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Ta ngisi 1 : 
kn ' ena 
Menteri pendidikan Barano 
diganti oleh Wiadislaw Bi 
ski, seorang teman lama 
Gemoulka. 2 

  

Menteri: 'kesehatan Spaselski di 
nd. Baranski, ganti oleh “Raymui nur B 

seorang ahli ilmu alam jang 
kemuka jan i 
nah muntju 

        
seba“ smenteri agama. 
sovsky berhenti sebagai menteri 
pertahanan dan diganti oleh djen 
dral Marian Spychalsky, seorang 
teman dari Wladyslaw  Gomoul 
ka, sekretaris pertama pa tai per 
satuan pekerdja Polandia.  Ro- 
kossovsky diduga akan diangkat 
sebagai komandan akademi mi- 

    

   
   
   

ebelum itu tak per 
lam lapangan po- 

litik. Svaselski sendiri diangkat 

ter- 

(NN. Suara Merdek eka" tan 

Het ami 3 £ S3 

Dj. Merak (Purwodinstan Ui 

san 

  

Baen, 250: Dosa fan |ajai pendapat ja erdekatan. 
tidak boleh mendjadi suatu mt 

    

    

| : KLM Melalui 
“Kairo Lagi 
“KONGSI -    

  

— Ekspedisi 2087 Smg. 

al MENURUT KETERANGAN? 
menghadapi masalah Hongaria ja 

Hi ar”. jang memimpin 

mendjadi suatu masalah jang mungkin dapat menib: 
s Haa perhatian dunia terhadap perkembangan2 di Timur: 

latan Mesir 

: PENERBANGAN 
Belanda, K.L.M., akan mengada 
ikan lagi hubungan penerbangan- 
inja ke Kairo mulai hari Rebo 
(kemarin) berkenaan dgn. telah 
dibukanja kembali lapangan ter- 
bang Kairo 
sipil, 

bahwa   liter. Warsawa. (Antara). 

bagi penerbangan? 
demikian diumumkan hari 

Selasa di Den Haag. Pengumum 
an KLM. tb. menambahkan. 

: - untuk sementara waktu 
pesawat? terbang penumpangnja 
dari dan ke Timur Diauh tidak 
akan singgah di Kairo, tetapi ha 
nja meagambil route Timur Te- 

jagah. (Antara), 

  

Serangan Atas Salah 
Satu Negara Arab Ber- 
arti Serangan Atas Se- 
"Juruh”(Neg ara'Arab 

Dari Konperensi Para Kepala Negara. Arab 
PARA KEPALA NEGARA Arab, pada sidang peribukaan 

konperensi Isarbiasa tingkat tertinggi 
Beirut hari Selasa, 

ini dan bersama mengatakan 
negara Arab berarti serangan 
Presiden Libanon, Camille Chamoun, 
untuk diadakan konperensi tingkat tinggi antara 
itu, pada sidang 

perensi. 

Benarkah Krus- 
cbev Ada Di Hong 

-.garia? 
SEORANG djuru bitjara “ke- 

menterian luar negeri Soviet pada 
hari Selasa, ketika ditanja ten- 
tang benar atau tidaknja kabar2, 
bahwa Nikita Kruschev dan pem 

besar2 Soviet. ada .di Hongaria: Pk” seronok Ga 
5 . perundingan 

dengan pembesar2 Hongaria me 

ngenai pasukan? Sovixt, jg pada 
dcowasa ini sangat Juas diberita- 
kan oleh pers Barat, dia mengata 
kan: ,,Saja kira itu tidak benar, 
selama itu diberitakan sebagai 
desas-desus”, Sg Anak 

Akan tetapi djuru bitjara itu 
ketika didesak lebih landjut, apa 
kah djawabannja itu berarti ban 
tahan terhadap berita tersebut. 
dia mendjawab: .,Saja tidak da- 

pat mengatakan. Bagian 
dari kementerian luar negeri ini 
bukan bagian penerangan”. 

. (Antara). 

Dimana Atlit Nias 
Ponomareva? 
DIMANAKAH Nj. Nina Pono 

mareva, atlit puteri Soviet, Unie 
terkenal jang mendjadi pemegang 
kedjuaraan dunia lempar tjakram, 

ih merupa- 
kan suatu hal jang ,,nysterieus”, 
sekarang berada m 

Selandjutnja — Reuter mengabar- 
kan, bahwa Nina, jang baru be: 

  

galkan London setelah : 

dap pengadilan setempat 
mendjawab tuduhan px 
5 buah topi dari 

Tetapi apakah ia nanti akan 

hingga kini belum lagi dapat di- 
ketahui dengan pasti. Beberapa 
crang atlit dan officials, jang 
kini telah berada dalam perkam 
pungan Olympiade, mengatakan, 
bahwa mereka telah melihat Ni- 
na, tetapi Constantin Andrianov, 
akil ketua rombongan. Olym- 
pic Unie Sovjet, mengatakan, bah 

w2 kini Nina belum lagi berada 
diperkampungan Olympiade. 
drianov . mengatakan selandjut- 
nia. bahwa mereka akan merasa 
gembira untuk memperkenalkan 
Nina dengan tamu2 perkampung 
an Olympiade lainnja, apabila 
pada saat itu Nina telah berada 
dalam perkampungan Olympia- 
de. Sementara itu, atlit2 puteri 
! 'nie Soviet mengatakan, bahwa 

  

menjalakan dengan suara bulat berdiri di- 
belakang Mesir dalam menghadapi situasi Timur Tengah dewasa 

bahwa serangan atas salah satu 

pers 

salah suatu toko 
di London, diharapkan akan mem 
pertahankan  kedjuaraan dunia 
lempar tjakram jang dipegangnja 

dalam pertemuan Olympiade Mel 
bourne iang akan datang. 

tu 

rut pula berlomba di Melbourne 

    

     

   

antara negara2 Arab di 

terhadap seluruh negara Arab. 
jang mengambil inisiatif 

negara2 Ara 
telah dipilih sebagai ketua kon- 

Dan selandjutnja sementara pa 
|ra peserta konperensi mempela- 

|djari rantjangan agenda jang di- 
Imadjukan oleh presiden Cha- 
'moun, sidang konperensi ditunda. 

Menurut sumber2 jang menge- 
tahui, pokok atjara utama dalam 
agenda hari Selasa itu adalah 
agressi Inggris, Perartjis dan | 
rael terhadap Mesir dan langkah 
tindakan jang akan diambil 

a2 Arab dalam 
hadapi : aan bahaja. 
EN An Kamaita earth 

  

   
   

   

   

tang, dikatakan bahwa ,,konpe- 
rensi-antara radja2 dan presiden 
negara? Arab hari Selasa pagi 
djam 10.30 telah dibuka di ge- 
dung UNESCO dan presiden 
Chamoun telah berkenan meng- 
utjapkan pidato pembukaannja”. 
| Diterangkan dalam pidato pem 
bukaannja itu bahwa konperensi 
tsb. diadakan adalah karena ,,ke 
perluan jang mendesak untuk me 
nentukan kesatuan politik dalam 
negeri dan internasiona! negara2 
Arab seluruhnja”, dan ,,bahaja 
jang kini mengantjam atas posisi 
dunia Arab dewasa ini”. Dan di 
'katakan seterusnja, bahwa konpe 
rensi ini penting dalam situasi 
daruraf dunia Arab sekarang. Se 
telah itu presiden Chamoun me- 
madjukan rantjangan agenda kon 
perensi. 

Sebuah panitia kemudian di- 
bentuk. ” Dalam panitia tersebut 
"duduk 'perdana2 menteri negara2 
Arab jang dan dibantu oleh ma 

'Ising2 peserta delecasinja akan 
mempeladjari  rantjangan agenda 
tsb. dan membuat laporan jang 
akan disampaikan kepada radja2 
dan presiden2 masing2 jg menu- 
rut rentjana akan bersidang hari 

Rebo pagi. 
“Demikian dikabarkan oleh UP 

dan Reuter, (Antara). 4 

   

  

UNI SOVJET HENTIKAN PE. 
NGIRIMAN MINJAKNJA KE 

kan pada achir sidang Selasa pe| 

1 

an   Nina kini berada “ dirumahnja. 
(Antaraja (en nu aa 

Kominike'Irak , Likwidasi Israel Satu2nja 
aian Jg Tepat Bg Masalah Palestina 

dan bukan lagi kata2 belaka. 
Komunike pemerintah Irak itu 

slikwidasi li 
negara Israel adalah satu2nja pe 
njelesaian jg tepat bagi masalah 
Palestina dan merupakan djawa- 
an bagi adanja stabilitet 

'ketenteraman di Timur Tengah. 
dalarP komunike tsb. 

bahwa Israel jang 
menggantungkan kehidupannja pa 

ida terganggunja perdamaian dan 
tak dapat bertindak 

lain ketjuali mendjalankan politik 
'ekspansinja jang agressif. Kemu- 
dian dikatakan, bahaw Irak me, 
'mandang penjelesaiannja jg tepat | 
dan benar adalah mengenjahkan 
Israel jang dengan adanja mereka 

  

Penjelesaian 

« hari Se- 

  

   
    

lasa telah mengelu ebi 
komunike jang menjatakan, bhw 
ketenteraman dan. stabilitet di 
Timur Tengah akan tetap terus 
menerus teranfjam bahaja “ sebe-| 
lum Israel jang merupakan antja 
man dipunahkan sama sekali. Di 
katakan, bahwa ,agresi biadab 
jg dilantjarkan oleh Israel baru? 
ini terhadap Mesir tanpa menjang 
sikan lagi adalah menundjukkan 
maksud2 jang agressif dari Israel 
di Timur Tengah. Untuk mewu 
djudkan ketenteraman dan stabi- 
litet di Timur Tengah itu kerdja 
sama dari semua negara jang! 
tjinta perdamaian meyupakan 
suatu keharusan dan harus di 

  

  

sebuah! 
mengatakan, 

Dikatakan 
selandjutnja, 

keamanan 

  2 tai dengan tindakan jg serius 

  

SA BABA AAA Wii 

R.R.T. Mulai Mendaftar 
Pasukan-Pasakan Suka- 

0. rela Untuk Mesir 
R.R.T. PADA hari Rebo mengumumkan, bahwa mereka telah 

Wwulai mendafiar orang-orang sukarela jang akan mengabdi ke 
pada Mesir melawan agressi. Radio Peking mengatakan, bahwa 

| pendaftaran itu telah dimulai pada hari Selasa dan ,di Shanghai 

bahwa 

£ ISRAEL. 
Diperoleh berita dari Tel 

Aviv, bahwa Uni Sovjet telah 
menghentikan pengiriman minja 
nja ke Israel segera setelah Israel 
lantjarkan agressi atas 
'Mesir, semenandjung Sinai. 

wilajah 

yng 

“lebih dari 200 orang telah mendaftarkan diri dalam | . 

diam sadja. Di Kanton sebuah tjabang dari komite rakjat Tiong- 

kok untuk membantu perlawanan Mesir terhadap agressi telah di 

1 dan hari Rebo mulai dengan pendaftaran. Demikian radio 

itu sadja sudah merupakan gang 

dan 

  

  

|Setudju Terhada 
1 1D j atu hkan 

   
Kedua partai tsb. berpendapat 

sedang mengalami xgressi dari Inggeris, Perantjis dan Israel. 

kian dapatlah diduga, bahwa 

| resolusi dalam 

ngan keras menuntut 

dan NU) akan memberi 
tidak setudju. 

Diketahui, bahwa pendirian ig 
sedemikian itu didasarkan "pada 

merintah Indonesia jg sudah: me 
njatakan — "penjesalannja" 
dap tjampur tangan Soviet Uni 
di Hongaria sudah  tjukup dan 
tidak perlu diperkeras lagi, ka 
rena menurut partai2 itu, dalam 
menghadapi 
nia internasional, seharusnja 
orang lebih mementingkan ter- 
tIjapainja maksud tudjuan dari 
pada "kekerasan" kata2 dalam 
sesuctu pernjataan. 

Dalam hubungan ini. warta 
Wan “Antara” ig memperoleh ke 
terangan2 tsb. diatas « menjata 
'kan, bahwa Pengurus Besar Nah 
dlatul Ulama pagi hari Rebo. se 
belum sidang Parlemen ig mem 
bitjarskan | masalah Hongaria 
itu dimulai. nampak telah mens 
adakan understanding dengan ne 
mimp'n2 fraksi pertai tsb. dida 
Tam Parlemen, sedangkan sikap 
fraksi PNI sudah dielas sebgai 
"mana dinjatakan oleh sekre'aris 
“fraksi tsb. — Mursid Idris"— ye 
“dengan singkat meniatakan. bah 
Wa fraksinia menjokors  keter2 
ngan nemerint:h ig dintiantar 
oleh Men'eri Luar Negeri Rus 

hadap Suara”? Jg. Ingin 
an.. Hukuman Terhadap 

—  Sovjet Uni Di Hongaria 
ng hari Kebo kemaren sedang dibitjarakan Parlemen, maka dua 

pemerintahan dewasa ing jaita PNI dan NU, 

   

Keterangan? jg diperoleh warj.. 
tawan “Antara” itu selandjutnja | 
menjatakan, bahwa dengan Te 

lam menghadapi : kemungkinan? 
akan dimasukkannja sebuah usul 

— Parlemen oleh 
anggauta2 fraksi” Masjumi, jg del 

jt “didjatuh 
kannja “hukuman” terhadap So 
vjet Uni, kedua partai itu (PNI y 

suara 

  

pendapat, bahwa 'pernjataan pe-! 

terhaldjataan al. mesiu, sendjata ap: 

semua masalah du 

   
   
   

  »Antara”, dalam 

hwa masalah Hongaria 
1 public opinion untuk me 
ih, dimana wilajah kedau- 

   

  

'berat, granat2 dan beberapa mz 
tiam bentuk sendiata api lainnje 
dengan bom2, serta bahan2 mu 
kanan. Bahan2 makanan ini ka- 
barnja diturunkan  dibeberap: 
buah tempat dalam wilaiah Irian 
Barat. 

Kapal ,Zeeland” tsb. dalam ke! 
ad»an kosgng masuk pelabuhan| 
Balikpapan pada tg. 2/11 j.l. un- 
tuk mengisi minjak. 

Dari pelabuhan .mana kapa' 
...Zeeland” memuat sendjafta2 tsb. 
masih belum diketahui. Dapat 
litambahkan, bahwa anak buah 
kapal ,.Zeeland” terdiri dari be- 
berapa orang. bangsa Belanda 

dan banjak pula bangsa Tiong: 
hoa. Kapal tsb. kemudian sete- 
lah mengisi minjak berangkat me 
uidju Singapura melalui  Tan- 

ijung Periuk. (Antara). 

HAMID ALI, PEMIMPIN TER-   3 Abdulsani didepan sidang 
oleno terbuka. 

“hari Senen malam ig lalu. 

  

Dim Parlemen Me 
ngeval Hongaria 
SIDANG Parlemen hari Reho 

kemarin memperdebatkan kete. 
zan Menteri Luar Negeri 12 

Hi. tentang joint stat 
ikin Indon , 

  
   

   

   
          

a suara jang positif menolak 
tapi hanja merupakan peringatan 
supaja dibelakang hari Pemerin 
tak lebih berhati-hati. Mengenai 
keadaan . di Hongaria terdapat 
tiga pokok pikiran jaitu fraksi 
Masjumi berpendirian bahwa So- 
“jet Uni melakukan intervensi 
melanggar hak-hak kemerdekaan 
dan kebebasan rakjat Hongaria. 

Fraksi PKI “berpendapat, So- 
vjet Uni bertindak atas permin 
taan Pemerintah Hongaria send: 
ri sehingga bukan merupakan in 
tervensi sedang fraksi. Nasional 
Progresif disamping  membenar 
kan PKI mengandjurkan supaja 
semua tentar. asing ditiap ne 
geri di tarik kembali. 

: Selama sidang beium ' selesai 
telah keluar 2 usul resolusi (1) 
Dari Anwar Harsojo (Masjumi) 
cs pokoknja menghendaki supaia 
tentara Sovjet Uni ditarik sele 
kas-lekasnja dari Hongaria (2) 

Parlemen pada | 

(Antara). | : (wa Hamid Ali, Pemimpin Terting y gi Tentara Keamanan, Rakjat 2 Usul Resolusi “x» jang sudah menaati Taha 
/gilan negara sedjak setahun ini, 

TINGGI TKR AKAN BELADJAR 
KELUAR NEGERI. : 

Menurut siaran Radio Makassar, 
maka djurubitjara R. I. 23 Let 
(nan Sariwandi menerangkan, bah 

berniat akan melandjutkan pela 
djarannja keluar negeri dalam djurusan tehnik. Maksud ini akan 
dilaksanakannja sesudah “ anak 
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HARGA LENGGANAN: 
DLM. KOTA : »Suara Merdeka” (dengan materai) — Rp. 13,— 
Suara Merdeka” /,,Minggu Yui” Rp, 13,— Rp. 3:— S Rp. 16,— 

LUAR KOTA: ,,Suara Merdeka” (dengan materai) — Rp. 14,— 
»Suara Merdeka”/,,Minggu Ini” Rp. 14,— & Rp.3— —Rp. W,— 
Harga Advertensi ,,Suara Merdeka” Rp. 0,95 per mm.-kolom. 
ETJERAN : ,Suara Merdeka” Rp. 0,75. 
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»Minggu Ini” Rp. ly — 
. 

  

“demikian dikabarkan oleh Reute 

mengenai 7 soaf pokok, jaitu : 

1. bahwa nltaka dengan sepe- 
nuhnja menjetudjui perintah PBB 
kepada pasukan2 Israel, Inggeris 
dan Perantjis untuk mengundur- 
kan diri dari Mesir, 2. bahwa me 
eka menjetudjui penempatan sua 

tu pasukan polisi internasional, 
"3. bahwa tudjuan - dan funksi2 
dari pasukan 'polisi itu sekali- 
kali tidek boleh merusak kedau- 
latan Mesir atau. merugikan ke- 

'mungkinan tertjapainja suatu pe- 
yjelesaian bagi pertikaian menge- 
nai Terusan Suez, 4. bahwa seng 

rus. tetap berada dalam “keadaan 
seperti sebelum 'diadakannja se- 
cangan terhadap Mesir dan bah- 
wa tiada “suatu: tindakanpun bo- 
eh diambil jang 8kan bertentang 
n dengan kepentingan? Mesir 

iidasrah Terusin Suez: S. bahwa 
sembentukan pakt2 militer seper- 
1'Pakt Bagdad dan Seato me- 
ambah ketegangkhn internasional 
dan harus dihapuskan: 6. bahwa 
'emasukan tenaga? sukarela dari 

segara manapun djuga ke Timur 
Tengah akan sangat merusak ke- 
mungkinan terselenggaranja' per 

damaian jang kekal didaerah ter- 
seSut: 7. bahwa pasukan2 asing 

harus ditarik mundur dari 

Hongaria dan membiarkan rakjat 
Hongaria menjelesaikan masa- 
lah2 mereka sendiri setjara da- 
mai. 

Selama 2   buahnja diserahkan kepada Pang 

Mellet dalam tanja-djawab jang 

Mesir terniata 

Israel, Inggris, 
rubut” 
cendjata modern, 

1. Menurut harian Perantjis 
"Le Monde” tentara Mesir terdiri 
dari I.k. 100.000 orang, antaranja 
80.000 dalam Angkatan Darat (ti- 
ga divisi dan satu formasi pasu- 
kan tank). Pasukan tank itu diper 
lengkapi dengan 150 sampai 200 
pantserwagens type Valentine 
dan kira2 1 Sherman-tanks, jg 
umumnja sudah tua. Disamping 
itu mempunjai 33. Centurion-tanks 
Inggeris jang modern, 50 Stalin- 
tanks JII jang modern pula, 150 
T-34-tanks Rusia, 40 tank Peran- 
tjis dan 100 vechtwagens Tjeko-   Usul resolusi Adam Malik (Na- 

sional Progresif) “cs pokoknja 
minta supaja semua tentara 
asing di tarik dari negeri mana 
pun. djuga. Dua resolusi itu 
akan dibitjaraka. di sidang hari 
Kemis ini. (Antara). 

sLegiun Islam 
Revolusioner" 
BERTEPATAN hari Baja 

wan di Diakarta berdisi Pasukan 
SukarelaMUmat Islam dgn nama 
nLegiun Islam Revolusioner” dan 
bermarkas di Djakarta. Maksud 

Pasukan Sukarela 
tsb. berdjuang menentang kaum 
pendjadjahan dimanapun dan di 
dalam bentuk apapun diuga. 

(Antara), 
PRP Pr rb tbrlbtrlbtltbrrrrltrlrrurlrwrrrrnn 

pembentukan   
2. dalam beberapa 

|guan bagi keamanan internasio- 
nal dari daerah Timur Tengah 
pn. 

Lebih djauh oleh Reuter dika 
barkan, bahwa dalam komunike 
jg lalu dibagi2karr kepada misi2 
diplomatik jang ada di Baghdad 
itu dikatakan pula bahwa selain 
bahaja Israel jang harus dilenjap 
kan sama sekali,  djuga kaum 
Zionis” dari manapun mereka 
itu datangnja. Dan kalau tinda- 
kan itu tidak diambil, 'serta pe-' 
ngungsi2 “bangsa Arab tidak kem 
bali ke Palestina, ,,ketegangan| 
akan tetap tinggal mengantjam 
negara2 Arab “dan perdamaian 

| dunia”. Demikian memorandum 
pemerintah Irak itu menurut Reu   

"Ida. 

siawakia. Artillerinja  diperleng- 
kapi dengan sedjumlah meriam2 
anti-tank Inggeris dan meriam2 
Inggeris lainnja serta meriam2 
janti-tank Uni Sovjet jang tidak 
|diketahui djumlahnja 

Angkatan Udaranja terdiri dari 
80. pesawat pemburu Meteor dan 
Vampire, 50 pesawat pemburu 
Mig Sovjet, 80 pesawat pemburu 
Ilyouchine dan 28 pesawat 'pem- 
bom Uni Sovjet modern. 

2. Tentara Israel djuga terdiri 
dari Lk. 100.000 orang, ditambah 
lagi dengan I.k. 180.600 tjadang- 
an, jang sewaktu2 dapat dikerah 
kan, djika diadakan mobilisasi 
umum. Djadi semuanja 280.000 
orang. Angkatan Daratnja terdiri 
dari 16 brigade dan beberapa ba 
gian paraehutist. Pasukan2 pant- 
sernja diperlengkapi dengan panti 
serwagens Perantjis MX-13 dan 
tank2 Sherman. Artillerinja terdi 
ri dari meriam2 anti-tank dan me 
riam2 (veldgeschut) Inggeris. Me 
riam2 anti-tanknja, jang dibeli 
dari Perantjis, diperlengkapi dgn 
dari Perantjis, diperlengkapi 
(M-10). 

Angkatan Udaranja terdiri dari 
pesawat2 pemburu Meteor, Mus- 
tang P51 dan pesawat2 Perantjis 
Mystere. Selain itu Israel meme 
san 24 pesawat lainnja dari Kana 

Untuk pengangkutan diguna 
kan sedjumlah pesawat C-47 dan 
beberapa pesawat besar dan Mos 
guito. P 

3. Angkatan Perang Inggeris 
(menurut buku-putih: Inggeris jg 
diterbitkan Oktober 1955) terdiri 
dari 800.000 orang,- jang dimaksud 
kan akan dikurangi dan akan di 
dajadikan 700.000 - dalam tahun 
1958.. Perintjian mengenai  per- 
sendjataannja tidak djelas. Menu 
rut keterangan djenderal Alfred 
Gruenther (panglima tertinggi) pa 
sukan2 Sekutu di Eropa) . April 
tahun j.l., untuk pasukan2 darat 
Nato sadja Inggeris dapat menje 
diakan 4 3/4 divisi. 

4. Angkatan Perang Perantjis 
tidak djelas djumlahnja. Tetapi 
Perantjis dapat menjediakan 5 
divisi untuk Nato (1 divisi kira2 
20.000 orang), sedang untuk me- 
nindas perdjuangan di Aldjazair 
sadja menggunakan |I.k. 120:000 
serdadu, jang oleh menteri dalam 
negeri Perantjis Maurice Bourges- 
Maunoery masih dianggap belum 
tjukup (Reuter,. 13/10-1955). Tidak 
djelas perlengkapannja. 
Untuk menjerbu Mesir, 

rut keterangan djurubitjara 
menterian Pertahanan 
Serikat 11/11 j,l. (Reuter Wash- 
ington), Inggeris—Perantjis meng 
gunakan lebih dari 160.000 serda- 
du. Tidak didjelaskan berapa ba 
njak Gan type perlengkapannja: 
pesawat terbang, tank2, meriam? 
dsbnja. Djika Israel mengguna- 
kan angk. perangnja jang bersen 
djata sadja (tjadangan tidak digu 
nakan), maka tentara bersendjata 
modern dari ketiga negara tsb. 
terdiri dari Lk. 260.000 serdadu, 
jarig serentak menjerang Mesir 
dari darat, laut dan udara, 

(Antara). 

menu 
Ke- 

Amerika   ter dan UP, (Antara), 

  

lima KDPSST Koionel Sudirman. d#na-menteri?2 Shri 

teri Perantjis pada lain pihak, jang bersama2 
tesir dengan tentara jang djauh lebih besar dan ber- 

hari jang lalu ini per 
Jawaharlal 

Pasukan? Mesir ,,Tidak 
|SukaMati Utk Nasser“ 

Mesir Di Krubut Oleh Negara2 Jang Kuat 
BERHUBUNG DENGAN keterangan PM. Perantjis Guy 

  

Gisiarkan oleh radio dan televisi Gi Paris tanggal 13 Nop. jl, jaitu keterangan bahwa pasukan2 
c »tak suka mati untuk Nasser” 

gris dan Peranfjis turut serta, Red.), redaksi 
tjatatan2 mengenai kekuatan perang Mesir 

(sesudah ientara Ing 
» Antara” menjiarkan 
pada satu pihak dan 

»menge- 

Wan Watayakon 
Djadikanlah PBB:Satu 
Organisasi Jg Sunggah2 
Meliputi Seluruh Ne 

gara2 Di Yunia 
PANGERAN Wan Wataya- 

kon, menteri luar negeri Muang 
Thai, jang pada malam Selasa 
dengan suara bulat terpilih sc- 
bagai ketua sidang umum PBB, 
pada hari Selasa dia sebagai ke- 
tua menjambut 19 negara, ang- 
gota baru PBB, dengan andjurar 
supaja membuat PBB itu sebagai 

suatu organisasi jang sungguh? 
meliputi seluruh negara2 didunia 
ini. Kebaniakan dari 19 negara 
itu telah diterima sebagai ang- 
gota PBB pada bulan Desember 
tahun jang lalu. 

Pada sidangnia ig pertama pa 
da hari Senen, PBB: telah mene 
rima tiga negara anggota baru 
jakni, Sudan, “Tunisia don Ma- 
roko. $ 

Pangeran Wan mengatakan: 
"Fiap2 langkah untuk - meluas 
kan keanggotaan PBB adalh 
langkah kearah memperkuat da 
sarZ perdamaian”, wi 

"Kita harus dengan gigih ber- 
usaha kearah itu, sampai PBB 
mendjadi organisasi dunia. jg 
sungguh2 meliputi negara2 dise- 
luruh dunia setjara lengkap”. 

: (Antara): 

Salah Bitar : 
Sovjet Uni Benar2 

Ingin Membantu Syria 
DiDALAM  SEBUAH inter- 

view dgn wartawan ,,Al Masa”, 
Salah Bitar menteri Inar negeri 
Syria tentang kundjungan presi- 
den Shukry Kuwatly ke Uni So 
vjet, mengatakan: ,,Selama kun- 
djungan kita di Uni Sovjet dan 
mengingat  hatsil pembitjaraan2 
dengan pemimpin2 Sovjet, kita 
jakin, bahwa kita mempunjai pe 
rasaan jang sama, bahwa Uni 
Sovjet sungguh2 dalam mengada 
kan persahabatan dan sungguh? 
dalam kesediaannja untuk mem- 
bantu kita dalam memperkuat ke 
bebasan politik dan ekonomi 
kita”, 

Bitar menambahkan, bahwa pc 
mimpin2 Uni Sovjet dan Siria 
telah bertemu seperti teman2 Ia 
ma dan pembitjaraan2 diantar: 
mereka mengenai misaalah Ti- 
mur Tengah sama sekali mentja 
pai kat, sepakat jg bulat. "Kita 
mendjadi jakin, bahwa Uni So 
vjet tidak akan mengabsikan ban 
tuan mereka kepada Mesir dan 
negara2 Arab dan bahwa peme 
liharaan perdamaian. adalah tu 
djuan azasi dari politik Uni So 
vjet. Kita meninggalkan Uni So 
vjet dengan  djaminan, bahwa 
agresi terhadap Mesir akan di 
hentikan”. Demikia, Bitar,   (Antara). 

  

vas Kutatangan   

»ga Kebud 
Pa B acetanaah Genootschep 

1 CM mtenackegpan 

ajaen Indonesia 
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'engiriman Sukarela 
Ke TimurTengah Ba-: 

(hojakanTerijapainja 
| PerdamalanJangKe-! 
kal Di Daerah Tsb.5 
Solah Satu Pendapat Dari Fonperensi 
New-Delhi — Lolam 7 Soul Pokok 

“Telah Terij pai Kesepakatan 

PARA PERDANA MENTERI 4 negara Kolombo — India, 
- Biema, Sailan dan Indonesia — dalam sertemuannja di New Delhi | 
pada hari Selasa kabarnja telah bersepakat, bhw tiap2 pengiriman. | 

“tenaga? sukarela ke Timur Tengah akan sangat merusak kertung- 
“kinan2 terselenggaranja perdamaian jang kekal didaerah tersebut, 

|ceta mengenai Terusan Suez ha- 

     
mana wakil2 jang akan ikut serta 

(dalam. mengatur. .pemperian Lan 

@ipertanggung-djawabkan. 

  
r dari New Delhi. Menurut Reu- 

ter, sumber2 konperensi menjatakan, bahwa 4 orang ahli negara 
ita dalam menindijau situasi dunia dewasa ini telah bersepakat 

Nehru dari India, U Ba Swe dari 
Birma, Solomon Bandaraneika 
dari Sailan dan Ali Sastroamidjo 
jo dari Indonesia telah  meng- 

adakan pertemuan hingga 3 kali. 
Mereka telah menunda keberang 
ketan mereka untuk mengadakan 

pertemuan lagi pada hari Rabu 
Gan menjusun suatu kominike ter 
achir. Demikian Reuter. (Ant.). 

rah 

Oper Kedudukan? 

DAG HAMMARSKIOELD, 

hubung diterimanja ,,surat kawa 

Oleh Reuter selandjutnja di- 
kabarkan, “dalam surat kawat 

pemerintah Hongaria jang ditan- 

da tangani oleh Itvan  Sebes, 

pedjabat menteri luarnegeri Hon- 
2aria, dikatakan bahwa pemerin 
tah Hongaria bersedia  merun- 

ingkan tentang tjara2 jang ter- 
Peak untuk memberikan bantuan2 
Ijang dibutihkan rakjat Honga- 
Ira, djuga mengenai hal bagai- 

     
tuan di. Hongaria itu ditundjuk 
oleh sekertaris djendral PBB. 

Sementara itu mengenai usaha2 
Dag Hammarskjoeld untuk me- 
ngembalikan perdamaian di Ti- 
mur Tengah, djurubitjara kemen 
terian luar negeri Inggeris di Lon 
don hari Selasa mengatakan, bah 
wa Inggeris mempunjai ,,keper- 
tjajaan penuh” bahwa sekertaris 
@jendral PBB itu akan dapat ber 
hasil dalam usaha2nja dengan 
membentuk pasukan kepolisian 
PBB jang akan ditempatkan di 
Timur Tengah. Atas pertanjaan, 
Gjurubitjara tersebut kemudian 
memberikan ulasannja mengenai 
sjarat2 jang dikabarkan diadju- 
kan oleh Mesir untuk  masuknja 
pasukan2 kepolisian PBB kedalam 
wilajah Mesir. Dikatakan oleh dju 
rubitjara tadi selandjutnja, bhw 
pendirian Inggeris sudahlah dje- 
las. Menteri luar negeri Selwyn 
Lloyd telah mengatakan bahwa 
akan ada suatu pahse bagi pena 
rikan kembali pasukan? Inggeris 
dan Perantjis dari Mesir. 
Dalam pada itu pula, berita Reu 

ter dari Paris mengatakan, bahwa 
dalam suatu konperensi pers oleh 
djurubitjara kementerian Juar ne 
geri Perantjis dinjatakan bahwa 
evakuasi pasukan? Inggeris dan 

Hongaria mengenai hal bantuan jang berdasarkan tinta 
kepada kemanusiaan untuk Hongaria, demikian dikabarkan oleh 
Reuter. Seorang djurubitjara PBB mengatakan bahwa karena hen- 

dak membitijarakan soal tsb. maka sebagai gantinja Das Ham- 

marskjocid terbang ke Kairo hari Rebo pagi (kemaren). 

Fidayen Mulai 
Beraksi Lagi 
STAF UMUM Angkatan Pe- 

rang Israel mengamumkan malam 
“Rebo bhw ,,gerombolan Fedayin” 
(barisan berani mati Mesir) te- 
lah melantiarkan serentetan gera 
kan2 operasi sabotasenja diselu- 
ruh Israel dalam waktu 24 djam 
achir2 ini, demikian dikabarkan 
oleh Reuter. Dalam statemen 
Staf A.P. Israel itu dikatakan, 
bahwa pasukan2 PFedayin selama 
operasinja tu telah menewaskan 
seorang Irrael dan beberapa lain 
nja luka2. (Antara). 

  
  

Evakuasi Pasukan2 Ing- 
geris-Peranfjis Dari Dae 

Suez 
Akan!Dilakukan Setingkat Demi Setingkat 
Sementara Pasukan2 Polisi P. B. B. Ambil 

Pasukan2 Inggeris- 
Perantjis 

sek.-djen. PBB, hari Sclasa telah 

menunda keberangkatanrja dengan pesawat udara ke Kairo ber- 
tiang penting” dari pemerintah 

kasih 

Penjelundupan 
Kulit Besar2 an 

Digulang 
KERDJASAMA antara pihak 

kepolisian, Kedjaksaan dan CPM 
Samarinda, baru-baru ini telah 
barhasil menjita sediumlah kl. 
Rp», 409.000,— dari harga kulit2 
buaja, ular, biawak, pertja dan 
lain? pada dua buah. gudang ma 
sing2 milik N.V. Liong Tjhiang 
dan Kioe Tay Kongsie pedagang 
kulit di Samarinda, . 

Menurut keterangan jg. diper- 
oleh ,,Antara” kulit2 tersebut se- 
jogianja akan diselundupkan dari 
pelabuhan Samarinda dgn kapa: 
luar negeri ke Singapura, tetapi 
sebelum rentjananja terwudjud p 
hak berwadjib sudah dapat meng 
gagalkan dan menangkap  bebe- 
rapa orang jang bersangkutan. 

Perusahaan kulit: NV Liong 
Tjhiang dulunja. bernama NV 
Liong Kheng dar pernah ditang 
kap karena menjelundupkan ku 
lit2 serupa diatas pada perienga 
han tahun 1955 sewaktu mengi 
rim damar dari Samarinda ke 
Singapura dan dibongkar dipela 
buhar, Surabaja untuk menung 
gu kapal selandjutnja guna d: 
angkut ke Singapura. Pihak 
Douane Surabaja berhasil mem- 
bongkar “rahasia ini, karena pe 
ti2 damar jg diisi dengan kulit2 
itu dapat diketahui dan pihak 
berwadjib melakukan penyitaan 
dan tuntutan atas perbuazan NV 
Liong Kheng, jz kini telah menxz   Perantjis dari daerah terusan 

Suez akan dilaksanakan dalam 
setingkat demi setingkat sementa 
ra pasukan polisi PBB mengam- 
bil oper kedudukan pasukan? Ing 
geris dan Perantjis itu. 

Atas pertanjaan apa bagian .te- 
rusan Suez jang akan diduduki 
oleh pasukan polisi PBB itu, aju 
rubitjara menundjukkan bahwa 
pasukan2 polisi PBB itu akan 
melaksanakan? tugas2 jang diper | 
tjajakan kepadanja sesuai dengan 
resolusi jang telah diterima baik 
oleh madjelis umum PBB: jaitu 
jang menjerukan dipulihkamnja 
kembali lalu lintas pelajaran dite 
rusan Suez dan kebebasan pela- 
jaran melalui terusan tsb. 

| 'Mengenai konperensi 3 Besar 
Barat, @jurubitjara tsb. menga- 
takan bahwa hingga kini belum 
ada rentjana2 jang definitif utk 
mengadakan konperensi 38 Besar 
Barat, tetapi suatu konperensi sc 
perti tersebut itu sangat mung- 
kin sekali akan diadakan dimasa 
datang jang tak begitu lama lagi. 

s (Antara). 

  

  

P.M, ALI KE PAKISTAN, 
Perdana Menteri Ali hari Ke- 

mis terbang ke Pakistan memberi 
keterangan2 singkat kepada P.M, 
Pakistan HS, Suhrawardy menge 

lini penjelundupan 

ganti nama dengan NV Liong 
Tjhiang. 

Pegawai? negeri tersangkut. 
Menurut keterangan2 jang di- 

peroleh selandjutnja, dalam hal 
ini diduga tersangkut beberapa 
orang pegawai dari salah sebuah 
djawatan jang namanja untuk 
sementara waktu oleh pihak res 
mi di Samarinda masih dirahasia 
kan, 
Berhubung pada waktu  achir2 

menundjukkan 
kembali, harian 

”'Masjarakat Baru” Samarinda 
memberitakan, bahwa dalam per 
tengahan bulan Oktober 1956 jbl., 
kaharnja telah terdjadi penjelun 
dupan besar?2an hasil2 bumi beru 
pa kulit2 buaja dan sedjumlah 
besar meritja, jang dilakukan 
oleh beberapa saudagar2 Tionghoa 
di Samarinda dan di Tarakan. 
Penjelundupan tersebut dilaku- 

kan dari pelabuhan Samarinda jg 
dimuat dengan kapal Thedens jg 
berangkat ke Singapura menudju 
Hongkong. Kapal s.s. Thedens ke 
punjaan KPM jang didjual oleh 
pihak KPM kepada salah sebuah 
perusahaan perkapalan di Hong- 
kong sementara itu singgah dipe 
labuhan Samarinda untuk mengi- 
Si bahan bakar batu arang. Ke- 
sempatan ini dipergunakan oleh 
beberapa buah perusahaan terse- 
but dan baru diketahui pihak ber 
wadjib di Samarinda sesudah be- 

kegiatan2nja 

  nai hasil2 konperensi 4 Negara 
Kolombo di New Delhi demikian 
djurubitjara Indonesia menerang- 
kan kepada Renter semalam, 

(Antara) 

berapa hari terdjadinja penjelun- 
dupan jang dilakukan mereka, 
Djumlah harga barang? penjelun 
dupan masih belum diketahui dgn 
pasti, tapi menurut dugaan tidak 
kurang dari djutaan rupiah. 

Pemerintah akan 

Atas pertanjaan 
pendapat Pemerintih Indonesia 
terhadap seruan Pemerintah Me 
SIr jo menghendaki bantuan mili 
ter dan, bantuan sendjata, Mr. 

| Moh. Rum menjatakan, bahwa 
(hal ita memang sudah mendijadi 
pertimbangan pemerintah.“ Teta 
pi Mr. Moh. Rum tidak" berse 
dia .menjatakan, apakah Peme- 
rintah setudju atau tidak untuk 
mengirim bantuan militer dan 
sendjata kepada. Mesir, Dikata 
kannja, bahwa dalam konperen: 
SI antara PM dari. negara2 Ko 
lombo di New Delhi, soal ban 
tuan militer dth sendjata kepa 
da Mesir ini, mungkin sekali di 
djadikan salah satu pokok atjara. 
Ditinjakan lagi bagaimana pen 

dapat Pemerintah terhadap ada 
nja persiapan2 'jang dilakukan 
oleh organisasi2 dalam masjara- 
kat untuk mengirim pasukan2 
suka rela ke Mesir untuk mem- 
bantu perdjuangan rakjat Mesir 
disana, Wakil P.M. Mr. Moh. 
Rum tidak memberikan djawa- 
yan jang tegas. Ia hanjas menga 
takan, bahwa Pemerintah senan- 
tasa mengikuti dan memperhati 

bagaimana 

  

  

  

  

aidup dalam masjarakat. 
Dapat diduga, bahwa  kete- 

rangan Mr. Moh. Rum ini tidak 
menjalahkan  adanja persiapan2 
untuk mengirim pasukan2 suka 
rela ke Mesir itu. Sebagaimana 

merintah, oleh masjarakat 
utama organisasi2 bekas pedjuang 
'ewasa ini telah diadakan per- 
siapan2 utk. menjusun pasukan2 
suka rela jang akan dikirim ke 
Mesir. 

Djumlah 1 detachement, 
Dalam pada itu ,,Antara” da 

pat kabarkan lebih djauh : 
Pasukan iang disetudiui akan 

dikirimkan oleh Pemerintah Indo 
nesia ke Mesir untuk mendjalan 
kan tugas dalam rangka pasukan 
Polisi PBB dewasa ini ditetapkan 
1 detachement jang terdiri dari 
3 kompi jang berarti paling ba- 
rjak 450 termasuk tenaga2 Staf 
Pasukan ita, Demikian menurut 
pengumuman resmi dari Penera- 
ngan Angkatan Darat Pusat di 
Djakarta Rebo siang kemaren. 

Pasukan Polisi 'itu kini sedang 
dalam tingkat persiapan untuk 
berangkat dalam waktu setjepat 
mungkin #utk mendjalankan tugas 
nja di Mesir. Mengenai rapat: 
jang berlangsung 2 hari berturut 
turut antara KSAD dgn SUAP 
diterangkan, bahwa rapat2 itu 
terutama sekali diadakan ' untuk 
membitjarakan persiapan2 pengi- 
riman pasukan Polisi untuk me- 
menuhi permintaan PBB dan bu 
kan semata-mata utk membitjara 
kan peristiwa jg terdjadi dalam 
Angkatan Darat sebagai akibat 
tindakan jang didialankan terh: 
dap 3 Perwira Menengah. 

Daulah Islamijah 
BERHUBUNG dimulainja Si- 

dang Konstituante pengurus besar 
Himpunan Mahasiswa Islam ber 
seru kepada Pemimpin? Partai 
dan Pedjuang2 Ideologie Islam 
antara lain meniatakan kini detik2 
enentuan isi dan tjorak Negara 

tiba.  Dinjatakan dengan tegas 
bersama dengan Umat Islam lain 
ma HMI ,,hanja berhasrat mene 
gakkan” Daulah Islamijah,  Ne- 
gara jg berdasarkan Islam. (Ant.) 

Umam PBB 

ATAS PERTANJAAN 

bahwa setiap pengiriman 

Ditegaskannja, bahwa semua 

itu akan tergantung pula kepada 
perkembangan keadaan  selan- 
djutnja.. Ia menjatakan dengan 

lebih positif, bahwa apabila tidak 
ada penghentian tembak menem- 
Dik, maka pasukan2 suka rela 
jang ditawarkan oleh berbagai- 
pagai negara sahabat Mesir itu 
sangat diperlukan. Mengenai di 
adakannja  konperensi - negara2 
Kslombo di New Delhi ia me- 
ngat”kan, bahwa konperensi itu     

  

DIMUKA TJORONG RADIO 
New Delhi hari Selasa malam 
Perdana Menteri Ali Sastroami- 
djojo menerangkan, bahwa konpe 
rensi Perdana2 Menteri negara2 
Colombo diadakan karen,, kita 
semua merasa kuatir didalam 
hati tentang keadaan tegang dan 
berbahaja didunia, Pertama-tama 
di Mesir, dan sebetulnja  diselu 
ruh negara2 Arab, peperangan 
sudah meletus dan karena itu be 
berapa negara telah bersiap- 
siap untuk, kalau perlu, mena- 
ruhkan', segala kekuatan sendjata 
nja didalam peperangan jo tim 
bul kareng agressi terhadip Me 
sir. Seolah-olah waktu ini kita 
telah menghadapi keadaan seper 
ti ada hutan terbakar dan apinja 
mendijilat-djilat akan mendijalar 

diseluruh benua Asia-Afrika se- 
karang penuh  pertanjaan2 ten- 
tang bagaimanakah api ig mem 
bakar tadi dapat dipadamkan. 
Tetapi kegelisahan demikian sa 
ja jakin tidak terbatas kepada 
rakjat2  Asia-Afrika  sadja, me 
lainkan — mendjadi umum ber 
djangkit didalam hati rakjat disc 
luruh dunia. 

Maka kami dari negara2 Co- 
lombo berunding di New Delhi 
ini dengan rasa penuh tanggung 
djawab terhadap keadaan tegang 
dan berbahaja didunia ini. Kami 
tiduk akan menepuk dada se- 
Olah-olah kami akan dapat mem 
beri keputusan ig akan bisa me 
njelesaikan ' segala “ketegangan 
dan menghilangkan bahaja pepe     kearah segala pendjuru, $ 

Inilah sebabnja pikiran rakin 

rangan ig telah mengantjam itu. 
Kami menginsjafi benar2 batas2 
kemampuan rakjat2 dan negara2 

  

P. M. Ali: Kalau Kita Tetap Pada 
Azas Bdg, Usaha Kita Tak AkanSia' 

akan dapat memberi sumbangan 
bagaimana keijilpun kepada. usa 

Ali, 
Achirnja Ali menjerukan kepa 

da rakjat India supaja bersama- 
sama dengan lain2 negar, Asia- 
Afrika tetap setia kepadg azas2 
jo tertjantum dalam Dasa-Sila ig 
mendjadi intisari Djiwa  Ban- 
dung. Apabila kita tetap berpe 
gang teguh kepada azas2 Ban 
dung didalam kita mentjari per 
damaian, saja jakin usaha kita 
bersama tidak akan sia-sia. Pe 
san ini saja tutup dengan peng- 
harapan mudah2an Tuhan akan 
mengkurniai kit, dengan  petun 
djuk2 untuk keselamatan perike 
manusiaan, (Antara),   

kan dengan sungguh? apa jang 

Djumlah Polisi - P.B.B: Indone: 
sia Ke Mesir Belum Ditentukan 
Tetapi Pemerintah Akan Kirim Dalam Djumlak 

Jang Dapat Dipertanggungdjawabkan 
WAKIL P.M. PERTAMA Mr. Moh. Rum dalam interviewsingkat dengan koresponden Sua 

ra Merdeka di Djakarta mengenai pengiriman polisi Indonesia (dalam rangkaian PBB) ke Mesir 
sesuai dengan putusan PBB menjatakan, bahwa -djumlah pasukan jang akan dikirim ke Mesir 
ita belum ditentukan, tetapi jang pasti ialah mengirim sedjumlah jang dapat 

Jang terpenting, demikian Wakil P.M. Moh, Rum, bahwa Pemerintah 
Indonesia merasa berwadjib untuk mengirim ,,international pulice force” ke Mesir itu 
pentaatan pada putusan PBB untuk memelihara perdamaian dunja dan ini adalah pula sedjalan 
dengan politik bebas dan aktif jang selalu mendjadi pedoman Pemerintah. 

sebagai 

Pemerintah Ber 
diri - Sepenuhnja 
DibelakangKSAD 
HARI SELASA petang selama 

1 djam KSAD telah mengadakan 
pembitjaraan dengan Wakil2 Per 
dara Menteri Mr, Moh. Roem 
dan Idham Chalid bertempat di 
tempat kediaman Mr. Roem. Per 
temuan segi-tiga itu diadakan utk 
membitjarakan perkembangan da 
lam Angkatan Darat, berhubung 
dengan tindakan2 jang telah di 
ambil oleh KSAD terhadap bebe 
rapa perwira tinggi Angkatan 
Darat, karena @indakan2 para per 
wira tsb.s menjalahi tata-tertib 
militer, 2 
Tidak didapat keterangan ten 

ang hasil2 jang ditjapai dalam 
sertemuan tsb. Sementara itu me 
rurut keterangan2 jang dapat di 
umpulkan ,,Antara” pemerintah 

lapat " membenarkan  tindakan2 

ang telah diambil oleh KSAD 
lan pemerintah “berdiri sepenuh- 
ya dibelakang KSAD. Seperti 
liketahui, hari Senin j.l- KSAD 

eglah memberi laporan kepada 
Acting Perdana Menteri Roem, 

lan menurut Roem pemerintah 
lapat memahami kebidjaksanaan   

diketahui, lepas dari usaha2 Pe- “ng diambil oleh KSAD, sedang 

ter- dalam sidangnja Selasa malam ka 

Sinet telah pula mendenga?kan 
laporan dari Mr. Roem tentang 
perkembangan dalam Angkatan 
Darat itu. (Ant1# 

 Cyprus-Perbaha 
rul Perang! Gerilja 
nja 'Thd. Inggeris 
PEDJUANG2 CYPRUS pada 

hari Selasa melemparkan dua 
buah bom kepada pasukan2 ke- 
amanan di Nicosia. Kini mereka 
memperbaharui perang  gerilja 
anti Inggris. Kedua buah bom itu 
meledak dengan tak menimbulkan 
korban. Para pedjuang Cyprus 
itu dapat melarikan diri. 
“Sementara itu dilain tempat di 

lakukan pengedjaran oleh pasu- 
kan2 "keamanan terhadap ang: 
gota2 organisasi pemberontak 
»Egya” dan pula dilakukan peng 
geledahan2. Pasukan2 keamanan 
iki menemukan sebuah bom di 
dalam sebuah biara, siap untuk 
dipakai. Ada 16 orang jang “di- 
tahan untuk diminta keterangan. 
Demikian diberitakan oleh UP. 

(Antara). 
  

PERSATUAN PEMUDA MA- 
LAYA PROTES KEPADA PE- 

MERINTAH INGGRIS. 
Persatuan Pemuda Malaya 

Indonesia menjatakan protes 
keras2nja terhadap tindakan2 jg. 
diambil pemerintah Singapura ter 

hadap para peladjar, mahasiswa, 
guru2 sekolah dan pemimpin se 
rikat2 buruh baru2 ini di Singa 
pura. 

Dalam surat protes itu dinjata 
kan, bahwa tindakan2 pemerintah 
Inggris di Singapura adalah samg 
dengan tindakan2nja di Mesir, 
jaitu melanggar demokrasi dan 
perikemanusiaan jg. mengadakan 

di 
se- 

  pemboman dan pembunuhan ter 
hadap rakjat di Mesir. : 

Apabila Resolusi Madjilis 
194 Ditaati 

Perdamaian Di Timur Tengah Dapat DI 
tjapai — Pendapat Duta Amroussi 

»Antara” menvsenai berita 
dari New Delhi jans mengatakan, bahwa Perdana2 Menteri dari 
4 negara Kolombo dalam perterruannja hari Selasa jl. sepakat, 

pasulan sukarela 
skan sangat merusak kemungkiran terselenggaranja perdamaian 
ig kekal didaerah tersebut. Duta-Besar Mesir di Djakarta Dr. Ali 
Fahmi Al Amoushi menjatakan, bahwa itu memang demikian 
halnja selama perintah cease fire 

Renter 

ke Timur Tengah 

PBB ditaati. 

merupakan sumbangan moril be- 
Isar kepada perdjuangan  rakjat 
(Mesir. Dikatakan, bahwa seba- 
gai negara2 jang bertanggung dja 

wab atas konperensi A-A sudah 
selajaknja negara2 Kolombo itu 

setjara aktif menindjau keadaan 
di Timur Tengah sekarang ini 

untuk mergambil langkah2 jang 
konkrit jang akan berguna bagi 
usaha. menfelesaikan masalah Ti- 
ur Tergah. setjara damai. 

Atas pertanjaan mengenai kete 

gangan di Timur Tengah pada 
umumnja Dr. Amroussi mene- 

rangkan, bahwa menurut  penda 
patnja perdamaian di Timur 
Tengah hanja' dapat ditjapai apa 
bila resolusi  Madjelis Umum 
FBB tahun 1947 dilaksanakan. 

kami, tetipi saja .perijaja  kami| Dalam hubungan ini ja meng- 

ingatkan, bahwa resolusi itu an- 

ha2 mentjari djalan keluar dari tara Hain Ben interna- 
keaditan jg kita hadapt waktu'S'Onalsasi arussalam, pemu- 

ini. Demikian pidato radio PM “1971 Kaum pengungsi Arab jg. 
4 

b ratumlah kira2 1 djuta orang 
ke kampung halamanrfa di Pa- 
lestina dan menetapkan tegas 
dasi wilajah2 Israel dan wilajah 
negara? Arab lainnja. Ia meng- 
karapkan solidaritet dan kerdja- 
sama dalam usaha menegakkan 
perdamaian internasional atas da 
«r dasa sila jang dihasilkan oleh 
konperensi Bandung. Ia meng- 
ingatkan kepada apa jang dikata- 
kan Presiden Nasser, jaitu bahwa 
Mesir menghendaki perdamaian 
dan bukan penjerbuan  (surcens 
der). Demikian ,,Antara”,   
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Penerbit ISLAMIJAH 
— Djl. SUTOMO P.329 Telp. 714 
Be Med Ten 

  

INN LLLAHI WA? INA ILAII RODJTUN 
| URUT BERDUKA TJITA 

| Dengan ini segenap keluarga Biro Tekniek Elektro 
"M.U.RJ,A.” (Soekardjono) dan N. V, "SEMAR” (Soeto- 

po) Dil. Merak 21 — Telp. Sm. 1141 paralll, menjatakan 
turut berduka tjita atas meninggalnja : 

Ni: R Ngarten HASMOSOEWIGNJO 
Isteri dari Bpk. R. HASMOSOEWIGNJO — Inspektur £ 
Djwt. Pertanian Rakjat Prop. Djateng di Semarang, pada 
hari Minggu tgl. II Nop. '56 di R.S. Tiong Hoa I Wan 

  

   

   

“Semarang. 
Semoga Tuhan Jang Maha Esa menerima arwahnja 

dan memberi ampun segala dosanja, lagi pula memberi 
tempat jg. selajaknja di Alam Baka. Amien! Amien! 

Amion Feb TER AON Pan UT Ra 

. Agen 

Untuk menghindari kedjadian2 jang tidak diinginkan, maka 
Gengan ini kepada para penjewa tanah Kota Besar Semarang di- 
peringatkan untuk mentaati ketentuan? tertjantum dalam surat 
perdjandjian sewa-menjewa tamah tsb. dalam pasal 8 jang ber- 

bunji : , Ae 

.Ketjuali dengan izin Kota Besar Semarang penjewa tidak 
diperbolehkam mendjual, menggadaikan “atau menjewakan 
tanah dengan rumah jang berdiri diatas tanah itu”. 

Mereka jang bermaksud' untuk mendjual/melimpahkan” hak 
milik atas rumahnja, jang berdiri diatas tanah jang disewanja ke- 
pada fihak lain, terlebih dahulu harus meminta idzin kepada Pe- 
merintah Daerah Kota Besar Semarang. o 

Selandjutnja kepada mereka jang telah terlandjur membeli 
rumah jang didirikan diatas tanah persewaan tsb. diatas tidak se- 

idjiin Dewan Pemerintah Daerah, dengan ini diminta agar mereka 
segera melapotkan hal itu kepada Dinas Pekerdjaan Umum Kota 
Besar Semarang Bagian Perantjang, paling lambat achir bulan 
Desember 1956 untuk diselesaikan sebagaimana mestinja. 

Barangsiapa melalaikan kewadjiban tsb., Dewan Pemerintah 
Daerah terpaksa akan mendjalankan tindakan untuk menghenti- 
kan persewaan tanah seperti jang ditentukan dalam pasal 9 dan 

selandjutnia berdasarkan pasal 13 dari surat perdjandjian tsb. — 
bansunan-bangunan diatasnja dapat. dibongkar atas biaja si- 
penjewa. “ » an 

. Semarang, 7 Nopember 1956. 

An. Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Kota 

Besar Semarang : 

- 
: Sekretaris E 

SOEBARDI SOEMODIPRODJO. 

  

r z Et Akut! . : 

  

SAJASAN TERR. EMPAT 
- 

— Penawaran Umum 
Didjual setjara?,.Lelang” 3 (tiga) Party Speda-Motor dump 

terdiri masing2 30 (tiga puluh) buah. 

a. Partyke TI disediakan untuk Pekas Pedjuang Bersendjata. 

b. Partykell dan keIlI disediakan untuk Umum. 
— Tjara penawaran : f 

1. Penawar Supaja mengirimkan penawarannja dengan sam- 
pul tertutup (gezegeld), dialamatkan kepada : 

sPANITYA PENDIUALAN DUMP.” 
d/a Sie IV K.M.K.B. Semarang. 

2., Tiap2 penawaran ditudjukan untuk 1 (satu) Party (ter- 
diri dari 30 buah sepeda motor). 

3. Pengiriman penawaran mulai tgl 1 November 1956 dan 
selambat2nia pada tg. 20 November 1956, harus sudah 

. ditangan Panitya. 

.4. Pembukaan penawaran akan dilakukan oleh Banitya Staf” 
'KMKB Semarang. pada tg. 26-11-1956 djam 10.00 dgn. 
perantaraan kantor lelang negeri Semarang dan diminta 
kepada para penawar untuk turut serta menjaksikan. 

. Penawaran jg. tertinggi menurut Panitya akan diberi tahu- 
kan pada hari itu djuga dgn. ketentuan kepada penawar 
jang bersangkutan harus membajar kontan menurut pena- 

warannja. — 
Bilamana seluruh penawaran 

ta
 

tidak ada jang memenuhi 
4 . penentuan Panitya, maka seluruh penawaran akan dibatal- 

kan. 

Ketjuali penawaran, surat-menjurat tidak diadakan. 

Kesempatan waktu untuk melihat. 
Kepada segenap peminat diberi waktu untuk melihat ke- 
adaan kendaraan ,,Speda Motor tsb.”, mulai tgl. 1 Nov. 
1956 s/d tgl. i8-i11-1956 tiap2 hari kerdja, dari djam 
09.00 s/d. djam 13.00, selain hari Djum'at dan Saptu, 
mulai djam 09.00 s/d 11.00 siang, digudang ,,D J A- 
KAD” Plampitan No. 19 (Belakang gedung Hwa Yoe 
Plampitan) Semarang. ' 

A/n. PANITYA PENDJUALAN DUMP. 
JAJASAN TERR. EMPAT 

: Kak 
NGAERAN 

LETNAN I INFANTERI 

! Nrp.: 10915. 
Seni Bek ee EA EU ne ah 

Perhatian 
Persediaan terbatas untuk keperluan perumahan rakjat/Industri dll. 
PAPAN: DAMAR, SENGON, RANDU dan KARET. 

Trima order untuk membuat peti2 kosong segala ukuran. 
Untuk didjual lagi dapat potongan. —- 

N.V. Tongam Wood aa 
KALIBARU BARAT 31 - TELF 1301 - SEMARANG. 
  

  - 
“ 

min Hidup 
Saudara 

Batjalah 
PA Man EM EA KA dea BNI NE MA Me MAT LA | (Peri Hidup"! 

  

    

    

& 

Mohammad s.a.w. 
ea oleh ZAINAL ARIFIEN ABBAS 

   

  

   

Djilid 1 (938 muka): ..... PN enak Rp. 112,50 
Dgaid AE Oa yaa ea Pa aa Rp: 60,— 
DANO SGP 5 0 SE ae RA ba Bp 75— 
bali Uu & Oo Oisatokamp Ora ita Rp: 150,— 
Zaival Arifien Abbas — : 

PERKEMBANGAN FIKIRAN TERHADAP 
Aa an aa Rp. 42,50 

Hasbi Ash Shiddigy — 
0. AL-AHKAM (HUKUM? Figih Islam) 

“djilid KE Tab AH AnLA Ge laa mara ua Cet Sunatan Rp. 28,— 

hat EP Gohan SA Rp. 28,— 
BAN un Arah EN MEN PE Maa Rp. 28,— 
AL-ISLAM (Penuntun Batin) 
AT | na me GANGA ea MA Watak Dena Yaa Bip. 25, 
An ah NN Rp. 30,— 
DASAR? KAN Ta Se en Aa NA Rp. 13,50 
KELENGKAPAN DASAR2 FIOIH ISLAM : ...... Rp. 22,50 

Tiap2 pesanan tambah 1076 ongkos kirim, sekurangnja Rp. 1,50 
| Mintalah daftar buku 1 

Tjabang : 

Djl. Sitompul 27 
edan PADANG SIDEMPUAN 

- DI DJAKARTA pada : 
MEDAN'S BOOKS HOUSE 
Djl. Srikandi 14 

| (Kebon Sereh) 

Biro Buku TIMUR DJAJA 
“Senen Raya 85 

Telp. 3107 Gmbr.    

  

       

      

    
             

              

2 

Angkatan Darat 
I- — — Sedjak dinjalakannja obor di Jogjakarta, jakni penan- 
(Ida-tanganan piagam Angkatan Darat pada tanggal 25 Februari 
1955, kita mengharapkan akan melihat suasana jang baik sekali 
dikalangan Angkatan Darat chususnja dan Angkatan Perang pada 
umumnja. Tetapi, rupa-rupanja pengharapan jang demikian ter- 
paksa harus dikalahkan oleh kenjataan2 jang dihadapkan dimuka' 
kita. Seperti halnja keadaan sekarang ini, dimana ada peristiwa 
iang mengenai 7 orang Perwira (Kol. Z. Lubis, Kolonel Sukanda 
'Bratamenggala, Kol. Sapari, Overste Chandra Hassan, Overste 
Pirngadi, Overste Kemal. Edris dan Majoor Suwarto), telah me- 
njebabkan bahwa apa jang diumumkan oleh "Penerangan Angk. 
Darat” belum lama ini jang mengatakan bahwa keadaan didalam 
Angkatan Darat telah reda kembali setelah berlangsungnja rapat | 
Ipara Panglima, ternjata berbuntut lukisan jang belum reda, 1 

alam pada itu, dari fihak Angkatan Darat atjapkali 
dikeluarkan permintaan ataupun saran2 jang isinja mengparan Agar 
fihak luar tidak turut mentjampuri soal Angkatan Darat. Per- 
mintaan ataupun saran jang demikian, djika ditudjukan untuk 
partai2 politik jang hendak langsung tjampur tangan mempenga- 
rshi Angkatan Darat, sangat kita setudjui dan kita dukung. 
Akan tetapi hal demikian tidak kita artikan, bahwa  masjarakat | 

.Iharus diam menutup mata dan mulut djika melihat perkemba- 
'Ingan2 jang tidak menggembirakan didalam Angkatan Darat. Sebab, 
perkembangan2 jang demikian tidak ketjil pengaruhnja didalam 
masjarakat, 1 ja Oa 3 5 La 3 

— — — Sampai sekarang, masjarakat belum bisa mengetahui 
dengan pasti apa sebenarnja jang terdjadi dikalangan Angkatan | 
Darat jang menjinggung?2 tudjuh orang Perwira itu. Tetapi, dgn 
adanja peristiwa itu, jang pokok-pangkal sebenarnja belum dike- 
tahui, tidak bisa dibiarkan mendjadi teka-teki. Karena toh penga- 
tuhnja akan besar sekali didalam masjarakat. 
— —— Oleh sebab itu, kita ingin agar dalam hal ini Pemerin- 
tah bisa bertindak jang tjepat serta tepat dan alangkah bahagia- 
nja masjarakat kita kalau obor jang dinjalakan di Jogja pada 25 Februari 1935 itu tidak redup kembali, apa lagi sampai padam! 
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: .— TRAGEDIE HONGARIA — 
Tampak beberapa orang wanita Hongaria dengan muka sedih saju, 
sambil mendorong kereta-baji dan membekal beberapa barang mi- 

Iliknja, ketika sampai diperbatasan Austria-Hongaria, di Klingen- 
bach. Mereka mengungsikan diri dari tanah-airnja jang kini sedang 
mengalami bentrokan? hebat antara kaum pemberontak Hongaria 
melawan pasukan2 Rusia, 

  

Agresi Ingg.-Perantjis 
Bisa Ditjontoh Negara? 

Kolonial Lainnja   Pekan Udjian Ketangka- Konp. 4-Negara Di New Delhi Kemukakan 
Sechawatiran N 

  

Imusjawarat 

Pijadi gantinja Undang? 

Pesan Pak Kanto: 

pembesar di Semarang, Rebo pagi 

dji-pandji. : 

Kenaikan Uang 

Udjtan Diper 
tangyuhkan 

MENURUT pengumuman Ke- 
menterian P.P, & K., maka pelak 
sanaan Peraturan tgi. 12 Oktober 
1956 No. 74103/S, jaitu tentang 
kenaikan uang udjian dipertang- 
juhkan sampai pada tahun 'jad. 
Alasannja ralah karena keluarnja 
peraturan tsb, sangat dekat pada 
pendaftaran tjalon2 jang akan 
mengikuti udjian. Seperti diketa- 
Jui, maka peraturan tsb. telah 
menimbulkan reaksi dikalangan 
yara peladar berupa demonstrasi 
demonstrasi dipelbagai tempat 
indonesia. (Antara) 
P.N.I. RANTING MADJAPANIT. 
Pengurus Anak Ranting PNI 

Madjapahit II jang telah dibentuk 
baru2 ini terdiri dari Ketua I 
dan Il: Is. Djojosutjipto dan Par 
tosutyono. Penulis I dan II: Mu 
alim dan Sunandar dan bendaha- 
ra: Sumarjono dengan beberapa 
pembantu.. 
Sementara itu djuga dibentuk 

pengurus Anak Ranting PNI Ma 
Gjapahit VII dengan Ketua I dan 
Il: Sawidjo dan Sumargono, pe- 
nulis: Slamet Oetomo dan Tuki- 
ajo, bendahara  Hardjoprajitno 
dan beberapa pembantu. 
UTK. PENJEWA TANAH KBS. 

rang memperingatkan kepada pa 
Ira penjewa tanah Kotabesar Se- 
marang untuk mentaati kenten- 
tuan2 jang tertjantum dalam su- 
rat perdjandjian sewa-menjewa 
tanah pasal 8. Mereka jang ber- 
Imaksud untuk mendjual/melimpah 

berdiri diatas tanah jang disewa 
nja kepada pihak lain, terlebih 
dahulu harus meminta idzin pada 
Pemerintah Daerah Kotabesar Se 
marang. Untuk djelasnja harap 
batja pengumuman KBS jang di 
muat sebagai iklan hari ini. 

GRT BRUMBUNGAN, 
GRT Kelurahan Brumbungan 

telah membentuk pengurus baru 
:terdiri dari Ketua Sukarto Bin- 
hidajat. Penulis Sunarjo. Benda- 
hara: Be Kiem Siang dan Zakaria 
dan beberapa pembantu. £ 

PERLOMBAAN ATLETIEK. 
Sebagai langkah pertama dari 

Gabungan Atletik Semarang utk 
mempopulerkan olahraga atletik 
dikota Semarang, maka pada hari 
Minggu tgl. 25 Nopember j.a.d. 
akan diselenggarakan perlombaan 
athletik untuk umum di Stadion 

, Semarang. Nomor2 jg diperlomba 
kan jakni untuk putera: lari dari 
100 s/d 500 m, estafet, lempar lem 
bing, tjakram dan peluru, lontjat 
djauh, tinggi dan djangkit. Utk. 
puteri: lari 100 m, estafet, lempar 
lembing, tjakram dan peluru, 
lontjat djauh din tinggi. pPendai 
taran mulai hari ini sampai tgl. 
20 Nop. djam 14.00 pada Plt. Su- 
tjiro di Stadion Semg., DPDAD 
Terr. IV Stafkwartier B Bodjong, 
Insp. Pend. Djasmani KBS Dji. 
R. Patah dan pada sdr. Abuba- 
kar Sekretariat Gubernuran Semg. 
Pendaitaran disertai uang Rp. 1, 
— untuk seorang pada tiap? no 
mor dan Rp. 2,— untuk masing2 
regu estafet, dan bagi clubver- 
band hanja membajar separo dari 
djumlah tsb. Para “atlit diberi 
kesempatan untuk “berlatih pada 
tiap hari Mingu di Stadion dan 
alat2nja telah tersedia. 
KANTOR KETJAMATAN SE- 
MARANG TENGAH PINDAH. 
Mulai tgl. 13 Nopember Kantor 

Ketjamatan/Asistenan Semarang 
Tengah jang semula bertempat di 
Aloon2 Selatan 8, pindah di Dji. 
Imam Bondjol (Pontjol) 46 Sema- 
rang. Dengan pindahnja Kantor 
Ketjamatan tsb. maka Kantor? 
BODM dan Penerangan Ketjama- 
tan jang dahulu berkumpul dgn 
Kantor Ketjamatan tsb. diusaha- 
kan pula untuk bisa berkumpul 
lagi di Kantor jang baru. 

KHONG KAUW UWEE. 
Pada hari Minggu tgl. 18 No- 
pember "56 djam 17,00 bertempat 
di gedung Kong Tik Soe Gg. Lom 

  
bok No. 60 akan diadakan tjera | 
mah kebatinan untuk umum. Se- 
bagai pembitjara adalah Pai 
Ching Tze tentang ,,dari Im Yang 
sampai ke Atoom”. 
UNDIAN OPR LEMAHGEMPAL. 
Undian barang jang diselengga 

rakan oleh OPRy Kelurahan Le- 
mahgempal Semg' setelah dilaku 
kan pengundian dengan disaksi- 
kan oleh pihak2 jang berwadjib, 
hasilnja sbb.: Hadiah ke I sepe 
da sportmodel djatuh pada no. 
15905. Hadiah ke II sepasang gi- 
wang bermata djatuh pada no. 
15227. Hadiah ke III sebuah ka 
lung djatuh pada no. 15187. Ha- 
diah ke-4 s/d 10 berturut2 sbb. : 
14399, 13187, 15836, 13573, 15846, 
14651, dan selandjutnja sampai 
hadiah Ke-20 dapat dilihat dike 
lurahan tsb. 

“ 
oyapagan nyang ramen rgngapapapng 

HARGA EMAS. |. 
Chusus utk. “Suara Merdeka” 

  

   

  

      

     

   

Pihak# DPDP Kotabesar Sema- : t 

kan hak milik atas rumahnja jz,di 

san Mobbriz. Diresmikan 
Selamat Berdjoang 

Dan Selamat Berlomba! 
DENGAN DIHAPLIRI oleh Kepala Polisi Negara Sukanto, Gu 

bernur Djawa Tengah Mangunnegoro, Panglima Div. P. Diponegoro 
Let. Kol. Soeharto, Kepala Kepolisian Djawa Tengah A. Bastari dll. 

di lapangan Stadion Semarang 
telah dilangsungkan upatjara peresmian Pekan Udjian Ketangkasan 
Mobbrig. Seluruh Indonesia ke II dan berhubungan pula dengan 
Hari Ulang Tahun ke X berdirinja Mobbrig. Pekan Udjian Ke- 
tangkasan Mobbrig. tersebut diikuti cleh 12 rombongan Mobbrig. 
uari seluruh Indonesia dengan masing? rombongan membawa pan- 

Dalam kata sambutannja Kepala 
Polisi Negara Sukanto antara lain 
dituturkan tentang tugas dari 
Mobbrig. dalam menghadapi ge 
rombolan jang mempunjai 
ngan erat dengan soal kesehatan. 
Karena itu, maka kesehatan tadi 
perlu dipupuk disamping mendja 
lankan kewadjiban sebagai pelo 
por untuk mendjaga keamanan. 
Hal itu patut disadari dan selama 
sepekan diharapkan pula dapat 
mentjapai solidariteit dan spirit 
diantara kalangan Mobbrig. jang 
hasil2nja kelak dapat dibawa kem 
bali ke masing2 tempatnja Achir 
nja Pak Kanto menjatakan, bah 
wa Pekan Udjian Ketangkasan 
Mobbrig. ke II telah dibuka dgn 
utjapan ,.selamat berdjoang dan 
selamat berlomba.” 
Kemudian bendera Mobbrig. 

oleh Kepala Polisi Negara dise 
rahkan kepada peserta jang ter- 
tua untuk kemudian  dikibarkan 

. dengan penuh chidmad. Setelah 
diadakan ,,sumpah” para peserta. 
kemudian dihadapan Kepala Poli 
si Negara, Gubernur Djateng, 
Panglima Divisi PP. Diponegoro, 
Kepala Kepolisan Djateng “ dan 
Komando Mobbrig. diadakan de 
file jang mendapat sambutan he 
ngat dari para hadlirin. Upatjara 
selandjutnja adalah Giadakannja 
ketangkasan2 “oleh rombongan 
Mobbrig dari Porong dan Djateng ' 
jang menarik perhatian. Pula 
"'hell-drivers” jang dipertundjuk- 
kan oleh angg. Kepolisian dari 
Banjumas. Selesai upatjara tsb. 
kemudian pembesar? tadi menu- 
aju ke gedung “Balai Kepolisian 
Djateng jang diresmikan dengan 
pengguntingan pita oleh Ibu 
BUKAIapOn ing saga Ing oke 

Menurut ”Antara” dari Djakar- 
ta, Komisaris Besar Polisi Moh. 
Jasin telah terpilih mendjadi sa 
lah. seorang ,,tokoh” 10 Nopem- 
ber 1945. Sewaktu Djepang menje 
rah kepada Sekutu, pasukan Ja- 
sin, jaitu pasukan Polisi Istimewa 

Surabaja telah berhasil mem- 
pertahankan persendjataannja dan 
setelah kemerdekaan diproklamir 
kan, maka Moh. Jasin adalah Ko 
mandan pasukan bersendjata jg 
pertama-tama menjatakan berdiri 
dibelakang R.I. dan bersama dgn 
rakjat Surabaja Jasin telah me 
ngerahkan pasukan tanknja utk. 
menaklukkan Ken Pei Tai Sura 
baja. Selama revolusi dan selama 
peperangan melawan Belanda, 
maka Moh. Jasin tetap setia ke 
pada rakjat dan R.I. Kini ia men 
djabat Kepala bag. Inspeksi Mob 
brig. Djwt. Kepolisian Negara utk 

PenipuPedagang? 
Smg Tertangsap 

Di Bandung 
LIEM KIAN HOE, jang telah 

lama ditjari2 :oleh "ig “berwadjib 
dan oleh orang2 jang merasa ter- 
pu, Senin malam telah tertang- 
kap oleh Polisi Negara dalam 
3otel “Matern”, dijalan Sunda, 
3andung. Ha 
Menurut kabar, Liem Kian Hoe 

itu telah kepergok “dihotel tsb. 
oleh seorany “pemilik hotel dari 
Semarang jang pernah kena tipu. 

Dari keterangan2 ig diperoleh 
”"Antara”, Liem Kian Hoe itu di 
uduh telah melakukan penipuan 
jang meliputi ratusan ribu rupiah 
kepada sedjumlah pedagang, an- 
tara lain di Surabaja, Semarang, 
Yiakarta dan Bandung. 
Dalam salah sebuah surat ka- 

sar pernah “ada adpertensi. ten- 
tang dirinja dari orang jang me 
asa tertipu. Selain dari yang 
lan barang2, djuga mobil sedan 
“n jeep penduduk Djakarta te- 
ah dapat dimiliki dengan tak 
'h oleh tertuduh. Seterusnja per 
ah diumumkan pula, bahwa ba 

rang siapa dipat menangkapnja 
akan mendapat hadiah Rp 1.000,- 
tenyrut keterangan selandjntnja, 

Juh itu hidup-bersama . dgn 
corong. wanita (tanpa perkawi- 

an) Gan mempunjai 3 anak dari 
srhibungan “tu.. 
Pihak Potisi Negara ui Ban- 

"ne, jang ” melakukan penarig- 
anan itu telah mendapat kete- 
'ng9n2 dari polisi di Surabaja 

mengenai tertuduh itu dan seka- 
219 Ymasih terus melakukan pe- 
neriksaan tsb. (Antara). 

TJIREBON 
MENTERI P.U.&T. TINDJAU 

DAERAH TJIREBON. 
Menteri Pekerdjaan Umum dan 

Tenaga Ir. Pangeran Moh. Noor, 
dengan disertai oleh Sek Djen 
Kem, PU&T Ir. Sriganti Santoso 
dan Ir. Ali Djojoadinoto Kepala 

arti 

    

  
drg 2 5: da3 PU. "Prop. Djabar, pada “hari 
Be & Nop. TG & Djum'at jl, telah mengadakan pe 

: ak Beli Pu. 9 hindjauan ketutupan air di Ren 
3d Gawi Otuad 5 : aa ND tang daerah kab. Madjalengka 

PP beli 5 : ta 44. Gan projek pembangunan Waduk 
“MEDAN 12 Nun p: 44,—. Darma Kuningan, jang sudah 
E : : 1 2 Rp. 46 mendekati penjelesaiannja. Seper 
Pius Sabaia 7 P-. #0. ti dikabarkan projek pembangu- 
Iman - 5 3 2 nan Waduk Darma Na 

aa oa Denpatag kn, “PT kan sedjak 5 tahun jl. dan biaja 
Hap 1 a Nop. 1956: xim, jang — telah dikeluarkan sampai 
an Na 35.104 sekarang sudah berdjumlah Rp.- 
bea BAN aKOk 1292 49 djuta lebih. 
BNN aa 56.07 Bila waduk ini selesai jang me 
Emas Tangiers 3505  rupakan waduk terbesar di Dja 

NN f wabarat, maka belasan ribu hek 
Ti EH Xx tar sawah didaerah kab. -Kuni- 
VA “ juda ngan dan Tjirebon timurlaut, jg 

1 ta 0 in sse Selama ini kekurangan sir, akan 
KRANGGAN WE TAN SEMARANG dapat diairi getjara teratur, 

gota Afrika (Mesir) 
ujadi korban agressi. | 

Kechawatiran negara? 
lemah. 

Peristiwa tersebut menimbulkan 
kechawatiran, bahwa agressi se- 
rupa itu dapat djuga menimpa 
negara2 ketjil lainnja jang lemah 
dan dalam hal ini terutama ne- 
gara Asia-Afrika jang memang 
lemah dilihat dari sudut militer. 
Kechawatiran demikian terdapat 
dikalangan ke-empat perdana 
menteri. Pihak India  mengcha- 
watirkan bahwa negara2 besar 
jang diketahui sedjak lama mem 
punjai kepentingan strategis di 
Kashmir, akan menjerbu ke Kash 
mir dengan alasan palsu hendak 
“menjelamatkan” daerah itu, jg 
sampai sekarang masih dipertikai 
kan antara India dan Pakistan, 
atau hendak “melindungi” pen- 
duduk Kashmir. 

Pembesar2 Indonesia, termasuk 
PM. Ali Sastroamidjoje sendiri, 
hawatir kalaa2 agressi terhadap 
Mesir menggerakkan lain2 negara 
elonial uik menfjontohnja guna 

menjelesaikan ' pertikaian atau 
pxmaksakan kehendaknja kepada 
nogara2 ketjil dgn kekerasan sen 
djata. Indonesia, j sedang ber 
sengketa dg Pein engenai 
Irian Barat, mau tidak maa harus 
memperhatikan pula dengan sung 
guh2 kemungkinan itu, Hu UN 
keras dari seluruh dunia terhadap 
agress! Inggris - Perantjis - Israe! 
membori harapan baik untuk men 
tsegah terulingnja agressi demi- 
kian. : 

Peringatan Sovjet meru- 
pakan faktor penting. 

Disamping public opinion selu 
ruh dunia jang merupakan kekua-   nja, di New Delhi diakui pula, 
bahwa peringatan Bulganin ke 
pada Inggris-Perantjis-Israel me- 
rupakan faktor penting djuga 

' aro2 Ketjil Terhadap| 
Tjontoh Aksi Militer Di Mesir 

WAKLAWAN ,,ANTARA” jang mengikuti perdjalanan 
“M. Au busiroamidjojo ke New Delhi mengawatkan sbb: Ne 
ATaL CEKINDU ahdonesia, India, Brma dan Sailan) jang kini 
uang merabijarakan tindakan2 bersama untuk menjelamat 
an presnukdn, merghadapi persoalan sulit, bukan sadja k 
rena jang mendjadi agressor terhadap Mesir adalah dua negat 
jesar jang mempunja hak veto dalam Dewan Keamanan, 
lainkan djuga berhubung dengan persoalan bahwa negara 

jang lemah dalam arti militer telah mer 

         

    

    

   keadaan sesudah kedatangan ps 
sukan “Polisi PBB di Mesir. 

PM Ceylorn Solomon Bandara 
naike menerangkan kepada pers 
bahwa perundingan Selasa pag' 
meliputi masalah2- Mesir dan 
Hongaria. Atas pertanjaan pers. 
apakah mengenai masalah Hon 
gari, terdapat perbedaan pendi- 
rian, menurut wartawan ,,Rcu- 
ter” Bandaranaike  mendjawab: 
.Sama sekali tidak. Kami mala 
han telah mentjapai persetudju 
an mengenai prinsip2.” . 

Seorang djurubitjara resmi mz 
ngumumkan kemudian bahwa ip: 
ra perdana menterj telah melar 
djutkan perundingan mengenai 
masalah2 Mesir dan Hongaria. 

Atas pertanjaan sampai kema- 
na benarnja sebuah berita jang 
mengatakan bahwa Negara2 Co- 
-ombo mengandung maksud utk 
membentuk sebuah organisasi te- 
tap, ia mendjawab: .,Tidak be- 
har”. 

Siang hari Selasa P.M. Nehru 
menjelenggarakan resepsi untuk 
menghormati tamu2-nja, dan ke- 
mudian mereka melandjutkan pe- 
rundingan. 

Menurut rentjana semula, P.M. 
'Ceylon akan pulang ke Colombo 
malam Rebo, sedangkan P.A. Ali 
Sastroamidjojo dan P.M. Birma 
U Ba Swe menurut rentjana akan 
pulang Rebo pagi. Para P.M. 
telah memutuskan untuk pulang   

tan moril jang luar biasa besar- ' 

untuk menghentikan agressi ter-” 
hadap. Mesir. 

Pada saat negara2 Barat ber- 
usaha keras supaja Asia-Afrika 
bersama2 mereka menghukum 
Ini Soviet berhubung” dengan 
terusuhan2 di Hongaria, Nehru 
serkata, bahwa Uni Sovjet ada- 
'ah negara besar jang perkasa 
dan dalam hal-hal jg menjangkut 
India, Uni Sovjet merupakan ne- 
gara sahabat: jang suka memberi 
bantuan. 

Pendirian India tentang Honga 
ria digambarkan dalam resolusi 
All India Congress Committee 
sbb.: Di Hongaria terdapat suatu 
sengketa sipil, jang telah menim- 
bulkan sedjumlah besar korban. 
Didalam sengketa itu ikut tjam- 
pur pasukan? bersendjata asing. 

P.M. Ali berundina de- 
ngan Dutabesar Mesir 
di New Delhi. 

UP mengabarkan  seterusnja 
dari New Delhi, bahwa pada 
hari Selasa duta-besar Mesir di 
India dan P.M. Ali Sastroami- 
Tjois telah mengadakan pertemu- 

untuk membitjarakan  keMungki- 
an diadakannja konperensi Asia 
Airi'ka kedua mengenai soal Me- 
sir dan Timur Tengah. Kabarnja 
India telah diberitahu tentang 
pendirian Mesir mengenai kon- 
perensi tersebut. : 

Sementara itu, Mesir terus-me- 
nerus diberitahu tentang perkem- 
'bangan2 dalam konperensi empat 
Perdana Menteri Asia, Selasa 
siang, ketiga Perdana Menteri 
Asia jang berada di New Delhi 
makan bersama dgn P.M. Nehru. 

2. (Antara) 
Konperensi 4 P.M. di New 
Delhi diperpandiang se- 
haris sudah terfianai per 
setudjuan mengenai prin- 
Sip-prinsip. 

Diwartakan seterusnja, bahwa 
konperensi para perdana menteri 
Indonesia, India, Birma dan Cey 
'on jang dimulai Senen il. di 
New Delhi, telah dilandjutkan 
Selasa dan ,akan diperpandjang 
sampai hari Rebo. 

Selasa pagi mereka berundine 
selama 314 djam dan petanc 
harinja mereka melandiutkan rem 
bitjaraan. Keputusan untuk mem 
perpandjang. konperensi ini di 
dasarkan atas pertimbancsan bhw 
mereka akan dapat menindian   SEORANG petugas 
memberitahukan kepada pemban 
tu "Antara di Tjilatjap bahwa 
selama minggu jl. diatas bukit 
dalam hutan dekat desa. Karang- 
diengkol ketjamatan Kesugihan 
(Tjilatjap) telah dikibarkan 3 ma 
tjam bendera oleh orang jang ti 
dak dikenal. Bendera jang dikibar 
kan pada hari pertama berwarna 
kuning-hidjau, pada hari jang 
kedua jang berwarna merah-putih 
dan esok harinja lagi jang ber- 

warna putih melulu, Apa maksud 

  

an selama .tiga perempat djam, 

Rahasia 3 Ma 

“Djeruklegi 

sekurang-kurangnja pada hari 
Kemis. (Antara-Reuter) 

adia 
IG 

  

SIARAN RADIO R. 

SEMARANG, 16 Nop. 1956: 
Djam 06.25 Lagu2 Mesir. 06.30 

Pengadjian. 06.45 Njanjian Rubi- 
ah. 07,10 O. K. Mustika dll. 07,30 
Santiswaran. 13,15 Bunga Rampai 
Siang. 14.10 Gema Siang... 17,00 Pe 
ladjaran Beksan. 18,15 Dari dan 
untuk Angg. A.P. 19,30 Ruang Wa 
nita. 20,30 Lagu2 Tionghoa. 21,00 
Podjok Studio. 21,30 Dagelan Ma 
taram. 22,15 Dagelan Mataram 
(landjutan). 23,00 Penutup. 

SURAKARTA, 16 Nop. 1956: 
Djam 06.10 Lagu2 Arab. 06.15 

Pengadjian. 06,30 Hidangan Orkes 
Irama Baru. 06.45 Sekitar tanah 
air. 07,20 Lagu2 Sunda. 07,50 Mam 
bo ria. 12,03 Malando dengan or 
kesnja. 13,15 Hidangan Lima Se- 
rama. 13,40 Kiriman dari Studio 
Djakarta. 14,10 O.K. “ Sederhana. 
17,00 “Dunia anak2. 17,40 Varia 
Djawa Tengah. 17,50 Ruang Pemu 
da pemudi. 18,15 Kridoraga. 18,30 
Seni Karawitan. 19,30 Sadjak dg 
pembahasnja. 20,30 Irama Indone 
sia. 21,20 Puspa Ragam oleh ROS. 
22,15 Santiswaran. 23,00 Penutup. 

JOGJAKARTA, 16 Nop. 1956: 
Djam 06.10 Pengadjian. 06.35 

Orkes Lima Serama. 06.45 Gum 
pilan dari lajar putih. 07,20 Rum 
ba gembira. 07,30 Hidangan pagi. 
13,10 Ruangan Wanita. 14,10 Siang 
meraju. 17,00 Taman Putra. 17,40 
Hidangan Orkes Seruling. 18,15 
Ruangan Djawatan Perburuhan. 
18,30 Peladjaran Njanji. 1940 Ra 
juan malam. 20,15 Cello recital. 
20,30 Stambul oleh IKSJ. 21,30 
Ujon2 Monosuko. 22,15 Ujon2 Mo 
an (landjutan). 24,00 Penu- 

p. 

DJAKARTA, 16 Nop. 1956: 
Djam 06.10 Pengadjian. ana 

Kwartet Sudharnoto. 13,10 Orkes 
Kulintang. 13,30: Orkes Kr. Sinar 
Utara. 14,10 Orkes Suara Angka- 
sa. 17,00 Orkes Sapta Nada. 17,30 
Pilihan Pendengar. 18,30 Orkes 
Bandar Djakarta. 19,30 Orkes Gu 
marang. 21,15 O.M, Irama Agung. 
22,15 Sekar Galih Pantjawarna. 
23.00 Penutup. 

- 

TJIRBBON, 16 Nop. 1956: 
Djam 06.10 Pengadjian. 

Orkes Melaju Kenangan. 
Djenaka Sunda. 13,10 Orkes Kr. 
M. Sagi. 14,190 Lagu? Langgam 
Siang. 17,00 Kesenian S. R. 17,20 Siaran A.P. 18,35 Diambang ma 
lam. 19,20 Gelanggang Peladjar. 20,30 Trio Tapanuli. 21,30 Orkes 
IKI: Sangkuriang. 22,15 Ketjapi Re bab Pangrekar. 23,00 Penutup. 

baba 

06.35 
07,40 

TJATUR "GAJA KUDA" 

Pertandingan persahabatan (re- vanch) tjatur antara” Gaja Kuda” 
(Kantor Gubernuran) dengan ,,Tu 
nas Muda” jang diadakan pada tgl. 10 Nop. 1956 di Mertodjojo 
No, 110 Semg., berachir dengan kemenangan 5-3 untuk “Gaja 
Kuda”. 

siapa dilakukan kini sedang dalam 
penjelidikan jang berwadjib. 

Lebih landjut dikabarkan, pada 
hari tengah malam baru2 ini ge 
rombolan terdiri dari. lik. 150 
orang bersendjata dan berpakaian 
seragam telah memasuki 
Bleder desa Semingkir ketjamatan 

jang sebelum. masuk 
terlebih dulu lepaskan tembakan2, 

| Perlawanan disini hanja dilaku- 
kan oleh 6 orang angauta OPR 

Konstitusi Bdg. Tak Akan Bisa 
Didiktekan Oleh Satu Golongan 
Tidak Ada Golongan Jg Memiliki Suara 2/3—UUD 
Akan Tjerminkan Peibagai“Aliran Jang Hidup Di 
Indonesia — Tetapi Bisa Djuga Akan Berlarat2 Ka- 

lau Masing? Golongan Main Prinsipil-2an 
— Oieh: Agus Sujudi, Chusus ,,Syara Merdeka” — 

KONSTITUANTE JANG sedang bersidang di Bandung memperlihatkan betapa keada- 
@i2 golongan2 di Indonesia jg diwakili. Mereka duduk disana, adalah basil pemilihan umum. 
Mungkin daripada angka2 jang terlihat, nampak adanja keseimbangan dengan wakil2 rakjat 
jang duduk di Parlemen. Tetapi harus lebih dulu didjelaskan, bahwa funksi Konstitaante 
dan funksi Parlemen adalah berbeda. Djuga tjara2 mereka bekerdja, adalah berlainan. Di Par 
lemen, biasanja orang berdebat untuk mentjari kemengan dari alirannja. 

Didalam Parlemen, biasanja di 
sergunakan sebagai djalan untuk 
mendapatkan kekuasaan dim pe- 
nerintahan. Berbeda dgn Kaonsti- 
tuante, ia adalah badan utk ber- 

merumuskan - Un- 
lang-Undang Dasar Negara, jak 
ui jang meliputi pegangan ba- 
hin bagi bangsa jang bersang- 
sutan. | 

Undang2 Dasar akan mendjadi 
jumber semua undang2 jg axan 
'jadakan. Dan Undang2 Dasar 

ang akan disusun oleh Konsti- 
aante di Bandung itu akan men 

Dasar 
Sementara jg sudah ada. 

Perbandingan angka2 
Angka-angka ' mengenai djum- (miskan 

Ilah- anggauta Konstituante, mes- |: 
kipun belum definitief, akan bisa ! 
memberi pemandangan dalam me |: 

| 

| Kalau pemimpin? partai jang 
duduk didalam Konstituante bisa 
'memiliki djiwa besar, tidak main 
Ipsinsipil-prinsipilan, maka segala 

sesuatu “bisa diputuskan sebagai 
ihatsil kompromi. Dengan demi- | 
ikian| adalah satu hal jg sangat 

r enggembirakan, sebab Undang2 
Dasar hasil Konstituante Ban- 
dung itu akan merupakan nasil 
ikompromi dari masing2  golo- 

ngan, tidak ada sesuatu partai jg 
(mendikte. 

  

  

1 

.salau masing? bisa menga'ah 
sedikit. meka tertiapailah mak: 
eni-maksud menghimpun kehen- 

'dak dari aliran? iang bermatjam2 

rasamnja di Indonesia utk diru- 
didalam  Undang-Un- 

I-ng : Dasar, 7 

Achirnja, apakah pengharapan 
agar silang Konstituante ini   sita 

  pr 

K 

HASIL PERTANDINGAN 

ULANG TAHUN CHKYH 
SEMARANG. . 

BASKETBALL: Regu Putera: Sin 

Thung — Marhaen (Marhaen W. 

0): Sin Chung — Hwa Ing 70— 
39: Cien Lie — You Lien 34—32: 
P.Y.H. — Kuang Siauw 35—20, 
Siauw Yu Hui — T.C, Sze 44—25, 
K.Y.H. — Hai Lang 57—38: Hwa 

Chung — Chien Lie 76—54: TH. 

H.K. — S.M.A. Masehi 95—24: 
Sin Chung — Sin Thung 63—35, 

Chien Lie — P.Y.H. 43—28, K.Y. 

H, — Siauw Yu Hui 84—43:, Hwa 

Chung T,H.H.K. 4436: Sin 

Chung — Chien Lie 77—40, K.Y. 

H, — Hwa Chung 57—45, Finale 

K.Y.H. — Sin Chung 29—37. Dju 

ara pertama: regu Sin Chung, ke 

dua: Kuo Yu Hui. Regu Puteri: 

Sin Chung & Hwa Chung 26—13: 
Hwa Ing — Hai Lang 58—6: Sin 

Chung — T.H.H.K. 27—21, Fima 

sport | 

aindjau masalah Konstituante ini. | ia komemeken tempo lama dan ha AA ag Pan Pa 

Terlebih dahulu harus ditjatat, | inentierminkan' kehendak Jng, kedua: regu Sin Chung. 
»ahwa guorum jany . diperlukan vbao 1 diran 'jang ada di" In : 
intuk sidang2 Konstituante ada Onesi 4, kesemuanja | terserah | PINGPONG: Single Nara “ 
2/3, diadi bukannja separoh lebih |: en.» djalann/a persidangan itu 2 2 Pa De unea TI: 
Satu, sendiri. “Yang ping Ming (CHKYH): JII. 

Keadaan? wakil2 jang duduk 
lidalam Konstituante sbb.: 

119 
112 
Gi 
80 

K 16 
10 

, 

Banteng R. I. 
PIR (Nusa-tenggara) 
Murba 
PRIM 
Acoma 
P. R. Desa 
PLR. (W) 
PJ.R. (H) 
Permai 
Grinda 
Pers. Daya 
G. P. Sunda 

D Angg. Kongti- 
tusnte Buta Hu. 

ruf Latin 
Da» Ada Diuya Jang 

Tuli Sama Sekali 

DIANTARA para anggota 
Konstituante sedikitnja ada S 
orang jang buta-huruf Latin, bah 
kan ada pula jang tuli sama se- 
kali. Berhubung dengan itu di 
peroleh keterangan, bahwa baik 
Undang2 Pemilihan anggota par 
lemen dan konstituante No. 7/ 
1953, maupun Undang2 Dasar Se 
mentara tidak melarang orang2 
demikian mendjadi anggota paric 
men dan konstituante. 

Menurut UUDS pasal 60, 
oranp jang boleh djadi anggota   Tani LE 

Keprabonan 
Idrus Eff.   Baperki 
Pantjasila 
AKUI 
PP Eri, 
Sudjono P

A
 

ama
 
pa

 
PA
 

D
N
 
O
N
 

4 
ea

 
AR

A 
ba

 
AR

I 
U
N
I
 

Kalau suara2 itu dihitung setja 
ra blok2, masih djuga belum me 
rupakan djumlah jang mentjapai 
Gguorum (2/3 dari seluruh dium 

lah). Padahal, mengenai anizka? 
mentjapai 2/3 itu sangat liper: 
lukan, karena djika terdapat ke 

bulatan jang demikian berarti 
sda kemenangan. 

Oleh karena keadaan angka2   

dukuh 000 

itu sedemikian rupa, maka — 

(baik dalam pemilihan ketua aiau 
,pun dalam mempertahankan se- 
suatu pendirian untuk ditjantum 

ikan dalam Konstitusi — partai2 
'terpaksa melakukan kompromi 
dgn lainnja. 

Uniuk lebih djelas, baiklah di 

parlemen (djuga konstituante) 
jalih warganegara jang telah ber 
uSiag 25 tahun dan bukan orang 
jang tidak diperkenankan serta 
dalam atau mendjalankan hak- 
pilih ataupu, orang jang haknja 
untuk dipilih telah ditjabut. 

Selain itu masih ad. ketentu 
an, bahwa orang jang njata2 ter 
ganggu ingatannja dan sedang 
mendjalankan hukuman tak bo 
leh djadi anggota parlemen atau 
konstituante. ? 

Dengan batas2 tsb., maka dju 
ga warganegara jang butahuruf 
Latin, buta (tidak melihat), tuli, 
djompo pun bisa mendjadi ang 
gota. (Antara) 

Lie Tjien Hok (TCS) dan IV Oei 

Kong Kien (CHKYH). Double pu- 

tera diikuti oleh 19 partai: Djua- 

rara: I: Lies Tjien Hok/Tjiang 

Ping Mo (TCS): II. Oei Kong 

Liat/Go Giok Hay (CHKYH): Pe 

main baik: Lee. In Lian, Tan 

Persis (T.N.H. Ambarawa).  Pe- 
main harapan: Oei Ing Tjie (C 

H.E.Y 0). 

BODY BEAUTY CONTEST: Se- 

nior: diikuti oleh 7 orang: Djuara 

I Tjoa Khong Seng (Kuo Yu Hui) 
101 angka, II: Tjiook Kok Yam 
(Hwa Ing) 93 angka: III Kauw 
Tiong Sien (Kuo Yu Hui) IV: Go 
Eng Tong (Kuo Yu Hui) 89 ang 
ka). Junior: diikuti oleh 23 orang: 
Djuara I Johannes (T.C.S.) 86 
angka: II. Edy Sondagh (Kuo Yu 
Hui) 80 angka: III. Tan Eng Hok 
(Kuo Yu Hui) 78 angka dan IV: 
Kho Tjong Hauw (Hwa Ing) 177 
angka. Penjerahan piala2 pada 
pada malam ramah-tamah jang 
diadakan pada nanti tgl. 16 No 
pember j.a.d., bertempat di Japa 
ngan Basketball, Wotgandul luar 
24 Semarang. 

PERDJALANAN 
PIADE” MENGALAMI 

GUAN HUDJAN. 

.Menurut UP, perdjalanan "Obor 
Olympiade” mengalami gangguan 
hudjan, sehingga untuk menjusul 
waktu sebagaimana telah diren- 
tjanakan, 5 orang pelari harus tu- 
rut dengan truck. 

Selain hudjan, lebat, djuga kea 
daan udara jang sangat panas, 
menjebabkan perdjalanan memba 
wa "Obor Olympiade” dari Cairns 
ke Melbourne sedjauh 2.750 mil 
mendapat kelambatan. Para pela 
ri disebabkan karena hal2 itu ti- 
dak dapat mentjapai ketjepatan 
rata2 7 menit untuk djarak 1 mil. 
Officials perdjalanan "Obor Olym 
piade” itu mengidjinkan dibawa 
nja obor itu 
kota Ingham ke Townsville untuk 
menjusul waktu jang ketinggalan. 

”0OBOR OLYM- 
GANG- 

  

   

TJILATJAP 
KEGANASAN GEROMBOLAN.   tioba mengumpulkan angka-ang- 

ka dari blok2 itu. Golongan par 

toi Islam misalnia, terdiri “dari 

asjumi 112, NU 91 PSHP 16, 
Pp 7. AKUT 1, PPTI 1, djum 
lah ada 228 'suara. 
   

Daripada djumlah ini ternjata 
bahwa blok Islim belum mentja 
pai guorum. Oleh sebab iiu, an 
daikata didasarkan pada masa- 
lah Ketuhanan, sehingga blok Is 
lam bisa menarik blok agama 
lainnja, jaitu Katholik. 10 dan 
Parkindo.i6, djuga baru ada 
254, masih djauh dari guorum 
Disini kembali lagi partai2 ke 
tjil memegang peran utama. 

Tetapi, djangan dikira, bahwa 
dalam beberapa hal kalangan 
Katholik dan Parkindo bisa de- 
ngan begitu sadja dizdjak oleh 
partai2 Islam. Sebab kalau an- 

#daikata partai Islam menghenda 
ki agar negara begpasar Islam, 
tentu sadja kalangan .Katholik 
dan Parkindo akan pikir2 lebih 
dulu. : 

Sebaliknja, andaikats PN L 
PKI, Pantjasila bergabung kemu 
dian memerlukan bantuan dari 
golongan Katholik dan Parkin- 
do, masih merupakan kesulitan 
djuga, Sebab, terhadap PKI. pen 
dirian Katholik dan  Parkindo 
diuga tidak begitu sadja dapat 
menjetudjui. 

Bisa berlarat-larat, 
Djustru karena itu, djika da- 

lam Konstituante ini masing2 
partai mau mempertahankan apa 
jano dinamakan prinsip, siang2 
sudah kelihatan bahwa persida 
ngan tsb. akan memakan waktu 
I-ma. Atau mungkin sampai Ia 
mas esekali tidak akan bisa me- 
ngambil sesuatu keputusan. 

Disamping kechawatiran bah- 
wa sidang2 konstitusnte akan 
memakan tempo lama, ada djuga 
perasaan lega. Sebab, dengan tia 
danja golongan iang mentiapai 
guorum, maka tidak ad. golong 
an ians bis,  mendiktee 
Klonstituante. 

Dielasnia , kalau  masing-ma- 
sing golongan mau mempertahan 

kan sesuatu setjara prinsipiil. de- 
ng”n sendirinia' soal2 itu akan 
berantakan. tidak bisa diambil 
kenutusan. Dus, masing2 partai 
jetsw selongan harus bersedia 

"ntr fidak main muthlak-muth- 
Takan, 3 5 

  
tjamBendera Di Karangdjeagkol 

keamanan pengibaran bendera? itu dan oleh jang setelah lepaskan tembakan 
beberapa kali dan merasa dirinja 
kurang” kuat, achirnja menjembu 
njikan diri. 
Gerombolan dalam pada itu 

achirnja berhasil membakar 100 
buah rumah dengan kerugian di 
taksir tidak kurang dari Rp. 150. 

Lain warta menjebutkan bahwa 
sebagai. akibat sering ' meridapat 
gangguan dari pihak gerombolan 

jang belakangan ini bergelanda ' (Antara), 

gkerugian 

Baru2 ini gerumbul Bloder 
desa Semingkir ketjamatan Lyje- 
ruklegi distrik Tjilatjap telah 
kemasukan gerombolan ditaksir 
terdiri dari 150 orang, berpakaian 
seragam dan bersendjata leng- 
kap. 
Penjerbuan kedesa tsb. didahu 

lui dengan tembakan2 bertubiz, 
sebagian dengan sendjata otoma- 
tis,diantaranja terdengar pula su 
ara letusan peluru bren. 
Pelawanan dilakukan oleh ang- 

gauta OPR jang sedang bertu- 
gas didesa tsb. dan terdjadi tem 
bak-menembak beberapa 1uenit 1a 
manja. Gerombolan jang kekuatan 
nja lebih besar dengan mudah me 
nerobos desa itu dan melakukan 
pembakaran rumah2 penduaur 
hingga lebih dari 100 buah ru- 
mah. hangus mendjadi abu. 
Menurut taksiran, besar ke- 

mungkinan akibat peristiwa itu 
tak kurang dari Rp.- 

150.000. Perlu dikabarkan, bah- 
wa didesa tsb. baru sadja selesai 
dibikin pos pendjagaan jang sedi 
anja akan dipergunakan oleh Polfr 
si Perintis. $ 1 

  

Kowani Ikut 

is iMengetjam, 
.Adanja Tindakon2 
Militer,Di Mesir Dan 

Hongaria 

KONGRES Wanita Indonesia 
pada sidang kilat Madjelis Permu 
sjawaratan pada tgl. 11/11-56 di 
Djakarta jang dihadiri oleh wa 
kil2 dari 19 organisasi wanita a.l, 
memutuskan, menganggap  tinda- 
kan2 dengan mempergunakan ke 
kerasan sendjata dari Israel ter- 
hadap Mesir, Inggeris dan Peran 
tjis terhadap Mesir didalam penje 
lesaian persengketaan mengenai 
terusan Suez, Perantjis terhadap 
gerakan kemerdekaan dari Aldja 
zair dan Marokko dan Rusia ter 
hadap Hongaria, melanggar dasar 
kewanitaan, perikemanusiaan, tjin 
ta perdamaian dan tidak sesuai 
dengan djiwa dan azas? konperen 
si A-A. 

Karenanja Kongres Wanita In- 
donesia memprotes sekeras?nja 
terhadap tindakan? tsb. dan ber 
seru kepada negara2 jang bersang 
kutan supaja menghentikan dgn 
segera segala tindakan? kekeras- 
an dan hendaknja menjelesaikan 
segala persengketaan dengan da- 
mai. Mengharapkan dengan sa- 
ngat agar PBB bertindak tegas 
terhadap negara2  anggotanja ig 
melanggar piagam PBB, (Antara). 

“ 
SE OsAn AON AN Un 
Ti 021. Aa P3 3 
aa Ka at 

  

   
   

  

Ae aa Na am aan 
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PURWODADI 
SUSUNAN PANITYA PEMILIH- 

AN DAERAH. 

  

Pada tanggal 12 Nop. '56 DPR 
DP Kab. Grobogan telah memben 
tuk Panitya Pemilihan Daerah 
Kab Grobogan dengan susunan se 
ibagai berikut : Ketua H. Andi Pa 
:toppoi .(Bupati Kepala Daerah), 
Wakil Ketua S. Slamet (PKI), 
Anggota2 M. Darmadi (N.U.), Moh 
Soedjoed (P.N.I.), Achmad Saero 
zi A. M. (Masjumi) dan P.S. Te- 
Gjosukisno (Partai Katholik), Ta 

(bri Wirjowasito (Parkindo). 

PURWOREDJO 
MENINGGAL , KARENA MAKAN 

TEMPE BUNGKIL. 

| Dari kalangan pamong pradja 
wartawan kita mendapat ketera- 
ngan bahwa belum lama berselang 
di daerah kabupaten Kulonprogo 
jang letaknja berdekatan dengan 
Banjuasin kab. Purworedjo telah 
terdjadi peristiwa jang menjedih 
kan. Sebanjak 28 dari 88 orang 
jang baru sadja habis makan tem 
pe bungkil telah meninggal. Me- 
nurut penjelidikan tempe bungkil 
tersebut diduga ada mengandung 
ratjun. Tempe bungkil tsb. dibeli 
dipasar Klono. Pendjual tempe se 
orang bernama Slamet dengan is 
terinja kini dalam pemeriksaan jg 
berwadjib, adapun sisa tempe dju 
ga disita untuk diadakan penje 
lidikan lebih landjut. Korban ki 
ni dalam perawatan dokter kese 
hatan kabupaten Purworedjo. 

LASEM 
PERSATUAN PEMELIHARAAN 

PERTERNAKAN. 
Pada tgl. 3 Nopember gol di 

Lasem telah terbentuk Persatuan 
Pemeliharaan Peternakan dengan 
maksud untuk menudju ke per- 
satuan nasional dan kooperasi per 
ternakan. Adapun susunan pengu 
rusnja terdiri dari sdr2. Ketua 
umum III: Ahdoellah, Kwee 
Wat Sioe: penulis: The Tjiang 
Lien, keuangan: Liem Ing 
Biauw, Sosek: Liem Tho Sioe, Ie 

King .. Liongs pembantu2: Oei 
Ing Tjwan, Oei Tjoen San, Ngadi, 
Min Slamet, Oei Wie Hian, Njoo 
Tjien 'Tiong. (Alamat sekretariat: 
Gedongmuljo” Gg. XI/5 Lasem. 

BODJONEGORO 
KONPERENSI PEMUDA 

RAKJAT. 
Pada tgl, 8-11-1956 s/d 9-11-1956 

Pemuda Rakjat Bodjonegoro telah 
melangsungkan Konperensinja jg. 

  

  
ngan didaerah 'Tjilatjap-barat, se 
djumlah I.k. 6.000 orang dari desa 
Datar, Dajeuhluhur, Tjilumping 
Bolang dan. Sumpinghaja telah 
bersepakat untuk kosongkan desa 
masing2 untuk mengungsi dilain 
tempat, dimana biasanja terdapat 
pos2 pendjagaan alat2 bersendja- 
ta. 

Sementara itu jang  berwadiib 
setempat-pun dikabarkan telah 
mengambil tindakan2 

wa 

seperlunja. | malam resepsi 

dihadliri oleh utusan2 dari Ran 
ting2nja. 

Setelah konperensi membahas 
laporan Dewan Tjabang dan soal? 
situasi kehidupan pemuda pada 
sSaat2 ini, maka konperensi telah 
berhasil menjempurnakan organi- 
sasi, jaitu memilih 15 orang ang 
gota Dewan Tjabang jang baru 
dan terpilih sdr: Imam Mashoed 
sebagai sekretaris TI, 
Konperensi djuga berhasil me 

njetuskan resolusi2 dan pernja- 
taan2 tentang mengutuk agresor 

| Inggris-Perantjis dan Israel ter 
hadap Mesir. Perlu diketahui bah 

Konperensi diachiri “dengan 
1 dan mendapatkan 

kundjungan jang meriah, 

    

dalam truck dari : 
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   4. 
Tia 3 - " An : — 1 

aindjau" 3 
Bs   

as aer, Na semu — 
Bekas iPM IamreNagy Bersembunji     

Pe- | 

  

     
    

  

Akaa | 
etjara - 

PERSOALAN kolonel H. Zul 

  

  

('Akan g 
      

  

   

  

Inggris G 

Gruenther Sumbari Rusia . 
| Dihantjurkan Bila Berani Menjerang Salah 

ISatu Negara NATO—Katanja—Menteri Djadjahan 
elisah Hadapi”Kem : 

@ 

(iaaat”2Sera. 
Bu gan 

Suez 
Pasakan2 Inggrie-Pe- 
rai tjis-lerael Seharus 

    

B) ifanbatyaa ungkinan Adanja Dikedutaan Jugoslavia ? : 
PEMERINTAH HONGARIA pada hari Some, snxgibath 

kan wicsotak permintaan sekretaris djenderal PBB Dag Ham 
murskjocld supaja diizinkan mengirim suatu regu We 
5 

nja Sudah "Bertemu 
Di Suez 7 Nop. Jl.     

    

  

Lubis jang oleh pimpinan Sukarela Rusia Di esir 
tan darat telah dipersa ngk: mentaati perintah dial.) DJEND. ALFRED GRUENTHER, panglima tertinggi pasukan2 Serikat di Eropa ie Lana. tidak Mb eean |tak lama lagi meletakkan Bala, mengatakan dalam konperersi pers Aari Ki Si "bukan 'okan vdiselesi ii-| Paris, bahwa URSS ,,akan dihantjurkang ini sudah pasti, seper& malam menjusul hari, kalau pen -RADIO Beirut menjiarkan hari 

“ 

    
  Beberapa anggauta pas 

tak gentar hadapi maut, 

  
komando Mesir dengan semangat jg 

melompati d'enazah pemimpinnja 
jang tewas kena peluru, terus mendobrak mad'u menjerbu kekubu2 
pertahanan Inggris-Perantjis di feont sekitar Port Said. “Gambar - 
ini dibuat sebelum tertja 
rah itu. 

  

pai persetadjuan gentjatan sendjata didae- 

  

   

    

Koe n d ndel 
Rentjana Peraturan Pemil han Ketua Dan 

Konstituante 

B se Hongara jang berkewadjiban mengadakan 
(kan d.terapat, Seperd telah diwartakan Hammarskjoeld menga 
djukan permintaannja tsb. berdasarkan  resolusi2 tentang 
Hongaria jang telah disetudjui oleh Madjelis Umum PBB. 

— - Te 

  

  

-   

Stamu, mengatakan bahwa ke 
kuatan dan kemampuan negara2 
Arab untuk mempertahankan pri 
vilege2 sutji itu sedang diperta- 
ruhkan. Dgserukannja supaja se 
luruh bangsa Arab bersatupadu 

mm Dalam surat Jang ditudjukan 
2 Tn | kepada Hammarskjoeld itu peme 

Kehidupan Nega- ss Hongaria selandjutnja me- 
sial Injatakan akan menerima baik 

ra2 Arab »Diper- m pada itu bantuan Ing 
an makanan dan bantuan2  lainnja 

tarubkan untuk rakjat Hongaria jang di 
KONPERENSI para kepala |kirim oleh negara2 anggota PBB. 

negara Arab di Beirut telah di- Achirnja dalam surat ini peme- 

mulai Selasa pagi, Dalam pidato|rintah Hongaria membantah ka- 
pembukaannja, presiden Libanon ' bar-kabar “bahwa “Pan 2 Un 
Camille Shamun memperingatkan | Sovjet merintangi pengiriman ban 

Ta ea ea Nani Cu. Kotetal etian TANK iengah jang sekarang ini sedang Ag Bak sai | 
dipertaruhkan kehidupan, kebeba : Led ng 
pa dan kemuliaan negara-negara | Radio Mo Ne Minas Se 

2 mewartakan bahwa konvooi Uni 
Sovjet jang pertama membawa 
daging sebagai sumbangan usaha 
|memetjahkan soal “kekurangan 
bahan-makanan “di Hongaria, te- 
Jah sampai di Hongaria pada ha 

| 

ikan norma2 kemiliteran,  demi- 
kian dikatakan: oleh @jurubitjara | 

   
   

  

    

  

2 sore. 

bitjara 

  “bagaimana “kalau 'persoalan 
olonel: Lubis ini -sampai' diper- 

politikkan. Telah tersiar kabar 
bahwa kalangan politisi mempu- 
njai niat untuk membawa per- 
sealan ini ke'parlemen. - | 

Djurubitjara angkatan — darat 
itu mengatakan, bahwa tindakan 
KSAD Nasulon terhadap kolo- 
inel :Lubis,: kolonel Sukanda Bra- 
tamenggala dan kolonel  Sapari 
semata2 berdasarkan norma2 ke- 
'militeran. Penjelesaiannja  tentu- 
lah berdasarkan norma2 kemili- 
teran pula. Djurubitjara tsb. tak 
'bersedia memberikan J-eterangan 
berupa apa penjelesaian jg vakan 
diambil berdasarkan ncrma2 ke- 
militeran itu. $ 

  

  

KE SINGAPUN.. 
Menurut Comtel dari Singapu 

Tr. Impor kopra Singapura dari 

kata ALD. tsb. membe-| 
rikan keterangan ini ketika dita-| 

akan berunding denga, Mesir sc 

EKSPOR KOPRA INDONESIA | | 

menjokong Mesir dalam memper. ri Senen, dan akan disusul oleh Indonesia dalam bulan Septem 

Sementara itu dalam perdeba 
tan dimadjulis rendah Inggeris Se 
lasa, telah diperdebatkan mak-- 
sud2 “Inggris untuk menjerbu Me 
sir danv adanja kesediaan " dari 
Sovjet untuk kirim. pasukan2 su 
karela ke Mesir, suatu hal jang 
-dinjatakan sangat menggelisah- 
kan Inggeris”" oleh djurubitjara 
resmi' “pemerintah “Inggris. “ 

Konni Ziliacus (Partai Buruh) 
minta djaminan dari pemerintah 
bahwa pemerintah Inggris baru 

sudah pasukan2 Inggris-Perantjis 
ditarik kembali dari wilajah Me 
sir. PM Eden dgn. singkat men djawab: Tidak! 

Zilliacus seterusnja - bertanja: 
»Apakah ini berarti bahwa PM 
Inggris memegang teguh maksud 
nja jang dulu, untuk mentjoba 
mempergunakan . didudukinja wi 
ajah Mesir sebagai- suatu tjara 
untuk berunding dengan antja- 
man dan tekanan? Kalau demi 
kian halnja, maka PM Eden me 
langgar lagi Piagam PBB”. 

Sovjet berani meluntjurkan projektil2 atom terhadap salah 

Menteri.djadjahan 
Inggris Alan Lennox Boyd me- 
ngatakan bahwa Inggris merasa 
»Ssangat gelisah” bahwa URSS 
»mengantjam” akan kirim  pa- 
sukan2 sukarela untuk memban 
tu Mesir mengusir kaum agresor. 

| Kata Lennox Boyd, Sovjet ber 
usaha ,meresmikan — pemakaian 

Itentara2  prive jang maksudnja 
jang: sesungguhnja adalah mere- 
but negeri2 jang katanja hendak 
mereka bantu”. Dikemukakannja 
bhw Korea jang memakai 
sukan2 sukarela Tiongkoa itu 

I direbut Komunis”. 
Seperti diketahui, URSS  ber- 

IWiandji akan kirim pasukan-pa- 
sukan sukarela ke Mesir, kalau 
Inggris dan Perantjis tidak mau 
menarik “kembali pasukan2 mie- 
reka dari Mesir. 

Madjelis Nasional Wa- 
nita Inggris mengetjam 
pemerintah Eden, 

satu anggota NATG”, 

.Djanda Feodal” 

  

Djadi (Urusan 
Polisi 

“POLISI di Menado dewasa ini 
giat mengadakan pensitaan atas 
buku2 dan madjalah2 tjabul. 
Buku2 tjerita dalam bentuk ketjil 
bernama ,,Djanda Feoda?”, ,,Da- 
lanx pelukan gadis Belanda” dan 
»Pengaruh Hawa Nafsu? semua- 

pa- nja diterbitkan di Medan dalam 
peredarannja disita oleh polisi se 
dang pihak penjiarnja — dalam 
hal ini Toko Buku ,,Rame” di 
Menado — akan dituntut sesuai 
dengan pasal 282 KUHP. 
Tindakan ini dilantjarkan oleh 

polisi karena buku2 tersebut me 
muat tulisan2 bersifat pornggra- 
fis. Selain itu sekian banjak ma 
djalah jang berisikan tulisan? tja 
bul kini dalam pengedjaran polisi 
dalam peredarannja. 

- 

Selasa bahwa pembesar2 Jordanit 
telah mendapatkan dokumen2 ra 
hasia dalam pesawat terbang pi- 
percub Israel jang dinaiki oleh 
kolonel Israel Assaf Simphoni ig 
telah ditembak djatuh diatas Wa 
lajah Jordania dalam minggu j.l. 

Dokumen rahasia tadi muat 
rentjana bahwa agressi Inggris- 
'Perantjis-Israel terhadap ' Mesir 
itu harus berdjalan " sedemikian 
rupa hingga pada tgl. 7 Novem- 
ber pasukan2 ketiga negara tsb. 
sudah bertemu dikota Suez, di 
udjung selatan Terusan tsb. 
Dokumen ini muat tugas2 jang 

harus dilakukan oleh masing2 
negara agressor tadi dilapangan 
Operasi2 militer terhadap Mesir 
dan tempat2 dimana mereka ha- 
rus bertemu di Suez. 

4 

Sebagaimana telah diwartakan, 
djenazah kol. Simphoni beserta 
2 orang penumpang pipercub 
lainnja sudah diserahkan pembe- 
sar-pembesar Jordania kepada 
pembesar2 Israel. (Antara) 

  
    DALAM SIDANG Korsttuanie nur Selasa Zainul Ari 

fin (NU) selaku ketua Pasita ad hoc jang mendapat tugas ate Sovjet lainnja jg mem: 
untuk menjusun » 

tahankan Terusan Suez terhadap 
1 bawa 'kaju bahan bangunan, se-| 

: ber antarania dari Sumater, ber 
agresi Inggris-Perantjis. Idiumlah 7.583 ton. dari Sulawe” 

  

5 

Djawab Eden: ..Sama sekali ti 5 madihan ketaa dan wakil ketua 
dak, Dalam istilah perundingan) Agressi terhadap Mesir telah 

Konstituanie telah menjampa kan laporan Panitia tsb beserta 
renijana Peraturan jang djauh berbeda dengan rantjangan Pe 
raturan jang @sediakan oleh Sekretariat. Untuk memberi ke 
Sempatan kepudi para anggauta mempeladjari rentjana peratu 
Tu jang dibuat okh Panitia ad hoc itu, maka sidang ditutup 
Krid 4 djom setelah dimulai, untuk dibuka lagi tanggal 
Jab puku 30. 1 

“ Pan 

Dapat dikabarkan, bahwa 
awal sidang terdjadi sedikit ke- 
hebohan jaitu- ketika “anggauta 
Soedijono Djojoprajitno (Murba) 
menjatakan keinginannja untuk 
Lerbitjara terlebih dulu sebelum 
ketua Panitia ad hoc memberikan 
laporan, sedang ketua-sementara | 
Konstituante Sjech Sulaeman Ar | 
rasuly tetap berpegang pada 
atjara jakni laporan Panitia ad 

  

a pada “ 

Gerakan? An- 
ti Rusia 

Mentjetus DisTokio 
Dan Ottawa 

POLISI Tokio mengumumkan 
boc. Dengan suara keras Soedijo-j bahwa 309 orang anggota organ 
no memprotes, jang dengan suara 
keras pula diatasi oleh pernjataan 

sasi kaum nasionalis-sajap kanan 
Djepang ,,Daiwa” pada hari Se- 

setudju kepada sikap ketua-se-| nen petang telah menjerbu hala 
mentara. man gedung kediaman misi Uni 

Menurut surat? jang masuk, | Sovjet di Tokio dan “ merusak 
PKI, sesaikan ,,rapat” Senen ma 
lam jang tiada satu menit lama- 
nja dan sarankan supaja uang si 
dang itu tidak dikeluarkan. Surat 
dari beberapa anggauta bermak- 
sud sama dengan itu dan meng- 

djendela2 dari gedung tsb. Kira2 
70 orang anggota organisasi tsb. 
ditangkap sebelum kaum perusuh 
itu dibubarkan. 

Kerusuhan itu dimulai dengan 
hendaki supaja sidang Senen ma demonstrasi berbaris anggota2 or- 
lam itu dianggap tidak ada untuk 
mendjaga nilai Konstituante. Soe 
dijono (Murba) ingin berbitjara 
sebelum Panitia ad hoc memberi 
laporan, sedang fraksi IPKI ingin 
bitjara tentang procedure pem- 
bentukan Panitia ad hoc. 
Ketua-semenatra menetapkan 

supaja ketua Panitia ad hoc dulu 
memberikan laporan. 

Panitia in djauhkan 
Pa te d dan ,,sikut- “1 - : 

Zainul Arifin selaku ketua Pa 
nitia ad hoc memberi pendjela- 
san teniang hasil pekerdjaan Pa 
niti, itu selama 45 memit lebih. 
sDitegaskannja, bahwa Panitia 
telah berusaha ' memperhatikan 
keinginan sebagian besar dari pa 
r. anggauta Konstituante. dan 
rentjana peraturan pemilihan ke 
tua dan wakil ketua jang dibuat 
oleh Panitia ad hoc itu mendja 
uhkan kemungkinan akan. sys- 
'teem ,.koehandel” dan ,.main si 
kut2an”. Djuga tidak ditudjukan| 
untuk mendjami, partai2 melain 
kan mengutamakan terdjaminnja 
azas2 demokrasi dan kepenting 
an rakjat. - Ht AS, 

Panitia ad hoc, demikian Zai- 
nul Arifin, telah merobah selu- 
ruh sistim pemilihan dari rantia 
ngan semula jang dibuat oleh se 
kretariat. Pnb 

Djuga rentjan. peraturan pemi 
YFhan jang disusun oleh Panitia 
ad hoc itu terdiri-atas 17 pasal. 

Bahasa Arab dan uang, 
sidang utk V4 menit be- 
rapat. 

Selesai Zainul Arifin menjam-| 
psikan laporan Panitia ad” hash: 
itu. maka ketua sementara. nemv, 
persilahkan para anggauta untuk 
mempeladjarinja. Sebelum sidang, 
ditutup, beberapa anggauta men| 

t kesempatan untuk beroitja-| RE 
dap2 
ra. 

Soedijono (Murba) menjesaikan | 
tisra berlakunja rapat malam itu 
dan tisra menstapkan prossiure 
pembentukan Panitia ad hoc. Dj 
ga disesalkannja, mengapa ketua- 
“Pmen'ara membuka sidang dgn 
bahasa Arab. ' 23 3 

  

3 

Sutisna Sendjaja (Gerakan Pi- t 
menganggap usul lihan Sunda) 

PKI supaja uang sidang djangan 
dihajarkan, sympathik, tapi pem. 
bitiara mengaggap lebih sympa- 
th'k lagi kalau uang sidang Se- 

ganisasi tsb. menudju gedung 'ke 
diaman misi Sovjet sesudah. me- 
reka mengadakan rapat protes 

terhadap ratifikasi persetudjuan 
antara Djepang dan Uni Sovjet 
lang baru2 ini telah ditanda ta- 
ngani di Moskou, oleh madjelis 
rendah Djepang. 4 orang polisi 
mendapat luka2 dalam usaha 
membubarkan kaum demonstran 
tsb. Perlu dikemukakan bahwa 
»Daiwa” mempunjai kira2 7.000 

orang anggota. 

Sementara itu kaum ' demon- 
stran jang membawa Molotov 
Cocktail” sebagai sendjat, pada 
hari Senen telah mentjoba mem 

sar Uni Sovjet untuk Kanada 
Dmitri Chivahin di Ottawa. 

Garasi dan sebagian dari din- 
ding rumah dut. besar tsb. rusak 
oleh api sebelum kebakaran itu 
dapat dikuasai oleh personil ke 
fdutaan besar tsb. bersama bzri 
san pemadam kebakaran kota 
Ottawa. Polisi segera mengada- 
Ikan pengusutan dan diduga bah 
wa demonstrasi itu telah dilaku 
ikan oleh orang2 kelahiran Hon 
garia. Untuk mentiegah terdiad 
nja insiden? lebih landint run 
duta besar Un: Soviet sekarang 

mendapat pendiagaan polisi. 
Antara-AFP) 

“sIPGPN 1955 
“ tindjan, (IK Sal 

   Tindakan2 Jg Telah 
Dim Kalangen Angk. 

Perhatian Seksama 

Iporkan oieh KSAD kepadanja hari Senen jang lalu. Selandjut     

  

a Kabinet telah memutuskan 

bagian wilajah Negara R.I. 

Pengumuman resmi jg disam- 
paikan kepada pers lengkapnja 
sebagai berikut : 

Dewan Menteri telah mengada   nin malam itu dibajarkan pula 
utk disumbangkan kepada rak- 
jat Sunda jang kin 
derita. " 

Seorang anggauta Perti mendj 
wah Soedijono,. bdhwa perkata 
an-perkataan bahasa Arab ketua 
sementara itu hanjalah  utjapan 
doa meminta berkat kepada Tu- 
han dan bukan Soal jang prinsi- 

pil. TA TO INN Na 

P.NJ. menschors 2 'ang 
gouta fra a 5 

Selain itu dapat “dikabarkan, 
bahwa Soewirjo, telah mengeluar 
kan statement PNT jang menjata 
kan, bawha Asnawi Said dan Njo 
nja Koempoel sedjak tgl. 8 No- 
pember jang baru lalu telah di 
schors “dari keanggautaan PNI 

     

    

   

i sedang men 
| teri memutuskan utk membentuk 

kan sidang pada hari Selasa tg. 
113 Nopember 1956 untuk mem- 

bitjarakan beberapa soal routine. 

Dalam rapat tsb. Dewan Men- 

Idua Panitia Negara, jang satu 
#luntuk menindjau kembali Peratu- 

'ran Gadji Pegawai Negeri (P.G. 
P.N.) 1955, jang diketuai oleh 
'Mr. A.K. Pringgodigdo, dan jang 
lain untuk mengadakan / penin- 
djauan dan, penjelidikan jg men- 
'dalam tentang keadaan dan ke- 
mungkinan2 tehnis dari sudut ke 

Itata-negaraari, ekonomis dan -so- 
sial-kalturil, geografis dan lain2 

de menjandarkan - atas isi 

| Un ang2 Pokok Pemernitahan 
Daerah, “serta “atas hasil2 penje- 
lidikan itu mengadjukan — usul2 

'kepada Pemerintah perihal pem- 

Ibagian bagian wilajah Negara 
RI. — selain wilajah propinsi2 

di Djawa dan Kalimantan, pro-   fraksi PNI dalam Konstituhnte. 
Statement itupun menjangkal be- 
rita seolah2 dalam PNI ada per 
'petjahan. (Antara). ” 

karena tidak tunduk. kepada di- 
siplin partai dan dikerberban . dari 

  

' pinsi2 Sumatra Utara dan Atjeh 

'— dalam daerah swatantra ting- 

“kat satu dan tingkat dua. 

Angk. Pertama Pasukan 
ANGKATAN pertama keratu- 

  

   

  

01.00 GMT telah 
dilapangan terbang 

gr jang terletak sebelah 
n Ismailia. Angkatan perta- 

ma ini,terdiri atas 45 orang. Me- 
nurut rentjana angkatan2 lainnja 
akan sampai di Abusweir tak 
lama lagi sampai djam 08.00 

diam 
& 

GMT hari tsb. 
Direktur-djend. departemen pe- 

nerangan Mesir, kol. Abdul Ka- 
dir Hatem sementara itu mengu 
mumkan malam Selasa jang lalu 

Aesatuan polisi PBB pada hari 
Ca 

bahwa sek.-djen. PBB Dag Ham 

| marskjoeld telah menerima baik 

'usul2 Mesir mengenai tugas dan 
tanggung-djawab, kebangsaan sa- 
tuan-satuan dan tempat2 penem- 

patan pasukan2 Polisi PBB. Ka- 

Irena itu maka Mesir telah mene- 
Irima baik penempatan pasukan 
Polisi PBB di Mesir, kata Hatem. 

/ Hatem seterusnja menerangkan 
bahwa telah tertjapai kata sepa- 

kat pula bahwa apabila Mesir 

pada sesuatu saat menarik kem- 
bali persetudjuannja tadi, maka 
Polisi PBB harus bertindak se-   

| Harga Barang 

#bakar tempat kediaman duta be-li 

KABINET DALAM sidangnja Selasa malam telah men 

dengarkan laporan Wakil Perdana Menteri I Mr. Moh. Roem 

mengenai keadaan didalam Angkatan Darat sebagaimana dila 

tu Panitia Negara untuk menindjau kembali PGPN 1955 
tita Panitia Negara untuk mengadakan penindjauan soal pem 

nan ia mengatakan dam 
wa 'hanja kaia2 sadja,-tida Ihan maxanan lainnj 1 : han mz innja. : Gapat menggambarkan betapa| Ga , Kdtri aa penting kedudukan negara2 Arab Radio .tsb. selandjutnja menja- 

dewasa ini. (Antara) 

men, gandum, sajur2-an dan ba 

persaudaraan” “antara “buruh ke- 
'reta-api Sovjet dan Hongaria per 
dijalanan kereta-api antara Uni 
Sovjet- dan. Hongaria tidak ter: 

DJANGAN BERIKAN MINJAK 
Radio Moskow hari Senen me 

njiarka, seruan pada kaum bu 
ruh di negara2 Arab supaja dja 
ngan memberikan minjak kepa: 
da negara2 jg berusaha melaku 
kan agressi terhadap Mesir, se 
kai'pun untuk itu harus meng 
haniiurkan instalasi2z minjak di 
negara2 Arab. : 

Seruan itu jg diutjapkan oleh 
seorano Arab, selandjutnja me- 
ngandjurkan supaja - pangkalan2 
militer asing di negara2 Arab 
dihantjurkan agar tidak dapat 
dip:kai untuk melakukan sera- 
ngan terhadap Mesir. 3 

IMPOR BERAS INDONESIA 
DARI SIAM 5 

Menurut 'angka2 statistik dari 
Muang Thai jg diberikan oleh 
Reuter dari Bangkok ternjata 
bahwa Indonesia “sedjak bulan 
Djanuari hingga September ta- 
hun 1956 telah mengimpor seba 
niak 115.585,5 ton beras dari 
Muang Thai. : 
| Dalam bulan Oktober jg lalu 
umpor beras dari Muang Thai 
itu ditambah denpan 3.420 ton, 
djadi dari Djanusri hingga Ok- 
tober tahun ini Indonesis sudah 
mengimpor sebaniak  119.005,5 
ton dari Muang Thai. 

jbawa ,,bantuan saudara” bagi 
rakjat .Hongaria. : 

Imre Nagy mentjari per- 
Mapan dikedutaan be- 
sar Jugoslavia di .Buda- 

Sementara itu wartawan Reu-| 
ter Ronald Farguhar, wartawan 
UP: Endre Marten dan wartawan 
Associated Press Russel: Jones 
mewartakan dari Budapest pada 
hari Senen bahwa mereka telah. 
diusir dari gedung kedutaan besar) 
Jugoslavia di Budapest ketika me 
reka pada hari tsb. . bermaksud: 
masuk gedung kedutaan besar 
tsb. dimana bekas P.M, Hongaria 
Imre Nagy- dan anggota? dari 
kabinetnja telah mentjari perlin- 
dungan. 1 
Wartawan? -tsb. ' mengatakan 

bahwa mereka telah diusir oleh 
serdadu2 Rusia pendjagaan kedu 
taan besar itu walaupun mereka 
mempunjai surat? " keterangan 
dari pemerintah Hongaria seka- 
yang. : Mena Dn us 

Djurubitjara kem. luar negeri 
Jugoslawia malam Selasa jl. tak 

k 2 Benaan Iga np komenjar, 
i 5 5 ana Akibat Tjatut | chap, move bekas perdana 
tuk mentjari perlindungan poli- 
tik dalam gedung kedutaanbesar 
Jugoslawia di. Budapest. 

D.O, Beras: 
Dalam pada itu dikemukakan arang Djadi 

'Naik | bihwa PM Hongari, Janos' K 

KEPALA Res. Krim, Kepoli-/ Sat, Senin Jl. Telah mengadakan : 5 pembitjaraan dengan  dutabesar 
sian Djakarta Raya Pembantu | Jucoslawi, Dalibir Soldatie. 
tomisaris Besar Sa'ud memper-j Diwaratkan dari Budapest sete 
n m kepada segenap peda-' rusnja bahwa jang melarikan di 

ang iberas didaerah Djakarta ri kedalam gedung kedutaanbe- 
agar. djangan ,mentjatutkan” sar Jugoslawia itu bukan sadja 
D.O. (delivery-order) beras J.U. Nagy, tapi diuga 2 orang bekas 
B.M., sebab perbuatan itu setjara menteri Jainnja, Ferenc  Lonat 
langsung dapat 4 i . dan Geza Losonezy. d 
naiknja harga beras. :. Sementara masalah Hongaria 

5 1 ia : | Selasa telah ditempatkan dim atja 
Peringatan ini dikeluarkan all. | ra persidangan Madilis ' Umum 

berhubung dengan terdjadinja pen! PBB, setelhh pemungutan suara 
tjatutan D.O. beras oleh pihak | dalam Panitya Umum (Steering 
pedagan2g2 beras dikota ini jang, Committee) Madilis Umum jg. 
baru2 ini telah berhasil dibong, beranggotakan 15 negara berke 
kar polisi dan adanja tanda2 jang, sudahan dengan 11 suar, lawan 
menundjukkan, bhw pentjatutan. 2 dan 1 negara abstain. si 
D.O. itu sampai sekarang ini maj  D?lam perdebatan dalam pani 
sih terus dilakukan sementara pej han Sa pon V.V. Kuz 

: htara). ! netsov memperingatkan supaja 
dagang, beran Aan | mesara2 Jainnia beladjar dari pe 

| 1sfwa2 di Hongaria itu, supaja 
| dimasa depan diangan sampai ter 

| 
ine 

  
      

   

     
“ BER ah 

Akan Di. »'anz neris'iwa2 sematjzm itu. 

3 spa Kuznetsov mengatakam bahwa 
mberontakan di Hongaria itu 

- Tinimpin oleh kaum fasis dan 

aa 

embali & 
4 kaum reaksioner. Rentjana2 ka- 

Dan Akan Diambil »- rerusuh sudah ditumpas, kata 

Darat Selalu Dapat In Sonen 

em | Se'erusnja ia mengatakan bah 
bari Pe : 2 rintah. .wa pasukan2 militer Sovjet telah 

.memberikan “pertolongan kepada 
ineverintah Hongaria, dan dipu- 
Lina tindakan2 tentara Sovjet 
1 Hapearia tan dinomakannia 

mengorbankan diri untuk melak | 
isanakan sjarat2 pakt Warsawa”. 
| Kuznetsov mengatakan bahwa 
Ipih-k2 iang mendjundjung tinggi 

: K3 PPB tentunja akan mena 
Selandjutnja Kabinet menerima'rik peladjaran  sepatutnja daril 

baik suatu' R.U.U. tentang penge peristiwa2 di Hongaria itu, agar 
sahan suatu Persetudjuan peru-|dimesa depan kaum kontro-revo- 
bahan antara R.I. dan Export- lusioner djangan sampai dapat 

Import Bank of Washington, jg | mengobarkan mandi darah seper- 
telah ditanda-tangani di Washing|ti di Hongaria”, (Antara-UP). 
ton tanggal 21-6-1956 dan jang 
bermaksud merubah hari tunai 
surat2 promes tertentu jang di 
keluarkan berdasarkan atas per- 
setudjuan2 antara fihak2 tersebut 
tgl. 21-1-1951 jang diubah dan 
ditambah oleh persetudjuan2 tgl. 
3-11-1952 dan tgl. 10-8-1954. 

Selain dari itu Dewan Menteri 
menjetudjui pengangkatan Dr. A. 
J- Darman dan Dr. H.J.J. Holz 
sebagai gurubesar pada Fakultas 

membentuk 2 Panitia Negara 

  

Tak Akan Ada 
Konp. 3 Besar 
DJURU bitjara pemerintah AS 

mengatakan di Washington pada 
malam Selasa bahwa dewasa ini 
antara AS, Inggris dan Perantjis 
tak diadakan pertimbangan utk   Kedokteran Hewan Universitas ' sengadakan suatu  konperensi 

Indonesia di Bogor. 2 tingkat tertinggi antara 3-Besar 
Achirnja Dewen Menteri Men gargr tsb. 

: , i Pp ti . ni 5 F: igngar Japoran Wakil Kerdana “juru biara memberi perna: 
ta, Darat, sebagai- faan ini sebagai komentar terha- 

sa naat apa SAN Lapa dap kabar-kabar dari London jg 
danja pada hari Senen tgl. 12 mewartakan bahwa presiden AS 
Nopember jang baru lalu. Eisenhower dalam prinsip telah 

Tindakan2 jang  .telah dan menjetudjui mengadakan  perte- 
akan diambil mag kalangan Matan dengan PM Inggris Sir 
Pai Nan Pa MendaaaLAnthony Eden dan PM Perantjis 
perhatian dan diikuti dengan sek Guy Mollet di Washington. (An- 
sama oleh Pemerintah. (Antara) fara). 

PBB Sampai Di Mesir 
suai dengan sikap Mesir ini. 

Mula2. Pasukan Polisi PBB 
harus melakukan tugas didaerah 
Terusan Suez, segera sesudah 
pasukan2 Inggris-Perantjis ditarik 
kembali. Tapi sesudah itu tugas 
dan tanggung djawab “ pasukan 
polisi PBB ,,hanja akan terbatas Terusan Suez jang 
sampai daerah garis2 demarkasi diduduki oleh tentara  penjerbu 
antara Mesir dan Israel sadja,” , Inggris-Perantjis hanjalah terba- 
kata Hatem. Itas sampai kota Port Said & Port 

Perlu diketahui, bahwa menteri Fu'ad (kedua2-nja ditepi muara 
luar negeri Perantjis Pineau hari utara Terusan Suez), dan kese- 

  
bahwa Perantjis ingin supaja pa- 
sukan polisi PBB menduduki 
seluruh daerah “Terusan  Suez" 
dan ,,mendjamin Wobebasan pela- 
jaran melalui 
segala negara,/ 

     
    
   

diketahui, bagian 

'Idari 

takan bahwa berkat ..kerdja-sama | 

ganggu, dan konvooi2 tsb. mem|. 

'dua bentuk" tjintjin 

"Bahkan seorang detektif jg dida 

Iseorang kepala dari suku Ziga- 

Imo bergembar-gembor bahwa ia 

'12 detik ia sampai diatas balkon. 

'dikeluarkannja seutas kawat pia 
no dari lehernja, dimasukkannja 

Itan besar dari suku2 Zigana. 

'horang hidup Ia 

Itik, 
6 deh polisi dengan tuduhan suka 

Ita Luiska, 

si dan Maluku 1.040 ton, sedang 
Borneo U'ara sedjumlah 

1.087 ton. 

La 4 

Oleh Poli 

seorang 

ditjuri pada pertemuan bangsa Zi 

baru jang menjelinap ked 
djadi 16 tahun jang lalu. 

lan sesudah Italia memasuki Pe 
rang Dunia kedua, seorang puie 
ri Torlonia menginap didalam 
sebuah kamar dari Grand Hotej 
di Carezza al Lago dekat Bolza- 
no di Italia Utara. Keesokan pa 
ginja semua permatanja hilanx 
— lima untai kalung mutiara, 

zamrud, se 
perak bertatahkan 

an sebuah tiara ber- 
buah 'gelan 
manikam, 
TI 22 : 
Harganja ditaksir kira2 satu 

biljun lire (atau 1.600.000  dol- 
lar Amerika), tapi lebih tinggi 
lagi nilai sedjarahnja, ' sebab se 
bagian dari permata ini dulunja 
adalah sebagian dari perbendara 
an keradjaan Spanjol. 

Polisi setempat tidak sanggup 
menggambarkan bagaimana pen 
tjurinja dapat. memasuki kamar 
pada tingkat kedua tanp, terba 
ngun puteri jg sedang beradu, 
dan tanpa merusakkan satu-satu 
nja pintu kekamar tsb. atau djen 
dela jg menghadap kebalkon. 

tangkan dari Roma pun tidak da 
pat menerangkan. bagaimana tja-| 
ranja, 

Mau belagak sadja ? 
Karena semua orang sibuk del 

ngan urusan perang, perkara 
pen urin ini terdesak kesam- 
ping, dan sampai sekarang dira- 
hasiakan terus siapa nama puteri 
Torlonia itu. Tapi dua tiga bu- 
lan setelah pentjurian itu ter- 
djadi, Carabinieri di. Renon, de- 
kat 'Bolzano . telah menangkap 

na, dengan tuduhan hidup ber- 
jtualang. Pemimpin Zigana jang 
bagus djangkung ini menamakan 
Girinja Guglielmo  Leimberger, 
dan" selama “ditanjakan ”“ riwajat 
hidup serta kegiatannja, Gugliel- 

jang mentjuri permata Torlonia. 
Malahan ia mau menundjukkan 
bagaimana tjaranja 'ia melaku- 
kan. 

Guglielmo dibawa ke Grand 
Hotel dan dilepaskan kedalam 
kebun. Polisi tidak: menundjuk| 
kan 'kepadanja, mana kamar jg 
ditiduri oleh. puteri, Menurut la 
poran polisi, Leimberger' berlari 
menudju pipa air hudjan, me 
nanggalkan sandalnja, dan kemu 
dian naik keatas. Dalam waktu 

Ketika sampai didjendel,, katja, 

udjung kawat itu kedalam se- 
buah tjelah ketjil diantara daun 
djendela, dah ditariknja  kuniji 
djendela itu. 
Leimberger segera ditangkap 

dan diperiksa berdjam-djam, utk. 
mengetahui dimana disimpannja 
permata tsb. Kepada polisi dite 
gaskannja, bahwa permata-perma 
ta itu tidak didjualnja.  Diterang 
kanrija, bahwa ia bersedia “ihu- 
kum untuk kedjahatan itu, ka- 
rena ia telah mendapat kehorma 

1- 

tambahkannja, bahwa semata- 
mata"karena kebetulan ia  telal 
memasuki kamar puteri Terlonia 
itu. : 

Keterangan seorang Zi- 
gana. , 

Leimberger dibawa kedepan 
pengadilan, ternjata bersalah, 
dan dikenakan hukuman pendja- 
ra delapan tahun. F t 

Pada waktu ini ada dugaan 
orang, bahwa permata Torlonia 
itu telah diselundupkan keluar 
Italia. ' Meskipun “begitu pihak 
polisi diperintahkan supaja tetap 
mengawasi perkemahan2 Zigana, 
sebab mungkin disana dapat ter- 
lihat permata2 itu. - ' 

' Delapan tahun kemudian, ke- 
tika Leimberger telah dibebas- 
Ikan, reserse selalu memata-matai 
nja, Tapi lama-kelamaan minat 
'orang makin berkurang terhadap 
'perkara ini. : : 
|“ Dan sebulan jg lalu perhatian 

gi. Seorang gadis 
Zigana jg masih muda dan tjan 

ik, bernama  Luiska, ditahan 

-bertualang. “Luiska seperti Leim- 
berger, djiuga -memegahkan diri 
derigan berkata, bahwa dia per 
nah melihat permata Torlonia. 
"Matzoska ig memakainia”, ka 

sambil meludah “di 
lantai. 1 

“Dalam pemeriksaan 'polisi Luis 
|ka menambahkan, bahwa Mat- 
'zoska adalah ratu dari semuz 
orang Zigana di Italia, dan dia 
memakai perhiasa,' Torlonia pa 
da tiap pertemuan tahunan. Lain 
dari itu Luiska tidak mau mem 

Rahasia Ratu : 
Maha Besar'Jg Kini 

SIAPAKAH MATZOSKA, dan dimanakah dia dapat didjum- 
pai? Apakah betul ada 
Igagah, dan' betulkah- dia memakai permata-permata Torlenia jang 

tahun ? Inilah pertanjaan2 jang Carabinieri, Polisi Federal Italia, 
mentjoba mentjari djawabnja — sebab Matzoska adalah nama 

| alam perkara pentjurian anch, jang ter- 

tersimpul adanja kesanggupan da 
ri kedua pihak untuk bertemu". 

LZigana 
Dihadapi 

membuat malu Inggris, suatu pe- 
tualangan militer ' jang dikutuki 
seluruh dunia, demikian Madjelis 
Nasional Wanita Inggris dalam 
Suratnja jang ditudjukan kepada 
perdana menteri Inggris Anthony 

| Eden. 1 
Kami menolak politik kekera- 

san sematjam itu dan menolak 
pelanggaran terhadap Piagam 
PBB. Itu merusak harapan Rak- 
jat kita akan adanja hukum per- 
manen dan ketertiban. Kami 
tidak merelakan anak2 kami utk 
tudjuan itu. Kami djuga men-- 

insjafi penderitaan? jang diakibar 
kan oleh peperangan dan diderita 

si Italia 

ratu Zigana jang djelita dan 

gana Italia jang diadakan tiap   
| Dalam bulan Djuli 1940, sebunai 

perkara ini. Tapi jang dikatakan 
Leimberger' hanjalah : 

perkembangan baru dalam 

»Saja telah mentjuri permata 
itu, dan telah menebus kesalahan 
saja. Lain dari'itu tidak penting 
lagi”. f 

Tapi untuk pertama kali polisi 
melihat bahwa Zigana itu mulai 
gugup. Ketika dipertemukan “dgn 
Luiska, Leimberger mengata-nga- 
tai Luiska dalam bahasanja sendi 

tan. Kemudian dia menerangkan 
kepada polisi, bahwa tjeritanja ta 
di adalah reka-rekaan belaka. 

Tapi polisi tidak mau membiar 
kan lewat kesempatan ini, dan 
kini mereka menunggu-nunggu tan 
da bilamana pertemuan tahunan 
itu diadakan oleh suku Zigana 
dan. dimana. (UP). 

DJUMBLAH UANG TABU- 
NGAN MAKIN MENINGKAT. 

“Hingga achir bulan September 
'ang lalu (achir triwulan NI) 
djumlah uang para penabung pa- 
da Bank Tabungan Pos seluruh 

Indonesia berdjumlah Rp. 211. 
494.069,02, dibanding dengan 

djumlahnja pada bulan Djuni jg. 
lalu (achir triwulan II) sebesar 

Rp. 203.911.852,60. 1 
Ternjata bahwa. hingga  achir 

triwulan ke III telah dapat ditja- 
bai kemadjuan dalam djumlah 

oleh kaum wanita 

ri, hingga gadis itu putjat ketaku'f 

serta anak? 
di Mesir. 

Karenanja kami menuntut agar 
suami2 dan anak2 kami dipulaug 
kan dan pengachiran politik pe- 
rang. 

Kami menuntut agar sumber? 
kekajaan alam Inggris hendaknja 
dipergunakan" untuk kesehatan, 
pendidikan serta  kesedjahteraan 
anak2 serta Rakjat kita. Demiki- 
an surat tersebut lebih djauh. 

Perantjis tak menjesal- 
kan tindakannja di Ti- 
mur Tengah. 

Seterusnja dalam tanja-djawab 
jang disiarkan oleh radio dan 
televisi pada hari Senen P.M. Pe 
rantjis Guy Mollet meniatakan 
bahwa tjampur-tangan bersama 
Inggris-Perantjis di Mesir dalam 
bulan ini telah merongrongi pres 
tise presiden Mesir Nasser dgn. 
menundjukkan bahwa pasukan? 
Mesir ,,tak suka mati untuk Nas 
ser”. Mollet mengatakan selan- 
djutnja bahwa Perantjis tak me- 
pjesalkan tindakannja karena tin 
dakannja itu menjingkap tabir 
infiltrasi ,,dibawah-tanah” Uni 
Sovjet di Timur Tengah. Mollet 

djalan pelajaran jang vital itu, 

»MASALAH POLITIK iang 

kepada Pemerintah India   Gjuga mengatakan bahwa adanja 
pasukan2 PBB di Timur Tengah | 
akan merupakan suatu langkah 
menudju internasionalisasi Teru- 
san Suez. (Antara-AFP). 

Lebih besar dari sukarela 
Indonesia.   uang dari para penabung, apa- 

bila dibandingkan dgn. angkanja 
pada achir triwulan ke II iahun 
ini. 

USMAN BALO DKK SEDIA 
KE MESIR ATAU IRIAN BRT. 
Pemimpin pasukan TKR Us- 

man Balo dengan beberapa Ko- 
mandan Bataljonnja jang dewasa 
ini berada di Surabaja menjata- 
kan dengan tegas, bahwa mereka 
itu bersedia dan ingin dikirim ke 
Mesir atau Irian Barat. Pernjata- 
an ini diberi mengingat kegen 
tingan di Timur Tengah dewasa 
ini, serta semangat jang menjala 
njala dikalangan anak-buah dan 
pemimpinnja. Sebagai diketahui, 
pasukan TKR baru2 ini dibawah 
pimpinannja telah menjatakan 
sumpah setia kepada pemerintah 
Republik Indonesia. | 

00. SEDJENIS IKAN - lapisan es dan saldju ” 
Selatan di “Selandia Baru, 
tasik, djauh - 
'jang 
mula dilih: 
Perikanan di Greenmeadows, daerah tsb. bersama bebe 
Setelah tiga hari” lamanja' ber- 

djalan dan mendaki gunung dari 
'perkemahannja ditepi danau, mere 
ka memasang kemahnja untuk beri 
'malam disuatu tempat jang sangat 
tinggi dipegunungan  Alpina, di- 
samping sebuah tasik gunung, ki- 
ra-kira setengah are luasnja dan 
dikelilingi oleh bukit-bukit jg ting 
gi. Garis kaju-kajuan djauh diba 
wah mereka. Sewaktu ia mengam 
bil air dari tasik itu, Francis 
tertjengang melihat sekawanan 
ikan jang terdiri dari kira-kira 20 
ekor ikan, masing2 kira2 18 intji 
pandjangnja, 20 yard dari pinggir 
air. Francis segera memanggil ka 
wan-kawannja untuk mempersaksi 
kan. Tidak seorang - jang tahu 
ikan apakah itu, bagaimana ikan2 
itu sampai disana, apakah maka- 
nannja atau apakah jang terdjadi 
bila musim dingin datang dan per 
mukaan tasik itu ditutupi berbu- 
tan-bulan lamanja oleh lapisan es 
dan 'saldju. 

Keesokan paginja, "Francis dan 
teman2nja mentjoba memasuki ta 
sik itu untuk dapat melihat ikan2 

diatas garis da liatas 'kaju 
didatangi manusia 

Ikan Adjaib Hidup 
Dibawah Lapisan Es 

jang dapat hidup berbulan-bulan dibawah 
telah ditemui orang dipegunungan Alpina 

“ikan ita hidup didalam 
-kajuan didaerah Danau Monowai 

t oleh KE. Francis, seorang pedjabat dari Djawatan 
Napier, 

erapa p 

Dalam pada itu Duta besar Me 
sir di Moskou, Mohamad el Ku 
ni, hari Senen menerangkan bah 
wa lebih dari 50.000 orang di 
Uni Sovjet dalam minggu jang la 
lu minta dikirim ke Mesir seba 
gai sukarela, tetapi antara mereka 
itu belum ada jang dikirim ke 
Kairo. 
Keterangan itu diberikan dalam 

mendjawab pertanjaan2 para war 
tawan dalam suatu djamuan ma 
lam Selasa. Atas pertanjaan ten 
tang besarnja rakjat Sovjet jang 
minta dikirim ke Mesir sebagai 
sukarela, didjawabnja ,,Lebih ba 
njak dari pada jang di Indonesia, 
dimana menurut berita 50.009 
orang telah mengadjukan. diri 
dan menjatakan bersedia diki- 
rim ke Mesir sebagai sukarela”. 
Menurut El Kuni, permintaan? 

di Uni Sovjet itu telah diteruskan 
ke Kairo, tetapi hingga kini seta 
hunja belum ada orang Sovjet 
jang meninggalkan negerinja me 
nudju Mesir. » 
Demikian El Kuni. 

(Antara-Reuter). 

3 

sebuah 

di. Tanah Selatan. Ikan ini mula 

sewaktu ia mengundjungi 
€emburu rusa. 
didalam hatinja, mereka pulang, 
dan mentjoba memperbintjangkan 
penemuannja dengan orang ba- 
njak, supaja didapatnja pendjela- 
san. 

Setengah orang berpendapat, 
bahwa mungkin ikan2 jang ditang 
kap oleh burung2 air, dibawanja 
ketasik itu untuk dimakannjaj dan 
telur2 ikan itu terlempar kebetu 
lan kedalam tasik. Tapi tidak ada 
orang jang dapat mendjawab, ba- 
gaimana ikan2 itu dapat hidup di 
bawah lapisan es jang tebal- bila 
musim dingin datang. dan apakah 
jang dimakannja selama berbulan 
bulan didalan kurungan alam itu. 
Francis berniat akan mengadakan 
ekspedisi disana, dengan memba- | 
wa djala untuk penangkap ikan ' 
tersebut, dan mentjoba membuka 
rahasia djenis ikan itu. (Reuter). 

  
  tersebut lebih djelas. Tapi airnja 

terlalu dalam. Mereka lalu men- 
tjari dimana asal air itu, tapi ti- 
dak mereka djumpai. Mereka per 
gi: mentjari tempat air tasik itu 
mengalir keluar, dan di-ikutinja 
anak sungai sampai kegaris kaju- 
kajuan dibawah. Didapatinja, bah 
wa disana 'ait terdjun kira2 300 
kaki tingginja. Kesimpulan mereka 
ialah, ikan2 itu tidak mungkin da 
tang dari bawah.   berikan keterangan lagi.   Selasa mengatakan dalam sidang latan sampai djarak 30 mil dari 

Iseksi luar negeri senat Perantjis,' Port Said sadja. (Ant.-Reuter) 

  

dan ditanja pendapatnja menge- 
Leimberger ditahan sekali lagi, I ,Karena tidak mendapat djawab- 

an atas pertanjaan2 jang terbit 

  

WARTAWAN “Antara” di 
"propinsi “Irian: Barat mengawat- 
| kan, bahwa sedjak hari2 jang 
achir ini daerah Propinsi Irian 
Barat sering dilintasi oleh kapal2 
terbang asing, Pada tanggal 8 
November djam 9 malam misal- 
nja, sedjumlah kapal terbang 
asing telah melintasi Ternate dan 
Tidore dari djurusan Barat-laut. 

Selandjutnja diterima kabar, 
bahwa menurut keterangan pen- 
duduk pulau2 Siko, distrik Kajoa 

|dia dalam kesangsian mengenai 

kedua. 

Seluruh pers Inggeris berdiam 
diri mengenai soal ini, tapi para 
penukar duit tidak sangsi menge 
nai tempat dimana orang2 jang 
berkuasa bersembunji. Mereka 

tidak sangsi lagi akan tudjuan- 
nja: meninggikan tingkatan -peng 
hidupan rakjat di Asia dan Afri- 
ka. Tapi anehnja untuk melang- 
sungkan usaha ini haruslah peru- 
sahaan2 partikulir Barat jang di- 
beri kesempatan. 

Pendek kata, inilah jang dina- 
makan imperialisme keuangan, 

kata Aneurin Bevan dalam harian 
»sYribune”. Inilah bentuk baru 
dari kolonialisme Amerika. 
Orang selalu dapat mengatakan, ' 

bahwa Bank Internasional mem- 
punjai hak penuh untuk menge- 

mukakan sjarat-sjaratnja kepada 
negeri2 jang memerlukan pindja 
man. 

Tapi sjarat2 itu haruslah jang 
bersangkutan langsung dengan 
tjara pemberian pindjaman, pe- 
nunggakan dan pembajarannja, 

Tapi djika Bank Internasional 
itu tampil dengan pertimbangan 
lan meng”mbil kedudukan seba 
gai satu instrumen untuk mengen 
lalikan, mengontrol dan bahkan 
djuga mendikttkan semua . poli- 
tik ekonomi dan keuangan India,I 
kita mulai melihat imperialisme 
jang nekat dengan djelasnja. Pre 
siden Bank Internasional itu, 
Eugene Black, begitu jakin dgn. 
kekuasaannja dan kekebaiannja 
terhadap semua kritik bilamana 
ia mengemukakan pendapat2nja 
dengan tjara berterus-terang ke 
pada Pemerintah India. 

Satu tekanan halus. 
Bagaimana Presiden Black me 

maksakan keinginannja terhadap 
India ? Dengan membiarkan In- 

Gjumlah dan tanggal pindjaman 
dapat diberikan oleh Bank In- 
ternasional kepada India, Mala- 
han ia kelewatan lagi. Dalam 
suratnja ia berkata : 
Kami berpendapat, bahwa 

kami harus mempertimbangkan 
irama dan luasnja pindjaman jg 
akan diberikan dimasa depan 
kepada India dengan menilik po- 
litik. ekonomi jang didjalankan 
oleh Pemerintah tuan.” 

Djelaslah bahwa Presiden Black 

dekat danau 'Timsah, dan dengan 

sbompet" Bank Inter- 

— KAPAL PENGHALANG SUEZ. — 
Sebuah kapal Mesir jg ditenggelamkan oleh Inggris (lihat panah) 
tampak disimi melintang menghalang lalulintas di Terusan Suca 

begitu melumpuhkan sama sekali 

£ 

2 

nasional Akan Dibaka 
Djika' India Fatuh Akan Peraturan2 Bank 

Tsb. — Kata Presiden Black 
besar pada masa kita ini adalah 

jang sudah ditimbulkan oleh  nasionalisasi sewenang-wenang ter- 
hadap Terusan Suez, jaitu kedudukan kapital asing dalam gera- 
kan untuk meninggikan tingkatan 
Can Afrika”, Demikianlah kata-kata jang dipakai oleh ,,Financial 
Times” untuk menjambut peristiwa pengiriman surat oleh direk- - 
tur Bank Internasional untuk Pembangunan dan Perkembangan 

mengenai peranan kapital 
membantu India melaksanakan Rantjangan Lima Tahunnja jang 

penghidupan rakjat di Asia 

partikulir 

supaja dia tidak begitu leluasa me 
laksanakan apa jang dikehendaki 
nja. Djika India patuh, ikatan 
dompetnja 'akan dilonggarkannja, 
tapi djika tidak patuh, dompet- 
nja akan ditutupnja. : 
Tuduhan bahwa pindjaman2 ke 

pada pemerintah sama dengan 

mengadu untung, adalah tidak 
berdasarkan kenjataan. Bila se 
suatu pemerintah tidak memenu 
hi kewadjibannja, namanja zkan 
djatuh sendirinja. Dan sebagai 
akibatnja pemerintah itu akan 
mengerahkan seluruh  kesanggu- 
pannja untuk menghindarkaa ba- 
haja ini. Pihak jang memindjam 
kan perlu melindungi dirinja, dan 
ini dapat dipahamkan, dan kare 
na itu pulalah maka kebanjakan 

pemerintah lebih suka membu 
ka pindjaman didalam negeri 
atau meninggikan padjak,  dari- 
sada meminta pindjaman 
kulir asing. 1 

Perbedaan antara Inggeris ig. 1 
konservatif dengan Amerika Se 
rikat ialah jang tsb. belakangan 

bunja uang dan mempergunakan- 
nja. Kaum konservatif Inggeris 
betul punja kapal2 meriam ta- 
pi tidak berani mempergunazan- 
nja. 

Djika orang mau mengikuti 
politik Presiden Black, apakah 
reaksi jang kita terima dari YJni 
Sovjet? Orang banjak bitjara ten 
tang offensif ekonomi jang di- 
lantjarkan oleh Uni Sovjet. Apa 
kah tuduhan jang dihadapkan ke 
padanja? Bila suatu negeri ber- 
Jagang dengan Uni Sovjet, ada 
kemungkinan  perekonomiannja 
akan digabungkan dan disedjalan 
kan dengan ekonomi Soviet, dan 
ada kemungkinan setelah sering 
mendapat tekanan, perekonomian. - 
sendiri akan kutja.-katjir. 

Achirnja dengan 
ngannja Uni 
san. negeri 

n  tjampur-ta- 
Sovjet dalam uru 

sendiri, “negara itu 
akan kehilangan kemerdekaan na 
sionalnja. 

Tapi dalam hal ini Amerika Se 
rikat beruntung mempunjai peng 
antara seperti Presiden Black ig 
memimpin Bank Internasional, 

Penjelesaia, jg sebaik-baiknja 
bagi soal ini falah: semua pindja 
man jg diberikan kepada negeri2 « 
Ig terbelakang ekonominja hen   berniat akan melakukan  teka- 

nan tetap atas Pemerintah India” 

dekat Halmahera Selatan, daerah 
disekitar pulau itu pada malam 
ihari sering dilintasi oleh kapal2 
terbang jang menjinarkan lampu2 
ke pulau2 tsb. Disamping itu 
menurut laporan penduduk sering 
djuga tampak kapal2 asing besar 
mendekati pulau2 itu. 

Lain dari pada 'itu dikabarkan, 
bahwa baru2 ini sebuah - kapal 
nelajan Djepang bernama "Fish- 

daknja dengan perantaraa, satu 
badan dari Perserikatan Bangsa- , 
bangsa. (Antara). 3 

Gerakan Kapal' Terbang & Kapal | 
Laut Asing Didaerah Irian Barat 

ingboat 0138” telah mengadakan 
"pemboman” ikan dekat pantai 
pulau Guheba jg termasuk rum- 
pun pulau2 Kajoa. Seperti dike- 
tahui tjara mentjari ikan seperti 
itu adalah dilarang oleh Pemerin- 
tah.  Selandjutnja dikabarkan, 
bahwa peringatan Hari Pahlawan 
10 Nopember dipropinsi Irian-Ba 
rat telah dilangsungkan dengan 
sangat meriah. Pada hari itu 
djuga diadakan penutupan pekan 
Irian Barat, (Antara) 
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Ba aa Ka Ta Aa Aa Tai 

“JAM UTKAPESAN APAT: 
Lux” . “Grand” £ M1 — 

“Rex” « “Orion” 3 Ioi 2o— 
Gris - Indra « Royak: 101i, — 

LUKG Tea 0 
EXTRA: SABAN SORE dj. 3.00 

(Widescereen) 1 
Paulette Goddard - J. Hoyt 

3 5 “SINS OF JEZEBEL” 
"5 (Color “by Ansco Color) 
Fe INI MALAM PENGHABISAN : 

F1 "ORITAN” 4.457.915 (17 th) 
(Widesereon) 

B Clark Gable - Lana Turner 
an Victor Mature - L. Calhern 
F "BETRAYED" : 
— (Color by Eastman Color) 

: INI MALAM. PENGHABISAN : 
a.GRIS! 35 TaOea 7 

Van Heflin - L. Barrymore' 
Ruth Hussey - i. Main 
"TENNESSEE  JOHNSON” : 

INI DAN BESOK MALAM: 
"GRAND” 5x 7- O- (17 th) 

(Widescreen) 
Umami - IL Bono - Aminah 
"NASIB PENJANJI" 

INI MALAM PENGHABISAN : 
REA Bete Ie IP MI 

(CinemaScope) ! 
Ginger Rogers - Van Heflin 

' Gene Tierney . George Raft 
"BLACK WIDOW”" 

(Color by De Luxe) 
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Moh. Mochtar - Sofia 
R. Mochtar - Sukarsih 

"TERANG BULAN” 
(Copy Baru) 

"INDRA? 4457915 (17 th) 
Noor - Daljit - Chitra 
"“SAKHI HATIM" 
(Pahlawan Budiman) 

Pakai Tekst Indon/Ingg. 
(SEBAGIAN BERWARNA) 

INI MALAM PENGHABISAN : 
"ROXY” Sae De (17 th) 

  

  

  

    

$ Ne “SARKAR" 
5. .. (Film India Tekst Indon.) 
3 PDJAGALANY 5-79 (17th) 

Hart Fei - Chang Hua 
"CHUNG CHIU YUEH” | 

  

(Bulan Purnama) 

maan mean Mm danau a Naaah 

  

         — 

K. Kuat Cc karena minum: 

: —.. djamu jap DJAGO 
N296:SEHAT PREMPUAN 
N297:SEHAT LELAKI , 

NI” manca: Rp. 0,75, 

   

2 

      

  

Disamping usaha2 Jala untuk 

  

"Telah lahir dengan selamat ea 
hari SAPTU, 10 Nopember 1954 
idjam 15.48 : 

Hoet Ltan Nia 
Puteri kedua, anak ke-enam dari 

KHOE TING GIOK-TING 
5 Progo II/21 - Semarang. 

Dengan djalan ini dihaturkan ba- 
njak terima kasih kepada Bidan 
Nj. Siauw Khee Liang dan pem- 
hantunia. 

KEKNKRKKN KMR 
KE DJURUSAN - "3 

KETJANTIKAN ...... 

memperindah diri Njonja 

memakailah 

Djamu Sorga 
Djamu ini membawa kebahagiaan 
karena ketjantikan badan Njonj: 

selalu tinggal muda, seger, dan   
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menarik, berkat jampuran bahan: 
"pilihan jang terkandung didalam 
nja. 

1 doos Rp. 17.50 

   

      Dapat beli di: 
Pedamaran 90 — Semarang 

Teln. 900 
ian AGEN-AGEN die 'urub 
gapat, 

La ara | 

(Baru trima lagi : 
GRAMOPHONE GARRARD 

CHANGER 
Model RC 111 -99- 83. 80 M 
2 dan untuk enkel plaat. 
Mafjem2 DJARUM dan ON- 
DERDEEL, . 

»sPARADBISE” 
RECORD STORES 

55. Imambondjol - Semarang.   
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SEE REA ESEK 1 

INDUSTRIE KATJAMATA 

4. KASOLM 33 
5 

2j. Slamet Rijadi 164 Solo 
Ga 

buka tizp hari kerdja : 

  

8,89 — 13.99 
17.08 — 29.69 

1 MALAM PENGHABISAN 4457.60 9.15 (47 th) 
  

ane sucees besar Resok Malam DITERUSKAN di 
-9.15 

“9 

1. 8) 

  

  

Kang. Chin Sha   

  

An 

Ta 

RISA 
  

  

also siarcing MA 

saksikan diatas Jajar putih! 

paha go 

Uscars jang sangat berharga! 

  

|. Ls0ro 

“Beres proof he was my love... 
his rose tattooed on my chest!" 

Paramount presents 

BURT LANCASTER-ANNA MAGNANI 

with Virginis Grey "Jo Van Floet » Sandro Giglio » Direoted by DANIEL MANN 

Sereenplav by TENNESSEE WILLIAMS - Aduotation bs HAL KANTER | 

Based on the Play, "THE ROSE TATTOO" by Tennesseo Williams CT AN ISION | 

Ta : FIS 

Tjerita pertjintaan jang paling berani jang pernah akan Tuan 

Kisah hidup dari dua pasang manusia jang memudja kenang2an 
mereka dan hampir sadja gagal dalam pertjintaan karena salah- 

t : Pee : 
Film jang paling baik dalam tahun 1955 dan mendapatkan hadiah 

Tanggal: 14 sarapai 16 NOPEMI 
STEWART GRANGER - JEAN SI 

"DAGALAN” INI MALAM PREMIERE 5.06 7.099.09 (17th) 
(Bulan Han Fei- Chiang 2. "2 HUN c CHIU YUEH Na 

Sebuah film Tiongkok dengan tjerita jang mengharukan! : 

2g Ex” “— BESOK PREMIERE BESAR ”0RION' 
- 4.45 7.69 9.15 BERBARENG (17 th) 5.00 7.15 9.30 

Extra: Saban Sore "REX” 2,30/”GRION” 2.45  (Widescreen) 
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PAVAN : BEN COOPER 

| 
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Lan | NN LAMA, LA TMS LALON AAN      
IR 1956 

Sebuah drama pembunuhan dari Columbia. 

  

Type Pertj. ,SEMARA   SA SL 0 AA NA Te KAA AT ML ia Ra AM ML MN TA 

NG” Idzin No. 3498/111/A/171.| 

    

Baru Terima Lagi! 
Obat Krittag Kambut 

dari U.S.A. merk ,,DUART/NUPAD” “| g EMBERI A N - 1 AHU ) OR. SOLDTION "5 TK Pa Pe tp TA 
Warna PUTIH SUSU “ sai : 

ROOS “" BIRU MUDA $ PUTIH AER" 
Harga turun Rp. 450,— per galon. Ba Re RA 
Persediaan terbates! Tn 
Risa dapet beli pada: 

“Ame rican Salon 

ELECTRO TECHNISCI 
ADVIES IBUREAU - 

»0OENDJOJO”" 
Dil. KARANG ANJAR GUNUNG No. 2 

“'FELF. TDI. 321 
SAREK EKA HEE KEKE KAKAK KAK KALAHKKKN CEKELEKKKN 1 

  

       

  

  

Lijapan Terima Kasih | 
Kami utjapkan terima kasih atas bantuan materieel, tenaga 

dan mercel jang telah diberikan pada hari pertunangan kami pada 
tel. 11/1156, oleh Bapak2, Ibu2 maupun Saudara2. Semoga ke- 
bajkan2 tsb. mendapat balasan dari Jang Maha Esa. te 

di 2... Kami berdua 
R. H. SOEPRATIKNO PRAWIROPRATOMO dan 

  

  

IKEPADA PARA LANGGANAN-2, RELATIES-2 DAN PARA PEMBURU SEMUANJA, DI- 
IBERITAHUKAN BAHWA MULAI TANGGAL 15 NOPEMBER 1956, ALAMAT KAMI TE- 

#ILAH PINDAH SEBAGAI: . 

  

Alamat Lama: 
PUSAT PENDJUALAN SENAPAN API, PATRUM DAN ALAT - ALAT BERBURU 

TOKO 

»PURNAMAs 
1 “Dj. Raden Patah No: 52 —x 

SEMARANG— 

Telp. Smg. 274 

  

    
     

- Alamat Baru: 

TOKO 
»PURNAMA” 

Dil. Bodjong No. 44a — 

SEMARANG — 

Telp Smg. 515 

  

    

A 2-GY-609   R.r. SOESILOWATI SASTROHADIWIDJOJO 
Semarang, 14-11-56 Mena aa 
Bean an ea eny 

Uijaupan Terima Kasih 
Kami utjapkan banjak terima kasih atas segala sumbangan, 

kedatangan serta do'a restu dari Saudara2, pada hari perkawinan 
anak kami: 

Soepadmi Palil Poerwowidjojo 
dengan ang 

D. H. Soejono Soemodisastro 
jang dilakukan pada tanggal 9 Nopember 1956. 

Kemudian mudah2an Tuhan Jang Maha Esa selalu me- lindungiNja. : : 
Turut mengutjapkan Kami: : 

terima kasih: —R. PALIL POERWOWIDJOJO 
D.H. SCEJONO dgn isteri. R. MOCH. IDRIS 

. MUSTAFA SOEPANGAT. 

Tn TK "AS SA SL PL LL LL LL 1,   

  
ASTHMA CURE ISTIMEWA 

Umuk sembuhkan penjakit Bengek. Batuk Kering atau Basah: 
'endek Nafas (Benauwheid) Keluarkan Riak, Rp. 15,— 
AR FIN, Minjak Rambut guna. menumbuhkan pandjangkan 
ambut, dan berenukan rontoknja rambat (djatah). Harga Rp. 10,— 
“NO HAIR CREAM UNTUK MENGHILANGKAN RAMBUT 
larga Rp. 10— 
WC HAIRDYE Tielup rambut untuk membikin hitam rambut di 
snggung tidak tuntur. Harga Rp. 10,— 
LTOM BAIRDYE Tjelup rambut putih djadi hitam 3 Grams 
Rp. IO—, 5 Grams Rp. 15,—, 10 Grms Rp. 25,—. : 
LEANSING CREAM membersihkan paras muka (make-up! 
apg susah dihilangkan dengan sabun Rp. 10,— 
SPRUSSENC REME untuk sprossen tanda2 hitam atau bekas dje- 
“awai dil Harga Rp. 10,—- 

“O-HAIR PUDER untuk menghilangkan rambut Rp. 5,— 
'Japat beli ditiap Toko Obat diseluruh Indonesia. 
Pesanan juar harus tambah 1599 ongkos kirim. 
SEXALIN UNTUK WANITA DATANG BULAN TIDAK 
1JOTJOK Rp. 20. 

SOTENSOL OBAT KUAT ISTIMEWA Rp. 30. 

  

  

DC CREAM tanggung menghi- 
langkan tanda2 hitam djerawat 

. kukul dan panu.   

MAGNANI | 5 
i 
| 
1 
15.99 7.09 2.00 

|bungkem d 

lantara 3 kapal selam Inggeris me 

Iseram dipantai Norwegia......! CODDARD 

  
Untuk traksi'/3ng makSimum rs 
perlengkapi traktor tuan dengan 

SUPER SURE GRIP 
Ban dengan telapak t-e-r-b-u-k-a d-i-t-e— Mu 
n-g—a-h dan jang bersih dengan sendirinja. y 

Diseluruh dunia ban SUPER SURE GRIP 
terkenal sebagai ban traktor jang membe- 

rikan tarikan jang terkuat didunia. 

Lebih banjak petani memilih ban traktor 

Goodyear dari pada merek 

  . Beri tiahaja dan membikin tjan- 
tik paras mukanja. 
Per. doos Rp: 15,—. 
CLEANSING CREAM untuk 
ketjantikan Rp. 10,— 
SPROSSEN CREAM untuk meng 
hilangkan tanda-tanda di muka 
Rp. 10, — 3 x 

ACHMAD KARIM 
Toko Umum : 
Pintu Besi 10 Djakarta. 

Dapat beli di tiap toko obat di- 
mana-mana : ' 
Pesanan luar kota tambah 1570. 

DC "PHARMA LTD” 
BANDUNG — -DJAKARTA 

DAPAT BELI DISELURUH INDONESIA. 

  

  

    

   

  

BESO 
MALA #3 , : 
REMIERE ma ti, 
ROx # MA DRAMATIC NEW HIT FOR TRACYI 

SPENCER ROBERT 

TRACY-RYAN 
In MGM « 

TA AAA 
C0 starang 

Mane FRANGIS- Dean JAGGER - Walter BRENNAN Gd 
mm. lin ERICSON - Ernest BORGNINE - Lee MARVIN VER 

am MISS COLLNS 

           fatih 17 th)    
Seluruh kota | 

an 
suasana men 
ladak panas 
karena kedata — Ng 

an seorang 
2 jangtak - 

dikenali ! 

   

   

  
  

    

    

   

        

   
   

    

Sebuah film western jang model baru dengan ketegangan seru! 

  

  
Pa an mane ee Pena Ma 3 
INI MALAM D.M. B. 2LUX” 5.00 7.00 9.09 47 th) |! Baru Kelana Extra: SABAN SOR djam 3.09 

5 (Widescreen) 
BAN Mebyiktte 25X2 | 

PUNLOP IMPORT 
Kumar / dalem 6... Rp. 60,—! | , 

TOKO MERAPI Solo. 

Kisah pertempuran jang dahsjat 

lawan kapai perang Mn 2 
Aa PA He apa tua dibawa Na 
naungan  Fjord “Tronkheim jang Fonleta 

“rerpEbOMRUT ”— Sinsot 

KEDOSAAN JEZEBEL)         
      85, Haa | 'eosed by TENAGA KITA FiLm. 
LAN SMNa ORIS BOLALON PN dAMES 3 ea , : TE bit Ona / Kisah bersedjarah jang sangat 

DISELURUH DUNIA LEBIH BANJAK MUATAN 9 
DIANGKUT DENGAN BAN2Z GOODYEAR DARI PADA LAIN MEREK 

an Mn Sa SS TN TA AL KL Ia MP BR MR 0 Ia. tu at at uut 

  

Pusaka . Tunggal dari 

Dr. A. Foerster-Wien 

  

  

Bisa dapat pada : 

VAN GORKOM — BAVOSTA — 

GUNTZEL & SCHUMACNHER 

KKA KAKAK KAKEK KKAAKKAN TA aa TA TS “2 A0 RI RL AN 0 Tag 2 S2 La Ca S0 0 

Batjalah Harian IT 
» 

  

Njonja GOUW Djamu Buah 
dada satu:-satunja djamu un- 
tuk merawat 

tumbuhnja buah »Suara Merdeka 
DEPOK 20 -Telf.. 791. 

    

   

  

MULAI HARI INI ADA BEKERDJA PADA SALON KAMI 

KAPSTER dari SURABAIA 
jang sanggup membuat PERMANENT - WAVE model apa sadja 
dengan 

TJARA TERBARU 

Salon Volma 
Dji. Mataram 483 — SEMARANG — Tilp. 2046 

Ie be bebe bobo oo ooh ae b ea ba LX Ae 

- 

  

Med TOpPeIS P 12YOT 9 
“(Yejoyes 2yeuY Yun) Bed 901 "ON 

upey Ya Td NALVANYVA INVWSVIG NYANGIaANAd "S 
: heg Tu00Y OOVfG. NAVIA F 

Yeg LIL Leg vejela WIHOONTAOGAV PS '£ 
: Ned IL Vd« TALOH 

Pd MN Vu OMOL "I 
ieped uebungnyang jedep ynseyy epuey, ueyjedepus yyun 

00191 Da OP aa Pembana 2 

9661 TANUPAON SE BJ, 

9561 PGUPAON Z1 BL 

ned Yoipe)s IP ar 

ne. Jutaog Z0joyy 
spodog  wawpad5UOg 

| gejueyis yes 
jyersunfpany 

2 ML 

| gerafpurg 

O£8 wefp renu 

0091 wefp rem 

  
  

LEPRA 
  

  

  
    

   

  

   

Sa : ( 

    

PEMELIHARAAN KULIT 
ntuk : 

MIKALIN 
. Bedak dan Zalf 

Dipudjikan oleh dokter? jang kenamaan, 
antaranja : , 
Dr. R. Djundjunan Setiakusuma (Kepala 

Djawatan Kesehatan Rakjat Kabu- 
paten Bandung/April 1950). 

Dr. R. S, Purwodihardjo (Kepala Djawa- 
tan Kesehatan Rakjat Daerah Ba- 
njumas/Juli — 1948). 

Dr, R. Suprapto (Kepala Rumah-Sakit- 
Umum di Purwokerto/Juli — 1950) 

Dr. R. Soedarsono (Kepala Rumah-Sakit- 
Umum di Pasuruan/Maret - 1953). 

Ir T, Canter Vischer (Maha-guru T.H,S. 
di Bandung/Maret — 1949), 

Dr, Endot M, Achja, Djakarta/Aug. — 
1950. , 

Dr. R. Subjakto, Chirurg,  Purwokerto/ 
Juli — 1949, 

Dr. Lie Pok King, Bogor/Juni - 1952. 
ir. N, D.R, Schaafsma (Kepala Labo- 

ratory of Technical Hygiene, Ban- 
dung/Juni — 1943), 

Prof, Dr, R, Gispen (wd, Directeur dari 
Eijkman  Institsuat — Laboratorium 
Djakarta/Aug. — 1948), 

  

     
  

   

Roy Rogers? 
No. 13 

   

mendarat di 

hilangan katjamata saj aja — saja harus. menemukannja sebelum 
Rogers datang kemari! (d emikian fikir McLean).   DIFUNGGU DI "GRAND menggemparkan! 

San Wan GW Te DD “Wa DM an “ia “s2 0 “Uk 0 “Up “as “pa, 9 “Tg, “Ms. Ga, 

  

  

Penjakit Lepra (Kusta), adalah salah satu penjakit jang paling 
berbahaja, karens penjakit itu mengandung kuman” jang gampang 
sekali mendjalar, " 
Berhubung dengan itu perlu sekali penjakit itu dibasmi, terutama 
penderita penjakit itu harus disingkirkan dari pergaulan umum. 
Untuk menentang sesama manusia, agar penjakit itu djangan meng- 
ambil korban jang terlalu banjak, maka saja sengadja menjiarkan 
turunan recept istimewa dari leluhur saja, untuk membikin se- 
maatjam pil "PAT PO SIN SIAUW WAN”, jang telah banjak 
berbukti kemandjurannja, guna menjembuhkan penjakit Kusta. 
Terbukti dari banjaknja surat" pudjian dari penderita jang telah 
disembuhkan dengan pil jang mustadjab tadi. 
Pil jang tersebut sudah tersiar di Tiongkok lebih dari 60 tahun 
famanja, dari itu saja bisa andjurkan pada penderita", supaja suka 
tjobalah "PAT PO SIN SIAUW WAN” productie saja jang di- 
tanggung tentu nanti bisa dapatkan succes jang mengagumkan. 

1 - Memudjikan dengan hormat, 

BOTAYS, Kunming (China 
Harganja pil itu per blik Rp. 200,— berikut aturan pakainja, pe- 
sanan harus kirim uang harganja lebih dulu per postwissel (vrij 
ongkos kirim) keseluruh Indonesia. . 

PUSAT PENDJUAL: 
Toko Obat TIO SENG HIN Petudungan 43, — Semarang 

Agen di: : 
DJAKARTA, LIE KWIE SENG, Kali Besar Sela- 
tan 11B. : 
MEDAN, LIM GEK KAI, Djl. Luitenantsweg 22. 
SURABAJA, HOO TIK TONG, Bongkaran 109. 

  

Awas Perang Mesir! 
Tak perduli ada perang — ”SIGUNTANG” tetap banting harga 
— Anti mahal — Anti spekulasi 2 Harga tetap paling murah. 

Photopress ,,SIGUNTANG” 

Bodjong 99A — Semarang. 
mm 
  

Ta 2 AL TS Re Ra Le Ta 0 R0 TA RL “tt “0 “tt “ut 

Black Hair Cream 
PENDAPATAN BARU 

HITAMKAN 
RAMBUT 

Dingin dan mentjegah pe- 
njakit-penjakit jang rusak- 
kan rambutnja. 
Seperti dibawah ini: 
A. Rontoknja rambut, 
B. Tumbuhnja putih, 
C. Pusing kepala, Dan 

matikan kutu2. 
Aturan pakai: Se- 
hari dua kali, 

| Rambut putih kembali hi- 
tam, bisa beli dirumah 
Obat diseluruh Indonesia, 
Harga perbotol Rp. 30,— 
Ongkos kirim K3 

SN LE SL LL LL LK» 

  

  

  

    

  

Opat Anti Pensarit Kurir 
TV Getas Mas 

Sangat Wandjur untuk 
menjembuhkan Segala 
penjakit kulit dll. 

Perbotol " 

: | Bisa beli di tokoz dianterotempat 
  

  

   IM LUCKY TO BE ALIVE---BUT 1 ”” 
LOST MY GLASSES---GOT TO FIND 
'EM BEFORE ROGERS GETS HERE! 

     

  

     

    

     
     

COME ON, VALE! 1 
DON'T THINK The “ 
BALLOON CAME DOWN 
FAST ENOUGH TO HURT / 
MECLEAN! 

S-STAND 1 CAREFUL, DALEJ HE's 
“ BACK, S0 dITTERY HE!S 

LIABLE TO PULL, 
THE TRIGGER/ 

            
     

  

       

    

  
     

Boulder: Canyon eooorada can — Marilah, Dale! Saja tidak — Mundurlah, Rogers, kalau ti- — Saja mudjur sekali bahwa saja masih hidup — tetapi saja ke mengharap balon itu djatuh dak saja tembak! : 
begitu ijepat sehingga bisa... Hatuhatilah, Dale! Dia sede 
melukai MeLeap itu! - mikian“gugup, sehingga besar ke 
— Saja djuga mengharap — mungkinanma dia biasa membu 
tidak begitu, Roy! nuh Trigger! 
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