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Press disana. I : 
kan dari kapat 

ugressor. Menurut 
tambah banjak tanda2 ja 
Pen aurdutaku dinner Pebalap ee & » » TISBIIIII III IL LS EK LKS eh ohh 

Serangan g 
njerbu Kota Sesudah Umumkan 

INGGRIS HARI REBO il. mendaratkan pasukan lagi 
i wartawan K.B. Amerika Serikat, United 

Bataljon pertama .,Royal Scottish” Inggris diturun 
pengangkut nasukan ,,Empire Fomey.” 

- pada itu tidak diperoleh keterangan, apakah tindakan ini berten- 
longan ataukah tidak dengan penghentian tembak menembak ig 
telah diakui pula oleh Inggris-Perantjis. Sementara itu rakjat 
Port Said masih tetap tidak mau bekerdia-sama dengan tentara 

seorang pembesar Inggris, makin lama miakin 

  

    
di 

Dalam  Inggeris-Perantjis mendjatuhkan 

Cari laut dan achirnja setelah 
penghentian tembak menembak, 

»apa jang disebutnja kampanje — bebat didalam kota: (Ant.-UP) 

  

Hati Rakjat | 
rah Kepada Inggris 

atan Pesukan2 Sukarela Keberangk 
Russia Ke Mesir Tak Akan Dihalang2i 

REBO MALAM 
dunia Arab, bahwa ,,pemerintah Sovjet tidak akan menghalang- 
hatangi berangkatnja pasukan2 sukareia ke Mesir untuk membela 
kebebasan dan kemerdekaan negeri tersebut.” Siaran radio-Mos- 
kow dalam bahasa Arab jang ditudjukan kevada Timur-Tengah 

lagi pernjataan jang pernah diumumkan oleh peme- 
tentang akan diperbolehkannja pasukan2 sukarela 

mengulangi 
rintah Sovjet 

ke Mesir. £ 
Tah 4 

”Hati rakjat Soviet sedang ber 
kobar-kobar dengan penuh ke 
marahan”, kata siaran itu. "Uni 
Sovjet dengan rakjatnja jg ber 
djumlah 200 djuta orang, Tiong 
kok dgn 600 djuta orang dan ba 
njak rakjat2 lainnja lagi ada di 
belakang saudara2 dan kawan? 
kita di Mesir”. Demikian radio 
Moskow. : 

Sementara “itu UP dari Lon 
don memberitakan, bahwa menu 
rut pendapat kalangan? jg ber 
kuasa di London pada hari Re- 
bo, permintaa, Mesir akan pasu 
kan2 sukarela dari Sovjet ada 
bertentangan dengan persetudju 
an Mesir mengenai gentjatan ser 
djata. 
Kementerian luar negeri Ing- 

gris dalam pada itu tidak berse 
dia memberikan komentar ten: 
tang hal ini. -e 

Selandjutnja  kalangan2  tad' 
mengatakan, bahwa djuga Un 
Soviet terikat kepada resolus' 
PBB dan tiap pengiriman p:su 
kan sukarela Sovjet ke Mesir 
akan melanggar persiapan? dar 
PBB kearah penjelesaian situasi 
di negeri tsb. 

duta besar Mesir. 
Bertalian dengan itu kedutaar 

besar Mesir di London menolab 
utk memberikan komentar, akar 
tetapi kalangan Arab jang menge 
tahui. membenarkan  adanja be- 
rita2 tentang permintaan Kairo 
supaja pasukan? sukarela . dibe- 
rangkatkan ke Mesir dgn segera 

Kedutaan besar Mesir di Mos 
kow dalam pada itu mengatakan 
beberapa hari jang lalu, bahwa 
lebih dari 50.000 orang tentara 
tiadangan Sovjet telah mengadju 
kan permintaan untuk membantu 
Mesir sebagai anggota2 pasukan 
sukarela. 

Pemerintah Soviet dengan res 
mi telah mengambil ketentuan. 
bahwa mereka tidak aka, meng 

Sikap Bersama 
BlokfArab! 

Akan Putuskan Hubu- 
ngan Diplomatiknja 

Dgn Inggris-Perantjis| 
KONRERENGN gmn -. 

Bab mempertataaga pemu 
tusan hubungan diplomatik dgi 
Inggris dan Perantji8 setjara ber- | 
sama-sama. Demikian kata sum- 
ber2 jang mengetahui di Beirut. | 

Para radja dan para 
negara2 Arab dalam hari kedua| 
dari konperensi tersebut: telah/ 
dua kali bericmu dibelakang pin- | PM 
tu tertutup untuk merundingkan 
masaalah krisis Timur Tengah | 
dan tentang kedua pertemuan itu 
tak ada suatu pengumuman yes- 
mi. Ni NA 

Akan tetapi sumber2 jang me 
ngetahui mengatakan, bahwa pe 
pindjauan mengenai - pemutusan 
bersama hubungan diplomatik 
Cengan Inggris dan Perantjis ter 
masuk dalam atjara 'perunding- 
an itu. 

Seperti diketahui Mesir, Siria 
Jan Saudi Arabia telah ' memu- 
tuskan hubungan dengan  Ing- 
gris dan Perantjis, Irak  putus- 
kan hubungan diplomatik mere 
ka dengn Perantjis sedang Li- 
bia den Libanon masih  memeli 
hara hubungan baik dengan Ing- 

cris maupun Perantjs. (Antara- 
UP). Kar 

  

Mobbrig Gugur 
DIPEROLEH keterangan, 

bahwa sedjak  petjah revos 

lusi hingga sekarang diselu-, 

ruh Indonesia terdapat 221 4 

anggouta Mobbrig jang gu- 
gur dalam menunaikan tu- 
gasnja. Jaitu terhitung mu- 

lai tahun 1945 s/d 1950 ber 

djumlah 1.473 orang, dan 

tahun 1950 s/d 1956 ini ber 
djumlah 741 orang, Seperti 

diketahui Mobicle Brigade 
Kepolisian (Mobbrig) itu di 

“bentuk tgl. 14/11-1945 di 
Purwokerto. Berapa djum- 

“lah pangkat2 golongan ata- 

san, tengahan ataupun ren- 

IL dahan jang telah gugur itu 

tidak diperoleh. keteranga 

radio-Moskow mengatakan lagi 

"Uni 

rensi itu akan diadakan 

san tentang janggal dan tempat |. 
konperensi, negara2 
bih dahulu harus mendekat? ne 
gara2 Asia-Afrika lainnja. "Tang 
gal2 jg ditetapkan “harus sesuai 
dengan 
serta”, 
rus berhati2 djanga, sampai. me 
maksakan seluruh persoalan. Ki 
ta harus mengadakan banjak per 
Siapan dan bal itu bukan perka 
Ia jg gampang”. 

rael akan diundang unuk meng 
hadiri 

pegtanjaan, 

|kal dari masalah Asia Barat ber 

Russia Ma- Disebelah 

kepada 

PBB di Timur Tengah 

supaja kesatuan2 polisi 
ktaka ke Mesir. 

Hammarskjoeld mengambil pu- 
tusan ini sesudah mengadakan 
pembitjaraan selama 90 menit di 
New York dengan suatu panitia 
penasehat 7 negara dan wakil 
sekretaris PBB Dr. Ralph J. 
Bunch, jang diserahi pengawasan 
umum atas kesatuan2 polisi itu 
dibawah Hammarskioeld. Dalam 
Surat kawat tsb. Hammarskjoeld 
memberi instruksi hendaknja. di 
manga 

» 

halang-halangi berangkatnja pa 
sukan2 sukarela tsb, djika permu 
2ohan di Timur Tengah diulangi 
agi. 
Berita2 mengenai adanja in- 

struksi kepada duta besar Mesir, 
Mohammed el Kony, agar pasu 
kan2 - sukarel, itu segera dibe 
rangkatkan ke Mesir tidak men 
dapat penguatan kebenarannja 
dari kalangan2 lain diibukota | lisi PBB ke Mesir segera sesudah 

Soviet. (Antara—UP). perintjanZ tehnis - diselesaikan 

4 Negara Kolombo 
Acc, Konp. A-A Ke II 
P.M. AH Setudju Diadakannja Da 
lam Pertengahan Kedua Th. Depan 

DALAM KONPERENSI pers jang berlangsung di New Delhi 
pada tgl. 14-ti, P.M. Ali Sastroamidjojo menjatakan, bhw empat 
negara Kolombo jang baru sadja mengachiri perundingan selama 
tiga hari, dalam prinsiprja setudju untuk mengadakan konperensi 
Asia-Afrika ke-li, ,,Menurut pendapafnja setjara pribadi, konpe- 

dalam pertengahan kedua tahun depan.” 
Lebih djauh diterangkan, bih Demikian P.M. Ali jang selan 

wa sebelum mengambit keputu | 4 ja menambahkan bahwa i: 
ka: mbitjarakan hasil2 perur: 

itu dengan P.M. Pakistan. ,,Saj: 
harap ia akan menjokong pen 
dirian kita", demikian P.M. Al 
menurut Reuter dari New Delhi. 

(Antara). 

PerantjisAkan 

  

  

iombo Ie     

keinginan 
kata PM 

pelbagai, pe 
Ali. "Kua ha 

Atas pertanjaan, apakah Is- 

konperensi A-A kedua, 
PM Ali merndjawab, bahwa setja 
ra pribadi, ia tidak setudju un 
tuk mengundanp Israel. Tentang 

apakah ia memba- 
jangka, suatu penjelesaian jg ke 

Tunis ? 
P.M. TUNISIA Habib Bour- 

guiba mengatakan pada malam 
Kemis di Boja bahwa pasukan2 
Peranfiis akan mulai ditarik yan 
dur: setjara berangsur2 dari Tu- 
nisia sebelum achir tahun ini. 
Bourguiba mersberi pernjataan 
tsb. dalam suatu upatjara pelan- 
tikan seorang pembesar Tunisia 
dalam kedudukan jang semula 
dipegang oleh pemerintahan dae 
rah Peranfjis. 

dasarkan ada atau tidak adanja 
Israel, PM Ali menjatakan, bah 
wa sekarang bukanlah waktu jg 
baik untuk membitjarakan soall 
itu, djustru pada saat kita baru 
sadja menghukum agressi Israel 
terhadap Mesir. 
Mendjawab pertanjaan. apakah 

      

— SMG, DJUM'AT 16 NOP. 1956 

Dengan Tank2 Dan” Meriam?" Dari “IM 
Penghentian Tembak Menembak | 

terror.” Sementara itu behaja kelaparan dan wabah mengantjam 
kota pelabuhan jang berpendpduk lebih dari 200.000 djiwa ini 
setelah beribu2 nenduduk sipil tewas karena pesawat2 pembom| 

atas daerah perumahan penduduk. Serangan2 meriam dilakukan 

lugas istimewa Inggeris-Perantjis jang tadinja mengepung kota, | 
kemudian menjerbu kedalam kota sehingga berkobar pertempuran 

MarkasBesarPolisi PBB 

Sekdjen P.B.B. Perintahkan Pasukan Folisi 
— P.B.B. Berangkat Dori Italia Menudju 

Ke Mesir 
SEKRETARIS DJENDRAL PBB Dag Hammarskjoeld pada 

hari Rebo dalam surat-kawatnja kepada djenderal major E.L.M. 
Burns dari Kanada, jang diserahi memimpin kesatuan2 polis: 

dan kini ada di Napoli, memberi instruksi 
tsb. mulai dikirim dari pangkalannia di 

Misi PBB itu. 

vengiriman kesatuan2  po- 

  kas-besar ' kesatuan? polisi PBP 
-di Mesir akan terletak ,,didaerak 
sebelah Barat 
Burns tak memberikan pendjela- 
san. 

hari Rebo memberi tahu kepada 
sekretaris djenderal 
Hammarskjoeld 
sedia 
kompi infantteri 
sebagai -kesatuan2 polisi PBB di 
Mesir. Meninggalkan 
sedia memberi 

NITA 
    

   

      

TAHUN KE VII No. 

SEA ate $ Nata 

HARGA LEN 

DLM. KOTA : ,Suara Merdeka” (dengan materai) - Rp. 13”— 
»Suara Merdeka”/,,Minggu Ini” Rp, 13,— 4 Rp. 3y—- 

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

   GGANAN3: 

—- Rp. 16,— 

-—- Rp. 17 — 

4 Harga Advertensi ,,Suara Merdeka” Rp. 0,95 per mm.-koloih. 
227 ETJERAN : , Suara Merdeka” Rp.0,75. ,,/Minggu Ini” Rp. 1,— 
  

    

  

     
| gi Irian Barat) 
0 d "2 |Masuk PBB 

Dgn Saara 6 Lawan 
: 2 3 Dan 5 Blanco 

Laut —$Me: Io PANITIA AGENDA Madjelis 
(Umum PBB tgl. 14-11 dengan 6& 
lawan 3 suara dan S5 suara blan- 
ko memutuskan untuk menem- 
patkan masalah Irian Barat dim 
afjara — persidangan Madielis 
Umum PBB. , 

Sebelum itu, Nederland mem- 
beritahu kepada PBB pada tgl. 
14-11, bahwa perdebatan tentang 
'tuntutan Indonesia — mengenai 
Irian Barat akan lebih mendjauh 
kan penjelesaian daripada dimasa 
jang lalu.. 

Wakil Belanda di PBB, men- 
teri luar negeri Luns menjata- 
ikan, bahwa tidak ada kemung- 
kinan sama sekali untuk menga- 
Gakan perundingan dengan Indo 
niesa tentang pengembalian wila- 
jah tersebut. 
Dalam pidato jang diutjapkan 

dim sidang panitia agenda PBB, 
wakil Belanda itu  menjatakan, 
bhw PBB kini menghadapi usaha 
Indonesia untuk menguasai Irian 
Barat, ,,bukan berdasarkan ala- 
san-alasan jang sjah, melainkan 
semata2 karena Indonesia ingin 
memiliki wilajah itu". 

Lebih djauh ia “menerangkan. 
bahwa perdebatan lebih landjut 
dalam PBB tentang masalah ter- 
sebut merupakan suatu hal ,,jang 
tidak adil” terhadap penduduk 
Irian Barat, jang telah -diberi 
djandji oleh Nederland bahwa 
mereka akan diberi hak "untuk 
menentukan hari kemudiannja. 

Wakil2 Uni Sovjet dan India 
menjokong tuntutan Indonesia su 
paja kolonialisme di Irian Barat 
dihapuskan untuk mendjamin per 
damaian didaerah itu. 
Wakil Indonesia, Mr. Sudjarwo 

Tiondronegoro, menjatakan dim. 

sidang panitia agenda itu, bahwa 
TBB harus membitjarakan masa 

lah Irian Barat, karena ,,sisa 

tiengkeraman kolonialisme. Be- 
ianda atas negeri saja “ menam- 
bah. ketegangan? “jang sudah 

ada”. Ditegaskannja, bahwa Ne- 

erland berichtiar. mengeratkan 
'jenskereman  kolonialnja atas 

Irian Barat, dengan - mendatang- 
kan pasukan2 militer. Tindakan 
itu menimbulkan suasana tidak 
aman didaerah tsb. dan dengan 
njata merupakan suatu antjaman 

terhadap perdamaian dan kema- 
djuan bangsa Indonesia. Achir- 

aja dinjatakan oleh Mr. Sudjar- 
yo, bahwa di Irian Barat terda- 
»at suasana kolonial dan penin- 
'asan. Demikian berita UP dari 
New York. (Antara). 

Rp.1306 Dju 
ta Devisen 
Untuk"Stockpilling”Ba 

ay 
L
d
 

bom-bom peledak dan pembakar | 

Inggeris-Perantjis mengumumkan 

tank-tank dan pasukan2 jang ber- 

Barat Suez 

dengan pembesar2 Mesir. 
Pada djam 2200 GMT hari 

Rebo itu Hammarskjoeld berang 
kat dari New York dgn pesawat 
terbang ke Roma utk kemudian 
pergi ke Napoli guna mengawasi 
gerakan permulaan kesatuan2 po 

Pendjelasan diuru bitjara 
PBB di Napoli. 

Seorang djuru bitjara PBB se- 
mentara itu mengatakan di Na- 
poli pada malam Kemis bahwa 
Surat-kawat Hammarskjoeld tsb 
sudah diterima dan menurut ren 
tjana kesatuan2 polisi PBB akan 
mulai diberangkatkan dari lapa-1 
ngan terbang Capodichino ke Me 
sir pada djam 02.39 GMT har: 
Kemis kemaren. Diperoleh ketera 
ngan bahwa Hammarskjoeld, jg. 
ditunggu kedatangannja di Roma 
pada malam Kemis, akan ada di: 
Napoli selama 2 atau 3 hari, utk 
kemudian pergi ke Kairo, dan 
tak akan meninggalkan markas- 
besar PBB lebih dari 5 atau 6 
hari. 

Burns dalam pada itu  meng- 
umumkan di Napoli bahwa mar- 

Terusan  Suez” 

  

19 Nesara “sedia mem-| 
berikan sumbangan. 

Sementara itu- Filipina. pada 

PBB- Dae 
bahwa Filipina 

memberi sumbangan satu 

ngambil kesimpulan sendiri.” 

Harian ,,Merdeka” itu 
|pagi mengabarkan a.l. sbb.: 

Beberapa waktu lamanja dan 
sampai sa'at ini suasana di Dja- 
karta dan daerah Djawa 
.lingkupi oleh perasaan tertekan 

karena tersiar desas-desus  bah- 
wa akan diadakan ,,coup” oleh 
eh perwira menengah dan 
sudah dipersiapkan 'bataljon2 un 
tuk ini. Tudjuan ,.coup” itu ia- 

lah  mendjatuhkan Pemerintah 

Ali-Rum-Idham, menundukkan 

Presiden Sukarno dan mengasing 

kan beberapa pemimpin,  djuga 
tudjuan ialah mendjatuhkan pim 
pinan Angkatan Darat, Angka- 

tan Laut dan Udara jang tidak 
memihak golongan2 itu, serta me 
robah ideologi negara! Pertjoba- 
an merebut kekuasaan ini dilahir 
kan dalam permusjawaratan? jg. 
dilakukan antara beberapa per- 
wira MBAD dan kesatuan? di- 
ingkungan Djawa Barat. Dibe- 
lakang gerak-gerik ini berdiri be- 
berapa tokoh jang termasuk par- 
'ai2 iang tidak mendapat keme- 

yangan dslam pemilihan umum 
'ang lalu. 

Masijarakat hendak dikatjau- 
kan terlebih dulu dengan peran 
taraan dua suratkabir di Djakar 
tv iane harus mempersiapkan pe 
1sag urat-sjaraf& 

Dikatakannja, bah--a- maksud 

tu mula2 mau dilakukan pada 
!g. 13 Agustus jl. (pada waktu 
Ruslan mau ditangkap), kemu- 

jian mendjelang 5 Oktober dan 
menghadap pertengahan  Okto- 
Ser, tetapi, kata harian itu,  se- 
tuba itu gagal, karena tjepatnja 
tindakan2 dari seluruh Angk. Da 

rat jang dipimpin oleh KSAD 
Harris Nasution. 
Diantara sebab2 mengapa be- 

berapa perwira menengah, jang 
enarik-n2rik perwira bawahan, 
ntuk menentang KSAD dan pim 

sinan tentara, menurut harian 

“u- adalah karena mereka mera 
7" "keberatan pada putusan KSAD, 
4 Oktober 1956. 
Dikatakan selandjutnja, bahwa 

rada tg. 20 Oktober KSAD meng 
al2kan pertemuan dengan para   untuk dipakai rang2 Impor 

MENTERI Muda Perekonomi- 
an F. Umbas dalam keferangan- 
nja kepada pers menjatakan, bhw 
devisen jang disediakan oleh pe 
merintah utk stockpiliny barang? | 
impor jang primair dan essensiil | 
adalah sebesar Rp. 1.300.000.000. | 
Dari djumlah devisen jg disedia | 
kan itu Rp. 650.000,000,— untuk 
impor barang2 jang sangat pen- 

ting bagi rakjat dan Rp. 650.090. | 
000,— lagi untuk impor bahan2| 
industri. 

Dengan demikian sudah ada 
19 negara jang menjatakan ber- 

sumbangan tsb. 
kepada PBB: jaitu New Zealand, 
Kanada, Colombia, Denmark, Tje 
koslowakia, Burma,  Jugoslavia, 
Brasilia, Iran, Indonesia, Ethiopia 
dan Filipina: (Antara-UP). 

CeylonTetapDlm 
Commonwealth ? 

.peruskan 
(dan menolak avonturisme 

Panclima dan Inspektur2 Djen- 
|Ceral dimans. ditolak sesuatu tja- 
ra ..coup” dengan “tegas dan ti- 
dak membenarkan illegaliteit, me 

gerakan  anti-korupsi 
seba- 

gai dikehendaki oleh sebagian 
ketjil perwira. 

Kepala Staf AD. dan Staf 
Umumnja mengadakan tindakan? 
preventif sedjalan . dgn hukum? 
militer terhadap rperwira2 me- 
nengah ini dan pada tgl. 7 No- 
pember . diperintahkan  supaja 

  

JAYAWARDENE, seorang pe- 
nimpin dalam parlemen Ceylon, 
pada hari Rabu dengan ' keras 

'kistan dan ia berharap, 
PM Pakistan 

djojo meniatakan: 

| New Delhi. ' (Antara). 

“Lebih 2000 : 3 

| 
| Utk SetahaniniPintu PBB Masih Pertutap bagi RRT 
dimasukkan dalam atjara pembi 

Initia atjara itu bahwa dalam ta 

ia akan berichtiar untuk menda 
patkan sokongan dari PM Pakis 
tan Suhrawardy terhadap putu 
san2 jg diambil di New Delhi, 
PM "Ali mengatakan bahwa ia 
pertama2 datang ke Karachi 
atas undangan pemerintah Pakis 
tan. Dalam kundjungannja itu. 
sudah tentu akan dibitjarakan ha 
siI2 konperensi dengan PM Pa 

bahwa 
1 akan menjokong 

pendirian bersama empat negara 
Kolombo. 

Ketika ditanja. apakah kirania 
7 Suhrawardy akan menio 
Kono pendirien negara2 im ms 

ngenai pakt2 militer, PM Ali 
mendjawab: ”Suhrawardy tidak 
ikut serta dalam konperensi dan 
saja akan merundingkan dulu 
soal itu dengan dia. Bagaimana 
saja dapat mengetahui tentang 
pendapatnja mengenai soal itu?” 

Achirnja P.M. Ali Sastroami- 
bahwa badan 

konsultatif, seperti jang disebut- 
sebut dalam pernjataan-bersama, 
akan didirikan di Kolombo. Ba- 
dan. itu terutama bekerdia dilapz 
ngan ekonomi. Pembentukan ba- 
dan itu menurut P.M. Ali baru 
merupakan langkah pertama. D' 
lain hari konperensi A-A ke-II 
akan dapat memutuskan apakah 
hadan itu perlu diperluas dan di 
djadikan badan permanen atau 
tidak. : 

Demikian menurut PTI dari 

  
Seterusnja dalam suatu konpe- 

irensi pers hari Reho kemaren 
dulu di New Delhi P.M. Ali Sas 
froamidjoio sebelum berangkat 
ke Karachi djuga menerangkan, 
Sahwa sittasi di Mesir dan peris 
tiwa di Hongaria jg tidak dapat 
disamakan. Di Mesir ada ,,sera 

| Saan ,iang terana2an” sedang di 
Honsaria .perkembangan keadaan 
adalah sama sekali berlainan” 

  
MASALAH ALDJAZAIRIAH 

tjaraan persidangan ke-11 Ma- 
djelis Umum PBB oleh panitia 

atjara madjelis tsb. 'pada hari 
Rebo sesudah Perantjis menjata- 
kan tak akan '— memperdebatkan 
tindakan prosedur. $ 

Wakil Perantjis Vincent Brous 
tra peringatkan dalam sidang pa 

hun j.l masalah Aldjazairiah di 
masukkan dalam atjara pembitja   n 

(Antara). " 
5 . 

    Iraan Madjelis Umum PBB   
  

ka- 

Bourguiba dlm pada itu tidak 
menerangkan keadaan dim mana 
pasukan2 Perantjis akan ditarik 
mundur. Kira2 50.000 orang ser- 
dadu Perantjis kini ditempatkan 
di Tunisia jang baru merdeka. 
Rakjat Tunisia baru2 ini. meng- 
adakan demonstrasi2 dalam me- 
nuntut penarikan mundur “pasu- 
kan2 Perantjis, dan demonstrasi? 
itu dipergiat sedjak bulan j.l. ke- 
tika pembesar2 Perantjis menana 
kap 5 orang pemimpin nasionalis 
Aldiazairiah. 

Menteri luar negeri - Perantjis 
Christian Pineau dan pembesar2 
Perantjis lainnja telah menjatakan 
berulang2 bhw tuntutan Tunis 
akan penarikan mundur pasukan? 
Perantjis sama sekali 
diterima .(Antara-Reuter). 
naa Menata 

Eropa Barat A 
ngalami 

Djika Tidak Ada Minjak Datang Dari 
Timur Tengah Setjara Permanen 

MENTERI DALAM negeri Amerika Serikat, Seaton, pada 
bari Rabu menjatakan di Chicago. bahwa 
mengalami bahaja, djika tidak ada minjak datang dari 

Tengah setjara permanen. Didalam pidato jang persiapkan untuk 
rapat tahunan dari ,,American Petroleum Institute” menteri 
menjatakan, bahwa adalah sungguh sangat penting, supaja minjak 
dari Timur Tengah bisa terus didapat dipasaran dunia. ,,Ini ber- 
arti, bahwa adalah sangat penting diteruskannja usaha2 Amerika 
Serikat untuk perdamaian dan membantu pemeliharaan produksi 
dan eksplorasi di Timur Tengah,” 
Timur “engeh, sealaynan mongjiki miniak itn, tidak hanja akan 
mengalami kemunduran dalam lapangan ekonomi, akan 
djuga kerilangan kesempatan uniuk memperbaiki taraf 
mereka, ketinali diika mereka mendapatkan pesaran jang Tuas di 
Eropa Barat”. ,,Dalam masardah kepentingan hersama 
terletak harapan bagi perdamaian daerah itu,” demiki 

mengambil putusan 

bahwa PBB berpendirian 

ingat 
2 

kan pembitjaraan masalah tsb. 

sebaiknja sekarang ' kami   rena ada majoritet satu suara mengadakan debat prosedur dan 

  

  
tak dapatn' 

(Antara). 

sadja dan madjelis tsb. kemudian 
untuk sama 

sekali tidak membitjarakan masa 
lah itu. ,,Karena Perantjis tetap 

tak 
mempunjai jurisdiksi dan masa- 
lah Aldjazaftiah merupakan suatu 
soal dalam negeri, dengan meng 

bahwa sedjumlah delegasi 

    

negara2 lain ke PBB dalam ta- 
hun ini merasa perlu mengusul- 

lagi maka kami berpendapat bhw 
tak 

menentang sebuah usul dari go- 
longan Marxis, agar. Ceylon ke 
luar dari Commonwealth. 

Dalam suratnja jang pandjang 
jang disiarkan dalam ,,Ceylon 
Dayly News”, Jayawardene me- 

njesalkan tindakan Inggris di Me- 
sir, akan tetapi dia mengatakan, 
bahwa ,,bukanlah suatu alasan 
bagi Ceylon untuk keluar dari 
Commonwealth”. ,,Diika Inggris 

Imre Nagy Akan Disera- 
hi Memimp in Kabinet? 
Tawaran Russia Kepada Kaum Nas'onalis 
Hongaria — Russia Adakan Perundingan 
Langsung Dengan Kaum Pembrontak? 
HARIAN PETANG ,,Neuer Kurier” di Wina mewartakan 

pada hari Rebo bahwa pembesar2 militer Uni Sovjet di Budapest 
kini mengadakan perundingan langsung dengan kaum nasionalis   

tidak mengadakan konsultasi de 

ngan dominion2 lainnja dalam 
Commonwealth sebelum mereka 

mengadakan aksi, maka soal itu 

harus dibawa kekonperensi Com- 

monmweaith dan rekan jang salah 
"us diodili dengan  semesti- 

Demikian  Jayawardene. 

TT TTL Y TUTUP 

kan Me- 
Bahaja 

»Eropa Barat zkan 
Timur 

itu 

kata Seaton. ,,Negara? di 

tetapi 

hidup 

inilah 

Hongaria karena pemerintah Janos Kadar tak dalam kedudukan 
menepati djandji2-nja. Harian tsb. menerangkan dapat berita tsb. 
dari Budapest pada malam Rebo 
kurir jang memelihara hubungan antara kaum nasionalis 

ibl. dengan perantaraan seorang 

Can 
golongan2 kaum pelarian tertentu di Austria. 

- 

Diwartakan bahwa 3 orang op 
sir Uni Sovjet dipimpin oleh se 
orang major bernama Griboye- 
dov pada hari Selasa pagi djam 
7 waktu setempat dengan mem 
bawa bendera putih telah menda 
tangi. markas-besar kaum nasio 
nalis jg masih memberikan per 
lawana, di djalan Uelloeci dalam 
kota Budapest. Permintaan op- 
sir2 Sovjet itu supaj., dapat ber 
temu dengan pemimpin perlawa 
nan kaum nasionalis di Budapest 
tidak dikabulkan. Mereka kemu 
dian sejudju berunding “dengan 
kepala kesatuan nasionalis didja 
lan itu dan mengemukakan ke 
padanja sarat2 untuk mengachiri 
pertempuran, memulihka, keter- 
tiban umum di Budapest dan 
pemben'ukan suatu pemerintah 
jg representatif. 

Menurut harian tsb. sarat2 jg. 
diadjukan “oleh pihak Sovjet a.l. 
ialah penghentian tembak menem 

bak di Budapest mulai pada djam 

8 sore tanggal 13 Nopember, pe- 
niorahan sendjata oleh '#emua 
kaum pemberontak dalam waktu 
24 diam dan penarikan mundur   “ Beaton. . 

(Antara Rontor) 

menjerahkan segala tanggung dja 
wab kepada panitia atjara dan 
Madjelis Umum PBB". 

Dalam sidang panitia atjara 
tsb. pada malam Kemis ' dalam 
pada itu usul A.S. supaja RRT 
tak diterima di PBB utk paling 
tjepat satu tahun lagi diterima 
baik dengan perbandingan suara 
8 lawan 5 dan satu'suara abstain. 
Wakil India V.K. Krishna Menon 
memimpin move jang memper- 

djoangkan dikemukakannja masa 
lah perwakilan Tiongkok dalam 
PBB. ti 

  van Kaphat 

  

Lemhsgs Kebudajaar indonesia 
ekor Batavisasch Genootichap 

pasukan2 Sovjet dari:  Budapest 

Panitia atjara mengambil putu 
san  menasehatkan — hendaknja 
PBB memutuskan tak mempertim 
bangkan setiap usul tentang peng 
gantian wakil Tiongkok Kuomin 
tang oleh wakil RRT dalam per 
sidangannja sekarang ini. Usul 
A.S. tsb. telah disetudjui oleh 
Inggris,  Perantjis,  Kuomintang, 
Republik Dominika, Pakistan, Pe 
ru, Turki dan ALS. sendiri, di 
tentang oleh India, Uni Sovjet, 
Tjekoslowakia, Mesir dan Den- 

mulai pada 
ber. 5 

Djika sarat2 ini disetudjui oleh 
kaum pemberontak maka peme 
rintah Janos Kadar akan bubar 
dan kepada Imre Nagy akan di- 
minta supaja memberontak kabi- 

tanggal 15 .Nopem- 

kan dengan pembesar2 Sovjet 
kepastian penarikan mundur se 
mua pasukan2 Sovjet dari  Hon- 
garia, dan djuga pasukan2 Sov- 
jet akan segera mulai memberi 
vepada Budapest persediaan ba- 
han makanan. 

Pemimpin kesatuan nasionalis 
itu sesudah berunding dan pe- 
mimpin2 nasionalis lainnia meno 
lak tawaran Soviet tsb. dan me 
ngadjukan usul2 balasan dgn me 
ingemukakan alasan tak dapat 
mempertjajai pihak Sovjet . jang 
pernah merobah suatu perundi- 
2gan cease-fire mendiadi suatu 
djebakan dengan menangkap pc 
mimpin pemberontakan, Usul: 
balasan kaum nas'onalis ialah al 
penarikan mundur pasukan? So- 
viet dengan segera dari Budapest 
pembebasan pedjoang2 kemerde 
kaan jang telah ditangkap, penc 
Japusan , ,blokade lapar” olek 
pasukar2 Sovjet,  pembentukar 
suatu pemerintah militer Honge 
tia.iang bersifat sementara utk. 
memulihkan ketertiban dan jane 
akan diganti nanti oleh suatu pc 
merintah demokratis, semua bar 
tuan bahan makanan & obat2ar 
segera dimasukkan di Hongaria. 
penindjau2 PBB diizinkan masuk 
Hongaria dan wakil Soviet di 
PBB mengumuman tanggal penz 
rikan mundur pasukan? Sovjet 
dengan didjaminnja tanggal itu 
oleh PBB, Djawaban pihak So 
vjet terhadap tuntutan? ini be- 

net baru, jang akan merunding- |. 

Ada Usaha »Coup" Utk 
Robohkan Pemerintah? 
Dipelopori' Oleh #Beberapa?Perwira Menengah 'A.D. 
Jang Sudah: Sediakan Bataljon2/ Untuk Maksud Tab 
— Dapat Digagalkan Berkat Tindakan Tjepat KSAD 

HARIAN ,!MERDEKA” Djakarta kemaren pagi memuat 
jang memenuhi lebar halaman jang 9 kolom jang berbunji : 
dan tundukkan Presiden digagalkan. Dibawahnja sebuah kepala-tambahan jang 
siapan2 operasionil pernah diadakan KSAD, 1 

pala Penad, sebagai djurubitjara A.D., atas pertanjaan ,,Antara” kemaren 
memberi komentar atas berita' tsb. Ia tidak bersedia membenarkan atau membantah berita itu. 
Ia hanja katakan: ,,Wait and see!”, jang ditambahinja dengan pernjataan: 

Kemis: Ko. Z. Lubis, Sapari dan Sukan 
|da Bratamenggala datang meng- 
hadap. Sementara itu Pangl. T.T. 
MI di Staf serta Komando resi- 

Barat mennja telah mengambil bebera- 
pa tindakan untuk mendjaga ke 
selamatan "Divisi Siliwangi dan 

| masjarakat EEUk 
Kol. Sapari dan Bratamenggala 

datang menghadap, dan kepada 
mereka diberikan hukuman disi- 
plin, sedang mereka tidak diper- 
bolehkan mengadakan perhubu- 
ngan dengan dunia luar. Kol. Z. 

  

Lubis tidak memenuhi panggilan. 

kerita dihalsman satu dgn kepala 
,Coup” 

SUAD dan seturuh Panglima T.T. bulat. Wakil Ke- 

robohkan Pemerintah 
berbunji:  Per- 

pagi tidak bersedia 

»Orang dapat me- 

KSAD telah memberikan lano 
ran kepada Presiden akan #er- 
kembangan disekitar maksud 
mengadakan ,,coup” itu. Djuga 
Pemerintah, antaranja P.M. Ali 
Sastroamidjojo, djuga sudah d 
beritahukan sebelum ia berangkat 
keluar negeri. Kemudian laporan 
diteruskan lagi kepada Wakil 
P.M. Moh. Roem. ' Dikalangan 
A.D. di-insjafi, bahwa sesuatu 
hal jang mengenai A.D. akan di 
pergunakan oleh elemen2 subver 
sif dari luar negeri. 

Demikian all. harian tsb. 

  

MENJAMBUNG BERITA 

djauh dapat dikabarkan, bahwa 

amandemen2 PNI-N.U, 

@Amandemen2 PNI-NU itu di 
madjukan, karena seperti dikabar 
kan Rebo kemaren dulu, kedua 
partai ini pada prinsipnja ber- 
usaha mentjegah djangan sampai 
»masaalah Hongaria” itu akan 
dapat mendjadi bahan utk mem 
belokkan perhatian dunia terha- 
dap agresi Inggris-Perantjis-Israel 
di Mesir. 
Dengan demikian, maka tertja 

pailah kompromi jg menjebabkan 
diadakan perubahan2 disana-sini, 
sehingga usul resolusi Anwar Har 
jono €s. “itu tidak memperguna- 
kan kata2 jang ,,keras” seperti 
direntjanakan semula oleh initia- 
tief-memernja,- “tapr semata-mat: 
berisi kata2 jang "pada hakekat: 
nja memperkuat pernjataan Pc 
merintah baru2 ini. 

Usul resolusi Anwar Harjonc 
itu Kemis malam masih dilandju 
kan pembitjaraannja, dan ada k 
mungkinan digabungkan dengar 
usul resolusi  Adamf Malik cs 
dari Fraksi Nasional #Progresip. 

Dua usul resolusi tentan 
Hongaria. 

Dua usul resolusi tentang Hc 
ngaria, jaitu 1 dari Anwar Ha 
ono (Masjumi) cs. dan 1 dar 
Adam Malik (Nasional Progre 
sip) es. hari Kemis kemaren mu 
lai dibitjarakan dalam  sidanc 
Parlemen: pleno terbuka. Ata 
usul anggota Ahem Erningpradj: 
(PNI) jang kemudian disetudju 
oleh sidang, para pengusul kedu: 
mosi itu mengadakan pembitja- 
raan, dengan maksud supaja di 
pat mentjdbai rumusan sehingga 
hanja berwudjud satu usul reso- 
lusi sadja. Perbedaan jang pokok 
antara kedua resolusi itu ialah 
seperti jang telah dikabarkan di 
»Suara Merdeka' kemaren. Usul 
resolusi Anwar Harjono menghen 
daki penarikan mundur. tentara 
Uni Sovjet dari Hongaria, usul 
resolusi Adam Malik menghen- 
daki supaja semua negara ang- 
gota PBB menarik tentaranja jg. 
ada diwilajah negeri lain, 

2p07 M : Rt 
Sidano pleno hari Kemis din 

diri 152 anggota- dan Menteri 
Luar Negeri. Berbitjara 8 anggo 
ta. Kemudian sidang ditunda un 
tuk memberi kesempatan kepada 
para pengusul resolusi2 itu un 
tuk mentjapai rumusan jg me 
mungkinkan didiadikannia satu 
usul resolusi sedja.  Pembitjara- 
an mengenai ini diteruskan da 
lam sidang pleno Kemis malam. 

Sesudah menunda embitjara 
an tentang 'usul2 resolusi tsb, 
parlemen mengadakan sidang ga 
bungan-bahagian2 jg sifatnja ter 
tutup untuke mengadzkan  tanja- 
diawab dengan panitya ad hoc 
'g telah menjamovaikan lanorar 
nja mengenai RAB 1956, Da 
lom rabat tertutup itu hadir pula 

Menteri Keuangan. 

Usil resolusi jang ditanda-ta: 
npani oleh Anwar Harjono (Ma- 
Sjumi) dan disokong oleh NU. 
PNIL. PSTI, Katdlik, IPKI, Parkin 
do. PRD, PRI,#PPTI, PSI dan 
P3RI itu diktumnja sbb. 

1. Menjatakan simpati kepada 
rakint Honcaria dan 

SEBELUM mulai pemanda- 
agan umum babak ke-2 mengenai 

RUU, Pokok Pemerintahan Dae- 
rah, hari Djum'at malam nanti, 

Parlemen akan  membitjarakan 
Rantjangan Undang2 tentang Pe 
ngadilan dan Atjara Pidana Chu 
Sus utk anggauta2 Konstituante. 
RUU jang akan disisipkan dlm 

tapat Parlemen pada  Djum'at 
malam itu memuat 3 pasal “dan 
pada pokoknja memuat ketentuan 
ketentuan jang mengatur tjara2 
peradilan bagi anggauta2 Konsti 
tuante pada tingkat pertama dan 
tertinggi oleh Mahkamah Agung,     mark sedangkan jang abstain ia 

Ivador, (Antara-UIP), 4 

    

    

lum lagi diterima, Demikian »Neu 
: , er Kurier”, (Antara-Reuter), 

djika seseorang anggauta Konsti 
tuante melakukan sesuatu pelang 

Masjumi-PNI- NU - PSI 
Sefaham Tjela Interven- 

si Rusia Di Hongaria 
Usul Resolusi Anwar Harjono Akan 

Diperlunak 

dan N.U. dalam menghadapi usul resolusi jang dimadjukan oleh 
Anwar Harjono mengenai masalah Hongaria dewasa ini, 

kemaren sudah mulai dibitjarakan dalam sidang pleno terbuka 
parlemen, ikut ditandatangani oleh anggauta2 dari Fraksi N. 

n PNI, sesudah rantjangannja jang semula, diperlunak, karena 

  
menjokong 

  

hari Rebo tentang sikap PNI 

lebih 
usul resolusi tsb. jg hari Kemis 

U. 

perdjuangannja “untuk mentjapai 
aspirasi2 nasionalnja. 

2. Mentjela  terdjadinja inter- 

yensi tentara Uni Sovjet di Hon- 
24ria. 

3. Menjerukan kepada Dewan 

Sovjet Tertinggi untuk — mendes 
ak kepada pemerintafnja supaja 
menarik kembali tentaranja dari 
wilajah Hongaria setjepat mung- 
kin. 

4. Menjerukan kepada pemim- 
pin2. rakjat Hongaria supaja: 

a. Segera menjelesaikan perti- 

kaiannja dengan musjawarat, utk. 
menghindarkan pertumpahan da: 
sal lebih Jandiut 
"“b. Segera mengambil langkah” 
uk terlaksananja hak2 demo 

rasi guna mentjapai aspirasi2- nc 
ional dari rakjat Hongaria. 

Usul resolusi Alam Mz 
lik cs. 

Usul resolusi Adam Malik (Na 
sional Progresif) jang disokong 
leh fraksi2 Persatuan, IPKI, Par 
ai Buruh dan Pembangunan 
liktumnja berbunji sebagai beri- 
kut: 

1. Mengundang pemerintah usl 
mempelopori adanja usul resolus 
li PBB dengan maksud: 

a. Mewadjibkan semua negara 
nggota PBB menarik kembali pa 
sukan2nja bersendjata dari wila- 
ah negara2 lain. 

b. Mewadjibkan semua negara 
nggota PBB, menghentikan usa 
za-usaha dan pembeajaan usaha? 
subversif dinegara orang lain, dgn 
tudjuan mentjapai perobahan sis- 
tim pemerintahan. 

  

Irian Barat 

Brontak 
Belanda Kirimkan 

Pasukan2nja Dgn 
Kapal | Terbang 

BERITA jang termuat dalam 
harian ,,Nieuwe Rotterdamsche 

Courant” tgl. 9 Nopember JL 

membenarkan adanja kerusuhan 
kerusuhan di Irian Barat jg di 

duduki Belanda. Menurut berita 

ifu, kerusuhan2 itu terdjadi di 

Obang tgil. 4 Nopember jl. dan 

telah meluas kedaerah2 lainnja 

sehingga tgl. 8 dan 9 Nopember 
HI. pihak tentara Belanda mengi- 

rimkan balabantuan dgn pesawat 

terbang ketempat2 tsb. ' Kerusu- 

han ini dilakukan oleh golongan 

penduduk Kepauku. 

Berita2 tsb. tidak menjebutkan 

sebab2nja dengan djelas. Kerusu 

han pertama menurut berita itu, 

terdjadi malam tgl. 31 Oktober 

IL dan disebabkan tewasnja Se- 

orang guru suku Ambon dan ke 

luarganja, dan seorang agen po- 

lisi suku Papua. Seperti diketa- 

hui, dari Ternate pernah dikabar 
kan, bahwa dibeberapa daerah 
pedalaman dan dikota2 penting 
li Irian Barat timbul pemberon 

'akan disebabkan penangkapan? 
'ang dilakukan Belanda terhadap 
pemuda2 pedjuang disana. (Ant.) 

hh Ae Ae hee bobol 

2 

klan Rakjat semua negara ang- 

gota PBB dan semua negara Asia 
Afrika untuk mempertjepat pena 
rikan mundur tentara2 asing dari 
vilajah negara2 lain dan mela- 
ang pemerintahnja menjediakan 
f(onds2 rahasia untuk keperluan 
aktivitet2 jang bersifat tjampur 
tangan dalam urusan dalam ne- 
seri negara lain. 

Pokok pembitjaraag. 
Pembitjaraan 8 anggota dalar 

sidang pleno hari Kemis pada po- 
koknja sbb.: 

1 A. Gathmyr Na berpenda- 
pat, bahwa soal Hongaria su- 
dah djelas disebutkan. didalam 
resolusi" dan ia &tap memperta 
hankan resolusi jang diadjukan 
oleh Anwas Harjono. 
Made Sugita (PSI) berpen 
dapat, bahwa Uni Sovjet di 
Hongaria telah melakukan 'inter 
vensi dan dengan begitu me- 
langgar piagam PBB. Kesengsa 
raan rakjat di Hongaria menu- 
rut pembitjara dikuatkan ajuga 
oleh kawat Nagy kepada partai 
nja. 5 
“Ahem Erningpradja 
(PNI) mengusulkan supaja pa- 
ra pengusul resolusi berunding 
untuk merumuskan satu resolu- 
si sadja, supaja merupakan ma 
nifestasi jang bulat dari parle- 
men Indonesia. £ 
.Sudisman (PKI) mendjelas- 
Kan Iagi, bahwa apa jang “ter 
djadi di Hongaria, bukanlah in- 
tervensi jang mefanggar piagam" 
PBB, tetapi atas permintaan 
Hongaria sendiri. f 
Ibnu Parna (acoma) 
memperingatkan “bahwa sikap 
sesuatu negara tidak boleh di- 
samakan dengan sikap sesuatu 
partai. Setjara negara, Indone- 
sia tidak boleh tjampur tangan 
dengan keadaan Hongaria, oleh 
karena itu ia menjesalkan kete- 
rangan pemerintah. 
Mr. Daljoneo (Masjumi) me- 
nerangkan, bahwa tadinja frak- 
si Masjumi menghendaki usul 
resolusi jang isinja lebih keras, 
tetapi untuk tertjapainja ker- 
djasama dengan  lain2 fraksi, 
maka usul resolusi Harjono cs. 
itu sudah diperlunak, 

.Mr. Hardi (PNI) mengingat 
kan, bahwa hendaknja usul re- 
solusi itu merupakan refleksi jg 
sebaik2nja dari kehendak - rak- 
jat Indonesia jang akan meru- 
pakan faktor jang penting dju- 
ga dalam hubungannja dengan 
perdjuangan di PBB kelak utk 
mendapatkan kembali Irian Ba- 
rat, 6 

.Silas Papare (Fraksi Per- 
satuan) menjetudjui djuga usul 

1 

6.   2. Mengadjak Dewan2 Perwa- Ahem. 

  

Arsjad Kena 2'/, Tahun 
Kerena Palsukan Surat Bank Garansi -— 
Sedjumlah Perhiasan Emas Intan Disita 

BEKAS KONSUL-MUDA pada Konsulat R.I. di Singapura 
'ang dipekerdjakan pada bagian perdagangan, Mob. Arsjad gelar 
Dt. Astrajuda, hari Kemis kemaren oleh Hakim Mr. G. K. Lim 
cari Pengadilan Negeri Istimewa Djakarta telah diputus perkara- 
nja dengan mendjatuhkan hukuman atas dirinja sclama 2 tahun 
$ bulan, dipotong selama waktu dalam tahanan. 

4 

Terdakwa dipersalahkan terbuk 
ti melanggar “pasal 263 ajat 1 
dan HH KUHP seperti ig tertjan 
tum dalam tuduhan primair, ja 
itu: "memalsukan surat2 tanda- 
penerimaan bank-garansi jg dila 
kukan dalam tahun 1954 setjara 
berulang2 lebih dari 20 kali. dan 
dengan sengadj. memakai surat? 
tanda-penerimaan palsu tsb”, Per 
buatan terdakwa jg demikian itu 
dilakukan dengan  bekerdiasame 
dengan firma "Tong Yick” di 
Singabur?, hingga karenanja me 
ngakibatkan dideritania kerugiar 
besar herupa devizen bagi ne- 
gara. 

Untuk kesalahan terdakwa jg 
lemikian itu. penuntut-umum 
Diaksa Ekonomi Jusuf  Suwon-   Iho menuntut hukuman. pendja 
ra selama 4 tahun dipotone seia 
ma wektu dalam tahanan. Bekas 
Konsul-muda Arsiad  Astraiuda 
pernah ber?da dalam tahsnan se 
mentara selama Ik tahun da 

Angg. Konstituante JgMelan 
Hukum Akan Diadili Mahk. A 

'aran hukum dalam masa' peker 
djaannja. 

Isi selengkapnja RUU tentang 
pengadilan dan atjara pidana chu 
sus untuk anggauta Konstituante 
ta adalah sbb.: 

Pasal I: (1) Anggauta Konsti 
tuante diadili dalam tingkat per 
tama dan tertinggi djuga oleh 
Mahkamah Agung, berhubung de 
ngan kedjahatan dan pelanggaran 
djabatan, serta kedjahatan dan 
pelanggaran lain jang ditentukan! d 
dengan Undang2 dan jang dilaku 
kannja | dalam masa pekerdjaan- 
nja: (2) Undang2 No. 22 tahun 
1951 (Lembaran 
No, 117) berlaku bagi-anggauta   Negara 19511 

7 

ri Agustus 1955 sampai Agustus 
1956: dalam pemeriksaan perka 
ranja ini, ia dibel, oleh 2 penga 
tjara, jaitu Mr. Moh. Jusuf dan 
Mr. Malikus Suparto, jg dalam 
pleidooinja 3 minggu jl. menun- 
tut agar terdakwa dibebaskan 
dari tuntutan. « 

Ketjuali hukuman tersebut, da 
lam vonnis jang didjatuhkan Ha 
kim hari ini, djuga ditjantumkan 
perintah untuk mensita bagi ne- 
gara, baring2 milik terdakwa jg 
dianggap dibeli dari uang jang 
berasal dari perbuatan kedjaha- 
tan seperti jang dituduhkan: ba- 
rang2 tersebut ialah: sepasang 
kalung emas, 'peniti rantai emas. 
tjintjin emas bermata 1 berlian, 
fjintjin emas bermata 7 berlian. 
arlodji merk ,,Rolex”, uang ker 
tas 1000 dollar dan sebuah: mesin 
fotocopy. Sedjumlah barang2 per 
hiasan lainnja" dikembalikan ke- 
pada isteri terhiikum. « 

Segar 

gun 
Konstituante, 
Pasal 2: Undang2 No. Y5 ta 

hun 1954 (Lembaran Negara No. 
150 tahun 1954) tentang atjara 
pidana chusus — untuk anggauta 
DPR berlaku untuk anggauta 
Konstituante, 

Pasal 3: Undang? ini mulai 
berlaku. pada tgl. 10 November 
1956. Agar Supaja setiap orang 
dapat mengetahuinja memerintah 
kan pengundangan Undang2 ini 
engan penempatan dalam Lem- 

baran Negara R.I, : 
Demikian isi RUU tsb. jang 

nanti malam akan disisipkan da 
am rapat pleno terbuka Parle- 
men, (Antara), 
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MODAL TETAPAN |. Berkedudukan di 
(Nana — : 2 Bandung 

Menerima uang 

& 8 

- 

       

  

Se La Ha Na Na 6Io 3 » : . 

dengan tjitjilan bulanan, mulai dari : 
Rp. 10,—. Hk tt .. bunga 6o 'seth. 

Menerima pula uns D B NI S 
| BUILDING dalam giro-rekeging. 

Kantor di Djakarta: 
    
    

   
   
     

  

   

            

   

     

   

la di $ 
3 

ling digemari oleh bangsa kita, 

AN ME 

    ratus. rupiah) 

k Denis 
TAN EKONOMI NASIONAL INDONESIA 

tabungan (deposito) sbb, : j 

pan 3 bulan, bunga 496 seth. 
55 : 1 tahun, Pa 519 2 & 

   »OLYMPIADE” 

  

     

  

  

    

    
   

   

Ibolan — 

. P Rea ” u a di da 

| Ros 1@onkong) dgn Henad. Math, PA 
2 elpon, bahwa Lo 

ah | dibak bakar gerombolan D.L., hingga Lk. 

rembes di desa BI 

(pula, bahwa gerombolan D.I. 

   

  

     

  

Sya 

“Trakat 
MINGGU MALAM Senin jbl. mengadakan peni TT 2 

  

Soenitioso tiba? diterima 
Ik. 18 km. dari Genteng “tel 

di sektor "W”(angon) sebuah ru: 
dibakar gerombolan. Sebaliki 

      terangan?2 jang diperolel 

Perlu didjelaskan disini, bahwa   

  

      
Olympiade ke-16 di Melbourne 
ta 10 negara, jaitu: Indonesia, 

ia, Jugoslavia, Inggeris, Ame- 
Mengingat bahwa sepakbola 

maka 
olahraga turut serta meramaikan 

djawaban2 atas tiga pertanjaan 

IENDJADI DJUARA" KE-2 
BUT ? 

' BIDJI GOAL TERBANJAK JG 
SESUATU REGU PESERTA 

OOI ITU? : 
| ini kami sediakan hadiah? berupakan 

h rupiah) untuk pemenang ke-1. 
rupiah) untuk pemenang ke-2. 

untuk pemenang ke-3. 
jika penebak bak ang betul lebih dari satu maka pemenang2 di 
ea an aa undian. Tentang hasil2 tidak diadakan 
surat-menjurat. Hasil Sajembara HANJA diumumkan dalam Ma-      
djalah "OLAH-RAGA”, jaitu pada penerbitan tanggal 15 Desem- 
ber BI ad : 
Sjarat2 untuk turut serta: TEBAKAN HARUS SAMPAI DI 
TANGAN REDAKSI SEBELUM TANGGAL 5 DESEMBER 
1956 (menurut stempel pos), harus dituliskan atas kartupos dun | 
dialamatkan kepada Sea : 

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

- - TX MA Aa AA TAN RA an ea aba 

SINSHE SHANG HAY CHAN MUN WIEN 
Kesehatan Terganggu? Djangan Swatir ! 
Datenglah dengan segera pada alamat tersebut jang sudah terkenal 
di segala plosok. 
Dapet mengobati/menjembuhkan segala penjakit luar/dalem, baru/ 
lama, t&a/ muda. maupun anak'. 
Gunakanlah kesempatan jang masih ada untuk Tuan/Njonja/ 
Nenah punja keberuntungan sediati, djangan terlambat. 
Djuga achii Nudjum (siang Mia) alamat : 2 : 

Kp. Pekodjan tengah No. 399. (muka Sumur) Semarang. 
| (Dijalan Pekodian masuk dari sebelah Toko ,,Japarco”) 

Trima Tamu tiap' hari. : 

Pada hari KEMIS tgl. ,29-November-1956 djam 9.30 di- 
ruangan Kantor -Kedjaksaan Pengadilan Negeri Semarang Djl. 
Imambondjol 157 (Pontjol) akan diadakan pendjualan le- 
lang barang? milik Pemerintah bekas sitaan (beslahan):  . 

1 RADIO Merk Telefunken Type 315, 1 TEMPAT TIDUR 
BESI ,,Kero” No. 3, 1 TEMPAT TIDUR BESI biasa No. 2, 
1 TOILET Katja Cirkel Compleet, 1 DRESSOIR, 1. AL- 

' MARI Pakaian Katia, 1 ALMARI Buku Katja, 2 LAMPU 
Neon, 1 OVEN, 1 SELE GELANG MAS mata 13 Berlian, 
1 SEPE GELANG MAS model Ulan2, 1 SELE GELANG 

- MAS model Rantai, '2 KALUNG MAS model Mritjan, 
1 BROCH MAS bermata Akik, 1 KALUNG MAS mata 7 
Beriian, 2 PASANG ANTING? MAS, 1 MAINAN MAS 
mata 2 Inten, 1 PASANG MARKIS mata 16 Berlian, 1 
PASANG MARKIS mata 16 Inten, 1 PASANG MARKIS 
mata 14 Berlian, 1 KOPER SENG — berisi barang2 pakaian, 
1 TJELANA Abu2 dan HEMD, 1 TAS Plastic, 1 STEL 
PENITI MAS, 1 STEL GIWANG MAS Bermata, 1 KA- 
LUNG MAS, 1 MAINAN Came Mas, 1 KAOS Kaki dan 

SN ea a - 

  

DOMPET Plastic. | 
Selandjutnja pada djam 11.30 lelang SEBUAH RUMAH PA- 

PAN, Pajon genting diatas tanah Inl. Verp. di Redjosari IV/13 
Semarang. 5 ea Tj 5 

Barang? hanja dapat dilihat pada tgl. 29-Nov.-1956 djam 
8.00 /sebelum lelang. dimulai, sedang rumah boleh dilihat tiap2 

:hari dari djam 8.00 s/d 16-00. 
LANDS VENDU COMMISSIONNAIR 

25 Untuk Seluruh DJAWA-TENGAH,     
Pada hari RABU, tanggal 21 NOPEMBER 1956 akan diada- 

“kan lelang Besar untuk umum. 2. 

Lelang dimulai pada djam 9 pagi dan bertempat di: 

Bodjong No. 116 Semarang 
Adapun jang dilelangkan ialah berupa Kajudjati-pertukangan dan 
Kajubakar terletak di. Penimbunan2 dari Daerah2 Hutan: 

PURWODADI, BLORA, KENDAL, PATI dan TJEPU. 
Daftar kapling dapat diperoleh di : 

? Kanter Daerah Hutan jang bersangkutan, 
. aa an aa 

» Inspeksi Djawatan Kehutanan Bag. ke IT, di Bandung, 
“3 » an - Kk EH Sernarang, 

Rf SEM Aa Meat satu LA » 3 IV 3 Surabaia, 
» Besar Djawatan Kehutanan » Djakarta. 

TJIREBON — BREBES 
UMBANGAN UNTUK PA- — KOSIM ”KMD. BATALJON- TII” 
SANG M1 H MESIR. MATI TERTEMBAK. | 

3 Sa Nata 2 ' Mendjelang Hari Pahlawan j.l. 
3 ag js. dihadliri jakni tgl. 9 Nopember 1.k. djam 

Pan Mana Pam Ta ah Tato kira2 100 orang anggauta ge 
l.k. 50- orang warganegara Arabia mbolan dan bersendjata a.l. 3 
dikota Tjirebon baru2 ini, Badan pajak hren-gun telah empati 
berdigangan Kemerdekaan Arabia mendekati pos TNI di Ketanggu- 
Perda aa, 2. ngai Sela daerah Brebes, jang 
Selatan Tjb. Tjirebon telah berha didjaga oleh ? xbgu TNI. Tembak 
sil mengumpulkan sumbai Megang Terapan 1 Lea sa: 
ri jang hadlir uang sebesar Rp. djadi selama jam. Gerombo- 
ng Karsa Te Te Maha, ata “3 melarikan diri dan mening- 
25.000.— Uang ini akan disimbang galkan seorang korban jang telah 
kan kepada Palang Merah Mesir mati. Ternjata jang mati itu ada 
melalui Kedutaan Mesir di Dja- lah Kosim jang memimpirf gerom 

. karta, sebagai “tarida setiaka bolan itu dan menamakan dirinja 
P3 "Komandan Bataljon TI”. Da- 

terhadap perdjoangan putera? Me lam saku badjunja a.l. diketemu 
sir dalam 4 . melawan san, kan surat sumpah setia pada Kar 

SA PN merana tosuwirjo jang menamakan diri- 
agressor Inggeris Perantjis dan nja sebagai wakil dari Nabi Mo- 
Israel, Usaha mengumpulkan sum ehammad La Setelah Nag erna 

ini kabarnja akan dilan Penjelidikan atas: majat Kos 
kem m re ngan kta Sa ternjata ia sedang menderita pe 
nga itu La On ditudjukan njakit kelamin, 
pada orang2 Arab didaerah Kares. ! 
Tjirebon, Badan tadi diketuai oleh. REMBANG 
Salmin Baraba. 1 : 5 

1 KONPERENSI KERDJA ! 
MASJUMI. 

Besok pada tgl. 17-11-1956 Masju 
mi akan mengadakan  konperensi 
kerdjanja di kota Lasem. Konpe- 

rensi akan di kundjungi oleh se- 
luruh anak2 tjab. dan djuga akan 
di hadliri utusan2 dari Pati dan 
Wilajah Djawa Tengah. Atjara jg 
terpenting dalam konperensi tsb. 
Ladulah membahas perbagai  soal2 
politik, dan sekitar Mu'tamar Ma 
sjumi di Bandung jg a.d. 

« 

    

   

   

      

  

PAMERAN MODE, 
Untuk pertama kalinja bagi ko ta Tjirebon, Panitya an Ma- 

lam OKD 'Tjirehon besok tanggal 25 dan 28 Nopember akan menga- dakan modeshow. Pameran: model pakaian jang akan dipertundjuk- 
kan jalah model nasional dan in- Na Yana 

   

ternasional. Peserta dapat me 
tarkan pada, Maison Lauw Pasu. 
ketan 18 Tjirebon, Kw "Pas 

dua sektor tersebut terletak di 
Pegunungan "Pembarisan” di Kab ma 
Tjilatjap. sebelah « Barat Laut, 
sedangkan disebelah Timur dari 
Pegunungan tersebut terteta 3: 
tarkawung atau sebelah Selatan 
dari Tegal jang merupakan da- 
erah pula dari pada geromoblan 
D.I. Komando Pos Genteng kira 
kira terletak 40 km. dari perbata 
san antara Kab. Tjilatjap dan 
Djawa Barat. Setelah terdjadi 
pembakaran tsb., esok harinja fi 
hak jang berwadjib lalu mengi- 
rim beras, obat2an dll. keperluan 
untuk menolong kepada rakjat jg 
sedang mepgalami nasib djelet. 
Karena letak desa “Tjilimus -ada 
djauh dari Kompos ''&” dan pula 

1 2 

£& 

SIARAN RADIO R. I. 
SEMARANG, 17 Nop. 1956: 
Djam 06.25 Njanjian Sal Sau- 

lius dan Herijati. 06.45 The Ray 
Ellington @uartet. 07,10 Orkes 
Studio Bandung. 07,45 Hindusta- 
ni. 12,00 Gending2 Beksan dise- 
ling Klenengan. 14,10 Gending2 

  

|Beksan diseling Klenengan (lan 
'djutan). — 17,00 Taman Kanak2. 

7,30 Dongengan kanak2, 18,15 
Krontjong Sendia.- 18,30 Obrolan 
pak Patrol. 18,45 Krontjong sen- 
dja (landjutan). 19,30» Mendjelang 
Malam. 20,30 Hidangan Pantjaran 
Nusa. ..21,15 Siaran Tritunggal. 
22,15 Siaran Tritunggal landjutan) 
23.00 Penutup. 
SURAKARTA, 17 Nop. 1956: 
Djam 06.10 Pagi meraju. 06.30 

Kwartet Indonesia. 07,20 Dari Ba 
li. 07,30 Hidangan Bing Slamet 
dan Nien. 07,45 Lagu2 Tionghoa. 
12,03 Klenengan Gadon. 13,40 Kle 
nengan Gadon (landjutan). 14,10 
O.K. Irama Masa. 17,00 Bu Nies 
dengan kanak2nja. 17,40 Varia 
Djawa Tengah, 17,50 Seni Kara 
witan. 18,15 'Ruangan Wanita. 
19,30 Imbauan Malam. 19,45 Kon 
tak dengan pendengar. 20,30 Ira- 
ma Maluku. 21,15 Siaran Tritung 
gal. 22,15 Siaran Tritunggal (lan 
djutan). 23,00 Penutup. 
JOGJAKARTA, 17 Nop. 1956: 
Djam 6.10 Krontjong pagi. 

06.35 Petikan Piano. 06.45 Orkes 
Kulintang. 07,20 Orkes Rayg An- 
thony. 07,30 Gamelan Degung. 
12,00 Langendrijan. 13,10 Siang 
riang. 13,45 Orkes Melati. 14,10 
O.K. Tjandra Purnama. 17,00 Tja 
tatan Dua Pekan Studio. Jogja- 
karta. 17,40 Rajuan Maluku. 18,15 
Bingkisan Malam Minggu. 18,30 
Mari Bergembira. 19,40 Gadon 
Malem Minggon. 20,05 Gadon Ma 
lem - Minggon- (landjutan). 21,15 
Siaran Tri tunggal. 22,15 Siaran 
Tritunggal (landjutan). 23,00 Pe- 
nutup. 
DJAKARTA, 17 Nop. 1956: 
Djam 06.190 Rajuan pagi. 07,10 

Sinondang Sipiriok. 07,39 Orkes 
Studio Jogjakarta. 12,00: Lemba- 
ran. Wanita. 13,30 O. H. Rajuan 
Angkasa. 14,10 Orkes Bambu Sa 
ngihe. - 17,00 Anekawarna lagu2 
Langgam. 17,30 Orkes Ketjapi 
Laksana. 18,30- Orkes Andre Kos- 
telanetz. dil.. 19,20 Variete Pempi- 
da. 20,40 Trio Tas. 21,15 Orkes 
Studio Djakarta. -22,30 O. H. Pu- 
tri Maluku. 23.00 Penutup. 
TJIREBON, 17 Nop. 1956: 
Djam 06.10 Irama waltz. 06.35 

Biduan dan biduanita.- 07,10 Jack 
Simpson. 12,30 Hidangan OSD. 
13,10 Irama Populer. 13,40 Lagu? 
Perian . 14,10 Kwartet Sudhar 
noto. Siaran SMP. 17,30 Sia 
ran . 18,35 Orkes Munoco. 
19,20 es Kr. ' Gema Suasana. 
20,30 Pilihan Pendengar. 21,15 Pan 
tun Karangsembung. 22,15 Pantun 
Karangsembung (iandjutan). 24.00 
Penutup. 

SEMARANG, 18 Nop. 1956: 
Djam 07,25 Disco - Varia. 07,45 

Kebaktian Ummat Katholik. 08,10 
Imbauan pagi. 08,30 Orkes Guma 
rang. 08,45 Irama Bersama. 09,15 
Gendang gembira: 09,30 Wajang 
Orang oleh Kel. Karawitan Studio 
Surakarta. 12,30 Pekan Datang. 
13,15 Njanjian Didig.13,30  Lagu2 
Tionghoa. 14,10 Krontjong Siang. 
17,00 Gelanggang Kepanduan. 
17,30 Peladjaran Njanji. 18,15 Ira 
ma Sendja. 18,30 Berita Tritung 
gal. 18,45 Irama ndja (landju- 
tan). 19,30 Rajuan Bintang Sen- 
aja. 20,15 Intervieuw Bulan ini. 
20,45 Lagu? ta' bersjair. 21,00 Se 
ni Budaja, 21,15 O. H. Suara Is- 
tana. 21,30 Hidangan Suara Ke- 
Jana. 22,10 O. K. Kembang Ka- 
tjang. 23,00 Penutup. 
SURAKARTA, 18 Nop. 1956: 

' Djam 07,20 Taman Indrija. 07,45 
Lagu2' Minahasa. 08,10 Lagu2 Ha 
waii. 08,40 Tjeritera Hari Akad. 

09,00 Kebaktian dari Geredja. 
10,00 Radio Tonil Wajang Ma- 
dyo. 13,10 Musik ruangan. 13,40 
Disco Varia. 14,10 Rajuan Siang. 
17,00 Gelanggang Kepanduan. 
17,50 Irama Indonesia. 18,15 . Arti 
Palang Merah Indonesia. 18,30 Nja 
njian Sutji. 19,30 Bu As dkk. 
20.15 Siteran oleh Sari Raras. 
20,45 Santapan Rochani. 21,20 
Sieteran (landjutan). 22,15 Rajuan 
Malam. 23,00 Wahana Prana. 23,30 
Penutup. 
JOGJAKARTA, 18 Nop. 1956: 
Djam 07,20 Permainan Ken 

Griffin. 07,30 Rajuan pagi. 08,15 
Missa Sutji. 09,15 Konsert Minggu 
pagi. 09,30 O. K. Tjandrawasih. 
10,00 O. M. Bukit Siguntang. 
10,15 Lagu2 Tionghoa. 10.45 Ba 
rat Gembira. 11,00 Ulangan Siar- 
an Panggung Radio. 12,15 Njanji 

Daerah GBN: 

gsa'|Didesa' GBN 
aa OR Dis 

(Reportase Wartawan Kita) 

100 rumah rakjat telah mendjadi NA. 

knja pertjobaan ge Se AN 
Salah dapat digagalkan. Demikianlah ke , 
dari fihak resmi jang menggambarkan, 

masih bergerak di daerah tersebut. 

“tadi dan berlangsung Ik. 5 djam 

Ta | Patriot 

janasan Gerom- 
ul Oleh Masja- 

Desa 

aktu para wartawan dari Semg. 

Ba ena Sapa en Aa AN aa      

Pada malam hari itu djuga 
enduduk di desa Rawaeng 

( gerombolan untuk me- 

tempat tsb. tidak dapat ditjapai 
dengan kendaraan, maka pada 
malam hari itu hanja ditjoba utk 
mengadakan hinderlaag kepada ge 
rombolan jang meninggalkan Tji 

Senin pagi di Asrama OPR di 
desa Genteng diadakan upatjara 
penjerahan idjazah kepada angs. 
OPR jang lulus dalam mengikuti 
latihan selama 2 bulan. Dari 29 
orang peserta jang lulus adalah 
22 orang. Upatjira tsb. telah di- 
film oleh PEN, karena upatjara 
sematjam itu baru pertama. kali 
ini diadakan didaerah Gerakan 
Banteng (GBN). Selesainja upatja 
ra tsb. kemudian diadakan latih- 

an-latihan oleh angg. OPR dengan 
berpakaian seragam dan bersen- | 
@jata senapan2 dibawah pimpinan 
Pembantu Letn. E. Endarto Har- 

selamat. 1 
Pantjadarma OPR. 

Sumpah Pantjadarma OPR jg 
dibatjakan dalam upatjara penje 
rahan idjazah tsb. oleh seorang 
angg. OPR antara Jain berbunji 
demikian. OPR berdjandji dengan 
teguh hati setia kepada Pemerin- 
tah. Tugas mereka berpegang ke 
pada Pantjasila jang mendjadi da 
sar sendi dari Negara R.I. Tugas 
tsb. tak akan terpengaruh oleh 
aham maupun aliran jang ada. 

ber sebagai tamtama bangsa da 
lam keadaan bagaimanapun tak 
akan merugikan dan merobohkan 
negara R.I. OPR mendjadi putera 
rakjat dan untuk rakjat dan me 
ngabdikan diri dengan tidak 
mempunjai maksud guna kepenti 
ngan diri sendiri. 

Sambutan Major Sardjono. 
Keamanan didaerah GBN tak 

dapat diselesaikan oleh tentara 
tanpa bantuan rakjat jang terdi 
dik untuk mendjaga keamanan 
desa dan mendjadi patriot bang 
sa, demikian al. sambutan dari 
Major Sardjono, Komandan GBN 
Selatan Rayom IV dalam upatjara 
tadi. Dengan menuturkan tentang 
sekitar soal pendidikan dari pada 
OPR “itu di Asrama, selandjutnja 
Major Sardjono mengemukakan 
pula tindakan2 dari gerombolan 
jang membakar desa  Tjilimus. 

lamanja dengan 

omando | 

  

  

karang Ini 

tempat digubernuran Surabaja 

| merintahan Indonesia 
tah sekarang ini bukanlah   $ ki 2 | tasentris”, |Bertempat di Asrama O.P.R, Genteng daerah Gerakan Banteng di | tase 

Kabupaten Tjilatjap hari Senin jl. dilangsungkan upatjara pembe- Kata Wakil Presiden Hatta, 
rian idjazah kepada anggauta2 O.P.R. jang lulus dalam mengikuti | 59 pembangunan disegala 
Ikursus kemiliteran, Pada gambar tampak Maj. Sardjono, ON iepangan tidak dapat berdjalan 
'G-B.N. Selatan Rayon IV sedang memberi petuah kepada mereka. || Sh Re Aa” Bia 

Ng eka”) Tu banjak tjektjok politik dine- 
«(Photos “Dyna Merdeka” gara “kita. Perhatian kita serta 

an pemimpin2 partai. di Indonesia 

dalam usahanja mengisi kemer- 

cokaan jang telah diperoleh me- 
lalui perdjuangan 11 tahun, ter Persaingan Karet . ah ooh 

: Ba njata telah terlalu banjak ditju- 
$ ' ahkan pada soal2 politik, & Alam Dan Sintetis (01 oi « 

Amerika TanamRatusan Djuta Dollar,Utk P0 Spa ara terbela 
Dapat Menggeser Kedudukan KaretAlam ngunan dinegara2 lain jang dju 

4 g3 baru merdeka. Menurut Hat- 

ARTAWAN ULP. dari Washington mebulis mengenai per- ta, pembangunan di Indonesia su 
Pi ia karet alam dan karet sintetis jang terdjadi dipasar dah sedjak kira2 tahun . 1950 
dunia sekarang, sebagai berikut: Persaingan antara karet alam (RIS) difikirkan: tetapi disebab- 
din karet sintetis untuk merebutkan harga bermiljard2 dollar, kan oleh pertentanyan2 antara 
kini telah mulai di-intensipkan dalam laboratorium2 di 4 benua. 
Ratusan djuta dollar telah ditanam dalam indusiri2 untuk mem- 

partai2, maka usaha2 pembangu- 

| nan itu mendjadi terhambat. Un 
perkembang karet bentuk baru dinegara2 A.S., Amerika Selatan, 

Afrika dan Asia. ' 

  

tungnja, kata Hatta, dikalangan 
partai2 sendiri belakangan ini su 

Ka $ dah timbul keinsjafan akan hal 
Bahwa masa depan karet alamaja itu semua djenis mana Jang i: , 

adalah tergantung dari pada ka- «an menung dalam persaingan 
ret sintetis, barulah merupakan ni, karet alam atau karet . Sinte 

tis masih belum dapat dipasti- 

Wakil Presiden Hatta 

sebab di A.$., . sangsi, 

dinegara Indonesia sekarang pada umumnja dan sesu 
sa tidak puas dari segenap lapisan masjarakat terhadap keadaan dinegara Indonesia, 
rut Hatta makin terasa achir2 ini dan banjak diantara merepa jang menganggap bahwa Pe 

Djawasentris”. Haty pas 2 7» a mergan 
»Djawasentris”, melainkan lebih te 5 Sai 

dewasa ini adalah 

dan rakjat ditiap2 distrik itu da 
pat memilih anggota2 DPR sen- 
dri-sendiri setjara langsung. 

Wakil Presiden mempunjai keku 
r.ngan2nja, antara 
»hw golongan2 jang tidak men- 1” SI 

hampir diiban2 golongan. opposisi 

ana 
Di Inggeris 
opposisi 

aentjapainja, sangat 

'alnja dgn jang berlaku dinegara IS 

utjapan2 sadija, :A 
Kanada dan Sovjet Uni facilitet2 
jang diberikan untuk pembuatan 
karet sintetis adalah lambat. 

kan. Tetapi baik untuk kedua dje 
s karet itu masa depannja .ada- 

lah selatip luas. Untuk karet 
mam Gikatakannja bahwa disam 
“ing untuk masa kemudian A.S. 
ikan djuga menggunakan karet: 
»ri hasil Afrika, tetapi djuga 
nasih akan mendjadi pengimpor. 
tradisionil dari karet Asia Teng- 
zara, demikian tulis wartawan 
UP: itu : , 

Karet mentah digeser ka- 
ret sintetis di A.S. 

  

  

Pembuat2 karet sintetis di Ame 
rika Serikat katakan, bahwa ka- 

ret alam mentah akan kehilang- 
an beberapa tonnage pemakaian 
nia di Amerika Serikat dan dika 

lahkan oleh karet sintetis.  Se- 
dang m.sa depan dari karet sin- Karet pada masa 10 ta   Dengan menjatakan, bahwa didik | 

an jang hanjd berlangsung 2 24 
lan itu belum tjukup, Major Sar- 
djono mengharapkan pula, 
ja angg. OPR itu senantiasa ber- 
latih dan kaku kembali ke ma- 
sing2 desanja dapat mendjadi pe 
lindung dari pada rakjat masing 
masing, hingga k@amanan didesa2 
dapat diatasi sebagai ksatria. 
Achirnja beliau mengharapkan su 
paja para angg. OPR djangan 
sombong, tetapi tetap berpegang 
teguh dengan Pantjadarma. Sete 
lah Kepala Daerah Tjamat Tji- 
manggu memberi petuah2nja, ke- 
mudian diberikan tanda djasa ke 
pada 2 orang angg. OPR jang se 
lama mengikuti pendidikan men 
dapat angka2 jang terbaik. Mere 
ka adalah Kusna dari desa G. 
Telu, Ketj. Karang Putjung dan 
Wirjadji dari desa Rungkang 
Ketj. Gandrung-mangging. 

OPR dibiajai oleh pendu- 
duk desa. 

Menurut keterangan2 jang da- 
pat dikumpulkan wartawan tuan, 
ternjata pembentukan OPR2 di 
daerah GBN itu mendapat perha- 
tian sepenuhnja dari penduduk 
desa masing2. Karena itu, maka 
biaja2 jang dikeluarkan: utk. OPR 
sebagian besar pun dibiajai oleh 
penduduk, dengan dibantu pula 
oleh tentara kita. Penduduk desa 
berkejakinan, bahwa OPR dengan 
TNI akan dapat melindungi rak- 
jat terhadap serangan2 gerombo- 
lan jang. berani“ mendekati mere 
ka. Dalam menghadapi gerombo- 
lan2 tadi kadang? fihak.OPR le 
bih berani bertindak dari pada 
tentara kita, -hal mana disebab- 
kan karena angg. OPR ada lebih 
memahami .daerah operasi jang 
djalannja berbelit-belit itu. 

  

supa.“ 

tztis masih luas, dengan alasan? hun 'j.a.d. 

  

iang Babelan Len Untuk sejak Gl ia. 

in, tanpa ban da am alam | kan La 2 rut kalangan 
pssfabaannja baru2 ini menmn- 2 Isih perdagangan, hasil karet 

dari perkebunan2 akan dihirup 
lekas dalam pasarannja, Kuntji 
untuk konsumsi karet alam dunia 
dikatakan adalah Amerika Seri- 
kat, satu2nja pemakai terbesar 
karet dunia, 

. Dalam masa 18 bulan achir? 

djukkan bahwa ban tsb. hampir 
tidak menggunakan karet alam 

untuk pembuatannja, sebaliknja 

Karet alim djuga . mengerahkan 

penjelidikan2nja di Asia Teng- 
gara, Inggeris, Perantjis dan Ne- 
der!iand. 

Untuk memadjukan  penggu-lini AS. telah menggunakan 30Y, 
naan karet alam djuga telah di-ldari pada hasil karet alam se- 
usahakan diberbagai lapangan,| dunia, Dari djumlah karet sintetis   jg digunakan dunia dalam masa 

18 bulan achir2 ini, Amerika 
menggunakan 835, 

baik tentang tjara penanamannja 

Ana tskniknia. Penjelidikan se- 
dang giat dilakukan agar pro- 

suxsI setiap  acrenja dapat naik Dan Amerika Serikat telah dengn 4 kali lipat selama 7 ta- menggunakan 5296 dari djumlah 
hun jang akan datang. Pula telah konsumsi karet dunia dalam ta- 
'mulai penanaman pohon2 ka-| hun 1955 je lalu, dan selama €& 
st falam) baru dan penggantian2| bulan tahun. 1956 ini djumlah 
inaman? karet tua tsb. merosot hingga 4999. Menu 

rut anggapan pemakai2 karet di 
Amerika Serikat, adanja perke- 
bunan2 karet baru di Afrika ha 
njalah merupakan tambahan be 
laka dari perkebunan2 jg ada di 
Asia Tenggar, dan bukanlah me 
rupakan kemadjuan ig pokok da 
lam. perkebunan karet umumnja. 
Ditambahkan, bahwa Amerika 
Serikat dalam 
akan menelan karet sebanjak 
1.430.000 “long ton, dari djum- 
lah .itu termasuk 880.000 ton ka 

Disamping soal2 tersebut tadi, 
kini djuga. telah diketemukan 
senggunaan baru dalam industri 
“ntuk karet tsb. Bahannja adalah 
karet hevea ditjampur. sebagian 

»esar karet alam dan sintetis dan 
& silnia tidak lama lagi akan di 
fjoba di Inggeris. Djuga disebut2 
Sehwa industri2 - membitjarakan 
tentang kemungkinan ' mempro- 

'lihan2 jang lalu itu rakjat benar2 

tahun 1956 iml. 

Mengenai pemilihan anggota2 
D.P.R. dan Madjelis Konstituante 
il, dalam 'tjeramah itu Wakil 
Presiden Hatta menjatakan ke 
Sangsiannja apakah dalam pemi- 

menginsjafi apa jang telah dipi- 
lihnja. Karena menurut Hatta, 
pada kenjataannja rakjat bukan- 
lah memilih tjalon2 anggota utk 
D.P.R. dan Konstituante, melain 
kan memilih (menusuk) tanda 
gambar dari partai2. Sedangkan 
siapa jang akan duduk. mendjadi 
anggota D.P.R. dan Konstituante, | 
terserah kepada penentuan par- 
tai2/organisasi2 tadi. 

Hatta berkata: ,,Saja tak da- 
pat mengatakan bahwa anggota2 
D.P.R. dan Konstituante adalah 
dipilih oleh rakjat, berkenaan de- 
ngan stelsel pemilihan jang telah 
kita djalankan dimasa jang lalu. 

Bukan ,,Djawa-Sentris« Te- 
tapi . ,Djakarta-Sentriss 

Anggapan Bung Hatta Mengenai Pemerintahan" Se- 
—iMasih Sangsikan"!Apakah Anggauta2 

., DPR Dan Konstituante Sekarang Ini Benar2 
Dipilih Oleh Kakjat 

. WAKIL PRESIDEN HATTA baru2 ini tefah bertjeramah 

  

didepan para undadngan ber- 
« Pokok2 tjeramahnja berkisar disekitar keadaan/ perkembangan 

daam pemilihan umum memba- 
mendjadi t 

banjak 
£ membagi daerahnja 

istrik2-pemilihan jang 

Tetapi sistim inipun menurut 

lain ” ialah, 

'ukupi kieskosien tapi 

menderita 
erugian jang besar. Ini disebab 

an karena hasil2 suara seperti 

tu tidak dapat dihimpun. Lain f 

'erantjis, karena hasil2 suara jgJs 

idak mentjapai kieskosien dapat 
ihimpun Jagi untuk pemilihan 

ingkat kelandjutannja. Demikian 

laita antara lain. 

Mengapa memilih demo- 
krasi ? $ 

"Tentang kepartaian di Indone 
sia, Hatta katakan, bahwa dari 
struktur partai2 di Indonesia 
hingga dewasa ini, dapat dilihat 
sahwa pemimpin2 partai sudah 
banjak jang tidak tetap pada 
pokok2 persoalan jang mendjadi 
tudjuannja . lagi. ' Dikatakannja,, 
bahwa partai2 di Indonesia kini| 
verlu mendidik rakjat tentang 
demokrasi sebaik2-nja. 

Dikalangan rakjat, menurut 
Hatta, tidak mungkin ada demo- 
krasi apabila dikalangan partai2 
tidak ada demokrasi. 
Dalam menilai dan memperban 

dingkan kebaikan2. antara sistim 
demokrasi dengan sistim diktator, 
Hatta katakan, bahwa kebaikan 
demokrasi ialah karena pertang- 
gungan-djawabnja serta pelaksa- 
naannja dipikul oleh orang ba- 
njak: sedangkan diktator . hanja 
akan bisa baik untuk sementara 
waktu sadja dan apabila ada | 
pemimpin jang benar2 ulung ser- | 
ta berpengaruh besar dikalangan 
masjarakat. 

    Disamping itu patut disangsikan, 
apakah rakjat insjaf tentang apa 
jang telah ' dipilihnja.” 

e'an didjalankan di Indonesia ba 
-u-baru ini, menurut Wakil Pre! 
iden Hatta, ternjata tidak meng| 
hasilkan berkurangnja  djumlahj 

rtara partai2 sebelum 
imum, menurut Ha'ta, njata te- 
'ah makin diperbesar oleh ada- 
va sieisel pemilihan umum jang 
atu. 

Mengenai istim dan stelsel 

semilihan umum, Wakil Presiden 
nengharapkan supaja untuk pe-| 

ailihan umum jang akan datang 

Indonesia dizdakan pannaan| 
telsel- pemilihan sedemikian ru-! 

59, sehingga perpetjahan antara 

rtai2 danat dijegah, disamping 
liumlah partai2 dapat dikurangi. 
Dikatakannja pula, bahwa ia !e-   Guksi ,cyclized rubber”, dengan .Tubb ret sintetis dan 550.000 ton ka- procede karet sintetis. Karena- ret alam. 

  

Negara? 

Konperensi d 

5 KONPERENSN EMPAT NE 
GARA (Indonesia, India, Bir 
ima dan Sailan) telah berachir 
pada hari Rabu. Setelah sidang 
ditutup, maka keempat Perdana 
Menteri jang berkumpul  dige 
dung Kementerian Luar Negeri 
india, mengeluarkan suatu per 
njataan bersama ,dalam mana 
dinjatakan bahwa konperensi 
tersebut terutama membitjara- 
kan keadaan genting jang di- 
timbulkan oleh serangan israe) 
.Gan operasi2 militer Inggeris- 
Perantjis terhadap Mesir. 

Para PM djuga membitjarakan 
keadaan di Hongaria serta per- 
kembangan2 genting “Um situasi 
internasional jang mengantjam 
perdamaian dunia. Tiap PM se- 

ijara perseorangan telah menjata 

  
an Ati Didi dan Nuri. 12,30 Ujon2”kan rasa kechawatirannja berke- 
Minggon. : 14,10 (YVjon2 Minggon 
(landjutan). 17,00 “Taman Ksatria. 
17,40 Hiburan Petang. 18,15 Nja- 
-njian merdu. 18,30 Njanjian Kris 
ten. 19,40 Saju meraju. 20,15 Da 
ri dan untuk Pendengar. 21,10 Dja 
waban Surat2. 21,30 Klejitan. 22,10 
Batjaan Buku. 23,30 Penutup. 
DJAKARTA, 18 Nop. 1956: 
Djam 08,10 Minggu Gembira. 

10,00 Seni Sunda Studio Djakarta. 
11,00 Mimbar Katholik. 11,30 Per 
mainan Piano.j 12,15 Orkes Melaju 
Kenangan. 1310 Konsert Siang. 
14,10 Orkes y Kr. Irama Masa. 
17,00 Taman Putra. 
Putra Minahasa. 18,30 Mimbar 
Protestan. 1980 Konsert Minggu 
Malam. 20,30 Tjerdas Tangkas. 
21,15 Orkes Kr. Asli. 22,15 Kese 
nian Sunda Panggugah. 23,00 Pe 
nutup. 
TJIREBON, 18 Nop. 1956: 
Djam 06,30 Missa Sutji. - 09,00 

-Siaran A. P. 10,00 Barat gembira. 
10,26 Oi Hi. Irama Gelombang. 
11,30 Hidangan OSB. 12,30 Lagu? 
Krontjong. 113,10 Gamelan ISSI. 
17,00 Taman Kepanduan. 17,30 
Siaran A. P. 18,30 Suara SMP. 
19,30 Ruang PPKI. 20,15 Orkes 
Kr. Mutiara, 21,30 Melgady Kota 
Udang. 22,15 Melody Kota Udang 
(landjutan). 23,00 Penutup. . 

PURWODADI 
BENTJANA ALAM DI 

GROBOGAN. 
Pada hari Selasa pagi djam 

08,30 di dukuh Pesantren desa 
Menawan Ketj. Klambu/Grobogan 
telah terdjadi - bentjana alam 
angin taufan jang disertai dgn 
hudjan: lebat. Akibat dari bentja 
na tsb 16 buah rumah telah roboh 
29 buah rumah telah mengalami 
kerusakan dan 2 orang telah me 
nemui adjalnja jaitu Ramelan 
umur 24 th... dan seorang anaknja 
berumur 18 bulan disebabkan ter 
timpa oleh rumah jang roboh, 

40 Ou 

naan dengan perkembangan2 itu 
idan dengan tegas menjatakan pe 
njesalan serta kechawatirannja 

berkenaan dengan agressi dan 
intervensi jang dilakukan oleh 
negara2 besar terhadap negara2 
jang lemah. Hal itu merupakan 
pelanggaran terhadap pasal-pasal 
PBB dan djuga langsung berten 
tangan dgn semangat dan huruf 
T2rnjataan Konperensi Bandung 
dan azas2 jang ditetapkan dalam 
konperensi itu. 

P:ra PM dengan rasa puas 
nemperhati' an pendapat dunia, 
saik didalam ' maupun diluar 
PBB. jang dgn keras menentang 

terh dap Mesir. Keecm- 
pat PM itu menjambut dengan 
remibira resolusi-resolusi . Madje- 
is Umum PBB jang diterima 
'ediak agressi Inggeris-Perantjis 
erhadap Mesir dimulai dan de- 

ngan raSa puas memperhatikan 
"esolusi2 gentjatatan — sendjata 
Ian djaminan2 jang diberikan 
»hw semua pasukan akan ditarik 
lari Mesir. 

Menjesalkan sjarat2 para 
| agressor. 

Tapi para P.M.  menjesalkan 
bhw pasukan2 bersendjata asing 
belum ditarik dan bahwa oleh pe 
merintah negara? agressor telah 
diadjukan sjarat2, jang menurut 
mereka harus dipenuhi dulu se- 
belum mereka menarik pasukan2 
1ja. Pura P.M., dengan. tegas 

ara 

  
# 

aSeag pen mta 
    

  

Kuat 

hal itu berlawanan dengan petun bulnja kekuatan? baru dalam pro 
djuk2 jang diberikan oleh Madjz ses kearah demokratisasi dinege- 
lis Umum PBB. Mereka menekan ri-negeri Eropa Timur. Mereka 
kan baba Tenlupa Lap harus her” nbut dgn gembira peruba- 
na Meeanya dan Se kanriiperubahan jang terdjadi dgn 
Ma aa gAg ena" Gani Tamai di Polandia. Tetapi mere- 
Para PM menjambut dengan |xa menjajangkan, bahwa proses 

gembira pembentukan pasukan |2erubahan di Hongaria disertai 
internasional PBB, tetapi ditegas »leh kekerasan2, jang tidak sadja 
an oleh mereka bahwa pasukan | menimbulkan kesengsaraan dan itu harus bersifat sementara dan kehantjuran, melainkan merupa- 

pekerdjaannja harus dgn  njata kan rincangan pula terhadap pro 
terbatas pada petundjuk2 jang|'€S itu. Para PM merasa, bah 
tertjantum dalam resolusi2 PBB.|“a Proses demokratis dan Jibe- 
Kelambatan dalam pelaksanaanl Wisasi dari resim2 itu adalah se 

in susi dengan perasaan kebangsa- resolusi itu dan dalam penarikan 5 5 3 
pasukan2 asing dari Mesir akan|W. Sari rakjat2 jg bersangkutan menimbulkan kesulitan? baru|“an akan menghasilkan dibentuk dan menambah gentingnja si-|Wa pemerintah2 -jg stabil serta tuasi sekararig ini. Ditegaskan |P"Ogressif, jang bersahabatan de oleh para PM itu, selama pa-(NZAN negara2 tetangga mereka. : Para PM berharap, bahwa se sukan2 asin. belum ditarik da- e ri wilajah Mesir seluruhnja, mal'ulah mengalami sengketa jang ka tidaklah mungkin untuk ber |(Pegitu dahsjat, di Hongaria akan 
usaha memulihkan keadaan norlierdjadi perubahan2 seperlunja 
mal atau . mempertimbangkan Jgn djalan damai jang sesuai de soal-soal lainnja, : “: Ingan keinginan rakjatnja. 

Kedjadian2: tragis di Hon 
garia, 

| Dengan perasaan sangat cha- 
watir, para P.M, mengikuti ke- 
'djadian2 jang tragis di Hongaria. 
Kekerasan2 setjara luas telah di 
lakukan oleh kedua belah fihak 
sehingga menimbulkan korban ri- 
buan orang jang tewas dan mem- 
bawa kesengsaraan dan kehantju 
ran pada negeri itu. Para PM. 
menjesalkan, bahwa pasukan? 
Sovjet jang mula2 ditarik kem. 
bali sesuai dengan politik jang 
BN Kn aa pernjataan pe-. 
merinta ni Sovjet pada tgl. 29 beri bantuan sebanjak.hani Oktober, “telah dimasukkan kem- untuk kepentingan Menaakeja bali ke Budapest dan Hongaria an 
beberapa hari kemudian, 

Para P.M. menganggap seba- 
gai hak mutlak dari tiap negeri 
untuk menentukan nasibnja sen- 
diri, bebas dari semua tekanan 
dari luar. Mereka beranggapan, 
bahwa pasukan? Sovjet harus di' 
tarik dari Hongaria setjepat2-nja 
dan bahwa rakjat Hongaria ha- 
rus diberi kebebasan untuk me- 
nentukan hari kemudiannja sen- 
diri serta menjusun .bentuk pe- 
merintahnja, tanpa ikut tjampur- 
nja pihak luar manapun djuga, | merupakan Suatu kedj . Para PM menjatakan pula, bah batuan ummat Nan an 2 

Pertolongan kepada Hon- 
garia, 

Para P.M. mengandjurkan su- paja dilaksanakan resolusi PBB 
tentang pemberian bantuan dgn 
segera kepada Hongaria, guna menolong negara itu dari keseng Saraan. Kepada pemerintah ma: Sing-masing, para P.M. itu me- 
ngandjurkan supaja memberi per 
tolongan sedapat mungkin kepada 
para korban di Hongaria. Mere. 
kan dan penindasan setjara ke- 
wa dunia akan menundjukkan 
simpatinja sepenuhnja dgn mem- 

  
  Para P.M. menjambut dengan 

gembira perbaikan sedikit jang 
terdapat dalam situasi internasio- 
nal, tetapi dalam pada itu mereka 
sadar akan bahaja2 dan kemung- 
kinan2 petjahnja konflik baru. 
Mereka melihat adanja “bukti? 
bahwa pasukan? bersendjata di- 
perkuat dan semangat perang di 
kobar-kobarkan. Ditegaskan oleh 
mereka, bahwa soal jg dihadapi 
sekarang ialah bagaimana meng- 
hindari perang dunia jang akan'   tidak dapat membenarkan Sjarat2 | 

penarikan pasukan itu, karena   wa mereka dengan penuh minat Dengan sungguh2 diandjurkan dan penghargaan mengikuti “timeIsupaja negeri matppun djuga dja 
& 
€ aritgan 

Beban aa Ta Pk an 

asih Bisa .. Terhadap Negara' Jang Lemah: 
Negara) Di New Delhi Sesalkan Adanja Pasukan2 Asing 'DI-M 

Pernjataan Bersama India-Ceylon. 

tih tiondong kepada stelsel jang 
didjalankan dinegara Inggeris ig 

ngan mengambil langkah jang 
akan menambah gentingnja sua- 
sana dan memperkuat kemungki- 
nan timbulnja konflik. 

Agressi negara kuat ter 
hadap negara lemah. 

Para P.M. menjesalkan, bahya 
kedjadian2 jang achir ini menun 
Gjukkan, negara2 kuat masih da 
pat melakukan agressi terhadap 
negara2 lemah dan beruasha utk 
memaksakan kehendak mereka 
terhadap pihak jang lemah, se- 
hingga menimbulkan konflik se- 
ngit dan penderitaan manusia. 
., Sebagai tjontoh disebut Aldja- 
zair, dimana kini perdjuangan ke 
Imerdekaan masih dilandjutkan, 
sungg n dilakukan tindakan2 
Kpn, asan. Sedjumlah pemimpin 

Idjazair ditangkap oleh Peran 
fjis, sekalipun pemimpin2 itu se 
dang terbang sebagai tamu Sul- 
tan Marokko untuk membitjara- 
kan kemungkinan2 tentang penje 
lesaian masalah Aldjazair. Kedja 
dian ini menundjukkan sampai di 
mana suatu ngeara besar dapat 
bertindak dalam usahanja untuk 
menindas tjita2 kemerdekaan. 

Para ,PM mengingatkan kem 
bali kepada perkembangan2 ter 
achir jang menundjukkan bahwa 
keredaan suasana, rasa takut, ke 
tegangan dan konflik telah mem 
perkuat harapan bahwa sema-- 
ngat Bandung tentang ko-eksis-- 
tensi setjara damai akan meluas. 
Oleh .karena, itu alangkah terke 
djutnja orang, ketika melihat bah 
Wa agressi masih. dapat dilaku- 
kan dan penindasa, seetjara ke 
djam masih terdjadi, sungguhpun 
ada keinginan luas dikalangan 
bangsa2 akan perdamaian dan ke 
merdekaan. . era 

Kechawatiran 
Asia-Afrika. 

Titik-balik dalam proses sedja 
rah itu terutama penting bagi nc 
gara2 Asia-Afrika jg tidak mem 
punjai kekuatan militer besar dan 
karenanja harus menjandarkan 
Giri pada kebenaran perdjuangan 
mereka serta ketabahan hati 
bangsa2 mereka. Banjak negeri 
Asia-Afrika achir2 ini mendjadi 
merdeka dan menanggalkan sta- 
tus kolonial atau semi-kolonial, 
sedangkan negeri2 lainnja masih 
tetap berdjuang untuk mentjapai 
kemerdekaan. 

Bangsa2 itu merasa tjemas me 
lihat timbulnja kembali  sema- 
ngat dan tjara kolonialisme ku- 
no, karena hal itu mengantjam 
kemerdekaan mereka. Ikut tiam 

bangsa2   

ngat sukar dan 
(temui ditiap2 masa, 
Hatta. Dalam hubungan itu, ke- 

Stelsel pemilinan umum jang midian 

Lakukan 

pat apabila 

tihankan kedidukannja dan 

mitikan -oposisi. Dengan demiki- 
an njatalah 
partai2, di Indonesia sudah me- 
nanam pengertian2 jang salah da 
lsm pikiran rakjat, 
jat Indonesia kini masih belum 

(laksanakan 

dah pemijihan umum pada chususnja. Ra 
menu 

, bahwa Pemerin 
ikatakan ,,Djakar 

berkehendak memper- 
me 

a-mata 

bahwa sebenarnja 

sehingga rak 

sebenarnja kewa- 

dan 

golongan Pemerintah. 

misalnja, golongan 
dengar. golongan Peme 

intah pada hakekatnja adalah 

atu. Seorang pemimpin opposi- 
i digadji sama dgn “gadji se- 

mreri apa 

pula 

orang menteri. dinegara itu. De- 
mikian Wakil Presiden. 

& 

Kesatuan atau federasi 
adalah sama sadja. 

Mengenai" bentuk negara, Wa- 
kil Presiden Hatta katakan, bah- 
wa jang penting bagi Indonesia 
adalah bagaimana kita bisa me- 
ngatur dan melaksanakan demo- 
krasi sebaik2-nja. Selain itu pen- 
ting djuga diutamakan apakah 
daerah2 di Indonesia bisa menga 
tur daerahnja masing2 ataukah 
tidak. Apabila pengaturan daerah 
daerah -itu bisa didjalankan se- 
baik2-nja, adalah sama  sadja. 
Apakah itu akan didjalankan di 
lingkungan negara jg berbentuk 
kesatuan ataukah dilingkungan 
negara federasi. 

Tentang otonomi daerah, Wk. 
Presiden Hatta njatakan, bahwa 
sebaiknja otonomi itu dititik-be- 
ratkan kepada kabupaten dan 
tidak kepada propinsi seperti jg 
kita lihat sekarang ini. Dengan 
memusatkan segalanja kepada Pe 
merintah Pusat, maka kesulitan2 
telah terdjadi banjak sekali, ter- 
utama dilapangan keuangan utk 
perhelandjaan daerah2. 

Wk. Presiden jakin, bahwa 
apabila otonomi daerah dapat di 

sebaik2-nja, maka 
pendapatan negara akan makin 

Tokoh? ulung sematjam itu sa bertambah baniak dan tidak akan 

demikian 
djarang .bisa |di-| mengalami deficit. (Antara) 

  aan Tapa 
HARGA EMAS. 

Hatta mengemukakan Chusus utk. “Suara Merdeka” 
jontoh tokoh2 diktator seperti SEMARANG, 15 Nop. 1956: 
Kg ti Mada, ssolini : 
atih Gadjah Mada, Mu 24 karat: djual . 

erta tokoh2 diktator lainnja, jg 
ernah ada di Ercpah Barat. Me 

Sartai-partai jang diharapkan se prut Hatta bahajanja pada sua 

mula. Perpetjahan jang sudah ada g 

pemilihan g ratan. 
waktu diktator2 itu bisa lupa 

Sebaliknia kita memilih demo- 
krasi, "demikian Hatta, . adalah 

Eais rakiat ikut serta bertang 
BE ng-djawab. Tetapi: ini adalah 
Ktu soal terbesar jang kini se- 

€ ng dilupakan. | 
Kenjataan menundjukkan kata 

H:tia, bahwa dikalangan rakjat 
ini telah berdjalan pengertian2 

ang menganggap bahwa golo- 
pan jang beropposisi terhadap 

emerintah, adalah bertudjuan 
mengsu'ingkan setiap kekuasaan 
P:merintah jang kebetulan dipe 
gang oleh lawannja. Sedangkan 

golongan pemerintah hanja sema 

—— anna 

sekalipun dengan maksud melin 
dungi kepentingannja sendiri, di 
kir, dapat dibenarkan oleh ala- 

| sandalasan: saingan,internasional 
' Akan tetapi para PM menentang 
intervensi .itu dan mereka berte 
tap hati untuk melawan muntjul 
nja kembali kolonialisme dalam 
bentuk apapun djuga. - Mereka 
pertjaja, bahwa PBB sesuai de- 
ngan Piagamnja akan membantu 
kepentingan kemerdekaan dan 
menenfang tiap pertjobaan untuk 
menghidupkan kembali atau me 
landjutkan, kolonialisme. 

Pars PM jakin, bahwa perda 
maian dunia, hanja dapat didja 
min atas dasar kemerdekaan dan 
perlutjutan sendjata. 

Pakt2 militer menimbul 
kan rasa tjemas. 

Pakt2 dan persekutuan2 militer, 
terutama jang dimaksudkan utk. 
membela kepentingan negara2 be. 
sar, menambah rasa tjemas dan' 
perlombaan persendjataan. Sedja 
iah jang achir ini menundjukkan 
bahwa pakt2 militer itu bukan: 
membawa keamanan kepada se- 
'suatu wilajah, melainkan menim 
bulkan kegaduhan dan konflik, 
Para P.M. pertjaja dengan sung 
guh2, bahwa politik pakt2 militer 
itu dan penemmsatan pasukan2 se 
suatu negeri. diwilujah negeri 
ain, akan ditinggalkan. 
Jang diperlukan ialah, bahwa 

negeri2 jang belum madju akan 
dibantu agar taraf penghidupan 
bangsa2 itu naik. ' 

Pars PM mengingatkan kemba 
li kepada pengumuman terachir 
konperensi Asia-Afrika dan 1G 
azas jang tertjantum didalamnja 
jang memberi kesempatan kepa 

  
ma  setjara damai dan sebagai 
tetangga2 baik serta memper- 
kuat kerdjasama dalam suasana 
persahabatan. Para PM  jakin, 
bahwa satu2nja djalan menudju 
keperdamaian ialah melalui pe- 
laksanaan azas2 Bandung “ itu. 
Mereka sekali lagi menjatakan 
kepertjajaan atas azas2 itu. jang 
didalamnja tertjantum azas2 Pan 
tia Sila, 

Bahaja jang timbul dari keada 
an internasional dewasa ini un- 
tuk sebagian besar disebabkan 
oleh kareng azas2 itu diabaikan 
sedangkan sebaliknja orang me- 
njandarkan diri pada pakt2 mili- 
ter dan pangkalan2 untuk angka 
tan perang. 4 

PBB harus diperkuat. 

b 
22 karat: djual 

MEDAN, 13 N 

Emas Hongkong 
Emas Zurich 
Emas Bombay 

esir Dan? Hongaria Ta Na 
Birma Dan Indonesia 

da bangsa2 untuk hidup bersa- mendjamin perdamaian 

eli 

  

beli 

op. 1956: 

    

Emas no.1 Rp. 46.— 
Emas no. 2 Rp. 45,50 
Emas no. 3 Rp. 45,— 

DJAKARTA, 14 Nop. 1956: 
PENNANAI Bia Ie “enatnnon an Kaka Rp. 50,25 
EN IA Ona Ie San ian Rp..49,75 

LONDON, 14 Nop. 1956: 
Harga emas Luar Negeri menu- 

rut perhitungan uang dollar Ame 
rika. " 
Emas Eropa 

   

   

  

   

mas Macao 

TOKO 

Jjap, 
KRANGGAN  UJETAN 27 

    

  

Telp 336 
SEMALANG 

Agresi 
    
    

membantu dan memperkuat PBB 
dalam menunaikan tugasnja utk 
mendjamin perdamaian. Mereka 
menjambut dengan gembira ker: 
djasama €rat jang tetap dilakukan 
antara negara2 jang termasuk 
golongan Asia-Afrika. 

Kedjadian2 achir2 ini di Ti- 
mur-Tengah merupakan awan 
gelap jang meliputi dunia, Para 
P.M. mengharapkan bahwa ke- 
adaan akan mendjadi baik kem- 
bali. Akan tetapi dalam pada itu 
telah dan untuk sementara akan 
terus terdjadi gangguan2 besar di 
lapangan ekonomi, perdagangan, 
perkapalan dan persediaan2. Ada 
baiknja, apabila negara? Kolom- 
bo mengambil tindakan bersama 
mengenai persoalan itu. Tiap 
badan, jang dianggap perlu un- 
tuk maksud perembukan-bersamra 
itu, harus dibentuk. 

Seruan para P.M. 
Achirnja para P.M. Empat Ne gara itu menjatakan sbb.: meski. 

pun banjak telah terdjadi achir2 
ini jg disesalkan oleh para P.M., 
bahaja dan kesulitan? jang diha- 
dapi oleh dunia adalah terlalu 
besar untuk dapat diselesaikan 
dengan pernjataan tidak setudju 
atau menghukum. Dengan me- 
ugadakan pertemuan dan pembi- 
jaraan, para PM, berusaha 
sungguh2. untuk membantu men- 
djamin perdamaian dan kemerde- 
kaan pada saat jang genting dlm sedjarah. Dalam semangat itulah 
para P.M. ingin berseru kepada 
pemimpin2 negara2 lainnja, jang 
— mereka pertjaja — ingin pula 

dan ke: 
merdekaan, supaja bekerdjasama 
untuk melenjapkan hantu pepera- 
ngan dan rintangan2 jang meng- 
ganggu perdamaian dan  hubu- 
ngan persahabatan antara bang- 
sa-bangsa, Demikian pernjataan 
bersama jang dikeluarkan oleh 
para P.M. Indonesia, India, Bir- 
ma dan Sailan. 

Pernjataan bersama itu dida- 
hului oleh suatu Kata Pendahulu- 
an jang menjatakan bahwa atas 
saran Indonesia negara2 Kolombo 
mengadakan pertemuan di New 
Delhi pada tgl. 12, 13 dan 14 
Nopember 1956, jang” dihadliri 
oleh P.M.2 dari Birma, Sailan,     pur dalam urusan negara lain, 

Para P.M. beranggapan, bahwal P, 
tiap usaha harus.dilakukan utk,,karena berhalangan,” 

India dan Indonesia, sedangkan 
. Pakistan tidak dapat hadlir 
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t&, Rebo pagi jl. “dilapangan Stadion Sema- 
rang telah 
Mobbrig, seluruh Indonesi oleh Kepala Polisi Negara yana 
Selesainja | ai an oleh para peserta diadakan 

Punja Kon- 
njelesaian:- 
salah | Angkatan Darat 

Pimpinan AU Merasa Tak 
gada Keadaan Sekarang 
JA denzan apa jang pernah diuraikan 

1 gak dalam kalangan masjarakat 
terhadap keadaan seka- 

3 | MIFA. tuak puas terhadap ke 
i dalam menfjari djalan keluar 

ASAN Ju jaag dapat diibaratkan se 
perjaka, pimpoun A.D. berpenda 

-sekali2 memakai obat jang salah jang 
ajakan sisakit atau seimakin mendjadi ber 

    

    Djalan jang ditempuh nja peristiwa mengenai diri Ko- 
dam hal-ini ialah mentjari sua onel Lubis pengangkatannja se- 

    

|sud sesungguhnja Inggris 

a pembukaan Pekan Udjian Ketangkasan Pol, 

(Photo: "Suara Merdeka”) 

|man Bg, Pelajaran 

      

  

  

0... Kedjantanan Pula 
: PRESIDEN MESSIR Nasser dalam 

al Azhar Djum'at jl. al. telah mengur 
jum Inggris-Peranfjis mengumumkan cease Im 
"mengemukakan bahwa Laga «aral. id 
kan untuk mengobarkan agresi terhadap Mesir hn 
suatu kebohongan besar belaka. 1 

Nasser mengatakan bahwa makj 
is-Peran- | 

ijis adalah memperbudak Mesir 
kembali, supaja Mesir menuruti 
sadja apa jang diperintahkan oleh 
inggris-Perantjis, diantaranja me: 
ngenai Terusan Suez.. Dalam) 
ipada itu, sudah djelas bahwa Ing 
gris-Perantjis-Israel bersekongko 
dalam satu komplotan. Demikian 
lah dinas penerangan kedutaan- 
besar Mesir di Djakarta. er 

Nasser mengatakan bhw Eden bel 

(PM Inggris) lah jang mengobar| pihwa Ingeris-Perantjislah jang 
kan peperangan, din kechianas| berdiri dibelakang Israel. 
tannja serta kelitjinannja  janfl 29 Okt. pasukan Israel buka 
menimbulkan keadaan Internasiol nia bertempur lawan pasukan2 

nal seperti sekaring ini. Ea Mesir di Sinai, melainkan men 
Kemudian Nasser setjara chro| Da 

-nologis membentangkan apa jg 
terdjadi sekitar agresi Inggeris- 
Perantjis-Israel ini. 

     

29 Oktober Israel melangga 
1 Mesir Akeapata diman 

sukan2 Mesi: 
   

  

|maksud2 kaum impetrialis .     

    

    

     

   

    

    
   

   

    

batasan jang tak didjaga. 
130 Oktober pasukan2 Mesir 

: IN digerakkan keperbatasan Timur 
: BA | Tn dan Aan 

Na Aa Hinggris masih tetap diam. | 
"5 | #w| Angkatan uddra Mesir pada) 

elukSuez TakA tgl. 30 dan 31 Oktooer bertem 
pur dan pesawat2  pembomnja 
menjerang 
dan pemusatan2 
Angkatan udara Mesir mengua- 
sai medan perang. Penerbang2 
Mesir melihat bhw pihak Israel 
mempergunakan lebih baniak. pe 

sLLOYS SHIPPING Aren: 
"y” di London mengumumkar 
'elasa petang jl, bahwa: Radic 
ckandar'ah telah memneringa'   

duduki tempat2 terten iper- I- " pat2 tertentu diper joengarang, malam Ra. 4 jl. mengumumkan isi.tuntutan2 mere 
«sa kepada pemerinta!: Hongaria. Dewan Pekerdja menjata- 

| kan supaja terlebih culu pasukan2 Sovjet ditarik kembali da 
disana. |ri wilajah Hongaria, cebelum kaum pekerdja menghentikan 

Hongaria merupakan 
lapangan? - terbang jentuk memulihkan perdamaian. didalam negeri”. 

asukan Israel. |” 

ng jang benar2 agai Pinglima TT I utk meng 
ingrupakan     

   

      

   

   an Ai PE 

“obat mudjarab jang g.ntikan Kolonel Simbolon -akan 
visx menjebabkan sembuhnja si € batalkan, Wakil Kepala Pene- 

| £ jakit itu, dalam rangan Angkatan Darat hanja te 
1 masjarakat”. 

akil Kepala Penera Eibungan soal itu, harus menung 
jatan Darat Pusat ha gu dahulu: penjelesaian masalah 

nkinja dinga, maka ita atas 
“ko mereka sondiri, Siaran rs 
Yo ing tertangkan di Cyoru 
2! meniafakan bahwa samp3' 
113 nengumimon selandiutnia 
s013 merafran Totik Snez mr 

sngkan: ,segala sesuatu dalam 

kan segala kapal sunaja dja fsawat Mystere (buatan Perantiis! 
ngan memasuki Teluk Snez, Ar | daripada apa jang sesungguhnja 
Inikata mereka hendak mems- dimiliki. oleh angkatan udara 

Israel. Ini hanja bisa berarti bah 
wa. Per'ntjis dengan sembunji2 
membantu Israel. 

Sampai. djam 18.00 Rabu ps 
tang (31 Oktober) induk pasuk- 
an Mesir belum lagi berdjumpa 
dengan induk.-pasukan Israel. Sa 

  

A.D, sendiri. 

gara jang ad,, dalam lingkungan 

.rangan Angkatan Darat isb 

| Kubu siang dala pertjakapan A.D.”. 
chusus dengan wartawan »Anta- Menurut Wakil Kepala Pene: 
aV, sebugur djawaban “atas per ngan Angkatan Darat itu se- 

-tanjaan2 jang diadjukan kepada- #ndiu:nja, sebagai seorang jang 
nja sekitar adanja suara2 tidak temegang tampuk pimpinan de 
puas dalam waktu achir2 ini, “m A.D., sudah tentu KSAD 
bukan sadja dalam kalangan ,ma Nasution kini sudah mempunjai 
sjarakat, djuga dalam kalangan S:3tu konsepsi untuk menjelesai 

an soal2 jang ada dan terdjadi 
#3 lanju Ki ke alam. lingkun i ya | Mengenai ania rasa ketidak. alam. lingkungan AuD. itu, 

puasan dalam lingkungan AD di| Perkembangan? di ab 
terangkan, bahwa 'adanja PETIRUI dapat Derhualsa » cad 
an jang demikian itu dapat dime Mn, penuh 

ngerti sepenuhnja oleh. pimpinan dari Djaksa Agung: . 
AD, tetapi dika Tan wal, Palam pada itu mengenai per- 
na TNI” memang|kembangan2 jang terdjadi dalam 
Pr pm 2 Aa 'juri-pradjurit aa AD. dalam hari2 terachir ini 
djuang jang selalu djuga ingin sebagai akibat tindakan2 jang di 
melihat arrealisasikannja tjita2 re A 
so Hang TEA an en METatna 

. Diustru karen insjaf akan hal 
jang Seet menpinan A1 
erusah hn MEP ur n segata e 

hendak kearah memperbaiki ne 

   

  

AD, kearah saluran-saluran jang 
sewadjarnja.. 
Demikian Wakil Kepala Pene 

  

dialankan KSAD, Djaksa Agung” tar soal itu. 

Utk Bisa Bertindak Td koor, peniha 
Menteri: Jang Lakukan 
Pelanggaran? Pidana) : 

Perlu! Djaksa Agung “Diberi Kedudukan 

tu2nja pertempuran. jang terdja 
di di Sinii adalah antara Hauja 
dan Abu Ugela. Tentara Israel 
dipukul mundur 3: kali sesudah 
menderita kekalahan? berat. 

. Malam harj itu djuga ,,komplo 
Suprapto atas pertanjaan2 "Anta- tan besar” mulai tampak dan ni ra” hana kocek” Dead lai2 achlak diindjak-indjak tanpa. 

segala sesuatu jang terdjadi dlm Ba en Pz 

ingkungan A.D. itu, mendapat beam pantargas gn aha, at. 

perhatian sepenuhnja dari Djak- trhkan bom2 dia alba 
ta Agung. internasional Kairo. Saat itulah 
Djaksa Agung Suprapto untuk Mesir sadar bahwa Inggris telak 

II omi cara ntana nfara 20 

dinjatskon  herhahais 
091 pelajaran. (Antara). 

  Terrtapa 

  

memberikan keterangan? - lebih tu Israel. £ 
djauh sekitar soal itu, dengan Kemudian siaran. radio di Cv: 
alasan karena ia dewasa ini ma- Prus Voice of Britain” menjiar 
sih mengumpulkan laporan? seki- kan bahwa telah terbentuk se- 

(Antara) , buah komando serikat. din bah 
' wa persekutuan Inggeris-Peran—- 
!his-Israel itu kata mereka adalah 
| "nntuk 

  
(ra perdamaian dunia”. Kata Nas 
' ser, Ini mereka maksudkan untuk 
'menjesatkan pendapat umum di 
nia. 4 

Sepandjang malam terus-menc 
rus terdjadi serangan? udara atas 
lapangan2 terbang sekitar Kai 
ro. Maksud Eden sudah djelas, 

Mengenai soal pemberantasan 
korupsi Wakil Kepala Penera- 

.ngan Angkatan Darat jang ber- 
indak sebagai djurubitjara A.D. 

“menerangkan, bahwa. pimpinan: 

A.D. tetap dan terus bergiat dlm 
usaha2 kearah pemberantasan ko 

jang ada dalam lingkungan 
A,D., sebagai. salah satu usaha 
penting guna menjehatkan tubuh 
at Bahkan bukan sadja dalam 

djuga dimana mungkin dan dalam 
batas2 kewenangannja, A.D. ber: 

  

Tae spin nja. Dikatakan sn an, bah 
wa djuga pimpinan A.D. menjam but dengan gembira adanja en. 
tjana 

  

    

  

    

  

   

  

   
   

  

. 

Hang a.l. menghendaki agar supa Agung sebagai salah satu pokok 

'ISpj. Pasukan2-nja Oi- 
|| tarik Kembali Dari 

rah Ghazzah djuga, sebagai ba 

. @ituk menarik kembali pasu- 

“— mendudukinja 

Jang ,,Zelistandig”, Kata Mr. Seno Adji 
MR. SENO ADJI dalam kedudukannja sebagai ketua 

Persatuan Djaksa Seluruh Indonesia menerangkan kepada ,,An 
tara”, bahwa Persadja mengharapkan, semoga Constituante ig 
telah dilantik oleh Presiden sedia mentjurahkan perhafiannja 
-erhadap masalah kedudukan Djaksa Agung chususnja dan ke 
Iukan Kedjaksaan pada umumnja dalam rangka ketata-nega 

raan kita dikemudian hari. 3 

Keterangsn “ini diberikan ber- ,,Persadja” memutuskan pendiri 

tubung dengan “statement PB nnja ini, karena Persadja me- 

'ersadja beberapa hari jg lalu, mandang — keduduka Djaksai 

ja kedudukan Djaksa Agung di p:gara. Ada persoalan, apakah: 
tstapkan cleh Konstituante. Mr. Ljaksa Agung menempati kedu 
Senoadji meneraugkan, - bahwa ukan jg Zelfstandig” atau ti- 

Amerika 
Peri TE “dan Undang2 Dasar-lah 1g 

jakni melabrak rakjat Mesir, ms 
lumpuhkan angkatan  udaranja, 
memaksa Mesir untuk memusai 
kan bagian besar dari tentaranja 
di :perbatasan timur Mesir dar. 
achirnja supaja rakjat Mesir me 
njangka bihwa mereka dikalah 
kan Israel, dan dengan demiki 
an menimbulkan hinasn bagi rax 
jat Mesir. 6 | 

Andaikata Eden dengan siasat | 
tersng2an menjerang Mesir, rak 
jat Mesir akan merasa respek 
terhadap dia dan akan berpe- 
rang sebagai diantan lawan djan| 
tan. Tapi Eden ternjata memilih 
tjara chianat dan pura2 ingin 
memelihara perdamaian dunia”. 

Berdasarkan pertimbangan? tz 
di, maka Nasser ambil keputa-   Djaksa Agung diberikan posisi 

ang ,,zelfstandig”, z 

Seperti diketahui — demikian 
Mr. Senoadji selandjutnja — sa 
lah sau al-san untuk membs 
kan kedudukar jang ze'fstandi: 
kepada Djaksa Agung ialah agar 
supaia Djaksa Agung  mempu- 

: : arus mendjamin ini,  “djikalau 

ngatkan Israel   Gazah 
t. AMERIKA SERIKAT meng SUP: x 

SA $ : ale kebebasan tjukup untuk me Idarapkan supaja — pasukan2 DI ak : 
Len TAN 2 5 gadakan tuntutan pidana terh: 

israel ditarik kembali dari dae dap paras Menteri, jang “melalu 
kan pelanggarin2 hukum :erter 
tu. Malahan Amerika Serikat hz 
nja mengenal Djaksa Agung «: 
nm 2pasota kaniga jang di 

png , As bantu ole jaksa Agung Muda. 
Ni Lang Ba Be sun sauna 2 Kehakiman 
NA ba ng 2 t @ K- a'UP Donald Gonzales biara Hk erdapat dalam susunan k 

gian dari kata sepakat Israel 

?nja dari wilajah Mesir. De 

daerah Ghazzah, suatu daerah 

dipesisir Laut Tengah jang pan 
ngnja 50 mil. Tentara Israel 

1 setelah mereka 

wab pada seorang Menteri, ada 

   

aa 

achir2 

| i 2 Bahwa disamping itu ada ne- 
MUKUPO-|- Israel telah mengemukakan (sera-negara jang mengharuskan 

t tuduhan La untuk tetap mendudu iN'aksa Agung bertanggung-dja- 

Fa leh snatu hal jang tidak” tertutun 
kemungkinannia. Akan tetapi me 

san menarik segala pasukan da 
ratnja dari Sinai. Eden ingin me 
'menfjilkan mereka dengan dialan 
berusaha melimpuhkan sngkatan 
fara Mesir. 

    

    

   

  

     

  
  

  

  

  

   

  

   

  

    
   

Rombongan Olympiade Indonesia untuk Melbourne Selasa siang | 
elah mengundjungi Presiden Sukarno di Istana Negara utk mohon 

2 restu sebelum berangkat. 

|Penarikan Kembali Ten- 
ara SovjetD 
SiaratMutlakUtk Memu 
Negeri — Tunta:anDewan Pekerdja Hongaria 

DEWAN PEKER DJA Ho 

pemogokan umum. Djurubitja 
menerangkan bahwa penarikan 

»Sjarat 

Seterusnja ia mencrangkan bah 
wa kaum tjerdik-bandui Honga 
ria hanja mengaku! kabinet 
Imre Nagy sebagai satu2nja ye 
merintah Hongaria jang sak”. Se 
perti diketahui, kabinet Imre Na 
E telah digulingkan pada tgl. 4 
lovember jl., sesudah kabiret 

Janos Kadar minta bantuan ten 
tar, Sovjet. Djurubitjara tadi me 

tierdik pandai ,,tidak akan -me- 
njokonp kabinet Kadar, baik dgn 
pen, atau dengan kerdja”. 

Sementara ku Radio Budapest 
menjiarkan bahwa perundingar 

kil2 pemerintah Kadar malam 
Rabu il. belum berhasil dan di 
landjutkan Rebo. 

Keadaan di Budapest me 
: nurut koresponden2 asing 

Wartawan UP Russell Jones 
tulis dari Budapest malam Rebo 
il, bhw kaum pekerdja di Ujpest, 
bagian peminggiran kota Buda- 
pest, telah menjerah Selasa jl. se 
sudah menghadapi pasukan? jang 

sementara waktu belum bersedia “ambil keputusan untuk membanfdjauh lebih kuat, tapi mereka ma 
isih tetap mogok dan akan mela 
wan, selama tuntutan2 mereka 
belum: dipenuhi. 

Menurut wartawan Reuter Ro 
nanid Farguhar, pusat industri 
Hongaria - dipulau Csepel disu- 
ngai Donau Selasa jl. masih tetap 
ada ditangan kaum nasionalis Ho 
agaria, Dikota Budapest sendiri, 
banjak pekerdja jang datang ke 
pabrik masing2, ,.tapi hanja utk 
menerima upah sadja”.. Semen- 
tara itu satuan2 infantri dan tank2 
tentara Sovjet terus meronda di 
Budapest Gan mendjaga tempat? | 
senting. 

Perundingan antara Peme 
ah & Dewan Peker- 

dia garia belum ber 
ng, buruh masih mo- 

' Radio Budapest. malam Rebo 
jl. menjiarkan bhw perundingan 
antara wakil2 pemerintah Honga 
ria (kabinet Kadar) dan Dewan 
Pekerdja telah gagal dan tak ber 
hasil mentjapai kata sepakat me 
ngenai permintaan? jang diadju 
kan oleh Dewan Pekerdja. Di 
siarkan bahwa nerundingan. dilan 
djutkan Rebo. Tidak diumumkan 
apa isi tuntutan Dewan Fexeruja 
itu. Dewan Pekerdja, jang me- 
liputi puta wakil2 Perhimpunan 
Pengarang Hongaria telah me- 
njatakan bahwa mereka berharap 
supaja pemerintah menjetudjui 
usul2 mereka, agar mereka dapat 
bekerdja kembali.   Sudah 

“nkan supaja Mesir kalsh, agar 
Mosir mau menuruti sadia perin 
sh2. dsri kedutaanbesar Inggeris 

di. Kairo. 
Fden dan Mollet sodorkan ul 

timatum kevada presiden Mesir 
sunajia Mesir setudju bahwa pa 
sukan2 Inggris-Perantjis mendu- 
Yuki Port Said, Ismailia dan 
Suez. dengan alasan ,,melindu- 
ngi Terusan Suez” dan  sunaia 
an yet Mesir-Israel « ber- 
henti, 5 
Ultimatum ini ditolak dengan 

mentah2 oleh Mesir. 
Kamis tgl. 1 Nov. den Djum 

'at 2 Nov. pasukan2 Mesir dita 
rik dari Sinai dibawah pembo- 
'man2 “hebat dri "udara. 

2 Nov. tinspal pasukan Ber: 
ni Mati Mesir iang masih ada 

tentu Insoris mencha' 

menjerbu wilajah Mesir 
ini. Menteri luar negeri 

j. Golda Meir, k 
'bahwa dareah Ghazzah — jang 

        

   

Israel, 

tan Darat Se Dean Matik nan an Menurut persetudjuan perletakan 
  

mengatakan,,|djaksaan, bahwa harus ada huhu 

nurut Persadja, hal demikian ha- 
1s mewudjudkan . prinsip Ke-!9i Sinai, terus bertempur. , 

dav Iskandariah, Kairo dan dae 
ngan hierarchie jang kuct di'in rah Terusan Suez mendiadi: ga-   7 Nov. serangan? udara terha & 

Lagi seruan supaja buruh 
hentikan vemogokan. 

Radio Budapest seterusnja ma 
lam Rebo j.l. menjiarkan isi ta- 
djuk rentjana harian ,,Nep Pala 
bag” (2), dulu bernama ,,Szabad 
Nep”, ialah organ Partai Peker: 
dja Hongaria, jg berseru supaja 
mereka segera bekerdja kembali. 
Diperingatkan bahwa apabila pe- 

mogokan umum ini tidak ber- 

'benti, maka harga2 akan naik 

juar biasa. ,,Hanja dengan dja- 

kata harian tadi. 5 

pekerdjaan be 
1 Scterusnj 

sing2, untuk 

  

  

. Kataj isenho 

: Kongres Agama 
Budha Sedunia 

KAMIS TGL 15 November 
ti Kat mandu dibuka Konggres 
Agama Buddha Sedunia jang 

Kirimkan 

ke-4, dalam mana akan hadir 
delegasi2 dari Indonesia (diba 
wah pimpinan Asnawi Hadisis 

Tesir Minta Uni Sovjet Segera 
Sukarela ?' uh “3 

wer : Intervensi' Sukarela Sovjet 
Harus Ditentang | 

Tag PEMERINTAH MESIR mengadjukan permintaan pada pemerintah Uni Sowietesupaja 
segera mengirimkan pasukan sukarela Sovjef? ke Mesir, demikian hari Rabu diberitakan oleh 
kalangan Arab di Moskou. Nenurut kalangan tadi, pemerintah Mesir telah meminta duja 
besarnja di Moskou supaja mengadjukan permintaan itu pada pemerintah Sovjet. Berita ten 
tang permintaan pemerintah Mesir itu adalah bertepatan dengan peringatan presiden Kisenho 

.wer di Washington dalam konperensi pers jang mengatakan, adalah kewadjiban PBB, terma 
suk Amerika Serikat, untak menentang intervensi sukarela Sovjet di: Timur Tengah. 

  

Mengenai berita jg achir ini 
dapat dikabarkan dari Washing- 
ton sbb: Presiden Eisenhower 
dari Amerika Serikat, dlm kon- 
perensi pers hari Rebo menerang- 
kan bahwa PBB, termasuk Ame- 
rika Serikat sebagai anggotanja, 
mempunjai kewadjiban untuks me- 
nentang intervensi sukarela  So- 
vjet dalam situasi di 'Timur-Te- 
ngah. Dikatakannja, bahwa 'poli 

ngatakan seterusnja bahwa kaum'k 

ariHongaria 
lihkan PerdamaianDIm 

agaria, jang meliputi djuga para 

ra untuk Persatuan Pengarang 
kembali pasukan2 Sovjet dari 
mutlak jg harus dipenuhi dulu, 

  
wab”. Diperingatkan bahwa pa 
nen jang sudah lampau ini ha- 
nja sedang2 sadja, djadi persedia 
an- bahan makanan tidak banjak. 

Achirnja dikemukaka, bahwa pas 
sukan2 Sovjet baru akan mulai 
ditarik kembali dari Hongaria 
kalau ketertiban sudah dipulih- 
am, Fika 

  
wojo, al. terdiri dari Prof. Pur 
botjaroko &ID, Djepang, Cey- 
lan, Filipina dil, seluruhnja ki 
raZ 40 negeri. 

Beberapa diantara penganut 
agama Buddha jarg merupakan 
tokoh penting dihegeri2 tadi telah 
menuntut supaja alat? sendjata 
nu-clear dilarang, dan supaja se 
mangat sekte? ditinggalkan. Ne- 
pal mengadjukan resolusi jg meng 
psulkan agar Nepal diakui seba- 
gai tanah-tumpahdarah Siddharta 
Gautama. Taman Lumbini (,,Ru 
min Dei”), tempat kelahiran Bud 

tik A.S. dewasa ini adalah ber- 
usaha menenangkan insiden2 di 
daerah tadi dan bahwa usaha 
ini terutama melalui PBB. 
Atas “pertanjaan, “apa "jg akan 

lakukan oleh AS untuk memba 
Ikan keme..angan pengaruh oleh 

Ini Sovjet di Timur Tengah oa 
u-baru ini, Eisenhower mendja- 

wab tidak mengetahui bhw keme 

K:ingan itu. bisa. dibatalkan selu 
yihnja, tetapi semua negara ke 

IN bisa menjaksikan sendiri   aya jang terdjadi kalau berhubu 

nan terlalu erat dgn Uni Soviet. 
dha, sekarang terletak di Nepalldemikian Eisen8ower jang tam- 
tapi waktu Buddha dilahirkan be 

Satu2nja tjara untuk mentjegahllum. Dizaman itu, jakni 2500 
inflasi adalah: bekerdja keras,|tahun j.l., Taman Lumbini ter- 

letak  diwilajah radja2 Kanila- 

araria, karena hal ini beberap: 
kii 

Te SU 

'paknja menggugat situasi di Ho- f 

disebutnja dalam konperensi 

  

. 

Wartawan? Asing 
8 Protes '- 
Kepada: Pemerintah 

Indonesia 
PERSATUAN  Wartawan2 

Asing di Djakarta (Foreign Cor 
-espondents Commitige of In- 
lonesia) hari Rebo telah me- 
njampaikan surat kepada Wakil 
Perdana Menteri I Mr. Mohd, 
Roem, Menteri Luar Negeri 
Ruslan Ahdulgani dan Menteri 
Penerangan Sudibjo jang berisi 
protes kepada pemerintah Indo 
nesia, karena tjampur tangan 
pihak tentara didalam pekerdja 
mn tiga wartawan kantor-berita 
United. Pr&ss, Reuters dan As 
sociated Press, sehingga usaha 
mereka untuk menjadjikan lapo 
Iran jang djudjur mengenai kea 
daan di Indonesia mendjadi ter 
halang. -.' 

Diterangkannja didalam surat 
tersebut, bahwa wartawan John 
Russell dari United Press, Ian 
IStewart dari Reuter dan James 

wastu, keluarga India. Baru 290 P 

  

  

   

antara dewan pekerdia dan wai- 

Saja Melihat 

" »Noraka Dunia” .., 
Kisah Pandangan Mata Tentang Kekedja- 

man Inggris-Perantjis Di Mesir — Setiap - 

Hari 300 Orang Tewas 
SEBUAH PERNJATAAN jang dibuat oich wartawan potret 

Swedia, Olow Anderson, jang mengetahui dengan mata kepala 

sendiri keadaan di Port Said beberapa .djam setelah diadakan 

genfjatan sendjata dikawatkan kepada surat2 kabar Swedia dan 

Gaitskell, seorang pemimpin partai buruh oposisi Inggris. Demi- 

kian ,,Antara” mendapat kabar dari kedutaan besar Mesir di Dja 

karta. Pernjataan itu mengatakan: »Tjerita pandangan mata saja 

ini bukanlah suatu tjerita jang baik untuk ditjeritakan kepada 

anak2 didunia ini. 
Djika hal itu akan dinamakan 

sebagai "aksi polisionil” jang di 
jakukan oleh pasukan2 Inggris- 
Perantjis "terhadap rakjat Mesir, 
maka tidak akan ada tempat di 

dalam kamus bagi kata2 ,.peri 
kemanusiaan”. Demikian pernja- 

taan Olow Anderson tadi. 
Lebih landjut dikatakan:” Be- 

berapa djam setelah diumumkan 

gentjatan sendjata, saja datang di 

kota Port Said dan melihat mere 

  

anak2 ketjil dan orang2 tua, de 
ngan lobang2 dipunggung, kare- 

na kena tembakan2 waktu mere 

ka lari. : 

Enam buah blok rumah2 kaju 
ig dibom dengan bom bakar di 
daerah Gamil dan puing2 dise 
kitar gedung2 lainnja berisi 270 
majat jg diangkut dalam waktu 
dua djam ketika saja ada disana. 

Tidak - ada jg perlu saja kata 
kan lebih banjak lagi. Tak da 
pat hal itu dilukiskan dengan   

lan bekerdja kita bisa selama ah 

Ae an 
'didaerah2 Hongaria, buruh  su-' 
dah banjak jang bekerdja lagi. AWan Polisi Perang 
Lain halnja di Budapest. Dipabe 

rik2 bahan makanan antar, 60- 
8076 dari buruh-sudah bekerdia 
lagi. Tapi diperusahaan2 lainnja 

ka jang menjala-njala. 
“Saja bertemu dengan anak2 ke 

Gil di tempat2 reruntuhan jang 

menijari orang tua mereka. Saja 
linelihat orang2 tua, tangan me: 
reka berlumuran darah, mentjari 

mak2 mereka jang tewas diba- 

wah reruntuhan jang merupakan 

sisa2 dari tempat kediaman me-: 

reka. Saja melihat beribu-ribu 

majat dalam puing2 berasap, di- 

halaman belakang beberapa ru- 

mah sakit jang masih tinggal. 

Dua buah rumah sakit jang 

bersama-sama berisi lebih  ku- 

rang 900 orang sakit hantjur 

sama sekali. 
Apakah itu dapat dinamakan 

"aksi polisionil”, terbang disepan 

djang djalan2 sambil menembaki 

dengan senapan mesin kearah 

tiap rumah dan djalan2 itu? Saja 

menamakan itu terror dan pem- 

buruhan. » 
Djika Tuan ingin melihat po- 

tret2 saja, sudilah Tuan minta 

kepada “international news pho- 

tos” jang mempunjai material 

saja, gambar2 dan tjeritera jan 

akan ditahan oleh serdadu2 Ing- 

gris waktu saja dihalang-halang 

untuk meningalkan Port Sai 

Saja diselundupkan “keluar dar 

neraka itu dan seluruh - dunia 

akan mengetahui apa jang terdja 

di di Port Said. : 
Adalah suatu hal jg memalu 

kan Inggris dan jg tidak akan 

dapat dihapus. Saja adalah war- 
sedjak pe 

rang saudara di Sepanjol, ada- 

lah sangat sukar bagi saja untuk 
mendapatkan suatu persamaan 
bagi Port Said tentang hal jg mc 

ngerikan dan terror terhadap 

    

kata2 akan tetapi potret saja ig 

tahun jang lala Taman Lumbini Me, urut Eisenhower, Uni : 5 SN Is 

diserahkan kepada Nepal, olehj  viet Cc sah itu mengambil Ni In 

Inggris. (Antara). |ihak dan tidak memperkatikan Ikarta Raya, hari Rebo telah Oh 

: prak 'vinri, sedangkan lang fpanggil di Markas CPM, akan te 
k h-langkah Amerika Serikat ber|tapi pemeriksaan telah ditunda 

Sendiri saha bersikap adil bagi keduafkarena tidak ada djuru bahasa- 
t elah pihak. AS hendak bersa-|Wa. O 3 3 n : 

«3 habat dgn “nerara2 Arab — dan Ff. Selandjutnja dikatakan, bhw. 

Irael karena berpendapat dalam iFCCe (Foreign Correspondents 

1 « 

satu sama Jain. 

Eisenhower akan beker- ran terhadap konsep2 internasio 
dja terus untuk perda- 
maian dunia dan saling 
mengerti ig. lebih baik 

Dalam suatu -pesan jg ditudju- 
kan kepada ketua Dewan Men- 
teri URSS, Nikolai Bulganin, pre! 
siden Amerika Serikat, Eisernho- 

      

  

wer, menjatakan hahwa ia a 
terus bekerdia untuk perdam: 
dunia serta saling mengerti iar 
lebih baik berdasarkan keadilan selandjutnja mesginta supaja pe- 
untuk semua. 

pp 2 ala E Psi : 
5 Radio Moskow jang mewarta-| ambil langkah2 untuk membebas 
kan hal tersehnt meneranskan se 
landjutnja bahwa pesan Eisenho 

c 1 'utiapan 

  

wer itu dinjatak 
terima.kasih ates utianan se 
dari Bulganin berhubung 
nja- kembali ia sebagai F e 
A.S., dan tertjantum dalam sur: 
hari Selasa 
untuk URSS, Charles Bah'en: kr 

7 

    

Nikolai Bulganin. (Antara). 

jangka waktu jang lama mere-| 

ka itu akan saling membutuhkan 

tidak baik terhadap Indonesia di 

2t nja. Mereka menegaskan, bahwa 

    

dari dutabesar A.S. 
1 

: ? keadaan Indonesia dan bahwa 
pada ketua dewan ment-r RSS 

  

Maclaine Wilde dari Associated   
Committee) menafsirkan, bahwa   ijampur tangan pihak tentara di 
.dalam pekerdjaan wartawan tsb. 
| ebagai intimidasi dan pelangsa- - 

ral mengenai kemerdekaan pers 
Gan Piagam PBB itu sangatlah 

- | disesalkan. 
| .Pemeriksaan2 pihak tentara 
tehradap wartawan? asing ini, jg 
maksudnja tidak djelas, hanja da 
pat menimbulkan suatu kegan ig 

mata pendapat umum dunia”, de 
|imikian surat protes tersebut jang | 

merintah Indonesia suka meng- 

kan wartawan? teysebut dari gam 
pur tangan pihak tentara didalam 
mereka melakukan kewadiiban- 

didalam melakukan tusasnia me 
1 reka selalu bekerdia dengan ke- 

inginan jang djudjur untuk me- 
laporkan setiara objektif. tentang 

mereka akan tetap berlaku  de- 

  

  

menggambarkan seorang ajah 
merangkul anaknja perempuan 
ketjil jg sudah mati dan seorang 
ibu jg luka2 sambil memegang 

was, mereka itulah dokumen2 
jg tak dapat dilupakan. Demiki 

tadi. 

Untuk membuktikan kepalsuan 
pernjataan pihak Inggris dan Pe 
ranfjis mengenai djumlah korban 
pemboman? jang mereka lakukan 
erhsdap kec a PPort Said, jang 

katanja hanja meliputi kira2 100 
orang tewas itu, duta besar Mesir 
di Djakarta, Dr. Ali Fahmi al 
Amroussi, dalam konperensi pers 
Rebo pagi menjerahkan laporan 
pandangan mata dari seorang 
wartawan foto bangsa Swedia, 
Perolow Anderson, jans telah 
memberanikan diri menobros per 
tahanan 'nrgris dan berhasil me 
masuki kota Port Said pada hari 
gentjatan sendjata. 

  

Kn MI 4 

Dalam menggambarkan betapa 
mengerikan pemandangan jane 
disaksikannja itu, disebufnja han 
tjurnja 2 buah rumah sakit, “di 
mana 900 orang rawatan terbu- 
nuh semuanja Ditanah Gamil 
359 buah rumah penduduk han 
tjur sama sekali. Distadion ser- 
dadu2 Inggris sedang menggali 
lubang besar untuk menanam 
majat2 dari ramah sakit jang ber 
Gekatan. Disini Arderson dengan 
mata kepala sendiri melihat 400 
majat penduduk. Menurut ketera 
ngan dokter, selama peperangan 
tidak kurang dari 309 orang mati 
setiap harinja. 

Djepang Gelisah RRT Mung- 
anaknja perempuan “ ketjil jg skin Akan Djadi Pesaing Bes $ 

anlah pernjataan wartawan an sar Di Pasaran Asia Tggr. 

KEMENTERIAN perdagangan Inar negeri & perindusiri 
an Djepang Rabu memperingatkan bahwa dimasa depan, RRT 
akan mendjadi pesaing kuat bagi Djepang dipasaran2 export 
di Asia Tenggara. Tindjauan tadi seterusnja menjatakan bahwa 
mulai sekarang Djepang harus mempeladjari keadaan 
ran dan mempersiapkan diri untuk melawan tantangan ini. 

Pendjelasan Me: 
ngapa. India Sos 
kong ResolusiTtg 

Hongaria 

'6 ANGGOTA PARLEMEN 
India jang mendjadi anggota de 

persidangar 
Madjlis Umum PBB Selasa ji. 
menerangkan bahwa India telak 
menjetudjui resolusi 5 negara js 
mengutuk -Uni 
agresor di Hongaria, dan meng 
hendaki pelaksanaan pemilihar 
umum atas usaha PBB. Sikaj 
India. ipi adalah sesuai dengar 
sikap India umumnja dalam drv| 1. 

internasional, kat: 

cgasi India dim 

na politik 
mggota2 delegasi India tsb. 

Sovjet sebaga 

pasa 

Tulisan pihak resmi Djepang 
sb mengatakan bahwa dewasa 
ni RRT tidak merupakan antja- 
an bagi export Djepang. Dika 

akan bahwa dewasa ini RRT ter 
ftama menghasilkan barang-ba- 
ing mutu rendah dilapangan " 
'xtil dan benang-kapas, mesin 
'ahit, sepeda, perlengkapan Iis-" 
rik, keramik, semen, sabun, vul# 
en, crayon, ban mobil (luar dan 
alam), lampu kerosin, karpet, 
otol thermos. Barang2 ini ditu- 

     

  

  

i Asia melalui Hongkong ke 
Vietnam, Thai dan Kalimantan 
Utara Inggris dan melalui S5 ga 
ura ke India, Birma dan 

Ion. 
   

Tapi seterusnja 
bahwa : 

Mutu barang2 RRT akan 
meningkat, selangkah dengan pe- 
njempurnaan effisiensi — industri- 
nja: 2. Dimasa depan, 

diperingatkan 

jukan kepada 10 djuta Hoakiau 

m lagi mulai Ia 
harian tadi menga 

takan bahwa banjak pekerdja jg said 
Selasa jl. datang -kepaberik ma 

bekerdja. Tapi me 

Diatas puing2 dilihatnja ibu? 

menggaruk-garuk dengan tangan 

nia hingga berdarah mentiari 

anak2nja, sambil menangis dan 

mendo'a. 5 
Berlainan dengan pernjataan2 

penduduk. : 
Opsir Inggris didacrah Port 

menjatakan, bahwa hanja 
lah ada kerusakan sedikit pada 
penduduk dan harta benda mere 
ka. Demikianlah tjara kerdja 

oran 

' Diterangkan seterusnja, bahwa 92 

India bukannja ingin terlibat di: 
lam politik kekuatan dunia. Di- 
terangkan bahwa resolusi mengc 
hai Hongaria tadi mengandung 
clausule2 jang tidak semuanja da 

Tionghoa dalam djumlah2 besar 
di negeri2 Asia itu akan meru- 
pakan djala2 distribusi ig sudah 
tersedia bagi barang2 RRT: 3: 
Ketaatan2  Hoakiu bermatjam2, 
ada jang pro RRT, 

djutnja meneran , bahwa da ana an Ikungan Kediaksaan, sehingga tilnas, Pihak Inggris ad. jang me : : 
lam situasi sepert sek: ang ini, Taat, Sg EP Meapakan dak dimungkinkan adanja kibu-|ngira bahwa dalam .tempo 24' "eka pulang, Ta diganggu 

Ko'onei Z. Lubis telah ah terkenal bian jang tak dapat dipisah-pi-|ngen langsung antara — Menteri|djam sadia Mesir djatuh. Isi ihog: It Merratont Ian 
pelanggaran2 seperti ji D Sahkan dari wilajah Israel” — |dan Djaksa Daerah, dan, ada| Lalu AN aan t 
tum dalam pa . 

akan dituntut atas ukan pelanggaranZ 
Ma enninaatarn 

Para 

tan”, 
F perin 

“ 

    

tsb. 

RN: / SEX r matan da bahwa penuntu 

  

  

    

  

        

        

tas atas Benar tostokokk ,Ibahwa PBB telah menjerukan . | - 
garan2 pasal KU iukan pel | ipaja segala pasukan Israel di Ketjepatan Suara 

ah merupakan, tindakan kedua, (tarik kembali "sampai kebelakang SARTAN' Los Angeles Ti 
tindakan pertama jang : dilgaris2 perletakan sendjata tahun 5 ed 

diatuhkah ” Teriiadap. « seorang 1949,” asi mereka Legaaktn bah Me ae Mean pada, hari 'Se- 
anggota tentar diti melwa A.S. menjokong resolusi PBB ba tam ia Ie an pan 
lakukan perbu ang bertenftsb., dan ini berarti bahwa tenta- Sad aga at Kena udara A.S. 

Tah hua s1 .iflra Israel harus “ditarik kembali |s99» telah berhasil terbang gn, 
ama 'usia ika dari ha an Ka ketfepatan dua kali Tkertejiktan 

ala Pesona 2 “mp. IKin sekali pendwian A.9. ini SU- Isuara. Harian tsb. menambahkan ga Aa an ee Da- dah diberitahukan kepada peme-|hahwa. . sebelum itu bangnkutn 
Kei akan NN Pe persedia tah Israel melalui saluran? hania. pesawat Lockheed F-104 
7. Lubis kini . Kolonel diplomasi. Kem. luar negeri A.S. jrdalah satu2nia pesawat angka- 

- Lubis kini berada atau apa-| pada hari2 belakangan ini berhu-|'an udara A.S. jang dapat men- 
loh ia dew sa m1 sd 

Ditania -a.     

      

     
    
    

    

  

   

Perantjis untuk 
Tari perdjuangan mela 

ssme” pada hari Selasa 
pemogokan2 di gn 
se'uruh        
   

  

Inited Press di Pari 

  

   
    

Ijadi serangan2 

Page ag ag tjis achir2 ini, sebagai pe 
terhadap tindakan 

Hk       

    
    

          
  an 

  

    

  

       

1 Aa setudju, djika Israel tetap mendu- 

dikete bungan erat dengan - pembesar? 

ena nan UP: (UP) era . ' 

strasi' ,,Anti Fasis" Dari 

ominis Perantjis Gagal ? 
Komunis 'gabung dalam serikat2 buruh di sa jl, atas seruan C.G.T. (Ga- 

garakan Paris, menurut wartawan U.P. bungan Serikatburuh jang berha- 

si2 di 
gagal, kata um buruh menjokong kuat Partai | ngan S.B. atau pandangan2 po- 

5 'Komunis, kurang dari 500 jang | litik. Diumumkan bahwa aksi ini 

bagai de- 1 k 
eka, sete- ' 
terhadap sama sekali tidak ada jg mogok. |ganisaSi2 demokrasi 

di Peran| Dipabrik "Renault” terdjadi per-|(terhadap serangan2 dari anasir2 

jataan| kelahian singkat, antara 
tara gok dan bukan pemogok. 

| ters 

aat . menje- 

| Waktu ditanjai apakah A.S. 
setu kian Mr. S dji. (Antar: 
duki daerah Ghazzah, pembesar2. 5 Ma sa 

TA.S. di Washington mendjawab Lagi Dua Kali 
   

    
   

   
    

      
   

    

   

  

    

  

'kedutaanbesar Israel, tulis warta- sedjam dalam terbang datar.   
  

  

: 
ah dipaberik2 | dimaksudkar? untuk sedangkan . merintang 

"Ciroen” dan 

   mogok, 
mobil 

r 

Seterusnja — dikabarkan pemo- fasis. 

ngatakan bahwa 

  

kesatuan dan kebulatan Kediak- 
saan. (oen en ondeelbaar). Demi- 

tiapai ketiepatan kira2 1.390 mil 

(Antara). 

"Simca" | Fasisme dan mempertahankan or- 
dari rakjat 

'""Eass”, bahwa dibanjak pabrik 

: telah diadakan rapat2 umum, mo- 

nis Pe- Berita "Tass” dari Paris me-/gok sebentar dan tjara2 lainnja 

5 "Hari Perlawa-j untuk memperkukuh Front per- 

: svjet tsb.” man terhadap Fasisme” telah di satuan rakjat pekerdja melawan 

“buruh jang ter- adakan diseluruh Perantjis Sela-provokasi2 fasis. (LIP) — " 

menjerangi Port Said. 2 negara 
imperialis besar menjerangi kota 
ini dengan segala pesawat ter- 

' bang, kapalperang dan pasukan 
darat. Tapi tentara dan  rakjat 
Port Said melawan dengan ga- 
gah berani. 

Eden mengatakan bahwa Port 
Said sudah takluk. ,,Tapi saja ta 
hu bahwa rakjat Mesir lebih su 
ka gugur daripada  menjerah”. 
Dengan demikian Port Said me 
lindungi seluruh tanah-air Mesir 
dan melindungi Dunia Arab, 
menggagalkan rentjana kaum im 
perialis jang mengira bisa mere 
but seluruh Mesir dlm 24 djam. 

Kegagalan ini diakui sendiri 
oleh menteri angkatan darat Ing 
gris dimuka parlemen. | 
Mengenai angkatan udara Me 

sir, Nasser a.l. mengatakan, bah 
wa sudah djelas timpaknja bah 
wa Inggris bermaksud. .menghan 
tjurkan angkatan udara - Mesir 
dan waktu . Inggeris-Perantiis 
memperbesar djumlah . pesawat 

maka Mesir harus pilih satu an 
tar, 2: seluruh angkata, — udara 
dan seluruh penerbangnja 
bertempur (masa latihan pener- 
bang2 adalah 4 tahun), atau un 
tuk sementara  menjelamatkan 

| Fa. hania 3.200 orang jang mogok.!luan Komunis) supaja  seluruhjangkatan udara dan kelak mema 

kan Di Dabrik2 babi am mengeli-| kaum buruh  Perantjis mogok, kainja dalam pertempuran jang 

lingi Paris, dimana biasanja ka-j tanpa membeda-bedakan - gabu- kaan Tab 

Sesudah musuh mengumum- 
'Ikan bahwa angkataan udar, Me 
Ilsir musnah sudah, 

sir menjerang 

lah kepunjaan angkatan 

kepunjaan Mesir. 
al, kata Nasser,   

Inggris-Perantjis gatal 

terbang mereka terhadap Mesirs 

menentukan. Jang dipilih, djalan'kjara Partai Buruh dan 

Liberal Inggris. Hal ini mempe- 
pemimpin Partai 

Konggres India untuk memeliha- 

ra h.bungan dgn Commonwealth. 

Tapi, kata komentator tadi, .ka- 

n Eden masih la 

sekoniong2 
beberapa diantara pesawat2 Me 

lapanganterbang L 
Port Said jang diduduki musuh, lau p»merintaha 
London heran, dan musuh me ma berdiri dan sekali lagi ,.mem 
ngira bahwa pesawat2 tadi ada- perlihatkan giginja (mengobarkan 

Soviet. Inggris tak bisa bika La ia Lae ai iga MI Sovief. 5 tg : , 19 Tapi i 

ti bagaim N sesungguhnja nasib dak akan ragu? lagi untuk ,.mem 
pesawat2 pembom Ilyushin dan 

Demikianlah 

India Ketjewa 
Dgn Commonwe- 

alth Dan Blok 
Kominis 

Kata ,,Hindustan 
Times”  . 

merintah India, mengatakan 

sudah clepaskan diri 

Commonwealth dan 

mimpin Partai Konggres. 

wa pemerintah Eden telah meng   ngaruhi para 

pertimbangkan kembali sikapnja 

SURATKABAR ,Hindusthan 

Times”, sebuah harian pro pe- 

lasa jl. bahwa walaupun India 

tidak “keluar dari 'Common- 

wealth, namun India sama se- 

kali ketjewa dengan badan ini. 
Sungguh, India setjara Pa 

&. Banjak SimpatiDari Pihak Arab Thd sedang mentjari2 tambahan ba anja iImpati ari ina ra 

Pa aa ai Ne Sik F3 $ Amanat M | | g N 2A 

is” s$ uh na : 

law” susah ditih mma! IikapSovjetMengenai Negara Arab 

Le ME terasnija djurupembahas poli: 
Itik harian tadi mengatakan bah- 

lami pengutukan keras dari pers 

Inggris dan oleh para djurubi- 
Partai 

apa jg disebut wartawan2 perang 
Inggris dan Perantjis. Saja berte 
mu dengan beberapa orang opsit 
Inggris ig tidak pernah diadjak 
oleh Public Relation Officer ke 
daerah2 ig mengalami pengebo 
man at. : 
Mereka tak pernah mendapat- 

kan kesempatan untuk berbitjara 
| dengan rakiat jg mengalami se- 
Irangan2. Wartawan2 Israel su 
dah tentu tidak akan memberi 
kan gambaran jg sebenarnja. 

Karena itulah mereka mengu 
sulkan kepada Saja untuk pergi 
ke Cyprus guna mentjutiji film2 
saja. Saja telah menemui pendu 

detail2 seluruhnia dari para dok 
ter dirumah2. sakit, - komando 
brigade pemidam - kebakaran 
dan saja bertemu dengan orang2 
wanita didialan2. Saja telah me 

duk Port Said dan mendapatkan: 

lihat majat2 dari penduduk.djut bahwa missi tersebut djuga 

pihak Inggris, djumlah korban di 

alangan penduduk sipil ditaksir 

nia sebanjak antara 7.000 dan 

12.000 orang. Akan tetapi dalam 

pada itu ia mendjelaskan, bhw. 

djumlah jang pasti tidak akan 

dapat diketahui sebelum puing2 

dibersihkan dan rumah2 iang di 

bom diselidiki semuanja (Ant.) 

Perundingan In. 
“f#ormatoris" Me ' 
ngenai Pampasan 
MENJAMBUNG berita menge 

pai 7 orang anggota missi indus 

|tri partikelir Indonesia jang pada 

|achir hulan ini akan berangkat 

Ike Diepaig, Manila dan Hono- 

kong, dapzt diberitakan lebih Ian 

    
pat disetudjui Indi, tapi amande 
men2 jang diadjukan India ur- 
tuk menghapus clausule2 tadi tc 
lah ditolak. Dikemukakan bahwe 
diadakan pemilihan umum di 

negara merde- 
PBF 

mengabaikan sama seks 

Hongaria, suatu 
ka. dibawah pengawasan 
berarti 
li Piagam PBB. Tari, kata di 
rubitjara delegasi India, jang di 
tentano India terutama adala 
pemakaian kekerasan dlm usaha 
memetjahkan masalah2 infernasi 
Onal. (Antara) 
z 

1 
akan ' mengadakan pembitiaraan 
tentang pamnasan perang dengan 
pihak pemerintah Djenans mau: 
pun pihak partikelir disana. Pem 
bitjaraan mengenai pampasan pe 
rang ini hantalah bersifat infor- 
matoris semata2. (Antara). 

g pi pro KMT 
atau lain-ainnja. Tapi kemungki 
nan ada bahwa rasa kebangsaan 

rupa hingga : empersatukan se- 
bagian besar ' mereka. Demi- 
kianlah tindjauan resmi Diepang. 

(Antara) 

  

Lu 

  

2 Rentjena Agressi 
Thd Mesir Diren- 
tjanakan Di Paris? 
Keterangan ,,Mena“ 
KANTORBERITA Mesir 

»Middle East News agency” 
mewartakan Selasa jl. “bahwa 
menurut keterangan jang dite 

    
DALAM KAWATNJA jg di- 

tudjukan kepada ketua Dewan 
a Menteri URSS, Nikolai Bulganin, 

dan diterima oleh kedutaanbesar 
URSS untuk Lebanon di Beirut, 
Gabungan Wanita Palestina me- 
njatakan bahwa seluruh kemanu- 
siaan dan terutama Rakjat Arab 
berdiri teguh dibelakang tian ber 
hubung sikap pemerintah tuan jg 
kokoh dan ' terpudji terhadap 
agressi chianat serta biadab jang 
ditudjukan pada Rakjat Mesir 
jang tjinta damai, Dinjatakan se- 
landjutnja dalam kawat jang di 
tanda-tangani oleh Hadia Kaddu 
ra Kartabil, ketua Gabungan ter- 

” Isebut, harapan2 umur  pandjang 
terhadap Commonwealth (Anta-|dan bahagia untuk Bulganit” dan 
ra), Rakjat Uni Sovjet tetap mendjadi 

  

pertahanan dan benteng kuat 

menteri luar negeri URSS, Dmitri 
Shepilov telah menerima pula 
message dari menteri luar negeri 
Jordania, jang al. - menjatakan 
bahwa sikap pemerintah dan Rak 
jat Uni Sovjet terhadap agressi 
di Mesir merupakan pernjataan 
keteguhannja untuk membantu 
|Rakjat2 jang sedang bergerak 
mendapatkan kemerdekaannja dan 
sedang melawan intrige2 kolonial 
guna menghantjurkan kemadjuan 
bangsa2 dan kemerdekaannja,   Djadi kaum kolonialis jang me- 
ngadakan intrige menantang pi-   

kiran-pikiran jg sangat dihargai 
untuk, kemarsusiaan dan keadilan. |gleh ' kemanusiaan, ' menantang 

Sementara itu "Tass dari ar 1 
Not. Yuk Mewattakan “bahwa resolusi2 PBB dan mengabaikan 

pendapat umum dunia jang' telah 
menjatakan protes serta 
pada perampokan Israel jang di 
djiwai. Kolonialisme. Menjatakan 
terima kasih 
atas sikap jang telah ditundjuk- 
kan oleh pemerintah dan Rakjat 
Uni Sovjet, saja djuga menjata- 

sedalam-dalamnj 

kan harapan jang besar bahw 

bentji 

rima dari London, rentjana2 Ing 
gris-Perantjis-Israel untuk me- 
naklukkan Mesir disusunnja di 
Paris. Inggris dan Perantjis ber 
maksud mengubah  tapaibatas 
Israel, dgn djalan memasukkan 
bagian dari wilajah Mesir dise ' 
menandjung Sinai ' dan bagian 
wilajah Jordania kedalam wila 
PN an 

artawan Tass mengemuka-- 
kan bahwa: berit, ts&. Ba : 

bertalian dengan pengumuman 
pemerintah Jordani, bahwa pem 
besar2 Jordania berhasil menda 
patkan dokumen2 rahasia dida 
lam pesawat terbang Israel jang dinaiki a.l. oleh kolonet Israel 
Asaf Simhoni, jang ditembak dja tuh diatas wilajah Jordanta. Sim afhoni adalah komandan front se 

  

a 

urusan orang2 Arab dalam per-|latan tentara Israel di Sinai, Se 
djuangannja melawan kolonialis- 
me dan Israel akan selalu men- 
dapat sokongan pemerintah dan 
Rakjat Uni Sovjet, demikian men 
teri luar negeri Jordania selan- 
djutnja, (Antara) | 

agaimana telah diwartakan, do kumen2 tadi. a.l. muat tentjana Inggeris-Perantjis-Israel untuk merebut wilajah Mesir sert. me netapkan tugas? angkatanperang ketiga negars dalam operasi ber |sama terhadap Mesir, (Antara) 

  
  

mereka akan bangkit sedemikian 

 



    

  

      

  

       

     
   
    
          

     

   
    
   
   
   
          

   

  

    

    

“ Gris - Indra - Royah: 10.—11.-— 

'"0RION”- 500-715 -9.30 

  

| NIMALAM S3 

    

    

Ta 

0. Selalu'didjumpai batuk masuk y 
dalem kalangan berbahaja. kedjan 

Ikitan.sebab kuman?nja merebak da 
Ham paru dihinggapi olehkuman?, ini 
“Idengan tjepat pula merebak dalam 
| anggauta lain? Pakailah obat ini. ke 

gat 

- Lema Bra aa mena! 

DJAM UTK. PESAN TEMPAT: 
ax” - “Grand” 1 11 —12— 

“Rex” « "Orion” 3 Il 

  

"REX” 44574945 (17 th) 
EXTRA: SABAN SORE dj. 2.30 

EXTRA: SABAN SORE dj. 245 
Burt Lancaster - A. . Magnani 
Marisa Pavan - Ben Cooper 
"THE ROSE LATTOO" 

(Vista Vision) 

"LUX? 5ie Tao Ge (M7 ths) 
EXTRA: SABAN SORE dj. 3.00 

Paulette Goddard - J. Hoyt 
“SINS OF JEZEBEL" 
COLOR (WIDESCREEN) 

MINGGU 'KE: & 
"GRIS” 4457-0915 (47 th.) 

Ciark Gable ? Lana Turner 
Victor Mature - Ls Calhern 

0 BET RATE 
(€olor by Eastman Color) 

ROKY” So Te Oo (7 in) 
Spencer Tracy - Rt. Ryan 

"BAD DAY at BLACK ROCK” | 
we Er agan 3 

-M.GM,/s Color. 
- Nm mna enam 

INI MALAM PENGHABISAN: 
"GRAND” 5:7- 9. (17 th) 
Umami - IL. Bono - Aminah 
"NASIB PENJANJI? 

TR CEYA 5" 
Moh. Mochtar - Sofia 

R. Mochtar - Sukarsih 
"TERANG BULAN” 

Copy Baru. 
aa Ne SA SN a ajaa 
"INDRA" 4457015 (17 eh) 

Noor - Daljit - Chitra 
"SAKHI HATIM” 

(SEBAGIAN BERWARNA) 
Film India Tekst Indon. 

INI MALAM PENGHABISAN : 
"DJAGALAN” 5.759. (17 th) 

Han Fei - Chiang Hua 
”CHUNG CHI YEUH” 

  

  

  

  

pagi :menghisap obat ini, mendjaga: 
kesakitan batuk. 

5 To 0 (17 th)! 

Mananta 

alan Jeher lekas dihilangkan sabai 

Pesan 

  

Djamu Djiwa 
| KURSUS TERTULIS « 
PENDIDIKAN DIRI SENDIRI 

Berdasar Ilmu diiwa dan 
Kesusilaan umum, Selama 
satu bulan. Kilat dan prak- 
tis, Sebagai: 

- Djamu Djiwa 
GUNA MEMBANGUN DJIWA 

Pribadi jang baik dan sehat 
Sehat diiwa dan raga 

MAU HIDUP SEHAT 
GEMBIRA DAN GIAT? 

Kirim Rp. 25— terima Kursus. 
Tambah Rp. 10,— tambah terima 
Buku ”PERDJUANGAN KE- 
MERDEKAAN”. : 1 

Merasa rugi, uang kembali. 
Merasa untung, harapan kami. 

Bajai BUKU ,,HIDUP” 
Pulo-Segaran 102 - Jogjakarta. 
KELELELELLLA LS 

Baru trima: 

»sPIRINGAN HITAM” 
LAGU2 SINTERKLAAS dan 
NATAL 
TIONGHOA MODERN 

a Rp. 45,— 
MALAYA dan 
HINDUSTANI MODERN 

BARAT populair dan 
CLASIC 

»PARADISE” 
record stores 

55, Imambondjol - Semarang. 

Ta ta 3 Sa 0 Ot Ul 

.,. 2 

Ditjari : : 2 

SEORANG jang berpengala- 
man dalam hypnotfis. 

Surat2 pada Harian ini Adverten- 
fie no. 7/4146. 

  
    “ aa agak man 

LEMIERE! 

"RO Xx 
5.53 7.09 9.60 | 
istk. 17th) 

Ia 

  

       Sturuhy kota , 
burskam dan: 

-Sjasana men- 
dadak. hangat. 
arena kedata- 
ngan seorang. 
laki? jang tak - 

dikenalnja ! 

Sebuah film M!G.M. jang “paling tegang dan paling seram! 

BESOK PREMIERE BESAR 5.- 7.- 9.- (17th) #DIAGALANT 

   
   

A DRAMATIC NEW HIT FOR TRACYI 

3 TRACY-RYAN 
TEPP2NAA DIA IA 

ANK dump PRANCIS - Dean JAGGER - Walter BRENNAN Mag 
John ERICSON - Ernest BORGNINE - Leg MARVIN 

aa, La AL LL LL Ia 

      

   ROBERT 

   

    

Co starnag 

   

       tsel OILNG PUN 

CHUNG CHING — CHEN FU — WANG PO — 
: — YU KWANG €HAO 

  

  

Film Tiongkok Bara sp : pr» (Holliday 
tTekst INDONESIA) TE PIEH KWAI C Express) 

”"REX” INI MALAM PREMIERE BESAR ”ORION” 
4.45 7.00 9.15 BERBARENG (17 th) 5.00 7.15 9.30 
  

Extra: Saban Sore "REX” 2.30 / "ORION” 2.45 

  

     
in Hal WalliS roso 

    

starring MARISA: 

Vista Vision — Widescreen) 

Paramount presents 

BURT LANCASTER:ANNA MA 
on of TENNESSEE WILLIAMS' 

.TATTOO 

      

   

  

MAGNANI 
“BEST ACTRESS 

OF YEAR? 
mu 

  

       

  

PAVAN : BEN COOPER 
with Virkinin Grey « Jo Van Fleet » Bandro Giglio » Direoted by DANIEL MANN 

Soreenplay by TENNESSEE WILLIAMS - Adaptation by HAL KANTER 

- 
Tjerita penuh dengar ilham 

Based on the Tn RosE Per On by Tenneswee Williams Vi ST. 1 ISION. 

ea 

jang dimainkan oleh bintang2 ber- 
watak dari dua benua dengan adegan2 jang sewadjarnja tapi sa- 
ngat memikat ! 
Kisah pertjintaan jang 
tendjukkan ! 

paling berani jang belum pernah diper- 

Saksikanlah Anna Magnani sebagai isteri setia jang ditinggal mati 
suaminja dan djatub tjinta pada iseorang sopir 

- Kelakuannja : FILM JG PALING BAIK DAN MENDAPATKAN “OSCARS ! 
tapi djudjur hatinja. 

”"GRIS 

"MINGGU KE 

  

INI MALAM D.M,B, 445700915 (17 th) 

truck jang kasar 
! 

Aa mah ma mma 

: DUA! 

    

  

  

  

2 Film. Spionase jang sangat mendebar2kan ! 

ee RAR PPP 

  

uu 

Type Pertj. ,SEMARANG” Idtin No. 3498/111/A/171:   

        

    

Sak kuman?, baeterie keumbi-umb 
sudah pasti ketjantikan hilang. lekas 

pake obat ini, jang sangat mustadjab 

chasiatnja buat.menghantjurkan segala) 
kuman? jang ada didalam darah,me 

.Ibersihkan darah dan mentjegah ku 
Inan-kuman. TN 

    

    

GGILAN 
   

    

             

  

PAN 
ea 

Semarang 
“ini kami seka'i lagi mengharap kedatangan Tuan2/Njonja2/Sdr.2, 
jang mempunjai saham Woningvereeniging Semarang , 

Pada hari : KEMIS 
Tanggal 29 NOPEMBER 1956 
Djam 10.00 Pagi Ii ? 
Tempat Ruangan sidang D.P.R.D. Kota Besar Sema- 

| rang, Djl. Bodjong No. 148. $ 
Keperluan : Rapat untuk membentuk pengurus. 

Mereka jang tidak dapat hadir supaja memberi tahukan hal 
ini dengan tertulis kepada alamat : ' » 

PENGURUS WONING VEREENIGING SEMARANG, 
: j1. Bodjong 148. 5 

Semarang, 13 Nopember 1956. 

Pengurus Woningvereeniging Semarang, 
Wali Kota, Kepala Daerah 

Kota Besar Semarang, 

HADISOEBENO SOSROWERDOJO. 

PENGUMUMAN 
Ko adit V3 
Jajasan Pendidikan Kader Bank 

  

87 (OBAT MAAK) 

          

      
       
     

      
   

     

Pen gurusWoningvereeniging| 

Mengulangi panggilan kami tanggal 23 Oktober 1952 dengan | 

  Kursis2 jang hendak menempuh udjian ulangan pada 17 Desem- 
ber 1956, diminta segera MENDAFTARKAN diri pada Sekre- 
tariat dengan menjebutkan nomor kursis serta membuktikan bahwa 
telah melunaskan" uang kursus. 4 

Pendaftaran ditutup pada tg. 1 DESEMBER 1956. 
SEKRETARIAT : 

JAJASAN PENDIDIKAN KADER BANK 
d/a KEMENTERIAN KEUANGAN 

DJAKARTA 
2 : : 

ema Hah Lp Uaa HB 
3 - A5 £ $ Sa 5 $ 

SA bag Dpt Bau meat eka 
Pengakeh fetuk | tamatan ka ga Tan enaka en Us” : Pena a 

Mn eng ga dalah, n 

Cenabaya I), 1285. 

Kormal ! 

Panai Latih 

Dam tehibah Cal 

ban Ta PA bag en ip 
» rotan 

   
| (ehumarort, 

Minjak Obat ,,Ban Leng” 
djuga sangat mandjur untuk menjembuhkan : 
batuk baru atau lama, dysentrie, hosa, tenggo- 
rokan sakit, aambeien, bisul2, kudis2, gatal2, 
luka2, digigit binatang berbisa d.L.l. 
Bisa dibeli dimana-mana tempat. 
Kalau tiada boleh kirim Rp. 16,— untuk 1 botol 
”Ban Leng Tjeng”: Rp. 10,— untuk 1 botol ”Ban 
Leng”: Rp. 3,50 utk. I blek "Balsem Ban Leng” 

ONGKOS KIRIM BEBAS. 
Aturan pakai ada tertulis dipinggir gambar botol 
Dikeluarkan oleh : , 

RUMAH OBAT 

TJEH SHE TONG 
ame Djl. Bawean 22 - Surabaja - Telp. S. 2207. 

ADRES JANG PALING BAIK UNTUK ALAT-ALAT FOTO 

          
   

  

KEHNHAS ARA | 

MEN KA Naa 

  

  
an - 

"GRAND” BESOK PREMIERE BESAR 5.00 7.06 9.00 (13 th.) 
Extra: SABAN SORE djam 3.09 (WIDESCREEN) 

(At.the Lea al ga Sedap (| 
our midget su nesi...... 

1 aa Sir Wingon Cburcbild 
Brinoing rersen oma al the greatest 1 
tha ak Rara Hiator Nan Adaa pabani yat tren 
#lory of twalva man wha knaw faar but vol: ealag 

    
NAMES RORCATSON 

F £ 
TENAEL MEOYIN 

yaa KENKET 

Film dokumentasi jang paling berbahaja dengan keberanian orang2 
nja jang tak ada bandingannja untuk pertama kali dibuat di Ing: 
gris! Pemotretan diselenggarakan dalam lautan jang sewadjar- 
MIA en naa ! 
Kisah pertempuran jang dahsjat antara 3 kapal selam Inggris 
inelawan kapal perang raksasa Dierman dibawah naungan Fjord 
(Tronkhetm jang setam dipantai Norwegia !   
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S'VITOLIN TABLETS  (GOLES' 
    
     
     
    
      
    

      
      

  

Kantong nasi diserbu oleh kelapa 

rari. atau Habis makan tidak menga 

.Isoh dahulu, kedjadian Maaknja ta'ku 

at, kedjadian penjakit ini susah di 
sembuhkan, Lekas pakai obat ini. 
Inenolong penjakit maak jang lama 
walaupun jang baru,aer asam banjak 

abis makan tidak bisah turun, peru 
melembung d.L.I, 

- SAK EKA KAA AA KAKAK KEKE KAKAK KK KK KK KK KKKH KK KH KK KK KAKAK AK KAA RN 

KUNDJUNGILAH PERTANDINGAN SEPAKBOLA 

  

Antara lain isinja : Kisah penjerobotan dilangit— | 
tidak kalah dg orang Amerika—Djangan makan daun aru dipulau Sumbawa— 
Keliling dunia dlm 80 hari—Lagi soal etiket dlm makan - Siapa sadja jang 

    

  

pergi ke Melbourne dari Indonesia?— Kisah Njata: Polisi Berlagak badjingan. 

ON AN 3 
KIA OK | 

Penjakit kaki bengkak, biri? d.l.I. 

disebabkan darahnja tidak mentju 

kupi meliwati dalem uratnja, atau 
selalu mendjedjak tempat jang ba 

sah, dihinggapi penjakit ini, bukan 
sadja kakinja bengkak, seluruh ang 

gauta badan lumpuh dan lemah, 

Obatini berulang? menolong ps 
njakit ini. 

  

  

BESAR dan MAHA BESAR 

FINALE MEREBUT KEDJUARAAN MOBBRIG POLISI INDONESIA TAHUN 
1956/'57 ANTARA 3 KESEBELASAN MOBBRIG SELURUH INDONESIA JG 
MASUK FINALE. 
YADA TANGGAL 16-17-18 NOPEMBER 1956 (MULAI DJAM 16.15) DI 
STADION SEMARANG, 
  Ba Mo na T 

BEAJA MASUK : 

TRIBUNE BARAT 
TRIBUNE TIMUR cocoa aa 

BRA (end 

r 
ANGGAUTA? POL/TENTARA/PSIS .. ,, 

...... 

  

SEGITIGA ANTARA: 

19 NOPEMBER 1956: 
20 NOPEMBER 1956: 

sik 

BEAJA MASUK :. 
TRIBUNE BARAT 
TRIBUNE TIMUR 
BERDIRI 

ane vawaaaa aan 

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

PENDJUALAN? DIMUKA : | 
JUWELIER TIO, Bodjong 58 — Semaran 

., TOKO "HIEN”, Bodjong 25 — Semarang 

p
a
n
 

SPORTING HOUSE, Djalan Gadjah Mada 

UNTUK ANGGAUTA? POLISI BISA BELI PADA : 
Sdr. M. KOESRIN, d.a. Kantor Polisi Lalulintas Bodjong Semarang 

UNTUK ANGGAUTA? TENTARA BISA BELI PADA: 
Pendjata TERR. IV/D. Diponegoro — Bodjong Semarang 

Kartu eh P.S. LS. jang belum habis waktunja BERLAKU ! 

  

g Vulpen | 

   

XI-P.O.P. Djateng — PERSIB BANDUNG 
XI-PERSIB BANDUNG — XI-PERSEMA MALANG 

21 NOPEMBER 1956: XI-P.O.P. Djatcng — XI-PERSEMA MALANG 

SEMUANJA DI STADION SEMARANG DIMULAI DJAM 16.15. 

A. GAOS. Pasar Djohar No. 1 — Semarang 

AMERICAN SALON, Pekodjan 63 ne Semarang 

HOTEL "SAMUDRA", Djalan Dr. Tjipto — Semarang 

  

MEMPUNJAI SATU TAHUN 

GARANSI 
s 

DAN TELAH TERKENAL SEDJAK DULU KALA. 

No. 45 — Semarang 

KESKKEKAN 

SAILOR 

  

         OLES SWEET FRIEND. HN 

    
      

     
    

      
      
   

  

Lelaki dan wanita bersama 
memakai obat ini, Istimewa se 

perti tjeritahan buku Samkok 
kekuatannja. 

        
     
     

         
      

  

Liwalin lima kalangan jang. kuat 

Berwadjib amen tidak bisa ditjegah.: 

  

    

  

Saksikanlah 
" TONILSAMAL : 

,» PENUNTUTAN?” 
(gubahan F.X. T. BRAMONO) 

Digedung : SIN YOU SHE (di Stadion 1). 

Tanggal 16, 17, 18 NOPEMBER '56. 

Djam 19.30 TEPAT. 

DIMAINKAN oleh para Guru Sekolah Chung 
Hua Hui. 

Diselenggarakan oleh CHUNG SHENG HUI. « 

jang datang terlambat diharuskan menunggu diluar 
ruangan, sampai pada babak jang sedang dipertun- 
djukkan selesai. 

Anak2 dibawah usia 13 th. dilarang menonton. 

N.B.     
  

  

RADJA DARI SEMUANJA OBAT KUAT 
»J ARIAN OL” 5 

Jang Paling Tua dan Paling Terkenal di Seluruh Indonesia 
ADALAH SEBAGAI BUBUK MAKAN KAJU? 

Penjakit JIRIAN (Spermatorhoea) IMPOTENTIE, Tanda-tanda Po- 
njakit : Selalu Marah2, Muka Putjat, Makanan Kurang Hantjur, 
Perut Kembung, Kepala Pusing2, Lekas Tjape, Tidak Bisa Tidur, 
Kaki Tangan dingin, Semutan, Pikiran Tidak Tetap, Takut Takut, 
Djantung Berdebar-debar, Selalu Mimpi Mimpi, Untuk itu semuanja 
kami sediakan OBAT JANG TANGGUNG MUDJARABNJA : 

  
  

@ 
CIBA 

  

pada pengobatan penjakit 

mendadak dan gangguan ke- 

rongkongan, tenggorokan, ba- 

tuk redjan, batuk, selesma, ca. 

tarrh, laryngitis pharyngitis. 

RESYL   

RESYL 
menolong dengan segera 

menghilangkan batuk dan pilek. Diseluruh dunia para dokter 

menaruh kepertjajaan dalam keselamatan bekerdjanja Resyl 

  

Kini dapat dibeli dalam botol tetes tjekatan. 

020/281-59 

    

  

  

Da kj aa: 
SATU FORD SEDAN Tweede hands 1949 

DAPAT DIPERIKSA : | : 

P.T. Fachs&Rens Indonesia 
BODJONG No. 96 — SEMARANG. 

Baru Terima: 

Buku : ,,MERAWAT KETJANTIKAN” 
Oleh: Nj. GOH. TJING IK — KwIKk 

, Schoonh. - Specialiste, 
Harga Per Buku Rp. 15.— 

Djuga Ada Sedia: : 
ALAT-ALAT KETJANTIKAN 

dari: ,BELINA” cosmetics, 

Toko ,, T JIA” 
—.. KETANDAN No. 7 SOLO. 

  

  

SREKKKKAKAKEKAEK KAKAK 

N. V. STOOMVAART MAAT- 
SCHAPPIJ »NEDERLAND” 

mempermaklumkan kepada para 
penerima muatan, bahwa : 

8.8. SENGGANO” 
1 I 

pada tgl. 15 Nopember 1956 te- 
lah masuk pelabuhan Semarang 
dengan muatan dari Eropa. 
K3 Kakek kana anda 

Didjual : 
DODGE KINGSWAY 

sedan 1951. 
DE SOTO 4 ton 1956, 

tidak pakai bak. 
DE SOTO 1 ton 1956, 

? pakai bak. 
DE SOTO 14 ton 1956, 

pakai bak, 
DODGE LV, ton 1956, 

pakai bak. 

  

JARIANOL, Special Untuk Laki-Laki Per Botol Rp. 20.— 
AVUMATAZOL, Special Untuk Wanita Per Botol Rp. 25.— 
GALINUS, Special Untuk Batuk Darah of TBC Per Botol Rp. 25— 
TJAHAJA YUSUF, Buat hilangkan Itam? Djerawat, 
Panu, Kukul, Kekolotan di Muka No. 1 Rp. 25,— No. 2 Rp. 10,— 
BLACK HAIR DYE, (Obat Itam Rambut) 10075 Garantie 
Tidak Luntur dari Harga Rp. 5,— Kp. 10,— Rp. 15,— Rp. 20— 
Rp. 25,— Per botol. 
SULFANOIL, Obat Kudis, Gatel, Koreng, Exceem d.Ll. 

Per Botol Rp. 5— 
KATRAH-I-NOOR, Speciaal buat Mata Kurang Terang 
Lihat Putih? dan Putih di Mata atau tumbuh daging 
dan lain-lain Per Betol Rp. 15.— 
NO HAIR LOTION, Buat Hilangkan Bulu-bulu, 
dalam tempo 5 menit, Per Botol Rp. 10.— 
AKREMPIL Buat Rheumatik Sakit Tulang? Entjok 

Per Botol Rp. 30.— 
AKSATAPIL, Buat Sesek Nafsu Bengek Per Botol Rp. 30,— 
AKSOZAPIL. Buat Penjakit Berbahaja bagian 
Kentjing dan NIER No.1 Rp. 50.— 
ZALY WASIR, Special untuk hentikan Darah dan 
mengetjilkan WASIR Per Botol Rp. 15.— 
JULAB WASIR, Obat makan untuk ilangkan 
SAKAR-AKARNJA WASIB ..... oo. oa aura Rp. 50,— 
HOME DOCTOR REAMEDY. Istimewa Obat 
untuk Laki? Perempuan Anak2 Minum dan Pakai Luar Rp. 10.— 
MINJAK ITEM RAMBUT. Special bikin item rambut dan . 

| bikin kuat rambutnja, dalam satu Djam rambut putih 
| mendjadi item bagus dan bisa mendjadi keriting 10045 
| Garantie tidak luntur. Harga per botol. . . ,-. .. Rp. 25.— 
' HORMON CREAM. Harga per Dos... ........ . Rp 50— 

| MOON LIGHT CREAM. Special untuk ilangkan Djerawat 
| Kekolotan, Item2 Panu2, Kukul, bikin halus dan tjantik 
! Kulit Muka Harga Ber Dos Sea on SIP ip 
| MEPILAO CREAM. Untuk ilangkan bulu. Harga per Dos Rp. 15.— 
' DEPILATO CREAM. Untuk ilangkan bulu. Harga per Dos Rp. 15.— 
RADIUM . OIL. Untuk Laki-Laki . . ... 0. Rp. 20— 
HAIR TONIC CAPITOL OIL. Untuk penahan rontoknja 
rambut, bikin tumbuh rambut banjak dan bikin keri- 
TInA. 3 BArPa MERINO O AN AN Un AR nan apn an Pebpa Sa 

VETO OIL. (Special minjak untuk bikin keriting rambut 
dam: berombak-ombak): “Harga 2. Us Ta Ganda ee Rp3 MO 
OBAT KUTU RAMBUT, Bikin ilangkan kutu-kutu ram- 

pala MEA AG aan ag Be an Kn an Sa NU pe TO 
WONDERFUL CREAM. (Bikin tumbuh pandjang rambut Kumisnja 

dan bikin tumbuh rambut). Harga Mun NP pa SN an SUN El UN 
LEMON FRUIT SALT, Obat bikin Kurus Badan Darah Tinggi. Da- 

rah Kotor Makanan Kurang Hantjur atau Kurang nafsu Makan 
Buang air besar“ Kurang Baik ls 0 Dn Oa Rp. 

OBAT SAKIT GIGI, dan OBAT SEGALA SAKIT KUPING. 
Ma NN Ken PN Ran Ita Rp. 10.— 
RADIUM GRAND TONIC PILS, menjembuhkan penjakit Urat Sjaraf 
Lemah, Muka Putjat Perut Kembung, Otak Lemah, Djantung Ber- 
debar, Telinga berbunji, Buah Pinggang sakit, Kaki tangan dingin, 
sSemut-semutan, sering mimpi atau takut, Marah? lekas lupa, dan 
lain2 penjakit. Maka itu kita sediakan obat Garantie 10055 MAN- 
DJUR dan MUDJARAB. Harga PE OotoL Se na ep 105 

RADIUM LADY TONIC PILS, is the safest and surest reamdy for 
Lucarrhoea special untuk wanita supaja datang bulan tjotjok Da- rah Berhenti tidakdjalan, Badan kurus Pinggang sakit, Kepala Pu 
sing, Marah2, Pikiran Tidak tetap, Keputihan dan lain-lain, Pe- 
njakite Sarga' perehatak Pa Un Rp. 10.— BADIUM BEAUTY TETS CREAM. Guaranteed to make you more 
Beautiful. Ilangkan segala Noda2 di Bagian Muka dan Bikin Ber- sih Mukanja. Harga persbotol (5. 0 SA Rp. 15.— 

RADIUM CHARMIS FACE CREAM. Menghilangkan item? dan Dje- 
rawat kekolotan kukul, Panu2 atau bekas Tjatjar. i 
Harga “per botol Ia Me Maat aa apr Kera 2 2 Rp 25 — RADIUM BLACK HAIR DYE, Fine Guality 1005 Garantie. Tidak “ Iuntur, Rambut Putih djadi Item, Harga per botol ......... Rp. 15 

RADIUM NAMI CREAM. Special untuk ketjantikan perempuan. 
Here “Der hoon ea Ai ea “Rp: 1b— 

RADIUM NO HAIR PUDER. Buat ilangkan bulu? hanja 5 menit. 
Harga perihotol? Oren el AA RE UAS CN bata RADIUM NAMI PUDER. Special buat njonja2 dan nona2 untuk ke- luntur. Rambut Putih djadi Item. Harga per botol ......... Rp. 1b.— RADIUM BLACK HAIR DYOIL. Rambut putih lantas djadi Item Ddak Juntar, Barga per botak Po Me en Aa Rp. 12.— SEMUANJA OBATS? BISA DIKIRIM KE SELURUH INDONESIA TAMBAH ONGKOS KIRIM 1575. UANG DIMUKA. 

Terbikin oleh : 
WORLD FAMOUS TABIB FACHRUDIN 
14 Sawah Besar — Phone 3804 Gambir 

THABIB HAJER G. A. FACHRUDDIN, H.M.B. 
Djalan Tepekong No. 3 — MEDAN 

PUSAT PENDJUAL. 

Word Famous Tabib Fachruddin 
14 Sawah Besar Djakarta Phone 3804 G 
Bisa dapat beli : 
Toko EKurupa Bodjong 17—19 Semarang. 
Toko Universal Bodjong 6 B Semarang. 
Toko Obat Singapore Pasar Djohar 1—? Semarang. 
Toko Obat A. A. Gg. Pinggir No. 9 Semarang. 
Toko Obat Shanghai Pasar Djohar 42 Semarang. 
Toko Obat Eng Tay Ho Patjinan No. 58 Djokjakarta. 
Toko Obat Eng Njan Ho Patjinan No. 15 Djokjakarta. 
Toko Obat Tek An Tong Patjinan 81 Djokjakarta, 
Zindabad Ifouse No.77 Nonongan Solo. 
Toko Pakistang Sungejudan Solo. 
S. M. Hamdul Azis Keprabon Wetan 24 Solo. 

SALAK SL BKLLALBAIALAKLALMLKABILABIAALIALKIALKAS SA AA AAA 2 2 4 ai   Dj. Imam Bondjol 186, Semarang Ma SS 2 2 Ta NA Ta 0 M0 M0 IA MU 2 0 Ta 
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te A Y LOOKS LiKE YOUR 
AA OUR HERD BACKFIRED, 

AN, MELEAN/ 

  

Roy Rogers 2 
No. 44 | 

L ADMIT NOTHING, BUT THANKS | 
SCHEME TO STAMPEDE | FOR SHOOTING HOLES IN THE 

SCAREDP UP THEKE/ NOW GET 

   
   BALLOON/ IT WAS PLENTY — 

YOUR HANDS UP! 

  

— Kiranja rentjanamu untuk me ngatjau balaukan ternak kita te lah membalik men lmu sendi ri, MceLean! 
— Saja tidak mengaku tentang sesuatu, tetapi terima kasih atas 
bantuanmu membuwnt lubang-lub ang 
takut tadi diatas! ' Sekarang, ang kat 

pada balon ini! Saja sangat 
tangan! 

« 

YOV DON'T SCARE US WITH THAT 
GUN/ WITHOUT YOUR GLASSES 
YOV COULPN'T HIT A BARN/ 

| THATIS WHAT YOU TEINKI THE 77 THATS Me Gu 1 IVE TA PAL 
VISION Map : / 

  

   

  

   

      

    
  

— Engkau  djangan . mena- 
kut nakuti kita dengan sen 
djata itu! Dengan tidak me 
makai katjamatamu engkau 
tidak dapat menembak se- 
buah guldangi 

— Itu katamu! Katjamata kepu 
njagn saja jang hilang itu adalah 
katjamata istimewa! Saja mempu 
njai penglihatan jang bagus! 
— Itu memang betul. Dale! 

Sukses orang Junani jg |. 

 


