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Negara? Blok Asia-Afrika Perlu 
Agar Resolusi2 PBB Ditaati— P 
djojo Dapat Sambutan Hangat Da 
KE-EMPAT PERDANA MENTERI (Indonesia, India, Saik 

wa negara2 Asia-Afrika harus bersama-sama mengadakan tindakan supaja resolusi PBB menge- || 

nai penghentian tembak-menembak dan penarikan tentara 

Kolombo tsb. (jang tidak dihadiri oleh P.M, Pakistan) pada 
P.M. mengemukakan pandangan mengenai situasi internasional 
akibat agressi Inggris, Perantjis dan Israel terhadap Mesir. Djuga situasi 
tentara Uni Sovjet ,,terlibat” di dalamnj: 
ditindjau pula dalam konperensi New Delhi ini. 

Tindakan apa? Konperensi ' Asia-Afrika kedua 
perlu diadakan, tetapi belum da- 
(pat menentukan waktu dan tem- 

apalagi mengingat per- 
kembangan dunia jang sangat tje 

Persoalan jang terpenting dan 
tersulit jang dihadapi konperensi 
ialah: tindakan2 apa jg dapat di 
lakukan oleh negara2 Asia-Afrika 
supaja-resolusi PBB itu sungguh2 
didjalankan dengar? setia, meng- 
ingat bahwa pihak2 jang melaku | 
kan agressi tsb. adalah negara2| 
besar dan kuat (Inggris dan Pe- 
rantjis) jang mempunjai hak veto | 
di Dewan Keamanan PBB? Pem 

patnja, 

pat itu. : 

sifat informil. 
Dalam pertukaran pikiran itu 

ke-empat Perdana Menteri menun 
'djukkan kehendak jang kuat utk 
mendjundjung-tinggi s 

bitjaraan akan diteruskan Rebo|Bandung, jang menjebarkan se- 
pagi ini. mangat ko-eksistensi setjara da- 
Wartawan .,Antara” mendapat|mai diantara bangsa2 didunia. 

(Semangat ini lebih2 terasa sangat 
perlunja, mengingat bahwa kini 
perdamaian terantjam. 

keterangan, bahwa dalam kala- 
ngan konperensi terdapat penger 
tian sepenuhnja mengenai pendiri | 
an Mesir untuk memelihara ke- 

Lakukan Tindakan? 

ai Inggeris, r 
wilajah Mesir ditaati dan didjalankan segera. Demikian- dikawatkan oleh “wartawan 
Sukrisno dari New Delhi, Mufakat tsb. telah ditjapai dalam pertemuan para P.M.. negara-negara 

, dan menimbulkan kemarahan dinegara-negara Barat, 

Pembitjaraan2 tsb. masih ber- 

semangat 
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” | Pembrontak- 
an Hongaria 
Pembesar2 Kusia & 
Hongerla Mengsda- 
| kan Perandingan 
SEBUAH delegasi dari 12 orang 

    at 
. Ali Sastroami" 

i Rakjat India 
   

    
disertai djuga yang Tn tmn 

! Na Ke jan dan mungkin djuga Khrus- 
lan dan Birma) semufakat, bah- | ie, kini sedang mengadakan pc 

ndingan dengan para pemimpin 
pemerintah Hongaria di - Buda- 

pesi. 3 
Menurut berita jang diperoleh 
Reuter dari kalangan jang menge 
tahui, rundingan itu bertudjuan 
mengachiri pemberontakan anti 
Sovjet. 

Selandjutnja siaran 'Tass dari) 
Moskow hari Senin memberitakan | 
bahwa kaum buruh kini bekerdja 
lagi di galangan? kapal, pabrik2 
Imobil dan pabrik2 lainnja jang 
besar2 di Budapest. 
Menurut siaran itu, dalam ba-| 

njak bagian perusahaan2 jang be 
sar masih terdapat kesulitan2 utk | 
segera memulai lagi dengan pro- 
Guksi. Beberapa bagian dari kota 
Budapest masih belum mendapat 
kan air, gas dan listrik, tetapi 
warung2 dan toko2 sudah dibuka 
lagi dan kaum petani telah mema 
sukkan djumlah2 besar bahan ma 
kanan: ke Budapest, demikian 
Tass. (Antara). 

   

    

Perantjis dan Israel dari 
»Antara” 

tgl. 12-11, setelah masing-masing 
jang genting dewasa ini, sebagai | 

di Hongaria, dimana   
Committee jang dihadliri oleh le- 

bih 5000 utusan dari seluruh In- 
dia. 

Dalam rapat penutup kongres 
tsb., Ali Sastroamidjojo, jg. atas 
permintaan mengutjapkan  sarit- 
butan, a.l mengatakan, bahwa 
resolusi AH India Congress Com 

mittee mengenai krisis interna- 
sional didjiwai oleh semanga 
Bandung. Semangat Bandung, de 

mikian Ali, akan mensiihami: 
bangsa2 Asia-Afrika untuk ber- 

diri bahu-membahxy guna meng- kan? Inggeris, Perantjis dan Is- 
hadapi bahaja jang mengantjam rael di Mesir, kongres menjata- 

kemerdekzannja. 'kan penghargaannja terhadap re- 
Mengenai “putusan All India solusi Madjelis Umum PBB iang 

Congress Committee jang  dise-, memerintahkan supaja diadakan 

  

Untuk Achiri 

“pemimpin Sovjet, jang kabarnja | 

daulatan dan  kemerdekaamnja, 
dan bahwa polisi PBB, jang con- 
tingent-pertamanja ' hari, Selasa 
tiba di Mesir, tidak akan didjadi 
kan alat untuk membatalkan na- 
sionalisasi Terusan Suez atau tu 
djuan2 lain jang berlawanan dgn 
kedaulatan Mesir. 2 

Konperensi A-A kedua 
perlu. : 

Para P.M. tsb. sependapat, bhw 

Tjatatan Pe 
rang Mesir 
DebEnanN aa mengenai 

agressi terhada esir: 5 
“9/10 pasukan? Israel menjerbu 

wilajah Mesir, £ , 

30/10 Inggeris dan Perantjis me 
njampaikan ultimatum kepada Me 
sir dan Israel untuk menghenti- 

  

Tentang tidak hadlirnja 
P.M. Pakistan. 

Mengenai tidak hadlirnja P.M. 
Pakistan wartawan . Antara" 
mendapat keterangan, bahwa hal! 
ini tidak mendjadi persoalan dlm 
konperensi. Surat dan kawat 
|P.M. Surahwardy, jang menjata- 
'kan penjesalannja bahwa ia tidak 
dapat hadlir,  dibatjakan oleh) 

Nehru. t 
Sebagai alasan dikemukakan 

oleh Surahwardy, bahwa ia baru 
sadja kembali dari Peking- dan 
Teheran, sedang Menteri Luar 
Negerinja pergi ke PBB.. Surat 
dan kawat P.M. Pakistan itu di 
terima 
oleh ke-empat Perdana Menteri. 

Ali Sastroamidjojo, setelah ber 

Nop. akan ke Karachi atas un- 
dangan P.M. Pakistan, untuk ber 
kundjung dinegara tsb. satu hari.   kan permusuhan dan menarik pa 

sukan2-nja 16 km dari Terusan 
Suez (jang berarti pasukan? Isra 

dalam 

  

   

  

el ate angan am wilaj Ba 
sir, djauh dari tapal. MeSU 
menolak ultimatum itu:, me 

10 Pesawat3. Ingeris..membo- 
ini. Kairo, . Iskandaria, Port Saida 
Ismaelia.. Pertempuran2  didarat 

Sambutan hebat di Kal- 
kutta. 

Ketika PM Ali pada tg. 11/1f 

il. tiba di Kalkutta, ia mendapat 
sambutan hebat dari rakjat Xota: 
“tm jang dari pernjataan2?-nja ine) 
aundjukkan perhatian besar ses) 

dengan pengertian baik | 

achirnja konperensi, pada tgl. 154 

but Ali itu dapat ditjatat, bahwa 

dalam pernjataan jang dikeluar 
(kan sesudah kongres dinjatakan: 

sTak mungkin ada perdamaian 
sebelum semua pasukan agressor 

(ditarik mundur dari wilajah Me- 
sir dan kedaulatan Mesir dengan 
isepenuhnja dikembalikan”.  Se- 

jlain mengutuk penjerbuan pasu 

Inggris An 

Kelau Inggris Di tjo 

  
sebagai agressor ,,mungkin akan 

“ Pernjataan  djurubitjara peme 

Keluar Dari P.B.B.? 
P.B. B. Akan Pikul Konsekwensi2 Jang 
Berat — Kata Pembantu Menlu Inggris 

DOUSLAS D. SPARKER, 
Inggris, mendjawab atas pertanjaan dalam madjelis rendah Inggris 
mengatakan bahwa delegasi Inggris dalam PBB kini sedang mem 

| pertimbangkan untuk mengumumkan setjara tak resmi bahwa di 
terima baiknja sebuah resolusi dalam PBB jang mengutuk Inggris 

nja jang sapgat berat,” demikian dikabarkan oleh Reuter. 

gendjatan sendjata dan penari- 
kan pasukan? Inggeris, Perantjis 

dan Israel dari Mesir. Mengenai 
Hongaria djuga diputuskan, meng 
hendaki supaja pasukan2 Rusia 
ditarik mundur dari negeri tsb., 
supzja rakjat Hongaria " dapat 
menentukan nasib mereka sen- 

diri untuk hari kemudian, (Ant). 

tjam Akan 

p Sebagai Agressor 

pembantu menteri Iuar-negeri 

membawa kepada konsekwensi2- 

  

antara pasukan? Mesir dan Israel 

HI #Masjelig: Kirun 
rima baik Usul na pa mang. 
Serikat (penghentian te: ak-me- 
nembak,. mundur kebelakang geni 
tjatan sendjata, djangan .datang- 
kan keperluan2 militer baru, laku 
kan tindakan2 untuk membuka pe 
lajaran di T.S., sekdjen PBB su 
paja menindjau keadaan dan mem 
berikan laporan, tentang ditaati- 
tidaknja resolusi ini, PBB djika 
perlu mengadakan tindakan2). 

3/11 Inggeris/Perantjis menolak 

    kali terhadap Konperensi Pant: 

(Negara. Djalan .dari . Japangars 

terbang Dum-Dum kekota  Kul- 
'kutta,- jang pandjangnja Lk. 15 
km:, kedua tepinja penuh orang 
berdiri untuk menjambut iamu. 
|Dilapangan-terbang sendiri,  se- 
lain PM Nehru, turut. menjam- 

but Gubernur wanita Benggala 

Barat, Padmadji Naidu, anak 

alm. Sarojini Naidu. Selain" itu 

  
  

rintah tsb. adalah sebagai djawa 
ban daripada pertanjaan anggau 
ta partai Buruh dalam madjelis 
rendah, Arihur Lewis, jg memin 
a kepada kementerian luar nege 

FP Inggris untuk“ —mererangkar 
-.. en je, Na ke Udara Kair . 
pada delegasi nggris. pada siksr Fi 2 
dang madielis umum, teniang| Dibuka Lagi Utk Pener 

bangan Internasional apakah sekiranja madjelis umum 
PBB menerima baik suatu reso 
lusi jg menuduh Inggris, Peran-| RADIO KAIRO umumkan 
tis dan Israel sebagai agressor, (hari Senin bahwa pelabuhan uda 
maka "Inggris akan menarik dirilra Kairo telah dibuka kembali 

mulai hari itu untuk lalu-lintas 
penerbangan infernasional terten- 

Pelabuhan 

dari keanggautaan PBB”. 2 
Douglas D. Parker seterusnja| 

resolusi PBB, kemiukakan sjarat2 
penghentian tembak-menembak, 
(Penempatan pasukan2 PBB, ha- 
rus ada di Mesir sampai ada ,.pe 
raturan2 jang memuaskan” menge 
ngi T.S., sebelum ada pasukan2 
PBB pasukan2. Inggeris/Prantjis 
dalam djumlah terbatas diboleh- 

tampak diuga Menteri 

Benggala Barat. 

3n-terbang ini, menurut 

rangan, 
1 

Kenaia 

dilapang- 

kete- 
adalah suatu hal: jang 

uar-biasa, karena biasanja 'Gu- 

Hadirnja Gubernur 

mengatakan. bahwa hzl tsb. ada 
lah "demikia, aneh, karena pe 
merintah Inggris memandang in- 
tervensi jg dilakukan “oleh Ing 
gris dan Mesir setelah Israel me 
njerang Mesir sebagai suatu tin 

tu. 
Pengumuman itu selandjutnja 

mengatakan, bahwa kapa!2 uda- 
ra dari Transworid Airlines 
(AS), KLM (Belanda), Air India 
(india) dan Swiss Air (Swiss) di   kan tetap di Mesir). Sementara! Sernur tidak datang untuk turut 

Mn penjerbuan terus nenjambut tamu. Nehru sendiri 
4/t1 Madjelis Umum PBB menemenjatakan penghargaannja ke 

rima baik usul resolusi negara2ipada Ali dengan menjebutnja 
.ope of the most distinguished A—A (penghentian tembak-menem | 

bak, pasukan2 asing ditarik dari Ka 
wilajah Mesir). Menjetudjui bula#statesman of Asia” (salah se- 
usul Hanna, Dengan pasu-jorang diantara pemimpin2 ega 
kan2 polisi di Mesir). LA g : 23 . At Kira? 3 hari j Tata Simpan 1D terkemuka di Asia). Hal ini 

  

dikatakannja dimalam  terachir menembak terhenti. Korban pem : : 
dari kongres All India Congress boman ribuan orang. (Antara). - 

2 Gadis Gagal Diper- 
kosa Lalu Dibunuh 

Pemuda Adang Lakukan Pembunuhan 
Kedjam Terhadap Gadis2 Rostine & Maria 

PENGADILAN NEGERI di Lubuk Sikaping (dekat Bukit 
' Tinggi) baru-baru ini telah mendjatuhkan hukuman 20 tahun pen- 
djara pada seorang pemuda nama Adang, 36 tahun, asal Simpang 
Tonang kabupaten Pasaman. Ia dipersalahkan telah membunuh 

.Gua orang gadis masing-masing nama A. Maria dan Rostina dgn 
setjara kedjam dan kemudian menggantungkannja keatas dahan 
kaju dinegeri Panti daerah tersebut. 

Bendera Komu 
nis Diganti: De 
ngan Bendera 
|: Nasionalis 
Status" Regu” Hongaria 

Di Olimpiade Mel- 

Kedua gadis itu dibunuh sete- 

'lah ia (pembunuh) gagal hendak 

memperkosa kedua gadis itu. De- 

Ingan sekuat tenaga kedua gadis 
itu mempertahankan kehormatan 
nja. Silelaki mendjadi ganas dan 
membunuh kedua gadis tsb. se- 
tiara kedjam seperti diterangkan 

| diatas. 
Peristiwa tsb. terdjadi pada ta- 

hun 1948, dan oleh pihak jang 
berwadjib perkara itu baru dapat 
dibongkar pada tahun 1954. Atas 

putusan itu terdakwa minta ban- 

dakan darurat jg perlu diambil 
guna memelihara perdamaian 
dan keamanan - (di Timur Te- 
.ngah)”. 

perkenankan untuk mendarat di 
Kairo antara matahari terbit dan 
matahari terbenam.   

en ini merupakan suara 

bourne 
MENTERI Urusan Olahraga 

Hongaria Gyula Hegyi jang me- 
mimpin rombongan Olympic 
Hongaria mengatakan Senen ma- 
lam, bahwa regu Olympic Hon- 
garia akan turut dalam pertemu- 
an Olympiade Melbourne diba- 
wah bendera nasionalis, demikian 
UP. Dikatakan oleh Hegyi, bah 
wa sewaktu rombongannja Tn 
terdiri dari 91 orang tiga 
Praha dalam perdjalanan ke Mel 
bourne, ia telah menerima “in- 
struksi dari Pemerintah Nasiona- 
lis Hongaria jang berada diba- 
wah pimpinan Imre Nagy (untuk 
mengibarkan bendera nasionalis 

dalam pertemuan di Melbourne 

nanti. | ! 

Karena itu tugasnja pertama2 

di Australia ialah minta kepada 

officials Perkampungan. . Olym- 
piade untuk menggantikan ben- 
dera Komunis Hongaria jang su- 

dah berkibar dengan bendera Na 
sionalis Hongaria: : 

Sementara itu menurut sum- 

ding pada pengadilan tinggi di 
Medan. 

Direktur “Telekomunikasi PTT 
minta diumumkan, .bahwa djam- 
|kerdja telepon-radio dgn Djepang 
'diperpandjang mendjadi 08.30 — 
1400 waktu Diawa, mulai tgl. 

Pegawai2 dari maskapai2 pe- 
merbangan: tsb. diatas telah di 
perkenankan untuk bekerdja kem 

Atas pertanjaan spakah ig di 
maksud oleh pemerintah istilah 
"konsekwens:i2 jg sangat berat”.| 

Perdana Menteri 
konperensi tersebut. 

Polisi P.B.8. 
Berangkat 

(Indonesia Negara Ke- 
17 Jang Menawarkan 

Bantuannja 
- SEK.-DJEN: PBB, Dag Ham- 

(marskjoeld, hari Senin mengu- 
mumkan bahwa contingent per- 
tama pasukan polisi internasional 
hari Selasa kemaren - menudju 
Kairo dan bahwa ia sendiri ikut 
djuga ke Kairo. Dalam konpe- 
rensi pers Hammarskjoeld mrene 
rangkan bahwa pemerintah Me- 
sir kini telah menjetudjui tibanja 
pasukan tsb. di Mesir. Ia sendiri | 
akan berdian di Mesir paling 
lama dua hari dan kembali ke 
New York pada hari Minggu. 

Indonesia negara ke-17 
| jang tawarkan pasukan 

olisi. 
Indonesia adalah negara ke-17 

jang menawarkan pasukan untuk 
solisi “internasional ke Mesir, 
demikian berita UP dari New 
York. $, 

Delegasi " Indonesia di- PBB 
telah memberitahukan kepada 
-Hammarskjoeld bahwa Indonesi: 
bersedia memberikan sumbangar 
kepada pasukan itu. 

Jegara2 lamnja jg menjatakan 
bersedia membantu adalah New 
Zealand, Kanada, Columbia, 
Denmark,. Norwegia, Pakistan 
Swedia, Finlandia, Ceylon, In 
dia, Rumania, Tjekoslowakia 
Birma, Yugoslavia, Brazilia dar. 
Iran. 

Mesir dan Israel tentang 
polisi internasional, 

Dalam pada itu siaran radio 
Kairo malam Selasa menerangkan 
bhw Mesir dgn sjarat telah me- 
menjetdjui penempatan polisi PBB 
di Mesir setelah memperhatikan 
semua djamman bhw penerimaan 
baiknja tidak: akan merusak ke- 

#daulatan Mesir. Dalam siaran 'itu 
dikutip . pernjataan - djenderal 
Burns, komandan polisi interna- 
sional itu, jang mengatakan bhw 

merintah Israel: dalam pada itu 
malam Selasa niengumumkan bhw 
pasukan?nja “akan ditarik dari 
Mesir setelah: tertjapai persetu- 
djuan jang memuaskan dengan 
PBB mengenai pasukan2 polisi 
internasional itu. (Antara-Reuter) 

RRT. TAWARKAN BANTU- 
AN UANG Fr. Swis 20.000.900 

KEPADA MESIR. 
R.R.T. telah menawarkan ban 

tuan kepada Mesir uang sebesar 
20 djuta Franc Swis, demikian 
dikabarkan oleh Reuter jang me 
ngutip berita dari Hsinhua jang 
diumumkan di Peking hari Senen. 
Tawaran bantuan itu disampa' 

kan dalam sebuah surat dari P.M.     bali dipelabuhan udara Kairo. Parker mengatakan bahwa itu (Antara-UP): 
suatu pertanjas, jg hypothetis. 

. (Antara—Reuter). 
Sementara itu sebuah amende- 

men dari partai oposisi dalam ma 

Yelis rendsh Inggeris jang meng 

critik volitik perekonomian pe- 
nerintah Anthony Eden malam 
Selasa telah dikalahkan dengan 
191 lawan 259 suara. Amende- 

tidak 
sertiaia. Dengan demikian  pe- 
verintah Eden untuk jang kziiga 

|-olin'a telah memperoleh .kame- 
sanran dalam mosi tidak pertjaia 
sastai Labour jang disdjukan da 
“m parlemen sedjak meletusrnia 

ria Ternsan Suez. (Antara-UP) 

E. Ollenhauer: 
sInterversi Militer 

Sov'et Harus Ditjelas 
DALAM sebuah interpiu ,,An- 

antara KSAD dengan para angg 

pagi jang dilandjutkan 

Angkatan Darat. 

Kesibukan2 jg agak "luar bia- 

tara”, pemimpin partai. Sosialis " TN Pn tita 

»mokr saj -.,Idan an- 
Demokrat Djerman Barat Erich Na Meteran 

djutkan itu, 
ngan2 jg diperoleh "Antara", ter 
utama sekali berkissr pada per 
kembangan2 jg terdiadi dalam 
hari2 terachir ini didalam ling 
kungan A.D., teristimewa pel2 
sanaan.  tindakan2 ig dilakukan 
oleh KSAD terhadap diri tiga 
orng. Kolonel Angkatan Darat, 
iaitu Kolonel S. Bratamenggala, 
Sapari dan: Z. hub 

Ollenhauer jang kini berada di 
Diakarta memberikan  pendapat- 
nja tentang berbagai ' masalah 
'nternasional jang hangat dewasa 
ini al. soal Hongaria,  perkem- 

bangan di Timur Djauh dan. per 
satuan kembali. Dierman.  Ten- 

tang kerusuhan2 di Hongaria ia 
mengatakan ,intervensi militer ubis. 

keterangan, rapat ditempat kediaman 

merupakan landjutan dari rapat2 jang diadakan pada hari Senin 

pada Senin malam. 

Angkatan Darat Djakarta, pada hari 

sampai djauh malam, berlangsung pertemtan dinas antara KSAD 

Djenderal Major 'A. H. Nasution dengan anggota2 Staf Umum 

Angkatan Darat serta para direktur Diawatan2 dalam lingkungan 

Sovjet Uni harus ditjela” dan 
mengharapkan Sovjet Uni mene- 
rima dan memenuhi resolusi PBB 

atas penarikan mundur serdadu2- 
aja, dan Uni Djerman dikatakan 
hania dengan bila tertjapai nerse 

tudiwan 4 Besar Amerika Seri- 

Rapat di MBAD pada hari Se 
nen itu. mula2 diadakan mulai 
djam 08.00 pagi, kemudian di 
schors selama lebih” kur:ng 2 
diam. jakni selama” KSAD mem 
beri laporan kepada wakil PM 
Mr. Moh.- Roem di Pedjambon. 
setelah itu  dilandjutkan lagi     112 Nopember 1956. 

UNTUK membatasi gedjala2 
jang mempengaruhi kemerosotan 
lachtak lebih2 pada para peladjar 
diibu-kota” jang kian hari kian 

banjak dihadapkan dengan ber- 
aneka-ragam  batjaan, hiburan 
'dan gambar2 jang kadang2 tak 

dapat  dipertanggung-djawabkan 
dan untuk memupuk unsur2 ke- 
budajaan agama, Kantor Penera 

ngan Agama Kotapradja Djakar   er lain, bendera Komunis Honga 
ria dengan simbool Palu-Arit, jg. 
sudah berkibar  diperkampungan 
Ulympiade Heidelberg, tela i 
turunkan oleh anggota2 . rom- 
bongan Olympic Hongiria sen- 
diri. (Antara). 

  

Ia Raya dan Kantor Pendidikan 

Agama Djakarta Raya, telah 

menginstruksikan kepada guru2 

di Djakarta, dan Staf Penera- 

ngan Agama Kewedanaan seltu- 

ruh Djakarta, supaja mengandjur 

Ba Sis sat Wi 

kat, Inggris, Sovjet dan Perantjis. 
(Antara). : 

kan kepada peladjar puteri Islam 
memakai pakaian setjara Islam di 
waktu perajaan hariZ besar Is- 
lam seperti halnja pada Hari Kar 
tini, dimana para peladjar2 gu- 
teri diandjurkan memakai pakaian 
setjara Ibu Kartini. 

Disamping itu diandjurkan dju 
ga kepada mereka supaja ikut 
aktif dan “memimpin upatjara2 
keagamaan seperti misalnja pada 
perajaan2 Maulid Nabi dengan 
mengadakan sandiwara2, langen 

I, agama “pada sekolah2 landjutan (suara deklamasi dan lain2 guna 
ber- 

di 
menanam rasa kesadaran 
agama pada para peladjar2 
sekolah2 tersebut, 

Y 

   

  |Isampai kira2 djam "16.00. Dari 
diam 19.00. rpat di MBAD it 

Sebaiknja Berpakaian Islam Pada 

 Pernjaan-Perajaan Hari Besar Islam 
Selandjutnja “dalam “ instruksi 

tersebut, diandjurkan chusus ke- 
pada  petugas2 Kantor Penera- 
ngan Agama agar dapat menjiar 
kan setjara luas kepada masjara 
kat, istimewa kepada orang2 tua 
peladjar2 tersebut, agar mereka 
menjadari — tanggung - djawabnja 
akan pertumbuhan keperibadian 
Imasjarakat dan anak2 dan disam 
iping itu dimintakan perhatian 
organisasi2 agama dalam melak- 
sanakan maksud. instruksi terse- 
but. 

Demikian diberitakan oleh Kan 
tor Penerangan Agama Kotapra- 
dja Djakarta Raya, (Antara). 

1 Lamhsgs Kebudai 

| Kon. Beta 

Y van Kur 

Chou En Lai kepada presiden 
Djamal Abdul Nasser pada tgl. 
10 Nopember ini. - 

Z. Lubis Hingga Kini 
Belum Diketemukan ? 
K.S: A.D. Telah Sampaiikan Laporan 
Umum Kepada Presiden Sukarno 

HARI SELASA KEMAREN, ditempat kediaman KSAD Na- 
sutien didjalan Tengku Umar (Djakarta), berlangsung rapat dinas 

ota SUAD dan lain-lain menurut 
KSAD hari Selasa pagi 

Di Markas Besar 
Senin sedjak pagi2 hari 

dilandjutkan lagi sampai  djauh 
malam hari. Lin 

Laporan umum kepada 
Panglima Tertinggi. 

Dalam hubungan persoalan di 
atas, wartawan ,,Antara” — ber 
dasarkan keterangan2 jang diper 
lolehnja — lebih djauh mengabar 
kan, bahwa beberapa waktu se- 
belum tindakan KSAD terhadap 
tiga orang Kolonel A.D. itu di- 
laksankan, KSAD A.H. Nasution 
telah memberikan laporan umum 
kepada Presiden Sukarno dalam 
kedudukannja - sebagai Panglima 
Tertinggi Angkatan Perang, me- 
ngenai situasi dalam AD.. dan 
segala sesuatu jang berhubungan 
dengan itu. Djuga laporan2 jang 
sama, menurut keterangan, telah 
disampaikan KSAD kepada Per- 
dana Menteri merangkap Menteri 
Pertahanan a.i. 

Sebagaimana diketahui, tiga 
perwira menengah A.D. jang ber 

lah melakukan perbuatan2 jang 
bertentangan dengan hukum-ten- 
tara serta tidak mentaati perin- 
tah-djabatan”. 

Z. Lubis 
temukan”? 

Diperoleh keterangan 

belum 

dikota Bandung. 

mulai   ibu-kota. (Antara) 

  

jtan 

IndonesiaSiapDjalan- 
kan TugasPolisi PBB 
| Satuan Angkatan Perang Kita Ting 
gal Tunggu Perintah Untuk Berang 
kat — Kata Djurubitjara Kemlu 
DALAM MENDJAWAB nertanjaan2 pers mengenai tidak 

ikut sertanja Pakistan dalam Konperensi ,,Negara2 Kolombo” di 
New Delhi dewasa ini, diurubitjara Kementerian Luar Negeri, 

Suwito Kusumowidagdo, menerangkan, bahwa apabila benar Pa- 
kistan tidak akan menghadiiri konperensi tersebut maka ini tidak- 
Jah berarti kurangnja penghargaan 

Ali Sasiroamidiojo 

Pakistan terhadap inisiatip 
untuk menjelenggarakan 

Rupanja, kata Suwito, sedjsian 

dengan maksud untuk ' mengada 
kan konperensi negara2 Kolom- 
bo guna membitjarakan masaiah 
krisis Timur Tengah dan soal2 
internasional lainnja itu, Pakis- 
tan pun sudah berusaha pula un 
fuk ikut menjumbangkan usaha- 
ra guna ikut menjelesaikan kri- 
sis.di Timur Tengah, misalnja de 
ngan melalui konperensi dari 
negara2 Pakt Bagdad di Teneran 
baru2 ini. 

Djurubitjara Kementerian 1.uar 
Negeri itu menghargai usaha Pa 
isten dalam konperensi di Tehe- 

ran itu, dan menganggapnja tu- 

juan konperensi negara2 Pakt 
'agdad itu tidak berbeda dgn. 
“Saha mentjari penjelesaian #un- 

tang krisis Timur Tengah mela- 
Mi konperensi ,,nsgara2 Kolom-! 
50” sekarang ini di New Dalhi. 
Tentang konperensi ,,negara2 

Kolombo” di New Delhi itu sen 
diri Suwito Kusumowidagdo me 
njatakan, bahwa jang terpeating 
dalah mengusahakan tertjapai- 

ja suatu ,,common sence” dian- 
tara negara2 A-A dalam m:ng- 
ladapi krisis di Timur Tengah 
hususnja, dan masalah dunia 
'nternasional lainnja. Sebab, ka- 
ta Suwito, semua keputusan-ke- 
Jutusan jang diambil oleh kon- 
serensi di New Delhi sekarang 
ini akan disampaikan kepada se 
mua negara2 Asia-Afrika. 
Mengenai idee untuk  meng- 
Gakan suatu konperensi A-A jg. 

  

Imperialis- 
me Rusia 

SBII Kotuk Inter- 
' vensi Rusia Di 

Hongariaj 

'“ PENGURUS Besar S.B.LI. ter 
hadap, peristiwa pemberontakan 
di Hongaria jang dinjatakan se- 
bagai akibat pernjataan hasrat 
merdeka dari kaum buruh, tani 
dan mahasiswa Hongaria, kbr- 
pendapat, bahwa hak menentu- 
kan nasib sendiri dari tiap-tiap 
bangsa itu adalah hak azasi ma- 
nusia sesuai dengan piagam 
PBB. Bahwa hasrat kaum buruh, 
tani dan mahasiswa Hongaria 
untuk  memerdekakan  dirinia 
dari tindasan bangsa lain adalah 
hak azasi mereka jg patut me- 
reka miliki sebagai bangsa jang 
merdeka. 

sudah 

rer- 
Bahwa rakjat Hongaria 

tidek lagi tahan dibawah 
Ibudakan imperialisme Rusia. 

S.B.L.I. menjatakan solider ter- 

hadap perdjuangan rakjat Hunga 

ria dalam usaha melepaskan ciri 

dari rantai pendjadjahan dan 

perbudakan imperialisme Rusia, 
mengutuk intervensi dan  tinda- 

kan kekeresan jang dilakukan 

Rusia terhadap rakjat Hor.ga- 
Ia jang telah menelan korban 

manusia dan mengadjak kepada 
seluruh SB untuk solider dengan 

Blok Arah 
uhi Ameri 

Konperensi Ting 

itu merupakan pertemuan 

Konperensi tsb. diadakan atast 
Seruan presiden Libanon, Cha- 
moun, jg maksudnja untuk mem 
berikan suatu kesempatan bagi 
pemimpin2 negara2 ' Arab tadi 
bertukar pikiran setjara hati ter 
buka mengenai hal2 apa jg me 
reka pindang harhs merupakan 
langkah2 selandjutnja bagi masa 
depan negara2 Arab tsb. setelah 
dilantjarkannja — agresi terhadap 
Mesir oleh Inggris dan Perantjis 
dan Israel. 

Menurut sumber2 jg dapat di 
pertjaja di Beirut hari Senen. 
masalah utama jg akan dibitjar: 
kan dalam konperensi tsb. — jg 
diduga akan berlangsung selama 

atau 3 hari — adalah: apakah » 

“perdjuangannja aa Nan. 

rakjat  Honga-|akan meneruskan dan memperbe 
sar bantuan dan pengaruh Ame 

2 — Tika Serikat di bagian dunia ini 
Demikian statement PB SBII. (negara2 Arab di Timur Tengah) 

(Antara). atau apakah 'negara2 tsb. akan 

| Supaja Hak Veto Di 
Hapuskan Sadja 

Sidang Ke - II Madjlis Umum P.B.B. D: 
Mulai — India Perdjoanakan Digontinja 

Wk E.M.T. Dengan Wt. R.R.T. 
MADJELIS UMUM PBB hari Senin telah memulai dengan 

sidangnja jang ke-11 densan seruan oleh presiden masa sidang 
ke-10 supaja piagam PBB dirobah, termasuk dihapuskannja hak 
veto daiam Dewan Keamanan. Bekas presiden itu, Jose Maza 

ia.     
  

  cedua, djurubitjara Kemlu itu 

menjatakan, bahwa teknis kon 
'erensi besar sematjam' itu sulit! 
lilaksanakan dalam waktu si..g-j 
kat.. Sebagai tjontoh dikemika.! 
san, bagaimana kita dapat me- 
1gundang Mesir dan negara2 
Arab lainnja, selagi wilajah ke- 
aulatannja diantjam bahaja? 

Indonesia 
e polisi PBB 
Mengenai serianja Indonesia 

dalam kepolisian PBB utk Mesir 

siap dengan 

PBB itu kini sedang dilakukan. | 
Angkatan perang sendiri ig akan 
mendjalankan tugas itu kini su- 
dah siap dan tinggal menunggu 
serintah untuk berangkat. 

Ditegaskan, bahwa jang akan 
berangkat adalah pasukan dari 
Angkatan Perang dgn tugas po- 
Jisi 

Ia tidak bersedia mendjawab 
pertanjaan tentang djumlah dari 
pasukan kita jang akan dikirim 
ita. Djuga mengenai soal2 tehnis 
seperti waktu pengiriman dan 
olat pengangkutan apa ia belum 
bersedia memberi keterangan. 

Berangkatnja Menlu ke 

Selandjuinja dikatakan, bhw 
keberangkatan Menteri Luar Ne 
seri Ruslan Abdulgani untuk 
pimpin delegasi Indonesia keper 
sidangan umum PBB, masih me 
nunggu kembalirfa Perdana Men 
teri Ali dari konperensi Pantja 
Negara di New Delhi. 
Menurut Suwito, Perdana Men 

teri beserta rombongannja akan 
tiba kembali dalam minggu ini. 

Sementara itu Dr. Abuhani- 
fah jg bertindak sebagai wakil 
ketua II delegasi ke PBB telah 
berangkat lebih dahulu ke Wash- 
ington. F 

Seperti diketahui, 
umum PBB telah dibuka 
Senen kemaren dulu. 

Seterusnja Selasa sisng kema- 
ren Duta Besar Amerika Serikat 
H.S. Cumming telah mengundju 
ngi lagi Menteri Luar Neger' 
Ruslan Abdulgani di Pedjambon 
Menurut  keserangan ig dive" 

oleh "Antara”, ada kemungki- 
nan Cumming telsh membitjara 
kan masalah situasi terachir d' 
Timur Tengah dan Hensaria. 

. (Antara). 

sidang 
hari 

  

gari Chili, menerangkan dalam sidang pembukaan fu bahwa di 

hapuskannja hak veto adalah perlu supaja semua anggota PBB 
sesungguhnia mempunjai persamaan merurat piagam, 
Menurut Maza, perlu sekali di badan2 istimewa dan lain2 lagi 

alakan beberapa perobahan da- badan2 organisasi PBB. 
lam piagam itu. Perlu Sekali di Demikian lebih djauh dikabar 
tambah djumlah anggota De- kan oleh UP. (Antara). 

wan Keamanan dan Dewan So-| Sudan, Marokko dan Tuni 
sia dalam PBB. : F 3 3 Pa ni 

SA KAA, jang dewasa ai Seterusnja Madjelis Umum PBB 
masing2 berdjumlah 11 dan 18, hari Senin telah menjetudjui Su- 
karena tidak sesuai lagi dengan dan sebagai anggota PBB dengan 

besarnja anggota PBB sekarang. 

   

   

   

pasukan: sinja. tidaklah -ber- Suwito. atas “pertanjzan . terang- wntus jan Crtama kalinja, 

tanggung djawab bagi dipulihkan Pkan, ' bahwa persiapan? untuk dam per an sidang Xe-if 
rija navigasi di Terusan Suez. Pel mengirim pasukan untuk polisi itu, Uni So tidak lantas meng 

adjukan tuntutan supaja - Kuo- 

mintang digantikan oleh RR: da 

lam PBB. Tetapi soal masuknja 

RRT dalam PBB nanti akan di-' 
usahakan lebih keras: lagi. 

India telah mengadjukan 
nintaan supaja agenda si 

  

& kat, 

suara bulat, 76 suara. . 
Marokko disetudjui dengan sua 

ra bulat. djuga, jaitu 71 suara. 
Djumlah suara bertambah 1 ka 
rena Sudan. 
Demikian pun Tunisia telah dil 

setudjui dengan suara 
itu 78 suara, termasuk 
dan dan Marokko: 

7 Wakil presiden, 

bulat, 'ja- 
suara Su- 

4 

Madjelis Umum PBB hari Senin 
djuga telah memilih 7 wakil pre 
siden bagi sidangnja jang ke-li 
dari El Salvador, Amerika Seri- 

Inggeris, India, Perantjis, 
Uni Sovjet dan Tiongkok Kuomin nenijatat djuga soal ,,Perwa 

Siongkok dalam PBB”, sedang- 

kan grup A-A jang kini makin 

kuat itu, sebelum madjelis umum 

oersidang, sudah membitjarakan 
so2l perwakilan Tiongkok dalam 

tang. 
Jang dipilih adalah 

bukan perseorangan. 
ra akan menundjuk seorang jg 
harus memangku djabatan itu. 
Untuk dipilih dibutuhkan paling 
sedikit 38 suara. 

negara2, 
Setiap nega 

PBB itu. 

Wakil Kuomintang dim. 
PBB harus diganti dgn. 
Wakil R.R.T, 

Tampak India hari Senen ber 
usaha sekerasnja agar pemerintah 
RRT diwakili dalam PBB untuk 
menggantikan wakil pemerintah 
Kuomintang,. demikian diperoleh 
berita dari Reuter. 

Aethur Lall, wakil tetap India 
dalam PBB dalam memorandum 
nja memperingatkan bahwa peme 
rintah RRT telah diakui oleh 30 
negara2, jg 2 diantaranja adalah 
anggauta tetap daripada Dewan 
Keamanan (jaitu Inggris dan Uni 
Sovjet). 

Ia katakan, mengingkari perwa 
kilan pemerintah RRT dalam 
PBB adalah berarti "tidak sadja 
bertentangan dengan Piagam 
dan pelaksanaan kerdia PBB da 
tam hubungannja dengan nega 
ra2 anggautanja, tetapi djuga 
bertentangan dengan  kepenti- 
ngan2 PBB, usaha memadjukan 
perdamaian . dunia dan kerdjasa 
Ma internasional”. 

Seterusnja ia katakan dalam 
memorandumnja' itu, bahwa di 
berikannia kursi Tiongkok da- 
lam PBB kepada pemerintah 
Kuomintang adalah berarti tidak   POLANDIA AKAN HAPUS- 

KAN ORGANISASI 
POLISI RAHASIA. 

Parlemen Polandia hari Selasa 
menghapuskan organisasi polisi 
rahasia Polandia, demikian ma- 
lam Selasa diberitakan oleh kala 
ngan politik jang mengetahui di 
Warsawa. Untuk itu akan diadiu 

memenuhi apa jg diminta oleh 
Piagam PBB dan dengn sangat 
menghalang2i organisasi dunia 
ini dalam melaksanaka, tugas ke 
wadjibannja dan dalam  meniele 
saikan masalah? ig dihadapinja 
dengan kenstruktif. 

Mengingkari adanja 4 
djiumlah penduduk dunia, 

Tidak hadlirnja wakil RRT da 
kan sebuah resolusi dalam parle (lam PBB pada hakekatnja meng 

Dalam pemilihan itu El Salva- 
dor memperoleh 74 suara, Ameri 
ka Serikat 73, Inggeris 64, India 
62, Perantjis 60, Uni Sovjet 59 
dan Tiongkok Kuomintang 4T 
suara. 
Dalam pemilihan wakil presiden 

itu Indonesia hanja “memperoleh 
3 suara, sedangkan Italia dan 
Uruguay masing2 memperoleh 4 
Suara. 

Irian Lebih 
Mudah Ma- 
suk Agenda 

Lage 

Akan Dja- 
ka & Tam- 

bah Mendekati Rusia? 
kat Tertinggi An- 

.tar Negars2 Arab Dimulai, Hari 
SelasaGuna TentukanSikap Bersama 

KEPALA? NEGARA dari. 6 negara Arab hari Selasa kema- 
ren Mengadakan korverensinja ,,tingkat tertinggi” di Beirut untuk 
mempeladjari situasi Timur Tengah dewasa ini sebagai 

dari pada agressi Inggris dan Perantiis terhadap Mesir, 
akan membitiarakan tentang bantuan 'A.S. dan bantuan negara2 
blok Sovjet kepada negara2 Arab itu, demikian diperoleh kabar 

dari Reuter. Konperensi antara kepala2 negara Arab hari Selasa 

jang terbesar daripada radja2 dan 
kepala2 negara lainnja negara2 Arab sedjak bertahun2 jang lalu. 

akibat 

djuga 

lebih merapatkan  hubungannja 

dengan negara blok Soviet. 
Semua radja2 tlh datang. 

Radja Su'ud darf Saudi Arabia 

tiba di Beirut dengan berkenda- 
raan mobil bersama2 dengan pre 
siden Kuwatly dari Syria pada 

hari Senen. Dengan telah" tibanja 

radja Su'ud itu maka lengkaplah 

sudah tiga orang radja dari ne- 

gara2 Arab jang akan hadlir dlm 

konperensi itu. ' Radja Hussein 

dari Jordania adafah . jang per- 

tama2 jg datang di Beirut, jalah 

pada hari Kemis minggu j.l.. see 

dang 48 djam kemudian tibalah 

»ula radja Faisal dari Irak dga 
pesawat terbang dari Baghdad. 

Semula akan dibuka pada 
hari Senen. 

Semula” dimaksud konperensi 

,tingkat tertinggi” antar negara2 

Arab tadi itu akan dibuka pada 
hari Senen, Yapi kemudian di- 
unda hingga ke-esokan harinja 

(hari Selasa), karena putra mah 

tota Jaman, pangeran Emir el 
3adr, jang akan memimpin dele- 
gasi Jaman jang terdiri dari 4 
orang menteri, baru tiba hari Se 
aen petang. 

Mesir dalam konperensi ini dj 
wakili oleh duta besarnja di Bei 
rut, Abdul Hamid Ghaleb, sedang 

Sudan, dan Lybia didyga djuga 
mengirimkan wakil2nja guna ikut 
menghadliri beberapa sidang2 
dari konperensi itus 7 

Pertemuan. tak resmi antara 
presiden Kewatly, radja Sw'ud, 
radja Faisal dan radja Hussem 
direntjanaka, diadakan hari 'Se- 
@en petang dan periemuan tsb. 
dimaksud untuk  melandjutkan 
pembitjaraan antara presiden 
Chamoun, radja Faisal dan ra- 
dja Hussein jg telah dilangsung 
kan beberana djam lamanja pa 
da malam Senen. 

Oleh: Reuter dikabarkan. bhw 
pertemuan2 resmi jg akan diada 
kan itu adalak “ atas: undangan 
presiden 'Chamoun (Libanon) de 
pgan maksud "untuk mengkoor- 
dinasikan sikap” negara2 - Arab 

lap agresi atas Mesir oleh 
yggris, Perantjis dan Israel dan 

untuk mengambil 

   

  

Di setiap agresi "selandjutnja”. 
Menurut kalangan diplo 
matik di Beirut, 

Sementara itu menurut kala- 
ngan diplomatik di Beirut hari 
Senen, dikatakan bahwa maksud 
utama daripada konperensi- itu 
akan dipusatkan kepada pembi- 
tjaraan2 setjara langsung menge- 
nai soal bantuan jang nampaknja 
kini telah ditawarkan kepada ne 
gara2 Arab, jaitu soal akan mem 
pertahankan hubungan2nja dgn. 
Barat melalui A.S. atau mengalih 
kan perhatian ke Uni Sovjet jg 
telah menundjukkan kesediaannja 
untuk membantu negara2 Arab 
tsb- “dengan bantuan keuangan, 
ekonomi dan militer.. 

Menurut kalangan itu,  presi- 
den Chamoun dan radja Faisal, 
dan mungkin pula radja Hussein, 
mau memelihara hubungan erat- 
aja dengan A.S. selama A.S. mau 
memperlihatkan kesediaannja utk 
menghantam” Israel, 

Dikatakan selandjutnja, bahwa 
presiden Kuwatly dan Mesir   PBB? 

DJURUBITJARA Kementeri- 
an Luar Negeri menjatakan kec 
pada. pers, bahwa menurut duga- 
annja masalah Irian Barat akan 
iebih mudah masuknja kedalam 
agenda sidang PBB dan diduga 
masalah tsb. baru akan dapat di 
bitjarakan dalam bulan Pebruari 
1957 jad. Ketika ditanja apakah 
sebabnja ia dapat menjatakan 
mungkin masalah ini lebih mu- 
dah masuk kedalam atjara sidang 
umum PBB, djurubitiara Kemen 
terjan Luar Negeri itu menjata- 
kan karena dimasukkannja masa- 
lah tsb. dalam afjara sidang 
dapat mentjegah pengaruh2 jang 
explosif karena keadaan dunia 
interansional jang . expiosif pula 
dewasa ini. 

Pasaran karet Inggris kemaren 
mendjadi hangat, dan harganja 
membumbung karena banjak per 
mintaan2 karet dari daratan Ero 

men '" dan ' disetudjuinja resolusi 
ini akan berarti berachirnja orga 
nisasi tersebut. 

Menurut kalangan tadi selan- 
djutnja, soal2 keamanan di 'hari 
depan akan diurus oleh kemente 
rian dalam negeri.   sSangkutan, pokoknja dituduh te-'- 

»dike- pertama 

selan- imbangan Keuangan. 
djutnia, bahyya sampai kini Kolo Pemerintah itu dibatjakan 
nel Z. Lubis belum ,,diketemu- Menteri Dal 
kan”, sedangkan Kolonel. 5. Bra RUU Poko 
tamenggala dan Sapari sedjak be 
berapa hari jang lalu dikenakan 
fahanan-ramah dan ditempatkan 

SIDANG PLENO terbuka Par 
lemen Selasa pagi kemaren jang 
dipimpin oleh Ketua Mr. Sartono 
dan dihadliri oleh 141 anggauta 
mendengarkan djawaban babak 

mengenai RUU Pokok 
Pemerintah Daerah dan RUU Per 

Djawaban 
oleh 

am Negeri, Mengenai 
k Pemerintah Daerah 

Menteri memilai djawabannja de 
ngan menundjukkan tidak lantjar 
nja dan tidak beresnja djalannja 

y :.2 Pemerintah Daerah “al. N Perkembangan jang terdjadi e Pena USA 
pada waktu achir2 ini didalam Jenggara disebabkan ' DPD / 
Ingkungan Angkatan Darat — DPRD selalu menentang Kepala 
seperti diketahui — djuga telah Daerahnja, Meskipun Kepala Dae 

menarik perhatian kala- rah itu diganti jang sesuai dgn. 
ngan Seksi Pertahanan Parlemen jang di-ingini DPRD tapi perten 
dan sementara kaum politisi di tangan2 itu masih ada, Menurut 

Menteri dikatakan, bhw, adanja 

P
n
 

pa, dan didorong oleh berita2 
dari Indonesia ig menjatakan 
bahwa buruh2 pelabuh?n di In 
Conesia telah menolak untuk 
mengangkut barang2 kekapal jg 
dialamatkan pada  negara2 Ing- 

ingkari adanjas suatu bagian ter- 
besar dari Asia jang djumlah pen 
duduknja hampir  seper-empat 

diumlah penduduk dunia jg ikut 
serta dalam tigas pekerdjaan, 

mungkin akan. merenggangkan 
diri hubungannja dgn A.S. . dan 
memulai mengadakan hubungan 
eratnja dengan Uni Sovjet. 

Sedang mengenai sikap radja 
Su'ud, sumber2 tsbi mengatakan, 
bahwa walaupun radja Saudi 
Arabia itu seorang jg ,,anti komu 
nis”, hingga kini belum djelas. 
Dikatakan oleh kalangan diplo 

matik itu, bahwa Inggris pada 
waktu ini mempunjai harapan jg 
ketjil untuk mendapatkan suatu 
gambaran pengakuan dikalangan 
kepala2 negara Arab. Seorang 
diplomat negara Barat mengata 
kan. hari Senen. itu, "Bangsa 
Arab sudah sedemikian marah 
nja oleh tindakan2 agresi Inggris, 
Perantjis dan Israel itu terhadap 
Mesir, sehingga mungkin sekali 
?»kan membutuhkan waktu berta 
hun2 Jamanja bagi Inggris untuk 
memulihkan kembali sebapian 
daripada  kepsntingan2 politik 
dan perdagangannja ig dulu di 
negara2 Arab". 
Dikatakan oleh diplomat Ba- 

rat itu, "pada saat sekarang ini 
tampaknja lebih baik bila Ing- 
gris dan Perantjis tinggalkan Ti 
na Tengsh dan kembali pu- 
ano”,     baik dari madjilis umum — dan 

dewan keamanai PBB ataupun 
gris dan Peran'jis, demikian 
Comtel dari London. 

Pemerintah Daerah 
praktek2 lama seperti disebutkan 
diatas?  Selandjutnja dikatakan, 
bahwa Pemerintah dapat meneri 
ma usul mengenai pengangkatan 

Kepala Daerah Istimewa atas 
usul DPRD jang bersangkutan 
dengan mengingat sjarat2 ke- 

turunan, ketjakapan dll. Tentang 
isi ekonomi dikatakan, bahwa Pe 
merintah tidak bisa menerima 
usul jang menghendaki supaja 
dalam RUU ini disebut dengan 
tegas wewenang Pemerintah dan 
selain itu  dinjatakan wewenang 
Daerah. Hal demikian itu hanja 
berlaku dinegara federasi, 

penghamburan uang Daerah di 
lakukan orang2 Daerah untuk 
membiajai ' ongkos2 perdjalanan 
ke Djakarta jang katanja guna 
urusan Daerah tapi “ sebetulnja 
guna mengurus perdagangannja. 

Ketidak-beresan dan tidak lan 
tjarnja djalan Pemerintah Daerah 
itu buat Pemerintah harus turut 
tjampur dalam persoalan tsb. Da 
lam hubungan ini Menteri meng 
adjukan pertanjaan kepada ang- 
gauta jang menolak diadakannja 
pengawasan. Apakah penolakan 
pengawasan itu tidak ada latar 
belakangnja ? Apakah penolakan 
tsb, ' bermaksud — melandjutkan 

  
Djuga Pemerintah tidak dapat 

Demikian menurut Reuter dari 
Bsirut. (Antara). 

DjawabanPemerintah MengenaiR.U.U. Pokok 
menjetudjui pendapat jang meng 
hendaki dalam RUU supaja di 
beri kesempatan membentuk dae 
rah otonoom dibawah tingkat 
tiga. Karena. daerah dibawah ting 
kat III itu hampir tidak menerima 
wewenang dan sumber2 Reuangan 
daerdh2, disebabkan hal2 itu tlh. 
diambil daerah diatasnja. Menge 
nai pembubaran DPRD Pemerin 
tah berpegang pada pendiriannja 
Semula dengan alasan2 seperti jg 
dikemukakan 
laporan gabungan. Mengenai pem 
bentukan DPRD Propinsi Irian 
Barat Pemerintah menjatakan, 
bahwa telah diangkat 4 anggauta 
DPD sedang anggauta kelima be 
lum dapat diangkat karena tjalon 
nja belum diadjukan. ' Demikian 
pokok2 djawaban Pemerintah. 

(Antara).   

| ? 

langkah2 ig 
sama dan satu dalam menghada 

# 

dalam mendjawab »  



  

    

    

: Pernjataan | Terima Kasih      Kepada segenap Tuan2/Njonja2, Bapak2/Ibu2, Sdr? 
Teman! Saja at, Instansi2, Djawatan2, Partai2/Organisasi2 
jang telah menjatakan turut berduka tjita, memberikan ka- 
rangan bunga dan bantuan jang berupa tenaga maupun 
benda, berhubung dengan wafatnja Isteri/lbu dan Sdr kami 
jang gertjintas — 

Nj. Koestini Haemosoew'!gn jo 
ka e 

Semoga amal Sdr2 Kita oleh Allah SWT sebagai 

An —. Jang berduka tjita, 
5 R. HASMOSOEWIGNJO 

: : dengan Keluarga : 
: : | Semaran 9 djalan Argopura 9. 

13 November 1956. 1 1 N 

  

SEBUAH RUMAH DENGAN KARASNYA, beratap gent2ng, 
pager tembok, lantai tegel, sudah ada pawon, sumur, w.c., 
lampu lestrik dan trima koson 9 terletak di Kamp: BEN- 
DAN, sebelah baratnja Geredja Katholik kota Pati. 

Keterangan kepada sdr. SOETRISNO jg menempati itu 
rumah atau diwaktu bekerdja d/a Kant: Perburuhan Pati, 

Ku KUR KKR KE AR KAK KE REKRR RR KKU 

. PENGUMUMAN 
GABUNGAN KOPERASI KOTA BESAR 
Du SEMARANG. 
"TELAH MEMBUKA 
TOKO BUNGA ,.KRESNAWATI” 

di Dil. Dr. Tjipto No. 106A Semarang Telp. No. 200 dan 1886 
dibawah pimpinan Nj. Marbisantoso dan Nj. Kwa Joe Tiong. 

SUATU USAHA, KOPERATIEF JANG SANGGUP MELAJANI 
SEGALA PESANAN. : » 
MA aan 3 ka 

, ” SAJEMBARA ,,OLYMPIADE 
DALAM tournooi sepakbola di Olympiade ke-16 di Melbourne 
nanti seperti diketahui turut serta 10 negara, jaitu: Indonesia, 
India, Bulgaria, Djepang, Sovjet Russia, Jugoslavia, Inggeris, Ame- 
rika Serikat, Djerman dan Australia. Mengingat bahwa sepakbola 
mendjadi olahraga jang paling digemari oleh bangsa kita, maka 
kami mengadjalh semua perginat olahraga turut serta meramaikan 

Sajembara ini dengan mengirimkan djawaban2 atas tiga pertanjaan 
jang kami adjukan dibawah ini: 

1. SIAPAKAH JANG AKAN MENDJADI DJUARA DALAM 
TOURNOOI SEPAKBOLA OLYMPIK TAHUN INI? 

2. SIAIPAKAH JANG AKAN MENDJADI DJUARA KE-2 
DALAM TOURNOOI TERSEBUT ? 

3. BERAPAKAH DJUMLAH BIDJI GOAL TERBANJAK JG 
DAPAT DITJETAK OLEH SESUATU REGU PESERTA 
SELAMA TOURNOOI ITU? 

Bagi. pemenang2 sajembara ini kami sediakan hadiah2 berupakan 
uang sedjumlah: : 

1. Rp. 250,— (duaratus limapuluh rupiah) untuk pemenang ke-1. 
2, Rp. 150,— (seratus limapuluh rupiah) untuk pemenang ke-2. 
3. Rp. 100,— (seratus rupiah) untuk pemenang ke-3. 

    

  

  

  

Djika penebak jang betul ada lebih dari satu maka pemenang2 di 
tentukan dengam djalan undian. Tentang hasil2 tidak diadakan 
surat-menjurat. Hasil Sajembara HANJA diumumkan dalam Ma- 
djalah "OLAH-RAGA”, jaitu pada penerbitan tanggal 15 Desem- 
ber 1956 jad. . 
Siarat2 un turut serta: TEBAKAN HARUS SAMPAI DI 
TANGAN REDAKSI SEBELUM TANGGAL 5 DESEMBER 
1956 (menurut stempel pos), harus dituliskan atas kartupos dan 
dialamatkan kepada: 

BADAN PENERBIT NASIONAL 
Tromolpos 77 - Djakarta. (Matraman-Raya No. 50) 

  

9 

maKepentin, 

Kata Gubernur Dalam” Resepsi Ulang Tahun 
Masjumi Di Semarang 

GUBERNUR DJAWA TENGAH  Mangunnegoro dalam resepsi 
alang tahun Masjumi ke-XI jang diselenggarakan oleh Masjumi 
Djawa Tengah Senen malam bertempat digedung Sasanasuka Sema 
rang mengatakan, bahwa tumbuhnja -banjak partai di Indonesia ini 
bukan didasarkan atas perbedaan jang pripsipiil, tetapi ya ke 
pentingan induvidu dan didasarkan atas rasa sentimen. Banjaknja 
|partai?2 dalam negara demokrasi memang ada benarnja, tetapi kalau 
tiap? induvidu menganut nilai? kebatinan, demikian 

| Mangunnegoro. 

  

Kabar Kota 
PANITYA AKSI. 

Rapat bersama antara beberapa 
organisasi peladjar jang diseleng 
garakan oleh IPPI Tjb. Se 
hari Mingu jbl. untuk ntu- 
kan sikap terhadap kenaikan ta 
rip uang udjian, telah memutus 
kan untuk membentuk  Panitya 
Aksi jang bertugas menjusun re 
'solusi/pernjataan jang ditudjukan 

   

  

pada Kem. PP .& K dan memper 
siapkan aksi? selandjutnja bila 
pengumuman mengenai ikan 
uang udjian belum ajugn ditja- 
but. Rapat djuga tidak 12 me 
nerima alasan? mengenai kenaik 
Ikan itu jang dikemukakan oleh 
Koordinator PP & K merangkap 
Inspektur SMP Djawa Tengah se 
bagaimana pernah. kita kabarkan. 

  
' DELEGASI S.B. KEPEN- . 

DJARAAN, 5 : 
Delegasi jang terdiri dari Basis2 

SB Kependjaraan Semarang, Am- 

barawa, Salatiga, Kendal, Purwo- 
dadi dan Demak baru? ini telah 
menghadap Direktur Kependjara- 
an Daerah Smg. Sumarman. De- 
legasi merundingkan masalah tun 
tutan SB Kependjaraan a.l. menge 
nai herwaardering / herschikking 
dan goedschikking j/ formasi jang 
Gibuat oleh Panitya Kasifikasi un 
tuk th. 1956. 

P.L.I. RANDUSARI. 
Baru2 ini Peladjar Islam Indo- 

nesia (PII) ranting Randusari te- 
lah menjusun pengurus baru ter- 
diri dari Ketua Moch. Bachrun, 
Wakil Ketua Moch. Salim. Penu- 
lis Moehadi, bendahara Sja'ban 
Mustafa dan Slamet Nurkamid, 
pendidikan Iman Hidajat. 

PENDAFTARAN UDJIAN 

PELADJAR AKAN BENTUK (dengan Anna umi 

  IBanjaknja Partai? Kare- 7 Gooz Dana, an laduvida 

  

  karena ke- 

kata Gubernur 

? Ta 

Sambutan Gubernur itu 

paikan setelah resepsi mendengar 

kan amanat tertulis. dari 

Umum Masjumi Moh. Na 
Nan 1 ta ". Ama batan dibatjakan oleh Balja Una kasa menin 

sama jat 5 j 
sampai Ian ditutup dengan kasur jang , 
di Dja ada disitu. Peristiwa itu terdjadi 

diwaktumalam hari, Pada sore ha 
rinja majat jang dilihat 
bengkak2 dan berbau 

nat Moh. Natsir dalam | 

Masjumi di Semarang ini 

(usnsen amanatnja jang di 

Karta pada tgl. 7 Nopember j.l. 

Ana pernah kita Kabar- 

kan, mengupas keadaan dan ke- 

'sulitan didalam dan luar negeri 

idewasa ini. : 
Dinjatakan dalam amanatn 4 

a.l. bahwa adalah tidak tepat bi a 

kita menumpahkan kesalahan dari 

segala Ketidak-puasan dan kesuli 

tan2 itu kepada satu 1 

'golongan ataupun kepada adanja 
Na i-partai. atau | kanjaknja, partakpar an ongakibatkan sehingga pembu- Mean aan 2 an ap mag dat mi ng nwanja itu serera” dapat tertane, InTmperkeil (djoreng yen Ingin 

an 

“1. Meluntjurnja idealisme, sehing 

ga jang meradjalela jalah nafsu- 

amarah, jakni nafsu2 materi jang 

rendah dan kasar dalam berma- 
tjam2 bentuknja. 2. Mendjadi T 

burnja batas antara jang ar 

dan jang tidak patut, jang ha 2 

dan jang haram sehingga tempo: 

kita melihat pelanggaran batas 

itu dilakukan dengan tjara jang 

sangat cynis. 3. Kaburnja nilai2 

keadilan jang zakelijk dan objek- 

tif untuk memutuskan persoalan2 

dalam menempatkan tenaga2, se 

hingga jang hitam mendjadi pu- 

tih jang putih djadi hitam, me- 

nurut keadaan dan keinginan pe- 

nguasa sewaktu2, dan kita tidak 

dapat lagi menempatkan ..the 
right men in the right place”, 

akan tetapi "the wrong: men in 

al prace" dengan segala akibat2 

nja jang kita lihat sekarang ini. 

Kalau masing2 kita sudah bera 

ni dengan hati jang ichlas meme 

riksa diri kita masing2, dan su- 

dah bertekad untuk meninggal- 

kan tjara2 lama dan menempuh 

tjara2 jang lebih sehat untuk ke 

pentingan kita bersama maka ba 

rulah ada harapan untuk membu 
ka djalan keluar, demikian a.l. 

amanat Moh. Natsir. |. 

Sambutan Gubernur. 
jang 

Pi Sent n 1en “Oleh jang berwadjib di Kendal 
telah ditahan 

atas persangkaan telah melakukar | 

djanda kaja di 
Suparti. 
djak beberapa waktu 
"Sunardi 
mendjadi ,,duda” ! 
telah berkumpul dengan maksud | 
untuk menikah Suparti ! 
tempat itu dikenal sebagai djanda 
muda tetapi kaja. 

lisam- tjemburu' 
2 tjokan mulut antara kedua mere 

etua ka x 

laa MEA mengakibatkan Suparti 

: kain dilemparkan | 
ja itu tidak djauh dari rumah. Pekerdja 

a an ini dilakukan sendirian dalam 
malam gelap gulita djustru wak 
tu sedang turun hudjan lebat. Ma 

atau dua jat jang dibuang 

     
   

muda & Kaja 

   seorang pedagang 
Sunardi dari desa Karangsari j 

terhadap seorang 
Weleri bernama: 

Menurut keterangan, sc 
berselang 

mengaku sudah 
(djanda laki?) 

pembunuhan 

jang 

jang di, 

Baru2 ini. diduga karena ,,hati 
telah terdjadi pertjek 

sehingga 
ditjekek 

lehernja oleh Sunardi dan 
al seketika itu djuga. Ma 

»Gikubur” didalam. randjang 

sedemikian rupa 

maupun dengan Dunia Timur. 

Dengan diembatan2 itu, xita 
jakin hubungan kita akan makin 
bertambah lantjar lagi. Hubu- 
ngan jg lantjar ini, hendak ' ta 
abdikan kepada kepentingan na- 

sional kita pada umumnja, dan 

chususnja kepada usaha2 pemba- 
ngunan kita didalam negeri. sen 
diri utk kepentingan ral i- 
samping itu kitapun berharap 
mudah2an djembatan2 itu dapat 

sudah 
. kemudian 

diikat dan setelah digungkus agn 
kgdalam kali 

    
   tadi achirnja 

diketemukan orang dan pengusu 
tan jang berwadjib selandjutnja 

sahkan Dunia Timur dan Dunia 

2 

kap. 
  

Fa 

    

    

    

    
   
   
Gedung jang tampak megah ini adalah gedung pertemuan P3 R.I. 

Ne rempli terletak di Djl. Gadjah Mada Semarang. Hari ini 
tgl. 14 Nop. djam 11.00 sesudah. dilakukan upatjara penggunti- 

ngan pita oleh Ibu Sukanto isteri Kepala Kepolisian Negara, pintu 

gedung itu dibuka dengan ”kuntji emas” oleh Kepala Polisi prop. 

Panija sila, kita telah berhasil membuat d 

Inal, makin 

  - Ka RPP PPP PPP PLP LE PE PL PPL PP 

PEMBERITAHUAN 
Inspektur, Kepala Dinas: Kesehatan Rakjat Propinsi Djawa 

Tengah. di- Semarang memberitahukan, bahwa pada tgl. 10, il, 
dan 12 Desember 1956 di Semarang akan diadakan kesempatan 
untuk udjian tertulis Assistent-Apotheker. 

Mereka jang hendak turut udjian itu, supaja mengirimkan 
surat permohonan selambat?nja tgi. 24 Nopember 1956 kepada 
Inspektur, Kepala Dinas Kesehatan Rakjat Propinsi Djawa Tengah 
di Semarang 'Djl. Dr. Diawa No. 2 Km. 1) dengan melampirkan 

keterangan? sebagai dibawah ini : 
a) surat kelahiran atau surat pendaftaran jang sjah, dimana ter- 

njata bahwa: tjalon itu telah berusia sekurang?nja delapan 
belas tahun, 

b) surat Idjazah S.M.P. B. Mulo B, atau salah satu sekolah jang 
sederadjat dengan itu: 

WC surat keterangan tentang kelakuannja jang diberikan oleh Pa- 
mong Pradja dari tempat tinggalnja: 

G) surat ketsrangan jang menjatakan dimana, berapa lama dan 

— dibawah pimpinan Apotheker siapa ia telah turut beladjar 

dalam ha! obat2an, 

e) surat keterangan Dokter tentang kesehatannja: G 
f Pendaftaran disertai penjetoran uang udjian sebanjak 

Rp. 25,— (Dua puluh lima rupiah). 

Semarang, 12 Nopember 1956. 

“Inspektur, Kepala Dinas Kesehatan Rakjat 
Propinsi Djawa-Tengah, 

Dr. K.R.T. SALEH MANGUNDININGRAT) 
Ka ta dinedk Bmme aka 3 Pee Lee APA 

Njaagan Krisis Mori! 
Sekali batja, batja lagi. Buku istimewa. Isinja: Akal rahasia men- 

Penahan, 
  

tjari uang (dengan tjeritera  Serupiah mendjadi kaja). — Hal 
asmara gadis sekarang. — Tjinta pemuda. — Tjemburuh. — Pem- 
batasan kelahiran. — Obat awet muda. — Tahan lapar. aa Hi- 
langkan bekas tjatjar. — Kias supaja rindu. — Memilih diodoh 
melihat wadjahnja, mata, bibir dan hidungnja. — (Terhias puluhan 
gambar). — Melihat nasib dari tidurnja. — Tjotjoki djodjoh pakai 
tiga penanggalan, Djawa, Masehi, Tionghoa. — Surabaja diwaktu 
malam 'dengan wanita2 tjantik segala bangsa. — Doa2 gaib untuk 
keselamatan, pertjintaan, redjeki, sembuhkan penjakit, dlls. di- 
djadikan satu dalam Buku ,,0BOR MUDJIDAD”, Harga Rp. 15-— 
— Terbit 31 Desember 1956. Pesan sebelum terbit per poswesel 
tjuma Rp. 19 — (ongkos bebas). 

LIM & SONS, Tambaksari No. 17/SM. — SURABAJA. 

  

ZALF WASIR (Aambeien) jg mudjarab dan luar biasa. faedahnja 
terhadap segala rupa sakit WASIR: memberhentikan darah, meng- 

  

. hilangkan gatel, pedes dan sakitnja. Zalf ini memberikan kesehatan 
baru kepada penderita sakit WASIR. Harga 
'lerbikin oleh: 2 

Tabib M.S. RAHAT 
Agen2: SEMARANG, Toko2 obat ,SHANGHAI” dan ,,Singa- 
pore” di Pasar Djohars Toko obat ,,A A” Gg. Pinggir 9. — 
SALATIGA, Toko ebat ,, PO NING TONG” Pemotongan 9. — 
KUDUS, Toko ,,SAUDARA” Pekodjan 11A. — PATI. Toko 
,MOP Dil. Raja 213. 

SINSHE SHANG HAY CHAN MUN WIEN Kesehatan Terganggu? Diangan Kwatir : Datenglah dengan segera pada alamat tersebut jang sudah terkenal di sesala niosok. s3 
Dapet mengobati/menjensbuhkan segala penjakit luar/ dalem, baru/ 

  

lama, tya/muda maupun anal. 2 
Gunakanlah kesempatan jang masih ada untuk Tuan/Njonja/ 
Nonah punja keberuntungan sediati, djangan terlambat. 
Djuga achii Nudjum (siang Mia) alamat : 

Kp. Pekodjan tengah No. 399. (muka Sumur) Semarang. 
(Dijalan Pekodian masuk dari sebelah Toko ,,Japarco”) - Trima T 2 4, 

Trima, amu fiap” kari, 
      

— 'Tanogal 9 sampai 13 NOPEMBER 
...BRROL FLYNN — JOANNE DRU 

/. The Dark Avenger” 
Teerhnicolar . 
CinemaScope 

   

He EM 2 Mngenagaan ym 

  

S.M.A./A. Gubernur Mangunnegoro 2 
Direktur SMA AA Negeri Se- malam itu diminta untuk Nan 

marang mengumumkan, bhw pen- paikan sambutannja .menjata 3 

daftaran resmi untuk udjian pe- gembira dan Pe an 
lengkap dan penghabisan S.M.A. beberapa analysa mengenai aa 
bag. A Semarang th. 1956/1957, rapa hal jang Pa 2 
dimulai tgl. 20 Nopember sampai Moh. Natsir. . Gubernur erkata, 

30 Desember 1956. Bagi tjalon bia tidak ada sistim pun Dhan jg 
sa kl. III (jang masih bersekolah) lebih baik daripada sistim er 

untuk udjian penghabisan uang krasi. Jang mendjadi Bat matah 
udjian Rp. 50,— ditambah uang kah manusia matang untu La 
zegel Rp. 3— dan materai untuk djadi pendukung dari Ten 
kwitansi. Bagi tjalon extranei utk itu, sebab. pendukung Kn Ta 
udjian penghabisan uang. udjian itu harus mempunjai tingkat ke 
Rp. 75—, zegel Rp. 3,— dan ma- manusiaan dll. untuk bisa me 
terai. utk kwitansi. Bagi tjalon laksanakan demokrasi dengan Te 
biasa kl. II (jang masih berseko- baik2nja. Demokrasi jang djuga 
lah) untuk udjian pelengkap uang sebagai alat, tidak bisa Ana 
udjian Rp. 50,— dan materai utk kan segala sesuatu sebab bu ap 
kwitansi. Bagi tjalon extranei utk alatnja jang menentukan . segala 
udjian pelengkap uang udjian sesuatu itu tetapi orang2nja jang 
Rp. 75,— dan materai. : mengunakan alat itulah jang bisa 

2 menentukan. Sebagai tjontoh dike 
ANGGAUTA GEROMBOLAN mukakan oleh Gubernur waktu 

MATI TERTEMBAK. kita merebut kemerdekaan pada 
Berita interlokal jang diterima revolusi Agustis 5, bukan dgn 

oleh Kepolisian Kares. Semarang bambu runtjingnja sebagai alat 
menjatakan, bahwa hari Djum'- kita bisa merebut kemerdekaan 
at jbk kira2 djam 19.00 seorang tetapi djiwa kebulatan persatuan 
anggauta gerombolan bernama W. dari orang2nja jang menggunakan 
telah mati tertembak oleh angga bambu runtjing itulah jang bisa 
uta kepolisian diantara desa Ke merebut kemerdekaan. 
bonsari dan .Kebondowo. Ketij. Tenggelam dalam keben- 
Banjubiru (Ambarawa). Dari ta- daan. ca 
ngan seorang anggauta gerombo- Kita sekarang telah mempunjai 
lan itu telah disita seputjuk Sen yegara sebagai alat untuk men- 
djata sten berikut pelurunja. , Pe tjapai tjita2. Tetapi mengapa tji 
ristiwa ini terdjadi ketika satu- ta2 kita belum djuga tertjapai ? 
regu anggauta kepolisian Ambara tanja Gubernur jang selandjutnja 

   

Barat "dalam ' perang dingin, 
mikian Menteri Ruslan. 

Apa jang telah  didjalankan 
oleh Presiden beserta rombongan 
aja dalam dua babak perd,ala- 
nan keluar negeri itu, demikian 
Menteri seterusnja, dapatlah ki- 
-anja kita kwalifiseer sebagai 
isaha2 utk menghidupkan dan 

asondorong tumbuhnja  tenaga2 
'ategrasi jang akan .mempunjai 
sengaruh baik dalam hubungan 
nternasional dan. dapat: 'ebih 
nendekatkai. fihak2 jang 
ang sedang terpisah-pisah. 

“Dalam pada itu 'kita menjada 
i, bahwa didalam hubungan in- 

ternasional terdapat djuga kekuat 
an-kekuatan jang mempunjai pe- 

agaruh sebaliknja, ialah kekuat- 

in-kekuatan des-integrasi jg me- 

nisahkan. 
-Ditengah-tengah kesibukan In- 

'onesia ber-sama2 dgn negara2 

Asia-Afrika lainnja uik mendo- 
Ong tumbuhnia tenaga2 integra- 

i itu, kita harus mentjatat tim 

sulnia kembali kekuatan2  des- 
integrasi - itu, jang berbentuk 

“lagressi Israel -. Inggeris - Perantjis 
di Mesir Wan pertjampuran ta- 

ngan tentara Sovjet Uni di Ho- 
| lagaria. 

Dengan perdialanan itu Panija 
Sila kita, politik 'uar negtri kita 
iang bebas dan aktif, tjita2 revo 

yusi nasional kita, makin dike- 
difahami dan makin 

dihsrmati. : 
Hal2 itu tidak sedikit mening   Djateng A. Bastari. Sesudah para tamu masuk keruangan dalam, 

Manota Kepolisian Negara menjalakan obor jang terdapat dalam 
ruangan tsb. Pembangunan gedung jang bertingkat itu, komplit 
dengan alat-alat perlengkapannja telah menghabiskan biaja Lk. 
Rp..154 djuta jang didapat setjara gotong-rojong dari anggauta2 
P3 R.I. seluruh Djawa-Tengah. Dalam gedung ini terdapat ruangan 
panggung jang telah lengkap dengan kursi-kursinja jang ketjuali 
bisa digunakan untuk rapat2 dan mengadakan pertundjukan2, djuga 
bisa untuk mengadakan pertundjukan film karena - diperlengkapi 
pula dengan kamar projektor. Disamping itu didalamnja djuga ter- 
dapat lapangan badminton, ruangan untuk buffet di. Selain untuk 
keperluan polisi sendiri, menurut rentjana umum djuga diberi ke- 

sempatan untuk mempergunakannja dengan menjewa, 

Ir. Han Swie Tik Dihu- 
kum 1/, Th. Pendjara 
Pembelanja ,,Lari“ — Hakim Njatakan Ke- 

tjewa Terhadap Tuntutan Ujaksa 
IR. HAN SWIE TiK, Direktur-eigenaar. NV ,,Super | 

siowr coy” ai Djakarta jang uperkarakan karena peristiwa 
pemukuna atas ur Kapen Dr. Harjono pada tanggal 23 
Jiyuni 1956 j., Galam sidang ke-2 dan terachir pemeriksaan 
perkatanja hari Senin, oleh Halam Mr. R. Dardo telah dipu 
tuS perkaranja dengan mendjatuhkan atasnja hukuman pendja 

  

  

wa sedang mengadakan “patroli didjelaskan, bahwa hal itu “dise- | 
didesa2 tsb. Patroli itu mendjum phabkan karena 
bai seorang anggauta gerombolan stelah tenggelam dalam 
jang bernama W. tadi jang beru hidup” 

orang2 sekarang 
»perabot 

(jang dimaksud: keben- 
saha akan mengadakan perlawa- daan, Red. SM), lupa pada nilai2 
nan, 

PAKAIAN BERSERAKAN 
DITEGALAN. 

kesusilaan, lupa pada nilai? ke- 
budajaan. Timbulnja banjak par- 
tai disebabkan karena kepenting- 
an induvidu dan sentimentil, bu- 

Atmoredjo penduduk Kp. Kali kan karena perbedaan jang prin 
wiru Semg. pada tgl. 7 Nopem sipiil. Banjaknja partai? 
ber 1956 jl. kira2 djam 10.30 keti 
ka sedang berada di tegalan ia 
telah melihat beberapa pakaian 
berserakan ditegalan milik Djas 
min. Setelah Gdikumpulkannja 
ternjata 
guling, 1 tjelana, 2 kutang, 3 
dju Kaos, 1 potong tjita, 1 slen 
dang, 1 dompet, dan 4 surat ga- 
dai. Kemudian barang? tsb terus 
diserahkan kepada jg berwadjib:. 

SIKAP SEBDA TERHADAP 
AGRESSI DI MESIR. 

Atas nama 74.000 anggauta DPP 
SEBDA tgl. 6/11 jl. telah menge- 
tok kawat kepada pemerintah Ing 
gris Perantjis dan Israel jg isinja 
disamping memprotes kebiadaban 
jagressi ketiga negara tsb terhadap 
iMesir djuga menuntut agar tin- 
Idakan itu segera dihentikan ser- 
|ta «menjelesaikan sengketa Suez 
dgn melalui djalan damai. 6 
Sebagai langkah2 konkrit dalam 

menundjukkan setia kawan terha- 
|dap kaum buruh dan rakjat Me- 
sir, hari itu djuga DPP SEBDA 
jkeluarkan pernjataan jang diseru 
ikan kepada segenap buruh Peme 
Irintah otonom untuk aktip meng- 
jorganisasi rapat2 melantangkan 
| tuntutan supaja agressi Inggris 
iPerantjis Israel segera dihenti- 
ikan, dan mengandjurkan untuk 
mengorganisasi gerakan pengum- 
pulan2 obat-obatan “untuk mem- 
bantu rakjat Mesir. Dan disam- 
ping itu diandjurkan pula supaja 

jiburuh pemerintah: otonom menje- 
Irahkan 196 gadji 'bersihnja sebu- 
jlan untuk serta beramai? menje- 
diakan diri untuk pasukan suka- 
rela jang sanggup membantu per 

| dioangan rakjat Mesir. Dalam pa- 
|da itu didjelaskan, bahwa segenap 
anggota DPP SEBDA sedia me- 
'Iopori utk menjediakan diri dalam 
pasukan sukarela tsb. 

G.R.Y. KARANGTURI. 
Pada tanggal 7 Nopember 1956 

,di Kalurahan Kr. Turi Semarang, 
| telah Aapat dibentuk pengarus ba 
ru GRT, (Gabungan Rukun Te- 
tangga) KI. Kr, Turi dengan su 
sunan pengurus baru sbb.: 

Ketua: D. Hadisumarto, Wk. Ke 
tua: K. Sukomitro, Penulis I: H. 

iMh, Ibnu Irfun, Penulis II: Sla- 
met, Bendahara: "“ Imam Sujono, 
Bg. Pemuda: A. Sahari/Kasmani, 

1Bg. Wanita: Nj. Soetedjo, Bg. So- 
sok: Mochtar Sunardi, Bg. Penr/ 
'Pend.: Sakinin, Bg. Kobora: Ba- 
'sin/Suwidjan, Bg. Keamanan: Lo 
|Kiem Lhay/Muljadi. 

! 

  
  PPP yg 

HATGA EMAS. 
Chusus utk. “Suara Merdeka” 

SEMARANG, “13 Nop. 1956: 

  

24 karat: djual L......... 'Rp, 51,— 
beli . 2 Mp3 80, 

22 “karat: djual “ Rp. 46.— 

  

beli Rp. 4,— 

DJAKARTA, 12 Nop. 1958: 
Emas no. 1 Rp. 50,25 
Emas no. 2 Rp. 49,75 

  

MEDAN, 16 Nop. 1956: 
Emas no.1 Rp. 47,— 
Emas no. 2 Rp. 46,50 
Kiat In 2 saka Rp. 46,— 

LONDON, 12 Nop. 1956 
Harga emas Luar Negeri me- 

nurut perhitungan uang dollar 

     

   

  

Amerika, 

Emas Eropa 35.00 
Emas Zurich . 85.12149 
Emas Bangkok . 13.22 
Emas Bombay «5511 
Emas Tangiers 35.00 

  

TOKO 

£ Telp 33601 
KRANG GAN UIETAN 

. barang2 tsb. 1 sarung mengenai seruan Masjumi 
ba kita memeriksa diri kita masing2 

Ika, 

dalam 
negara demokrasi ada benarnja, 
tetapi kalau tiap? induvidu itu me 

 nganut nilai? kebatinan. 
Demikian a.l. sambutan Guber 

nur Mangunnegoro, dan Pa 

serta menempuh tjara2 jang lebih 
sehat untuk kepentingan bersama, 
Gubernur berkata, marilah Masju 
mi membuktikan lebih dahulu se 
ruannja itu untuk tjontoh bagi 
jang lain-lain. 

  

TUNTUTAN B.T.I. BUGANGAN. 
Sebagian rakjat Kp. Bugangan 

- dipimpin. oleh BTI telah menga- 
ajukan tuntutan  supaja tanah 
eigendom jang dikuasai Stichting 
Sing Gwan Lip Kie jang berada 
di Kp. Bugafigan — Redjosari, di 
berikan kepada rakjat jang ber- 
sangkutan, dan supaja uang Sse- 
wa tanah jang telah diterima da- 
ri rakjat dikembalikan kepada 
rakjat jang bersangkutan. BTI 
menganggap bahwa hak eigendom 
tsb. adalah tidak sjah. 

REHABILISASI CTN JG DI- 
BERHENTIKAN. 

Dikabarkan, bahwa dalam perte 
muannja pihak Panitya Penjeleng 
gara Kongres CTN Seluruh Indo- 
nesia dengan B.P.B.A.T. (Biro 
Penapungan Bekas Anggauta Ten 
tara) didapat kesan dan kesang- 
gupan, bahwa pengisian angket 
akan ditindjau diulangi lagi, tan 
pa terkefjuali sebagai mana jang 
didesas-desuskan di Djawa Te- 
.ygah. Demikian antara lain nota 
dari Panitya Penjelenggara Kon- 
gres CTN seluruh Indonesia jang 
disampaikan kepada Ketua Pani- 
tya Pemusjawaratan  Anggauta 
CTN Seluruh Djawa di Surakar- 
ta, jang bersangkutan hasil per- 
temuannja dengan pihak BPBAT 
mengenai - nasib-- 1.767 anggauta 
CTN di Djawa Tengah. 

| Didjelaskan selandjutnja, bahwa 
pengisian angket merupakan sa- 
lah satu rangkaian perlengkapan 
administrasi belaka, dan dim pe- 
laksanaan -tsb telah pula disedia- 
kan uang gadji bagian bulan Ok- 
tober' dan Nopember. Dalam pada 
itu pun ditegaskan djuga, bahwa 
pengisian angket bukan perdjua- 
ngan pokok. i 
Achirnja diterangkan, bhw pi- 

hak Panitya Penjelenggara Kon- 
gres CTN Seluruh Indonesia te- 
rus berusaha, sehingga istilah kon 
sepsi angket dari BPBAT jang 
merupakan momok mendapat pe- 
robahan dan soal golongan? jang 
 mendjadi keputusannja ditjabut. 

| TuIKEBON 
ca ea KA 

RENTJANA MADRASAH MENE- 
| NGAH PERTANIAN Di 
i MADJALENGKA. 

Pengurus Besar Persatuan 
Umat Islam (PUI) madjelis Pen 
didikan dan Pengadjaran jang ba 
ru2 ini mengadakan penindjauan 
ketjabang2 didaerah  Madjaleng- 
ka, merentjanakan untuk mem- 
buka .' sebuah Madrasah mene- 
ngah pertanian dikota Madjaleng 

lengkap dengan asramanja. 
Lamanja pendidikan pada seko- 
lah itu 4 tahun dan dasar2 pela 
djaran jang diberikan adalah pe 
ladjaran2 jang diberikan Cul- 
tuurschool Sukabumi  didjaman 
Belanda. dulu, 

PEMBANGUNAN BERDJALAN 
TERUS. . 

Penduduk desa Belawa, Asem, 
Sigong dan Ender  dikawedanan 

Putusan hukuman tsb. adalah 
sesuai dengan tuntutan  Djaksa 
Jusuf Suwondho jang djuga di 
batjakan dalam sidang” terachir 
hari Senin itu. : 

Hakim menganggap terdakwa 
Ir. Han Swie Tik terbukti ber- 
salah melanggar pasal? 351 dan 
315 KUHP, jaitu "melakukan pe 
nganiajaan dan - penghinaan-se- 
derhana” atas diri Kapten Dr. 
Harjono seperti: jang tertjantum 
dalam tuduhan  subsidiair dan 
lebih subsidiair. Baik. oleh  pe- 
nuntut-umum maupun Hakim, ter 
dakwa dibebaskan dari tuduhan 
primair, jaitu "melakukan penga- 
niajaan jang berakibat luka-luka 
parahnja seorang”, karena tudu- 
han itu kurang mempunjai bukti2 
jang tjukup kuat. : 

. Putusan hukuman tsb. dikeluar 
kan dengan tjatatan bahwa ter- 
dakwa barus tetap berada dalam 
tahanan dirumah pendjara, se- 
mentara kepadanja diberikan ke 
sempatan berfikir selama 14 hari 
untuk: menerima atau menolak 
putusan tsb. Ir. Han Swie Tik 
telah .ditahan sedjak Lk. 4 bulan 
jang lalu. 

Sebelum mendjatuhkan kepu- 
iusan hukuman seperti diterang- 
kan diatas, Hakim Mr. R. Dar 
to — setelah menjataka, penda 
pat dan pertimbangan2nja atas 
«esalahan2 jang telah diperbuai 
'erdakwa sebagai husil pemerik 
saan dalam sidang2 pengadilar 
— menjatakan ras, agak ketje 
ya terhadap tuntuk4n hukumar 
ang diadjukan  penuntut-umum 
“1 tahun. 6 bulan, Red.) meng 
agat bahwa kesalahan2 seperu 
ang dilakukan terdakwa itu di 
antjam dengan hukuman paling 
inggi 2 tahun 8 bulan. Menu 
“it Hakim ,,biasanja” hukuman 

  
jang didjatuhkan Hakim lebih 
rend:h daripada tuntutan jang 
diadjukan. Djaksa. Tetapi atas 
dasar satu 'dan- lain pertimbang 

tutan Djaksa serta mendjatuh- 
kan putusan seperti disebutkan 
diatas. f : 

Sebelum putusan. itu didjatuh 
kan, pada permulaan sidang ke 
2 dan terachir hari Senin itu, 
Hakim lebih dahulu telah mende 

Dr. J.H. Ort, dari Rumah Saki: 
Pusat Angkatan Darat, sebagai 
dok:er jg telah merawat terdak- 
wa selama dirawat dirumah -sa- 
kit. -Djuga atis permintaan ter- 
dakwa, telah dibatjaka, ketera 
ngan tertulis saksi Sobri, seorang 
supir pick-up iang telah menjak 
sikan insiden jang terdjadi anta 
ra Ir. Han Swie Tik kontra kap 
ten Dr. Harjono pada tgl. “23 
Diuni didjalan Menteng - Raya. 
Djakarta. 

Dapat dikabarkan, bahwa d3 
lam sidang terachir hari Senin 
itu, pembela terdakwa, R. Had: 
sud-rmo Djojoprodjo (dari Sura 
baja) tidak lagi tampak meng 
hadiri sidan6. mendampingi ter- 
dakwa seperti pada sidang perta 
ma minggu jl. 
Menurut keterangan Hakim, 

pembela tsb. ,,telah mengundur   Sindanglaut, dalam bulan jl. te 
lah selesai membangun djalan de 
sa, dam air dan djembatan2 de- 
ngan tjara gotongrojong. Untuk 
keperluan itu telah dikeluarkan 
biaja sebesar Rp. 118.000. Bangun 
Bangunan itu diresmikan pemaka 
iannja pada hari Pahlawan 10 No 
pember jl, 

kan diri” dengaa tiad.  diketa- 
hui: djuga terdakwa Ir. Han 
Swie Tik sendiri ketika ditanja 
Hakim menjatakan ,,tidak menge 
hui” tentang hal pembelanja itu. 
dan ia menambahkan. bahwa 

an, Hakim D.rdo kemudian me) 
njatakan sependapat denga, tur 

agarkan keterangan2 saksi ahli Ik 

ra 1 tahun 6 bulan dipotong selama waktu dalam tahanan. 

tjara dengannja, jakni kira2 , S 
menit sebelum - sidang: pertama 
minggu jl. dimulai. 

Sidang terachir hari Senin — 
seperti biasa — mendapat perha 

-tian penuh dari publik dan pen 
djagaan kuat dari pihak polisi 
dan polisi-militer: sebelum ma- 
suk kedalam ruangan sidang, 
tiap orang lebih dahulu digele- 
dih satu persatu berhubung de 
ngan adanja larangan membawa 
sendjata. 

Pokok2 reguisitoir Djaksa. 
Penuntut-umum Djaksa Jusuf 

Suwondho dalam reguisitoir itu 
al. mengatakan, bahwa perbua- 
tan2 seperti jg dilakukan Ir. Han 
Swie Tik itu harus ditjela dan 
diberi hukuman, apalagi mengi- 
ngat perbuatan sematjam itu di 
lakukan oleh seorang terpeladjar 
dan bertitel Ir. seperti terdakwa, 
jang menurut Djaksa, tidak diha- 
rapkan akan mau melakukan per 
buatan2 kasar seperti itu. 

Penuntut-umum mensinjalir per 
buatan2 kasar, jaitu  meludahi 
dan memukul Kapten Dr. Har- 
jono itu, dilakukan terdakwa de- 
ngan sengadja, sebagai akibat 
sikapnja jang angkuh dan som- 
bong serta karena ia senantiasa 
'mengandel” pada kekajaan har- 
ta-bendanja, hingga menganggap 
bisa sadja berbuat sewenang-we- 
nang terhadap siapa sadja,” djuga 
terhadap seorang dokter seperti 
Harjono, walaupun — menurut 
Djaksa — terdakwa mengetahui 
bahwa orang jang dipukulnja itu 
adalah seorang anggota Angka- 
tan Darat, 

Atas dasar pendapatnja itu, 
penuntut-umum menganggap bah- 
wa untuk perbuatan2 dan kesa: 
lahan2 seperti jang telah dilaku- 
kan terdakwa itu, harus diberi- 
san hukuman berat sebagai ko- 
reksi, maka ia menuntut hukuman 
1 tahun 6 bulan dipotong selama 
waktu dalam tahanan. , 

Pembelaan terdakwa. 
Ir. Han Swie Tik dalam pem- 

belaan singkat jang dibatjakannja 
sendiri (karena tak ada peng: 
atjara jang membelanja, Red.) po 
koknja . menjangkal anggapan 
Djaksa jang menjatakan perbua- 
tan jang telah ,,terlandjur” dilAku 
annja itu memang dimaksud utk 

melakukan penghinaan terhadap 
diri seseorang, lagi pula dikata- 
kan ia sama sekali tidak menge- 
tahui orang jang dipukulnja itu 
adalah seorang anggota A.D. : 

Terdakwa menganggap “per- 
buatan2nja itu sebagai suatu aki: 

gikan taraf hubungan kits dgn. 
dunis internasional. 
Maka keseluruh -n perdjalanan 

Kepala Negara kits keluar nege 
ri dalam dua selombane in, ada 
lah dapat di'nggap sebagai pe- 
laksanaan dari program politik 
luar negeri kabinet sekarang-ini. 
Demikian Ruslan memberikan ke 
simpulan laporannja. 

Pernjataan bersama di 
Moskow. : 

: Mengenai pernjataan bersama 
jg dikeluarkan di Moskow pada 
achir kundjungan Presiden ke 
negara Sovjet Uni, Menteri lebih 
dulu menerangkan, bahwa “di 
Amerika Serikat bukan mendjadi 
kebiasaan bahwa kunajungan sua 
tu Kepala Negara ,Gitudjukan 
untuk pertama-tama memperoleh 
hasil2 politis atau ekonomis jang 
setjara tertulis, melainkan mena- 
nam understanding jang se-luas2 
nja”. 
Memang dalam pelaksanaan sua 

tu kundjungan kenegaraan (sta- 
tevisit) tiap2 negara mempunjai 
kebiasaan2-nja sendiri, dan tentu 
tamu agung harus sedapat-dapat 
nja menjesuaikan diri kepada ha 
rapan tuan rumah, selama hal ini 
tidak akan merobah haluan poli- 
tik luar negerinja, jang mendjadi 
pegangannja dari semula. Oleh 
sebab itu, di Washington tidak 
dikeluarkan  pernjataan bersama” 
sedangkan di Roma dan Bonn di 
keluarkan sekedar pers-kommuni- 
ke bersama. 
Kebiasaan untuk mengachiri 
Suatu kundjungan kenegaraan, ba 
ik di Sovjet Uni maupun dilain- 
lain negara Eropa Timur, ialah 
ahwa tamu negara bersama de 

ngan tuan rumah memberikan per 
njataan bersama tentang sifat2 
dan pokok2 politik luar negeri 
jang ada persamaannja, baik jg. 
mengenai hubungan langsung an 
tara kedua negara maupun sikap 
masing2 terhadap masalah? inter- 
nasional, 
Dalam hal ini, demikian Men 

  

mukulan setelah lebih dahulu di 
pukui serta meludahi setciah Ie- 
bih dahulu diludahi: iapun meng 
anggap perbuatannja itu tidak 
dapat dihukum, jaitu sesuai dgn. 
uamu pasal dalam KUHP, jang 
mengatakan bahwa Seseorang 
tak dapat dianggap bersalah djika 
Ia melakukan apa2 untuk mem- 
bela dirinja”. Demikian terdak- 
wa. 

Dalam pleidooinja itu, terdak- 
wa-pun dengan tegas membalas 
uraian Djaksa tentang sikap som 
bongnja (terdakwa) dengan me- 
ngatakan, bahwa "tidak ada satu 
wet jang mengatakan bhw orang 
sombong mesti dihukum.” 

Pembelaannja itu oleh Ir. Han 
ditutup dengan mengulangi per- 
njataannja -pada sidang pertfma 
dimuka Hakim, jaitu mengaku 
sangat menjesali perbuatannja: jg 
mengakibatkan timbulnja insiden 
jang — menurut terdakwa — sa- 
ngat merugikan kedudukan dan 
namanja. 

Surat kaleng. 
Dapat dikabarkan, bahwa pa- 

da permulaan sidang hari Senin 
itu, Hakim telah membatjakan 2 
putjuk “surat-kaleng” (surat ge- 
lap), berasal dari 2 orang jang 
masing2 mengaku bernama Ismail 
dan, Hamzah: "pokok. surat2 ka- 
leng itu menjatakan rasa heran, 
mengapa hanja Ir. Han sadja jg 
diperiksa, tidak dua2, padahal jg 
terlibat dalam peristiwa itu ada- 
lah dua orang hingga  terdjadi 
pertarungan, jaitu antara Ir, Han 
dan Kapten Dr. Harjono. 
Terdakwa atas pertanjaan Ha- 

kim menjatakan, tidak mengeta- 
hui dan tak bertanggung djawab 
terhadap ,,surat2-kaleng” itu. 

Hakim menganggap, sebab uta- 
ma hanja Ir. Han jg diadili ialah 
karena ada pengaduan dari Kap- 
ten Dr. Harjono atas perbuatan2 
r..Han terhadap dirinja, sedang- 
kan dari Ir. Han, sama sekali 
tidak ada dimadjukan pengaduan.   'bat-belaka, jakni melakukan ne 

KOLONEL  Sukanda Brata- 
manggala, jang dituduh telah me- 
lakukan perbuatan indisipliner 
dengan melanggar hukum keten- 
taraan, sedjak hari Sabtu sudah 
ada di Bandung lagi. 

Tempat kediamannja didjaga 
keras, sehingga ia tidak mempu- 
njai hubungan dengan dunia 
luar. Selain dari pada itu djuga 
Na telepon tidak mu- 
ah. :   pembelania itu baru untuk per 

tama kali menemui dan berbi- 
Mengenai Kolonel Sapari, hing 

ga kini masih belum ada kabar- 

(Antara) 

Utk Panggil Kol. Sukanda Dise- 
diakan Pesawat Terbang Chusus 

nja lebih djauh. 1 
Sebagai diketahui, Kol. Sukan- 

da dan Kolonel Sapari pada hari 
Rebo jang lalu telah dipanggil 
oleh KSAD. Untuk keperluan ini 
telah datang perwira dari Dja- 
karta dan disediakan pesawat 
terbang chusus untuk mereka. 

Seterusnja — dikabarkan dari 
Bandung, bahwa diantara para 
perwira jg dipanggil oleh KSAD, 
terdapat djuga nama2 Major Su- 
warto dari pusat Artillerie, Ma- 
jor Saleh Sadeli dari pusat 

   

    
    

seka- di 

Joint Statement 
Indon. 

$ : DRA : Ha : 

Hanja Mentjatat Sifat, Dan Pokok2 Jz Bersamaan 
Dim PelaksanaanPoli tik Luar |Negerlaja Masing2 — 

— Laporan Menla Ruslan Abdalzaoi 
MENTERI LUAR NEGERI Ruslan Abdulgani telah memberi laporannja kepada si- 

ydang Parlemen Senin malam tentang perdjalanan Presiden Sukarno ke Sovjet Uni, Yugosia 
via, Austria, Tjekoslowakia, Mongolia dan RRT jang baru lalu, sebagai sambungan dari lapo 
rannja jang telah disampaikan tentang kundjungan kenegaraan Presiden ke Amerika 
kat dan negara2 Kropah Barat. Ruslan menjimpulkan laporannja, bahwa dengan bermodal 

: jembatan2 persahabatan baik dengan Dunia Barat, 

Seri 

ari semula saja mendjaga 

  

“Ibanwa tidak akan tertjantum di 
dalam. pernjataan bersama itu 
hal2 jang baru, jang belum per 
nah dirumuskan baik dalam kete 
rangan2 lainnja, jang dikeluar- 
kan, ..oleh Perdana Menteri atau 
nggauta lainnja dari Kabinet. 

. Arti "joint-statement”, 
Sesudahnja perang dunia kedua 

maka selain kundjungan kenega- 
raan, djuga sering dipakai joint 
Statements sesudahnja kundjung- 
an selesai, untuk merapatkan hu 
bungan antara kedua negara atau 
guna “merobah haluan permusuh 
an dari masa jang lampau mendja 

haluan persahabatan diwaktu 
jang akan datang. 

Joint statement jang bersifat 
umum ini tidak mempunjai ika 
tan terhadap negara jang ber- 
Sangkutan, selain dari mentjatat 
pada suatu saat jang . tertentu 
sifat2 dan pokok2 jang hersama 
an dalam pelaksanaan politik luar 
negerinja: 

,Suatu pernjataan umum ten- 
tang policy dan azas2Pnja, dalam 
arti kata jang terbatas tidak da 
pat dianggap sebagai bermaksud 
untuk menimbulkan kewadjiban 
kontraktueel”, demikian Menteri 
mengutip Oppenheim's Internatio- 
nal Law. 

  

Pernjataan bersama Indo- 
nesia Sovjet. 

Tentang isi dari pernjataan 
bersama Indonesia — Sovjet Uni 
itu jang terdiri dari 6 fasal, olen 
Menteri didjelaskan fasal demi 
fasal. $ 2 : 
Mengenai fasal pakta militer di 

djelaskan, bahwa bagian dari re 
solusi Konperensi Asia—Afrika jz 
mengenai pakta2 militer, “adalah 
terdapat dalam sepuluh azas, jg 
telah kita kenal sebagai ,,Dasa- 
sila” Bandung. 

Sesuai dengan resolusi Konpe- 
rensi Bandung ini, kita disini ti- 

| 
| 

APA GUNA ? 
Salah satu sidang Konstituante 

5 - | 9 $ 

Uu nja N ata mM dibuka oleh ketuanja. Kontan 32 

sekon sesudah itu sidang ditutup 
lagi. : 

Sir-pong ig selalu diail itu kok 
gatel mau tania: Apa, sih guna- 
nja? Susah susah dibuka “kok 
terus baru separo menit sadja le- 
kas lekas ditutup lagi ?. .... 

TIDAK TELE-TELE, 
Bung Karno pesan supaia si- 

dang-sidang konstituante djangan 
bertele-tele, 

| Kiranja ketua sidang jg hanja 
membuka rapatnia selama 30 se- 
kon tadi ingat pada seruan bung 
Karno tadi, Ini namanja kan 

| TAAT, 
| Dan siapa sih mau bilang, bhw 
jsesudah hanja 30 sekon sadja 
' kerdja, itu sudah bisa bikin orang 
telee telee??? 

i 
! | 
/ 

Sir-pong, 

  

Darmansjah 

Dibebaskan 
HAKIM SUBENO dari Penga 

dilan Negeri S'baja dlm pemerik 
saan perkara terdakwa Darman 
siah Kepala Inspeksi Perdagang 
an Rajon V jang terachir Djum 
-at siang jang latu, telah memu 
tuskan untuk membebaskan ter 
dakwa Darmansyah dari segala 
tuntutan/ tuduhan. Hakim mene 
rangkan, bahwa pembebasan ter 
dakwa ini adalah karen, bukti- 
bukti bahwa uang jang diterima 
nja adalah# untuk kepentingan di 
ri sendiri, sama sekali tidak ter 
dapat. Selesai sidang  Djum'at 
siang itu, djaks, R. Soejono me 
nerangkan atas pertanjaa, pers, 
bahwa is merasa perlu untuk ber 
fikir dulu dan mempeladjari. ke 
putusan hakim lebih landjut, apa 
kah nantinja i, naik appel atau 
tidak. Seperti telah dikabarkan, 
djaksa Soejono telah memunta- 
kan hukuma, 1 tahun 6 bulan 
dipotong tahanan bagi terdakwa. 
Terdakwa Darmansjah seperti te 
lah. dikabarkan, dituduh — telah 
menerima uang ,suap” Rp. 205 
ribu dari beberapa pengusaha da 
lam skedudukannja sebagai pega 

dak mentjela atau menghukum 
negara2 jang menggabungkan diri 
dalam pakta2 militer, perumusan 
itu hanja. menjatakan, bahwa se- 
tiap pakta militer sekalipun me 
namakan dirinja defensif — tidak 
memadjukan usaha2 untuk pengu 
rangan. ketegangan internasional, 
jang: sangat diperlukan utk men 
tjapai perdamaian. 
Djadi perumusan dalam -joint- 

statement tentang pakta2 militer 
ini tidak memberi kwalifikasi ten 
tang dasar2nja serta hakekatnja 
dari pada pakta2 tersebut, melain 

wai negeri sert,, telah menjalan 
gunakan kekuasaan/ djabatannja. 
(Antara) 

  

  

SPORT SINGKAT. 
Badminton: 232i Ambarawa 

baru2 ini dilangsungkan pertandi- 
kan sekedar mentjatat akibatnja, ngan bulutangkis antara regu 
jakni bahwa tiap pakta militer TNP Ambarawa melawan regu 
menimbulkan  ketjurigaan2 ' dan 
langkah2 balasan. ditengah2 bergo 
laknja perang dingin, dan dengan 
demikian tidak merupakan usaha 
untuk mengurangi ketegangan in- 
ternasional. 

Mataram” Semarang. .Pertandi- 
ngan berachir dgn angka 81:—14/ 
untuk TNP Ambarawa. 
Tjatur:. Minggu jl. di Dj. 

R. Patah 255 Semg. dilangsung- 
kan pertandingan tjatur antara 

Kita dengan ' tegas menjebut, Pertja ,,Asmoco” Igwan Pertja 
bahwa sifat dari fasal iniwberda . RASA” (BAT). Pertandingan itu 

berachir dengan angka 6—4 untuk 
Pertja ,,Asmoco”". 

POTPIN MENANG. 
Pada tgl. 10 Nopember 1956 di 

ruang Inspeksi Kesehatan Djl. 
Dr. Djawa telah diadakan pertan 
dingan tjatur persahabatan -“an- 
tara POTPIN dengan “Inspeksi 
Kesehatan jang berkesudahan 
815—1Y, untuk kemenangan POT- 
PIN. 

sar atas prinsip2 Konperensi 
Bandung. Saja sangat berharap, 
'bahwa pemerintah Sovjet Uni — 
jang tidak hanja ini kali, tetapi 
sebelumnja sudah berulang2 me- 
njokong resolusi Konperensi Ban 
dung ini — akan djuga mendjun 
djung tinggi maknadari kalimat2 
ini. Demikian pendjelasan Mente 
PI (Antara). 
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GERAKAN 
PEMUDA BEKAS TP. 

djar Daerah Jogjakarta, setelah 
mendengar pidato Presiden Sukar 
no pada tgl. 28 Oktober 1956, ser 
ta membahas setjara mendalam, 
mengeluarkan pernjataan sbb: 
1. Menjokong sepenuhnja isi pida 
to Presiden dengan segala kon 
sekwensinja, 2. Mendesak kepada 
partai2 agar melaksanakan andju 
ran Presiden. 3. Mengadjak sege 
nap pemuda untuk menginsjafi 
keadaan jang telah bobrok seka- 
rang ini dan memelopori dalam 
mengusahakan perbaikan keadaan 
masjarakat sesuai dengan « tjifi- 
tjitas keadilan sosial dan demo- 
krasi terpimpin (tjita-tjita revolu 
si Agustus 1945). 

LEMBAGA PERSAHABATAN 
INDONESIA — MESIR. 

BERDIRI. 
Di Jogjakarta telah berdiri Lem 

baga Persahabatan Indonesia-Me- 
sir jang diketuai untuk sementa- 
ra waktu oleh Turmuzi. Dalam 
pada itu pada tanggal 8-i1 jang 
lalu Lembaga tersebut telah me- 
ngirimkan kawat kepada Duta Be 
sar Mesir di Djakarta jang menja 
takan, bahwa Lembaga tersebut 
menjokong  perdjuangan 
Mesir melawan 

  
agressi Inggris, 

Perantjis dan Israel, Lembaga ter ! 
sebut telah menjatakan kepada ba 
dan-badan dan organisasi2 lain- 
nja untuk bekerdja bersama-sama 
dalam usaha membantu perdjua- 
ngan rakjat Mesir baik moril mau 
pun materiil. 

MAGELANG 
IMPOR KELEMBAK DARI 
TIONGKOK MENINGKAT, 

Menurut angka2 jang diperoleh 
,Antara” dari pihak resmi, da- 
lam tahun 1956 ini banjaknja ke- 
lembak jang di impor dari Tiong- 
kok dan jang didatangkan didae- 
rah Kedu meliputi djumlah seba- 
njak 2.000 ton. Djika dibanding- 
kan dalam tahun 1955 jang lalu 
djumlah tersebut tertjatat 10074 
lebih banjak sehingga menjehab- 
kan -petani penanam kelembak di 
daerah Kedu tidak dapat memper 
tahankan harga. Mereka terpaksa 
mendjual hasilnja segera sesudah 
panen dengan harga jang tadinja 
Rp. 2,50 sampai Rp. 3,60 untuk 
kelembak basah dan Rp. 4,50 sam 
pai.Rp. 7,25 tiap kg.-nja untuk 
kelembak kering, masing2 dengan 
harga Rp. 1,60 sampai Rp. 2,75 
dan Rp. 3,45 sampai Rp. 3,60 tiap 
1 kg. Seperti diketahti, kelembak 
dari Tiongkok kwalitetnja lebih 
rendah ri kelembak jang dita- 
nam didaerah Kedu. Harganjapun 
lebih murah dan hanja diperguna 
kan sebagai salah satu bahan tjam 
puran utk lebih tahan lama harum 
nja rokok jang memakai keme- 
njan jang dikirimkan keluar Dja- 
wa dengan kapal laut, 2 

  

Kavaleri, Major Moh. Saleh dari 
Inspektorat Djenderal Perrdidikan 
& Latihan, Kapten Zainal Arifin 
dari Inspektorat Djenderal Pendi- 
dikan & Latihan dan Kapten 
Sutardjo dari PSM. 

Sebagian dari mereka tanggal 
12-11 sudah harus tiba di Dja- 
karta dan sebagian lagi akan 
berangkat tgl. 13-11. Dalam surat 
panggilan. tsb. tak  didjelaskan 
apa jang harus mereka pertang- 
gung-djawabkan kepada KSAD. 

Gerakan. Pemuda Bekas Pela- 

rakjat 
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REMBANG 
| PANITYA PERSIAPAN KONG- 
| GRES VETERAN. 

Seperti djuga dilain daerah, di 
Rembang baru2 ini telah terben 

tuk sebuah Panitya Persiapan 
Konggres: Veteran. . 
Susunan pengurus adalah sbb: 

   

ketua I,II: sdr. Lts. Soerachman, 
sdr. Tahan - Nitisewojo (Jajasan 
Soenandar Putra), penulis T II: 
sdr2, Kasdan dan Plt. Soetrisno, 
bendahara I,II: sdr. H. Djaenuri, 
Tahan Nitisewojo. Pelindung: 
bapak Bupati, penasehat2: sdr. 
Imam. Adrongi, sdr. Islan Soebro 
to, dan dibantu oleh beberapa 
anggauta pengurus lainnja. 

PURWODADI 
TJERAMAH UMUM. 

Pada tgl. 11 P.K.I. Seksi Ko 
mite Purwodadi telah menjeleng- 
garakan suatu tjeramah umum de 
ngan bertempat di gedung ',,Tja 
haja Kuning” dengan mengambil 
pokok atjara » Pertanggungan 
Djawab P.K.I. sekitar Parlemen 
dan D.P.R.D.P. Tjeramah ini 
dikundjungi oleh &- 2000 orang, 

: SIARAN RADIO R. I. 
SEMARANG, 15 Nop. 1956: 
Djam 06.10 Gamelan Degung. 

06.45 O.. H. Teruna. 07,10 Warna 
warni pagi. 1315 Orkes freddy 
Martin. 13,30 Gemas Siang. 14,10 
Orkes Cosmopolitain. 14,30 Njanji 
an Tunggal. 17,00 Gending? Dola- 
nan. 17,30 Peladjar dan Sastra. 
18,15 Krontjong Sendja. 18,30 Da 
ri Lembaga Penambah Pendidik 
an Umum. 18,45 Krontjong Sen- 
dja (landjutan). 19,30 Orkes Radio 
Semarang. 21,30 Orkes Hawaii. 
21,00 Mimbar Islam. 21,15 Dari 
dan untuk Pendengar. 22,15 Pem 
batjaan Buku. 23,30 Penutup. 

SURAKARTA, 15 Nop. 1956: 

    

Djam 06.10 Genderan pagi. 07,20 
Genderan pagi (landjutan). 13,10 
Hidangan Jahudi Mehihin. 13,40 
Musik Swing, 14,10 Hiburan Siang 
17,00 Dunia anak2. 17,40 Varia Dja 
wa Tengah. 17,50 Irama Maluku. 
18,35 Pengadjian. 18,20 Sendja 
Mendatang. 19,30 Lagu? Minang. 
19,45 Mimbar Islam. 20,30 Irama 
Indonesia. 21,20 Ketoprak oleh 
Karawitan Studio. 22,15 Ketoprak 
(landjutan). 24.00 Penutup. 

JOGJAKARTA, 15 Nop. 1956: 
Djam 06.10 Imbauan pagi. 06.35 

Suara Adi dan Kartini. 06.45 La 
gu2 Djerman. 07,20 Gending2 Do laman. 07,30 Instrumentalia. 07,45 
Trio Moyiza. 13,15 Gadon Siang. 
14,10 adon Siang (landjutan). 
17,00 Ge anggang Kanak2. 17,40 
Eddy Arnold. 17,55 Pengadjian. 
18,15 Gitar Tunggal. 18,30 Lagu? 
LMelaju. 19,49 Seni Suara Djawa. 
20,15 Beberapa Orkes Hawaiian. 
20,30 Sandiwara Radio. 21,15 Mim bar Islam, 21,30 Kr. asli. 22,10 Ge- ma Malam. 23,00 Penutup. 

DJAKARTA, 15 Nop. 1956: Diam 06.10 Trio Irama. 06.30 Da ri film Malaya, 13,30 Orkes Studio Bandung, 14,10 O.H, Suara Istana. 17,15 Kesenian Sunda Panggugah. 18,30 Pertapanuli, 19,30 Langen Suara. 21,00 Mimbar Islam. 2115 Orkes Gambus. 29,15 Orkes Kr. Irama Baru. 23,00 Penutup. 

TJIRBBON, 15 Nop. 1956: 
Djam 06.10 Pertjikan embun. 07,10 Joe Loss. 07,40 Gamelan Den Paser, 13,10 Gamelan Studio Sura karta, 13,40 Pater Yorke, 14,10 Irama Trio. 17,00 Peladjaran Nja nji. 17,80 Siaran A. P, 18,25 Solis kita. 19,30 Mimbar Islam. 20.30 &.H. Manasuka, 21,30 Lagu2 Me   

(Antara) laju. 22,15 Orkes Kr, Sittria, 28,00 Penuttp, r, S#tria. 2       
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KUNPERENSI PARA perdana meliteri 4 anggota Panija pegara Colombo.di New Delhi hari mentj 
persetudjuan bulat mengenai segala soal jang telah mereka pe 
randingkan”, kata salah seorang pesertanja. Seperti diket: 

berkonperensi adalah para PM Ali Sastroamidjojo & 

   

Senin telah sinern ai 
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SeruanBungKarno:Ban | 
ulahPerdjoanganMesir 

1| Usaha Kaum Imperialis Merebut Suez Sebenarnja | 
Adalah Suatu :Usaha 'Uatuk Meaantjapkan .Kembali 

tdup Imperialisme—Kata Presiden Pada Pe- 
| ringatan Hari Lahir Dr. Sun Yat Sen ndogesigs Menyebar Nabru dari Indins iki Boribut: dari Birma : : 

Maan Na nan Na Pe alan PRESIDEN SUKARNO dalam pidatonja pada malam peringatan hari lahir ke-90 almar 
»Karena menganggap tak ada gunan 

bertugas memy 
internasional,| 1N2E8SIF 4 Pa , Ha Ta Na 2 

k : Poltai PBB endaraan militer an hak disalah satu tempat dipadang 

Konperensi ini 
peladjari keadaan 
terutama jang bertalian d 
peristiwa2 “di Timur” T 
(agresi Ingeris-Perantjis terhadap: 

   

Mesir), penangkapan 5 orang 

       

  

     
      

   

   

&   SEKDJEN. PBB |. SEKD 1 Dag Ham- 
Pe Imarskjocid mengumumkan 

mim,in perdjoangan Aldjazairia|Senen bahwa pemerintah Mesir 

   

           

Israel ke Mesir. Gambar ini 
: $ disiarkan pada tgl. 31 Oktober jang lalu, 5 

dikenal pula pada awal serbuan | 

      

     
hum Dr. Sun Yat Sen jang' diselenggarakan oleh Panitia Hwakiauw di Gedung Olahraga 
Bijakarta Senin malara, mengandjurkan, supaja kia semuanja membantu dengan se-hebai2 
nja perdjuangan rakjat Mesir jang sedang berijuang mati2an melawan agresi Imperialis. Se 
Tuan ini disambut oleh hadirin dengan tepuk-taugan gemuruh. Peringatan hari lahir ke-90 
Dr. Sun Yat Sen jang diselenggarakan oleh Panitia Hiwakiauw itu, selain dikandjungi oleh 
Presiden Sukarno djuga 'dihadiri oleh wakil ketua parlemen Arudji Kartawinata, Residen Da 
nubroto sebagai waki! Walikota Djakarta, Sudiro, pembesar2 pemerintahan dan kaum terke 
muka Indonesia, waki!2 diplomatik dan masjarakat Tionghoa Djakarta. 

  

— TANK ISRAEL HA 
  

NGUS TERBAKAR — Inggeris-Perantjis Akan 

  

Tampak seorang serdadu Mesir jang dengan kenekatan jang me- kekuasaan imperialisme dahulu, 
i nakdjubkan berani mendekati sebuah tank Israel dan meledakkan - schingga Tiongkok, seperti dika 

Pokok? pidato Burg Karno Jnesia dan hendak diteruskan pula 
ke Tiongkok. 

oleh pemerintah Perantjis dan — Isudah menjatakan dengan resmi 
menurut wartawan k is (menerima baik penempatan .pasu . 

a 
llisi PBB, dan satuan? po 

     Presiden Sukarno memulai pi- 
    

  

   

   

    

            

AFP — djuga masalah Honga- |! Hatang2- Pi "Pr 2 nas ta ai 2 Pres spam : TI Ne Pn dak an nana buah &3 pen angen 
Nan Bana Kesmnaa Uma Je TA EN : nh k dio Ma. | p 1 Im | datonja dengan menjata!-an, bah| “Dalam hubungan inilah Presi- 'a oleh Dr. Sun, mendjadi suatu . gan lemparan sebuah granat jang tepa g 

pa apa Ten g aa Tan disan an : Bah | enempatan |wa ia adalah salah seorang murid |den Sukarno menjatakan, bahwa ypo-kolonie. Tetapi, kata Presi sasarannja, Tank meledak terbakar. Peristiwa jang penuh kepah- 

    

lawanan ini terdjadi dipadang pasir Sinai, ketika tank-tank Israel usaha kaum imperialis jang kini sn, beruntunglah rakjat Tiong- | £ : Bh : 
tanpa ultimatum sebelumnja menjerbu ke wilajah Mesir. 

terusnja Hammarskjoeld mengata 3 
: si aa berusaha menantjapkan kembali ksk jang pada waktu itu mem- (kan bahwa. PBB hingga kini be-   PM India dibantu oleh bebera- 

pa menteri kabinetnja, sedang- 
Polisi PBB Di Daerah? Ja on pd kaan 

  

sesuatu tawaran lam ingatannja dan 

  

kan para perdana menteri lain- |, ngan berupa pasukan bagi Tum menolak 

  

su! 
ija oleh sekdjen. - kementerian (pasukan polisi PBB. 
luar negeri masing2. Sidang ke): 

Naa jang penghabis- 
an, dil kukan Selasa pagi. Menu 

    dua kalinia dan 

rut uugaan, konperensi 4 PM ini 
sudah selesai Selasa siang. . 

   

  

Wartawan kb. 

hari Senin, bahwa bagi sidang 
Senin tidak  ditet: 

k riggris ' Reu- 
ter mewartakan dari New Delhi B. L. M. Burns 

    H-mmarskjoekd '” menerangkan 
dalam konperensi pers bhw Se- 
lasa ia akan meninggalkan New- 

“York menudiu ke Kairo, untuk 
'ikut dalam koordinasi Sekitar pa 
sukan polisi PBB. Ia akan tiba 

Kamis j.a.d. di Kairo dan akan 

berunding . dgn ' djend. major 

(opsir Canada 
| jang diangkat djadi komandan 

rara 

Kini Mereka, Kuasai? 
Polisi PB8 Akan Mengoper Port Said Sekali? 

| DJENDRAL E.L.M. Buras, kepala pasukan kepolisian 
PBB untuk Timur Tengah hari Senin telah berangkat menu 
dju ke Kairo guna menjelesaikan' persiapan2 guna penempatan 
pasukan2 PBB itu di Mesir, demikian diwartakan oleh Reu 
ter. Sebelum berangkat ke Kairo untuk mengadakan perundi 

mendjadi 
bahan. untuk dasar2 pe-djuangan 
nja jang kemudian dip rsembah- 
kan sebagai dasar pe: djuangan 
seluruh rakjat Indonesi: 

Sesudah itu dengan pandjang 
lebar Presiden Sukarno mengurai ' 
kan setjara populer bagaimana 
imperialisme modern  menantjap- 
kan kekuasaannja didunia ini de- 

kekuasaan 'imperialismenja di Te 
rusan Suez adalah suatu usaha 

p.njai Dr. Sun Yat Sen jang te- 
h' berhasil menggugah - rakjat 

unyuk menarik kembali ,,garis Yiongkok utk menentang feoda- 

hidup imperialisme” itu. 
Oleh karena itu, Presiden 

mengandjurkan, diberikannja ban 
tuan sehebat-hebatnja kepada per 
djuangan rakjat Mesir melawan sak menantjapkan kekuasaannja 

agresi imperialisme dewasa ini di Tiongkok. 

isme jang telah lapuk itu dan 
embulatkan seluruh kekuatan 

evolusioner rakjat Tiongkok utk 
nenentang imperialisme jg Xen 

Sendjata Blok Sovjet 
Untuk Mesir Seharga   

,ngan2 dengan presiden Nasser, Burns menjatakan kejakinan- 
jnja bahwa tak ada alasan mengapa perundingan2 dengan Me 
(sir tidak dapat mentjapai penjelesaiannja. : 

Dalam suatu konperensi pers 
etapkan . sesuatu Polisi PBB) di Roma setelah me| malam Senin Burns mengatakan 

atjara tetap, tapi para P.M. meng ngadakan konsultasi dgn | bahwa penarikan kembali pasuk 

. membolehkan “didaratkannja pasu: 
kan-pasukan pilisi PBB didaerah 
jang kini berada dalam pengawa 

seperti tsh diatas tadi. 
Presiden Sukarno  menjata- 

kam, bahwa feodalisme jang ha- 
nja ingat akan kepentingan? di- 
in'a sendiri tak pernah berusa- 

ha untuk membendung bandjir 

ngan menarik suatu "garis hidup 
imperialisme” “dari. Barat ke 
Timur . melalui lautan Tengah, 
Terusan Suez, lautan Hindia,. 
|Selat Malaka sampai lautan Indo 

Tentang kebesaran almarhum 

Sun Yat Sen selandjutnja Presi- 
,aen mengemukakan betapa be- 

Var idee Dr. Sun almarhum, jang 
mendjalar terus dan meluas me- 

Iwa batas2 daerah Tiongkok, 

150.000:000 Pound ?! 
Untuk:Syria 20 Djuta ? —' Keterangan £um- 

.ber Resmi Inggeris 
MENURUT SUMBER2 resmi Inggeris malam Senin, te 

'ah diperoleh keterangan2 bahwa Mesir telah menerima dari 
negara2 biok Sovjet sendjata2 dan alat2 perlengkapan militer 

M
a
l
a
 

  

    hadapi 3 masalah penting . jang pemimpin Mesir di Kairo. Menu| an-pasukan Inggeris dan,Peran- sn pasukan-pasukan tentara kel “Ia “————  — - kan memasuki  kalbunja Bung set jg meliputi djumlah paling sedikit 150.000.000 pound 
harus mereka pertimbangkan : rut AFP, sebelum meneruskan pa dari wilajah Mesir Gaitu. pa dua negara itu. . $ : Lubis Tudah: Orarn 2 J Karno sendiri (tepuk tangan /s 2m suatu periode jang sedikit lebih kurang dari wak 

1. Masalah agressi terhada» perdjalanan ke Kairo, Hammer-| fi, ang Tongong sranga jang | Ja katakan, agaknja Jebih baik | aa mi $ 8 sg juh). tu setahun, demikian dikabarkan oleh Reuter. 
Mesir dan sumbangan jg dapat skioeld terlebih dulu singgah di ea 23 Pasi Said) buk Men da kalau pasukan2 PBB itu dipusat| gg , Pn, : : Menurut sumber tsb. Mesir te Gjadi intinja” jaitu tank T3t S: 
diberikan oleh pasukan polisi Napoli, untuk berunding dengan| rupakan suatu sjarat Ie Bana kan disuatu tempat bekas asra- Berkuasa Dapat Menghi- Presiden mengingatkan  akant jah menandatangani suatu per- lebih daripada 100 buah mobil . 
PBB. An Ie SEAL F Burns. 'Di Napoli, Hammar-| tudjuan Mesir terhadap ditem- ma2 angkatan perng Inggeris de Ai 8 5 pesan2 Dr. Sun jang antara lain, djandjian pembelian sendjata2 de berlapis badja, perlengkapan? ar 

“2. Keadaan di Aldjazairia se- skjoeld akan -berunding dengan' patkannja pasukan polisi “PBB Kat Ismailia, seberang sebelah t(amkan J Putih Dan Me anna: adanja i menbung pdalan ngan Tjekoslowakia pada musim tileri. kira2  sedjumlah saziara 
sudah Perantjis menangkap lima djenderat I'mari 'Martola dari Giwilajahnja. -. timur dari terusan: timur — dari “.. Ha " mutiak, tdp satu dengan Jang panas jbl. Dikatakan pula malam 400 dan 500 buah meriam dari 
orang pemimpin perdjoangan Al- 
djaziaria waktu mereka 

Finlandia, jang telah dianekat Te'npi kata Burns: selandjut- terusan Suez,' Sebagaimana dike mutihkan Jg Hitam 
lain harus bekerdjasama setjara 
damai, ialah apa jang disebut 

cosmopolitanisme. 

Senin itu bahwa alat2 Pena i kaliber, j ah sen- lok pelbagai kaliber, sedjumlah sen 

  

: - 1 an s £ x Hui 2 - 2 S | sedang mendjadi penasehat sekdi 5 nja, ia merasa ,,belum jakin bah tahui, 10 orang: penindjau wili-! : Hn Hara At pan militer -dari' negara2 Me pe AS 
Na ai 2 enas 1 Ion LAB . 5 : et : ang” peningjau aili-| Dr. Sur internasionalisme  dan| Sowiet seharga 20.000.000 pound Y p p 5 : terbang dari Marokko menudju mencensi soa , ian Y4 pasukan-pasukan  Inggeris ter dari organisasi pengawas sen : g 5 mendjauhkan diri dari penjakits Soe KENA aA Mangan Di erlengkapan termasuk randjau2 ke konperensi di Tanis. Seperti Mawi Soal? jang bertalian dan Perantjis jang kini mendu- ilestina teon | Pendjelasan Kol. Lubis3Mengenai Tidak | imorolitss Aa na Ta 

diketahui, pesawat terbang jang 
mereka tumpangi - disergap dan 
dipaksa mendarat oleh: pesawat2 
pemburu Perantjis. “ 

'enoan polisi PBB (Antara). duki suatu daerah Mesir akan 
  

5000 Serdadu Inggeris-Pe- 

tjatan sendjata di Palestina telah 
barangkat menudju ke Mesir, 
dan menurut Burns akan ditem- 
patkan di Kairo dan Port Said, 

Ditaatinja Perintah KSAD 
DALAM PENDJELASAN2 jang diterima olch harian2 

»Pedoman” dan ,,Indonesia Raya” dari kolonel Z. Lubis anta   Dan sesudah menjatakan ke- 
banggaannja atas berdirina kem 
bali bangsa2 Indonesia, India, 
"Mesir, Tiongkok dll.nja lagi, Pre 

man 100 buah tsmk ukuran Ian pesawat telegrap radio. 
menengah, telah dikirimkan ba  Selandjutnja sumber2 resmi Ing 
ru2 ini ke Syria. Selandiutnja ha geris tadi menjatakan pula, bah ' 
ri Senin itu sumber2 resmi Ing v5 negara2 blok Sowjet. djuga 

   

.. : x sikatakan kepergian ke-10 pe-. 4 aa 5 : : BAN anna AP geris tadi mentjatat alat2  PeT- kelah nee Kena Tan 

Masalah Hongaria rantjis Tewas: Waktu Ada- Jsisiw miiter P28 im ke Mera Jain dinjatakan, bahwa oleh karena sekarang orang2 jang | Siden memperingatkan akan sum fengkapan militer jane diduga te Ielah menjerahkan, kepada ang, 3. ana ONGaAn Lu . Ea sir telah mendapat tendi berkuasa dengan memakai kekuasaan mereka mudah sadja |PW Takjals Merdeks tuK berliah dikirimkan ke Mesir oleh aa Ka Seterusnja UP mengabarkan : dap persetudjuan 6 sama2 membantu semua bangsa perusak, 4 buah kapal penjapu 
bahwa pandangan umum menge 
nii masalah2 dunia — ditindjau 
dari sudut krisis di Timur Te- Pembersihan Terusan 

— kanjPenjerbuan P. Said 
Suez Baru Bisa Sele- 

dari pemerintah Mesir. Menurut 
as Oisndjunia, ke-10 penin- 

'au PBB itu telah berangkat de 

memutihkan jang hitam dan menghitamkan jang putih, maka 
diperiakan untuk menjampa'kan pendjelasan kepada masjara 
kat seluruhnja apa sebenarnja jang terdjadi berhuburg dengan 

bangsa jang hendak berdiri kem 
bali. 5 

Selandjutnja dengan diiringi te 

negara2 blok Sowjet. 2 3 
Menurut daftar tjatatan sum- randjau, sedjumlah antara 15 

ber2 resmi Inggeris tsb. pengiri- lan 20 buah kapal terpedo dan 
r 5 : , : 2 4 ae Aa Pan rp Ka kapal2 ketjil  lainnja. Sumber2.” NAAM : 1. n me sa 2 a : £ £ uk tangan jang gemuruh, Pre-|man perlengkapan militer kepada : : aan EA -$ ju Pata sai: Dias Tempo A3 Minggu : Satoe na Ll Ta Kardnn eneng jang dikeluarkan Penad dan berita beberapa korau Kden Na Nb 2 Mesir itu termasuk pula: paling tsb. tadi mengatakan pula, bhw 

si Asis-Alrika H. Tetapi India | Iiinkah mereka mengambil Bia. Kolonel Z. Lubis dalam pen- wa ia heran, bahwa sedangkan|sedikit SO buah pesawat pem- Paling sedikit sebuah, dan mung 
berpendapat bahwa Konperensi 
A-A belum lagi perlu, selam: 
PBB masih dapat menjelesaikan 
masalah tadi. Sebagaimana telah 
diwartakanjoleh kantorberits Me 

sir “Middle “East .News . Agen- 
cy” achir2 ini, pemerintah2 ne 

« "MENURUT MINGGUAN Miesir ,,Rosa al Yousef” hari 
Senin, djumiah anggota angkatan perang Inggris-Perantjis jang 
tewas atau juka2 dalam pertempuran2 di Port Said dan waktu 
didaraikan disana kurang-lebih ada 5.000 orang. Seterusnja 
mingguan tadi mengatakan bahwa kebanjakan dari majat ser - 
daduz Inggr.s-Peranijis dimakamkannja bukan di Port Said, ka 

- mela'ui .Semenandjung Sinai, 
'Hajeh. Mesir, jang kini diduduki 

. hari Selasa, 

dielasannja itu selandjutnja mene 

leh pasukan? tentara Israel” £ 
- Honel Lubis mendapat surat pang 

Rombongan pertama tiba gilan jang ditandatangani 
wzkil KSAD kolonel Gatot Su- 

Djuga Rusia 
Di-tjapSebagai 
#IA greasor 

yangkan, bahwa hari Rabu tang 

gal 7 Npember minggu jl. ko- 

oleh 

Dr. Sun menjatakan bahwa ke 
manusiaan ita hanja satu, teta 
pi diduni. ini masih ada kekua- 
Saan jgng hendak mengasingkan 
"660 djuta rakjat Tiongkok ma- 
suk ke PBB. 

hom jet LL. 28: 100 buah pesa Kin lebih, kapal selam buatan 
wat pemburu jet MIG: kira-kira negara blok Sovjet telah disarah' 
190 buah 'tenk2 ukuran mene- Kan kepada angkatan laut Mesir" 
ngah dan berat, termasuk dalam Sebelum ,,intervensi” Inggeris-Pe- inmlah ini .sedjumlah jg men Tantjis dilantjarkan atas Mesir. 

Jang? diserahkan kepada 

    

: 5 1 a kesulitan tempat dsb. , Dikab: 5 : Preside Sukarno kemudian | Aan s gara2 Arab sedang berunding/ TA Pp 2 ikabarkan oleh UP, diduga broto atas nama KSAD djende-l 1 ss sn An na ena Syria, menurut sumber di Kairo mr ie ketiga okinan Berita U.P. dari Port Said me Korban2 di Port Said:|rombongan pertama dari 2 ral major Harris Nasution Sa RakjotBandungAdjak mengandjurkan diadakannja ker Inggris tersebut. 
kemungkinan untuk mengadakan 
Konperens: Asi:-Afrika jl. 

Berita UP mengataka, bahwa 
PM Nehru: Senin sebelum kon 
perensi. 4 PM dimulai menerang 
kan . dilapangan-terbang Delhi 
(ia tiba dari Calcutta), bahwa wal 
laupun. selama 24. diam belaka 
ngan ini telah diterims laporan 

“laporan baik dari Timur Tengah. 
.hamun bahaja perang masih te 

ngatakan bahwa 2 .orang warta- 
wan asing, jakni wartawan Ame- 
rika David Seymour dari "Mag- 
num Photos” dan wartawan Pe 
rantjis Jean Roy dari 
Match”, telah tewas hari Minggu 
jl. waktu mereka nekat hendak 
melintasi daerah jang tak ber- 
tuan, antara pasukan?  Inggris- 
Perantjis dan pasukan2 Mesir. 

    
   

   

"Paris |- 

Majat jg diangkut ke 1 
rumah-sakit sadja . ada 
2.090. : 

Wartawan k-b. Inggris "Reu- 
ter" Seaghan Maynes mewarta- 
xan bahwa menurut keterangan 
komandan Inggris di Port Said 
malam Minggu ji, rakjat Mesir 
jang djadi korban di Port - Said 
(sebagai akibat pemboman2 atas 

pasu- 
kan polisi PBB akan tiba dila- 
pangan terbang” internasional 
Kairo hari Selasa untuk terus 
dengan segera dikirimkan kedae- 
rah terusan Suez. 

Sumber2 jang mengetahui men 
duga, mungkin pula pada waktu 
jang sama pasukan? polisi PBB ' 
ang pertama tiba itu akan me-! 
ngambil oper Port Said dari 

un- 
tuk dalang ke MBAD djam 

13.00. Akan tetapi karena kztika 
. Bantu#Mesir Dan 

itu kolonel Lubis telah mempu- 
njai atjara sendiri terlebih dzhu 
lu, maka sebelum djam 13.06 te 
lah diberitahukannja dgn telpon 
kepada kolonel Gatot..Subroto, 
bhw dia tidak bisa memenuhi 
panggilan itu dan meminta supa 

telah dilangsungkan 2 rapat rak 

pagi diselenggarakan oleh Panitia 

Hongaria 
HARI Minggu jbi. di Bandung 

sasa jaitu pagi2 dar sore dilapa- 
ngan Merdeka, depan Balai Kota 
besar Bandung. Rapat raksasa 

Solidariteit Perdjuangan Mesir, 

djas'ma internasional jang erai 
1ntrk menumbangkan  imperi- 

alisme jang bersifat internasional 
pula itu. 
Demikianlah pokok2 pidato 

sambutan Presiden Sukarno pada 
malam peringatan hari lahir ke- 
90 Dr. Sun Yat Sen Senin ma 
lam iano ditutup -dengan pernja 
taan bengga dapat berkawa, dani 
bersaudara dengan isteri Dr. 

djuang revolusioner dalam meng- 
hadapi . feodalisme di Tiongkok 
dan imperialisme serta kolonialis- 

Dalam pada itu menurut sum 
ber2 resmi Inggris tadi, perleng- 

Pn nana 2 7 . kapan2 militer dari negara2 blok 
A Merag uik tergulingnja dinasti Sovjet jang diduga telah dikirim 
2 Hua Chen k : kan ke Syria adalah: paling sedi 

uang Chen kemukakan beta- kit 100 buah tank ukuran mene- 
pa besar pengaruh San Min Tju ngah dan 100 buah mobil2 ber 
1 dalam usaha revolusi demokra- Japis badja, antara 50 dan 190 
si Tiongkok dan dalam hubungan buah sendjata2 jang dapat diken 
'ni hasil2 gemilang jang ditjapai dalikan dan paling sedikit 499 
Tiongkok sampai saat ini. aa 3 : ia di 1 Sa | £ : z buah-sendjata2- meriam dari -pel 

tap TA Ka Gani me- b Kedua Ja menero Ms Sah Gan ar Pata Inggeris-Perantjis dan diundurkan higega, esok pe pe muuraa ne .. we Me aga ae Perlu didjelaskan, bahwa lapo- bagai Lana besarnja. Selera BIA 
ngen3i Kabar W: i Sov-: fbos garis erantjis denga , 1S- , “ Isemenandj inai. i K E 3 Tk ik int entjela la Seruan .. 31K arwah 53 : san era PN RA Tantan Bni han peta saa Matan Ie mempan Pa Mena" sada kereta oh nandjung Sinai dari pasukan ung sikap pemerintah mentjelal Te? nan REI! Hidnp Boru. ran-laporan mengenai beberapa dikatakan pula“bahwa sedjumlah 

  

pasukan Israel.“ Setelah" itu" pasu- 

: : « 

dan mengutuk 

  

tindakan agressi 
kan : 5 : N 5 7 4 1 5 "tk ar - 5 peristiwa hidup Dr. Sun djuga besar perlengkapan? militer” ri 

an Bana s Pa aa Tamora Pn ana ag aa can luka2.” Seba- Jkan-pasukan polisi PBB itu akan ' Pe Manna Ibn Ram aa Hingga - Aw Na Haiakan Bleh bekas mean ngan, termasuk amunisi dan, rar, 
Pa erna Pena en telah Naniha Kanan? asin di Cs Mn Ba An bit Sanehaja disepandjang Ke Apat tu diad Indonesia” Bana an nja pribadi, Lim Kuo Sin jang dar telah dikirimkan kepada Sy- 

Peak aa DANA og an ge :£ #jdi Cyprus mengataran ahwa |garis jg ditentukan berd Ia | Pada rapat umum ita diada- sia : Pn perk : Ti aa $ 
mungkinannja besar bahwa siapal untuk mengadakan hubungan de Hg : . ian an En ArKaN Ikan pombakaran orang2an jan Pidato Dutabesar R.R.T. | kini mendjadi buruh mesin pada £ nya pun p ngan pihak Mesir. Waktu serda penduduk sipil Port Said jang lhtas perdjandjian penghentian 2 pan 8 yang dil. Lebih landjut sumber-sumber diuga akan vergi kesan, (Ti 
mur Tengah). Nehru tiba dgn SI 
sawat terbano- bersama PM Ali 
Sastroamidjojo. (Antara) 

Komunike bersama 4 per 
6 dana menteri. , 
Setelah berachir sidang perta- 

ma dari Konnerensi para P.M. 
Indonesia, India. .Rirma dan Cev 
lon di New Pelhi Senen, dikeluar 
kan. sebuah komunike jang me- 

du2 Mesir melihat jeep militer 
tsb. tadi, tanpa diberitahu siapa 
siapa jang mengendarainja, me 
reka melepaskan tembaksn2. de 
ngan akibit tsb. diatas tadi. 

Seruan Buruh 
Arab: : 

tewas ,,ada kira-kira 100 orang” 
dan menurut nerdana menteri 
Perantjis ,,kire kira 10: orang.” 
Sementara itu direktur rumah-, 

akit pemerintah Mesir di Port 
11, Dr. Ezoddin Hesny, mene- 
angkan kepada pers bahwa djum 

lah maj.t orang “orang Mesir 
onduduk Port Said jang diang- 

kut- kerumahsakitnja sadja ada 

embak menembak tahun 1949. | 

diri dari 150 orang. 

wa kira-kira 150 orang dari 
Denemarka, Norwegia dan  Ko- 
lumbia diduga hari Selasa pagi 
sudah tiba di Kairo. Mereka itu j 
akan merupakan pasukan pelo-j 

Rombo: ngan pertama Ae 

Berita Reuter mengatakan bah' 

| 
| 
| i 

| Rapat ini antara lain dihadliri 
oleh D.N, Aidit (PKI). 

beri nama Eden dan Molilet. 

Rapat raksasa pada hari sore- 

Dutabesar RRT untuk Indone- 
sia, Huang Chen, dalam pidato 
sambutannia menguraikan djasa? 

verusahaan Nijo Peng Long | 2 : 3 2 
Djakarta. Lim pernah  mendjadi 7esmi Inggris '— tadi menjatakan 

pengawal pribadi Dr. Sun di bahwa ntereka belum dapat me-   Dr. Sun Yat Sen sebagai" pe-   nia diselenggarakan oleh Panitia 
Penjokong Perdjoangan  Rakjat 
Mesir dan Hongaria. Djuga dlm 
rapat ini diambil sebuah resolusi 

'jang mengutuk agressor Inggris, 
Perantjis dan Israel, tapi ditam- 

tahun? 1917—1922. (Antara) Inegaskan berita2 ttg telah tibanja 
z baru2 ini di Syria pesawat2 ter- 

  

Guru Kena 

Ribu Musid Terlantar 

Pakal 15 
bang Sowjet. Menurut sumber2. 
tsb., masih tetap mungkin -bah- 
wa berita-berita itu benar. 

Sekitar barisan sukarela - 
Soviet. 

O niatakan bahwa para P.M. telah kira2. 2.000. hi memenuhi|20r dari pasukan polisi PBB. bah dengan pengutukan terhadap 1 24 7 : Dinjatakan pula oleh sumber2 : 
F merundinskan keadaan interna- Se t Mini ee T h- LA an ingga Et Tg Mereka itu akan berangkat dari | agressor imperialis Komunis Rus- 3007 GurufSek olah. Rakjat Pi Djakarta Barat resmi tsb., bahwa hingga kini be 

sicnal. lebih ch i tetes pja anans- segala ruangan pasi€n, masijid, |, : t rbuannja diwilaiah a lam ada bukti2 jang menjatakan | sicnal. lebih chusus keadaan di|?2 2 : 5 f Napels dengan pesawat terbang : MEA Be J Kanan j i Asia Rorat (Timur Tencah) danlpum' “Djaagan Sampai 5:72 dan halaman rumah sa aa gsi penerb el Hongaria. Diserukan supaja rak- Adakan Pemogokan adanja pasukan2 barisan sukarela 
Hongaria”. : Selasa diadakan si- p £ Pp kit. Belum dikethui berapa djum Nan Menu bea pangan Swis. | jat Asia-Afrika dan negara2 PERSATUAN GURU Republik indonesia” Pusat hari Sovjet di Mesir sedjak dimulai 

dang lagi. : Djatah Ke Tangan ah jang tidak diangkut kerumah Sjarat2 Nasser kepada! lainnja jang  tjinta damai dan TAN AN Mann - sOperasi2” militer bulan jang 
Atjara jang ditetapkan tidak 

ada, tapi menurut keterangan jg 
dineroleh wartawan ,,Reuter”, kel 
cmnat P.M.. hendak  merunding 
an 5 pokok penting:,1. Keadaan | 
di Timur Tengah: 2. Perkemba- 
neon di Hongaria: 3. Keadaan di 

. Afrika Utara, chususnja jang ber 
tafian denvan, Aldjazairia, 4. Ke 
adaan internasional pada umum-| 
nja 

  

, Agressor 
| RADIO MOSKOW hari Ming 
gu jl, telah menjiarkan seruan 
dari Imad Aziz, seorang anggota 
delegasi Arab jang sedang me- 

  
| 

ngundjungi URSS, dalam mana 
diserukan supaja bangsa. Arab 

djangan mengirimkan minjak-ta- 

dan hahaja perang dunia. Jen ena nga Denada 'negara2 agressif”, djuga tidak 

-akit ataupun masih tertimbun di 
bawah reruntuhan2 rumah2. Se- 
bagaai mana “diwartakan oleh: 
wartawan Reuter, . ,,perkampu- 
ngan tempat tinggal rakjat boleh 
dikatakan telah disamararakan 
dengan tanah”. : 

Pembersihan kembali Te 
rusan Suez bisa selesai 
dalam 4 — 8 minggu, 
kata M. Yunis. 

Hammarskjoeld. 
Menurut Reuter, pemimpin Me 

sir merasa bahwa mereka kini 
sedang melakukan  perdjuangan 
politiknfa jg besar berkenaan de- | 
1gan akan tibanja pasukan2 po- | 
Isi PBB itu. Sementara itu sum 
ber-sumber diplomatik mengata- 
kan, bahwa rresiden Nasser dim 
perundingan2-nja dengan Dag 
Hammarskjoeld,. sekretaris djen- 

  

ri Kemis djam 08.00 pagi. Ko- 
lonel Gatot Subroto meluluskan 

permintaan kglonel Zulkifli Lu- 

bis ini. Pagi hari Kemis kolonel 
Zu'kifli Lubis harus pergi mengu 
rus perobatan dan pada diam 
kl. 067.45 ditelponkan pada ko- 

tjinta demokrasi membantu rak- 
jat Mesir dan rakjat Hongaria 
baik moreel maupun  materieel: 
mendesak supaja tentara Inggris, 
Perantjis dan Israel dan tentara 
Komunis Russja ditarik dari wi- 
lajah Mesir dan Hongaria menu- 
rut putusan PBB: menjokong 
pendirian sehat dan objektif se- 
bagian besar anggota parlemen 
jang progressif jang mentjap Ko- 

gian-barat untuk menghentikan 

»Antara” dari Kepala Djawatan 
ya, A. Zachri. 

Perintah untuk menghentikan 
aksi mogok itu dikeluarkan sete- 
lah hari Senin diadakan perte- 
muan segi-tiga antara Djawatan 

Senin telah memerintahkan para guru2 S.R. di Djakarta ba 

0-11 dilakukannja dan masuk bekerdja atau mengadjar 
Seperti biasa. Demikian menurut 

pemogokan jang sedjak tgl. 
lagi 

keterangan jang diperoleh 
PPK Kotapradja Djakarta Ra 

utama bagi pihak para guru, 
jaitu dimabilnja tindakan pena- 
hanan atas diri orang jg telah 
memukul dan atau  mengerojok 
guru S.R. tersebut, 

jalu. Tetapi sumber2 tadi menja 
takan bahwa sebelum “dimulainja 
«.Gperasi2” Inggris-Perantjis itu, 
telah ada di Mesir lebih dari 
1.009 orang tehnisi dan instruk- 
tur2 dari negara2 blok Soviet. 

Menurut keterangan resmi. Ing 
geris,.kira2 300 orang tehnisi da 

ri Uni Sowjet dan Tjekosldwa- 2 

kia telah ada di Mesir tak !ama 
sete'ah ,,intervensi” Inggeris-Pe 

3. Kemunekinan untuk mengadaj ngaikata i ih me- 5 ga ak Tina P.P.K. Kotapradja, Polisi — dan D dania intah rantjis di daerah terusan Suez. kan Konrerensi Asia-Afrik i.| andaikata itu . berarti ea Dalam pada itu wakil direktur tera! PBB, mengemukakan sjarat lonel Gatot Subroto, bahwa Oa kena apn sebagai -agressor: | )Anr af ja, 1 T engan adanja perintah meng: : z. 
e 2 PM Madu: mma sar ledakkan bangun2-an industri mi- Badan Kekuasaan Terusan Suez 'sjarat sebagai Desi , mungkin terlambat datang K17e-| mendesak pemerintah agar men- aa P usat, Aa Pan hentikan mogok mengadjar itu, Ta rata Sumber2 | resngi : 

nia bagi Konp. A-A IL njak-tanah. Mesir, Kol. Mahmud Yunis, me| 4 Penarikan kembali dengan na pergi menguyis perobatan ini. Hap setiara tegas imperialis Ko- -. Pt 2 Tn Ta 3 sa ba Ta NN - di 2 2 K ama sedjumiah2 

P.M. Rirma U Ba Swe-menga| |. ia “Hadi Tan PO dalam tanja-djawab den (eceran dan effektif pasukan? Ing Dk i hari Ke-|munis Russia sebagai agressor ea A3 PA Man PAN AA Me ana jat didae-|ahli-ahli Sowjet tsb. bekerdja 
.tekan hahwa menurut pendanat-| Isi seruan Imad Aziz tadi da mingguan Mesir ,,Rosa al Yous- Pe ANN Na Ma Dat dneduh Kemudian" pada pagi hari Ke- Keteua Gadakannja terhadap rak-| mengakibatkan terdjadinja “Irah Djakarta bagian-barat jang (sebagai anak buah pesawat-nesa nina Spul ANANNNN int. .belu lam garis2 besarnja sama dengan «sf” hari Senen bhw untuk mem Tn Ssid: mis tgl. 8 Nopember itu djuga et Mangirta mogok tersebut. sedjak tgl. 9-11 jl. tidak dapat (wat terbang dan ahli2 mekanik.    

    

  

('ha waktunja untak 
: Konrerensi Asi 

   

nlresolusi Gabungar Serikat2 Bu 
Iruh Arab jang disetudjui sesu- 

bersihkan kembali Terusan Suez 
dari segala rintangan, hingga da- 2. Penarikan kembali pasuk- 

telpon kol: Zulkifli Lubis diru 
mah diputuskan (kemudian ter ' Pada rapat umum ini Kjai Isa   Menurut keterangan itu selan- 

  

beladjar, mulai hari Senin atau (Antara).   Paha” mao PPU i s : : 1 : ..m 6 UI e £ 5 : tak Es 2 gi| Selasa seluruhnja diharapkan su- 
ns' masalah Timur Tengah. PRB/| Gah Inggris-Perantjis mulai ME- pat dipakai lagi untuk lalu-lintas| n2 Israel dari semenandjung Si njata aras perintah dari stafnja Anshary djuga ikut Papan Ia Ta 5 pa Na ai dah “akan bisa beladjar seperti Karena Tekanan 
sekarang memikul tanggung di»| ngirimkan pasukan2 ke Cyprus bejajaran, dibutuhkan waktu an- |nai hingga kebelakang garis de KSAD) dan' ketika kl. djam|memberi peringatan akan kemung'tiga itu tela “eat Pan SN tanggur 7 Na .. Dl guna menjerbu Mesir. Resolusi jtara 4 sampai 8 minggu — ter-|narkasi Isracl-Mesir tahun 1949: 10.30 hendak menelpon kol. Gal kinan masuknja Tentara Komu- njelesaian jang memuaskan ter Ka Blanja Kelibdtn. Pakt (Baghdad 9 

pn Me Bir ma. Sa ah. ini mende K supala buruh mi- gantung dari muatan apa jang di 2 Pengusahaan terusan Snez tot, maka ternjata telpor sudah piS di Indonesia. (Antara) Menurut keterangan? jang di $ s9 

50.000 “Ijadas  |ajaktanah dinegara2 Arab menja a okut oleh kapal2. Meh Mane tidak djalan lagi dan tjaranja mel , gol Maka Inggeris Fetudjui 

  

ngan Sovjet 

Ikut Pertahankan Mesir 

    

'bot instalasi2 minjak kepunjaan 
modal Barat. 

| Imam Aziz seterusnja menga- 

Daftarkan” Diri Untuk! takan bahwa .sekarang tiba saat 
“nja jang akan menentukan kehi-, 

|dupan kita, saat jang akan me   
        

Sementara itu  djend. major 
Edison Burns, komandan polisi 
PBB jang akan ditempatkan di 
Timur Tengah, menerangkan ke 
pada wartawan UP hari Minggu 

rusan Suez tak akan boleh Ii bu 

4. Mesir tidak akan memper- 
snankan pembersihan dan per- 
saikan terusan Suez sebelum pa 
'ukan2 asing jang terachir me- 

mutuskan hubungan elpon ini 
menundjukkan tjara2 jang sangat 
mentjurigakan dan ada. maksud 
jang tidak baik. Kurang lebih Ie   
8 Nopember ftu kol. Gatot Su 

Dalam pertemuan dengan ko- 

Keadaan Dim Angka. 
wat diam 2140 hari Kemb tgl GSMNm Darat Berbahaja | 

peroleh ,,Antara”, mogoknja gu- 
ru-guru S.R. di Djakarta bagian- 
barat itu ialah akibat dipukulnja/ 
Jikrojoknja seorang guru CR. 
Lematang”, oleh seorang ber- 
nama Harun dan kawan2nja. Ps 

orang murid dari keluarga Ha- 

Cease Fire? 
SUMBER2 pemerintah Inggris 

hari Senen mengatakan bahwa te 
kanan dari negara2 Pakt Baghdad 

: Ang Ta MA ah. 2 Arab 11 «di. T hwa fninggalkan bumi Mesir, dit Ii oleh Let. p : « Imukulan/pengrojokan — terhadap jah jang merupakan alasan jang 

DUTABESAR Mesir antuk Uni Aa bidan bebas Na mania aa ali aa 5 Sotelakada penarikaa ken PA eat daan MANA KolP emerintah Djangan (Djadi Penonton S4 curu itu terdiadi pada tel. 9 Nop, (terbesar mengapa Inggris menjer 
, Sovjet Muhammad al Kony, meng| pas” Diserukannja kepada bu- bemin yedan djawab atas pembu-|rali seluruhnja pasukan2 ' Ing- lonel Zulkifli Lubis. dja — Seruan Sjarif, Usman Ketua Seksi Jii S.R. ,,Lematang”, jang meng- aa ae nm tembak me- 
2 Paman Sene Ma we ruh minjak di Dhahran: (S'udi, k 5 kembali Terusan Suez bag. |geris, Perantjis dan Israel, pa- Sebelum ini, maka anak kol.“ : P hi DPR skibatkan guru itu - mendapat Mani Ka Ta 'Negara2 Pa- 
:: ngga kini sudah ada lebih dari Arabia) dan buruh di Kuwait, Saan 5 Ba en tabur Ktkan . polisi “nteenesionet MPPB) Sapari telah mentjari#jari ajah ertahanan luka2, djatuh pingsan dan di - » Irak, Turki dan Iran ada- 
, 20.000 “anggota tiadangan angka Agan, Bahrain, Basr:h. Kirkuk pelajaran. Diterangkannja bahwa| Ca dirindahkan dari daerah nia jang oleh keluarganja dirasal '”'.pIPALAM LAPANGAN politik dan masjarakat, pergo | rawat dirumah sakit. ah negara2 jang dengan kuat 

ka ponakan pena Menbaei | Cm, Syiti, Libanon dan Litia..ia Hanja akan 98 BI sat Sai omwap Snor, kagaris Datuk kan telah hilang di Djakarta ssljakan2 dan pertentangan2 tumbuh dengan tidak berhenti2nja | Sebab2 guru itu sampai dipu- Ba maa Tes: "f3 
: Lag Kerana aa pasukan 5 an aa Aumisia. : ana ag Mena jari Na Mesir-Israel (Antara). : 3 ata H5 nasa mentjari bentuk baru jang lebih sempurna. Tetapi pergolakan2 Mn 5 menurut  ketera-|j entian tebih ak Mena nan da 

? sukarela ak Mesir m ja. melaksanakan keputusan2 Ga ehaduini menjatakan bahwa Te An Ou ' Bandung. kai Gan pertentangan2 dalam Angkatan Perang berarti keruntuhan ngan, ia - PN Na guru Isir itu. Inggris ternjata terpaksa 
: um Permintaa bunga, Serikat2 Buruh Arab 'is.! dan kehantjuran. Demikian ketua seksi Pertahanan Pariemen | dianggap telah ' memuku Se-Iharus memperhatikan pandangan 

ka itu sudah diteruskan kepeme- | disiark ppm 
/        

    
um- | Suara Arab” (di Kairo) 

Ep 

disiarkan melalui tiorong Redio 
1 pada      1 November il. (Antara) 

ka kembali, selama masih “ada 
pasukan2 asing diwilajah. Mesir. 

  

    
an tersebut tadi. 

   

  

AP-nja Krn Krisis Timur Tngh. 

| Dibuka Dan 

Sidang” onstituante Jg 
Paling Tjepat Dalam 

Ibnel Gatot dan let. kol. Kretar- 
to maka kolonel Lubis telah 

pula. untuk meneruskan pengje- 
lasan2 kolonel Lubis ini kepada 

Keterangan ini diberikannja 
berhubung rangkaian kedjadian2 

bahwa keadaan dalam angkatan 
darat tjukup berbahaja. Pemerin 

Sjarif Usman mengachiri keterangannja kepada pers hari Senin. 
tjahan jang mungkin meruntuh- 
kan, setidak-tidaknja ' melemah: 

muntjak dan keadaan: dalam ne 
gara serba tidak stabil, “dimana 

run: kabarnja murid itu dipukul 
karena tidak turut perintah guru. 

tjabang Djakarta bagian-barat II 
menganggap peristiwa itu seba-   pandangan negara2 tsb: Menurut ' 

sumber Inggris tadi, Pakt Bagh- 
dad adalah ,,saka guru utama 

5 TN ON B Be : : 1 i 5 2 Tar $ 2 1 ita. & 2 rdjadinja | is di Ti Tengah” : Nana | . riemberikan  pendjelasan2.. ten-|dalam angkatan darat disaat be-|kan angkatan darat kita. Kead Berhubung dengan terdjadinja | Inggris mur Tengah”. Demi 
A SM gkinA S mn Tunda Penguran gan Djum D tutup... tong segala matjam hal, dan |likangan Hi jang .menurut Sjajan ini djustru terdjadi, pada saat|pengrojokan, jang berakibat se-|kian dikabarkan oleh Renter. 

8 4 INA RR RAA GTA 3 . kolonel Gstot  menjanggupkan (rif Usman memberikan kenjataan, .tingan dunia sedang me-Jperti diterangkan diatas, PGRI 
Voroshilcv Kpd 

. : 5 L TA 6 £ 
aanenase satin 3 Mae Ba ab Map sig : : : tah djangan djadi penonton sa- kekuatan angkatan darat sanga. si hinaan  terhada Rad a Su ud 
PEMERINTAH. gkin (kementerian pertahanan A.S.) Pada waktu ini bukanlah Sediarah ISAD Nasution. Kolonel Gatot dja dalam hal. ini,.karena per-|dibutuhi untuk keselamatin ne PA Oa husna dan Le J Kan " 

r akan menunda “pengurangan2 telah merentjanakan "untuk mengu | waktunja untuk ' mengumumkan memin.a kepada kolonel Lubis|soalan itu akan meliputi bagian| gara. Demikian Sjarif Usman. nanja mengadjukan “protes keras c “ Bangsa Arab. 
djumlah keanggautaan angka    tan 

  

   

    

  

rangi djumlah Anggaran Belan- perubahan2 jang menurun dalam SIDANG Konstituante Minggu "2 menuliskan pendjelasan2 besar dari negira kita. Persoalan Setelah berseru supaja peme ggaw G : Ni 1 : 2 : : : 2 LA 2 an 13 ta mengambil sikap melakukan AkanfLakukanSegols 
ja, ki 3 krisis dia untuk .S. de- |kekuatan angkatan perang A.S.”. 213 1 “ang harus disampaikannja 'itu,|ini adalah soal nasional. Demi-|rintah djangan djadi. penonton Ser Ta 5 5 

3 Tan Tag ikian di" 2 aa Pa AA kata pembesar tadi menambah- La an aa uan la- Hal ini disanggipkan oleh olo- kian Sjarif Usman. 1 dengan menjerahkan  penjelesai mogok tidak Tan an Usaha Untuk Basmi ata Ie nk Pa : : kan. Maksud penundaan itu adas POran D aa : “sfasan!, Diterangkannja lebih landjut,lannja kepada pertumbuhan kea-persoalan itu belum diselesaika 3 katakan oleh s g pembesar padjak jang akan dimulai tgl. 1 kan. Maksua per 1 “@- |rantjangan peraturan pemilihannel Lulis dan surat pendjelasan | & hwa angkatan darat adalah pol d adja, Usman menjatakan sebagaimana mestinja. . Agresi 5 
tertinggi pada kementerian perta- Djuli tahun depan. Hal itu akanllah, demikian dikatakan seterus- ketua dan wakil ketua Konsti- nia itu akan disusulkannja kemuf sengi mebel Wantaan evolusi Pn epuika Who nu Log Ha mengambil bagian F 
hanan A.S. malam Senin. Dite- berarti pengurangan djumlah ang |yja, untuk mendjaga  timbulnja |tuante berlaiksung dalam waktu dian. « kita, jang penting gekali fanksi- at harus diselamatkan diri per giga #kitanoyak itu berdjumlah vjet Kantin Uni S0 Na ni rangkan olehnja, anggaran belan- pengaruh psychologis jg buruk (record, jaitu .30 detik. Ketua se nja dalam menjelamatkan Re-|tentangan2 dan keruntuhan, de- 2 Mi SOviek, “ebi 
da jang akan diadjukan kepada 
Congress dalam bulan Djanuari 
tahun depan mungkin akan mea- 

gauta angkatan perang A.S. an- 
tara 112.900 dan 168.000 orang. 
Pengurangan2 itu lebih ditudju- 
Ikan kepada angkatan darat dari 

pada negara2 sahabat A.S. dise- 
berang lautan. ' 

Tak ada penambahan pada 

mentara Sjech Sulaiman Arrasuly 
jang memimpin rapat itu hanja 
menerangkan, bahwa sidang di-   Maka kolonel Gatot dan Iet. 

k»!. Kretarto barangkatlah kem 
bali ke MBAD. 

publik Indonesia. Tapi disaat jg 
achir ini, Usma, melihat nama 
nama 7 orang opsir tinggi angka   mi keselamatan negara. Piasam 

Djokja jang berisi ,.resep” persi 
tuan” 'dalam AP, sudah pernah 

Lk, 300 orang. (Antara) 

  

djadi dalam masjarakat kita. Se 

ment Voroshilov. telah menjam- 
paikan sebuah pesanan kepada ' 
Radja Sw'ud darisSaudi Arabia,   5 “ : 5 , , : : , : 4 K “Idalam mana Voroshilov mentat | teeraekanga Belati and. Da angkatan perang A.S., kata 'pem- hadliri oleh 420 anggota dan oleh « , 4», di “sekali keli-|tan darat jang dikatakannja ter| menjelematkan AP dari bahaja j. IN daan bot , $ : henjata 

Pe Ma aan . peak Pena meganten perang Daan bai, jang seterusnja Ha karena ia merasa badannja tidak ra : Aa na 2 2 sangkut Uhlaan keteganga da- Pperpetjahan dan keruntuhan. Apa ag Peranan begini, mah se kan kejakinannja bahwa 'bangsa 
Ka Per ank 0 Aang nat. diukkan bahwa kekuatan A.P. enak, maka sidang itu ditutup utk bitan gerak-gerik jang tidak san ngkatan darat, jaitu " Kollkah resep jang mustadjab ini ti Sak akan .da hal2 jang mentje| Arab ,,akan melakukan segala 
terdiri dari 2.800.000 orang dari | , 3 : Ag an . ta aa In lah dibuka lagi tanggal 13 Nop. diam tin didepan rumah kolonel Zul- Z. Lama Kol Kana firata Hak dapat ipata! "Ao Gama mmaskan. Tetapi keadaan akan usaha guna mengachiri agresi”, 
angkatan darat, laut, udara dan| Menurut pembesar tertinggi Han ha NN h alah Ok : kifli Lubis dan djuga di MBAD| menggala, Kol. Sapari, Oversteltah dan AD untuk menielamat- berbahaja, djika angkatan perong Demikianlah menurut  kantor- 
marine. Ia katakan seterusnja,|A.S. tersebut, penundaan rentja- | 2.800. ph in nia aa | elihatan gerak-gerik jang lain Chandra Hasan, Overste Pringal kan AD sendiri? tanja Sjarif Us sudah terseret terombang-ambing berita Soviet ,,Tass”. Pesan tsb. 
bahwa suatu keputusan mengenai|na pengurangan kekuatan djum- Janggapta AP, A.S. itu akan men “para anggota belum sempat dari biasa, seperti adanja ang- di, Overste Kamal Idris dan Mal man. oleh pergolakan2 politik atas tadi disampaikan bertalian dgn. 
hal itu belum dibuat dan mung-f'ah anggauta A.P. A.S. itu me- |djadi 50.000 orang dibawah djum srengeluarkan pendapatnja ketika gsta2 CPM di MBAD. jor Suwarto. Angkatan darat adalah alat un mentjoba merantjah kelapangan Hari Nasional Saudi Arabia. Se 
kin tidak dalam waktu 30 harilrupakan suatu "tanda kebidjak- |lah jang dikehendaki itu apabila palu sudah diketokkan. Karena Djika pemerintih tetap dfadi 'gkat: are : terusnja Voroshilov  menjatakan 
ig akan datang ini. 

Menurut pembesar gadi, sebe- 

|sanaan” dalam menghadap situa- 
|si dunia dewasa ini, baik ditin 
djau dari segi pandangan militer 

Congress memutuskan untuk, me- para anggota masih mlongo, ma 

neruskan pengurangan2 anggaran ka sekretaris sementara Akup Gu 
belandja untuk A.P, ita pada. langge mengulangi lagi     lum ada maksug itu Pentagon 

  

maupun politik internasional, imusim semi atau panas jad, ketua sementara tadi, 
# 

utjapan 

Demikian pendjelasan jang di 
|terima oleh harian ,,Pedoman” 

lonel Z, Lubis sendiri, 
dan Indonesia Raya” dari ko- gieh Us 

penonton atau tidak mampu me 
ngatasi soal ini, dichawatirkan 

  

tuk menegakkan negara, jang ti-   dak boleh terseret dan terom- 
po'itik. Demikian Sjarif Usman 
! Ha harapannja agar h 1 s3 
jang mengachiri pannja ag ubungan per keterangannja gahabatan jang ada antara kedua 

man bahwa ketegangan bang-ambing oleh pertentangan2 den utjapan seperti tsb diatas. negara akan terus berkembang. 
ini akan berobah mendjadi perpe'politik dan pergol.kan2 jang ter (Antara), 

Mean maaha wa ia (Antar 2), : z



   

    

     
     

    
   
   
   

   
    

    

    

   

.. Dengan djalan ini kami : 
fjapkan diperbanjak terima 
tas segada sumbangan, 
cel 

kami terima diwaktu pernikahan 
:U aja anak kami: : 

Rr. SOENARTI - SUNANDAR - 
dengan 

R. HARTONO - HARDJO- 
« SUKARTO 

rang). 

cel maupun materieel, jang telah f 

| 'pada tgl. 3/4 Nopember 1956, 
“die Djalan Ardjuna 74 (Sema- 

M. SOENANDAR| 

(Radto-8ervice Sampoerna| 
2. Djl. Gadjah Mada 19A 

Semarang. , 2s 

at u-Ev
eready

| — 

      

paruh, RADIO Type W 216 
510K Besar — Tahan palin 1 paling      

     

  

2 “9 

Selalu dapat beli di: dengan 

   

'BUKA dj. 9— 2 siang. 
.. Minggu tutup.     

  

      et 
  

   
   

Sta maniak maa aunaethe na ana " 

  

(berusia 84 tahun) 
pada tgl: 7-11-1956. 

Hormat kami: i 
1. S. POERWOHARJONO, 
2, Zr. HUBERTA. | 

, 3. SAPARDI. 
4. SOEDARSONO., 

DJAM UTK. PESAN 
"Lux? Na ad” : 

"Rex? S1 ”Orion” z 9, —12,— 

    

     

   

     

   

            

    

   

      

   

    
     

  

   
   

    

                  

    

   

            

    

   

     

     
   
   

                    

    

  

    
       

      

     
     

   
   

MALAM PENGHABISAN : 
"REK IA 

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

(Color by de Luxe) 

TINGGAL INI & BESOK MLM: 
"ORION” 445-7.915 (17th) 
EXTRA: INI SORE DJAM 2.30 

Clark Gable - Lana Turner 
Victor Mature - L. Calhern 

"BETRAYED” 
Color (Widescreen) 

"LAK? 55 Tani Te Oa ATA ata 
EXTRA: SABAN SORE dj. 3.00 

(Widescreen) un 
Panlette Goddard in 

“SINS :0OE. JEZEREL" 
(Kedosaan Jezebel) 

Color by Ansco Color 

"GRES Sala Go Oa Ah 
Van Heflin - Ruth Hussey 

Lionel Barrymore in 
”TENNESSEE JOHNSON” 

GRAND” 5» 7-04 (17 th) 
(Widescreen) 

Umami - IL. Bono - S. Poniman 
"NASIB PENJANJP 

"ROYAL" 5- 7- O- (17th) 
” Moh Mochtar - Sofia 
"TERANG BULAN” 

TT. AWGopyr Baru) 

"INDRA" 4.457.915 (17 th) 
Noor - Daljit - Chitra 

"SAKHI HATIM” 
(Pahlawan Budiman) 

. Sebagian Berwarna — 
(Tekst Indonesia/Inggeris) 

INI DAN BESOK MALAM: 

  

  

  

  

IROXY” 5-72 9. (17 dh) 
cena 2 » Je SARKAR 

(Film India Tekst Indon.) 

”"DJAGALAN” 5.7.9. (seg. um.) 
| Yuk Lin - Li Yen Tsing 
"AYLOK LU LANG Ca 
(Fim T'kok 10075 Berwarna) 

Pakai Tekst Indonesia. 

Dari udjung ke-udjung tak pan- 
tang henti dipadjang dengan cli- 
Max dan Ketegangan setiap adeg- 
annja! -!! 

Panu pO Tp 4 
2 293 f f Ti 

3 

NE 

  

        

  

    

23 PAN 

    
       

  aa 

San Opa 
aa Tan 

Sang 2 
Ka Ba 
Iis penang, - 
Coxa Jon : 
Panu pa Pan AMS La 
Oia use , Gas Gungnga 

Ban PS 
INI MLM PREMIERE BESAR! 
“LUX” 5.697.009 9.00- (17 th.) 
Exira: SABAN SORE djam 3.00 

(WIBES CREEN) 

     

  

        
    

KEDOSAAN JEZEBEL) 
"lensed by TENAGA KITA Film, 

Kedatangan puteri Phoenesia ke 
regara Israel jang berlunturan 
Cosa dan kedjahatan dibalik ke- 

, “. 

tuhnja kedjajaan keradjaan Is- 

-pemberontakan2 seperti tumbuh- 
nja djamur di musim hudjan.... 

untuk menuntut kemerde- 
kaan negaranja..... « lepas dari 
genggaman radja jang tjuma me- 
muaskan gelora nafsunja !!! 
Saksikanlah bagaimana — rakjat 
djelata jang menderita karena 
hudjan tiada mendatang........ 
dan saksikan bagaimana mereka 
menahan dendam jang bernjala-| 
Nyala Ira en achirnja meletus 

dengan Isterij 

R.L. Margoprajogo : 

TEMPAT: 
M.—12— 

Gris - Indra - Royak: 10.—11— 

TINGGAL INI DAN BESOK 

“7 th) | 

      
        

    

   
   

  

II Apakah  Nionja 

          

     

Ann 
Tembakan Kana 

Untuk PERKREDITAN TEMBAKAU 
VORSTENLANDEN dan KROSOK dapat hubungan 

P.T. BANK NUSANTARA di 
1. Jogja: Djalan Tugu Kidul no. 27 

Solo: Djalan Slamet Rijadi no. 318 

Semarang, 10 November 1956. 

  

      
         

        
     

    

    
    
   

  

Direksi « 

  

     
    

IS BEAUTY 
&£ MODERN GOCELSE FORMULSE 
KALUNIA BEGALA OBAT KUAT. 

AH: : $ 
ALLANUY KADIOM TONIC PIL 

Baxtia si tg — Tanggung sem- 
BAE SERA penjakit seperti: Buah 

FP nghasa Aru UNG, Urat-sjaraf otak 

(Brain! Lemal- badan. Ini pil menam- 
bah darah, sumsum dan manik, baik 
buat orang jang bekerdja dikantor. 
Alasan penjakit: Badan lekas Ijapar 
makan tak hantjur, asring marah2, 
Kepala pusing, Kntjok, Linu2, muks 
putjat, Raki-tangan dingis sering semut 
cemutan, Mata kurang terang, penjaki 
Pikiran (genewen), sakit pinggang, djan 
tung berdebar2. 

ALLAHOO RADIUM TONIC PIL, Tanggung 

HEALTH 

tu 

4      
| 

  

Bust itu kita bikin 
100 pCt. berkasil 

KEK U DAR DO bOo1 Sis Mn aan Tua Li Rp. 305 
: « sSPOWDER ADJAIB” 

Bczecm, kadas, kudis adalah 
penjakit kulit jang berbahaja 
dan dapat merusak seluruh 
badan kita. Pakailah selalu 
sPowder Adjaib”. Obat Ini 
luar biasa mandjurnja. Da- 
lam tempo jang sesingkat2- 
nja segala matjam penjakit 
Eczeem, Kadas, Kudis ang 
berbahaja dapat disapu bersih 
sampai seakar-akarnja. Sega- 
la matjam Eczeem, Kadas, 
Panu, Kudis dll. jg telah lama 
tidak bisa sembuh dengan 
matjam2 obat jang lain. Insja 
Allah dgn Powder Adjaib 

1 akan baik kembali seperti 
biasa. Powder Adjaib adalah sata?-nja obat Eczeem. Kadas, Kudis 
jang terbaik. Tidak ada bandingannja diseluruh dunia. Tangguny 
garansi 100 pCt. Harga 1 botol Rp.15.— Bisa kirim seluruh 
Indonesia tambab ongkos kirim 10 pCt. 

segala Semir Rambet Hitam 
DIAMOND HAIRDYE. 
Harga per botol besar Rp. 13.-—- 
Harga per botol ketjl Ra. 19.— 

  

INi MALAM PENGHABISAN : | 

mewa, 

lang 
Tidak 

Sersir ini adalah pendapatan baru Isti 
ini semir jalah tidak panss. Dan 

gung tidak luntur. Garansi 100 pCi 
sda bandingan diselurub Dunis 

  
    

  

  

DIAMOND HAIRDYE 
Harga per botol besar 

Rp. 15,— 
Harga per botol ketjil 

Rp. 10,—     

I
n
 
t
a
r
o
 

   ATAS SEGALA 
MEI Ti MEWAAN 

najaotunag bgi 

  

  

  

BIG) KONAMED SADIK DBIONRI |I 
MEPRABON-KULOm.15/D-5010. ji 

. II br menderita pa LN y 17. : 
Kernjataan Terima Kasih II Ba : 3 8 

Kepada segenap Sdr2, kamijI datanglah pa an us asa, N : : i 
menghaturkan diperbanjak2 | $ Nj. GOUW-DYAMU . La AB I 8 & 

5 terima kasih atas kundjungan, |$ TJAP LAMPU : y | 5 
: bantuan, sumbangan dan per-) Ndak 20 Telf. 701 - sman Ma 

jaga atas wafatnja ajah | Su : Tn 3 

Da 2 Je LO San LA LA LL MAAN nya ang     

    
   

      

  

1 Lot Rp. 18.— 15 Rp. 11.— 
14 Rp. 6.— Trekkl, Porto Vrij. 
URUNOLPILL.: Tanggung baek 
untuk sakit kentjing darah, na- 
nah, sakit, peri, pedes Rp. 20,— 
3 Rp. 57.— CERENOLPIL- 
LEN: Sakit (SYPHILLIS), da- 
rah kotor luka2 keluar bisul ke- 

tjil, gatel makan ini obat: tangg. 
lekas kering, en tidak timbul kem 
bali Rp. 20.- 3 Rp. 57.- Cerenol- | 

Rp. 3- Rp. 13,50. RIGASTA- 
Zalp untuk segala sakit kulit | 

   GL 

  

..
 

$ 

2 

aa Wan ANN Aa ALAM AMAL UU 

MUMAN-PENTING 
ar kast Insurance Goy Ltd. 

Djl. Pinangsia-Barat No. 33 

Telp. Kota 1848 

DJAKARTA 

Dengan ini kami memaklumkan, mulai pada tanggal 10 Nopember 1956, kami telah membuka : 

KANTOR TJABANG 

“FAR EAST INSURANCE COY LTD. ' 
Alamat di Djl. Ki Bondjol No. 202 Telp, 195. 

SEMARANG. 

Inilah Assuransi jang dapat menenteramkan hati para pemilik kendaraan bermotor dan boleh 

dipertjaja, SERVICE DITANGGUNG memuaskan, dan Penggantian tjepat. 

Hendaknja chalajak ramai sukalah berhubungan pada kami. Atau dapat berhubungan dengan 

Agent tunggal: 

LIEM HOK AN 

Semarang.   
EXTRA.STERK Rp. 75.- LIDA' 
BUAJA haar olie Rp. 10.— Por- 

.to Rp. 3.— : 
THIO GIOK GIEM 

  

  

Djl. Imam Bondjol No. 202, Telp. 195. 

(BENGKEL DUCO & LAS "HONG HWAT” Dji. Mawelan No. 2 Telp, no. 2498. 

Agent: 

KO JU GING 

Djl. Gang Warung No. 114 Telp. 1318 
Semarang. 

LL ALL AL ALA LL LL AL 
PILL.: Untuk laki? seneng Rp 20.4 

  

  

  

    

   

  

        

INNA LILLAHI WA INNA ILLAIHI RODJ'UN 
Telah berpulang kerachmatu'llah anak kami: 

Rr. SRI KANTI 
Pada tgl. 2-11-1956 dirumah Sakit Djepara. 

Kepada bapak2/ibu2, perawat2 dan saudara2 jang te- 
lah bersusah pajah menjelenggarakan anak kami tersebut, 
terima kasih kami utjapkan. Semoga Tuhan membalas jang 
berlipat ganda asas budi baik saudara2. Semoga arwah 
anak kami diterima dihadirat Illahi. 

AMIEN. 

1 Keluarga : 
Turut berduka fjita : PRYOMARGONO 

.1. R. SASTROATMODJO, Opseter Kepala D.P.U.K. 
2. R. WIROSOEHARDJO, DJEPARA: 

3. R. PRODJOSOEKANTO, 
4. M. KARTOSOEDARMO, 
5. IBU SONTOSOEKARNO, 
6. R. PARTOSOEHARDJO, 

Jajasan Pendidikan Kader Bank 
Jang didirikan oleh : 1 

$ Perhimpunan BANK2 NASIONAL INDONESIA 
Kursus A (tingkatan permulaan) akan dimulai lagi # 

dalam bl. Desember 1956 

LAMANJA KURSUS 1 (SATU) TAHUN. 
Keterangan?: 

. Dapat diminta pada Sekretariat Jajasan Pendidikan Kader 
Bank d/a Kementerian Keuangan Djakarta, pada hari Selasa, 
Kemis dan Saptu. 

Penutupan pendaftaran : Selambat-lambatnja tanggal 30 Nopem- 
bar 1956.       
|Pengumuma 

KEMENTERIAN DALAM NEGERI 
IL Bagi para pemuda warga negara Indonesia, baik prija mau- 

      

tjantikannja, mengakibatkan run-| 

rael.......... dan 'muntjul-lah | 

SEMIR RAMBUT HITAM 
Harga perpak Rp. 7,56 

        
   

  

       

   
    

       
         

“ Dari itu kita sedia Obat (Sexual Weakneas, Lost Man- 
Rood, Nervousness, Build Biood,Bone, Energy). Penjakit JIRIAN 
adalah penjakit jang sangat berbahaja, seperti Api dalam Se- 
kam. Penjakit ini timbul karenarusaknja schlak (moreel) diwak- 
tu mudanja. : 

, ALLA ZOR PIL. KERA3 
Harga per doos Rp. 30.-— 

| YANUFACTURED BY: WORLD KNOYN 

PROF. M.S. COLLER 
SOLE AGENTS: MOHAMED SADIK JOHRI 
Dji. Teuku Umar 15/D (Keprabon Kulon) — Sole. 

“bisa kirim seluruh Indonesia, tambah ongkos 108. Kirim uang 
lebih dulu. : 
Semua Agen" harga sama, i 
Depot Obat AA, Gang Pinggir 9, Semarang: Toko Obat ,,Singa- 
pore” dan Toko Obat ,,Shanghai”, Pasar Diohar Semarang: Uni 
versai Stores, Bodjong 6 B, Scmarangs Toko Obat ,HOK AN”, 
Dil. Raja 114 Magelang: K. A. Mohamed Yasin, Djl. Kepati- 
tan 23, Pekalongan, Pooran Sporting Coy, Djl. Pontjol 40, Se- 
narang, Toko Jilani, Dil. Nosantara 112, Makasar: Salon de 

FPseante ,,Ladis”, Dil. Srambatan 20, Solo: Toko Minang, Padang- 
vandjang, Sumatra-Tengah: Toko Obat ELGECO, dil. Slamet 
Rijadi 73c, Solo, Muh. Bin Ahdullah Rumah Makan Asia India, 
Karanggetas, Tjirebony Toko Obat ABDULRACHMAN, Dit. 
Stamet Rijadi 25 Solo (muka pendjara)) Rumah Obat TEK AN 
TONG, Pefjinan 81 Jogja Toko Obat ENG NJAN HO, Petji- 
nan 75 Jogja: Toko SINAR BARU, (Djl. Station 5) Purwodadi, 
Yoko HIEN, Bodjong 25 Smg4 Toko MINAH, Djl. Raya 65 
Magetang Toko MURNI, Siamet Rijadi 54 — Muh. Amin, Tio- 
'kronegaran 93, Solo, B. PIAR, Pasar Tundjungan, Stand no. 81 
-82, Surabaja 

2 RA Kan TO LT KS LL AA aa Ma AL TM 

"INDRA? INI MALAM PREMIERE 4.45 7.00 9.15 (17th) 

NOOR — HIRALAH ,, Bs (Pahlawan 
Kane 5 cimrna TOKET TAN Budiman) 
SEBAGIAN BERWARNA (Film India Tekst Indon./Ingg.) 

| Tjerita jang menadjubkan........ ANE penuh ketegangan, ke- 
| heranan, pertarungan anggar, tari2an dan njanji2an merdu! 

Ta ega 0 Tt Ta AA Maa 2 0 EA May A0 Lag, 2 0 0 Ot 

Ba la Sa Sa la la ai 
Pant Oscars ! !!      

    

bersama  turunnja hudjan jang 
membawakan kebahagiaan!!! 
  

     

   

KV MATAHARI FILM EXC 

  

|. mengharukan | 

  

"GRAND” INI MALAM PREMIERE 15.00 7.009.00 (17 th) 

Sebuah film Indonesia jang terbaru dengan tjerita 

HANGE 
Be:    

    

  

DITUNGGU Di 

. SEKALI MU 
y 

bA AYWEI 
MUDA. - 

32) ALLA 20k 
£8| PIL KERAS 
28| Pil kaat isu 
gx | mewa untuk 
22 orang laki? 

MIH Ta 25 jang : 
: 3 reni “ aa y Sx tenaga. B g 

Kd Mana " £8| gan  icma ti - LA 20055) cm) Lemah sjab 
PR TE Ps wat . (impc 

OBAT KRITING Rambut bee Tek tentie, Sexue- 
Harga 1 botol Rp. 15.— ice Lwakte), 

. Film jang pertama menggabungkan dua bintang dari. dua Bk | 
a Anna Viagoani dan Buri Lancaster) jang memperolehkan hadia 

    | THE 
ROSE TATTOO 

. —the boldest story of love you 

3 have ever been permitted to seel 
| 

| 

“Best Actress of the Year.” | 

N Y. FILM CRITICS AWARE 

REX & "ORIOI 

     
  

  

  

      

  

asal dari lapi- 
san rakjat dje- 
Tatan Beras 
tukang pen- 
djabit ! 

yejueyisYeS 
pertumpahan 
darah jg me- 
limpah di bu- 
mi Amerika 
ketika mele- 
tus perang 
Saudara Se- 
djak Abraham 

Lincoln pe- 
gang kekua- 

saan:! 

“JOHN 

Batjaloh Harian   
Na 

  

jang sangat 1 

Ba sn SANA IA   
» ——mX& 

    

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

   

  

ban BARRYMORE-tov, HUSSEY 
Marjorie MAIN » Regis TOOMEY 

Producad by J. WALTER RUBEN 

Ta Aa AA AL 2 TA 2 AT LL ML 

Suara Merdeka” . 
Ma TA SL LA LA TTL LL, TE LL PL LL 

Be
an
 

se
sd
ea
a 
U
N
A
 

    

van HEFLIN 

  

     
    

SON TENNESSEE"   
Roy Rogers 

No. 12» 

  

THAT'S ROGERS DOWN 
THERE... HE'S SHOOTING JA / 

   
— Itu Rogers ada. di 
dia sedang menembaki saja 
saja pasti akan mati! 

      

SALAP TJANTIK ISTIMEWA 
Bikin hilangkan hitaman dimuka, panu, 
kukul, Djerawat dan kekolotan, Salap 
TJANTIK MUKA dan bikin tjantik 
muka, bikin litjin kulit dan djuga tidak 

Harga 1 botol ..... 
Kasmir Face Cream ...... Rp. 10,-— 
OBAT2 dapat dikirim sesudah menerima 
Tega dengan Pos tambah Ongkos Kirim 

Oo 

Tabib MAWN, Tamblong 
Telp. 4941 Bandung : 

Djuga dapat dibeli disemua Toko2 Obat diseluruh Indonesia. 

  

- Di SEMARANG: Universal Stores, Bodjong 6B: Eng Tay Ho, 
Pekodjan 101, Toko Obat Shanghai dan Toko Singapore, Pasar 
Djohar: Eng Djien Ho, Pekodjan 85, Ngo Hok Tong, Gg. Ping 
gir 1, Zindabad House, Nonongan 77, Solo Toko Obat A.A, 
Gang Pinggir No. 9, Semarang. 
SA SA MA RA MA MLM 

"DJAGALAN” BESOK MALAM PREMIERE 5. 7.- 9.- (47 th) 
Han Fei - Chiang Hua ,, » (Bulan 
Kung Chiu Shia C 2 NG CHIU YUEH Purnama) 
”ROYAL” INI MALAM PREMIERE 5.007.009.00 7th) 
Mob. MOCHTAR - SOFIA ,, » COPY 
Rd. MOCHTAR - SUKARSIH TERANG BULAN” paru 
Sebuah tjerita jang paling terkenal dan disukai............ ! 

PA SA Mn 

  

  

. 
pun wanita, jang berhasrat untuk mensljadi PEGAWAI 

ta na. - Lan | N F l UE N 1 A tab 16 : PEMERINTAHAN DAN ADMINISTRASI DALAM 

| Ta 
LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI di 

ANN DNAN - . seluruh Indonesia terbuka kesempatan untuk diterimanja 

TEMPAT - TIDUR BESI-PIPA ? 5 dengan mendjadi peladjar pada 

Me Na IA . KURSUS DINAS BAGIAN € 
entar Ka ap bra Te jang diselenggarakan oleh GERI 
apa im keseluruh Indonesia. 1 € 

DE KEMENTERIAN DALAM NE 
Toko DJOHAR di Bandung, Medan dan Makassar. : i 

DUWET 69 — SEMARANG | H. Permulaan Kursus: tanggal 1 Djanuari 1957. 

Telp. 1943 HI. Lamanja Kasar 1 tsb 5 

MAAN IV. Banjaknja jang akan diterima buat: SA SL LS AL AA 

: Mn i DI BANDUNG : 40 ORANG 

ee ena DI MEDAN : 40 ORANG 
DI MAKASSAR : 40 ORANG 

ena Tn 2 5 MN Ga en 
- Mb ea a) beridjazah S.M.A. Negeri 2 

., 5 ear R An | INFLUENZA » SELE SMA (b) pukul rata angka sala pen Oz Kn 2 

Naa An nan h) d kurang-kurangnja mendapat angk: 

POMPA AIR ON NtAN DEA Aa Cena) “untuk bahasa Taggor dan angka” 7 udiu) 
setiap kamar wastafel, Pantjuran DAN SEB AGAINJA Lan Pen. har aa | 
mandi, W.C. AIR selalu dapat . , €c) berantar didak lebih” dari 23 balik 
Mena ARP am Par N av, : 2 . Wa : (d) NN ea an ah PN San 

Sa NA An et nara okter Negeri, dan ti erpenjaki' - 
5 1 CHEM.INDUST. ternjata dari pemeriksaan rontgenologis, : 

1 : e) belum kawin"dan sanggup tidak kawin sebelum menje- B (6) 
antu a : lesaikan peladjarannja, ah su 

" (£) berkelakuan baik jang ternjata dari keterangan Kepala 

Ma Sa Salad KA awt Aisi pevnkatnyan ia Den aan PANAS na Sa Pemerintahan Setempat, sekurang-kurangnja Assisten 

i . . € . . 2 8 . . . . . - . Wedana, 3 2 

Tua TEE "3 EN ia Tn “ Pe eta emas (9g) bersedia Bean Tan dinas Teo Pena 

1 SEMU. c.g Kementerian Dalam Negeri untuk waktu jg ama- 

BARJ TERIMA ? MADUA Pa RA “0 Ben TAI nja sama dengan waktu beladjar pada Ea ditam- 

Buku : ,MERAWAT KETJANTIKAN” 5 VIRANOL EXTRA STRONG tanggung bah 3 (tiga) tahun terhitung dari saat menje agen 
2 , sembuhkan segala matjam penjakit seperti : peladjarannja pada K.D.C, dan sanggup ditempatkan 

Ma On Sae UN NK — KWA buah pinggang, djantung, urat sjaraf, otak dimana sadja diseluruh Indonesia. 

: nan. Gpecialhta ar lemah ng ini SN Kesembuh VI. Tjara melamar: Lamaran dengan surat tertulis da- 

Harga Per Buku Rp. 15.— darah, dan manik, Baik buat pat dialamatkan kepada: . 

Di 1 Ada Seri orang jang bekerdja di kantor, Alasan pe- Gubernur ditempat dimana mereka bertempat tinggal, de- 
juga a Sedia: f : : : » BA Naba Mantan 1 : : | 

ALAT-ALAT KETJANTIKAN ea : siar “Ng kepala pa (a) salinan idjazah serta daftar angka udjian penghabisan 
dar: : ,BELINDA” cosmetics. , 1 8  entjok, linu-linu, muka putjet, kaki tangan jang disjahkan oleh Direktur Sekolah Jang Bersenghatan 

TJI A.A” : $ dingin, ng sesemutan, mata kurang te- dan/atau oleh instansi Pengadjaran jang berhak untu 
# 1 $ : il ir TN idak $ itu ye 

Toko “59 an : g z Ng Haa tidur au an da (b) surat pernjataan tentang kesediaan untuk Nana 

KETANDAN No. 7 SOLO. : $ . pinggang, djantung berdebar2, buat itu kita ikatan-dinas dengan Kementerian. Dalam That 

PA RAL MANA ai ireasmneeaaa bikin PIL VIRANOL jang tanggung 1007, selama 3 tahun terhitung dari tanggal selesai 

1 . berhasil, nja dengan peladjaran, dan sanggup Pn 

« arga satu botol ............ : di-kantor kantor Pemerintahar daer 'dalam lingku- 

IN DE KOSIT KASMIR HAIR TONIC OIL. Me Aa en bani 5 sebagai nesia setelah -menjelesai peladjarannja, 

"era dna naa ngan Penlang 5 .. c) surat keterangan dokter-Negeri jang terbaru, me- Ketjantikan buat kaum Wanita (c) ang 
SEKOLAH DAGANG MENENGAH: etj 1 Was Kasmir gemini “kesehatai ia, 53 

Advertentie kita di "Sin Min” dan "Suara Merdeka” tgl. 3, 7 dan Hair Tonic Oil bikin pandjang rambut, (d) Surat keterangan Polisi dan/ataw Kepala Pemerintahan 
S ib. Telah terdaftar 97 anak peladjar diantaranja 38 dari luar kuatkan (urat2 rambut supaja djangan run- Setempat jang terbaru perihal kelakuan. 

kota jang minta diusahakan in de kost. Siapa suka menerima | tuk. Bikin tumbuh rambut djadi banjak dan VI. Komisi Penerimaan: mereka jang memenuhi sjarat2 
kost anak2 peladjar ini, harap kirim surat kepada kami. tebal baik buat orang jang baru baik dari tersebut pada V dan VI akan dipanggil untuk di-test oleh 

Masih menerima pendaftaran untuk 50 peladjar lagi. sakit panas, dan baik sekali buat Perem- Komisi-penerimaan, tempat dan waktunja akan ditentukan 
Mintalah PROSPECTUS dengan tjuma2 kepada : puan jang baru bersalin, baik buat orang dalam surat panggilannja. 

DIREKSI, di Djl. Modjopahit 11/28 Sernarang. jang suka pusing kepala, Kasmir Hair To- VIH. Penerimaan: mereka jang dinjatakan lulus oleh ,,Ko- 

3 nic Oil bikin dingin sama kepala, basmi- misi Penerimaan”, akan segera diterima mendjadi pegawai- 
- x kan Tetombe dan bikin tambah hitam, harap peladjar dalam san 3 : Mn terhitung 

5 — kaum Wanita selalu gunakan Kasmir Hair dari tanggal mereka dinjatakan lulus o omisi Penerimaan 
amarAm THEY'RE TALKING ABOUT IT! | Tone Ot: tersebut, 2 

Nan A to 1 Harga satu botol IX. Penggantian kerugian: mereka jang diterima 

APERE 1 Another Triumph PE EP an Kn" sesanasaanaa Rp3 20,— mendjadi pegawai-peladjar dapat minta supaja biaja per- 
EREN "By The Man . President. Its djalanan jang telah dikeluarkan untuk pergi dari tempat 

”GRIS” Who Gave You AM stormy drama Is KASMIR POMADE SUPER tinggalnja ketempat Kursus Dinas Bagian C untuk mulai 

ea - & Tan UALITY dengan peladjarannja, dibajarkan kembali menurut golongan- 

00 » Pan o nja sebagai pegawai negeri, sebagaimana ditetapkan dalam 

an Perat : Perdjalanan-Dinas pegawai negeri sipil jang 
2 Menghitamkan rambut putih tahan run- Na TAG $ 

(utk. 17 th) Pak dab 2 Kg — berlaku. : 
kuatkan akar2 rambut, Guna- X. Kedudukan setelah tamat beladjar: setelah 

Kisah berse- kanlah selamanja Kasmir Pomade supaja menamatkan peladjarannja akan ditempatkan dalam golo- 
djarah jg me rambut putih djadi hitam perlahan2 dan ngan DD 2/I P.G.P.N. 1955, dikantor2 pemerintahan daerah 
lukiskan per tidak merusakkan pakaian, tidak luntur. dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri diseluruh 
aa Gre Indonesiaj Ia aa Si 2 

Ka Harga 1 botol ............ 2 Mereka jang mengachiri susnja gan hasil jang baik, 
mimpindAm 5 2 F , ea begin Jia Muka jang telah menjelesaikan ikatan-dinasnja 
rika jg 2 dan menundjukkan ketjakapan dan kesungguhan bekerdja 

selama waktu ikatan dinas, dapat dipertimbangkan untuk 
diberi tugas beladjar, guna melandjutkan peladjarannja di 

AKADEMI PEMERINTAHAN DALAM NEGERI di 
Malang, menurut ketentuan2 jang akan ditetapkan lebih 
landjut. 
Ketjuali di Bandung, maka di Medan dan di Makassar 
disediakan vasrama, dengan dipungut pembajaran sebesar 
Rp. 200,— (Dua ratus rupiah) sebulan jang akan dipotong 
dari gadjinja. 

XII. Kesempatan melamar ditutup pada tanggal 30 Nopember 
1956, : 

Djakarta, 1 Nopember 1956. 

BAGIAN PENDIDIKAN PEGAWAI 
KEMENTERIAN DALAM NEGERI 

XL. 

MAU DI JUAL: 
SEBUAH RUMAH dinding pa- 
pan kaju djati, di Kp. KUNI- 
NGAN TIMUR, ada w.c., liste- 
rik, kamar mandi dan sumur, 

  

  

Tjobalah Trasi ISTIMEWA 

Tjap BULUS 2 
tentu memuaskan. 
SEDAP - LEZAT - HEMAT. 

semua dengan keadaan baru, Dapat beli: 
Harga rumah bisa berdamai dan Blakang Pasar Bulu No. 2 
langsung bitjara kepada jg punja Ps. Ja' Iek 
sendiri. Ps. Djohar 
Diharap jang berkepentingan ber Ps. Dargo 
hubungan kepada Tuan HADJI Ps. Langgar 
JUSUF di Kp: Kuningan Timur Ps. Salatiga. 
no. 92 Semarang.   
  

          

escapes, en. 
balloon 
settles 
toward. 

canyon 
£100p... 

ui 

As 
the 
gas 

the 

$      Ba SN (1 Pp An   

bawa — Beberapa tembakan la 
gi akan menjebabkan ba 
lon itu turun, Dale! 
ma DOT 
— Hati-hatilah, Roy! Ka 
lau balon itu turun begitu 
tjepat, mungkin ' McLean 
akan tewas! 

  

Sewaktu gas jang ada didalam balon itu keluar, balon itu menu 
run didataran canyon : 

Ket: SA ONE ai 
MABA Us | 
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