria “dalam ngutuk agresi 

memperdjoangankan kemerdekaan- 

: — “Djaksa Sujono dari Penga- 

lan Negeri Surabaja dalam “Si- 

»kedjam 

darah” jang dikobarkan 

Perantjis . (kedua2nja 
$ dang pemeriksaan perkara terdak- ba Te 

Selatan D. H. C 
mengatakan, bahwa sedikitr 

nager Djendral Dinas 'Darmansjah menuntutkan hu- nage 

, Nak pendjara selama 1 tahun 6 Afrika 

bulan bagi terdakwa tsb. Darman 

     
     dak melalui. 

Australia R, ( 
aa e i 

edagang. — Konggres IPKI 4d 

kara baja. antaranja telah mengam- 

un keputusan mendesak Parlemen 
Menzies 

tuk segera membitjarakan RUU 

“Veteran Tang sudah disetudjui Ka 

inet, dan supaja dalam pelaksa- 

jannja dipakai tenaga2 veteran 

sendiri. — Kini berita sajang da- 

(ri luar negeri. Dr. Edith Sum- 

merskill anggauta ,,kabinet baja 

an” Partai Buruh Inggeris da- 

tjeramah dimuka mahasiswa2 

di London berkata, bhw Is- 

lah menempatkan dirinja 

n ,antjaman bahaja maut 

menantang” Piagam PBB 

menjerbu Mesir. — Utusan 

ma dgn. pasukan? PBB 

tuhkan. -— Hari L 
lah terdjadi demonstrasi 

  

tjiis kewil 

dalam konperensi Mann | j3 

ew: Delhi Kemis petang 

konperensi ini me- 

njak menimbulkan — pertumpahan: 

erusan. Suez. — 

mur Tengah djika memang dibtu- 
: Djum'at jbl. te- 

3000 orang Islam di Rangoon, dan 
berusaha. menjerbu kedalam Kedu 
taan Besar Inggeris untuk Birma: 
di Rangoon, sebagai protes: terha- 
dap penjerbuan Inggeris - Peran- 

h Mesir. — Birma dan 
RRT telah saling menjetudjui un 
tuk menarik mundur masing2 pa- 
sukan tentaranja dari wilajah jg 
masih dalam persengketaan anta-itu, 

  

ra kedua negara, tan, Janu Mila 
jah. jang terletak. diperbatasan a 

tara edua negara tadi Pa 
sari achir Nopember ini. — Depar- 

(Ingeeris demen Pertahanan A.S: telah me- 
anggauta ngeluarkan Derukah kepada ka: 

Ma- pal-kapal A.L. o 
Ia Api nja jang menudju Pasifik untuk 
Plessis' perlajar setjepat mungkin. — D 
ja 144 tabesar Mesir untuk RRT Hassan 

  

.dan ba- 

      
  
  

i clama 18 bulan buah kapal sedjak kini sampai Radjab mengatakan di Peking, 

Na Mikeuaktari “menerima se- 28: Nopember ja.d. akan meliwati bahwa Inggeris dan ' Perantiis | 
djumlah uang suap dari beberapa pelabuhan2: ika Selatan. dan tt mempergunakan adanja penghen- 

tian  tembak-menembak sebagai 
menjata- kesempatan untuk mendatangkan 

kan, bahwa kesatuan2 angkatan2 jebih banjak lagi pasukan2, tank2 
Laut dan Udara Australia telah di 
persiapkan untuk bertugas bersa- 

alat2 sendjata untuk melun- 
kan serangan terhadap Ismai- 

ah, — Menurut wartawan ,,Anta- 
ra” di New York, pers Barat 
umumnja dan yers Amerika Seri- 
kat chususnja lebih memperhati- 
kan masalah Hongaria |. daripada 
masalah Mesir. — James Hagerty, 
embesar "urusan pers dari Ge- 
ea Putih ' berkata, memang 
mungkin dibitjarakan soal menga- 
dakan pertemuan antara Kisenho- 
wer, Eden dan Mollet di Washing 
ton, tapi dewasa ini tiada rentja- 

na 

gan 

  

bagi 

oleh 1.k. 

Hari: 
    

  

Y 2 “ bantah Inggris-Perantjis 

sementara itu menuduh — bahwa) 
pembesar? Ingegeris dan Perantjis/ M 
menjiar-njiarkan ,.kebohongan be) 

“Kedutaanbesar Mesir menerana | 

didalam 

|telah berontak itu bukanlah ingin 'g 

|Rakosi” 

volusioner jang makin lama ma- 
Tita Setendagah sak -madju, dengan 

  

    

  

      

   

  

   

    

   
   

  

   

    

      

    

      

       

  

  

    

  

   

      

   
       

  

   

    

“Jiang akan diberi tugas memeriksa 

serta kapal2 induk 

utk mengadakan pertemuan 

  

  

   
    PAELAWAN DI DJAKARTA — 

Nopember jbl. telah diperingati dengan suatu 
li Taman Pahlawan Kalibata (Djakarta) dengan 

pembesar2 sipil dan militer, 

  
, 

“Bp apindkalan 

amanan Di Hongaria 
udah Hampir Pulih 

Tapi Perlawanan2 Masih Ada Dimalam 
Keadaan Makanan Sulit — Demon- 

asi2 Anti Rusia Berkobar Dimana? 
RADIO BUDAPEST menjiarkan pidato radio perdana 

nteri Hongaria Janos Kadar hari Minggu, dalam mana ia 
papa taka bahwa pemberontakan sudah dipadamkan, walau 

| disana-sini masih terus berkobar, Dikatakannja pula bah 
ngaria sekarang terantjam bahaja kelaparan. Kadar me 
an bahwa menurut harapan pemerintah, 2 atau 3 hari 
rusuhan2 jang terdjadi pada malam hari sudah akan 

lenjap.. MEN "Sp 
Na ngadin mengatakan bah (bahwa ia mempertimbangkan per 

wa perdamaian dan  pekerdjaan' mintaan PBB supaja boleh me- 

produktif sudah hampir seluruh | eirimakan regu  penjelidik ke 

dipulihkan kembali AL Madjelis Umum PBB menga 
ngaria tapi di Budapest, ibukota- | gjukan permintaan kepada Dag 
nja, belum seluruhnja. Di Buda-' Hammarskjoeld supaja mengang 
pest dan dibagian timur-laut Hofkat suatu regu fact finding un 
ngaria gerombolan? ketjil jang tuk melakukan pemeriksaan: di 

   

  

   
    

     

  

     
    

     
   
   

“Penerangan Angkatan Darat ter- 
“sebut belum bersedi, 

  

Lg 2 m DiketemukanTempatnja: 
Tidak Djadi Ditempatkan Di 'TT.I? —Kolonel2 Bra- 
tamenggala Dan Sapari Dixenakan Tahanan Dirumah 

WAKIL KEPALA Penerangan Angkatan Darat Pusat at 
tindakan2 jang diambil KSAD terhadap tiga orang Kolonel 
dakan2 tersebut dan segala sesuatu jang berhubungan dengan itu, oleh KS 
hukan kepada semua Panglima Territorium di Indonesia. Tiga orang perwira-menengah A.D. 
jang terhadapnja dikenakan tindakan2 ita, se perti diketahui, ialah K 

| menggala (Inspektur Pendidikan dan Latihan di Bandung), 
ral MBAD) dan Kolonel Z. 1 
Fasa. 

S.  Bratamenggala 
masing2 telah — didjatuhi Suku- 
man disiplin karena dituduh ,,me 
lakukan perbuatan2 jang berten- 
tangan dengan  hukum-tentara”, 
sedangkan Z. Lubis akan ditun 
tut 'atas dasar tuduhan  ,.tidak 
mentaati perintah djabatan”. 

Perbuatan2 apa jang bersifat 
melanggar hukum-tentara jg me- 
nurut tuduhan telah dilakukan 
Bratamenggala dan Sapari hinz 

terhadap “keduanya didjatuhi 

kuman, disiplin itu,  Wk. Kepala 

memberi- 
kan (keterangan, demikian pula 
belum bersedia didjawab  berta- 

njaany apa dan bagaimana sifat 

hukuman disiplin tsb serta lain? 
pertanjaan jang diadjukan sekitar 
soal itu. Djuga' belum. bersedia 
didjawab pertanjaan apakah Kol. 
Z. Lubis jang Wikabarkan ..te- 
lah meninggalkan tempat kedia- 

  

   
   

subis, bekas Wk. KSA 

dan Saparimannja”, dewasa ini sudah dike- 
temukan atau belum. 

Tak bertar seakan-akan 
ditipu. 

Wk. Kepala Penerangan A.D. 
dalam pada itu membantah kabar 
kabar jang tersiar jang menggam 
barkan seolah-olah Kol. S: Brata 
menggala dan' Kolonel Sapari di 
tipu, jaitu dipanggil untuk meng- 
hadliri suatu rapat-dinas penting 
dari Bandung ke Djakarta dan 

ampainja. di. Djakarta kemu- 
dian ditahan. Mengenai soal ini 
Wk.: Kepala Penerangan A.D. 
dengan tegas menjatakan, bahwa 
kedua perwira menengah A.D. 
itu dipanggil untuk “menghadap 
KSAD, bukan untuk menghbadlir? 
rapat-dinas, dimana terhadap kt- 
duanja oleh KSAD segera dimin- 
ta pertanggungan djawabnja se- 
kitar peristiwa2 jg bertentangan 
dengan hukum-tentara jang me- 
nurut tuduhan telah dilakukan 
oleh kedua perwira tsb. dan jang 
kemudian terhadap  beduanja di 
kenakan tindakan2 hukuman disi- 
plin seperti disebut diatas. 

     

  Film Kerusuhan 
Di Hongaria 

Akan' Diedarkan Dise 
laruh Dunia? 

KONPERENSI jang diadakan 
oleh pres. Eisenhower hari Djum 
'at jl. dengan pemimpin2 di   bersendjata dan orang2 perseo- Hongaris dan kemudian melapor 

orangan jang bersendjata masih: Kan hasil penielidikannja itu, 
1 f Demonstrasi? menentang 

tetap. menganggu keamanan : tindakan Sovjet di Honga 

umum dgn tembakan2. via. | 
5 5 Dalam pada itu kaum sosialis 

Di Budapest, pemberontak2 ta India pada hari Minggu telah ber 
di pada siang hari bersembunji demonstrasi dimuka gedung per- 

ruangan2 dibawah ru- wakilan dagang Sa Sovjet di Cal 
ah. Mala ari ereka ej cutta untuk menjatakan protes ter 

Tan Mabta Ba ea oa hadap. tjampur tangan militer 
: jang dilakukan oleh Uni Sovjet di 

Kadar, beberapa gudang dan to- Hongaria. Kaum sosialis India 
ko disedor. Malam juga, mentjela bahwa PM “India Jawa 
Eat Nah i Kh apa ara Nebrn tidak “mentian ha 

: ya — Sarah Satu j£ Sovjet sebagai agressor di Honga 
terbesar di Budapest — habis ter ria. 
pakir “dam “tokobesar ,,Gutt- Di Roma. 

ANN 2 ah Reuter dalam pada itu mewar 
Jaa Pa $ » takan bahwa pada malam Minggu 

Salah kliek Rakosi” sebuah bom telah dilemparkan da 
P.M. Kadar seterusnja menga- lam Daan, Na misi dagang 

takan bahwa mas aria ig Pemerinta ni Sovjet di Roma. 
massa Hongaria 39, Perledakan hom ini merusak 

: : S jendela2 kantor tsb. dan djende 
menggulingkan demokrasi rakjat, la2 rumah2 disekitarnja tetapi tak 
melainkan ingin ' memperkuatnja- meminta korban manusia. Diduga 5 babi ' bahwa bom itu'telah dilemparkan 
ah Tera Ban . dari sebuah mobil Bahwa rakjat sampai berontak, 5 Tepi Buenos  Atres. 

kata Kadar, adalah karena mere-| AFP sementara itu mewartakan 
ka tidak puas dengan keadaan, (bahwa Tan 10.000 orang pada 
jang ditimbulkan karena kesala- Maan MINgBU telah berdemon- han2 Fang 1 Bah oleh "kliek 1 memprotes tjampur-tangan 

(bekas sek-djen.. Partai 

    
   

       

    

.militer Uni Sovjet di Hongaria 
dengan berbaris keliling kota   

    

  

Nak “7 2 “daklah lebih banjak I Ane Serat aa AD UKENNN I ebik anjak”. nsiden2 ea $ 2 Iman k. terdjadi dan -demonstrasi -bu ita ada djuga anasir kon “har sesudah kaum demonstran mc 
njanjikan bersama lagu kebangsa 
an Argentina. 

maksud meng gulingkan “ tata-So- | 
sialis dan menegakkanslagi sistim 
Kapitalis. 38 , 2 

   

Di New York. 
Pada malam Minggu kira2 1.009 

.orang warga-negara A.S. kelahi- 
'ran Hongaria, Ukraina, Kroatia, 

  
    

   
    

    

Imre , makin lama -   a I jet di PBB di New York. Kaum 
djauh Ka daa Sha Bara ini Ta erun poster2 
ngusir Imre. Nagy dari pemerin- Jang menjatakan "Ike, kami mem 

LT SA ME volusioner - jang  sesungguhnja, "Hongaria, 
| kata Kadar, dapat “ diterangkan : 
dengan muntjulnja kembali Kar- 
dinal Mindszenty dilapangan po- 
litik. saat 

Sementara itu pemerintah Ho- 
ngaria mengumumkan Saptu jg 
lalu bahwa batas waktu jg dibe 
rikan kepada kaurh pemberontak 
utk .menjerahkan sendjata mere- 
ka kini sudah habis, dan mulai 
saat itu angkatanperang akan ber 
Ha dengan tekad bulat terha 
dap kaum pemberontak: 

| Radio Budapest jang menjiar 
ikan “perintah harian menteri 
angkatanperang Ferene Muonich 
seterusnja memperingatkan para 
anggota angkatanperang, supaya 

  Untuk Pikat Negara2 

| Gimarkasbesar PBB jang memp 

   Bahwa dalam pemungutan? 
suara “mengenai resolusi2 — jang 
bertalian dengan Hongaria itu 
negara2 “Asia-Afrika umumnya 
“bersikap abstain, oleh seorang pe 
Pnindjaw dari negara2 Arab dika 
ktakan' kepada ,,Antara”: Kita 
abstain bukannja “menentang Ba 
rat dam “menjetudjui  incervensi 
Nana at di Sana Sula 

: x api negara2 Barat membuat sa 
keras kepala dan tu kesalahan, jakni: mereka da 
daukan kermahan rakjat”... |lam usah, menjelesaikan masa- 

. Pemerintah Hongaria mef lah Hongaria itu tidak dapat me 
ngadakan reorganisasi da) 'epaskannja dari masalah Perang 

Lan tan kepolisiannja. Hi Ha an “Blok Barat dan 
adio. Bu 1 n 2 Ok Soviet. 

ape djuga meng: Waktu “aturan perdebatan 
mengenai' resolusi Amerika Seri- 
kat mengenai Hongaria pada tgl. 
4 November j.l., negara? Asia— 
Afrika berdiam diri: waktu dila 

kukan pemungutan, suara, mereka 
abstain (44 negara). Sikap ini me 
ngedjutkan blok Barat. Walaupun 
beberapa utusan negara Asia te- 
lah menerangkan mengapa mere- 
2 ea, na Gen “wakil 
ndonesia aArWo jondronego 

ro), “dan kaan Katana 
Nehru di New Delhi, namun ada 
Pn kenjataan bahwa 14 negara 

IE |A—A itu bersikap abstain, masih 
jg LN »Sukar ditelan” oleh Blok 

   buatan 'balas dendam “ pribadi 
atatipun ,.melebihi batas2 tindak- 
lan perikemanusiaan”, 2 

Muenich mengatakan selansjut 
nja bahwa banjak sudah pembe 
ironfak jang telah menjerahkan| 
Isendijata atau  meninggalkannja, 
tapi banjak pula jang" masih bei 

   

umumkan pada hari Sabtu bahwa 
pemerintah Hongaria telah meng 
ambil keputusan" mengadakan re- 
organisasi dalam kepolisian Ho- 
ngaria untuk melawan peram- 
pok2 dan bandit2” jg: kini terus 
mengadakan pertempuran bersen 
djata di ibu kota Hongaria. 
-Diterangkan - bahwa — barisan 

polisi jang mendapat tugas istime: 
wa untuk memadamkan pembe-i 
rontakan akan diberi nama ,:Po- 
Iisi-R” jaitu huruf R “adalah sing 
Ikatan (kata Hongaria ,,Rend” 
berarti ketertiban... Ann 

Radio Budapest " selandjutnja 
imengumumkan bhw. akan djuga 
dibentuk regu2 orang bersendjata 

  
.. Besolusi Cuba 9 Nop.' 

Tanggal 9 Nopember diadjukan 
resolusi baru mengenai Hongaria, 
oleh Cuba, disokong oleh Irlan- 
dia, Italia, Peru dan Pakistan, 
|aengan maksud jang djelas, jakni 
memberi pukulan kepada negara? 
A—A jang abstain. Negara? jang 
mengadjukan resolusi ini mung- 
kin berpendapat: »Sekarang ti- 
dak berlaku lagi umpatan2 seper 
ti ,,kekurangan waktu untuk mem 
Po igpei ep padan dari pemerin 

masing2” untuk 
abstain lagi”, Na 

dan melindungi paberik' 
Suatu dekrit “dari peme 

rintah, Hongaria — mengharuskan 
kepada penghuni2 setiap rumah 
supaja mempunjai S?orang pen- 
Gjaga jang berkewadjiban meng- 
amat2i keselamatan “para peng- 
huni siang dan malam. | 

.. Pemberontak hentikan per 
IU lawanan? 

IM Dalam pada itu seorang warta 
wan Swedia ' jang hari Sabtu 
tiba di Wina dari Budapest mem 
beritakan bahwa kebanjakan ka- 
um pemberontak Hongaria telah 

meletakkan  sendjatanja malam 

Sabtu seperti diperintahkan oleh 
pihak Sovjet. 

L- Sementara: itu delegasi Honga 
tia. dipimpin oleh menteri luar 
negeri Imre Horvath pada hari 
Sabtu telih berangkat dari Bu 
dapest menudju New. York un 
tuk mewakili pemerintah Honga 
ria dalam persidangan Medielis 
Umum PBB. Sementara itu peme 
rintah Hongaria malam Minggu 
'memberitahukan kepada PBB 

gedung2 
Naba. 

  

DJURU-BITJARA kementerian 
luar negeri Amerika Serikat hari 
Sabtu menerangkan bahwa  A.S. 
akan menentang pengiriman ' su- 
karela | Sovjet “untuk angkatan 
darat Mesir dalam keadaan ba- 
gaimanapun. Membitjarakan sta- 
tement Uni Sovjet hari Sabtu itu 
djuga bahwa sukarela Sovjet 
akan diperbolehkan ke - Mesir 
kalau Inggris-Perantjis tidak me- 
narik pasukan2-nja dari wilajah 
Mesir, djurubitjara tadi mengemu 
kakan statement presiden Eisen-     

di djalan2 Budapest dan ke 
orang2 menghindari tembak 
Demikian Johnson seland 
Lebih djauh didjelaskan 
film ini diperuntukan bagi 
ngan2 intelligent, dan akan 
bagikan diseluruh dunia untul 
mempertundjukan apa orang 

kian pemimpin senator dzri De 
mokrat 

y B3 . 3 ? - ij v/d Arbeid Pekerdja Hi Stalinis). Buenos Aires setjara diam dan tuan Partij y/A Arbeid 
Dina & Bi Ta membawa. poster2 jang a.l. menja | Sementara itu Partij v/d Arbeid 

NP Lu Pan 2 Itakan ,,Heningkan tjipta bagi mu (Partai Buruh Nederland) pada 
dari pember k2 jang bersen-|djahid Hongaria” dan .Djangan- hari Sabtu mengumumkan telah 
djata itu Al dukung2 lah banjak bitjara tetapi bertin- Menerima surat kawat dari pemim 

mendjadi 

nja Kethiy mengatakan bahwa ia 

Kau 1 “kont ra.re volusic er Si Serbia dan Armonia djuga meng Radio Budapest telah mengumum 
eiani Beni la KAA adakan demonstrasi dimuka ge- Kan bahwa njonja Kethly diang 

BE pun dung markas-besar delegasi Sov- Kat mendjadi menteri negara da 

kadar. 

Negara' Barat Dim PB5 
Gunakan Soal Hongaria 

“Barat Menentang Sovjet Uni 
. »ANTARA” SURJONO mengabarkan hari Minggu, dari 
markasbesar PBB, bahwa menurut pendapat kalangan2 Asia 

dipergunakan oleh negara2 Barat untuk mempererat kembali 
persatuan antara negara2 Barat jang mendjadi retak karena 
'agresi Inggris-Perantjis terhadap Mesir, dan untuk menjeret ne 

| gara2 Asia-Afrika kedalam Blok Barat untuk menghadapi Blok 
.NGvjet. Ini Sudah barang tentu disamping rasa simpati jang 
“Ssungguh2 terhadap penderitaan rakjat Hongaria. $ 

“AS aa 

  

A.S. serta dengan orang2 pers 
mengatakan, diachiri dgn pemu- 
taran film tentang keadaan Hong 
garia achir2 ini, dimana seperti 
diketahui timbul kerusuhan2 ka- 
rena pemberontakan. Selesai 
mutaran film itu, senator pim- 
pinan “Demokrat,  Lyndon B. 
Jehnsen, menerangkan kepada 
wartawan2 bahwa film ita me- 
rupakan film « dokumenter dari 
Honggaria achir2 ini tentang ke- 
ngerian2 jang terdjadi disana. 

  

   

Dipertundjukan dalam #ilm ita 
bagaimana orang2 ditembak ma 
ti, "menderunja tank2 Uni Sov 

ba 

Uni Soviet itu sebenarnja, demi: 

ini. (Antara). 

  

Anna Kethly meminta ban 

pin sosialis Hongaria Anna Keth- 
Iy jang meminta supaja partai ini 
dan..partai2 sosialis Eropa lainnja 

perantara antara dia 
dan sekretariat PBB. 
Menurut Partij v/d Arbeid njo 

tak dapat mengadakan kontak 
resmi dengan sekretariat PBB. 

lam kabinet Hongaria jang dipim 
pin oleh Imre .Nagy. Seperti di 
ketahui" kabinet Nagy itu seka- 
rang sudah diganti oleh kabinet 
jang dipimpin “oleh PM, Janos 

(Antara). 

A-A Agar Memihak 

erhatikannja, masalah Hongaria 

| bertepatan 

  

    

    

    

   

  

   

  

  

Bahwa tindakan2 itu terdjadi 
dengan waktu ' ber- 

achirnja Kongres Pemuda Sunda 
di Bandung. menurut Wk. Kepa 
a Penerangan A.D., hal itu ada 
lah merupakan suatu kebetulan 
sadja, tidak mempunjai hubung 
2. atau sangkut paut satu sama 
an. 

Ditambahkan, bahwa segala tin 
dakan jang dilaksanakan KSAD 
dilakukan dengan "rasa  pefuh 
tanggung diawab dan setelah di 
adakan perhitungan semasak-ma 
saknja. Demikian Wk. Kepala 
Peneranga, AD. 

Z. Lubis belum diketemu' 
kan. 

Kabar selandjutnia 
peroleh .,Antara” dari lain sum 
ber. menjatakan, bahwa sampai 
Sahtu petang, Kol. Z. Lubis di 
ketahai belum lagi diketemukan. 
Menurut sumber itu selandjutnja. 
melihat perkembangan seperti di 
1 sk diatas, besar kemungs- 

  

   

  

jang  di- 

     zan 
inan pengangkatan Kol. Z. Lu 

j untuk memangku djahatan 
sebagai Panglima T.T. I ,,Bukit 
Rarisan” menggantikan Kol. Sim 
bolon, akan dibatalkan. 

Pertemuan2 rahasia 
Antara” dalam hubnnsan in' 

lebih diauh mendapat kabar, bhw 
perbuatan2 iang menjehabkan di 
ambilnia tindakan2 oleh pimpi- 
nan A.D. terhadap diri tiga per 
yira menengah T.N.I. itu,  ter- 
ntama sekali berkisar pada ,,per 
ftemuan2 rahasia”. jang menurut 
tuduhan telah berkali2 dilakukan 
dleh dan afau atas inisiatip per- 
wira2 menengah itu dengan mat 
d2 jang masih tersembuntii, di 
mana antara lain djuga menjang 
kut soal2 politik. 

Bratamenggala dan Sa- 
pari dikenakan tahanan 
rumah, 

Diperoleh keterangan, “ bahwa 
Kolonel2 Sukanda Bratamengga- 
'a dan Sapari, untuk sementara 
waktu ini dikenakan “tahanan 
rumah” dan ditempatkan dikota 
Bandung. sementara proses . jang 
menjangkut diri kedua. perwira 
menengah itu berada dalam taraf 
nemeriksaan. 

Sampai sebegitu djauh, sepan- 
djang jang diketahui,  tindakan2 
iang “dilaksanakan KSAD itu, 
mendapat pengertian jang sewa- 
djarnja dikalangan Angk. Darat. 

(Antara) 

» 

BEDELL SMITH. PEMBANTU 

Harian ,,New. York Times” ha 
““ Sabtu memberitakan bahwa 

ienderal Walter Bedell Smith, 
bekas menteri luar “negeri dim. 
semerintahan Truman, telah me 

ima haik pengangkatan seba 3 

      
Bahwa Pakistan ikut mengadju 

Kan resolusi. tadi, “dan. bukannja 
Filipina atau Turki, oleh penin- 
djau2 “ditafsirkan sebagai suatu 
move terhadap India, suatu nega 
ra jang abstain. 

Diadjukannja' resolusi ini meru 
pakan suatu move jang djelas: 

1. Sekali lagi,” untuk memper- 
kuat persekutuan Barat. 

2. Menarik segala negara Asia 
Afrika kepihak Blok Barat - dan 
menentang Uni Sovjet. 

Oleh sebab itu, kata kalangan? 
jang memperhatikannja, - resolusi 
ini lebih merupakan suatu ma- 
noeuvre politik guna memperkuat 
Blok Barat daripada suatu usaha 
jang sungguh2 untuk menjelesai- 
kan masalah Hongaria — jg pada 
hakekatnja sudah dikemukakan 
(dan disetudjui) dalam bentuk re 
solusi AS tgl. 4 Nopember. 

Seperti diketahui, resolusi 9 
Nop., ini muat bab2 seperti seru 
an Supaja pasukan2 URSS ditarik 
kembali dari Hongaria. Adanja 
pasukan? Sovjet di. Hongaria ini 
adalah sesuai dengan 'isi Pakt 
Warsawa jang ditandatangani a.l. 
oleh Hongaria, seperti  misalnja 
adanja pasukan2 AS di Italia se 
suai dengan NATO. Seterusnja di 
Serukan supaja diadakan pemili- 
han bebas di Hongaria — suatu 
soal jang djadi urusan dan juris 
diksi" negara jang bersangkutan 
sadja, 
Waktu resolusi ini sebagai ke 

seluruhannja diserahkan kepada 
pemungutan. suara, PBB menjetu 
djuinja dengan 9 negara “ Blok 
Sovjet, India dan! Jugoslavia me 
mentangnja, dan 1t negara A—A, 
Austria dan Finandia  abstain 
(menarik  perhatiah, bahwa  Aus- 
tria dan Kinlandia 'abstain). Dgn 
demikian, maka ' usaha ke-2 Blok 
Barat untuk menarik segala, nega 
ra luar Blok Sovjet dan' sekalian 
negara A—A kedalam Blok: Barat 
telah gagal lagi. Demikian” An- 
tara” N, X, 

gai pembantu istimewa presiden 
£ 

Inar negeri. 

han, 

        

   nggres Amerika Serikat, ka 
'ngton berusaha menganalisa 
Dugaan ,,kalangan2 AS jg pa 

ling patut dipertjaja” ialah: 
1. Walaupun Uni Sovjet telah 

mengeluarkan ,,antjaman2 dan 

propaganda”, kita djangan terla 
lu kuatir mengenai | pasukan2 

Sovjet dimasa depan jang sudah 

dekat. Kalangan2 tadi ' sangsi 
apakah URSS mempersiapkan di 
ri untuk berperang, 2. Kekuatan 
dan keutuhan pakt Atlantik Uta 
ra, jang retak karena agresi Ing 
geris-Perantjis terhadap Mesir. 
harus dipulihkan: 3. PBB meru 
pakan alat terpenting guna me 
mulihkan kembali dan memeliha 
tra perdamaian, dan PBB harus 
dipakai sebanjak2nja untuk me 
mulihkan kestabilan dunia. 
Kalangan tadi tidak berpenda- 

pat bahwa URSS mempersiapkan 
operasi2 militer besar2-an: inter- 
vensi Sovjet di Timur. Tengah 
diperlakukan sebagai suatu fakta, 
tapi intervensi. sematjam itu di 
duga akan terbatas sadja.  Per- 
njataan bahwa pembesar2 Sovjet 

J 
h 

k 
h 

  
». Sovjet Ke Mesir 
hower tertanggal 5 Nopember jg 
lalu dan” menerangkan — bahwa 
Statement itu berlaku dalam per- 
kembangan keadaan baru, 

Seperti diketahui, “dalam sta- 

tementnja itu presiden Kisenho- 
wer mengatakan, tidaklah bisa 
dikemukakan soal Uni Sovjet 
dan Amerika Serikat harus mec- 
.ngadakan intervensi militer di 

  

Timur-Tengah sebagai: disaran- 
kan eleh Bulaanin, perdana men- 
teri Uni Sovjet. Menurut Eisen- 
hower, dimasukkannja pasukan2 
baru di. Mesir “adalah melanggar 
piagam PBB dan adalah mendja- 
di kewadjiban para anggota PBB, 
termasuk Amerika Serikat, utk 
menentang move. demikian. Dju- 
rubitjara A.S. tadi hari Sabtu 

Kolonel Sapari (Adjudan Djende 
D dan tjalon Panglima T.T, 1 ,,Bukit Ba 

ISTIMEWA KISENHOWER. jitu ialah ,,mentjegah supaja Me 

N
u
 

   

  

    

     

   

   

     

   

    

   

    

     

  

        

  

    
    

    
   

    

    
   

   
    

   
   

    
   
    

   

   

   
     

   

  

     

   

    

    
    

  

    

  

    

     

   
   
   

    

    

   
   

    
   

   

as pertanjaan2 ,,Antara” sekitar 
A.D., menerangkan, bahwa tin- 

AD telah diberita 

olonel Sukanda Brata- 

Sukarela Afgha- 
Tn 1 . f 

nistan Utk Mesir 
SUMBER2 RESMI di Kabul 

menerangkan hari Minggu bhw. 
perdana menteri Afghanistan te-. 
Iah berdjandji kepada dutabesar 
Mesir untuk Afghanistan, bahwa 
Afghanistan akan kirim pasukan2 
sukarela dan pertolongan untuk 
menghentikan agresi Inggris-Pe- 
ranfjis terhadap Mesir. Kata sum 
ber tsb. PM Afghanistan menja- 
takan bahwa Mesir dan Afghanis 
tan “kedua-duanja adalah negeri 
Islam, dan oleh sebab itu ada ke 
wadjiban achlak untuk memberi 
bantuan. (Antara). 

SAJEMBARA LAGU2 MELA- 
JU. SE-SBMATRA, 

Dalam. bulan Djanuari 1957, 
menurut rentjana di Medan akan 
diadakan sajembara lagu2 Meta- 

ju se-Sumatera. Demikian  xete- 
rangan jang diperoleh dari Pa- 
nitia Sajembara Lagu2'  Meiaju 

se-Sumatera dikota Medan, jang 

menambahkan, bahwa  sajemba- 
ra ini akan diikuti oleh “peserta 
dari Kutaradja samapai ke Lam- 
pung. Sajembgra ini akan dibagi 
dalam dua bagian, jaitu dari dje , 
nis semiklassik dan hiburan. 

Inggris-P erantjis 
Tjoba2 Adjukan 
Alasan» Lain Lagi 
Utk Menjerbu Mesir 
SUMBER2 ig. patut dipertjaja 

di Nicosia, tempat markasbesar 
pasukan Inggris-Perantjis jang 
menjebru Mesir, hari Minggu me 
ngatakan bahwa ,penjerbuan2 
inggris-Perantjis-Israel” (3 nega- - 
ra) ke Mesir itu dimaksudkan utk 
menggagalkan ,,rentjana2 Mesir 
jang disokong oleh Soviet, untuk, 
mengobarkan peperangan besar 
di Timur Tengah”. Demikianlah 
tulis wartawan UP Edward In- 
@hau dari Cyprus. .S 

Tapi, katy sumber tadi, peren 
tjanaan penjerbuan Inggeris-Pe-, 
rantjis dan Israel itfi ,.disusunnja 
terlepas satu sama lain”, tapi « 
dengan tudjua, jang.sama”. jaitu 
mengatjaukan -penentuan #saat 
rentjana2 Blok Arab jang dipim 
pin Mesir” untuk menasionalisa 
sikan industri2 minjaktanah di 
Timur Tengah, dan disamping itu 
melarang negara? Barat “untuk 
menempatkan pangkalan? udara 
di Timur Tengah. 
Kata sumber2 tadi, guna pang “ 

kalan2 Barat dinegara2 Arab ini 

'alah ,,memukul kedalam djan- 
tung URSS, apabila meletus pe- 
rang dunia”. Seterusnja “dikata- | 
kan bahwa menurut laporan2 
djawatan rahasia jang mengzeem « 
parkan”, Mesir jang disokong 
oleh Syria, Saudi Arabia dan Ior— 
dania sekarang sudah “kuat per- 
sendjataannja jang diterima dari. 
Sovjet ,,untuk - mempertimbang 

kan move sematjam itu”. Demi- 
kianlah tulis wartawan UP. 

Sebagaimana diketahui, sebelum 
itu pihak2 resmi Inggris-Perantjis . 

berulang-ulang menjatakan bahwa 
jagresi Inggris-Perantjis (kata me 
Ireka, ,.aksi polisioni?”) terhadap " 
|Mesir itu tudjuannja: ,,Memisah- 

ikan pasukan2 Mesir dan Israel 
'jang sedang bertempur”. Ada pu 
Ha dikemukakan oleh pembesar2 
Perantjis bahwa. tudjuan “agresi 

  

  

  
sir djangan sampai menaklukkan 
dunia Arab”. Lagi suatu alasan 
jang dikemukakan . oleh pembe- 

sar-pembesar Inggris: ,.Mentjega 
supaja Terusan Suez djangan di 
kuasai oleh satu negara, Mesir”) 
atau: ,,Memelihara kebebasan.pe 

isenhower dalam -soal2 politiklaiaran diterusan Suez”. (Antas 
ra). 

Kalangan A.S Sangsi Apa: 
kah Sovjet Uni Benar” Si. 
apkan Diri Untuk Perang ' 
WARTAWAN k.b. Perantjis AFP hari.Minggu tulis dari 

Washington, bahwa sesudah mengalami hari2 penuh kegelisa 
dalam mana terdjadi kesibukan2 politik dan diplomatik 

ang amat giat, jang menimbulkan suasana muram. dan mala ' 
n molenjapkan perhatian terhadap pemilihan presiden dan 

langan2 jang berkuasa di Was- 
keadaan sekarang ini didunia. 
tak akan menghalangi keberang- 
katan pasukan2: sukarela Sovjet 
ke Mesir, dan adanja 'ahli2 teh: 
nik Sovjet jang  diperbantukan 
pada tentara2 Arab, “serta ada- 
nja pesawat2 MIG buatan Sovjet 
di Syria, oleh kalangan tadi ter- 
utama dipandang sebagai move2 
politik, bukan sebagai persiapan 
persiapan perang. 

Mengenai kabar2 bahwa tank2 
Sovjet. dipusatkan  diperbatasan 
Sovjet-Polandia, kalangan tadi 
menduga bahwa ini suatu tanda 
kegelisahan. Sovjet mengenai spa 
jang oleh kalangan tadi disebut 
ssatelit2 Sovjet”, “dan bukanaja 
maksud2 utk berperang. Semeata 
"a itu kebanjakan dari kalangan 
jang bertangguhg djawab di A.S. 
tjondong kepada pengukuhan kem 
bali Pakt “Atlantik dan memper- 
kuat PBB. Demikianlah tulis war. 
tawan AFP Jean la Range. (An 

tara). : 

  
| Menentang Pengiriman: Sukarela 

telah mengumumkan Isgi state- 
ment Eisenhower itu sebagai re- 
aksi resmi terhadap peringatan 
Moskow terhadap London dan 
Paris. Pembesar2 A.S. mengang- 
gap. peringatan Sovjet itu seba- 
gai suatu pertjobaan untuk mem- 
burukkan keadaan Timur Tengah 
jang sudah genting itu dan mene- 
gaskan bahwa Inggris dan Peran- 
tjis sudah menjetudjui — resolusi 
PBB jang menjerukan penarikan 
pasukan2 Inggris, Perantjis dan 
Israel dari wilajah Mesir,



   
   

    
        
     

  

   
         
   

   

    

    

PARA TE YA UI Pa 

     STAF aa TAN DARAT 
DIRSKTORAT Moupan DJENDERAL K 

  

No. Peng-18/ 10/ 1956 
I. Markas PR Angkatan Darat memberi kesempatan kepada para Bidan (beridjazah) Warga 
Negara Indonesia untuk bekerdja pada Di-watan Kesehatan Angkatan Darat. 

  

H. Para: 'harus memenuhi sjarat-sjarat : 
I.-a. Mempunjai idjazah (c) bidan, 

b. Belum melampaui umar 35 tahun. 
Es Ta j     

3. Pelamar jang masih menjjadi tanggungan orang tua/wali harus dengan idzin tertulis dari 

  

19 dari 1. b., djika pernah baka pada Pemerintah 
sama dengan selisih antara umur sekarang dikurangi dengan 35 tahun, 

d. Peraga Na membuka praktek partikulir supaja lamanja bekerdja 
dalam surat keteranyan jang dikeluarkan oleh suatu instansi Pemerintah (Kota Pra- 

  

   

— Kafja - Mata 
'CALO BAR" 

— dengan SUN GLASSES, 
- berwarna HIDJAU dan TJOKLAT.- 

bagi Prija dan Wanita. 4 : 
Dapat dibeli pula di: 

, OK S6 « Hologer 

— Bodjong #3 — SEMARANG — Telp. 646 
2. JOGJAKARTA SURAKARTA. 

. Sedikit hari akan tiba Katja-Mata "RAY BAN”. 

   

  

   

  

    

  

selama waktu 

ini dinjatakan 

Tn SS, K3 SIRI 
Telah bertunangan. & 

    

Rr. SOESILOWATI SASTROHADIWIDIOJO Na 
, engan 

R. H. SOEPRATIKNO PRAWIROPRATOMO. 

SEMARANG. ps 

DJAKARTA. 
Pada sasak 11/ 11 — 1936. 

  

h ANNANNANAN ANK KAKAK ME MAMAKMKKKAA 
  

      

    

-- ag Kabupaten dsb.). Surat keterangan termaksud diperlukan untuk menen- TAEYRE TALKING ABOUT ni 

2. Berkelakuan (keterangan Pamong Pradja atau Polisi). : BESOK Agroat love story! 

: Pn Maa mt Nias diharuskan minta idzin/Keterangan dari Ke- PREMIERE ! pena : Banana an. 

pala Kantor jang bersa :gkutan. 2 GR1S” Who Gave You Ta dana 9 

orang tua/wali untuk masuk dalam Angkatan Perang. 
:6. Sanggup/bersedia ditenipatkan diseluruh Indonesia. 

rut PGN 1955 0. 

Rp. 75,— sebulan selama bekerdja di 
54 tgl 15-4-1954. 

CI. P/53 tanggal 20-4-1953. 
. “Yjara melamar : 

Surat permohonan disampaikan kepada : 

—K' Direktur Djawatan Kesehatan Angkatan Darat. Djl. Dr. bemaklidda Saleh No. 24-A, 
Djakarta. 
Dengan disertai lampiran-lampiran : 

At, Riwajat hidup rangkap 4 lengkap. 
2, Turunan idjazah bidan rangkap 4. 

. Bagi mereka jang tidak mendjalankan praktek partikelir, akan diberikan tundjangan sebanjak 
di D.K.A.D, sesuai dengan Srt. Kpts. M.P, No. F/193/ 

Selain penghatsilan tersebut di ad. V para bidan jang tergolong perawatan akan menerima 
bahan makanan mentah (compo), rancum E. sesuai dengan Int. Dir. C.LA.D. No. eN 

3. Keterangan? seperti termaksud dalam ad Ul. 

e 
Bandun 

PAN 

Pa, — 

VU. Surat-menjurat tentang pengumuman ini tidak diadakan. 

9g tgl. 1 Oktober 1956. 
ADJUDAN DJENDERAL ANGKATAN DARAT, 

R. SAPARI SURIADIBRATA. 
Kolonel NRP — 5 

€ : | 5.007.00 9.00 

Jang memenuhi sjarat?2 akan “diangkat mendjadi pegawai Negeri golongan D.2 P.G.P.N. 1955/ 
P.P, Nos 23/55 atau sebagai pegawai bulanan organik disesuaikan dengan pangkat menu- 

  dgn. tinta 15430. Batan anta Produced by J. WALTER RUBEN 

Ba lembaran se- 
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Akan Tiba : : 

  

Model: 1956/1957 

KEISTIMEWAANNJA : e 
Distributor utk. Djateng : 

“NN. ,SUR CO 
' Tib. Semarang: Djl. Gadjah Mada 5, Semarang 

: 5 |. Fiipon: 2400 Djohar 

BESOK MALAM PR DIAM UTK PESAN TEMPAT: Ne Ba Ta 
”Lux” - “Grand” 11—12.— 
”Rex”-. "Orion? : 9,—d2— 
Gris - ladra,- - Royal: 10.—11,— , 

TINGGAL SEDIKIT MALAM: 
"REM" Se Te Om (17 th) 

(CinemaScope) 
Ginger Rogers - Van Heflin : 
Gene Tierney - George Raft , 
"BLACK WIDOW” : 

2. (Color by de Kane “Ui 

TINGGAL SEDIKIT MALAM : 
"ORION” 445-7-9.15 (17 th) 
EXTRA: SABAN SORE dj. 2.30 

i (Widescreen) : 
Clark Gable - Lana Turner | 
Victor Mature - L. Calhern : 

"BETRAYED i 
M.G.M's in Color) 

INI MALAM PENGHABISAN: 
"GARIS Sa Te Ie 0 AT Ui) 
Lionel Barrymore - V, Johnson 

Ava Gardner - M. Maxwett 
"THREE MAN IN WHITE” 

INI MALAM PENGHABISAN : 
"LUX. 4457915 (17 th.) | 

ND” 500-7.15-9.30 | 

  

  

  

  

”"GRAND” 
(CinemaScope) 

Frank Sinatra - D. eynolds : 
David Wayne - Celeste Holm 
"THE TENDER TRAP” 

| (MG.M's in Color) , i 

INI MALAM PENGHABISAN : Film Kikan terbar 
  

TANP A KOMENTAR !! 

  

  
Na 8) 

- “7 th)| 
mUu MATAHASI Film ena 

u dengan 

"RO YAN Ia Tb Ya (17 th) kisah jang sangat mengharukan ! 

Rd. Mochtar - Sofia 
"BENGAWAN SOLO” to aa 

(Copy Baru) 

INI MALAM PENGHABISAN : 
3"NDRA" 544. (seg. umur) 

Bing Selamet - A: 

"DJUARA SILAT” 
2 OX Ap Hakka (17 th.) 
Veena yi A Dp» Ta SARKAR" 

Film India aa Indon. 

”DJAGALAN” 5.7, Leeg : | 
Yuk Lin . Li Yen Tsing 

”AY LOK LIU LANG CHI” 
(1007, Berwaraa) 
Pakai Tekst I 

Extra: SABAN SORE 

  

  

   
   

“INI MALAM Ka F. 
"ROXE” 5, 60 7,80 9.00 Gt dn) |   

A tippert Petores Presentation 

tika manusia masih 1 
batu. sebagai Tuhannj 

“Ik Kisah perkawinan me 
radja Israel dengan KP 

kan bentjana dan mal 
menimpa rakjat djelat 
Lebih besar dan leb 
dari "Cleopatra” 

  

Film India terbesar $ PORAN tje-| 
rita aa Lamo 5 |   

     
KEDOSAAN TezEgEL) 

BESAR! 
5.00 7.00 9.00 (17 th.) 

djam 3.00 
(WIDESCREEN) 

na aa na EA MEN ANA5 

SAKIT BAARMOFEDER, 
Maandstoornissen, bitjaralah 

dengan tak ragu" pada : 
NJONJA GOUW sendiri. 

Depok 20 Tilp. 791. 

  

Tv TU LL 2 LL LL LL LL 

   

    

   

      

      

      

  

»Saja 

selalu 

memakai 

LUX 
kata 

RUTH ROMAN 
bintang pilem Amerika 

jang terkenal. 

  
«Iegsed by TENAGA KITA FILM. 

1Sekelumit tjerita klasik iang di 
seuk dari lembaran  sedjarah 
kuno sedjak abad 9 sebelum 

4 Nabi Isa dilahirkan........, ke- 
menjembah 

! ! ! 
&: 

sra antara 
uteri mah-j 

kota Phoenesia jang mendatang- 
apetaka jg. 
a ! 

bih menarik | 

& "Salome”, 

0 ea 8 an 7 Sa 

    

Me na 

SEGERA 
DATANG, Hal Wall's 

KAN OSCARS! 

?”INDRA” BESOK MALAM PREMIERE “4.45 7.00 9.15 TU th.) 

? SAKHI HATIM ” Noor — Daljit 
Hiralal W.N. - Chitra 
Sebuah film Gekaka persembahan2 

penuh dengan ketegangan, Keheranan, 

Tarian, “Njanjian2 jang merdu dan 

kari Katissco0 

“ROYAL” BESOK MALAM PREMIERE 5.00 7.00 9.00 47 th, th.) 

TERANG BULAN” 

| Tjetita jang sudah ta' asing lagi bagai penggemar lajar-putih, jang 

dimana-mana mendapat sambutan luar biasa!!! 

Moh. Mochtar — Sofia 
Rd. Mochtar — Sukarsih 

(utk. 17 th.) 

Riwajat hidup 

| Andrew John- 

atas djasa2- 
nja ketika pe 
tjah perang 
saudara, ia 
mendjabat se 
bagai presi- 
den Amerika! 
Dia tjuma se- 
orang tukang 
djahit biasa 

| djustru karena 
inspirasi jang 
datang dari 
isterinja....! 
namanja ter- 

|" fjantum harum 

djarah Ame- 
rika! 

4 Walaupun bertubi? datang perlawanan? 
seret2 ke pengadilan, ci... 
besaran djasa2nja tetap terpelihara ! 

putih sekali, djadi ... murni 

dan halus bagi kulit 

' BURT TAN CASTER — ANNA MAGNANI dim. 

»THE ROSE TATTOO 

FILM JANG PALING BAIK TAHUN 1955 DAN MENDAPAT-. 

     

       

film of the day! 

tapi 

Marjorie MAIN » Regis TOOMEY 

. JOHNSON TENNESSEE" 
jg mengakibatkan ia ter- 

namun penghargaan atas ke- 

  

ST TAI ta LA 

Njonja. 

Xx 

LUX, dipakai oleh 9 dari 10 snp pilem. 

Utz.00-135-8 
8 

   

  

(li. Nj, Soemangi 
(2. Nj. Liem Lam San » 2 1 » 

Nn, Goei 

A 1. 

& 

£ 

h 9. 

10. 

HM. 

Gr 

13. 

lpu 

si 15, 

16. 

17, 

18, 

19, 

20. 

Ui M 21, 

Ta NA AMAL EL EL LL LL LL 3 - 2 -   
  

(Pahlawan Budiman) 
Sebagian Berwarna 

jang menadjubkan........«. 
Pertempuran Anggar, Tari- 

pertjintaan jang mendebar2- 

(Pakai Tekst Indonesia/Ingg.) 

  
COPY 
BARU 

  

|batjalab Hariau 

Suara Merdeka” 99 
Macet PMA RS La 

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

  

  was! 

ana, U IT, KE 

Tone OUR HERP, bp 

    — Balon itu adalah balon buatan 
McLean untuk mengatjau balau 
kan ternak kita, tetapi sendjata 

“itu memgkan tuan! 
— Mengapa sampai McLean itu 
tergantung gantung 
itu, Roy! Dia mungkin bisa te- 

INj. Tan Tik Kiong 1» 11: 1 

Nj: Oci Hong Oen 

. Costumiere: 

:  Sekretariaat : 

“HASIL UDJIAN KA XVI dari 
| Jajasan Persatuan Sekolah Mode:Seluruh Indonesia 

. Akte Notaris Tgl. 23- 10 « 1953“No.«79 
Djl. Mataram No. 102, Semarang 

Jang telah diselenggarakan di gedung SUKASARI Djl. Kalisari - Semarang pada tgl. 
La 29 dan 30 Oktober 1956. 

    
23 s/d 26.Oktober 1956, dan di Tegal pada 

Pengawas Udjian terdiri di pengurus : ' 

pem. dari sek. mode ”SRI” Djl. Maluku 20, 

Komisi Udjian Semarang terdiri dari : 

Ni. Oei Ik aa pem, dari: sek. mg NS 
Nj Tjhian BE Al tag at Mn | “Ong Sing Tibata "CRESCENDO” 

La : | Komisi Udjian Tegal terdiri dari : 

Ni, 'Tan Koen Siang . “9 dari sek. mode "ROSINE” 
Kwie Ing 2.» » ?VICTORY” 

Sek. mode "ALWINE” pem. Nj. Tan Tjin Som, Pe- 
kunden Timur 48, Smg. - methode FRANS & WIENER. 
Costumiere: Marjam Surjati Mertosono. 
Sek. mode "ANNY” pem, Nn. Anny Kwa, Djl, Sido- 
redjo 115, Smg. - methode CUPPENS-GEURS, 
“Costumiere: Nn, Tjioe Joe Giok, Nn. Oei Sioe 

Lioe, Nn. S. Soemijati, Nn. Lie Swie Schia, Nn, 
Lie Tjing Jong, Nn. Siem Gay Nio, Nj. Lie Tjoei 
Ing, Nn. Chang Djing Hwan, Nn. Tjio Mei Hwa, 
Nn. Oci Hwa Nio, Anna Magdalena Frederica 
Batas, 

Coupeuse: Nn. Tjioe Kwan Nio, Nn. Tjiang Ru 
-Ay, Nn, The Tjhing Nio, Nn, Liem Djioe Lan, 
Nn, So Gwat Nio. 

Onderwijzeres: Nn, Tan Erna, Na. Njoo Kiem 
May, Nn, Oh Ien Nio, Nn. Tjia Swat Khing, Nn. 
The Ermien, Nn. Yu Kwee Hwa, Nn, Go Hwat 

Nio. 

Aanv. Ler: Nn, Ong Bie Lieng. 
Sek. mode "AZALEA” pem. Nj. Ong Sing Tjhiang, 
Djl. Dr. Tjipto 266, Smg. - methode CUPPENS GEURS 
Aanv, Ler: Chodidjah. 

Sek. mode "BO TAN” pem. Nj. The Kong Hwan, 
Djl. Karimata 15, Smg. - methode DANCKEARTS. 
Costumiere: Irene Henrittte van den Berg, Nj. 

Ichwan Utami, Tan Hwie Lan. 
Sek. mode "BWEETY”, pem. Nj. V. Lie Thiong Djien, 
Kenanga 26, Smg. -. methode FRANS & WIENER. 
Costumiere: Nn. The Hing Nio. 

Sek. mode "CHEMPHACA”, pem. Nj. Soetarmo, Djil. 
Siliwangi 43, Smg. - 'methode DANCKAERTS. 
Coapeuse: Nj. R. S. Darjodarsono, Nj. R. Paing 

Soedarsono Sapti Soelasijah, Nn, Kastirah, 
Lerares: Nj. R. Koesparmono Hastoeti Sri Handhiny. 
Sek. mode "CORLIANA”, pem, Nn. Tan Kiauw Lan 
dan Nn. Tan Heli Nio, Djl. Dr. Tjipto 10, Semarang, 
methode FRANS & WIENER. 
Costumiere: Nj. Tan Kong Han-Loe, Nn. Tjan 

|. Soen Lian, Nn. Tan Tiong Nio. 
Coupeuse: Nn. M.S. Tan Bo Tan, Nn. Elly Osi 

Siok Nio. 

Sek. mode "DIENTJE”, pem. Nj. Liem Tjwan Ling. 
Djl. Karangsana 11, Smg. - methode CUPPENS-GEURS. | 
Costumiere: Enny Tjoa Swan Nio, Kho Swie 

Nio, Tjoa Tjoen Nio, Marie Oei Giok Nio, Sientje 
Tan Sien Hwa, Liem Gwat Nio, Tan Piet Nio,$. 
Lie Kiat Kiem, Kwee Hong Lan. 

Sek. mode "FLORA”, pem. Nj. Hartolo, Gergadji 17, 
Smg. —  methode DANCKAERTS. 
Costumiere: Nj. Misna Otto Istojo. 

Sek. mode “FAVORITE”, pem. Nn. Tan Sian Nio, 
Dji. Redjosari IV/5, Smg. 

S methode CUPPENS-GEURS, 
Costumiere: Nn, @omarijah, Nj. R. S. Tjokro- 

kusumo, Nj. Na Khiem Liang, Nn. Kusmiatie 
Nn. Alfijah.ba Fadol. 

Sek. mode "FEMINA”, pem. Nj, 'Moedjadi Hardioni- 
: dinja, Di Merapi 22, Smg. 

2. 3 methode” CUPPENS:GEURS. 
Nee Ni. Noerbambang Sri Chalimah, 

S.- Sridojo, DA Soejono, Nj. Soewito Harjoko. : 
Lerares: Nj. S. Soejoed Sri Moeni, , 

Sek. mode "GHIEN”, pem. Nj. Oei Ik Hien, Kelengan) . 
6, Smg. - methode FRANS & WIENER. 

Nn. Oci Bok Lan. 

Sek. mode "HEDY”, pem. Nj. Liem Sing Hiap, Taman 
Progo 12, Smg. - methode CUPPENS-GEURS. 
er Sri Wurjani, Olly Walpot. 
Coupeuse: Nj. R.S. Soemarlan, Nj. Rr, Siti Rom- 

lah Djamhari. 
Aanv. Ler: Nn. Nio Kiem Lan. “ 

Sek. mode "INDRIJA”, pem. Nj. Moestopo, Dil. Na- 
kula 1/51, Smg. - methode FRANS & WIENER. 

Costumiere: Nj. Aswati Hadi Soemarno, 
Riptati Wahjoeni, Nn, Poedjiati. 

Coupeuse: Nj. Rachmat, Nj. Rr. Siti Sa'adah Zaid, 
Aanv., Ler: Nj. Annie Lie Tik Nio. 
Sek. mode "JEANNE”, pem. Nn. Jeanne Kwee, Djl. 
Raja 146, Lasem. . methode DANCKAERTS, 
Costumiere: Nn. Kwee Ay Nio, Nn, The Betty 

Nio. 
Sek. mode "JEANINE” pem... Nj. Kauw Tjhoen Goan, 
Djl. Pandanaran 110, Smg. - 

Costumiere: Oei Bie Swan. 
Coupeuse: Nn. Ko Thian Nio. 
Lerares: Nn. Tjan Swie Lien, 
Aanv, Ler: Nj. Gan Dhwan Po. 

j 

Dj. Sek. mode “LIANIE”, pem. Nj. Soen Hwat Ie, 
Karimata 12, Smg. - methode FRANS & WIENER, 
Costumiere:s Nn, Liem Djiong Loci, Nn. Sri 

Moerni, 
Sek. mode "LEENNY”, pem. Nn. Lena Tan, Pekodjan 
3, Smg, - methode CUPPENS-GEURS. 
Costumiere: Lie Kiem Lian, Oey Djoen Lioe, 

Ozi Goen Nio, Tan Lian Hwa, 
Aanv. Ler: Liem Boen Nio (Siok Hwa). 
Sek. mode "LENNY”, pem. Nn, The Koei Lan, Djil, 
Pandanaran 68, Smg. - methode CUPPENS-GEURS. 
Costumiere: Nn. H. Suwarsi, 
Coupeuse: Nn. Kho Hiap In, Nn, Henny Tan, 
Sek. mode "LA VERNE”, pem, Nn, Tan Enny Nio, 
Djl. Mataram 148, Smg. methode FRANS & WIENER. 
Costumiere: Nn, Lie Giok Lien, Nn, Phoa Kiem 

Giok, Nn. Sie Hian Nio. 
La peta Ernestine Lie Las Nio, Nn. The Ing 

Tio. 
Lerares: Zr. Augustine Gratiana Soerabinah, Oei 

Siok Nio, Erna The Pik' Oen Nio. : 
Aanv, Ler: Nn, Christien Tan Hong Nio, Nn. Tee 

An Nio. 

Sek. mode. "MARIE”, pem. Nj. Kwik Swan Sik, Ka- 
rangwulan Barat 21, Smg. methode CUPPENS-GEURS, 
Costumiere: Nn. Liem Bing Gwat, Nn. Tjoa Kiet 

Hwa, Nn. Lay San Jong, Nn: Kho Jan Nio, Nn, 
Oei Khe Nio, Nn. Oen May Hwa, Nn, Oci Kwie 

Semarang. 
"ROSANA” Dji. Mataram 102, Sematang. 

Nj, Tan Tjin Som 1 » 12 2. "ALWINE” 1 Nj: Soemarwan » ntu » "ENDANG". ' Nj. Sunarto » 12 1 22 "BAKTI" : 
Nn. Kam Kiem Swat » 32 1 2 

”LOSIN At f 

J9. turut udjian di Semarang ada 185 orang, ig- lulus “ orang. 
1 12 

22. 

24. 

25: 

N 26. 

27, 

28. 

29. 

30. 

31. 

32, 

33. 

NE 

34.   
35. “T 

36. 

Nn. |: 

37, 

38. 

methode CONTENT DUITS. 

39, 

4. 

Re   

1» 12 Tegal 23 36 1 2 13 1 

Tjoe, Nn. Greta The Kiong Nio,” Na, Tjan Tjoei 
Ling, Nj. S. Hoetomo, Nj. Tan Khiam Swie-Oey, 
Nn. Tjoeng Poo Tjoe. 

Coupeuse: Nn. Tan Lian Nio, Nn. Rr, “Soesilowa- 
ti, Nn, Rr. Soetarni, Nj, Sudarmi Poerwahjo, Na. 
Kwan Swan Ing, Nn, Goci Bie Jong. 

Lerares: Nn, Herdinie, 
Aanv. Ler: Nn, Lie Swie Nio, Nj. Ko Eng Hok- 

Kho, No. Liem Kiem Hwa. 
Sek. mode "MEY LIE”, pem, Nn. Tee Hwie Lian, Djl. 
Mataram 972, Smg. - methode CUPPENS-GEURS. 
Costumiere: Nj. H, Soemantri, Nn. Lie Djieng 

Ing, Nn. Sri Artini, Nn. Rasimah, 
Sek. mode "MODERN”, pem. Nj.-The Hap Kie, Dil. 
Plampitan 66, Smg. - methode CONTENT DUITZ. 
Costumiere: Tan Tian Nio, Sie, Kiok Nio, Ni, 

Tan Thiam Tjing, Ong Koen Nio. 
Co -n$ use: Liem Oen Kiok, Nj- Tan Tiwan Bo- 

iem, 
Sek, mode "MULIA", pem, Na. Liem Loei Kiok, Djl. 
Mataram 355, Smg. - methode "DANCKAERTS”. 
Aanv. Ler# Njoo Tjiam Nio. 
Sek. mode ”NELLY”, pem. Nj. Tan Som Lie, Gang 
Pinggir 136, Smg. - mewiada FRANS& WIENER. 
Costumiere: Corry Liem. : f 

Sek. mode "NEW HOLLAND”, pem, Na, Tan “bkk 
Som, Djl. Widohardjo 52, Smg. - , 

methode FRANS 8 WIENER, 
Costumiere: Nj. Frida Njoo Soen Liat, Nj. Liem 

Khiem Kiong, Nn, Koo Sioe Ing. 
Coupeuse: Nn. Tilly Tan Kwie Hwa. 

Sek. mode "OEN”, pem, Nj. Tan Ping Toen, Ligu 
Kidul 1170, Smg. - methode FRANS & VER, 
Costumiere: Erly Tan Yam Nio. 

Sek. mode "PENNY”, pem. Nn. Djoelaechah, Djl. R. 
Patah 55, Smg. - methode CUPPENS- GEURS. 
Costumiere: Miharsih. 

Sek. mode ”ROSINE?”, pem. Nj. Tan Koen Siang 
Dil. Bodjong 30, Smg. - methode FRANS & WIENER, 
Costumiere: St.. Rahmah, E.M. Bachsir, Anna 

Maria Theodora Go Tjhioe Lan, Phoa Sien Kiauw. 
Sek. mode "ROSALIA”, pem. Nn. A. M: Liem Giok 
Ing, Djl. Mataram 152, Smg: - 

methode CUPPENS-GEURS. 
Costumiere:Nn. Romlah, Nn, Rr. Titiek Moetiah. 
Sek. mode' "RISTRIANI”, pem, Nj. R. Soetandar, Djl. 
Hiri 44, Smg. - methode FRANS & WIENER: 
Costumiere: “Rr. M.J. Parboenijati, Nn. Rr. Sri 

Koesri Boenodo, Rr. Sridijatie (Nj.. A. Harjono). 
Onderwijzeres: Nj. Moehamad, 

Sek. mode "SWANNY”, Djl. Randusari no. 41, Smg. 
methode DANCKAERTS. 

Coupeuse: Roestinah, Nj. Jusba, Nj. Aspid Hin- 
dun, Nj. Marsono. 3 

Sek. -mode "SMOOTH”, pem. Nj. Srioto,- Djangli. 1Ila, 
Smg... - methode FRANS & WIENER. . 2 
Costumiere: Nj. R, Sularto-Amindjojo. TEA 
Coupecuse: Nj:,Rr. Sri Mastoeti Oetami Hardono, 
Lerares: Nj: Rouhani Masrie-Bahasoan, 
Sek. mode "SRP”, pem. Nj. Soemantri, Djl. Maluku 20, 
Smg. - methode- CUPPENS-GEURS, 
Costumiere: Nj. Happy . Moeljsti-Soeiarni," -Nj. 

: Mantoro, Nj. Kurnia, Nurmah Podangye:" si 
Coupeuse: Awa: Estrada. 1 
Lerares: Nj.. L Sidi. Pramono, Rr, Sri Soendari: 

Sek. mode "TITANIA", pem, Nn. Tan Giok Hwa, 
Djl. Beringin 34, Smg. - methode FRANS'& WIENER. 
Costumiere: Nj. Sing Lie Soen, Nn, S.M, A. 1 

Delderenne, j 
Coupeuse:.Nn. Rr. Seperti 
Sek. mode. “TJEMPAKA”, pem. Nn. Sgowari Soewar- 
no, Dji. Sidodadi Timur no: 26, Smg. - 

methode CUPPENS-GEURS. 
:Nj. Adenan, Soesijanti- Soewarno. 

Sek. mode "VIENNA”, pem, Nn, Kes Sian Hwa, 
Pendrikan Utara 1/50, Smg. 

methode FRANS & WIENER, 
Costumiere: Nj. S. Saroso. 
Sek. mode "VICTORY”, pem. Nj. Kwik aa Eka 
dan Nn. Goei Kwie Ing, Djl: Mataram 886, Smg. 

methode: FRANS & WIENER, 
Costumiere: The Siang Djien, Yap Siu Jong, 

Nj. Armijati S. Suganda, So .Sioe Nio. 
Coupeuse: Ong Sian Tik. 
Lerares: Oetami Soegondo, Sri Ajoceti. 

Sek. mode "LAN”, pem, Nj. Tjioe Sioe Liang, Djl. 
Kauman 5, Tegal, 

methode FRANS & WIENER. 
Costumiere: N, Fatimah Alkatiri, Nj. Mansur 

Alkathiri, Nj: Salmah Djafar, Nj. Oei Hian Gwan, 
N. Souw Kioe Eng, N. Khouw Siok Lien, N. Thio 
Tjiao Sin, Nj. Lim Tong Tjin, N, Tan Maij Ling, 
N, Kwee Helen. 

Coupeuse: N. Kho Sian Tan, N. Jap Hian Tie, 
N, Tan Er Lian, N. Tan Giok Tjioe, N, Lie Siok 
Kiat, N. Ong Gwat Liang, N, Hauw Kie Lan, Nj. 
Tjeng Tjin Hwie, N,, Kwa Mien Tjie, 

Aanv. Ler.: Nj. Soehadi, N. Chen Suey Ching. 

Sek, mode "MARIE”, pem, Ni Oeij Sioe Hwat, 
Dil. Kraton Kidul no. 13, Tegal. 

2. methode FRANS & WIENER. 
Nn. Sie Tjiao Giok, Nn, Siek 

Costumiere: 

Costumiere: 
Liang Bwee, 

Coupeuse: Nn. Tjoa Gin Nio. 
Aanv, Ler,: Nn, Liem Po Tan, 

Sek.. mode "MUTIARA", pem... .., Dil, Bai 
Barat 18, Tegal, : Sana 

meta FRANS & WIENER. 
Koala mieren .Hindun Suwed, E. Durrijah Asif, 

Fatimah Sjueb. 
Seks mode "RATNA”, pem. Nj Mardjono, 

Djl. G6. |Baisah AM, Tegal. 
800 methode FRANS & WIENER. 

Costumieres Nj. Daemah, 
Cou 1p e u$ e:. Nj.: Demon Sulastri. 
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WHY, THAT!S “YG 
EL pi MCLEAN 

“CUNGING TO      
   

      

.CovLp BE 
“KILLED! 

          
— Tolong! Saja tidak 
dapat bertahan lebih: la- 
ma lagi! 

ada balon 

ROY, 
WHAT         

  

CAN WE | BRING IT DOWN. 
po? Aj PRONTO/ 

— Roy, 

Tu Sioor. Hots IN 
THE BALLOON!/ THAT'LL WP 

| : Du M5 

  

AA   
apa jang dat kita kerd jakan? 

— Saja akan menembak balon itu! De n 
akan dapat bagas dengan segera! PAN ti — Dor Ter PU  


